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Plán práce 

Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu  

a UNESCO na rok 2021 

Komise se bude v roce 2021 zabývat níže uvedenými tematickými okruhy činností. Zcela zásadním 

faktorem v oblasti lázeňství a cestovního ruchu v této době jsou epidemiologická opatření související s 

epidemií Covid-19. Konkrétní priority se mohou s ohledem na aktuální situaci měnit. 

1. Podpora / záchrana segmentu lázeňství a cestovního ruchu v Karlovarském regionu v době 

současných epidemiologických omezení a jeho rozvoj po rozvolnění včetně podpory řešení otázek 

zaměstnanosti. 

2. Podpora vzájemné spolupráce a komunikace aktérů cestovního ruchu a lázeňství z našeho regionu 

(OKPPLaCR, ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., KČT, CCB, Institut 

lázeňství a balneologie, v.v.i., turistická infocentra, Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných 

lázní, Sdružení lázeňských míst, MMR, CzechTourism,  E.H.T.T.A, z.s.p.o. Medispa, hospodářská 

komora, průvodci a další subjekty cestovního ruchu s celokrajskou působností). 

3. Monitorování potřeb podnikatelských subjektů v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. 

4. Monitorování specifických nabídek  a potřeb CR v kraji  jako např. kongresové turistiky / činnosti 

CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s., církevní  turistiky, cykloturistiky, montánní turistiky, 

agroturistiky apod.  a aktivit např. KČT, svazu tělesně postižených, svazu důchodců s cílem případné  

podpory. 

5. Efektivní přidělování dotací organizacím v oblasti cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském 

kraji, hodnocení těchto žádostí.  

6. Monitorování činnosti společnosti ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, 

Z.S., případně redefinice činnosti, příspěvků a členské základny krajské destinační agentury, 

podpora rozvoje destinačního managementu na nižších úrovních. 

7. Monitoring činnosti Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., podpora záměru založení vysoké školy 

zaměřené na lázeňství a balneologii. Podpora výzkumných projektů v návaznosti na postcovidovou 

léčbu. 

8. Monitorování významných projektů v oblasti CR - rekonstrukce Císařských lázní, Vřídelní kolonády 

v Karlových Varech, dopravního terminálu, muzea na celnici na Božím Daru, muzea v Kraslicích, 

snaha Mariánských Lázní a Kynžvartu stát se vzdušnými lázněmi a dalších… 
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9. Podpora tvorby strategických materiálů jako např. Územní stude Krušné hory – západ s ohledem 

na odborné předpoklady a profesní zkušenosti členů komise. 

10. Podpora využívání potenciálu zapsaného statku Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří na 

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  

11. Podpora aktivit zaměřených na nominaci statku Great Spas of Europe na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  

12. Podpora aktivit OKPPLaCR Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

13. Sledování a vyhodnocování aktivit Karlovarského letiště a plány na jeho rozvoj. 

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

poplatcích, zákona o reklamě apod. 

15. Zvážení nominace na ocenění významných osobností lázeňství, hotelnictví, restauratérství a CR – 

ocenění Karlovarského kraje 2 až 3 osoby / rok. 

16. Výměna poznatků s kulturní komisí a podpora vhodných kulturních, sportovních, společenských a 

případných dalších aktivit, zaměřených na pořádání akcí, které zatraktivní region a podpoří jeho 

cestovní ruch. 

17. Vyhodnocení dotací za rok 2020, představení jednotlivých projektů. 

18. Zhodnocení koncepčních a strategických materiálů Karlovarského kraje, zaměřené na cestovní 

ruch, lázeňství a balneologii. 

19. Návrh plánu práce pro rok 2022.                                                                                           

 

       Ing. Marek Poledníček 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

     lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO 

 

 

K. Vary, 15.04.2021 
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Použité zkratky: 

CR – cestovní ruch, v.v.i. – veřejná výzkumná instituce, CCB – CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s., 

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 


