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MAPOVÉ PODKLADY  

PAMÁTKOVÉ HODNOTY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy  -  PŘÍLOHY 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

2 

 

 

 

 

 

              Mapové podklady: 

 

1) Specifikace památkově chráněného území    

2) Specifikace jednotlivých druhů památkově chráněných objektů na tomto území 

3) Specifikace objektů lázeňského dědictví  

4) Specifikace vnitřního území lázeňského místa Karlovy Vary podle Statutu 

lázeňského místa Karlovy Vary, platného od 1. 1. 2013 
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PŘÍLOHA C 2 

DÍLČÍ STUDIE A ANALÝZY SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ 
 

1) studie/analýza demografického vývoje 

2) studie/analýza v oblasti cestovního ruchu 

1. Unique Selling Propositions 

2. Destinace lázeňského města – základní charakteristika 

      .2.1. Mezinárodní kontext destinace lázeňského města 

            .2.2. Republikový kontext destinace lázeňského města 

            .2.3. Regionální kontext destinace lázeňského města 

      2.a   Destinace cestovního ruchu – lázeňství a turismu  

3. Strategická vize – vize rozvoje lázeňského města Karlovy Vary 

4. Hospodářský význam cestovního ruchu 

5. Dotace a granty 

6. Rozvoj cestovního ruchu, projekty 

7. Kongresová a incentivní turistika (M.I.C.E.) 

8. Indikátory cestovního ruchu 

.8.1. Počet návštěvníků destinace lázeňského města - statistiky návštěvnosti  

.8.2. Návštěvnost vybraných turistických atraktivit 

.8.3. Počet lůžek 

.8.4.     Ubytovací zařízení 

.8.4.a   Počet pokojů  

9. Management cestovního ruchu  

.9.1. Financování managementu cestovního ruchu 

.9.2. Nástroje managementu cestovního ruchu 

10. Další subjekty zajišťující incoming 

11. Nástroje podpory cestovního ruchu 

12. Veletrhy cestovního ruchu a odborné workshopy 

13. Propagace destinace lázeňského města  

14. Edice - propagační materiály  

15. Spolupráce s ostatními lázeňskými městy na národní a mezinárodní úrovni  

16. Faktory cestovního ruchu ohrožující statek navrhovaný k zápisu a jeho hodnoty 

17. Negativní dopady a problémy cestovního ruchu  
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C2 - 1) 

  

STUDIE – ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE 

 
Dnešní stav města je výsledkem historického mnohasetletého vývoje. Zástavba se vyvinula 

kolem jádrového prostoru Vřídla,  tržiště,  kostela,  hrádku (nyní zámecká věž) a podél břehů 

řeky Teplé.  První lázeňské budovy vznikaly od 2. čtvrtiny 16. století. Rozvoj města 

komplikovaly časté požáry a povodně. Díky lázeňské funkci však byly domy vždy relativně 

rychle obnovovány. Punc světovosti získaly Karlovy Vary jako lázně již v období vrcholného 

baroka. Karlovy Vary si vytvářely image idylického města pohody, bezstarostného života  

a odpočinku.  

Prudký nárůst počtu lázeňských hostů a návštěvníků a jejich pestré, mezinárodní složení  si 

vyžádaly výstavbu  mnoha  veřejných  budov,  zejména lázeňských  -  kolonád,  lázní  

(balneoterapeutických budov – „kurhauzů“), ubytovacích zařízení, církevních staveb, 

víceúčelových sálů, hotelů a divadla. Ve 20. století, v meziválečném období, bylo  

z významnějších počinů pro potřeby rozvoje města vybudováno letiště a nové golfové hřiště  

v Olšových Vratech, nová plnírna minerálních vod, další balneoprovozy, a dvě významné školy - 

obchodní akademie a keramická střední škola. Poblíž Karlových Varů v Březové byla postavena 

přehrada na Teplé pro ochranu města před povodněmi. Byly připojeny další dosud urbanisticky 

nepropojené budoucí městské části - Tuhnice, Drahovice, a také Rybáře na druhém břehu řeky 

Ohře.  Město se tak vyvinulo jako výrazně prostorově diferencované, s jednotlivými částmi do 

značné míry oddělenými.  

Za 2. světové války bylo město postiženo bombardováním (čtvrť Rybáře, Horní nádraží). 

Poválečný odsun převážné většiny německého obyvatelstva znamenal výrazný zásah do vývoje 

města.  

Pro další rozvoj lázeňství sehrál důležitou úlohu statut lázeňského místa Karlových Varů  

z roku 1956. Podle tohoto dokumentu bylo vymezeno vnitřní lázeňské území a stanoveny zásady 

pro ochranu přírodních léčivých zdrojů a lázeňského prostředí. Poněkud kontroverzními 

urbanistickými počiny z 60. a 70. let 20. století se staly zejména stavba hotelu Thermal a stavba 

Vřídelní kolonády.  Po roce 1989 došlo v Karlových Varech stejně jako v celé republice k 

transformaci politického, hospodářského a společenského života. 

 

Počet obyvatel 

 

Vývoj počtu obyvatel v Karlových Varech v létech 1930 – 2011 vždy k 31.12. 

 
                                   Vývoj počtu obyvatel v letech 1930 - 2011 

Rok 1930  1950 1961  1971 1978 1981  1991  1992 1993  1994 

počet 63506 41136 50034 42558 61724 60359 56162 56026 55861 55 532 

Rok 1995  1996 1997  1998 1999  2000  2001  2002 2003  2004 

počet 55298 55032 54850 54671 54487 54150 52906 52359 51807 51537 

Rok 2005  2006 2007  2008 2009 2010  2011      

počet 50893 50691 51202 51459 51320 51115 50594    

 
Zdroj: ČSÚ 
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Koncem 30. let 20. stol. dosáhlo město Karlovy Vary nejvyššího počtu obyvatel (64 000 

obyvatel, převážně německé národnosti). Po 2. světové válce byl vývoj počtu obyvatel města 

výrazně ovlivněn odsunem německého obyvatelstva, předválečný stav nebyl nikdy poté dosažen. 

Znatelný nárůst obyvatel město zaznamenalo v 60. a 70. letech 20. stol. kdy byla postavena 

sídliště v Drahovicích, v Rybářích na Čankovské, ve Staré Roli a na Růžovém vrchu. Poválečný 

růst obyvatel kulminoval v roce 1978, kdy měly Karlovy Vary 61 724 obyvatel. Opětovný pokles 

počtu obyvatel nastal počátkem 80. let 20. stol., s menšími či většími výkyvy pokračuje tento 

trend (několik set obyvatel ročně) až do současnosti.  V roce 1997 klesl počet obyvatel pod 

55 000. Zatímco do roku 1999 byla hlavní příčinou úbytku počtu obyvatel klesající porodnost, od 

roku 2002 má rozhodující podíl na úbytku obyvatel zvyšující se počet vystěhovaných. Největší 

úbytek byl zaznamenán v roce 2001 – 1244 obyvatel. 

Důležitým faktorem regulujícím počet obyvatel ve městě je možnost zaměstnání. Na konci 

osmdesátých a počátkem devadesátých letech 20. století existovalo v Karlových Varech 

a jejich blízkém okolí mnoho subjektů, které nabízely zaměstnání. Mezi nejdůležitější patřily 

Karlovarský porcelán, Okresní stavební podnik, Okresní podnik místního průmyslu, ale také 

Československé státní lázně, podniky, které na konci 80. let disponovaly mnoha tisíci pracovních 

míst, které byly obsazeny převážně obyvateli Karlových Varů. Ti tvoří právě generaci dnešních 

padesátníků šedesátníků. Kromě pracovních míst v lázeňství téměř všechny tyto pracovní 

příležitosti zanikly. 

Namísto výše jmenovaných podniků, které zanikly nebo výrazně omezily svou produkci, vznikly 

nové firmy, ovšem jejich zaměstnavatelský potenciál není tak velký. Celosvětová hospodářská 

krize, která se projevuje právě i v těchto firmách, ještě více přispívá k odlivu občanů, protože 

většina propuštěných zaměstnanců těchto firem nechce být odkázaná na podpory v 

nezaměstnanosti či na sociální dávky a hledá práci v jiných větších městech – v Plzni, v hlavním 

městě Praze – především mladí lidé (absolventi vysokých škol), což je pro město i pro region jev 

velmi negativní, ale také např. v nedalekém Nejdku, kde má sídlo prosperující firma WITTE 

Nejdek, spol. s.r.o. vyrábějící komponenty pro automobilový průmysl. 

Město Karlovy Vary kopíruje celoevropský trend stárnutí populace a nízké porodnosti. Příčinou 

je i odliv obyvatel, kteří si staví rodinné domy v okolních obcích - Nové Roli, Mezirolí, 

Andělské Hoře, Olšových Vratech, Kolové, Hájích, Sadově, Hájku atd., kde je snazší možnost 

získání stavební parcely pro rodinný dům (tzv. útěk z města). Blízkost těchto sídel není 

omezující pro styk s městem Karlovy Kary, resp. jeho vybaveností (lékařská péče, školy, školky, 

kultura). Dostupnost z těchto obcí je zajištěna autobusovou dopravou, převážná většina těchto 

majitelů rodinných domů však vlastní osobní automobil. 

Počet stálých obyvatel v historickém centru v průběhu let klesá rovněž v souvislosti se stárnutím 

místní populace a v návaznosti na zvyšující se nájmy a transformaci původních obytných funkcí 

jednotlivých objektů na zařízení sloužící především potřebám cestovního ruchu. V neposlední 

řadě chybí pro běžný život v historickém centru některé běžné služby  

a obchody pro místní obyvatele (což je opět dáno snižujícím se počtem obyvatel a logicky tak 

klesající poptávkou po těchto službách).  

Stejně jako v jiných městech ČR i v Karlových Varech vznikla moderní nákupní centra na 

okrajích města. Obliba této formy nákupu je značná i pro komfort parkování, který historické 

centrum nemůže nabídnout. Rozhodujícím faktorem je i cena nájmu nebytových prostor, která 

odráží turistickou atraktivitu historického centra a mnohdy přesahuje možnosti drobných 

obchodníků a poskytovatelů služeb. 
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V posledním období se v Karlových Varech objevují migrační trendy, které mohou částečně řešit 

úbytek obyvatel. Je nutné tyto trendy sledovat a vyhodnocovat jejich příčiny  

a důsledky – pozitivní i negativní dopad, které mohou město v blízké budoucnosti ovlivnit. Je 

zřejmé, že uvedené statistické údaje nevystihují přesně skutečný počet přítomných obyvatel 

města. Je to dáno jeho silnou lázeňskou a turistickou funkcí a šíří spektra pracovního trhu, které 

činí Karlovy Vary atraktivní hlavně pro cizince (v posledních letech zejména ruskojazyčné), z 

nichž jen menšina (osoby s tzv. trvalým pobytem) je statisticky podchycena. Počet osob s 

přechodným pobytem (občané EU) a dlouhodobým pobytem (mimo EU) se  

v Karlových Varech pohybuje v posledních letech mezi 2,0 – 2,5 tisíci osob. Počet osob  

s nelegalizovaným pobytem lze odhadnout na dalších několik stovek. Z těchto údajů vyplývá, že 

absolutní úbytek obyvatelstva evidovaný statistickou službou v uplynulém desetiletí (cca 4,5 tis. 

osob) bude přinejmenším zčásti kompenzován přírůstkem osob s jiným než českým občanstvím.    

Poslední vývoj počtu obyvatel v Karlových Varech naznačuje pozitivní tendenci. Podle 

předběžného odhadu může počet obyvatel v roce 2012 stoupnout téměř k 53 000. Velký podíl na 

tomto vývoji má zmíněný příliv movitých imigrantů, kteří se v Karlových Varech usidlují 

natrvalo.  

 

V současné době je v Karlových Varech 4 542 obydlených domů a 19 434 bytů. Při dosažení 

očekávaného počtu 53 000 obyvatel bude žít ve městě přibližně asi 25 000 mužů a 28 000 žen. 
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C2 - 2) - 1. 

  

UNIQUE SELLING PROPOSITIONS 

 
Karlovy Vary mají z pohledu pozorných návštěvníků, lázeňských hostů i odborníků výjimečné 

hodnoty Unique  Selling Proposition, (charakteristické rysy) které jsou dobrým předpokladem 

pro marketingové využití.  Zásadní výjimečnou hodnotou, kromě přírodního bohatství horkých 

pramenů, je historické - kulturní dědictví, soustředěné především v území, které je památkově 

chráněno jako městské památková zóna (v současné době je zpracován návrh pro 

překvalifikování městské památkové zóny na městskou památkovou rezervaci), kulturní a 

společenské dění, příroda bezprostředně navazující na historické území, atraktivita okolí – 

možnost jednodenních výletů 

Karlovy Vary jsou: 

městem kulturního dědictví - … památkově chráněných objektů v historickém, lázeňském 

centru, z nichž jsou dva chráněny, pro svoji mimořádnou hodnotu, jako národní kulturní 

památky; Císařské lázně – dílo významných vídeňských architektů Felnera a Helmera,  

a chrám sv. Máří Magdalény – vrcholné barokní dílo Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Dále např. 

budova Karlovarského městského divadla, Zámecká věž, Mlýnská kolonáda, Lázně III atd. 

městem umění a kultury –  kulturní instituce s nadregionálním významem - Galerie umění 

Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje s pobočkou – interaktivní galerií 

Becherova vila a Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

Návštěvnické centrum sklárny Moser, Becher muzeum, dalších 10 galerií, 10 významných 

festivalů, včetně nejvýznamnějšího Mezinárodního filmového festivalu, 2 divadelní scény; jedno 

z nejstarších hudebních těles v Evropě – Karlovarský symfonický orchestr, promenádní koncerty 

v Mlýnské kolonádě aj. 

městem zážitků – zahajování lázeňské sezóny – spojené s historickými oslavami zakladatele 

města Karla IV., ochutnávka místní speciality – bylinného likéru Becherovka, slavnosti 

porcelánu, sjíždění divoké vody na řece Teplé protékající městem, zimní závody na běžkách 

v centru města, dostihy na závodišti v městské části Dvory, prohlídka podzemí Vřídla, kulinářské 

zážitky, závody automobilů – veteránů…  

městem kongresové a incentivní turistiky - konferenční prostory, 5* a 4* hotely, exkluzivní 

historické prostory, blízkost výjimečných památek – hrad a zámek Bečov nad Teplou, hrad 

Loket, zámek Kynžvart, klášter premonstrátů Teplá, blízkost Mariánských Lázní, Františkových 

Lázní, Jáchymova… 

městem s krásným okolím – mnoho desítek kilometrů lesních promenád s mnoha většími  

i malými, mnohdy architektonicky ztvárněnými objekty – rozhledny, altány, chaty, vyhlídky, 

také terény vhodné pro turistiku a cyklistiku, blízkost hranice s Německem 

městem sportu – tři golfová hřiště, tenisové kurty, 9 koupališť a plaveckých bazénů, z toho  

5 krytých, možnost vyjížděk na koni, několik stovek kilometrů cyklotras v blízkém  

i vzdálenějším okolí pro letní cykloturistiku, blízkost Krušných hor s mnoha lyžařskými terény – 

sjezdovými i běžeckými (se známým střediskem zimních sportů Božím Darem), blízkost 

chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.  
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C2 - 2) – 2a 

 

DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU – LÁZEŇSTVÍ A TURIZMU 

 
Lázeňství v České republice má dlouhodobou tradici jako vědní a léčebný obor. Je zřejmé, že 

největší rozsah kapacit lázeňských zařízení se nachází v tradiční lázeňské oblasti -  

v Karlovarském kraji - v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, 

Jáchymově a v Lázních Kynžvart. V uvedených pěti lázeňských městech je situováno zhruba 

50% lázeňských zařízení z celostátního počtu. Mnohá lázeňských místa v České republice 

dosáhla v minulosti evropského věhlasu, některá z nich si evropský, až světový věhlas udržela do 

současné doby. Jedním z těchto měst jsou Karlovy Vary.  
 

Lázeňství je především zdravotnickou - léčebnou záležitostí. Přírodní léčivé zdroje, v Karlových 

Varech většinou horké minerální vody, představují jedinečný a nezastupitelný zdroj přírodního 

bohatství a významný léčebný faktor. V tom smyslu je lázeňství takto všeobecně chápáno a 

vymezeno, včetně příslušné právní úpravy a ochrany.  

