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U s n e s e n í 
 

 

z 12. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 22. března 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti 335A na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje, na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary 

 

 

Přítomni: JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková,  G. Dostálová, A. Hlavínová,  K. Maříková, 

                Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic,  M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni:   Ing. P. Kulhánek, Mgr. V. Linhart,   

Hosté:          Ing. J. Ciglanský,   Ing. Arch. J. Musil, Mgr. V. Vodičková, Ing. P. Židlický  

                    a  zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise pro lázeňství a cestovní ruch – JUDr. M. Chadim ve 14:02 

hod. V úvodu jednání přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, že členové Komise pro 

lázeňství a cestovní ruch jsou na 12. jednání dne 22. března 2018 usnášeníschopní – v úvodu 

jednání bylo přítomno 10 z celkového počtu 12 členů.  

Členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch Rady Karlovarského kraje  schválili níže uvedený 

program jednání. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání 

                                                                                                              JUDr. M. Chadim 

2. Kontrola usnesení                                                                                  JUDr. M. Chadim  

3. Informace o průvodcovské činnosti v Karlovarském kraji                          Bruno Fischer 

4. Projednání materiálu Aktualizace PRKK                                              Ing. arch. J. Musil 

5. Informace o činnosti OKPPLaCR                                                           Mgr. V. Vodičková 

6. Informace o aktivitách Živého kraje                                                            Ing. P. Židlický 

7. Různé  (zvážení změny termínu  dubnového jednání, zahájení lázeňských sezon,)                                                                                                            

8. Závěr                                                                                                        JUDr. M. Chadim 

 

 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol. 

 

 

2. Kontrola usnesení 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu rozpracovaných usnesení č. 29/1/18 – 31/1/18 a 33/2/18 – 

35/2/18. Uvedené úkoly jsou v různých stadiích rozpracovanosti a pokračuje se na jejich plnění. 

Odboru KPPLaCR přes doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní 
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ruch byl zvýšený rozpočet pouze symbolicky a ani tento odbor a prozatím ani DA Živý kraj,  

určitě nemají k dispozici prostředky na výrobu kvalitního videa. Rada Karlovarského kraje se 

může k doporučení vrátit, ale pro jednání bude nutné jak požadavek Živého kraje, tak případně 

OKPPLaCR  podložit finančním rozpočtem natáčení. 

 

3. Informace o průvodcovské činnosti v Karlovarském kraji 

Pan Bruno Fischer informoval členy komise  o problematice průvodcovství v České republice. 

Konstatoval, že nadále přetrvává legislativní problém s působením nekvalifikovaných 

průvodců,  který není adekvátními orgány České republiky dlouhodobě řešený, byť mají 

z regionů, Asociace průvodců České republiky  i CzechTourism na jednotlivých ministerstvech 

dostatek podkladů. Karlovarský kraj zatím svou sekci  Asociace průvodců České republiky 

založenou nemá, nicméně k předávání informací dochází neoficiální cestou na školeních a 

setkáních průvodců např. za pomoci IC Karlovy Vary,  společnosti Goethe Tour v Lokti apod. 

Momentálně průvodci nepotřebují od Karlovarského kraje žádnou speciální iniciativu nad 

rámec té, která už byla projevena v minulých letech. 

 

Usnesení č. 36/3/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch vzala na vědomí 

informaci o průvodcovské problematice v České republice a Karlovarském kraji. 

 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Z tohoto usnesení nevyplývá úkol k projednání Radou Karlovarského kraje. 

 

4. Projednání materiálu Aktualizace PRKK 

Vedoucí odboru regionálního rozvoje - Ing. arch. J. Musil – seznámil přítomné s aktualizací 

PRKK ve všeobecnosti a detailněji s důrazem v oblasti cestovního ruchu. Reagoval také na  

dotazy ohledně postavení cestovního ruchu a lázeňství ve struktuře rozvoje kraje,  jeho priority 

a provázanost na další odbory. Upozornil na přepracovávání indikátorů. 

Členové vzali předložený materiál na vědomí s výhradou a rozhodli se ho do dubnového jednání 

ještě prostudovat na stránkách  

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014-2020/PRKKaSRKK.aspx 

K danému tématu je  pro (samo)studium členů komise adekvátní část Aktualizace Programu 

rozvoje Karlovarského kraje, která se nachází  nad čarou a obsahuje 2 soubory: 

Analýza rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje (PDF, 7,1 MB) 

Strategická a implementační část (PDF, 2,8 MB). 

