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 U s n e s e n í 
 

z 27. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 19. 12. 2019 ve 13.00 hod. v kavárně Sissi v Alžbětiných lázních v Karlových 

Varech 

 

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

 

Přítomní/hosté:  

Zdeněk Hnízdil - zapisovatel,  

Martin Hurajčík – náměstek hejtmanky pro oblast dopravy, silničního 

hospodářství, kultury a památkové péče, 

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:    

 

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

Franta zahájil jednání v 13.10 hod. a ukončil v 15.20 hod. Úvodem jednání předseda komise 

přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 19. 12. 2019 

usnášeníschopná.  

 

Členové komise schválili pozvané hosty a program v tomto znění: 

 

Program zasedání: 

 

Usnesení č. 53/12/19 

 

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

2) Kontrola plnění úkolů. 

3) Marketingové aktivity UNESCO 

4) Plán práce Komise RKK pro UNESCO na rok 2020 

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

region Erzgebirge/Krušnohoří“. 

6) Úloha kraje ve vztahu k nominovaným a zaspaným statkům UNESCO 

7) Chátrající objekty v památkově chráněných územích 
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8) Osada Rýžovna – rizika nebo příležitosti pro zapsaný statek Hornický region Krušnohoří/ 

Erzgebirge 

 

Schválení hosté: Martin Hurajčík, 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 27. zasedání.  

  

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

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Individuální dotace pro DSO České lázně – salony Evropy, Montanregion Krušné hory/ 

Erzgebirge, o. p. s., a Zámek Kynžvart (schválena v roce 2018) byly vyplaceny a řádně v termínu 

vyúčtovány. Spolky byly rovněž informováni o možnosti podání individuálních dotací na rok 

2020. V případě Zámku Kynžvart k tomu došlo elektronicky.  

 

Na Ministerstvo kultury České republiky byla podána žádost o poskytnutí dotace z programu  

Podpora pro památky UNESCO na rok 2020. Předmětem žádosti byla „Propagace Hornického 

regionu Erzgebirge/ Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví 

UNESCO“. Žádost byla přijata, zaevidována jako kompletní a nyní se čeká na rozhodnutí 

ministerstva. Předpokládaný termín vyhodnocení žádostí je duben 2020. 

 

Dne 19. 11. 2019 proběhl v Becherově vile v Karlových Varech workshop podnikatelských 

příležitostí po případném zápisu staku „Great Spas of Europe“ (GSOE) na Seznam UNESCO. 

Akce proběhla bez komplikací za účasti asi 50 zájemců z řad krajských podnikatelů a municipalit. 

 

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  

 

Připravuje se zřízení dvou oblastních destinačních agentur (DA) s výhledem na rozšíření na 4 destinační 

agentury. Předpokladem je postupné založení jednotlivých DA pro lázeňskou nominaci, a pro celé 

Krušnohoří,  pro Ašsko a pro okolí hory Vladař. 

 

Bude potřeba připravit marketingové plány, na kterou skupinu turistů cílit. Plány vzniknou ve spolupráci 

kraje s dotčenými starosty. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 



 3 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

4) Plán práce Komise RKK pro UNESCO na rok 2020 

 

Usnesení č. 54/12/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje 

schválit znění Plánu práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2020 

v navrhovaném znění. 

 

 

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

 

 

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

region Erzgebirge/Krušnohoří“ 

 

Město Abertamy zvažuje vystoupení z Montanregion Erzgebirge/ Krušné hory, o. p. s. Nemůže 

tak učinit dříve, než v roce 2021. Do té doby budou probíhat jednání, aby se toto rozhodnutí 

podařilo zvrátit. 

 

V průběhu ledna 2020 dorazí případné první připomínky ICOMOS k nominační dokumentaci  

GSOE. Předpokládá se, že  na jaře se uskuteční diskuzní panel k vyjádření ICOMOS..  

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

6) Úloha kraje ve vztahu k nominovaným a zapsaným statkům UNESCO 

 

Usnesení č. 55/12/19 

 

Je potřeba vyvinout tlak na obsazení site managerů do všech měst, která tvoří, jak hornickou, tak 

lázeňskou nominaci. 

Úloha kraje bude po té spočívat zejména ve finanční podpoře, koordinační, poradenské a 

informativní činnosti.  

 

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 
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7) Chátrající objekty v památkově chráněných územích 

 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podal podněty příslušným orgánům 

památkové péče k prověření  stavu vybraných objektů v dotčených  městech. 

Termín pro předání výsledků šetření byl stanoven na 31. 12. 2019.  

Na dalším jednání komise bude podána informace o výsledcích šetření. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

8) Osada Rýžovna – rizika nebo příležitosti pro zapsaný statek Hornický region Krušnohoří/ 

Erzgebirge 

 

Proběhlo jednání zástupců Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Lokti, odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a o.p.s. Montanregion Erzgebirge/Krušné hory se 

zástupci města  Boží Dar . Bylo dohodnuto, že město zadá zpracování nové studie, která bude 

zohledňovat současnou situaci, resp.vyhlášení památkové zóny, zápis na seznam UNESCO.. 

 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

28. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se uskuteční  

V úterý 28. ledna 2020 od 13:00 

 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti 118 A 

 

 

V Karlových Varech dne 2. 1. 2020 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

 

 Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

 