Lázeňství je také komplexem ekonomických činností různých odvětví a oborů, které svými 

výkony vytvářejí materiální podmínky pro lázeňskou léčbu a zabezpečují uspokojování potřeb 

lázeňských hostů. Oprávněně lze tedy lázeňství chápat jako významnou ekonomickou aktivitu, 

která vedle přínosů pro veřejné zdraví má i nesporné ekonomické výsledky. Lázeňství se kromě 

ekonomicky neměřitelných přínosů pro veřejné zdraví podílí na tvorbě zdrojů ekonomického 

přínosu pro město. Ovlivňuje investiční činnost, zaměstnanost a významně přispívá k rozvoji 

města. 
 

V Karlových Varech, které jsou největšími lázněmi v České republice, lze tedy dělit cestovní 

ruch z širšího pohledu na pobyty v lázeňských oblastech – v zóně lázeňského cestovního ruchu 

(turizmu) a na léčebné pobyty přímo v léčebných lázeňských zařízeních. Zóna lázeňského 

cestovního ruchu zahrnuje lázeňské území s poskytováním lázeňské péče (s přírodními 

léčebnými zdroji).  
 

Lze konstatovat, že cestovní ruch v Karlových Varech je příkladem kombinace lázeňství  

a turizmu. Zejména v sezóně se zde potkávají skupiny turistů, které obdivují lázeňskou 

architekturu s klienty lázní, kteří v poklidu popíjejí karlovarské horké léčivé prameny. 
 

V posledních dvou desetiletích přichází do klasického lázeňského prostředí nový trend tzv. 

wellnes. Samotný pojem Wellness pochází z anglického spojení well-being, což znamená  

harmonický tělesný i mentální stav člověka. V současné době nabízejí tzv. wellnes pobyty nová 

zařízení, která se na tuto službu specializují, wellnes pobyty se ovšem zabývají i tradiční 

lázeňská zařízení, která původně nabízela pouze klasický léčebný program s využitím přírodního 

léčivého zdroje. Wellness pobyty jsou sestavovány z lehčích procedur zaměřených na aktivity, 

které pomáhají zlepšit celkovou tělesnou kondici, směřují k optimální výživě  

a vedou ke zdravějšímu stylu života. Tento způsob pobytu v lázních lze velmi dobře kombinovat 

(díky menší časové náročnosti) s dalšími aktivitami směřujícími k turizmu  

a rekreaci, především s aktivitami sportovními (golf, tenis, jízda na kole, plavání atd.) nebo 

poznávacími (výlety, návštěva památek atd.). V posledních letech řeší město i podnikatelé 

problém jak získat pro lázeňská i ubytovací zařízení více mladších klientů pro delší pobyty. 
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Jedním z možných řešení jsou právě wellnes pobyty, doplněné pestřejší nabídkou kulturních 

programů, sportovních aktivit a výletů do okolí Karlových Varů.  

 

V souvislosti s nominací Karlových varů na zápis do Listiny světového kulturního  

a přírodního dědictví Unesco lze očekávat nárůst především v oblasti turizmu.  Vzhledem 

k dosavadním bohatým zkušenostem i velmi rozvinuté infrastruktuře, je město Karlovy Vary na 

příliv turistů, lázeňských hostů i vyznavačů wellnes, velmi dobře připraveno.  
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C2 - 2) - 2. (2.1., 2.2., 2.3.) 
 

DESTINACE LÁZEŇSKÉHO MĚSTA – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 

2.1.  Mezinárodní kontext destinace lázeňského města 
 

Karlovy Vary jsou lázeňským, turistickým a kulturním centrem mezinárodního významu. 

Rozhodující návštěvnickou skupinou, která je současně největším ekonomickým přínosem pro 

město, jsou lázeňští hosté. Na rozdíl od mnoha lázní v České republice jsou lázeňská zařízení 

v Karlových Varech zaměřena především na zahraniční klientelu. Tento současný trend navazuje 

na mnohasetletou tradici lázeňství. Karlovy Vary byly a jsou kosmopolitním městem, které vždy 

vítalo návštěvníky ze všech koutů světa. Dokládá to výčet slavných návštěvníků, kterými byli 

např. Johan Wolfgang von Goethe, Petr Veliký, Nicola Paganini, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Otto von Bismarck, František Josef I., Vilém I., Sigmund Freud, Eduard VII. a mnoho dalších. 

Trend posledních let vykazuje větší nárůst návštěvníků ze vzdálenějších zemí a zámoří (zejména 

Rusko, bývalé republiky Sovětského svazu, Japonsko). Vedle renomovaných míst s významnými 

památkami, jako jsou Praha, Bamberg, Bayreuth, Regensburg, Vídeň, Postupim (nejbližší 

zahraniční památky Světového dědictví UNESCO), také Mnichov, Norimberk atd. zpravidla 

nechybí ve středoevropském programu organizovaných skupin ze zámoří ani Karlovy Vary. 

Pokud jde o zájem turistický, jedná se většinou o tranzitní (jednodenní), tudíž do značné míry 

zatěžující masový turismus pro infrastrukturu města, na druhé straně je to ale vítaná cílová 

skupina pro místní podnikatele – především majitele butiků, prodejen skla, porcelánu, suvenýrů 

atd. Úkolem propagace a marketingu je získat tuto skupinu návštěvníků města pro delší pobyty. 

Velkou část turistů i lázeňských hostů stále tvoří návštěvníci ze sousedního Německa, kteří 

představují stabilní cílovou skupinu. Město Karlovy Vary intenzivně spolupracuje se 

zahraničními partnerskými městy, jejich infocentry, zahraničními zastoupeními agentury 

CzechTourism, Českými centry v zahraničí atd. 

 

2.2. Republikový kontext lázeňského města 
 

Karlovy Vary patří mezi tři nejnavštěvovanější místa v České republice. Tuto trojici tvoří Hlavní 

město Praha, Karlovy vary a Český Krumlov. V rámci nominace Západočeského lázeňského 

trojúhelníku a Luhačovic by se město Karlovy Vary rádo přiřadilo ke 12 již zapsaným památkám 

na Listině kulturního a přírodního dědictví Unesco v České republice, kterými jsou Praha, Brno, 

Telč, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Litomyšl, 

Olomouc, Třebíč a Žďár nad Sázavou.   

Karlovy Vary jsou v republikovém kontextu známy jako největší a nejznámější české lázně, 

současně také jako nejznámější české lázně ve světě. Jsou rovněž nejvýznamnějším městem 

v rámci sériové nominace nejslavnějších evropských lázní. Unikátní jsou svými horkými 

prameny – především Vřídlem, které nelze spatřit, ani ochutnat v žádných jiných českých 

lázních. Svoji jedinečnost v republikovém kontextu potvrzují i svým urbanistickým uspořádáním 

historického území, podtrženého velmi kvalitní, osobitou lázeňskou architekturou. V rámci 

republikového srovnání je nutné zdůraznit výjimečnost z pohledu kulturního a společenského 

dění – např. filmové a hudební festivaly, v neposlední řadě i z pohledu nedostižné slávy spjaté se 

slavnými jmény návštěvníků, kteří v minulosti i v současnosti Karlovy Vary navštívili nebo 

v nich určitou dobu pobývali, případně zde i tvořili – politici, hudební skladatelé, spisovatelé, 
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básníci, herci nebo sportovci. Karlovy Vary jsou unikátní, v porovnání s ostatními lázněmi 

v České republice také rozsahem a celistvostí hmotného kulturního dědictví. Pozoruhodné je 

rovněž bezprostřední okolí i pestrá škála nabídky dalších významných turistických cílů – 

památek, neporušená příroda a kvalitní sportoviště.  

Citelným nedostatkem je prozatím nedokončená rychlostní komunikace R6, spojení mezi 

Prahou, a Spolkovou republikou Německo přes hraniční přechod Pomezí nad Ohří – Schirnding, 

pozitivem je naopak existence mezinárodního letiště.  

Město Karlovy Vary je členem Sdružení lázeňských míst ČR, Svazu léčebných lázní ČR, Svazu 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska, spolupracuje v rámci České republiky s agenturou 

CzechTourism, Asociací průvodců ČR, Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací hotelů a 

restaurací ČR, Asociací turistických informačních center ČR aj. Karlovy Vary figurují na 

internetovém portálu www.visitspas.eu což je nejrozsáhlejší zdroj informací o Evropském 

lázeňství a balneologii.
1
 

 

Karlovy Vary jsou součástí turistického regionu Západočeské lázně (dle turistického dělení ČR 

agenturou CzechTourism). Turistické regiony jsou definovány jako oblasti, pro něž je typický 

určitý druh turistiky, který jednotlivé prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje, ale zároveň i 

odlišuje od ostatních regionů. Základem pro turistický region je existence produktů a turistické 

nabídky. Turistické regiony naopak netvoří politické a institucionální hranice. Nejsou striktně 

vymezeny, protože snahou je poskytnout zejména lokalitám umístěným na okrajích těchto 

regionů určitou samostatnost při rozhodování a vlastní názor na prezentaci. 

  

2.3. Regionální kontext lázeňského města 
 

Území dnešního Karlovarského kraje, v němž se nachází lázeňské město Karlovy Vary, mělo 

vždy kombinovaný charakter, částečně průmyslový a z velké části - díky mimořádnému 

přírodnímu bohatství - lázeňský a turistický. Na ochranu vzácného přírodního dědictví byla 

zřízena velkoplošná chráněná území – chráněná krajinná oblast Slavkovský les, chráněná 

krajinná oblast Střední Poohří, Česko-bavorský geopark; významným přírodním krajinným 

územím na severu je západní Krušnohoří, na západě oblast Smrčin, na východě Doupovské hory.  

V rámci regionu má město Karlovy Vary výsadní postavení, je hlavním městem kraje, v němž 

sídlí většina krajských institucí. Karlovy Vary jsou rovněž obcí s rozšířenou působností. Pokud 

jde o pozici Karlových Varů jako lázeňského města, mají rovněž výsadní postavení – jsou 

největšími lázněmi i mezi lázněmi v rámci kraje (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 

Jáchymov, Lázně Kynžvart), jako jediné mají horké prameny, jako lázeňské i historické město 

současně mají nejrozsáhlejší památkově chráněné území s dvěma národními kulturními 

památkami, poskytují nejvíce pracovních příležitostí a nabízí nejvyšší kvantitu i kvalitu 

v kulturní a společenské nabídce.   

Atraktivní okolí (blízké i vzdálenější) nabízí příležitost rozvíjet cestovní ruch – především 

turizmus a rekreaci i mimo území města, a tím výrazně prodloužit pobyty návštěvníků hlavního 

centra zájmu - Karlových Varů. V souvislosti s nominací a případným zápisem Karlových Varů 

do Listiny kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se nabízí možnost zapojení do aktivit 

v rámci cestovního ruchu i pro další turisticky zajímavá místa v regionu. Je to příležitost pro 

                                                
1
 http://www.visitspas.eu/ 

 

http://www.visitspas.eu/
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samosprávná vedení takových lokalit podpořit vznik nových pracovních míst, která mohou 

pomoci zvýšit životní úrovně občanů, především rozšířením nabídky služeb pro turisty i klienty 

lázní, kteří absolvují během svého pobytu v lázních výlety do okolí. 
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C2 - 2) – 2a 

 

DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU – LÁZEŇSTVÍ A TURIZMU 

 
Lázeňství v České republice má dlouhodobou tradici jako vědní a léčebný obor. Je zřejmé, že 

největší rozsah kapacit lázeňských zařízení se nachází v tradiční lázeňské oblasti -  

v Karlovarském kraji - v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, 

Jáchymově a v Lázních Kynžvart. V uvedených pěti lázeňských městech je situováno zhruba 

50% lázeňských zařízení z celostátního počtu. Mnohá lázeňských místa v České republice 

dosáhla v minulosti evropského věhlasu, některá z nich si evropský, až světový věhlas udržela do 

současné doby. Jedním z těchto měst jsou Karlovy Vary.  
 

Lázeňství je především zdravotnickou - léčebnou záležitostí. Přírodní léčivé zdroje, v Karlových 

Varech většinou horké minerální vody, představují jedinečný a nezastupitelný zdroj přírodního 

bohatství a významný léčebný faktor. V tom smyslu je lázeňství takto všeobecně chápáno a 

vymezeno, včetně příslušné právní úpravy a ochrany.  

Lázeňství je také komplexem ekonomických činností různých odvětví a oborů, které svými 

výkony vytváří materiální podmínky pro lázeňskou léčbu a zabezpečují uspokojování potřeb 

lázeňských hostů. Oprávněně lze tedy lázeňství chápat jako významnou ekonomickou aktivitu, 

která vedle přínosů pro veřejné zdraví má i nesporné ekonomické výsledky. Lázeňství se kromě 

ekonomicky neměřitelných přínosů pro veřejné zdraví podílí na tvorbě zdrojů ekonomického 

přínosu pro město. Ovlivňuje investiční činnost, zaměstnanost a významně přispívá k rozvoji 

města. 
 

V Karlových Varech, které jsou největšími lázněmi v České republice, lze tedy dělit cestovní 

ruch z širšího pohledu na pobyty v lázeňských oblastech – v zóně lázeňského cestovního ruchu 

(turizmu) a na léčebné pobyty přímo v léčebných lázeňských zařízeních. Zóna lázeňského 

cestovního ruchu zahrnuje lázeňské území s poskytováním lázeňské péče (s přírodními 

léčebnými zdroji).  
 

Lze konstatovat, že cestovní ruch v Karlových Varech je příkladem kombinace lázeňství  

a turizmu. Zejména v sezóně se zde potkávají skupiny turistů, které obdivují lázeňskou 

architekturu s klienty lázní, kteří v poklidu popíjejí karlovarské horké léčivé prameny. 
 

V posledních dvou desetiletích přichází do klasického lázeňského prostředí nový trend tzv. 

wellnes. Samotný pojem Wellness pochází z anglického spojení well-being, což znamená  

harmonický tělesný i mentální stav člověka. V současné době nabízejí tzv. wellnes pobyty nová 

zařízení, která se na tuto službu specializují, wellnes pobyty se ovšem zabývají i tradiční 

lázeňská zařízení, která původně nabízela pouze klasický léčebný program s využitím přírodního 

léčivého zdroje. Wellness pobyty jsou sestavovány z lehčích procedur zaměřených na aktivity, 

které pomáhají zlepšit celkovou tělesnou kondici, směřují k optimální výživě  

a vedou ke zdravějšímu stylu života. Tento způsob pobytu v lázních lze velmi dobře kombinovat 

(díky menší časové náročnosti) s dalšími aktivitami směřujícími k turizmu  

a rekreaci, především s aktivitami sportovními (golf, tenis, jízda na kole, plavání atd.) nebo 

poznávacími (výlety, návštěva památek atd.). V posledních letech řeší město i podnikatelé 

problém jak získat pro lázeňská i ubytovací zařízení více mladších klientů pro delší pobyty. 
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Jedním z možných řešení jsou právě wellnes pobyty, doplněné pestřejší nabídkou kulturních 

programů, sportovních aktivit a výletů do okolí Karlových Varů.  

 

V souvislosti s nominací Karlových varů na zápis do Listiny světového kulturního  

a přírodního dědictví Unesco lze očekávat nárůst především v oblasti turizmu.  Vzhledem 

k dosavadním bohatým zkušenostem i velmi rozvinuté infrastruktuře, je město Karlovy Vary na 

příliv turistů, lázeňských hostů i vyznavačů wellnes, velmi dobře připraveno.  
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C2 - 2) - 3. 

 

STRATEGICKÁ VIZE - VIZE ROZVOJE LÁZEŇSKÉHO MĚSTA 

KARLOVY VARY 
 

Vize představuje obecný strategický cíl rozvoje města v horizontu 15 – 20 let  

 

Současné období může mít pro město Karlovy vary, díky účasti v sériové nominaci evropských 

lázní na Listinu Unesco, zásadní význam. Pouhé navazování na slavnou minulost s bohatou 

lázeňskou tradicí, bez ohledu na sociálně – ekonomickou a urbanistickou strukturu města, není 

v současné době správným přístupem pro jeho rozvoj. Je nutné akceptovat nevyhnutelné úpravy 

v celkové rozvojové orientaci. Jen tak mohou být dlouhodobě zajištěny a uchovány základní 

kvalitativní předpoklady - ekonomická prosperita, sociální soudržnost komunity města i kulturní 

a historické hodnoty Světově významného lázeňského centra.  

