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U s n e s e n í 
 

 

z 10. jednání Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, 

konaného dne 16. prosince 2021 od 15:00 hod. 

v zasedací místnosti 335A na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88,  

K. Vary 

 

 

Přítomni: Ing. M. Poledníček, Ing. J. Richter, M. Pospíšil, Bc. J. Pavlovic, Š. Javůrek, Ing. M. 

Sinkulová Moravcová, M. Hloušek, R. Chlad 

Nepřítomni: R. Vyleta, K. Maříková, Ing. J. Ludvík, MBA, L. Trčková, JUDr. M. Chadim, 

Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA, J. Kronika, Ing. P. Židlický 

Hosté: Mgr. V. Vodičková, Ing. arch. V. Franta, M. Monsportová, Ing. J. Ettler Štěpánková, 

RNDr. M. Urban, CSc., Ing. J. Ciglanský 

Zapisovatelka: Mgr. M. Slipková 

 

 

Program jednání: 
1. Zahájení                    Ing. M. Poledníček 

2. Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání a hostů          

                                                                                                                      Ing. M. Poledníček  
3. Kontrola usnesení                                                                                      Ing. M. Poledníček 

4. Informace o činnosti OKPPLaCR                Ing. arch. V. Franta 

                     Mgr. V. Vodičková 

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

6. Zvážení nominace na ocenění významných osobností lázeňství,  

hotelnictví, restauratérství a CR      Bc. J. Pavlovic 

7. Plán práce pro rok 2022                  Ing. M. Poledníček 

8. Termíny jednání komise v roce 2022                Ing. M. Poledníček 

9. Různé     

10. Závěr                                                                                                          Ing. M. Poledníček 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu  

a UNESCO – Ing. M. Poledníček v 15:02 hod.   

Přivítal přítomné členy komise i hosty. V době zahájení jednání bylo přítomných 8 z 13 členů 

a Ing. M. Poledníček konstatoval, že členové komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO 

jsou na 10. jednání komise usnášeníschopní.  

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO schválili 

výše uvedený program jednání a přítomnost hostů. 
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Usnesení č. 32/12/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO schvaluje program 

jednání a účast všech přítomných hostů na jednání komise v souladu s čl. III., odst. 3 

Jednacího řádu komisí Rady kraje.  

 

Hlasování Pro      8 Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

 

3. Kontrola usnesení                                                                                       

 

Usnesení č. 31/11/21 - splněno – RK 1347/12/21 ze dne 6. 12. 2021 
 

 

4. Informace o činnosti OKPPLaCR  

 

Ing. arch. V. Franta informoval o jednání krizového štábu lázeňství a cestovního ruchu, kde byl 

probírán aktuální stav lázeňství, konkrétně, jak by tento segment mohl Karlovarský kraj 

podpořit a co bychom mohli požadovat od vlády. Hlavním výstupem, který podporuje rovněž 

vedení Karlovarského kraje, je podpora lázeňských voucherů ve výši 2 000 Kč ve spolupráci 

se Svazem léčebných lázní. V této souvislosti zvažuje Karlovarský kraj dvě cesty – buď půjde 

podpora 1 000 Kč přímo na lázeňská zařízení (provozovatelům), nebo voucher v hodnotě 1 000 

Kč obdrží návštěvník, který si sám vybere, kde se ubytuje. 

Dále byla v rámci krizového štábu lázeňství a cestovního ruchu řešena vízová politika a další 

témata. 

 

Ing. J. Richter vyjádřil svůj nesouhlas s tím, že jsou podporována pouze lázeňská zařízení, 

nikoliv hotely a wellness. Požádal, aby se na další ubytovací zařízení nezapomínalo. 

 

Mgr. V. Vodičková informovala, že Karlovarský kraj v roce 2020 a 2021 poskytl podporu všem 

ubytovacím zařízením v celkové výši 7 mil. Kč v rámci Výzvy k podání žádosti o dar z rozpočtu 

Karlovarského kraje. 

 

Ing. arch. V. Franta dále informoval o dalším průběhu nastavování destinační agentury Krušné 

hory, kdy se jedná mimo jiné o financování samotné agentury a zajištění administrativních 

záležitostí.  

 

RNDr. M. Urban, CSc. záměr založit destinační agenturu Krušné hory vítá. Zapojeny by neměly 

být pouze obce Montanregionu, ale také obce další, jako např. Kraslice. 

 

Ing. arch. V. Franta sdělil, že ve dnech 12. a 13. 1. 2022 se bude v hotelu Thermal konat Komise 

Rady AKČR pro cestovní ruch. 

 



 

         KARLOVARSKÝ KRAJ 
                  Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a  

                  UNESCO 

 

 

 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 
 

Ing. M. Poledníček otevřel téma informačního značení památek zapsaných na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přimlouvá se za aktivní činnost v této 

oblasti. 

 

Mgr. V. Vodičková informovala o vznikající Územní studii Krušné hory, kterou zpracovává 

odbor regionálního rozvoje a jejíž návrhová část by se měla tvořit v následujících měsících.  

Ing. M. Poledníček navrhl zařadit tento bod na příští jednání komise. 

 

Ing. arch. V. Franta uvedl, že se na příští rok chystá nový dotační titul na podporu památek 

zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, jehož účelem je 

zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu. 

 

Následovala debata o problematice značení památek a koordinaci značení po celém území 

kraje. 

 

Š. Javůrek uvedl, že je rozdíl v tom, jak k informačnímu značení přistupují jednotlivé obce, vše 

záleží na jejich snaze. Navrhuje zvážit, koho by měl Karlovarský kraj podpořit. 

 

 

Usnesení č. 33/12/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje připravit poskytnutí podpory pro segment lázeňství, a to formou 

poskytnutí příspěvku v rámci programu „Lázeňských voucherů 2022“. 

 

Hlasování Pro     8     Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

 

5. Informace o aktivitách Živého kraje 

 

Tento bod programu nebyl z důvodu nepřítomnosti Ing. P. Židlického projednáván. Informace 

o aktivitách Živého kraje zaslal Ing. P. Židlický prostřednictvím e-mailu členům komise před 

samotným jednáním. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

6. Zvážení nominace na ocenění významných osobností lázeňství, hotelnictví, 

restauratérství a CR   

 

Bc. J. Pavlovic informoval o návrhu uspořádat akci Osobnost roku cestovního ruchu 

Karlovarského kraje, který byl zaslán všem členům komise. Uvedl, že zde chybí platforma, kde 

by se setkávali hoteliéři, restauratéři, pracovníci informačních center a další aktéři působící 

v oblasti cestovního ruchu, a kde by mohli navázat neformální vazby a další spolupráci. 
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Cílem zvažované akce na ocenění významných osobností v oblasti cestovního ruchu je rovněž 

dodatečná propagace cestovního ruchu. Bc. J. Pavlovic popsal možný harmonogram akce a 

vyzval členy komise k diskuzi na toto téma. 

 

Ing. M. Poledníček vyjádřil souhlas se zamýšlenou akcí. 

 

M. Monsportová sdělila, že Karlovarský kraj by do této akce mohl zapojit rovněž KARP a 

AHR. 

 

Ing. J. Richter doporučil najít nějakou osobnost působící v oblasti cestovního ruchu, která 

Karlovarský kraj proslavila.  

 

Následovala debata o nastavení celé akce. 

 

Usnesení č. 34/12/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO souhlasí s návrhem 

na uspořádání akce Osobnost roku cestovního ruchu Karlovarského kraje a ukládá 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit podmínky pro 

konání této akce (financování, organizace) a následně informovat Komisi Rady 

Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. 

 

Hlasování Pro     8      Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

 

7. Plán práce pro rok 2022  

 

Ing. M. Poledníček projednal návrh plánu práce komise na rok 2022. 

 

Ing. J. Richter doporučuje, aby se odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje zabýval kvalitou služeb středního odborného vzdělávání. 

 

Usnesení č. 35/12/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit plán práce Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, 

cestovního ruchu a UNESCO na rok 2022 dle návrhu. 

 

Hlasování Pro     8     Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

 

 

8. Termíny jednání komise v roce 2022 

 

Ing. M. Poledníček přestavil termíny jednání komise v roce 2022. 

 

Začátek všech jednání byl stanoven na 15:00 hod. 
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Usnesení č. 36/12/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO schvaluje termíny 

jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO na 

rok 2022 dle návrhu. 

 

Hlasování Pro     8      Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

 

9. Různé   

 

V rámci tohoto bodu neproběhla žádná diskuze. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

10. Závěr 

                                                               

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO bylo  

Ing. Markem Poledníčkem ukončeno v 16:37 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Marek Poledníček v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

   lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO 

 

 

Karlovy Vary dne 16. 12. 2021 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Slipková 


