Tisková zpráva/press release:

UNESCO 2020 Slavné lázně Evropy/ Great spas of Europe:

Dne 4. 6. se v Mariánských Lázních uskutečnilo jednání představitelů jedenácti lázeňských měst
směřujících ke společnému zápisu na seznam UNESCO.
Konečné složení nominace Slavných lázní Evropy – Great Spas of Europe, kterou tvoří 11
nejkrásnějších lázeňských měst Evropy, je tato: Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u
Vídně, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa a Vichy.
Starostové se shodli, že rok 2020 je konečným datem, kdy by mělo dojít k zápisu, k tomu datu by měl
fungovat i společný management systém celé nominace, který popisuje spolupráci všech
zapisovaných měst. Bylo rozhodnuto, že kooperaci nominovaných měst po zápisu bude řešit společný
sekretariát. S tím budou spojeny nezbytné náklady, které budou ale mnohonásobně převýšeny příjmy
do městských rozpočtů. K tomu by měly sloužit i tzv. case studies – neboli příkladové studie stavu
srovnatelných měst před a po zápisu na seznam UNESCO.
Starostové jsou přesvědčení o kladech této nominace a s blížícím se datem zápisu je jejich úkolem i
snahou aktivně informovat širokou veřejnost o základních faktech celé nominace.

On 4 June, a meeting of representatives of eleven spa towns aiming for the UNESCO list membership
took place in Mariánské Lázně.
The final composition of the nomination Great Spas of Europe, which is the 11 most beautiful spa in
Europe, is Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden bei Wien, Bath, Franzensbad, Calsbad,
Marienbad, Montecatini Terme, Spa and Vichy.
Mayors believed that 2020 is the final date for the listing, and a joint nomination management
system that describes the cooperation of all listed cities should work on that date. It was decided
that co-operation of nominated cities after listing would be managed by the Joint Secretariat. This
will entail the necessary costs, which will be multiplied to the municipal budgets. To do so, so-called
case studies - or exemplary studies of the status of comparable cities before and after enrolling in the
UNESCO-list, should also be used.
Mayors are convinced of this nomination, and with the approaching deadline for writing, their task is
to actively inform the general public of the basic facts of the nomination.

