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Plán práce  

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch   

na rok 2019 
 

Komise se bude v roce 2019  zabývat  níže uvedenými tematickými okruhy činností,  ze kterých bude 

vybírat v průběhu roku  body  na jednotlivá jednání dle aktuálnosti daných témat, přičemž  tyto okruhy 

zájmu mohou být komisí  v případě potřeby rozšířeny, nebo při poklesu jejich aktuálnosti  je komise do 

programu jednání nezařadí. Plán práce pro rok 2019 zahrnuje také  některá témata, která navazují na 

činnost komise v roce 2018. U některých témat zváží  členové  výjezdní zasedání  komise.   

 

1. Rozvoj a udržitelnost segmentu lázeňství a CR v Karlovarském regionu 

2. Podpora úsilí Karlovarského kraje při založení veřejné výzkumné instituce v oblasti balneologie a 

lázeňství,  podpora záměru  založení takto zaměřené vysoké školy                                   

3. Podpora prezentace Karlovarského kraje na veletrzích v České republice i  v zahraničí 

4. Podpora  fam a press tripů a aktivit filmové kanceláře, zaměřených na prezentaci Karlovarského 

kraje 

5. Propagace značky „Živý kraj“, monitorování  činnosti společnosti Živý kraj - destinační agentury 

pro Karlovarský kraj z.s   

6. Podpora aktivit OKPPLaCR Krajského úřadu Karlovarského kraje, posilování přeshraniční 

propagace i spolupráce      

7. Podpora přidělování dotací organizacím v oblasti cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském 

kraji, hodnocení těchto žádostí                                                                               

8. Monitorování  aktivit letiště v K. Varech                                                                                                 

9. Podpora čerpání veřejných financí na  rozvoj cestovního ruchu, balneologie a lázeňství 

10. Podpora aktivit, vzájemného předávání informací  a spolupráce aktérů cestovního ruchu a lázeňství 

z našeho regionu (OKPPLaCR, Živý kraj, KČT, CCB, v.v.i., turistická infocentra, Asociace hotelů 

a restaurací, Sdružení léčebných lázní, Svaz lázeňských míst, MMR, CzechTourism, krajský tým 

zaměřený na projekty UNESCO, spolupráci s E.H.T.T.A,  z.s.p.o. Medispa, hospodářské komory, 

průvodci a další subjekty cestovního ruchu s celokrajskou působností)                           

11. Podpora minimalizace bariér vízové politiky a  procedury České republiky  s důrazem na zdrojové 

země turistů pro Karlovarský kraj  

12. Podpora legislativních procesů vzniku Zákona o cestovním ruchu, novely zákona o místních 

poplatcích, zákona o reklamě   apod.                                                                                                                   

13. Monitorování  vývoje potřeb podnikatelských subjektů v oblasti  lázeňství a cestovního ruchu, 

podpora spolupráce podnikatelských subjektů se  školami, poskytujícími výuku v oboru cestovního 

ruchu, hotelnictví a balneologie                                                  

14. Podpora řešení   otázek zaměstnanosti  v regionu s důrazem na dostatek kvalifikovaných číšníků, 

servírek, recepčních, kuchařů včetně šéfkuchařů, rehabilitačních pracovníků, lékařů atd.)      
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15. Podpora projektů zaměřených na  aktivní odpočinek (běžecké tratě, vodácké trasy, cyklotrasy) a 

lokalit  pro volnočasové aktivity (např. Loket, botanická zahrada Bečov, koupaliště Michal a Jiří, 

podzemní štoly, lyžařská střediska, Žluticko, Toužimsko …)                                                                                                                                                     

16. Koordinace a předání informací i vzájemná podpora zahájení  lázeňské sezóny v lázeňských 

městech regionu, případně zahájení sezony v dalších střediscích CR, hodnocení průběhu akcí                                                                               

17. Průběžné sledování  aktivit, zaměřených na zápis na  seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví  UNESCO, sledování aktivit spojených s opravou a renovací Císařských lázní   a jejich 

smysluplným využitím                                                                                                                                                        

18. Monitorování  stavby plánovaného dopravního terminálu v prostoru Varšavské ulice a záměru 

opravy Vřídelní kolonády  s ohledem  na ochranu přírodních léčivých zdrojů                                   

19. Návrh plánu práce pro rok 2020                                                                                               

 

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                         JUDr. Miloslav Chadim  v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

 

 

 

K. Vary, 15.11.2018 

 

 

Použité zkratky: 

CR – cestovní ruch, „Živý kraj“ - společnosti Živý kraj - destinační agentury pro Karlovarský kraj z.s, 

v.v.i. – veřejná výzkumní instituce, CCB – Carlsbad Convention Bureau, OKPPLaCR – odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, KČT – Klub 

českých turistů, E.H.T.T.A – Asociace evropských historických lázeňských měst 


