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U s n e s e n í 
 

 

z 1. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO, 

konaného dne 18. února 2021 od 15:00 hod. 

videokonference / on-line 

 

Přítomni: Ing. M. Poledníček, Š. Javůrek, M. Hloušek, L. Trčková, K. Maříková,  

Ing. M. Sinkulová Moravcová, R. Chlad, Bc. J. Pavlovic, M. Pospíšil (příchod: 15:25),  

Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. J. Richter, JUDr. M. Chadim 

Nepřítomni: R. Vyleta  

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

Zapisovatelka: Mgr. M. Slipková 

 
Program jednání: 

1. Úvod, zahájení            Ing. M. Poledníček 

2. Kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání a hostů         Ing. M. Poledníček                                                                                                       

3. Představení práce resortu a odboru          Ing. arch. V. Franta,  

    Mgr. V. Vodičková                                                                                                                         

4. Představení agendy komise, předání startovacího balíčku      Ing. M. Poledníček 

5. Informace o stavu lázeňských zařízení                                    MUDr. E. Bláha,  

                                                                                                                        J. Kronika 

6. Příprava plánu činnosti komise na období 2021 až 2024 a priorit pro rok 2021 

               Ing. M. Poledníček 

       7.   Územní studie Krušné hory – západ         Mgr. V. Vodičková, 

              Ing. arch. V. Franta 

       8.   Různé     

       9.   Závěr                                                                                                               Ing. M. Poledníček 

 

            
Jednání zahájil předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch  

a UNESCO (dále jen „KLaCR“) – Ing. M. Poledníček v 15:00 hod.   

Přivítal přítomné členy komise i hosty. V době zahájení jednání bylo přítomných 11 z 13 členů 

a Ing. M. Poledníček konstatoval, že členové komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

jsou na 1. jednání komise usnášeníschopní.  

 

Členové Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Rady Karlovarského kraje schválili 

výše uvedený program jednání a přítomnost hostů. 
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Usnesení č. 01/02/21: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 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       11 Proti         0  Zdržel se hlasování        0   

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

 

3. Představení práce resortu a odboru 

 

Ing. arch. V. Franta informoval členy komise o koncepčních dokumentech odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, které jsou zpracovány nebo se v současné době 

zpracovávají, pro všechny 3 oblasti, které komise sleduje – Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023, Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie 

Karlovarského kraje a draft Koncepce podpory památek zapsaných či nominovaných  

na Seznam světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji. Dále sdělil, že se za poslední  

4 roky povedlo stabilizovat krajskou destinační agenturu, vyvíjí se snaha o rozvoj oblastního 

destinačního managementu a v tomto roce očekáváme zapsání Slavných lázní Evropy  

na Seznam světového dědictví UNESCO. Informoval rovněž o jednání krizového štábu pro 

řešení krize v lázeňství a cestovním ruchu. 

 

Mgr. V. Vodičková seznámila členy komise s činností jednotlivých oddělení odboru  

a informovala o Výzvě k podání žádostí o poskytnutí daru na podporu ubytování v ubytovacích 

zařízeních na území Karlovarského kraje, na kterou bylo v rozpočtu Karlovarského kraje 

alokováno 3 mil. Kč.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Následovalo krátké přestavení všech členů komise a zúčastněných hostů. 

 

 

4. Představení agendy komise, předání startovacího balíčku 

 

Ing. M. Poledníček sdělil, že členům komise byl zaslán předpis Rady Karlovarského kraje  

- Jednací řád komisí, předpis Zastupitelstva Karlovarského kraje - Odměny členů komisí  

a koncepční dokumenty odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

5. Informace o stavu lázeňských zařízení 

   

MUDr. E. Bláha se z jednání komise omluvil a J. Kronikovi se nepodařilo na jednání přihlásit. 

Ing. M. Poledníček upozornil, že J. Kronika, předseda Asociace hotelů a restaurací KV, by se 

měl stát stálým hostem komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO. 
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Ing. A. Pferrer Ferklová k bodu uvedla, že by se hotely měly otevřít k 1. 5. 2021. V současné 

době funguje pouze hotel Imperial pro postcovidové pobyty. Poukázala na možnost pro Institut 

lázeňství a balneologie, v.v.i. (dále jen „ILaB“) na studii pro postcovidové pacienty. 

 

Ing. V. Franta upozornil, že tímto se již ILaB zabývá - je zde snaha o doléčování 

postcovidových pacientů a s tím spojené propagování lázní. 

 

K tomuto dobu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

6. Příprava plánu činnosti komise na období 2021 až 2024 a priorit pro rok 2021 

 
Ing. M. Poledníček vyzval členy komise, aby se seznámili se zaslanými koncepčními materiály 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a do týdne zaslali náměty, které 

preferují do plánu činnosti komise zapracovat. 

Dále navrhl, aby se komise scházela na svých jednáních každý třetí čtvrtek v měsíci. 

 

K tomuto dobu nebylo přijatou žádné usnesení. 
 

 

7. Územní studie Krušné hory – západ 
             

Mgr. V. Vodičková požádala komisi o vyjádření k 1. etapě Územní studie Krušné hory – západ, 

kterou zpracovává oddělení územního plánování Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Ing. arch. V. Franta informoval o tom, že studie je závazný územně plánovací podklad. Jedná 

se o silný nástroj toho, co se může a nemůže v oblasti dělat. Pokud se dobře vydefinuje, lze 

ovlivnit rozvoj území.  

 

Ing. M. Poledníček vyzval členy komise k prostudování předloženého dokumentu a ukončil 

bod s tím, že se o něm bude jednat na dalším jednání komise. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.    

 

 

8. Různé 

 

Ing. J. Richter navrhl jako stálého hosta komise Ing. J. Ciglanského, člena Krajské hospodářské 

komory Karlovarského kraje. Informoval o snaze města Mariánské Lázně o získání statutu 

klimatických lázní a požádal o podporu komise v této věci. Upozornil rovněž, že situace hotelů 

v Mariánských Lázních není příznivá a vyslovil se pro prodloužení podpůrných vládních 

programů. 

 

M. Monsportová slíbila zaslat Strategii agentury CzechTourism a Marketingový plán na rok 

2021. 
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Ing. arch. V. Franta navrhl mezi stálé hosty Ing. P. Židlického, předsedu spolku ŽIVÝ KRAJ  

- DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., J. Kroniku,  

Ing. J. Ciglanského, MUDr. E. Bláhu, prezidenta Svazu léčebných lázní ČR, J. Kuchaře, 

předsedu Sdružení lázeňských míst ČR a Mgr. Kristýnu Matějů, PhD., ředitelku ILaB.  

Dále informoval o setkávání se se site manažery pro zapsaný či nominovaný statek UNESCO 

před konáním komise pro UNESCO, na kterých se řešila koordinace péče o historické dědictví 

a jeho obnovu a rozvoj a spolupráce. 

 

Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA informovala, že v rámci nominace Slavné lázně Evropy se řeší 

problematika sídla a poprosila přítomné za pomoc při vyjednávání, aby toto sídlo bylo v České 

republice. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

9. Závěr    

                                                               

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO bylo  

Ing. Markem Poledníčkem ukončeno v 16:29 hod.  

 

 

 

 

  Ing. Marek Poledníček v. r.  

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

   pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 18. 02. 2021 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Slipková 

 