 

Lázeňství 
 

Město Karlovy Vary je po celou dobu téměř sedmisetleté historie svázáno s lázeňstvím. Proto je 

nutné usilovat o maximální využití své pozitivní image a dobré pověsti jednoho 

z nejvýznamnějších lázeňských center Evropy k dalšímu rozvoji lázeňství, turizmu  

i města jako takového. Základem budoucího rozvoje musí být přírodní a kulturní bohatství, po 

staletí hromaděné balneoterapeutické zkušenosti s bohatší nabídkou léčených diagnóz, klasická i 

moderní lázeňská infrastruktura, ale i akceptace a podpora moderních léčebných produktů 

(wellnes programy apod.).  
 

Pozornost musí být věnována nejen kvalitě balneologických výkonů, ale také ubytovacím 

službám a servisu pro klienty lázní i návštěvníky města. Tímto směrem bude orientována  

i propagace lázeňských Karlových Varů, a to tak aby neodrazovala stávající ruskojazyčnou 

klientelu, současně však oslovila i další cílové skupiny a napomohla tak ke snižování rizik 

konjunkturních výkyvů v důsledku ekonomického, politického a bezpečnostního vývoje ve světě. 
  

Pro dobrý pocit z krátkodobého i dlouhodobého pobytu zahraničních i tuzemských lázeňských 

hostů chce město soustavně vytvářet tolerantní atmosféru, prostou jakýchkoli rysů xenofobie a 

diskriminace. Spolu s tím bude město Karlovy Vary usilovat o celkové zklidnění lázeňské zóny, 

především jejím dopravním zklidněním. Současně budou ovšem Karlovy Vary hledat  

i cesty a nástroje, jak zajistit udržitelný způsob financování rozvoje (veřejné) lázeňské 

infrastruktury a podpory lázeňství z veřejných zdrojů města.     

 

Centrum cestovního ruchu  
 

Město Karlovy Vary chce nadále využívat své tradičně osvědčené atraktivity k dalšímu rozvoji 

cestovního ruchu. Prostředkem pro výrazný nárůst návštěvnosti by měla být již v současné době 

účast v sériové nominaci Nejvýznamnějších lázní Evropy, později potom vlastní zápis města na 

Listinu kulturního a přírodního bohatství Unesco, v rámci Západočeského lázeňského 

trojúhelníku. Nutností je především zachování duchovního prostředí (Genia Loci), mimořádných 

urbanistických i architektonických hodnot, včetně obnovy a údržby jednotlivých objektů, 

především památek.  
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Nutností je nejen lepší využití vlastního historického a kulturního potenciálu (národní kulturní 

památky, kulturní památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní přírody, blízkosti 

krušnohorských středisek zimních sportů apod., ale i rozšíření nabídky o nová zařízení pro 

trávení volného času na celém území města, sítě půjčoven sportovního zboží apod., to vše se 

záměrem prodloužit průměrnou délku pobytu hostů, kteří nejsou klienty lázní.  

Město Karlovy Vary i zainteresovaní podnikatelé budou společně v této souvislosti usilovat  

o pořádání většího počtu výstav, kongresů a konferencí, tak aby se stalo centrem kongresové  

a výstavní turistiky. V tomto ohledu bude podporovat vznik kongresové a výstavní 

infrastruktury. Současně bude usilovat o rozvoj různých směrů poznávací resp. zážitkové 

turistiky, jako je sportovní turistika, turistika za poznáním tradičních průmyslových výrob nebo 

turistika spjatá s velkými kulturními akcemi (Mezinárodní Filmový Festival apod.). Pro 

podchycení zájmu o tyto formy turistiky bude město podporovat rozvoj levnějších ubytovacích 

zařízení, zásadně však mimo chráněné lázeňské území.  

 

Pro realizaci těchto záměrů je nutné (mimo jiné) zajistit:  

- kvalitní práci informačního centra města,  

- rekonstrukci Horního nádraží,  

- maximální využití místního modernizovaného mezinárodního letiště   

- dokončení rychlostní komunikace R6 z Hlavního Města Prahy na hraniční přechod se 

SRN – Pomezí nad Ohří.  

 

Centrum konkurenceschopného a ekologicky šetrného průmyslu a služeb  
 

Město Karlovy Vary má ambice být prosperujícím městem se zdravou, ekonomickou 

základnou. K té patří i tradiční průmyslová odvětví (sklo, porcelán, potravinářství), které si však 

své místo mohou uhájit jen důrazem na růst kvality a jedinečnost své produkce. 
  

Osou budování konkurenceschopné ekonomické základny se nepochybně stane rozvoj drobného 

a středního podnikání, a to nejen v moderních výrobních odvětvích s vysokou přidanou hodnotou 

(hi-tech průmysl) či komerčních službách, tržně svázaných s potřebami regionu (výzkum a 

vývoj, peněžní služby, komerční poradenství apod.), ale též v sofistikovaných nevýrobních 

službách - ve zdravotnictví, školství, ochraně a tvorbě životního prostředí. Pobídkou k rozvoji 

podnikání v řemeslech a službách by se měla stát zvýšená poptávka klientů lázní a díky nominaci 

a případnému zápisu na Listinu kulturního dědictví Unesco i každodenních návštěvníků města.  
      

Jako klíčový faktor posilování konkurenceschopnosti, zajištění atraktivity pro podnikání  

i vysoké zaměstnanosti, také jako nezbytný předpoklad postupné restrukturalizace vlastní 

ekonomické základy chápe město Karlovy Vary jednak zlepšení svého silničního  

a železničního spojení s Prahou a SRN, jednak celkovou kultivaci svých lidských zdrojů, 

jmenovitě růst úrovně vzdělanosti svých občanů. Proto chce rozvíjet kapacity  

i kvalitativní úroveň místních vzdělávacích zařízení (od základních a učňovských škol po vysoké 

školy) a využívat je i v rámci procesu celoživotního vzdělávání dospělých.  

Efektivnost tohoto kroku je podmíněna zlepšením komunikace a vzájemné spolupráce mezi 

podniky, školami a institucemi veřejné správy. Současně chce město zatraktivnit nabídku bydlení 

s cílem udržet ve městě absolventy škol a získávat vzdělané a profesně zdatné lidi, kteří by se 

měli uplatnit jak v samostatném podnikání ve městě, tak na regionálním trhu práce. 
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Město příjemné pro život 
 

Vedení města Karlovy Vary je odhodláno učinit maximum pro stabilizaci resp. nárůst populace a 

zlepšování jejího věkového a sociálního profilu. Jako základ zde vidí zvýšení atraktivity města 

pro mladé lidi. Chce proto zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny (m.j.  

i podporou nájemního bydlení) a zvýšit nabídku zařízení a akcí pro trávení volného času. Stejně 

tak je nutné reagovat na zvyšující se podíl starších spoluobčanů podporou rozvoje sociálních 

služeb.  
   

Město bude také usilovat o to, aby se kvalita života (včetně nabídky veřejných služeb) postupně 

vyrovnávala ve všech částech sídla. Ruku v ruce s tímto úsilím musí jít postupné zmírňování 

rozdílů urbanistické kvality centra a okrajových čtvrtí města. S tím bude spjata regenerace 

stávajícího obytného prostředí a podpora nové bytové výstavby, provázená zlepšováním stavu 

životního prostředí, vzhledu, čistoty a kvality veřejné zeleně mimo lázeňské území. 
  

V zájmu zlepšení životního prostředí ve městě se bude vedení města snažit omezit zatížení 

tranzitní dopravou, aniž by se ovšem zhoršila dopravní dostupnost města individuální  

i veřejnou dopravou. Ze stejného důvodu bude dále podporovat současný funkční systém 

městské hromadné dopravy a zlepšovat údržbu a pořádek na místních komunikacích. Pro 

spokojený život občanů hodlá systematicky potlačovat negativní společenské jevy ohrožující 

soudržnost komunity a kvalitu jejího života, především kriminalitu.  
    

Karlovy Vary budou usilovat o to, aby pozitivní image města neoslovoval jen jeho návštěvníky, 

ale i stálé obyvatele (včetně zájemců o přistěhování), pro které se stane „dobrou adresou“. 

 

Město komunikující a dobře spravované  
 

Město Karlovy Vary chce budovat svou správu jako službu občanům i podnikatelům. Pro 

dosažení tohoto záměru hodlá svůj rozvoj postavit na strategickém základě, a to prostřednictvím 

rozvoje projektového řízení na bázi Strategického plánu (který bude průběžně aktualizován). 

Jako trvalý úkol chápe město v této souvislosti optimalizaci hospodaření se svým veřejným 

majetkem a rozpočtem. Důvěryhodnost tohoto počínání chce podepřít důsledným bojem s riziky 

korupce ve vlastní správě.  
  

Město bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje města, o rozvoj 

partnerství soukromého a veřejného sektoru ve městě. V tomto duchu bude vytvářet podmínky 

pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, rozvoj společenského dialogu ve městě i 

rozvoj aktivit občanských organizací. Smyslem těchto aktivit je posilovat v občanech pocit 

sounáležitosti s městem a odpovědnosti za jeho osud, vzhled i veřejné dění a budovat tak 

prostředí pro růst politické kultury při správě věcí veřejných.  
  

Současně bude město Karlovy vary cílevědomě naplňovat svou ambici stát se silným 

regionálním centrem. Proto spoléhá na kvalitní a tvůrčí spolupráci s krajskou samosprávou 

sídlící na jeho území a spolu s ní bude usilovat jak o dovybavení města krajskými institucemi 

státní správy, tak o realizaci významných akcí a investic s celokrajským dopadem na svém 

území.
*) 

   
 

*) Zpracováno s  využitím dokumentu „Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary“, Zpracovatel: ing. Jan Přikryl, CSc., 

    Proodos Praha 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy  -  PŘÍLOHY 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

26 

C2 - 2) – 4.  

HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU 

„Podle kvalifikovaných odhadů se turizmus společně s lázeňstvím podílí cca 10 - 15 % na 

hrubém domácím produktu Karlovarského kraje. O rozvoji služeb cestovního ruchu vypovídá 

také počet podnikatelských subjektů v cestovním ruchu (pohostinství a ubytování). 

Karlovarský kraj se svými 16,5 podnikateli v oblasti pohostinství a ubytování na 1 tis. obyvatel 

zaujímá 1. místo v České republice (průměr za ČR činí 10,9). Ze strany měst a obcí kraje je proto 

o rozvoj CR velký zájem.“¹ 
1  „Cestovní ruch v regionech České republiky“ - CzechTourism - Česká  centrála cestovního ruchu 2003 

 

Největší a nejznámější České lázně jsou celosvětově proslulé především díky léčivým účinkům 

horkých pramenů. V Karlových Varech platí mnohem více než kdekoli jinde, že lázeňství je 

neoddělitelnou součástí cestovního ruchu. Díky několika stům let úspěšného lázeňství, které 

zúročuje přírodní bohatství, především horké prameny, i výjimečné architektuře zasazené do 

malebného přírodního prostředí, jsou Karlovy Vary jedním z nejvíce navštěvovaných míst 

v České republice. Je zcela nepochybné, že cestovní ruch je v současné době jedním 

z nejdůležitějších hospodářských odvětví v Karlovarském kraji, ještě mnohem více to platí o 

Karlových Varech samotných.  

Podíl cestovního ruchu na celkových příjmech města, lze jen velmi těžko vyčíslit. Přímé příjmy 

má město vlastně jen prostřednictvím místních poplatků z ubytovací kapacity  

a za lázeňský nebo rekreační pobyt. Ty činí dohromady okolo 23 milionů korun ročně. Výnos 

tzv. lázeňské taxy, neboli místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, by měl být dle 

předběžného odhadu pro rok 2013 v rozmezí 35 – 40 mil. korun (vedení města počítá pro rok 

2013 s navýšením poplatku). Takto získané finanční prostředky budou vynaloženy na zlepšení 

lázeňské infrastruktury, služeb, kvality lázeňského prostředí a marketingu města.  

Náklady na správu města i náklady vynakládané na údržbu a úklid veřejných prostor v poměrně 

rozlehlém památkově chráněném území (jehož součástí je i lázeňské zóna), jsou velmi vysoké.  

Ekonomický přínos je ovšem zcela zřetelný u podnikatelských subjektů, podnikajících v 

lázeňství a ve službách souvisících s lázeňstvím a turizmem. Mezi pozitivní jevy cestovního 

ruchu lze také zařadit zvyšující se kvalifikaci a vzdělanost, která roste úměrně s kvalitou 

poskytovaných služeb, např. znalost cizích jazyků, zvyšování kvalifikace lázeňského personálu, 

personálu v hotelových službách apod.  

Příjmy z cestovního ruchu rovněž generují prostředky na údržbu a obnovu historického centra 

Karlových Varů, včetně údržby, obnovy a restaurování stavebních kulturních památek. Velký 

kapitál ovšem přináší i určitá rizika, především velký tlak investorů na veřejnou správu, 

v souvislosti s novou výstavbou, obnovami kulturních památek nebo rekonstrukcemi objektů 

v památkově chráněném území. Proto je nutné důsledně uplatňovat zájmy památkové péče, tak 

aby kulturní a přírodní dědictví zůstalo v co nejvyšší míře zachováno. Ekonomická výhodnost 

podnikání v historickém a lázeňském prostření ovšem přináší některé průvodní jevy, které působí 

negativně na život rezidentů. Každý sebemenší prostor je využit pro podnikání, čehož následkem 

je až několikanásobné zvýšení nájmů a zákonité opouštění této části města místním 

obyvatelstvem.  

Podstatným pro město a jeho obyvatele je fakt, že cestovní ruch - lázeňství i turizmus a na ně 

navazující související služby jsou největším zaměstnavatelem ve městě. Nepříjemným 
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průvodním jevem, který s sebou cestovní ruch nese, je problém sezónní zaměstnanosti. 

Podnikatelé působící v lázeňství i v turizmu se snaží kvalitou služeb i pestrostí nabídky 

kulturního a společenského vyžití co nejvíce prodloužit návštěvnickou sezónu, přesto je 

návštěvnost města v zimních měsících neporovnatelná s letním obdobím. Vzniká tak značný 

výkyv v počtu pracovních míst, což pro některé zaměstnance lázní i zaměstnance pracující ve 

službách znamená ztrátu zaměstnání v zimních měsících a nutnost hledat mimo sezónu jiný zdroj 

obživy.  

Pokud jde o nepřímé efekty, je třeba jednoznačně konstatovat, že lázeňství a turizmus jsou 

základem existence a samotnou podstatou Karlových Varů. Nebýt horkých léčivých pramenů a 

jejich léčivých účinků, pravděpodobně by tu nikdy žádné významnější město nevzniklo.  

Pokud bude nominovaný statek, Západočeský lázeňský trojúhelník, zapsán na Listinu světového 

kulturního a přírodního dědictví Unesco, lze předpokládat, že ekonomický   

i společenský význam cestovního ruchu ještě znatelně vzroste.   

 

Ubytování hostů - delší, ale časově omezené ubytování studentů apod. Ubytování, 

ubytování v kombinaci se stravováním nebo rekreačním vybavením nebo obojím. 

 

Rok        2009        2010         2011 

Počet subjektů         250         246          263 

 
Stravování a pohostinství včetně nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě, ať už  

v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají 

jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či 

nikoli. Rozhodující je skutečnost, že jsou nabízena jídla k okamžité spotřebě, bez ohledu na 

druh zařízení, které je poskytuje.  

 

Rok        2009        2010        2011 

Počet subjektů         998        1017        1045 

 

Cestovních agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti působící 

v Karlových Varech 2009 - 2011 

 

Rok      2009        2010         2011 

Počet subjektů        236         233          224 

 

Tabulka zahrnuje činnosti agentur, které se primárně zabývají prodejem cestovních, 

zájezdových, dopravních a ubytovacích služeb široké veřejnosti a firmám, a činnosti spojené  

s uspořádáním a organizováním zájezdů, které jsou prodávány prostřednictvím cestovních 

agentur nebo přímo organizátory zájezdů, např. cestovními kancelářemi; zahrnuty jsou také další 

rezervační činnosti související s cestováním, činnosti průvodců a činnosti vykonávané v oblasti 

propagace cestovního ruchu. 

 

Subjekty poskytující sportovní, zábavní a rekreační služby  

 

Rok        2009        2010         2011 

Počet subjektů         396         399          390 
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Knihovny, archivy a muzea všeho druhu 

 

Rok        2009        2010         2011 

Počet subjektů           8          12           12 
 

 

Činnosti za účelem uspokojování kulturních a zábavních potřeb - produkce, propagace  

a podílení se na živých vystoupeních, výstavách, poskytování uměleckých, tvůrčích nebo 

odborných dovedností pro vytváření uměleckých děl a provádění živých vystoupení. 

