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 U s n e s e n í 
 

z 26. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 8. 10. 2019 ve 14.30 hod. na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jan Kuchař, Václav Benedikt 

 

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 Karlovarského 

kraje, 

Vladimír Kajlík - site manager pro Mariánské Lázně, 

Lucie Sochorková - site manager pro Karlovy Vary. 

 

Omluveni:   Michal Urban, 

   Nora Dolanská - PR manager pro UNESCO města Karlovy Vary. 

 

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

Franta zahájil jednání v 14.30 hod. a ukončil v 17.20 hod. Úvodem jednání předseda komise 

přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 8. 10. 2019 

usnášeníschopná.  

 

Petr Židlický přisel v 14.40 hod. a Jaroslava Pokludová opustila jednání v 15.40 hod. 

 

Členové komise schválili pozvané hosty a program v tomto znění: 

 

Program zasedání: 

 

Usnesení č. 52/09/19 

 

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

2) Kontrola plnění úkolů. 

3) Marketingové aktivity UNESCO 

4) Koordinace žádosti o poskytnutí dotace z programu MK ČR „Podpora pro památky 

UNESCO“ v roce 2020. 

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

region Erzgebirge/Krušnohoří“. 

6) Příprava Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK) na další programové období – 

potřeby nominace a statků UNESCO 
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7) Úloha kraje ve vztahu k nominovaným a zaspaným statkům UNESCO 

8) Různé 

 

Schválení hosté: Petr Židlický, Jitka Ettler Štěpánková, Veronika Vodičková, Jaroslava 

Pokludová, Vladimír Kajlík a Lucie Sochorková 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program a seznam hostů 26. zasedání.  

  

HLASOVÁNÍ: pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Individuální dotace pro DSO České lázně – salony Evropy  ve výši 500.000 Kč byla schválena 

příslušnými orgány kraje. Momentálně se čeká na podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace. 

 

U projektu „Tvorba reprezentativní a profesionální fotobanky lokalit UNESCO“ byl vysoutěžen 

fotograf a probíhá příprava na realizaci zakázky. Smlouva o dílo je ve fázi úprav a připomínkování 

odborem legislativním a právním. Dílo bude hotové do 10. 12. 2019. 

 

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). Z OKPPLaCR, oddělení 

památkové péče odešly podněty příslušným orgánům památkové péče k prověření stavu objektů a 

případnému přijetí zákonných opatření k jejich zabezpečení.  

 

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  

 

Oba statky jsou mezinárodního charakteru, proto je nezbytné spolupracovat na managementu také 

mezinárodně, a to ve čtyřech rovinách. Je nezbytné domluvit další spolupráci na osvícené památkové péči, 

marketingu – definici budoucího hosta a absorpčních kapacit a volbě správných nástrojů marketingu, 

regionálním rozvoji – spolupráce KARP a site managerů nominovaných měst, definici podnikatelských 

záměrů, kreativní průmysl a dopravu – železniční a dálniční propojení s Prahou a Německem, společné 

projekty jako půjčovna kol a aut a obslužnost území – eko doprava. K posledně jmenovanému bodu se 

momentálně schvaluje rozjezd projektu od společnosti MasterCard na určení možností a potenciálů 

ekologické dopravy v kraji. 
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Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

4) Koordinace žádosti o poskytnutí dotace z programu MK ČR „Podpora pro památky 

UNESCO“ v roce 2020 

 

Všem členům komise i stálým hostům bude rozeslán návrh žádosti e-mailem k případnému 

připomínkování, návrhům úprav a podobně. Žádost se týká „Propagace Hornického regionu 

Erzgebirge/ Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO“. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

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

kulturní region Erzgebirge/Krušnohoří“ 

 

V průběhu září a října se uskutečnila technická mise hodnotitelů ICOMOS ve věci nominace 

GSOE. Její průběh lze shrnout jako velice kladný s tím, že bude potřeba řešit emise a rozptylové 

podmínky v kraji, a to vzhledem k přítomnosti báňského díla v nedalekém okolí lázeňských měst.  

 

Vzhledem k nepřítomnosti Michala Urbana budou informace ohledně dění u Hornického regionu 

Erzgebirge/ Krušnohoří projednány příště. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

6) Příprava Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK) na další programové období - 

potřeby nominace a statků UNESCO 

 

Všem členům komise i stálým hostům bude rozeslána analytická část současného PRKK. Zaměří 

se na kapitoly o cestovním ruchu a lázeňství a navrhnou jaké vložit do dokumentu priority 

zaměřené na rozvoj regionu v souvislosti se zapsaným statkem na Seznam UNESCO 

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

výše uvedené informace na vědomí. 
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7) Úloha kraje ve vztahu k nominovaným a zapsaným statkům UNESCO 

 

Kraj by měl tvořit hlavně finanční úlohu, podporovat obnovu památek a plnit také koncepční 

úlohu. Za tímto účelem budou navrženy změny v obsazení této komise, tak aby každé město mělo 

svého zástupce, a to společně se zástupci montánních měst. Rovněž bude rozšířen seznam trvalých 

hostů. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

8) Různé 

 

Dne 18. 11. 2019 se od 15.00 uskuteční „Podnikatelský workshop“. Toto setkání s podnikateli se 

se zaměří na podnikatelské příležitosti a možnosti zápisu do UNESCO. Akce se uskuteční se 

společností CzechInvest, která pomůže s oslovením podnikatelů v Karlovarském kraji.  

 

 

27. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se uskuteční  

V úterý 12. listopadu 2019 od 14:30 

 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti 118 A 

 

 

V Karlových Varech dne 9. 10. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

 

 Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

 


