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 U s n e s e n í 
 

z 25. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 15. 8. 2019 ve 13.00 hod. na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jan Kuchař, Václav Benedikt, Michal Urban 

 

Přítomní/hosté:  

Zdeněk Hnízdil - zapisovatel,  

Veronika Vodičková - vedoucí odboru KPPLaCR, 

Jaroslava Pokludová - vedoucí oddělení památkové péče, 

Jitka Ettler Štěpánková - site manager pro Františkovy Lázně, 

Petr Židlický – předseda Živého kraje Destinační agentury pro 

Karlovarského kraje 

Nora Dolanská - PR manager pro UNESCO města Karlovy Vary. 

 

Omluveni:   Ingeborg Štiková, 

Vladimír Kajlík - site manager pro Mariánské Lázně, 

Lucie Sochorková - site manager pro Karlovy Vary. 

 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO (dále také jen „komise“) Vojtěch 

Franta zahájil jednání v 13.10 hod. a ukončil v 14.50 hod. Úvodem jednání předseda komise 

přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 15. 8. 2019 

usnášeníschopná.  

 

Členové komise schválili pozvané hosty a program v tomto znění: 

 

Program zasedání: 

 

Usnesení č. 48/08/19 

 

1) Zahájení, přivítání hostů, kontrola usnášeníschopnosti komise, odsouhlasení programu.  

2) Kontrola plnění úkolů. 

3) Marketingové aktivity UNESCO 

4) Dotace MK ČR – Tvorba reprezentativní a profesionální fotobanky lokalit UNESCO. 

5) Aktuální stav procesu nominace „Slavné lázně Evropy“ a zapsaného statku „Hornický 

kulturní region Erzgebirge/Krušnohoří“. 

6) Různé – Aktualizace seznamů steering groups pro města Karlovy Vary, Františkovy Lázně 

a Mariánské Lázně 

- Informace o technické misi ICOMOS 

- Životní prostředí v Karlovarském kraji ve vztahu k lokalitám UNESCO 
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- Koordinace případných žádostí o poskytnutí dotace z programu MK ČR „Podpora pro 

památky UNESCO“ v roce 2020 

Schválení hosté: Nora Dolanská, Petr Židlický, Jitka Ettler Štěpánková, Veronika Vodičková, 

Jaroslava Pokludová  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program a seznam hostů 25. zasedání.  

  

HLASOVÁNÍ: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Projekt „Tvorba outdoorové putovní výstavy zapsaných či nominovaných statků UNESCO 

v Karlovarském kraji“ byl realizován. Výstava je hotová a nyní je vystavována v exteriérech měst 

– aktuálně v Horní Blatné a Karlových Varech. 

 

Akce na oslavu zápisu „Hornického kulturního regionu Erzebirhe/ Krusnohoří“, která se konala 

dne 17. července v Jáchymově, proběhla úspěšně a podle plánů. 

 

Individuální dotace pro Montanregion Krušné hory, o.p.s, ve výši 500.000 Kč a 79.860 Kč byly 

schváleny příslušnými orgány kraje. Smlouvy o poskytnutí dotací byly podepsány a finanční 

prostředky poslány příjemci dotace. Žádost DSO České lázně – salony Evropy o poskytnutí 

individuální dotaci, resp. poskytnutí alokovaných finančních prostředků na rok 2019, nebyla zatím 

podána. OKPPLaCR upozorňuje, že další prodleva zkomplikuje schvalovací proces žádosti, která 

musí být projednána v příslušných orgánech kraje, a následně poslání finančních příspěvků. 

  

Došlo k posunu v řešení  věci „Seznam objektů ve špatném stavu – výstup měst nominovaných na 

zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO“ (usnesení Komise Rady 

Karlovarského kraje pro UNESCO č. 32/07/18 ze dne 30. 7. 2018). Ředitelka Krajského úřadu 

Karlovarského kraje Mgr. Martina Vránová  dala po předběžném posouzení situace pokyn 

OKPPLaCR, oddělení památkové péče poslat podněty příslušným orgánům památkové péče 

k prověření stavu objektů a případnému přijetí zákonných opatření k jejich zabezpečení. Oddělení 

PP zajistí rozeslání podnětů..  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

3) Marketingové aktivity UNESCO  

 

Usnesení č. 49/08/19 
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Karlovarský kraj se rozhodl  oslovit analytika Ondřeje Špačka, aby zpracoval draft řešení 

destinačního managementu v regionu. Jeho první návrhy budou známy přibližně v polovině září. 