 

Rok        2009        2010         2011 

Počet subjektů          86          87          103 

 

Poskytování osobních služeb - praní a chemické čištění textilií, kadeřnické a kosmetické 

činnosti, činnosti přispívající k osobní a fyzické pohodě 

 

Rok        2009         2010         2011 

Počet subjektů         605          632          681 

 
Zdroj informací uvedených v tabulkách - ČSÚ (14.12.2012) 

 

Míra nezaměstnanosti se v Karlových Varech pohybovala v letech 2009 – 2012 v rozmezí  

9 – 10 %. 
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C 2 - 2) - 5.  

 

DOTACE A GRANTY 

 
Dotace a granty jsou pro město Karlovy Vary velmi důležitým zdrojem finančních prostředků, 

které jsou určeny z velké části pro zlepšování životního prostředí ve všech městských částech, 

hlavních rezidenčních čtvrtích, ale také v historickém, památkově chráněném lázeňském území. 

Finance získané především z rozpočtu České republiky, strukturálních fondů Evropské unie, ale i 

z dalších zdrojů, jsou převážně určeny pro rozvoj městské infrastruktury, která slouží jak 

obyvatelům města, tak i lázeňským hostům a návštěvníkům.  Politické vedení města i úředníci 

příslušných odborů magistrátu města sledují permanentně aktuální nabídku nejrůznějších 

regionálních, státních i mezinárodních systémů dotací a grantů, do kterých jsou podle zaměření a 

vypisovaných podmínek podávány žádosti. Využívány jsou prostředky získané z Regionálního 

operačního programu (ROP) NUTS 2 Severozápad (plánovací období 2007 – 2013), 

z operačního programu Cíl 3 nebo také z příspěvků, které ze svého rozpočtu poskytuje 

Karlovarský kraj. Příspěvky z rozpočtu kraje jsou určeny do oblastí kultury – kulturní akce, 

památkové péče – údržba a obnova památek a památkově hodnotných objektů menšího rozsahu a 

cestovního ruchu – především propagace, příspěvky nejsou určeny pro velké investiční akce. 

 

Pro údržbu a obnovu památek v městské památkové zóně jsou využívány finanční prostředky, 

které poskytuje státní rozpočet České republiky prostřednictví Ministerstva kultury ČR. 

Nejdůležitějšími tituly jsou Regenerace městských památkových zón a rezervací a Program 

záchrany architektonického dědictví, z kterého je např. od roku 2011 obnovována národní 

kulturní památka Císařské lázně. 

 

Dotací využívá rovněž Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., které má mimo jiné značný vliv 

na hospodářský efekt cestovního ruchu v Karlových Varech. Takto získané finanční prostředky 

jsou určeny na propagaci města, především v oblasti lázeňství a turizmu – pořizování tištěných 

propagačních materiálů, tvorbu a aktualizaci webových stránek města a infocentra, návštěvy 

veletrhů cestovního ruchu, pořádání Presstripů atd. 

  

Dotační grantové prostředky poskytuje i samotné město Karlovy Vary, především subjektům 

činným v oblasti kultury na území města - pořadatelům filmových festivalů (Mezinárodní 

filmový festival, Tourfilm) hudebních festivalů (Dvořákův karlovarský podzim, Bethovenovy 

dny, mezinárodní Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka), zájmovým a uměleckým sdružením, 

výtvarníkům, hudebníkům, tanečním souborům aj.  

 

Mnoho finančních prostředků z dotací a grantů získávají soukromé subjekty, právnické  

i fyzické osoby podnikající v lázeňství a v turizmu. Tyto prostředky jsou využívány především 

pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení lůžkové kapacity (nárůst pracovních míst), 

také pro propagaci – tištění propagačních prospektů nebo tvorbu webových stránek. Pro účelné 

využití prostředků získaných především z dotací spolupracuje město Karlovy Vary s profesními 

organizacemi z oborů lázeňství a turizmu, Zájmovým sdružením právnických osob v oblasti 

lázeňství Medispa, Kolegiem karlovarských lázeňských lékařů, Svazem léčebných lázní, 
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agenturou CzechTourism, Asociací hotelů a restaurací aj. Informace subjektům – žadatelům o 

dotace, jsou poskytovány prostřednictvím městem vydávaných tiskovin (např. Radniční listy), 

informacemi na webových stránkách města, případně na webových stránkách městského 

infocentra. 

 

Velké investiční projekty Města Karlovy Vary, případně společné projekty města Karlovy 

Vary a Karlovarského kraje, směrované do oblasti cestovního ruchu – lázeňství i turizmu, 

u kterých budou částečně využity finanční prostředky z dotací a které budou mít zásadní 

vliv na zlepšení kvality historického, lázeňského prostředí a kvalitu poskytovaných služeb: 

 

Název projektu:  

Revitalizace Císařských lázní 

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Obsahem projektu je v prvé fázi určení investora záchrany dané architektonicky vynikající 

historické budovy (národní kulturní památky) a zpracování investičního (stavebního) projektu 

komplexní stavební rekonstrukce dnes nevyužité stavby. Projekt by měl respektovat další 

možné využití budovy jako:  

 reprezentační budovy karlovarského a západočeského lázeňství 

 reprezentačního sídla institucí ze sféry lázeňství 

 zázemí výzkumného ústavu    

 společenského centra na úrovni kraj a města 

 reprezentačního společenského sálu města, resp. kraje 

 kulturního centra – Karlovarský symfonický orchestr, muzeum lázeňství  

 Infocentra (prodej – upomínky, prospekty, mapy) 

 luxusní restaurace, salonky, vinárna, kavárna, cukrárna. 

O konkrétní náplni rozhodne možnost zajištění bezkolizní obsluhy objektu. 

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

 

Smyslem projektu je vrátit významnou budovu spjatou s historií karlovarského lázeňství zpět 

tomuto oboru, byť v aktuálních dobových souvislostech.  

Garant projektu:   

Karlovarský kraj 

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary bude partnerem projektu 

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

Investiční - 380 mil. Kč 

Financující subjekty: Karlovarský kraj 

Finanční účast města Karlovy Vary: ANO 

Termín realizace projektu:  2012 a dále 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů:  

ANO (IOP, ROP SZ) 
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Název projektu:  

Modernizace Alžbětiných lázní  

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Obsahem projektu je projektová příprava a stavební realizace komplexní modernizace 

Alžbětiných lázní včetně dostavby areálu. Souběžně s přípravou vlastní stavby bude probíhat 

hledání strategického partnera – spoluvlastníka daného objektu (město si však podrží kontrolu 

nad funkcí a úrovní podniku jako špičkového balneoprovozu) a příprava špičkového 

provozního personálu a vytváření podmínek pro kooperaci s lázeňskými hotely (AL budovány 

bez ubyt. kapacity).  

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Smyslem projektu je zachovat, resp. rozšířit u AL stávající funkci budovy jako lázeňského 

domu (špičkového balneoprovozu), což je možné jen za předpokladu masivních investic do 

modernizace. Spuštění provozu komplexně modernizovaných AL bude spoluvytvářet věhlas 

K. Varů jako lázní evropského významu („vlajková loď“ Karlovarského lázeňství). 

Garant projektu: 

V přípravné fázi město Karlovy Vary,  

V realizační fázi strategický partner (spoluvlastník AL) jako investor 

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město jako garant první fáze, pořízení rozvojové studie, úpis a zobchodování (většinového) 

akciového podílu (při zajištění kontroly nad veřejně prospěšnými aspekty), dále strategický 

investor s dílčí spoluúčastí města 

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

Neinvestiční – 3 mil. Kč (příprava) 

Investiční - 300 mil. Kč (realizace) 

Financující subjekty:  

příprava – Město Karlovy Vary, realizace - strategický investor 

Finanční účast města Karlovy Vary: 

příprava ANO (100%), realizace ANO (25 %) 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů:   

ANO (ROP SZ) 

Termín realizace projektu:    

2014 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu: 

Hrozby: ztráta postavení na trhu v léčebném lázeňství v konkurenci s privátními hotely, které 

budují vlastní balneoprovozy, stagnace, ztráta hodnoty zařízení. Riziko ztráty klientely  

a kontraktů s Thermalem. 

Příležitost: napojení na projekt Institutu (výzkumného ústavu balneologického).  
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Název projektu:  

Revitalizace Lázní III 

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Obsahem projektu je projektová příprava a stavební realizace komplexní rekonstrukce budovy 

Lázní III, a to při respektování jejích hodnot jako kulturní památky. Součástí  komplexní 

modernizace bude sanace budovy, včetně divokých vývěrů thermy, přestavba suterénu vč. 

bazénu a modernizace balneologických provozů (budova, výtah, vybavení). Zachovány 

zůstanou tradiční kulturně společenské funkce budovy v rekonstruovaném sále. Souběžně 

s přípravou vlastní stavby bude probíhat hledání strategického partnera (město si podrží 

kontrolu nad funkcí a úrovní podniku), příprava špičkového provozního personálu a vytváření 

podmínek pro kooperaci s lázeňskými hotely (Lázně III budovány bez ubyt. kapacity).  

 

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Smyslem projektu je zachovat, resp. rozšířit u Lázní III stávající funkci budovy jako 

lázeňského domu (špičkového balneoprovozu), což je možné jen za předpokladu masivních 

investic do modernizace. Spuštění provozu komplexně modernizovaných Lázní III bude 

spoluvytvářet věhlas Karlových Varů jako lázní evropského významu („vlajková loď“ 

Karlovarského lázeňství). 

Garant projektu: 

V přípravné fázi město Karlovy Vary,  V realizační fázi strategický partner  

 

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město jako garant první fáze, pořízení rozvojové studie, úpis a zobchodování (většinového) 

akciového podílu (při zajištění kontroly nad veřejně prospěšnými aspekty), dále strategický 

investor s dílčí spoluúčastí města 

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

Neinvestiční – 2 mil. Kč (příprava)       Investiční - 200 mil. Kč (realizace) 

Financující subjekty:  

příprava – Město Karlovy Vary, realizace - strategický investor  

Finanční účast Města Karlovy Vary: 

 příprava ANO (100%), realizace ANO (10 %) 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů:    

ANO (ROP SZ) 

Termín realizace projektu:    

2014 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu: 

Hrozby: geo- a hydrotechnické působení vývěrů na budovu, ztráta postavení na trhu 

v léčebném lázeňství v konkurenci s privátními hotely, které vlastní balneoprovozy, stagnace, 

ztráta hodnoty zařízení.        

Příležitost: těžit z vynikající polohy u kolonády 
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Název projektu: 

Rekonstrukce Mlýnské kolonády 

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

V roce 2000 byla na základě alarmujících výsledků znaleckých posudků zahájena komplexní 

rekonstrukce Mlýnské kolonády. Zatím proběhlo V etap rekonstrukce – v poslední etapě byly 

rekonstruovány veřejné WC. Doposud si postupná rekonstrukce Mlýnské kolonády (1.-5. 

etapa) vyžádala celkem 62 milionů Kč. V další, celkově již VI. etapě rekonstrukce Mlýnské 

kolonády je plánována realizace kavárny v prostoru Zítkova pavilonu (předpokládané náklady 

cca 11 milionů Kč.). V rámci posledních etap rekonstrukce budou opraveny kamenické prvky 

kolonády (odstranění umělých pískovcových vysprávek z 80. let, úpravy profilů sloupů a 

jejich soklů apod.). Dále budou pokračovat práce v suterénu kolonádní budovy.  

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Cílem projektu je zachovat i pro příští generace jedinečné stavební dílo architekta Josefa 

Zítka, které slouží generacím lázeňských hostů především pro pitné kúry. Tím  bezprostředně 

ovlivňuje kvalitu lázeňské léčby v Karlových Varech. V Mlýnské kolonádě jsou vývěry 

pramenů Mlýnský, Rusalčin, Václav I. a II., Libušin a Skalní. Za kolonádou vyvěrají 

veřejnosti nepřístupné prameny Tereziiny a jsou zde zachována i stará jímání Mlýnského 

pramene. Pod orchestřištěm pak vyvěrají Orchestřištní prameny. 

Existence objektu v dobrém stavením stavu je životně důležitá pro Karlovy Vary jako 

lázeňské město a je jedním ze symbolů města.   

Garant projektu: 

Město Karlovy Vary 

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary – MMKV a SPLZaK. Partner  Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

místního rozvoje  

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

66,4 mil. Kč  - investiční 

Financující subjekty: Město Karlovy Vary, s použitím získaných dotací např. Ministerstva 

pro místní rozvoj apod.  

Finanční účast Města Karlovy Vary:  

ANO (80 %)   

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů:  

ANO (Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví) 

Termín realizace projektu: 2012 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu: 

Mlýnská kolonáda se nachází na významné zlomové struktuře, je zhotovena z pískovců (Cotta, Sasko, 

a nověji též Hořice, Podhorní Újezd), není plošně izolována a spočívá svými zděnými základy přímo 

na granitu, zřídelních sedimentech a štěrkopískové terase řeky Teplé. Nejzávažnější poškození se 

projevovala především vlivem zatékání do ploché terasové střechy a neexistující ochranou proti zemní 

vlhkosti. Statický stav některých konstrukčních prvků s ohledem na restaurátorské zásahy v minulosti, 

které měly zásadní vliv i na průřezové veličiny nosných prvků (sloupy v trojlodním přízemí), je stále 

nevyhovující.  
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Název projektu:  

Program podpory výstavby nového lázeňského areálu Jih  

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Obsahem projektu je v prvé fázi příprava uceleného urbanistického konceptu areálu Jih  

a následná realizace veřejných investic otevírajících dané území pro rozvoj lázeňské funkce. 

Při hledání urbanistického řešení je nutné reagovat na tyto (již dnes) existující náměty:  

1) vybudování Centra rekreačního sportu a zábavy (centrum pro volný čas turistů a 

lázeňských hostů, náhrada za ztracený Gejzírpark). Funkce: bowling, spinning, 

squash, golf trenažér, rekr. bazén 20 m, vířivky, masáže, fitness, posilovna, kavárna, 

cukrárna, restaurace, prodejny potřeb pro volný čas, bez ubytovacích kapacit. Rozvoj 

zeleně – parků. Menší park podél řeky Teplé: Posílit klidový charakter stávajícího 

parku, odstínit od hlavní silnice, vybavit mobiliářem. Promenádní cestu nevést podél 

silnice, nýbrž podél řeky Teplé. Dominantní prvky: Japonská zahrada. Pomník 

Beethoven. Vyřešit přechody pro chodce. 

2) Park u Poštovního dvora. Zachování a zkultivování parku. Posílit jeho klidový 

charakter. Park může být doplněn o letní scénu, jako menší náhradu za zrušené letní 

kino.  

3) Pozemky u Galerie umění. Výstavba velkého polozapuštěného parkovacího domu pro 

potřeby Lázní I. a celé jižní části lázeňského území. Parkovací dům kombinovat  

s atraktivním parterem – kavárna, cukrárna, restaurace. Není zde však žádoucí hustý 

autoprovoz, proto nájezd řešit tak, aby mimoúrovňově minul pěší promenádu podél 

řeky. 

4) Případná obnova Lanové dráhy k Imperiálu. Úprava promenády podél řeky, zaměřit 

na pěší návštěvníky, zpřístupnit zarostlý břeh řeky. Zadat zpracování studie 

parkovacího domu. Nabídnout pozemky jako investiční příležitost. 

5) Křižovatka u Richmondu. Posílení dopravního významu v souvislosti s projektem 

Lázně I. Nástup k LH Richmond. Návrh na vybudování kruhové křižovatky. Koncepci 

křižovatky doplnit fontánou nebo uměleckým prvkem.  

6) Goethova stezka. Cesta tvoří hlavní pěší spojení centra lázní s jejich jižní částí. 

Navrhuje se úprava této cesty podél Teplé do podoby atraktivní lázeňské promenády. 

Vybavení mobiliářem. Oživit, zatraktivnit, zvýšit pocit bezpečí i večer.  

Vytvořit chodník filmové slávy nebo chodník slavných návštěvníků Karlových Varů 

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Smyslem projektu je připravit podmínky pro vytvoření uceleného území, funkčně určeného 

pro kapacitní i kvalitativní rozvoj lázeňství (vzhledem k vyčerpání rozvojových možností ve 

stávající lázeňské zóně). Podpora města zde spočívá ve vypracování urbanistického konceptu 

a realizaci nezbytných veřejných investic.  

