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I. POPIS REALIZACE PROJEKTU 

Projekt „Partnerství měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku 

mezi památky UNESCO“ (dále jen „projekt“) byl profilován ve vazbě na podporovanou 

oblast prioritní osy 3: Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na památky zapsané 

nebo nominované na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO a kladl si za cíl 

podpořit svými výstupy prosazení zápisu měst západočeského lázeňského 

trojúhelníku, tj. Mariánských Lázní, Karlových Var a Františkových Lázní na tento 

prestižní seznam. Uvedená města západočeského lázeňského trojúhelníku již byla 

nominována jako součást návrhu „Slavné lázně Evropy (The Great Spas of Europe).“ 

Předkladatelé projektu pokládali za potřebné a užitečné rozvinout podpůrnou 

propagační, osvětovou a edukační kampaň, aby se odborná i širší veřejnost seznámila 

s významem a přínosy začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku jako 

součásti slavných lázní Evropy mezi památky UNESCO, aby tento záměr byl široce 

podporován veřejností, municipálními, regionálními, národními i evropskými autoritami 

a prohloubilo se partnerství zapojených měst.  

 

Realizovaný projekt byl zamýšlen jako reakce na aktuální požadavek podpory pro-

sazení zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku spolu s ostatními vý-

znamnými evropskými městy z konsorcia Slavných lázní Evropy na Seznam světo-

vého dědictví UNESCO, u kterých byl podán návrh na nominaci, přičemž žádost byla 

podána v lednu 2019 a má plnou podporu Ministerstva kultury ČR. Projekt byl založen 

na partnerství a spolupráci, jeho záměrem bylo posílit široký diapazón networkingu 

propojením odborné a širší veřejnosti v oblasti cestovního ruchu s regionem a kon-

krétní žádostí o zařazení tří významných západočeských lázeňských měst jako sou-

části slavných lázní Evropy na seznam památek UNESCO. 

 

S ohledem na nepříznivou hygienicko-epidemiologickou situaci, spojenou s pan-

demií covid – 19, která nastala ještě před začátkem realizace projektu a provázela jej 

po celé řešitelské období (III. – XII. 2020) muselo dojít k některým změnám v harmo-

nogramu projektu a designu výstupů projektu. Nejvýraznější změna v realizaci vý-

stupů projektu se dotkla mezinárodní vědecké konference v Mariánských Lázních, pů-

vodně plánované na termín zahájení zdejší lázeňské sezóny (8. – 9. 5. 2020). Termín 

musel být přeložen a posunut na základě usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 

2020, kterým byla pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti 
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s prokázáním výskytu korona viru (SARS CoV-2) zavedena mimořádná opatření, zne-

možňující pořádání konferencí, na kterých by došlo ke kumulaci většího počtu účast-

níků. Proto došlo k následujícím změnám:  

- mezinárodní vědecká konference „Partnerství měst a začlenění západočes-

kého lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“ byla přesunuta z pů-

vodně plánovaného termínu v květnu 2020 na prosinec 2020 (11. 12. 2020), 

- z hlediska formy uskutečňování byla konference realizována v online podobě, 

kdy omezený realizační tým a pouze klíčoví „keynote speakeři“ byli přítomni 

a vystupovali v místě konání konference, tak aby byla respektována aktuální 

nařízení vlády o omezeném shromažďování lidí ve vnitřních prostorech. 

Informace o těchto změnách byla MK podána písemně dne 31. března 2020. 

 

Mezinárodní vědecká konference „Partnerství měst a začlenění západočeského 

lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“ byla tedy nakonec realizována 

přímo v Mariánských Lázních, jak bylo původně plánováno, pouze s časovým posu-

nem dne 11. prosince 2020 v reprezentativních prostorách Edwardovy knihovny ho-

telu Nové Lázně – budova Casino, Reitenbergerova 53, Mariánské Lázně. Tato lokace 

byla zvolena na základě dovoleného počtu účastníků, kteří se v daný čas mohli shro-

mažďovat podle aktuálního nařízení vlády. V tomto období naštěstí vláda rozvolnila 

příslušná opatření natolik, že bylo možné konferenci realizovat. Z výše uvedených dů-

vodů byly pronajaty menší prostory pro konání konference, tzn. bylo účtováno nižší 

nájemné než se předpokládalo v návrhu projektu, a s ohledem na formu online pří-

stupu účastníků konference vznikly vícenáklady na zajištění online technického pře-

nosu a záznamu. Omezení způsobená objektivními příčinami, aktuálními hygienicko-

epidemiologickými opatřeními, byla vyvážena kvalitním online přenosem a bezchyb-

ným technickým zajištěním průběhu konference, jak konstatovali všichni účastníci. 