Výsledkem díla by měl být návod, jak motivovat sdružení a spolky, aby se oficiálně zaregistrovaly 

jako destinační agentura. 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje 

iniciovat setkání se starosty a primátorkou měst a obcí „Hornického kulturního regionu 

Erzgebirge/ Krušnohoří“ a „Slavných lázní Evropy“ s cílem založení oblastní destinační 

agentury a aktivního zapojení do propagace regionu včetně řešení a využití objektu vily 

Zenker v Abertamech. 

 

HLASOVÁNÍ: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

4) Dotace MK ČR – Tvorba reprezentativní a profesionální fotobanky lokalit UNESCO. 

 

Usnesení č. 50/08/19 

 

Radě Karlovarského kraje byl dán ke schválení materiál týkající se výjimky z předpisu kraje č. PR 

06/2018 pro zadávání veřejných zakázek. Důvodem je poptání konkrétních fotografů, a to za 

účelem předběžně očekávané vysoké kvality díla. Jde o reprezentativní materiál pro propagaci 

kraje. Seznam fotografů byl projednán s ředitelem Galerie G4 – galerie fotografie Zbyňkem Ilkem 

a Kanceláří architektury města Karlovy Vary. Vybráni byli ti, kteří dovedou vyhovět požadavkům 

zakázky, tedy vytvoření cca 40 snímků lokalit UNESCO včetně leteckých ve vysokém rozlišení, a 

požadavkům na úpravu snímků pro online platformy a pro fotobanku kraje KVPOINT.CZ. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje 

nechat provést redesign KVPOINT.CZ ve spolupráci s Destinační agenturou Karlovarského 

kraje – Živým krajem a Norou Dolanskou. 

 

HLASOVÁNÍ: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

5) Aktuální stav procesu nominace „Slavné lázně Evropy“ a zapsaného statku „Hornický 

kulturní region Erzgebirge/Krušnohoří“ 

 

Hornický kulturní region Erzgebirge/ Krušnohoří byl dne 6. 7. 2019 zapsán na Seznam světového 

dědictví UNESCO. 

Postup a aktivity s tímto spojené budou projednány na jednání o.p.s. dne 22. 8. 2019 na městském 

úřadě v Jáchymově, kam je zván i Vojtěch Franta.  

 

Do konce června byly odevzdávány poslední úpravy lokálních management plánů. Ty se nyní 

mohou ještě upravovat, a to do příjezdu komisařů. 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 
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BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

6) Různé – Aktualizace seznamů steering groups pro města Karlovy Vary, Františkovy 

Lázně a Mariánské Lázně 

 

Seznamy steering groups byly aktualizovány městy Karlovy Vary a Františkovy Lázně. O 

doplnění seznamu steering group města Mariánské Lázně nejsou zatím informace k dispozici. 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

- Informace o technické misi ICOMOS 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

- Životní prostředí v Karlovarském kraji ve vztahu k lokalitám UNESCO 

 

Usnesení č. 51/08/19 

 

Podíl cestovního ruchu tvoří v současnosti 18 % HDP kraje. Realizace níže uvedených projektů 

může  mít negativní dopad na rozvoj cestovního ruchu a lázeňství včetně negativního dopadu na 

marketing památek UNESCO – jedná se o případné pokračování těžby uhlí, kaolinu, zplynování 

ostravských kalů na Vřesové, prodloužení fungování uložiště jaderného odpadu v Jáchymově, 

výstavba skladových hal společnosti Mall, zatížení dopravy zvýšeným počtem kamionů, hrozba 

narušení vodních zdrojů (viz Vřídlo) atd. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje, 

aby v návaznosti strategické priority rozvoje kraje nechala zpracovat analýzu HDP kraje ve 

vztahu k cestovnímu ruchu a lázeňství. 

 

HLASOVÁNÍ: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

- Koordinace případných žádostí o poskytnutí dotace z programu MK ČR „Podpora 

pro památky UNESCO“ v roce 2020 

 

Neprojednáno. Přesunuto na další setkání. 
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V Karlových Varech dne 22. 8. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

 