Garant projektu: 

Vypracování uceleného urbanistického konceptu – Město Karlovy Vary 

Vlastní realizace: 1,2,5, 6 -  privátní projekty (investiční příležitost na pozemcích města) a  

3,4,7,8 – město. 

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary: koordinátor územního řešení + realizace veřejných investic. Partneři: 

soukromí investoři   

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

Neinvestiční – 5 mil. Kč (Urbanistická příprava) 

Investiční – 900 mil. Kč (z toho veřejné investice cca 120 mil. Kč) 

Financující subjekty: Urbanistická příprava a veřejné investice - Město Karlovy Vary, 

soukromé investice – soukromí investoři 
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Finanční účast Města Karlovy Vary: 

Příprava – ANO (100%) 

Investiční realizace – ANO (15%) 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: 

ANO (ROP SZ) 

Termín realizace projektu: 

Urbanistická příprava – 2013 – 2014 

Investiční realizace  2014 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu: Finanční prostředky 

 

 

 

 

Název projektu:  

Údržba, sanace a obnova opěrných zdí v lázeňské a centrální části města 

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Projekt svým obsahem navazuje na již provedené kroky: konstatování závažnosti 

problematiky opěrných a zárubních zdí ve specifických podmínkách extrémně svažitého 

zastavěného území města, pasportizace stávajících opěrných zdí, ověření vlastnických vztahů, 

soustavný monitoring stavu opěrných zdí v majetku města odborným správcem (KSI K.Vary), 

včasná signalizace předhavarijních stavů, stanovení pořadí (priority) akcí. Nově půjde 

v projektu o přípravu a realizaci nových  opěrných a zárubních zdí  - investor město (u zdí 

vymezujících komunikace a veřejná prostranství, příp. objekty v majetku města), sanaci a 

obnovu stávajících zdí v majetku města, zajištění projektů k doposud nevyprojektovaným 

akcím, příprava k realizaci, provedení stavebních akcí a případnou pomoc města v obtížných 

případech zdí v privátním majetku 

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Smyslem projektu je zvýšení lázeňské a centrální části města před sesuvy půdy na svažitých 

terénech, a to prostřednictvím dosažení a udržení konsolidovaného stavu stávajících opěrných 

a zárubních zdí (do jejichž údržby a obnovy nebylo investováno mnohdy i sto let) a  zajištění 

konsolidovaného stavu zemin při komunikacích a v zástavbě - v případech neexistujících 

nebo zhavarovaných zdí. 

Garant projektu: 

Město Karlovy Vary 

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary je garantem projektu – partneři se zde nepředpokládají 

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

Investiční - 300 mil. Kč 

Financující subjekty: Město Karlovy Vary 

Finanční účast Města Karlovy Vary:  ANO (20%)  

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: 

ANO (rozhodně se počítá s nutností dotací z operačních programů) 

Termín realizace projektu: 

2013 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu: 

nezvládnutí obnovy s ohledem na závažnost stavu opěrných a zárubních zdí ve specifických 

podmínkách extrémně svažitého zastavěného území města, havárie 
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Název projektu:      

Program obnovy lázeňských lesů 

Věcný obsah projektu (stručný popis):  

Obsah projektu se musí soustředit především na hlavní funkce lázeňských lesů. Mezi ně  patří 

podle zákona 289/1995 Sb., o lesích: 

 ochrana pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod 

 funkce lesů půdoochranná, vodoochranná a klimatická  

 funkce krajinotvorná (estetická) 

 funkce lázeňská a rekreační 

Vlastním obsahem projektu je údržba a průběžná obnova více než 130 km promenádních cest 

a stezek včetně opěrných zdí., údržba lesních altánů a chat a drobného inventáře stezek, 

obnova historicky cenných památek (kříže, obelisky, pamětní desky a kaple). Zvláštní 

kategorií by měl být program, který se bude zabývat údržbou a rozvojem 22 lázeňských 

vycházkových tras. Tyto jsou v lesích, ale i ve městě vyznačeny ve třech stupních obtížnosti. 

A to od nejnižší zelené přes modrou po nejnáročnější červenou, v celkové délce tras cca 75 

kilometrů. 

Smysl (cíl – účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):  

Smyslem projektu je zachování a zlepšení atraktivity přírodního prostředí v okolí lázeňské 

zóny pro lázeňské hosty (včetně jeho využití pro lázeňskou terapii). Konkrétně jde o to zlepšit 

stav větší části ze 130 km promenádních cest a stezek, rozšířit (ve spolupráci s KKLL) 

lázeňské vycházkové trasy a doplnit je širším spektrem doprovodných aktivit (měření výdeje 

energie apod.), dále jde o obnovu lesních altánů a chat a obnovou a údržbou historicky 

cenných památek. 

Garant projektu:  

Město Karlovy Vary  

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary je garantem projektu. Partneři: KKLL, Karlovarský kraj  

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční):  

Investiční – 24 mil. Kč  

Financující subjekty:  

Město Karlovy Vary  

Finanční účast města Karlovy Vary:  

ANO (30%) 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO (finanční prostředky lze čerpat prakticky 

ze všech dostupných zdrojů: SZIF, SF EU, národní programy, krajské programy a soukromé 

zdroje) 

ermín realizace projektu:  

2008 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:  
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Název projektu:  

Modernizace Letiště Karlovy Vary 

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Obsahem projektu je výstavby nové odbavovací budovy pro dosažení standardního komfortu 

odbavení cestujících odpovídající standardům mezinárodního regionálního letiště formou 

zvýšení prostorových kapacit s nezbytnými administrativními a pronajímatelnými prostorami 

k poskytování souvisejících služeb cestujícím. Dále je obsahem projektu „Úprava odbavovací 

budovy pro splnění Schengenských úmluv“.  

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Smyslem projektu je zvýšení atraktivity karlovarského letiště pro dopravce i cestující – 

zejména z řad cílové skupiny lázeňských hostů. Konkrétně jde o zvýšení kapacity počtu 

odbavených cestujících v tzv.špičkové hodině a dosažení k tomu odpovídajících prostorových 

standardů.  

Garant projektu:  

Karlovarský kraj  

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary bude nepřímým partnerem projektu 

Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční): 

Investiční – 98,2 mil. Kč 

Financující subjekty: Karlovarský kraj 

Finanční účast města Karlovy Vary: Ne 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: 

ANO (ROP SZ) 

Optimální termín realizace projektu: 

2008 

DOKONČENO – v současné době je uvažováno o přístavbě letištní haly pro kavárnu  

a restauraci 

 

 

 

Název projektu: 

Propagace lázeňských Karlových Varů 

Věcný obsah projektu (stručný popis): 

Obsahem projektu je atraktivní oslovení stávajících i nových cílových skupin (potenciálních) 

lázeňských hostů města. Jde v podstatě o nepřetržitý úkol, v němž však je nutné využívat stalé 

nové impulsy. Městu Karlovy Vary se např. aktuálně nabízí účast na seznamu památek 

světového dědictví UNESCO v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku. 

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): 

Smyslem projektu je upevnit postavení města Karlovy Vary na poli českého a evropského 

lázeňství. 

Garant projektu:  

Město Karlovy Vary  

Role (podíl) města Karlovy Vary v projektu, Partneři projektu: 

Město Karlovy Vary – iniciátor a organizátor projektu. Partneři: lázeňské subjekty, budoucí 

balneologický ústav, Karlovarský kraj 
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Předpokládané celkové náklady projektu (investiční / neinvestiční):  

Neinvestiční – 10 mil. Kč ročně 

Financující subjekty: lázeňské subjekty, budoucí balneologický ústav, Karlovarský kraj  

Finanční účast města Karlovy Vary: ANO (30%) 

Podpořitelnost projektu z vnějších zdrojů: ANO - Karlovarský kraj, CzechTourism, SF 

EU, lázeňské subjekty  

Optimální termín realizace projektu: 2013 a dále 

Rizika, problémy, nejistoty, další dotazy předkladatele projektu:  

 

 

 

Zdroj informací – projekty: SPURM – Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 
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C2 - 2) - 6.  

 

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, PROJEKTY  

 
Karlovy Vary jsou destinací, která v maximální míře soustřeďuje dvě odvětví cestovního ruchu – 

lázeňství a turizmus. Vzhledem k zeměpisné poloze v mírném klimatickém pásmu (zima trvá 5 

měsíců v roce), je permanentní snahou všech, kteří mohou lázeňství a turizmus pozitivně ovlivnit 

nebo na něm participují, prodloužení lázeňské a turistické sezóny (především navýšením počtu 

přenocování v pozdních podzimních, zimních a brzkých jarních měsících) tak, aby se zájem o 

návštěvu města rozprostřel na celý kalendářní rok. 

 

Příležitostí, které mohou tuto snahu výrazně pozitivně ovlivnit, jsou projekty rozšiřující nabídku 

jak v lázeňském, historickém území, tak i v okrajových částech města (Muzea, galerie, úprava 

parků, lesních promenád, obnova významných budov např. Císařských lázní, rekreační úprava 

meandru řeky Ohře) a zapojení a využití atraktivního bezprostředního i vzdálenějšího okolí 

města, bohatého na historické památky, přírodu a příležitosti ke sportování.  

 

Významným, finančně náročným projektem souvisejícím s rozvojem cestovního ruchu, je rozvoj 

dopravy ve městě, především řešení tíživé situace v dopravě v klidu. Výstavbu nových 

parkovacích domů řeší nový územní plán města, který by mělo schválit zastupitelstvo města na 

konci roku 2015.  

 

Základními dokumenty, které obsahují rozvojové projekty v oblasti cestovního ruchu jsou 

Územní plán města Karlovy Vary, Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM), 

Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (letiště provozuje Karlovarský kraj), 

Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary (IPRM). Město připravuje dokument k rozvoji 

cyklodopravy v lázních. 

 

Významným dokumentem, který pozitivně ovlivní prostředí, ve kterém se cestovní ruch 

odehrává (památkově chráněné území – Městská památková zóna), bude tzv. „Plán ochrany 

památkových rezervací a zón“, který město Karlovy Vary zadalo ke zpracování v roce 2012.  

Úkolem plánu ochrany je zamezit nevhodným stavebním aktivitám v památkové zóně  

a současně (za určitých podmínek), umožnit rozvoj infrastruktury i služeb pro lázeňství  

a turizmus způsobem, který nepoškodí památkovou hodnotu chráněného území, především  

v souvislosti s nárůstem počtu návštěvníků města v souvislosti se zápisem nominovaného statku 

do Listiny kulturního a přírodního dědictví Unesco. 

 

Prioritní osy rozvoje, tedy oblasti, na které chtějí Karlovy Vary klást při realizaci svého 

Strategického plánu udržitelného rozvoje města zásadní důraz, logicky navazují svým 

nasměrováním na Vize rozvoje města: 
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Prioritní osy rozvoje 

 

1. Prioritní rozvojová osa: Rozvoj lázeňství  

2. Prioritní rozvojová osa: Rozvoj cestovního ruchu  

3. Prioritní rozvojová osa: Rozvoj průmyslu a služeb  

4. Prioritní rozvojová osa: Růst kvality života 

5. Prioritní rozvojová osa: Růst kvality správy města 

 

 

SEZNAM  PROJEKTŮ 

 

 

Č. Prioritní osa Rozvoj lázeňství 
 Název projektu 

1.1 Příprava, zřízení a zahájení činnosti výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii  

a balneoterapii 

1.2 Ochrana lázeňské zóny před rozvojem nelázeňských aktivit 

1.3 Ochrana a využití termálních pramenů 

1.4 Zapojení Krajské nemocnice a.s. Karlovy Vary do péče o lázeňské hosty 

1.5 Revitalizace Císařských lázní (národní kulturní památka) 

1.6 Modernizace Alžbětiných lázní 

1.7 Rekonstrukce Lázní III 

1.8 Rekonstrukce Mlýnské kolonády 

1.9 Využití proluky u Vřídla na stavbu lázeňského hotelu 

1.10 Program podpory výstavby nového lázeňského areálu Jih 

1.11 Obnova opěrných zdí v lázeňské zóně 

1.12 Program obnovy lázeňských lesů (lázeňských promenád a drobné architektury) 

1.13 Modernizace Letiště Karlovy Vary 

1.14 Propagace lázeňských Karlových Var  

1.15 Lobování za liberalizaci zákonné úpravy stanovování lázeňského poplatku  

1.16. Účast města na privatizaci lázeňského hoteru Termal 

1.17 Aktivní účast Karlových Var na činnosti Sdružení lázeňských míst  

1.18. Vybudování přesnějšího informačního systému o kapacitách a výkonech v lázeňství  

a v cestovním ruchu 

 

 

Prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu 

2.1 Výstavba a dostavba areálu Výstavního a sportovně kulturního areálu v Tuhnicích  

2.2 Výstavba zábavního centra v Tuhnicích  

2.3 Modernizace Dostihového závodiště 

2.4 Výstavba Turistického areálu Jih (Kouzelné městečko)  
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2.5 Cyklostezka Ohře 

2.6 Projekt vodácká Ohře 

2.7 Podpora nových produktů zážitkové turistiky  

2.8 Podpora výstavby ubytovacích a dalších zařízení cestovního ruchu mimo centrum  

a lázeňskou část města 

2.9 Propagace Karlových Var jako centra cestovního ruchu 

2.10 Podpora vzdělávání pracovníků v lázeňství a cestovním ruchu 

2.11 Program oprav a údržby památkových objektů na území města 

2.12 Výstavba krytého plaveckého bazénu (dokončeno) 

2.13. Revitalizace areálu Rolava (dokončeno) 

 

 

 

Rozvoj služeb 

3.1 Výstavba a provoz vědeckotechnického parku 

3.3 Podpora drobného a středního podnikání 

3.4 Podpora rozvoje vysokého školství v Karlových Varech 

3.5 Rekonstrukce a dostavba 1. českého gymnázia Karlovy Vary  

3.6 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 

3.7 Rozvoj a přestavba železničního uzlu Karlovy Vary  

3.8 Program obnovy místních komunikací 

3.9 Program výstavby parkovacích míst  

3.14 Podpora vzdělávání dospělých 

3.15. Zpracování katalogu investičních příležitostí 

 

 

 

Růst kvality života 

4.1 Modernizace Krajské knihovny a výstavba areálu ekologického vzdělávání (dokončeno) 

4.2 Rekonstrukce Becherovy vily na kulturní a vzdělávací centrum (dokončeno) 

4.3 Rekonstrukce Národního domu 

4.4 Modernizace a dostavba (včetně zateplení budov) Krajské nemocnice Karlovy Vary 

4.5 Zateplení a úpravy budov středních a základních škol, středních odborných učilišť, 

Domova mládeže a DDM 

4.6 Program chráněného bydlení a Centra sociálních služeb 

4.8 Ekologizace MHD 

4.9 Vytvoření celoměstského systému hospodaření s odpady 

4.10 Podpora realizace ÚSES 

4.11 Rozvoj veřejné zeleně mimo lázeňskou zónu 

4.12 Karlovarská karta 

4.13 Program prevence kriminality 

4.14  Program bezbariérového města  

4.15 Program podpory nevrcholového sportu  

4.16 Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras 

4.17 Program cyklistické dopravy ve městě 

4.18 Program prevence v oblasti ochrany zdraví a životů občanů města a jejich majetku  

i životního prostředí 
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 Růst kvality správy města 

5.1 Zavedení procesního a projektového řízení na MMKV na bázi SPURM 

5.2 Zdravé město Karlovy Vary (komunitní plánování a participační aktivity v rámci MA 

21) 

5.3 Program potlačování korupčních aktivit ve veřejné správě města 

5.4 Zapojení okrajových městských čtvrtí do řízení města 

5.5 Snaha o připojení okolních obcí do svazku s městem Karlovy Vary 

5.6 Zřízené společné koordinační komise města Karlovy Vary a Karlovarského kraje  

5.8 Pořízení nového Územního plánu města Karlovy Vary 

5.9 Zpracování koncepce environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (Státní a krajský 

program EVVO) a její realizace 

5.10 Vytvoření systému účinné koordinace stavební činnosti v lázeňské zóně ve vazbě na 

zařazení do seznamu UNESCO 

5.11 Zahájení dialogu s cizojazyčnými menšinami ve městě  

5.12 Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb 
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2C - 2) - 7.  

 

KONGRESOVÁ  A  INCENTIVNÍ  TURISTIKA  M.I.C.E 

 
Karlovarský kraj je, díky rozvinuté infrastruktuře a špičkovým službám, vynikající M.I.C.E 

destinací po všech stránkách – z hlediska dopravy, ubytování, zázemí, doplňkových aktivit - 

lázeňství & wellness, sportovního, kulturního a dalšího společenského vyžití.  
 