Lze konstatovat, že bylo zajištěno jak kvalitní technické zázemí pro řečníky přímo na 

místě konání konference, tak i online připojení, včetně zajištění dataprojektorů, počí-

tačové sítě a internetové konektivity. Pro přímé účastníky konference bylo zajištěno 

adekvátní zázemí (šatna, prostory pro jednání, technická místnost pro obsluhu IT).  

 

 

 

 



4 

 

Etapy realizace projektu 

 

I. (březen 2020 – květen 2020):  

- jednání se zástupci města Mariánské Lázně, Rada města vyjadřuje zájem na 

rozvoji dlouhodobé spolupráce s VŠMVV Praha v oblastech vzdělávacích 

osvětových a propagačních aktivit, 

- jednání s hejtmanstvím Karlovarského kraje na úrovni hejtmanky Mgr. Jany 

Mračkové Vildumetzové, kdy se potvrzuje, že vzdělávací, osvětové a edukační 

aktivity v kraji mají podporu autorit regionální státní správy a samosprávy, 

- jednání s Institutem lázeňství a balneologie, v. v. i., byla podepsána rámcová 

dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství, 

II. (červen 2020 – srpen 2020): 

- příprava propagačních materiálů a schválení jejich finální grafické podoby 

(leták, pozvánka a program na mezinárodní vědeckou konferenci), 

- příprava webových stránek mezinárodní vědecké konference na webu VŠMVV 

Praha včetně přihlašovacího formuláře a pokynů pro autory, 

- jednání s ředitelem nakladatelství Professional Publishing PaedDr. Kamilem 

Maříkem o termínu a podmínkách vydání sborníku z mezinárodní vědecké 

konference, 

III. (září 2020 – listopad 2020): 

- promotion aktivity: propagace konference, oslovení a pozvání účastníků, 

- tisk letáku a jeho distribuce v zájmovém regionu a u partnerů VŠMVV Praha,  

- administrace přihlášek na konferenci a příspěvků přihlášených autorů,  

- rezervace konferenčních prostor a objednávka souvisejících služeb v místě 

konání konference, zajištění překladatelské činnosti, 

IV. (prosinec 2020): 

- finalizace podkladů a realizace příprav pro konání konference: prezentace 

účastníků, program a časový harmonogram konference, technické zázemí, 

komunikace s partnery v Mariánských Lázních, 

- přímá realizace konference dne 11. 12. 2020, 

- příprava podkladů pro tisk sborníku, recenzní posudky, úprava příspěvků, 

- příprava podkladů pro speciální přílohu časopisu Journal of Diplomatic and 

Social Studies (JoDSS), 

- vypořádání nákladů, platba faktur za služby v rámci proběhlé konference. 
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II. ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV Praha) 

byl v řešitelském období březen až prosinec 2020 řešen předmětný grantový projekt 

Ministerstva kultury České republiky č. j. MK 22822/2020 OPP „Partnerství měst 

a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“. 

Projekt spadal do prioritní oblasti 3: Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na 

památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO a památky, u kterých byl 

podán návrh na nominaci (Národní indikativní seznam).  

 

Celé řešitelské období roku 2020 bylo významně poznamenáno celou řadou 

omezení, spojených s pandemií covid – 19 a z nich plynoucích mimořádných opatření 

vlády České republiky, které znamenaly výrazný zásah do provozu veškerých služeb 

cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Realizace projektu byla zvládnuta i za těchto 

ztížených podmínek. Výzkumný tým zahrnoval zkušené akademické pracovníky 

VŠMVV Praha a externí odborníky se znalostí místních podmínek, zapojené do aktivit 

veřejné správy v Mariánských Lázních.  

 

Projekt si kladl za cíl podpořit prosazení zápisu měst západočeského lázeňského 

trojúhelníku, tj. Mariánských Lázní, Karlových Var a Františkových Lázní jako součásti 

konsorcia „Slavné lázně Evropy (Great Spas of Europe)“ do Seznamu světového 

dědictví UNESCO. Záměr konsorcia Slavné lázně Evropy je nominací „nadnárodní 

série,“ zahrnující jedenáct proslavených lázeňských měst ze sedmi evropských zemí. 

Proces zaštiťuje vláda České republiky a má podporu Ministerstva kultury České 

republiky. Nominace je oficiálně ověřena na předběžném seznamu lokalit světového 

dědictví a shrnuje výjimečnou univerzální hodnotu významných lázní v Evropě 

s nepřehlédnutelnou historickou tradicí a hodnotou. Lze konstatovat, že lázně byly 

markantním evropským fenoménem od 18. století do počátku 20. století. Bader 

Lexicon z roku 1854 uvádí 652 hlavních evropských lázní, ale jen malá část největších 

lázní dosud přetrvala v původní autentické podobě. Každý z lázeňských subjektů 

používal specifické přírodní minerální vody a balneologické postupy k léčbě, 

rekonvalescenci a zotavení pacientů a jako takové jsou živoucím dokladem vývoje 

medicíny a wellness aktivit. Lázeňská města mají navíc unikátní urbanistická řešení 

a disponují jedinečnými architektonickými soubory, včetně speciálních lázeňských 

budov a návštěvnických zařízení, jako jsou lázeňské domy, kolonády, promenády, 
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kostely, divadla, kasinové domy, specializované hotely a penziony. Kombinace 

urbanistických celků s jejich parky a zelenými plochami a okolní „terapeutickou 

krajinou“ je velmi důležitá. Lázně proto ve zlatém období svého rozmachu přilákaly 

prestižní klientelu a byly centrem bohatých a slavných předchůdců moderní masové 

turistiky. Mezi jedenáct kandidátských lázní v rámci Slavných lázní Evropy (Great 

Spas of Europe) patří: 

• Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně (Česká republika), 

• Bad Ems, Baden-Baden a Bad Kissingen (Německo), 

• Baden bei Wien (Rakousko), 

• Spa (Belgie), 

• Vichy (Francie), 

• Montecatini Terme (Itálie), 

• City of Bath (Velká Británie). 

Podání bylo předloženo příslušnému výboru UNESCO v lednu 2019, následně 

bylo analyzováno a vyhodnoceno. V září 2019 navštívili inspektoři z ICOMOS 

(Mezinárodní rada pro památky a sídla), v pozici odborného konzultačního orgánu 

UNESCO, každé z jedenácti kandidátských měst. Nebyly shledány žádné markantní 

problémy, ty přinesla až pandemie covid – 19, kvůli které bude příslušné doporučení 

odloženo a projednáno na 44. výročním zasedání Výboru světového dědictví 

UNESCO (přeloženo na rok 2021) s konečným rozhodnutím.  

 

Význam začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky 

světového dědictví UNESCO je obrovský, stane se nepochybně mohutným impulzem 

rozvoje lokálních ekonomik, protože spolu s rozvojem lázeňství a cestovního ruchu 

dojde ke konjunktuře v celém hodnototvorném řetězci s adekvátním průmětem do 

sféry služeb, kultury, zdravotnictví apod. 

 

Řešitelé se v projektu zavázali rozvinout podpůrnou propagační, osvětovou 

a edukační kampaň, aby se odborná i širší veřejnost v regionu seznámila s významem 

a přínosy začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku v rámci Slavných lázní 

Evropy mezi památky UNESCO, aby tento záměr byl znám a podporován veřejností, 

municipálními, regionálními, národními i evropskými autoritami a prohloubilo se 

partnerství zapojených měst. Za tím účelem byly řešiteli vyhotoveny a distribuovány 

propagační materiály – letáky (flyers) a dne 11. 12. 2020 byla uspořádána jako hlavní 
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výstup projektu stejnojmenná mezinárodní vědecká konference v Mariánských 

Lázních se záměrem, aby sdílené a konfrontované poznatky, získané kontakty 

a publikační výstupy sloužily k dosažení shora uvedených záměrů. Z konference 

vznikl recenzovaný sborník příspěvků, který vydá kvalitní odborné nakladatelství 

Professional Publishing. Vybrané příspěvky s diseminačním potenciálem budou po 

úspěšném recenzním řízení uveřejněny ve speciálním čísle odborného časopisu 

Journal of Diplomatic and Social Studies (http://jdss.vsmvv.cz/). 

 

Zkoumání provedená řešitelským týmem v rámci realizace grantového projektu 

„Partnerství měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky 

UNESCO“ potvrdila oprávněnost zařazení západočeského lázeňského trojúhelníku do 

konsorcia Slavných lázní Evropy, jeho zařazení na indikativní seznam k přijetí mezi 

památky UNESCO a následný zápis na Seznam světového dědictví. Slavné lázně 

Evropy naplňují nepochybně podmínky integrity a autenticity, mají zajištěn 

perspektivní správní systém ochrany a řízení, naplňují v potřebné míře stanovená 

kritéria výjimečné světové hodnoty. České lázeňství je unikátní svojí tradicí, historií, 

lokací, rozlohou, architekturou, urbanistickým řešením, to vše je naprosto unikátní 

z celosvětového hlediska, včetně originálních lázeňských procedur, provozních 

postupů, infrastruktury, terapeutické hodnoty prostředí včetně ideálního přechodu do 

přilehlé lázeňské léčebné krajiny apod. 

