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1)

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí informace o postupu nominace statku ,,Žatec a krajina
žateckého chmele" v procesu žádosti o zápis na Seznam světového dědictví - rok 2021 .
O: J. Špička

2)
Zdůvodnění:
Rok 2021 byl rokem probíhajícího hodnocení a posuzování nominace ,,Žatce a krajiny žateckého
chmele". Rozhodnutí o případném zápisu na Seznam světového dědictví bude známo v červnu
2022. V tomto roce byly realizovány aktivity, které měly zvednout povědomí o nominaci a
nastavit systémy řízení a kooperace v rámci jednotlivých oblastí dotčených nominačním
procesem. Níže je předložen bodový seznam aktivit realizovaných v roce 2021:
1. Leden 2021, nominační žádost byla s podpisem ministra kultury předána prostřednictví Stále
mise při UNESCO do Centra světového dědictví.
2. Leden - únor zpracování zrcadlových českých verzí nominační dokumentace a Management
Planu (Rada města Žatce usnesením č. 82/21 ze dne 8. 2. 2021 doporučila Zastupitelstvu
města Žatce schválit Management Plan (plán řízení a správy) statku ,,Žatec a krajina
žateckého chmele", které tak učinilo usnesením ZM č. 38/21 ze dne 8.4.2021).
3. Ve spolupráci s Žateckým zpravodajem je nastaveno pravidelné informování místních
obyvatel o postupu nominace prostřednictvím tzv. okénka ve zpravodaji. Dále probíhají
průběžné propagační aktivity: zveřejňování článků v médiích a také odborných periodikách
(Českých chmel, Chmelařství), podcasty, TV spoty.
4. Březen - červen -vytvořeny a zprovozněny webové stránky nominovaného statku v české a
anglické mutaci - https ://www.zatec-and-the-1andscape-o f-saaz-hops. com
5. Součástí webových stránek je také Interaktivní mapová aplikace zobrazující hlavní
chmelařské stavby a hranice nominovaného statku. Projekt byl podpořen dotací z MK ČR.
6. Květen 2021 oficiální oznámení zahájení hodnotícího procesu, příprava a koordinace
týdenní mise a jejího programu v úzké spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Generálním
ředitelstvím Národního památkového ústavu.

7. Vytvoření panelové Česko-anglické výstavy prezentující výjimečnost jednotlivých atributů
statku. Dále byly vydány české a anglické letáky o nominovaném statku. Ve spolupráci
s Infocentrem jsou distribuovány do návštěvnických a ubytovacích zařízení v rámci
nominovaného statku. Tento projekt byl podpořen dotací MK ČR.
8. V termínu 30. 8. - 5.9.2021 proběhla hodnotitelská mise za účasti experta ICOMOS, který
posuzoval připravenost „Žatce a krajiny žateckého chmele" z hlediska managementu,
autenticity a integrity. Během programu byla zorganizována série přednášek, návštěv
vybraných míst a setkání s místní veřejností.
9. Srpen- nabytí právní moci vyhlášení plošné památkové ochrany Krajinné památkové zóny
pokrývající území komponenty v okolí vesnice Stekník a Trnovany.
1O. Září - říjen - zpracování podkladů tzv. doplňujících informací vyžádaných organizací
ICOMOS (byly požadovány další konkretizující odpovědi na dotazy směrem k financování,
vědeckému prozkoumání území, záměrům na zachování chmelařského dědictví a udržování
kontinuity chmelařských tradic).
11 . Steering Group - 12. 2. proběhla ustanovující schůzka řídící skupiny pro nominovaný statek,
členové - zástupci města, obce Zálužice, MK ČR, NPÚ a chmelařských institucí. SG se
během roku setkávala pravidelně, celkem 6x ( v době opatření proti COVID-19 online).
12. Listopad - ukotvení rolí pracovních skupin ve třech stěžejních segmentech nominovaného
statku (propagace, edukace a péče o stavební dědictví). Další jednání je plánováno na přelom
ledna/února 2022, výstupem těchto jednání budou Akční plány aktivit pro rok 2022.
13. 27. 11. 2021 proběhl tzv. Panel ICOMOS osobní projednání nominace v centrálním sídle
ICO MOS Paříži za účasti 3 zástupců z ČR (MK ČR - Mgr. D. Limová, NPÚ GnŘ - Ing.arch.
Kučová, město Žatec - Mgr. Hamousová). ICOMOS pozitivně hodnotil rozhodnutí města
doplnit a rozšířit původní nominaci a také podstoupení poradního procesu v roce 2019.
V průběhu následujícího měsíce, nejpozději v lednu bude městu doručena tzv. průběžná
zpráva z hodnocení ICOMOS, předpokládá se další série doplňujících informací.
14. Propagační aktivity architektonického dědictví prezentované netradiční formou např. 28. 1O.
Mávání vlajkami na komínech chmelařských skladů - viz infospot https://www.youtube.com/watch?v=qP4-5cMmkAE
15. Na závěr roku byla vydána reprezentativní kniha o nominaci s názvem „Žatec a krajina
žateckého chmele na cestě ke světovému dědictví". V roce 2022 je plánováno vydání anglické
verze publikace.
16. Další aktivity - Projekt naváděcích tabulí ke kulturním a turistickým cílům na dálnicích a
silnicích I. třídy. Dle metodiky Ministerstva dopravy ČR byla vypracována žádost pro cíl
Městská památková rezervace Žatec. Žádost byla CzechTourism podpořena, aktuálně probíhá
schvalovací proces projektu, realizace umístění tabulí na dálnici D7proběhne v roce 2022.
17. Podpora a pomoc při administraci dotačních žádostí pro Chmelařské muzeum a vlastníky
chmel. objektů.
18. Cíle a návrhy aktivit na rok 2022
Vizuální identita nominace a její propagace: projekt aktualizace Interaktivní mapy (žádost o
dotaci z programu MK)
Vytvoření strategie cestovního ruchu pro Žatec a krajinu žateckého chmele (koordinátor CHCHP)
Edukační projekty - udržitelnost a rozšíření Projektového týdne - výukového modulu
Chmelařského muzea pro 5. ročníky ZŠ v Žatci se spoluúčastí města. Za využití vhodného
dotačního titulu.
Vědecké projekty: Průzkum komínů chmelařských staveb (žádost o dotaci z programu MK)
Rozšíření dotační podpory města Fondu regenerace města Žatec o další nově prohlášené území Krajinnou památkovou zónu Žatecká chmelařská krajina v dotčeném území v m . č. Trnovany.