V samotných Karlových Varech má kongresová turistika hluboké kořeny. Již mnoho desítek let 

se zde schází především skupiny odborníků např. z různých oborů medicíny, zcela samozřejmě i 

z oboru balneologie. Lázeňské město sice není lokalitou pro pořádání velkých kongresů s počtem 

návštěvníků, který převyšuje deset tisíc, jako např. hlavní město Praha. Karlovy Vary jsou však 

schopné připravit dokonalé prostředí pro kongresy a konference s mnoha doprovodnými 

programy na střední úrovni. Významná lázeňská města Karlovarského kraje jsou atraktivními 

lokalitami pro obchodní, incentivní a kongresovou turistiku, disponující lokalitami s kapacitou 

od 50 do několika tisíc účastníků. Potřebnou kapacitu i služby na nejvyšší úrovni poskytují nejen 

tři pětihvězdičkové hotely s bohatými zkušenostmi častých hostitelů významných mezinárodních 

kongresů a konferencí i významných mezinárodních jednání na nejvyšší úrovni, ale také další 

ubytovací zařízení. Ubytování v Karlových Varech poskytuje téměř 100 hotelů všech kategorií. 

 

Ubytovací kapacity (počty pokojů) v Karlových Varech: 

 

Hotely *****…………504 pokojů 

Hotely ****..………..2666 pokojů 

Hotely ***…..………..840 pokojů 

Hotel garni …………….85 pokojů 

Pension……………… 198 pokojů 

Ostatní ……………….986 pokojů 

Přehled ubytovacích kapacit v Karlových Varech. 

 

Velkou výhodou pro zájemce o pořádání akce v rámci M.I.C.E je dobrá dopravní dostupnost:  

- Karlovy Vary disponují mezinárodním letištěm, u některých spojů má přímé spojení 

- letiště Praha – vzdálenost 90 min. jízdy automobilem 

- dobrá hustota vlakových a autobusových spojů 

- možnost příjezdu automobilem po silnicích I. třídy ze všech směrů 

Dalšími výhodami pro zájemce o uspořádání M.I.C.E akce v Karlových Varech jsou:  

- Výhodná poloha světoznámých lázní Karlovy Vary „uprostřed“ Evropy, 50 km od 

německých hranic, 45 km od napojení na německou dálniční síť  

- Výběr kongresových prostor všech velikostí, vždy s kvalifikovaným personálem  

a profesionálním, individuálním přístupem při jednání. (Bohaté zkušenosti a tradice 

pořádání akcí M.I.C.E) 

- Pestrá nabídka doprovodných programů - lázeňské a wellness programy, kulturní 

sportovní a společenské vyžití, mnoho výletních cílů v okolí. 

- Jedinečná atmosféra – genius loci města, výjimečná architektura, historické památky 

- Divadla, kina, koncerty, muzea, galerie, dostihy, festivaly. 

http://mice.karlovyvary.cz/cz/kapacity/karlovy-vary/
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- Největší koncentrace golfových hřišť v České republice 

- Vysoká bezpečnost místa.  

Karlovy Vary jsou ideálním místem pro pořádání M.I.C.E akcí střední velikosti. Unikátní je zde 

spojení lázeňství a relaxačních pobytů s možnostmi rozličných akcí, od korporátních jednání až 

po kongresy světového významu. Unikátní atmosféra, rozvinutá infrastruktura  

a služby na vysoké úrovni jsou zárukou pro pořadatele. 

Pro jednodušší komunikaci zájemců o pořádání akcí v rámci M.I.C.E, a rovněž pro zlepšení 

současné situace (počet účastníků má od roku 2005 sestupnou tendenci), byla v Karlových 

Varech zřízena kongresová kancelář, která má rovněž za úkol vyhledávání zájemců  

o pořádání akcí v této významné výseči cestovního ruchu. 

 

Carlsbad Convention Bureau 

 

 
 

Počet konferencí a jejich účastníků v Karlovarském kraji 2006 – 2011 

 

     

     Rok 

Počet 

akcí 

Počet 

účastníků 

    2006     79    30 078 

    2007     80    34 971 

    2008     52    17 997 

    2009     71    11 069 

    2010   125    18 072 

    2011     82    13 125 

 

 

 CCB - Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. je nezisková společnost, jejímž hlavním úkolem je 

zařazení Karlových Varů a Karlovarského kraje mezi prestižní destinace pro konání M.I.C.E 

(Meetings, Incentives, Conferences, Events/Exhibitions) akcí a prezentace města a kraje jako 

významné kongresové destinace. Mezi její hlavní aktivity patří propagace, příprava, produkce a 

kompletní realizace M.I.C.E akcí. 

Carlsbad Convention Bureau je centrální informační a kontaktní místo pro účely kongresové  

a incentivní turistiky v Karlových Varech a Karlovarském kraji. 

Služby, které poskytuje CCB: 

 Podpora při plánování M.I.C.E akcí v Karlových Varech a Karlovarském kraji 

 Kompletní informace o nabídce kongresových a meetingových prostor  

 Poradenství při výběru vhodných meetingových a konferenčních lokalit 

 Poradenství při výběru vhodného doprovodného programu 
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 V návaznosti na vytipování vhodného meetingového prostoru vypracování kompletní 

nabídky 

 Vytvoření a zorganizování přípravné - inspekční cesty 

 Tvorba a aktualizace databáze firem potřebných při přípravě a realizaci M.I.C.E akcí 

 

Kontakt: 

Carlsbad Convention Bureau  

Husovo náměstí 2 

360 01, Karlovy Vary 

Česká Republika 

tel.: +420 355 321 161 

fax: +420 355 321 165 

mice@karlovyvary.cz 

www.karlovyvary.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mice@karlovyvary.cz
http://www.karlovyvary.cz/
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C2 - 2) – 8.1. 

 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ DESTINACE LÁZEŇSKÉHO MĚSTA 

STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI 

 
„Lázeňství je považováno za nedílnou součást cestovního ruchu. Z tohoto pohledu jsou 

formulována i doporučení mezinárodních institucí, která lázeňství jednoznačně zařazují mezi 

aktivity cestovního ruchu. Společný dokument Statistické divize OSN - odboru pro ekonomické 

a sociální informace a analýzy a Světové organizace cestovního ruchu „Doporučení ke statistice 

cestovního ruchu“ z roku 1994, zařazuje lázeňství mezi základní skupiny turistické poptávky, 

rovněž tak i na straně turistické nabídky – kapacita, výkony a další ukazatele lázeňských zařízení 

jsou sledovány jako součást komplexní statistiky cestovního ruchu“. *) 

 
*) Ing. Jaromír Beránek - Lázně a cestovní ruch 
http://www.cot.cz/data/cesky/01_03/3_stat_1.htm 

 

Statistika toto doporučení aplikuje - ekonomické ukazatele lázeňství - ubytovací kapacity, 

návštěvnost, využití kapacit jsou sledovány v rámci statistiky cestovního ruchu. Lázeňství je též 

v celkové klasifikaci oblastí cestovního ruchu vyhrazena samostatná oblast – zóna lázeňského 

cestovního ruchu. Tento přístup zachovává i zastřešující státní instituce, která má ve své 

kompetenci cestovní ruch – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

i tímto ministerstvem řízená příspěvková organizace agentura CzechTourism, jejímž úkolem je 

především propagace České republiky (včetně lázeňství), jako významné destinace cestovního 

ruchu.  

Provozovatele lázeňských i turistických zařízení spojuje společný zájem, co nejdelší pobyt 

klientů lázní i návštěvníků ve městě. Především lázeňství má zásluhu na tom, že Karlovy Vary 

mají ve srovnání s mnoha dalšími turisticky zajímavými místy v ČR nejvyšší počty přenocování 

- viz následující tabulka 

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ve vybraném území 

 
                                            Hromadná ubytovací zařízení celkem 

 

 

Rok 

 

Počet 

příjezdů 

hostů 

 

 

Z toho 

 

Počet 

přenocování 

 

 

Z toho 

 

Průměrný 

počet 

přenocování 

 

Průměrná 

doba 

pobytu 

 

Využití 

lůžek    

(%) 

 

Využití 

pokojů 

(%) 

  rezidenti  rezidenti     

2000 194 635   48902 1 311 201 379 524       6,7      7,7    60,5    64,9 

2001 191 247   45549 1 319 209 305 526       6,9      7,9    62,6    69,5 

2002 195 795   58035 1 340 336 370 980       6,8      7,8    54,7    61,9 

2003 196 845   52253 1 330 807 319 376       6,8      7,8    48,6    56,8 

2004 207 881   51924 1 345 812 296 734       6,5      7,5    46    52,6 

2005 215 588   52134 1 364 636 273 904       6,3      7,3    46,9    53 

2006 236 366   54967 1 510 906 261 627       6,4      7,4    45,5    52,5 

2007 247 342   60293 1 637 670 286 537       6,6      7,6    49,7    57,3 

2008 244 614   59883 1 752 279 274 993       7,2      8,2    53,6    59,9 

2009 228 167   59890 1 517 234 248 619       6,6      7,6    46,5    51,5 

2010 243 164   60660 1 605 495 255 940       6,6      7,6    50,9    56,6 

(zdroj ČSÚ) 

 

http://www.cot.cz/data/cesky/01_03/3_stat_1.htm
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V souvislosti s nominací Karlových Varů na zápis do Listiny světového kulturního  

a přírodního dědictví Unesco lze očekávat nárůst především v oblasti turizmu.  Vzhledem 

k dosavadním bohatým zkušenostem i velmi rozvinuté infrastruktuře, je město Karlovy Vary na 

příliv turistů, lázeňských hostů i vyznavačů wellnes, velmi dobře připraveno.  

V Karlových Varech existuje podle výsledků statistického šetření o kapacitě ubytovacích 

zařízení k 31.12.2010 více než 90 ubytovacích – lázeňských (lázeňské hotely) i hotelových  

(hotely, penziony) zařízení (samostatných lázeňských objektů - nikoliv společností), které 

disponují 10 312 lůžky. Vývoj ubytovacích kapacit v širším pohledu - v zóně lázeňského 

cestovního ruchu a přímo lázeňských zařízení v posledních letech je zřejmý z Části  

C2-2)-8.4a – Počet pokojů. 

 

Návštěvnost Karlových Varů od roku 2000 (Zdroj: ČSÚ) 

1) Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních  

Hosté v hromadných ubytovacích kapacitách města Karlovy Vary od roku 2000 

počet  Celkem rezidenti  nerezidenti Rusko Německo Ostatní asijské země 

2000 194 635 48 902 145 733 18 104 72 567 13 073 

2001 191 247 45 549 145 698 20 353 76 268 9 164 

2002 195 795 58 035 137 760 20 155 69 057 9 291 

2003 196 845 52 253 144 592 24 085 65 717 10 035 

2004 207 881 51 924 155 957 33 296 61 304 14 298 

2005 215 588 52 134 163 454 37 874 60 226 17 782 

2006 236 366 54 967 181 399 47 094 60 246 20 615 

2007 247 342 60 293 187 049 56 542 53 552 17 334 

2008 244 614 59 833 184 781 66 087 49 068 16 080 

2009 228 167 59 890 168 277 52 873 46 917 17 062 

2010 243 164 60 660 182 504 59 592 44 482 19 851 

2011 270 781 63 189 207 592 75 385 42 521 27 598 

Změny 

  Celkem rezidenti  nerezidenti Rusko Německo 
Ostatní asijské 
země 

       2001/2000 -1,7% -6,9% 0,0% 12,4% 5,1% -29,9% 

2002/2001 2,4% 27,4% -5,4% -1,0% -9,5% 1,4% 

2003/2002 0,5% -10,0% 5,0% 19,5% -4,8% 8,0% 

2004/2003 5,6% -0,6% 7,9% 38,2% -6,7% 42,5% 

2005/2004 3,7% 0,4% 4,8% 13,7% -1,8% 24,4% 

2006/2005 9,6% 5,4% 11,0% 24,3% 0,0% 15,9% 

2007/2006 4,6% 9,7% 3,1% 20,1% -11,1% -15,9% 

2008/2007 -1,1% -0,8% -1,2% 16,9% -8,4% -7,2% 

2009/2008 -6,7% 0,1% -8,9% -20,0% -4,4% 6,1% 

2010/2009 6,6% 1,3% 8,5% 12,7% -5,2% 16,3% 

2011/2010 11,4% 4,2% 13,7% 26,5% -4,4% 39,0% 

2011/2000 39,1% 29,2% 42,4% 316,4% -41,4% 111,1% 
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2) Hosté v lázeňských ubytovacích zařízeních  

Hosté v lázeňských ubytovacích kapacitách města Karlovy Vary od roku 2000 

počet  Celkem rezidenti  nerezidenti Rusko Německo Ostatní asijské země 

2000 105 705 27 389 78 316 15 343 37 766 4 039 

2001 102 294 22 116 80 178 17 862 40 568 2 798 

2002 98 883 23 958 74 925 17 418 37 795 3 008 

2003 96 652 21 429 75 223 21 198 33 049 3 580 

2004 106 288 22 498 83 790 28 334 31 444 5 089 

2005 106 901 21 783 85 118 31 229 30 604 5 431 

2006 125 194 23 377 101 817 39 810 31 355 6 355 

2007 135 829 25 262 110 567 48 258 27 309 8 295 

2008 143 014 24 977 118 037 56 544 28 221 7 313 

2009 125 570 22 932 102 638 44 253 24 775 9 213 

2010 139 913 27 395 112 518 50 554 24 255 8 336 

2011 158 397 27 444 130 953 64 677 22 943 11 085 

Změny 

  Celkem rezidenti  nerezidenti Rusko Německo 
Ostatní asijské 
země 

       2001/2000 -3,2% -19,3% 2,4% 16,4% 7,4% -30,7% 

2002/2001 -3,3% 8,3% -6,6% -2,5% -6,8% 7,5% 

2003/2002 -2,3% -10,6% 0,4% 21,7% -12,6% 19,0% 

2004/2003 10,0% 5,0% 11,4% 33,7% -4,9% 42,2% 

2005/2004 0,6% -3,2% 1,6% 10,2% -2,7% 6,7% 

2006/2005 17,1% 7,3% 19,6% 27,5% 2,5% 17,0% 

2007/2006 8,5% 8,1% 8,6% 21,2% -12,9% 30,5% 

2008/2007 5,3% -1,1% 6,8% 17,2% 3,3% -11,8% 

2009/2008 -12,2% -8,2% -13,0% -21,7% -12,2% 26,0% 

2010/2009 11,4% 19,5% 9,6% 14,2% -2,1% -9,5% 

2011/2010 13,2% 0,2% 16,4% 27,9% -5,4% 33,0% 

2011/2000 49,8% 0,2% 67,2% 321,5% -39,2% 174,4% 
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3) Návštěvnost a přenocování v lázeňských a hromadných ubytovacích zařízeních – 

rok 2011 - podrobněji 

Návštěvnost a přenocování v lázeňských zařízeních města Karlovy Vary v roce 2011 

  Hosté % Přenocování % Průměrný počet 

přenocování 

Průměrná 

doba pobytu 

Celkem      158 397    1 435 062    9,1 10,1 

z toho:             

rezidenti      27 444  17% 155 322  11% 5,7 6,7 

nerezidenti    130 953  83% 1 279 740  89% 9,8 10,8 

z toho:             

Rusko      64 677  49% 780 715  61% 12,1 13,1 

Německo      22 943  18% 175 255  14% 7,6 8,6 

Ostatní asijské země *)      11 085  8% 97 247  8% 8,8 9,8 

Ukrajina        6 884  5% 75 207  6% 10,9 11,9 

              

*) Asijské země mimo Čínu, Izrael, Japonsko a Jižní 
Koreu             

Změny 2011/2010 

  Hosté Přenocování 

Celkem +13% +10% 

z toho:     

Rezidenti 0% -9% 

Nerezidenti +16% +13% 

z toho:     

Rusko +28% +22% 

Německo -5% -8% 

Ostatní asijské země *) +33% +19% 

Ukrajina +27% +12% 
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Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary v roce 2011 

  Hosté % Přenocování %  

průměrný 

počet 
přenocování 

průměrná 

délka 
pobytu 

Celkem 270 781 100% 1 764 033 100% 6,51 7,51 

z toho:             

rezidenti 63 189 23% 247 396 14% 3,92 4,92 

nerezidenti 207 592 77% 1 516 637 86% 7,31 8,31 

z toho:   
% z 
nerezidentů   % z nerezidentů     

Rusko 75 385  36% 858 867  57% 11,39 12,39 

Německo 42 521  20% 228 596  15% 5,38 6,38 

Ostatní asijské země *) 27 598  13% 121 697  8% 4,41 5,41 

*) Asijské země mimo Čínu, Izrael, Japonsko a 
Jižní Koreu             

změny 2011/2010 

  Hosté Přenocování 

Celkem +11% +10% 

z toho:     

Rezidenti +4% -3% 

Nerezidenti +14% +12% 

z toho:     

Rusko +27% +23% 

Německo -4% -7% 

Ostatní asijské země 
*) +39% 

 
+18% 
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C2 – 2) – 8.2. 

 

NÁVŠTĚVNOST VYBRANÝCH TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT 

 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

 
 

Expozice krajského muzea je rozmístěna do několika obcí v kraji. V Karlových Varech sídlí ve 

dvou budovách. 

Stálá expozice muzea je k vidění v bývalé budově okr. hejtmanství na Nové louce, v Muzeu 

Karlovy Vary. Výstava prezentuje dějiny kraje, zaměřuje se na rozvoj a historii lázeňství  

i přírodní bohatství regionu. Součástí expozice je také několik cenných knih z jáchymovské 

Knihovny latinské školy. 

Ve výstavních sálech v přízemí muzea se pravidelně pořádají různé krátkodobé výstavy. 

Muzeum Karlovy Vary Provozní doba 
 

 

bývalá budova okr. hejtmanství 

Nová louka 23, Karlovy Vary 

tel.: +420 353 226 252 

web: kvmuz.cz 

St–Ne 

9:00–12:00 a 13:00–17:00 

(stálá expozice, výstavy) 

 

 

 

Počet platících návštěvníků (včetně akcí )  2008 - 2009 

   

Rok Počet platících návštěvníků 
Počet návštěvníků akcí tedy včetně 

neplatících 

2008 20 574 24 839 

2009 24 969 28 083 

2010 20 298 22 585 

2011          25 463                              28 558 

 

Návštěvnost kulturních, naučných a odborných akcí 2008 - 2009 

   
Rok Návštěvnost Počet akcí Z toho pro děti 

2008 3 074 47 11   

2009 958 25 5 

2010 1 240 25 5 

2011 1 494 41 6 

    

http://kvmuz.cz/
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Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

 
 

V galerii si během prohlídky stálé expozice může návštěvník prohlédnout nejvýznamnější  

a nejcennější umělecká díla, která zde byla od roku 1953 nashromážděna. K vidění jsou obrazy a 

sochy nejvýznamnějších českých autorů 20. století. Kromě stálé expozice pořádá galerie 

krátkodobé výstavy, koncerty a divadelní představení. Dalším projektem, realizovaným galerií 

od roku 2.000, je vzdělávací program pro veřejnost (převážně karlovarskou školní mládež). 

Galerie umění Karlovy Vary Provozní doba 

Goethova stezka 6 

Karlovy Vary 

tel: +420 353 224 387 

fax: +420 353 224 388 

info@galeriekvary.cz 

www.galeriekvary.cz 

 

Út–Ne 10:00–17:00 

Galerie pravidelně pořádá kulturní a vzdělávací akce pro  

veřejnost. V těchto případech se může provozní doba lišit. 

 

Počet platících návštěvníků (včetně akcí) 2008 - 2011 

Rok Počet platících návštěvníků akcí 
Počet platících i neplatících návštěvníků všech galerijních 

akcí 

2008 11.630 13.326 

2009 10.505 12.031 

2010 10.570 12.626 

2011 15.437 18.144 

 
Návštěvnost kulturních, naučných a odborných akcí 2008 - 2011 

 

Rok Návštěvnost 
Počet akcí včetně těch, u nichž není 

galerie pořadatelem 
Z toho pro děti a mládež 

2008 5383 155 131 

2009 4412 133 100 

2012 4817 131 98 

2011 8.042 242 183 

 

 

 

 

mailto:info@galeriekvary.cz
http://www.galeriekvary.cz/
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Interaktivní galerie Becherova vila – pobočka Galerie umění Karlovy Vary, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 

 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

Krále Jiřího 1196/93, 360 01 Karlovy Vary 

tel: 606 928 844, 354 224 111 

www.becherovavila.cz 

 

otevírací doba: úterý – neděle 10 – 17 hodin  

rezervace programů: tel. 354 224 111, 606 928 844, nebo na e-mail vargova@galeriekvary.cz 

 

 
 

Becherova vila byla původně projektována jako rodinný palác továrníka Johanna Gustava 

Bechera, někdejšího majitele světoznámé likérky. Vila byla postavena roku 1914 na základě 

projektu známého karlovarského architekta Karla Hellera. Představuje příklad rodinné vily  

z počátku 20. století. Objekt je i se zahradou součástí památkově chráněného území, navíc je i 

zapsanou kulturní památkou. V interiéru objektu se dochovaly výjimečné zbytky malířské 

výzdoby ve stylu Art Deco. 

Becherova vila je multifunkčním prostorem, kde se odehrávají výstavy současného výtvarného 

umění, workshopy a umělecké dílny či mezinárodní umělecké projekty. V suterénu vily jsou 

ateliéry pro malbu, keramickou tvorbu a grafiku, dále společenský sál a výstavní prostory. 

Becherova vila byla otevřena pro veřejnost 1. července 2011. 

 

Návštěvnické centrum Moser 
 

 
 

Unikátní pohled do historie sklárny poskytuje nové návštěvnické centrum Moser. Nově 

řešená expozice sklářského muzea v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více 

http://www.becherovavila.cz/
mailto:vargova@galeriekvary.cz
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než 150 let historie sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla Moser a představuje nejstarší 

sklářskou tvorbu až po současné kolekce s více než 2000 exponáty. Výstava je doplněna 7 

dokumentárními pořady v 6 světových jazycích. 

Denně také probíhá prohlídka sklářské hutě, kde lze spatřit přímo u sklářské pece výrobu skla a 

sledovat zajímavou práci mistrů sklářů. 

Hotové výrobky lze zakoupit ve firemní prodejně Moser. 

Rezervace exkurzí s odborným výkladem v českém, anglickém, německém a ruském jazyce je 

možné provést telefonicky, nebo pomocí e-mailu.  

Návštěvnické centrum Moser Provozní doba 

Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary 

tel.: +420 353 416 112 

museum@moser-glass.com 

www.moser-glass.com 

Prodejna: Po–Ne 9:00–18:00 

Muzeum: Po–Ne 9:00–17:00 

Sklářská Huť: Po–Ne 9:00–14:30 

 

Počet návštěvníků návštěvnického centra Moser 2008 - 2011 

 
Rok Počet návštěvníků 

2008 32 610 

2009 40 820 

2010 46 730 

2011 53 160 

 

Jan Becher muzeum 

 

 
 

Expozice věnovaná Becherovce, asi nejslavnějšímu českému bylinnému likéru, se nachází  

v historické budově v centru Karlových Varů. Během prohlídky původních výrobních sklepních 

prostor jsou uváděna fakta o historii Becherovky, její výrobě či skladování. Vidět lze historické 

předměty spjaté s Becherovkou a nakonec je promítnut krátký film. Vstupné zahrnuje také 

degustaci becherovky, nebo jiných nápojů z produkce společnosti. V podnikové prodejně má 

návštěvník možnost koupit Becherovku a další produkty v různých objemech  

a formách. 

Muzeum umožňuje prohlídky skupinám i jednotlivcům. Výklad je možné vyslechnout nejen  

v češtině, ale také v angličtině, němčině a ruštině. Čas prohlídky i průvodce si lze předem 

rezervovat. 

mailto:museum@moser-glass.com
http://www.moser-glass.com/
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JAN BECHER MUZEUM Provozní doba Vstupné Kč 

T.G.M. 57, Karlovy Vary 

rezervace: 

tel.: +420 359 578 142 

e-mail: vstupenky@jan-becher.com 

web: www.becherovka.cz 

Po–Ne 

9:00–17:00  

http://www.karlovy-vary.cz/cz/muzea-galerie 
 

Počet návštěvníků v Jan Becher muzeum Karlovy Vary 2006 – 2012 

 

 
 

  

Numbers  of visitors in  Jan Becher 
Museum 

      

                Jan. Feb. March April May June  July August Sept. Oct. Nov. Dec. total 

2006 3141 3845 3752 4062 5653 4700 4243 6166 6649 6226 5543 3858 57838 

2007 3749 3124 5007 5487 7239 4855 5088 5927 6600 6205 4699 4556 62536 

2008 4062 3369 6486 6063 8628 5207 4552 5597 5849 6030 3564 3938 63345 

2009 3304 2636 3433 4033 7322 5673 5261 5761 6602 5308 3886 3430 56649 

2010 2869 2253 3527 5025 7423 6084 5503 6622 7029 5838 3902 3543 59618 

2011 2947 2398 4061 5107 7308 6237 5627 6494 5975 6215 4487 3580 60436 

2012 2999 3005 4031 5332 6412 6013 5363 6229 5558 5542 4193      - 54677 

 

Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 

 

 
 

Projekt divadla vypracoval ateliér  Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera ve Vídni, kde  

vznikaly významné reprezentativní objekty. Malby byly svěřeny dalším renomovaným 

vídeňským tvůrcům, bratřím Gustavu a Ernestu Klimtovým a Franzi Matschovi . Divadlo je 

zajímavá ukázka špičkové pseudorokokové architektury , která do výstavných Karlových Varů 

přenáší velkolepou atmosféru Prahy a Vídně a společně s unikátním areálem sousedního 

Grandhotelu Pupp a Císařských lázní tvoří naprosto výjimečnou kolekci, mající řečeno slovy Le 

Corbusiera „týž sloh a touž eleganci“.  V červnu roku l999 skončila Velkorysá a unikátní 

rekonstrukce, která umožnila představit divadelní budovu se všemi významnými uměleckými a 

řemeslnými díly v plném lesku. V zápětí nato, 24. - 29. června, se konalo slavnostní 

znovuotevření divadla. Malá pamětní deska u vchodu připomíná, že Městské divadlo  

v Karlových Varech bylo opraveno za výrazné finanční pomoci Evropské unie. 

mailto:vstupenky@jan-becher.com
http://www.becherovka.cz/
http://www.karlovy-vary.cz/cz/muzea-galerie
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Počet návštěvníků Karlovarského městského divadla 2008 - 2011  
 

Rok Počet návštěvníků 

2008 13 329 

2009 33 782 

2010 38 027 

2011 33 749 

 

Adresa: Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary 

Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

Telefon: 353 225 621 

Fax: 353 225 744 

E-mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz 

http: www.karlovarskedivadlo.cz 

 

 

Divadlo dětí – Karlovarské hudební divadlo 

 
Divadlo Dětí - Divadlo Dětí se postupně vyvinulo z Karlovarského hudebního divadla. Hraje 

představení především pro mládež, jak už z názvu vyplívá. V každém případě se snaží hrát 

pohádky poučné, a to ve smyslu sociálního chování a především v úctě k životnímu prostředí. V 

pohádkách se hodně pracuje s dětmi a hodně se zpívá. Hlavním strůjcem pohádek i hudby je 

Libor Balák. 

Karlovarské hudební divadlo pořádá pravidelná představení pro všechny děti Karlovarského 

kraje, spolupracuje s komorní scénou v Husovce, podílí se na otevření scény Divadla Dětí 

v Praze. Divadlo obnovilo pravidelnou spolupráci se 110 předními divadelními scénami v ČR, 

v letošním roce uskutečnilo hudební divadlo přes 100 zájezdových představení v předních 

scénách v ČR.  

 

Návštěvnost Karlovarského hudebního divadla 2008 - 2011  
 

Rok Počet návštěvníků (celá republika) 

2008 130.000 

2009   85.000 

2010 120.000 

2011   80.000 

 

Adresa: Celní 889/13, 360 05 Karlovy Vary 5  

Oficiální název: Libor Balák 

Kontakt: tel.:353 566 535 

Kontaktní osoba: Libor Balák 

http://divadlodeti.webnode.cz/o-nas/ 

 

 

 

mailto:reditel@karlovarskedivadlo.cz
http://www.karlovarskedivadlo.cz/
http://divadlodeti.webnode.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fdivadlodeti.webnode.cz%2Fo-nas%2F
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

V srpnu 1946 se uskutečnila první filmová nesoutěžní přehlídka v Mariánských Lázních  

a Karlových Varech. Ve Festivalovém kině v Mariánských Lázních se každý den konala tři 

představení jednoho filmu a druhý den byl tento film promítnut v novém letním kině  

v Karlových Varech.  

Od poloviny padesátých let se ve festivalovém programu objevují filmy z tzv. třetího světa. Díky 

celosvětovému zájmu o tyto snímky a také jistému mezinárodnímu uvolnění přivítal festival 

mnoho významných tvůrců ze Západní Evropy, zejména Francie a Itálie. Prestiž festivalu se také 

zvýšila jeho zařazením organizací FIAPF mezi A-festivaly v roce 1956. Bohužel vzhledem k 

založení MFF v Moskvě a politickému rozhodnutí konat v tzv. socialistických zemích jen jeden 

„áčkový“ festival ročně, byl karlovarský festival donucen střídat se v letech 1959 až 1993 s 

moskevským festivalem. V 70. a 80. letech si nejvyšší úroveň podržela informativní sekce, v níž 

měli diváci nadále možnost zhlédnout významné snímky světových tvůrců a filmy oceněné na 

jiných festivalech. V Karlových Varech se objevilo několik významných hostů ze zahraničí jako 

např. Ken Loach, Krzysztof Zanussi, Yves Boisset, Franco Nero, Carlos Saura, Sergej 

Bondarčuk, Peter Fonda, Giuseppe De Santis, Monica Vitti, Guilietta Masina, Bernardo 

Bertolucci atd. 

Velké společenské a politické změny po listopadu 1989 osvobodily karlovarský festival od 

politických tlaků. Více než zájmy státu rozhoduje o existenci festivalu to, co je schopen 

nabídnout veřejnosti v silné konkurenci jiných filmových akcí u nás i ve světě. 

Údaje o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, včetně návštěvnosti  

2009 - 2012 

 

 

Rok (Ročník festivalu) 

2009 (44.) 2010 (45.) 2010 (46.) 2012 (47.) 

Akreditovaných 

účastníků celkem 
12 061 

 

11 105 

 

12 033 

 

11 471 

Festivalový pas 10 277 9 424 10 266 9 596 

Filmových tvůrců 342 315 310 405 

Filmových 

profesionálů 
814 767 814 803 

Novinářů 628 599 649 667 

Prodáno 

vstupenek 
131 293 126 808 126 302 121 070 

Uskutečněno 

projekcí 
464 413 413 410 

 
Zdroj informací: http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2012/statistiky/#menu 

 

 

 

 

 

 

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2012/statistiky/#menu
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Lanové dráhy v Karlových Varech 

 

Lanová dráha Diana 

 

 
 

Projekt lanové dráhy je dílem Ing. H. H. Petera z Curychu. Poprvé byla veřejnosti zpřístupněna 

5. 8. 1912, kdy byla uvedena do provozu. Výstavbu lanové dráhy provedla vídeňská stavební 

společnost Leo Arnoldi za pomoci místních řemeslníků a firem.  

Lanová dráha Diana má spodní nástupní stanici „Stará louka“, mezistanici „Jelení skok“  

a výstupní řídící stanici „Diana“ Je tradičním a velmi oblíbeným dopravním prostředkem 

Karlových Varů na Výšině přátelství. Hojně je využívána především turistickými návštěvníky 

města. Ze spodní stanice vás vyveze na vrchol, kde můžete navštívit rozhlednu Diana a lesní 

restauraci-kavárnu Diana. 