 

Řešitelský tým kromě deklarované propagační a osvětové činnosti, dané výstupy 

projektu, naplnil přiměřeně také dílčí cíl transferu a osvěty v edukační činnosti, tím že 

poznatky z projektu byly převzaty a využity jako příklady dobré praxe a kazuistiky do 

kurikula a běžné výuky v marketingově, ekonomicky a kulturologicky orientovaných 

studijních předmětech všech uskutečňovaných studijních programů na Vysoké škole 

mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.   

 

Realizovaný projekt rozšiřuje znalosti odborné i laické veřejnosti v problematice 

památek na Seznamu světového dědictví UNESCO, konkrétně o úskalí a specifika 

zápisu západočeského lázeňského trojúhelníku, o postupu a konkrétních krocích, 

které musí absolvovat členské země Úmluvy o světovém dědictví, pokud usilují 

o nominaci statků na svém území, aby byly přijaty do Seznamu světového dědictví 

UNESCO WHL. Procedurální kroky nominačního procesu a kritéria výběru určeného 

statku byly prezentovány na příkladu této sériové nominace GSE, iniciované Českou 
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republikou v roce 2011, která je nyní v závěrečné fázi. Jednu z klíčových pozvaných 

přednášek v hlavní sekci prezentoval sitemanager Mariánských Lázní pro UNESCO 

dr. Vladimír Kajlik, Ph.D. M.S.I., člen Rady města a zastupitel Mariánských Lázní.   

 

I přes výrazná hygienicko epidemiologická omezení, a z nich plynoucí komplikace, 

lze konstatovat, že předmětný projekt splnil cíle podpořené dotací Ministerstva kultury 

ČR a dosáhl předpokládaných výstupů v rámci hospodárného využití dotace.   

 

 

Rekapitulace výstupů projektu: 

- propagační materiál - leták s aktuálními informacemi o nominaci západočes-

kého lázeňského trojúhelníku v rámci „Slavných lázní Evropy“ na seznam pa-

mátek UNESCO (dodán v příloze 1). 

- mezinárodní vědecká konference „Partnerství měst a začlenění západočes-

kého lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“ (program konference 

v příloze 2) 

- recenzovaný sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konfe-

rence, vydaný v nakladatelství Professional Publishing: k dispozici bude dne 

28. 1. 2021 (v příloze 3 zatím dodána elektronická verze, připravená pro tisk), 

- příloha ve speciálním čísle vědeckého časopisu Journal of Diplomatic and 

Social Studies kde budou uveřejněny vybrané kvalitní příspěvky: k dispozici 

bude v první polovině února 2021, okamžitě bude doručena MK, 

- propagační video-medailónek z konference jako profesionálně provedený 

ozvučený videosestřih průběhu konference, vystoupení aktérů, zachycující 

atmosféru a obsah této akce, tento výstup jde nad rámec plánovaných 

výstupů konference, k dispozici je i úplný online záznam celé konference.     
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Vyúčtování nákladů spojených s realizací projektu: 

Celková výše nákladů spojených s realizací projektu byla dodržena. Kromě 

dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 75 tis. Kč byl projekt v souladu se schváleným 

rozpočtem spolufinancován řešitelskou organizací – Vysokou školou mezinárodních 

a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Byla zachována výše participace řešitelské 

organizace na celkových nákladech projektu ve výši 60,3 tis. Kč.  

 

Při čerpání rozpočtované částky došlo pouze k dílčím změnám v položkách 

nákladů, které byly zapříčiněny vynucenou změnou schématu konference z prezenční 

na online formu, která přinesla redukci nákladů na pronájem prostor a navýšení 

nákladů na technické zajištění online přenosu a souvisejících služeb. S tím nebylo 

možné v době vzniku projektu počítat, realizace na online platformě je specifická 

a odráží se přiměřeně i ve struktuře nákladů. Vyúčtování je podrobně uvedeno 

v příloze 4.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 1. 2021                                            doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. 

                                                                                         hlavní řešitel projektu 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Propagační materiál – leták (flyer s pozvánkou na konferenci) 

2. Program mezinárodní vědecké konference „Partnerství měst a začlenění zápa-

dočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“ 

3. Elektronická verze sborníku z konference, připravená pro tisk v nakladatelství 

Professional Publishing 

4. Vyúčtování dotace MK na projekt „Partnerství měst a začlenění západočes-

kého lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO“ 