 

Usnesení č. 37/3/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch  se rozhodla přesunout 

schvalování aktualizace PRKK nejpozději na květnové jednání komise a ukládá členům 

do daného termínu jednání prostudovat Analýzu rozvojových charakteristik a potenciálu 

Karlovarského kraje a Strategickou a implementační část materiálu.  

 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Z tohoto usnesení nevyplývá úkol k přímému projednání Radou Karlovarského kraje. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014-2020/PRKKaSRKK.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/PRKK-analyticka-cast.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/PRKK-strategicka-cast.pdf
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5. Informace o činnosti OKPPLaCR 

Mgr. V. Vodičková  podrobně informovala o aktivitách odboru, složité personální situaci na 

oddělení cestovního ruchu a lázeňství, připravované Platformě 28.3. a  Kulatém stolu dne 5.4. 

2018, žádostech o dotaci a jejich postupném zpracovávání i přípravě k projednání na dubnovém 

jednání komise, veletrhu Holiday World,  zájmu studentů o studium na balneologicky 

zaměřenou VŠ v K. Varech, spolupráci se Živým krajem, stavu přípravy koncepce rozvoje 

cestovního ruchu a lázeňství a podrobněji o Císařských lázních (úsilí Ing. arch. V. Franty, 

dotace z Ministerstva kultury, rozpočtu rekonstrukce, průzkumu zájmu o využití prostor a 

zjišťování zájmu o finanční participaci při rekonstrukci.) Nabídla členům komise možnost 

návštěvy této památky a případné následné jednání komise v prostorách Muzea K. Vary.  

 

6. Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický podal podrobnou informaci o realizovaných a také plánovaných účastech na 

veletrzích a prezentacích Živého kraje v r. 2018.  

 

7. Různé 

V rámci tohoto bodu byla řešena otázka letů společnosti Pobeda a kapacitní propustnosti letiště 

při příletové kontrole. Jsou už k dispozici kritické připomínky klientů, kteří využili přímý let 

společnosti Pobeda do K. Varů,  a to  na extrémně dlouhé odbavení při příletu na letišti v K. 

Varech. 

 

Na základě diskuse přijala komise následující usnesení: 

 

Usnesení č. 38/3/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch  doporučuje Radě 

Karlovarského kraje podpořit Letiště K. Vary s.r.o. při přijímání technických opatření 

k urychlení odbavení, umožňující zvýšení počtu personálu  i přizpůsobení technického 

vybavení  na letišti v Karlových Varech provozním potřebám tak, aby při příletu 

nedocházelo k dlouhým odbavovacím dobám a nevyhnutné čekání klientů probíhalo za 

příjemných a důstojných podmínek. 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Následně se členové komise  shodli v názoru, že zařadí na program dubnového jednání 

projednání informací o technice odbavení na karlovarském letišti, práci cizinecké policie i 

celního úřadu  a  pozvou na příští jednání Ing. V. Černého – ředitele společnosti Letiště Karlovy 

Vary s.r.o. za účelem získání adekvátních informací. 

 

Z důvodu změny původního termínu jednání ZKK na 26.4. byl přesunutý termín jednání 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch na 23. dubna 2018. Jednání 

bude od 14:00 hod. a místo jednání bude  upřesněno dodatečně. 

 

Usnesení č. 39/3/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch přesouvá termín svého 

dubnového jednání z 26.4.2018 na 23.4.2018. 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Z tohoto usnesení nevyplývá úkol  pro jednání Rady Karlovarského kraje. 
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Členové komise z města a oblasti M. Lázní upozornili na pozdní dojezd rychlé záchranné 

služby. 

 

Usnesení č. 40/3/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje nechat prověřit dojezdové doby v regionu Karlovarského kraje 

s akcentem na oblast M. Lázní. 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Po tomto usnesení odešla z jednání v 16:30 paní Dostálová. 

 

Pan Pernica se dotazoval, zda je možné zjistit více o plánované výstavbě spalovny odpadů na 

Sokolovsku, protože její existence by za určitých okolností  mohla nepříznivě ovlivnit statut 

klimatických Lázní Kynžvart. Členové komise souhlasí se zařazením tohoto tématu 

a  pozváním zástupce odboru  Životního prostředí na příští jednání, nebo podání jeho zprávy 

k tomuto dotazu. 

Pan Pernica současně informoval, že dne 5.4. získá město Lázně Kynžvart a Zámek Kynžvart 

na Ministerstvu kultury certifikát  pro Kynžvartskou daguerrotypii. 

 

Projednání informací o zahájení lázeňských sezon v jednotlivých městech našeho regionu bylo 

z časových důvodů přesunuté na dubnové jednání. 

 

 

5. Závěr 

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch bylo JUDr. 

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:50 hod.  

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 22.3.2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


