
Ing. arch. Vojtěch Franta
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 
lázeňství, cestovní ruch a UNESCO

Nominace k zápisu na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO 
na území Karlovarského kraje a činnost 
oddělení cestovního ruchu a lázeňství



• Bad Kissigen (D)

• Baden – Baden (D) 

• Bad Ems (D)

• Spa (B)

• Bath (GB)

• Vichy (F)

• Montecatini Terme (I)

• Baden bei Wien (A)

• Karlovy Vary (CZ)

• Mariánské Lázně (CZ)

• Františkovy Lázně (CZ)

Nominace „Významné lázně Evropy - Great spas of Europe“ tvoří 
jedenáct měst ze sedmi evropských zemí 



• jde o historická lázeňská města, která se vyvíjela kolem přirozeně se vyskytujících
minerálních zdrojů v 19. a 20. století

• jsou svědectvím vzniku, rozvoje a vrcholu lázeňské kultury a balneologie v Evropě

• představují sídla s mimořádně uceleně dochovanou urbanistickou strukturou
propojenou s tzv. terapeutickou krajinou

• vyznačují se rozmanitostí staveb pro lázeňské účely

• byla místy pro setkávání významných osobností, panovníků, šlechticů a inspirací pro
význačné spisovatele a umělce

• přispěla ke stírání rozdílů v přístupu k mužům a ženám



















• 17 komponent – hornických krajina na 
saské straně na území osmi hornických 
oblastí Altenberg, Freiberg, Marienberg, 
Annaberg, Schneeberg a 
Schwarzenberg a dále dvě důležité 
oblasti těžby černého uhlí a uranu ve 20. 
století. 

• 5 komponent na území České republiky 
– 4 hornické krajiny (Jáchymovsko, 
Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná) a 
objekt Rudé věže smrti v Horním Žďáru

Nominace „Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Montaregion
Erzgebirge“ - Svobodný stát Sasko – ČR Karlovarský a Ústecký kraj



• Výjimečná rozmanitost nerostných surovin: Krušné hory jsou světově zcela
výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních nerostných surovin - stříbro, cín,
olovo, železo kobalt, bizmut, nikl, wolfram, černé uhlí a uran

• Velmi dlouhá doba hornické historie: Těžba a zpracování nerostných surovin tu
probíhá po neobvykle dlouhou dobu více než osmi století, od 12. století až do
současnosti. Krajina tak ilustruje postupný vývoj hornických a hutních metod, ale
také vliv hornictví na postupný vývoj regionu a jeho kultury.

• Obrovské množství dochovaných montánních památek: V souvislosti s těžbou a
zpracováním surovin v Krušných horách vzniklo a dosud se zde dochovalo
obrovské množství báňských, průmyslových a architektonických památek
hmotného charakteru (kategorií), ale také množství spíše nehmotných
specifických kulturních hodnot









Great Spas of Europe

• leden 2019 – předložení dokumentace 
Centru světového dědictví v Paříži spolu 
s žádostí o zápis Českou republikou

• 2020 – rozhodnutí o zápisu 

• 2018 – 1.pol. 2019 - zpracování 
nominační dokumentace

Hornická krajina Krušnohoří –
Montaregion Erzgebirge

• 11. prosince 2017 – podpis nominační 
dokumentace v Drážďanech ministry ČR 
a Svobodné republiky Sasko

• Leden 2018 – předložení dokumentace 
Centru světového dědictví v Paříži spolu 
s žádostí o zápis Spolkovou republikou 
Německo

• 2019 – rozhodnutí o zápisu



Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

• Oddělení cestovního ruchu a lázeňství v roce 2017 a 2018 realizuje projekt 
financovaný z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, který 
vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Aktivity v rámci projektu:

• Fotografie – aktivita realizovaná v roce 2017 – 2018 – jedná se o vytvoření 
propagačních fotografií pro potřeby Karlovarského kraje. 

• Zpracování studie profilu návštěvníka a vnímání Karlovarského kraje – Živého kraje 
jako turistické destinace, která mapuje domácí návštěvníky v kraji, zahraniční 
návštěvník, zjištění výhod kraje, hlavních atraktivit a nalezení příležitostí pro jeho 
rozvoj. 

Oddělení 
cestovního ruchu



Aktivity v rámci projektu:

• Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje – v roce 2017 – 2018 bude 
zpracovávána koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje, strategický 
dokument, který bude sloužit pro všechny subjekty v oblasti cestovního ruchu a 
lázeňství v regionu

• Byl vytvořen propagační materiál, který je zaměřený především na outdoorové
aktivity v Karlovarském kraji. Materiál je možné získat na oddělení cestovního ruchu 
Karlovarského kraje. 

• V roce 2017 proběhl také odkup fotobanky Karlovarského kraje a následně 
redesign této fotobanky. V současné době je připravovaná finální verze ke 
spuštění. 

• veletrh Holiday World Praha 2018 ve spolupráci s destinační agenturou.

Oddělení 
cestovního ruchu





Cestovatelský seriál Toulky Karlovarským krajem

• Jako velmi významná aktivita je určitě cestovatelský seriál uveřejněný na stream.cz. 
Seriál je vytvářen odborníky ze společnosti stream.cz. Jedná se o představení 
Karlovarského kraje zcela novým způsobem. K seriálu Karlovarský kraj zajistil také 
dostatečnou online propagaci, která je financována již z rozpočtu Karlovarského 
kraje. 

• K říjnu 2017 byl seriál zobrazení více jak 4 milionkrát.  Sledovanost jednotlivých dílů je 
v řádech desítek tisíc zhlédnutí. 

• Karlovarský kraj jako jediný kraj spustil tento druh propagace. 

Oddělení 
cestovního ruchu





• I nadále bude v rámci svého rozpočtu podporovat subjekty v oblasti cestovního 
ruchu, a to formou dotačního programu na podporu aktivit v oblasti cestovního 
ruchu, který významně podporuje rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

• Aktivní spolupráce s organizacemi a subjekty cestovního ruchu – DA, SLL, AHR, 
Medispa, BIKV, EHTTA a jednotlivá města a  obce. 

• Karlovarský kraj se chystá rozšířit spolupráci především s Balneologickým institutem 
Karlovy Vary a více se zaměřit na unikátnost lázeňství a balneologie ( pedagogická 
činnost, vědecko-výzkumná činnost, navázání na tradici a restart)

Oddělení 
cestovního ruchu
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Vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz


