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U s n e s e n í 
 

 

ze 7. jednání Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, 

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

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

K. Vary 

 

Přítomni: Ing. M. Poledníček, Š. Javůrek, M. Hloušek, Ing. J. Richter, Ing. M. Sinkulová 

Moravcová (příchod 15:02), R. Chlad (příchod 15:03), Bc. J. Pavlovic (odchod 16:31), MBA, 

M. Pospíšil, JUDr. M. Chadim 

Nepřítomni: R. Vyleta, L. Trčková, K. Maříková, Ing. J. Ciglanský, M. Monsportová, Ing. 

arch. V. Franta, Mgr. V. Vodičková, Ing. J. Ciglanský, Ing. A. Pfeffer Ferklová 

Hosté: Ing. P. Židlický, Bc. Zdeněk Hnízdil 

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. Aktualizace hodnotících kritérií dotačního titulu na podporu aktivit v cestovním ruchu 

v Karlovarském kraji                  Mgr. Monika Slipková 

6. Aktuální informace o UNESCO, představení dostupných materiálů, distribuce 

            Ing. arch. V. Franta 

7. Předběžné zhodnocení letní turistické sezóny               Ing. P. Židlický 

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

9. Různé     

10. Závěr                                                                                                          Ing. M. Poledníček 

 

Jednání zahájil předseda Komise Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu  

a UNESCO – Ing. M. Poledníček v 15:00 hod.   

Přivítal přítomné členy komise i hosty. V době zahájení jednání bylo přítomných 7 z 13 členů 

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

jsou na 7. jednání komise usnášeníschopní.  

 

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

výše uvedený program jednání a přítomnost hostů. 

 

Usnesení č. 25/09/21: 
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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. 21/06/21 - splněno 

Usnesení č. 22/06/21 - splněno  

Usnesení č. 23/06/21 - splněno  

Usnesení č. 24/06/21 - splněno 
 

 

4. Informace o činnosti OKPPLaCR 

 

Popis činnosti odboru se soustředil zejména na aktualizaci dotačního titulu, viz další bod 

jednání. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

5. Aktualizace hodnotících kritérií dotačního titulu na podporu aktivit v cestovním ruchu 

v Karlovarském kraji 

 

Mgr. M. Slipková uvedla stávající dotační titul na podporu aktivit v cestovním ruchu 

v Karlovarském kraji a představila návrh odboru kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu na změnu dotačního titulu pro rok 2022. V návrhu byly ponechány dva okruhy 

podpory, a to podpora certifikovaných infocenter a podpora destinačního managementu 

v Karlovarském kraj a přidány dva nové - podpora řemeslné a zážitkové turistiky a podpora 

turistické a cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Hodnoticí kritéria jednotlivých 

žádostí byly značně zredukovány.  

 

Někteří členové komise vyjádřili nesouhlas ohledně kritéria „smysluplnost projektu“.  

 

Následujícím předmětem diskuze byl okruh pro podporu turistické a cyklistické infrastruktury. 

Ing. M. Sinkulová Moravcová navrhla rozšířit jej o podporu budování záchytných míst pro 

karavany a Ing. P. Židlický o budování útulen a nocležen.  

 

Členové komise se shodli na potřebě navýšení alokace dotačního titulu o 1 mil. Kč pro okruh 

podpory turistické a cyklistické infrastruktury a o 500 000 Kč pro zbylé okruhy. 

 

JUDr. M. Chadim se vyslovil pro nastavení podmínky udržitelnosti jednotlivých projektů. 
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Š. Javůrek poznamenal, že by komise měla mít jednotný názor, jaký typ cestovního ruchu chce 

podporovat.  

 

Ing. M. Poledníček ukončil diskuzi tím, že komise přijme usnesení po dalším jednání, kdy 

budou její poznatky do popisu dotačního titulu zapracovány.  

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

6. Aktuální informace o UNESCO, představení dostupných materiálů, distribuce 

 

Ing. P. Židlický uvedl, že největším úskalím propagace UNESCO v našem kraji je nejednotnost 

a množství materiálů. DA Živý kraj plánuje pro rok 2022 spustit projekt Silberstrasse, který 

momentálně končí u českých hranic a dodělat jednotné okruhy stříbrné stezky ke všem česko-

německým statkům Montanregionu Krušné hory/ Erzgebirge. Tím by došlo ke sjednocení 

alespoň těchto česko-saských materiálů, webů a aplikací. 

 

Ing. M. Poledníček uvedl, že by bylo dobré, aby destinační agentura společně s OKPPLCR 

zmapovaly, jaké materiály k UNESCO v kraji již existují. Na příští jednání navrhl pozvat site 

managery Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní, aby komisi představili 

své záměry s propagací UNESCO.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

7. Předběžné zhodnocení letní turistické sezóny  

 

Ing. J. Richter a JUDr. M. Chadim zhodnotili, dle informací od kolegů z dalších měst, sezonu 

od června do září, jako velice slušnou. Velkou měrou se na tom zasloužili čeští turisté a rozjezd 

odložených lékařských zákroků, kdy jsou lázeňské domy téměř obsazeny. Méně optimističtí 

jsou pro následující období. Kvůli světové pandemii téměř zmizely autobusové zájezdy 

německé klientely a výlety jednotlivců nemohou uspokojit náklady během vánočních svátků. 

Cesty za adventem zatím v ČR takřka neexistují a Češi tráví svátky spíše doma. Následující 

měsíce, cca do března 2022, budou velice těžké. Prioritou by měl být v tomto směru Kurzarbeit.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

8. Informace o aktivitách Živého kraje  

 

Ing. P. Židlický seznámil přítomné s novým webem Lázně zdraví a Cesta za pivem, dále uvedl, 

že pro rok 2022 je připravena nová kampaň Karlovarský kraj novým pohledem. Na začátek 

prosince plánuje destinační agentura konferenci cestovního ruchu, dochází k realizacím 

odložených press a fam tripů, proběhly veletrhy v Drážďanech a Lipsku a vrcholí přípravy na 
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účast EXPO 2020 v Dubaji. Zde bude destinační agentura prezentovat terapeutickou léčebnou 

krajinu. Došlo k výběru veletrhů pro další rok a jejich seznam bude za nedlouho zveřejněn.  

Padla dohoda s CzechTourism, který vyhlásil jako téma pro rok 2022 „tradice“, že za 

Karlovarský kraj bude propagováno lázeňství. Ing. P. Židlický doplnil, že může být vždy jen 

jedno téma a po dohodě s Ústeckým krajem, který se rozhodl propagovat hornictví, dojde na 

propagaci odvětví i u nás. V dalším roce dojde k naplnění projektu Silberstrasse a plánuje se 

medical konference. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

9. Různé 

 

Ing. M. Poledníček s Ing. P. Židlickým informovali o nové podobě webu Živého kraje, o jeho 

funkčnosti a podobě. 

 

R. Chlad doplnil bod o jáchymovské referendum, které město vyhlásilo na sobotní den voleb. 

Zde se občané města a přilehlých osad vyjádří o odkupu pozemků pro výstavbu rozhledny 

Stezka korunami stromů.  

 

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 17:23 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Marek Poledníček v. r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

   lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO 

 

 

Karlovy Vary dne 16. 09. 2021 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Slipková 