 

Provozní doba lanové dráhy Diana 

leden Mimo provoz 

únor, březen, listopad, prosinec 9:00 – 17:00 

duben, květen, říjen 9:00 – 18:00 

červen-září 9:00 – 19:00 

 

http://www.dpkv.cz/cz/lanova-draha-diana 
 

Tunelová pozemní lanovka Karlovy Vary – Imperiál 

 

 
 
Na území dnešní České republiky se vyskytovaly pozemní lanovky jen ve dvou lokalitách -  

v Praze a v Karlových Varech. Zatímco první dvě pražské byly postaveny podle stejného vzoru - 

tedy lanovky s vodní převahou, trojice lanovek postavených v letech 1906-1912  

v Karlových Varech byla stavěna s elektrickým provozem. Město Karlovy Vary, světoznámé 

lázně se nacházejí ve velmi kopcovitém terénu. Od počátku tohoto století se proto uvažovalo o 

několika lokalitách, kde by mohly být vybudovány lanovky. Jako první se podařilo prosadit 

http://www.dpkv.cz/cz/rozhledna-diana
http://www.dpkv.cz/cz/lesni-restaurace-kavarna-diana
http://www.dpkv.cz/cz/lesni-restaurace-kavarna-diana
http://www.dpkv.cz/cz/lanova-draha-diana
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zásluhou aktivit lorda Westburyho stavbu dvou lanových drah. První z nich se stavěla na základě 

koncese z roku 1906 a vedla z Divadelní ulice na výšinu Helenin dvůr (k hotelu Imperiál). 

Délkou 114 metrů patřila spíše mezi kratší, naprosto ale vynikala vedením trasy - je celá 

postavena v tunelu!  

Provozovatelem je divize MHD Karlovy Vary. Lanová dráha je v provozu celoročně v 15 

minutových intervalech jezdí po celý den. 

http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=3 

 

Přehled počtu přepravených osob lanovými dráhami Diana a Imperial v Karlových Varech 

 

 

  

 

    Období 

 

    Lanová dráha Diana 

 Počet přepravených osob 

 

  Lanová dráha Imperial 

Počet přepravených osob 

 1.1. – 31.12 

      2008 

 

                150 822   

 

   302 935 

 1.1. – 31.12. 

      2009 

 

 152 261 

 

   296 746 

1.1. – 31.12. 

     2010 

 

                147 824 

 

   287 631 

1.1. – 31.12. 

     2011 

 

     163 587 

 

   299 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=3
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C2 - 2) - 8.3 

 

POČET LŮŽEK VE MĚSTĚ KARLOVY VARY – STAV K 31. 12. 2011 

 
 
 
 

 
 

Poznámky 
1  Důvěrný údaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav 

k 31.12. 

2011 

 

Hromadn

á 

ubytovací 

zařízení 

celkem 

v tom 

Hotel 

****

* 

Hotel, 

motel, 

botel 

**** 

Hotel, 

motel, 

botel *** 

Hotel, 

motel, 

botel ** 

Hotel 

garni 

****,***,*

*,* 

Penzion 
Turistická 

ubytovna 

Ostatní 

hromadná 

ubytovací 

zařízení 

jinde 

neuvedená 

2000 7 555 . 2 159 2 924 551 264 598 i.d.1  942 

2001 8 389 . 2 004 2 557 497 90 572 i.d.1  2 508 

2002 8 109 i.d.1  1 696 2 485 796 91 543 97 1 931 

2003 8 526 i.d.1  2 275 2 524 715 182 537 97 1 724 

2004 8 619 i.d.1  2 580 2 761 i.d.1  235 511 i.d.1  1 773 

2005 9 140 986 3 138 1 856 i.d.1  420 522 i.d.1  1 842 

2006 9 273 988 3 199 1 964 i.d.1  348 584 i.d.1  2 077 

2007 9 430 978 3 609 1 512 168 342 630 i.d.1  2 129 

2008 10 290 978 4 302 1 611 i.d.1  268 663 i.d.1  2 347 

2009 10 801 966 5 177 1 499 i.d.1  268 660 i.d.1  2 110 

2010 10 131 967 4 803 1 400 i.d.1  179 575 i.d.1  2 110 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148178&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148151&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148154&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148157&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148163&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148166&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148171&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148171&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148174&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165339&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165312&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165315&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165318&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165324&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165327&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165332&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165332&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35165335&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182758&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182728&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182728&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182731&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182734&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182737&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182743&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182746&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182751&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35182754&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200298&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200268&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200268&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200271&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200274&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200277&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200283&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200286&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200291&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35200294&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217607&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217577&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217577&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217580&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217583&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217586&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217586&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217592&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217595&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217599&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217599&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35217603&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234626&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234599&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234602&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234605&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234608&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234608&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234611&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234614&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234618&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234618&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35234622&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251618&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251591&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251594&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251597&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251600&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251600&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251603&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251606&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251610&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251610&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35251614&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268682&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268653&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268656&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268659&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268662&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268665&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268668&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268674&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268674&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35268678&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945265&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945236&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945239&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945242&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945245&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945245&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945248&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945251&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945257&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945257&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34945261&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257107&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257080&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257083&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257086&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257089&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257089&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257092&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257095&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257099&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257099&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=37257103&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928257&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928230&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928233&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928236&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928239&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928239&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928242&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928245&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928249&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928249&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=50928253&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
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C2 - 2) - 8.4  UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ KARLOVY VARY 

 

Název Adresa Kategorie 
Sezónní 

provoz 

Počet 

pokojů 

Počet míst 

pro stany 

a 

karavany 

Pagina 

GRANDHOTEL 

PUPP 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mírové náměstí 2 

Hotel ***** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030008 

SAVOY WESTEND 

HOTEL 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Petra 

Velikého 16 

Hotel ***** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030145 

HOTEL CARLSBAD 

PLAZA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 

223 

Hotel ***** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030358 

HOTEL QUISISANA 

PALACE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 

398 

Hotel ***** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030813 

INTERHOTEL 

CENTRAL 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Divadelní náměstí 

253 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030009 

PARKHOTEL 

RICHMOND 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
Slovenská 567 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030012 

HOTEL DVOŘÁK 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Nová 

Louka 2053 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030016 

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
THERMAL 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
I.P.Pavlova 2001 

Hotel **** 
celoroční 
provoz 

101 a 
více 

žádné 4030025 

HOTEL HELUAN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Tržiště 387 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030125 

HOTEL SIRIUS 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
Zahradní 3 

Hotel **** 
celoroční 
provoz 

11 až 
50 

žádné 4030192 

HOTEL ROMANCE 

PUŠKIN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Tržiště 37 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030214 

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
IMPERIAL 

Karlovy Vary, 
Karlovy Vary, 

Libušina 1212 

Hotel **** 
celoroční 
provoz 

101 a 
více 

žádné 4030273 

SPA RESORT 

SANSSOUCI 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, U 

Imperiálu 198 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030275 

LH SMETANA-
VYŠEHRAD 

Karlovy Vary, 
Karlovy Vary, Krále 

Jiřího 5-7 

Hotel **** 
celoroční 
provoz 

11 až 
50 

žádné 4030279 

HOTEL RŮŽE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

I.P.Pavlova 506 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030280 
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HOTEL KOLONÁDA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

I.P.Pavlova 469 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030311 

HOTEL LAURETTA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 899 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030313 

HOTEL EMBASSY 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Nová 

Louka 21 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030327 

HOTEL MIGNON 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 1049 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030329 

LÁZEŇSKÉ 

SANATORIUM 

BRISTOL 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 19 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030353 

SANATORIUM 

ELWA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Zahradní 29 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030359 

HOTEL ADRIA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Západní 1128 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030362 

SANATORIUM 

TROCNOV 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, třída 

Krále Jiřího 1053 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030363 

SPA HOTEL 

ČAJKOVSKIJ 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 44 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030424 

HOTEL ELIŠKA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 52 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030465 

SPA HOTEL 

OSTENDE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 328 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030642 

LD MOSKEVSKÝ 

DVŮR 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 798 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030666 

WELLNESS HOTEL 

JEAN DE CARRO 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stezka 

Jeana De Carro 4-6 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030673 

SANATORIUM 

VILLA CHARLOTTE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Petra 

Velikého 4 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030690 

HOTEL VENUS 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 8 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030697 

HOTEL 

PROMENÁDA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Tržiště 381 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030738 

HOTEL DERBY 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Bulharská 745 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030746 

HOTEL ULRIKA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 875 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030754 
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HOTEL KRÁSNÁ 

KRÁLOVNA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 335 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030763 

OLYMPIA HOTEL 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Divadelní náměstí 43 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030764 

HOTEL VILLA 

RITTER 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Krále 

Jiřího 991 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030773 

SPA & WELLNESS 

HOTEL AMBIENTE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Moravská 180 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030774 

HOTEL COMPLEX 

PETR 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Vřídelní 86 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030775 

LÁZEŇSKÝ HOTEL 

AURA PALACE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Moravská 2093 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030780 

HOTEL 

PANORAMA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Na 

Vyhlídce 158 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030781 

HUMBOLDT PARK 

HOTEL SPA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Zahradní 803 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030786 

HOTEL GOETHE 

HAUS 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 875 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030790 

HOTEL LAVONTE 

Karlovy Vary, 

Rybáře, 

Majakovského 707 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030797 

HOTEL ELIŠKA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Krále 

Jiřího 972 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030798 

HOTEL PREZIDENT 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Moravská 3 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030799 

HOTEL ST.JOSEPH 

ROYAL REGENT 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Zahradní 7 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030800 

HOTEL SALVATOR 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Vřídelní 39 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030802 

HOTEL AQUA 

MARINA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Vřídelní 79 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030804 

LÁZNĚ III - VESO 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mlýnské nábřeží 507 

Hotel **** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4033008 

VLL - SADOVÝ 

PRAMEN,CHOPIN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mlýnské nábřeží 574 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030002 

HOTEL MALLORCA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánská 6 

Hotel *** 
letní 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030005 
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HOTEL ALFRED 

Karlovy Vary, 

Rybáře, Sokolovská 

72 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030007 

HOTEL BAŽANT 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Slovenská 2013 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030010 

HOTEL GEJZÍR 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Slovenská 2021 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030021 

KAVALERIE 

HOTEL-

RESTAURANT 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, T. G. 

Masaryka 53 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030136 

HOTEL CORSO 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 460 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030182 

LÁZEŇSKÝ DŮM 

PURKYNĚ 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Tržistě 26 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030265 

EUROAGENTUR 

HOTEL JESSENIUS 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 36 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030269 

LÁZEŇSKÝ HOTEL 

JADRAN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Balbínova 4 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030312 

LÁZEŇSKÝ ÚSTAV 

TOSCA - 

MYSLIVNA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Moravská 8 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030318 

HOTEL ROMANIA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Zahradní 948 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030350 

HOTEL KOSMOS 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Zahradní 598 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030354 

HOTEL BRAZILIE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 39-41 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030366 

HOTEL BELLEVUE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, U 

Imperialu 12 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030375 

HOTEL U ŠIMLA 
Karlovy Vary, 

Dvory, Závodní 19 
Hotel *** 

celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030498 

HOTEL PALACKÝ 

A ELEFANT 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 339 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030506 

HOTEL MODENA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 14 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030555 

HOTEL SAINT 

PETERSBURG 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 

448 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030584 

ANGLICKÝ DVŮR 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 956 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030638 
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LÁZEŇSKÝ DŮM 

MORAVA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Pod 

Jelením skokem 395 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030647 

LAZEŇSKÝ DŮM 

PRAGA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 57 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030675 

HOTEL CORDOBA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Zahradní 37 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030782 

HOTEL ZLATÝ 

SLOUP 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánská 318 

Hotel *** 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4033011 

REZIDENCE 

SADOVÁ 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 45 

Hotel ** 

letní i 

zimní 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030674 

HOTEL JISKRA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 

301 

Hotel garni 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030315 

HOTEL GARNI 

PALATIN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Lázeňská 16 

Hotel garni 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030351 

GARNI HOTEL 

KUČERA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 375 

Hotel garni 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030419 

HOTEL BOSTON 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Luční 

Vrch 9 

Hotel garni 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030768 

HOTEL SALVE 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 

2086 

Hotel garni 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030777 

PENSION IBIZA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
Zámecký vrch 3 

Penzion 
letní 
provoz 

10 a 
méně 

žádné 4030004 

PENZION HESTIA 

Karlovy Vary, 

Drahovice, Stará 

Kysibelská 602 

Penzion 
celoroční 

provoz 

51 až 

100 
žádné 4030026 

PENSION CLARA 

Karlovy Vary, 

Rybáře, Na kopečku 
23 

Penzion 
celoroční 
provoz 

10 a 
méně 

žádné 4030067 

PENSION ELEFANT 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Stará 

Louka 30 

Penzion 
celoroční 

provoz 

11 až 

50 
žádné 4030107 

DŮM AMADEUS 
Karlovy Vary, 
Karlovy Vary, 

Ondřejská 1097 

Penzion 
celoroční 
provoz 

11 až 
50 

žádné 4030218 

VILLA AHLAN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Sadová 1075 

Penzion 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030328 

EUROPENZION 
Karlovy Vary, 
Doubí, Studentská 89 

Penzion 
celoroční 
provoz 

11 až 
50 

žádné 4030383 

PENSION DIAMANT 
Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
Penzion 

celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030404 
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Tyršova 4 

PENSION HOLIDAY 
Karlovy Vary, 
Karlovy Vary, 

Ondříčkova 26 

Penzion 
letní i 
zimní 

provoz 

10 a 
méně 

žádné 4030405 

PENSION VILLA 

BASILEIA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Mariánskolázeňská 

675 

Penzion 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030434 

PENSION PANTHER 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Vřídelní 31 

Penzion 
letní 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030451 

PENSION 

PANORAMA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Pražská 2057 

Penzion 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030612 

PENZION U DRAKA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Plzeňská 1483 

Penzion 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030700 

PENSION 

RAINBOW 

Karlovy Vary, 

Sedlec, Šeříková 92 
Penzion 

celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030705 

PENZION BESKYD 
Karlovy Vary, 
Drahovice, Lidická 9 

Penzion 
celoroční 
provoz 

11 až 
50 

žádné 4030717 

PENSION NEMIROV 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Vřídelní 51 

Penzion 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030737 

FESTIVAL HOTEL 
APARTMENTS 

Karlovy Vary, 
Karlovy Vary, Kolmá 

9 

Penzion 
celoroční 
provoz 

10 a 
méně 

žádné 4030753 

PENSION VILLA 

ROSA 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, Na 

Vyhlídce 2064 

Penzion 
celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4030772 

PENZION FAN 
Karlovy Vary, 
Bohatice, U Trati 58 

Penzion 
celoroční 
provoz 

11 až 
50 

žádné 4030776 

PENSION 

MAURICIUS 

Karlovy Vary, 

Drahovice, Prašná 9 
Penzion 

celoroční 

provoz 

10 a 

méně 
žádné 4033007 

UBYTOVNA 

LODĚNICE A KEMP 

Karlovy Vary, 

Rybáře, Dolní 

Kamenná 1029 

Turistická 

ubytovna 

letní 

provoz 

10 a 

méně 
11 až 50 4030141 

DOMOV MLÁDEŽE 

A ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Karlovy Vary, 

Drahovice, Lidická 

590 

Ostatní zařízení 

jinde 

nespecifikovaná 

celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030014 

LÁZEŇSKÁ 

LÉČEBNA MÁNES 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
Křižíkova 13 

Ostatní zařízení 

jinde 
nespecifikovaná 

celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030031 

PENSION 

HUBERTUS 

Karlovy Vary, 

Olšová Vrata, 86 

Ostatní zařízení 

jinde 

nespecifikovaná 

letní i 

zimní 

provoz 

11 až 

50 
10 a méně 4030151 

SANATORIA 

KRIVÁŇ-SLOVAN 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 
Sadová 5 

Ostatní zařízení 

jinde 
nespecifikovaná 

celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030274 

SANATORIUM 

ASTORIA + 

DEPANDANCE 

WOLKER 

Karlovy Vary, 

Karlovy Vary, 

Vřídelní 92 

Ostatní zařízení 

jinde 

nespecifikovaná 

celoroční 

provoz 

101 a 

více 
žádné 4030277 
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HOTEL VÍTKOVA 

HORA 

Karlovy Vary, 

Olšová Vrata, 59 

Ostatní zařízení 

jinde 

nespecifikovaná 

celoroční 

provoz 

11 až 

50 
11 až 50 4030779 

 

 

 

Aktualizováno dne: 13.11.2012 

© Český statistický úřad, 2008 - 2012 

http://www.czso.cz/lexikon/uz.nsf/uz?openform&:554961 

 

 

 

 

C2 - 2) - 8.4. a 
 

POČET POKOJŮ PODLE KATEGORIE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

(včetně lázeňských) 
 

 

Stav 

k 

31.12

. 

Hromadná 

ubytovací 

zařízení 

celkem 

v tom 

Hotel 

***** 

Hotel, 

motel, 

botel 

**** 

Hotel, 

motel, 

botel 

*** 

Hotel, 

motel, 

botel 

** 

Hotel garni 

****,***,**,* 
Penzion 

Turistická 

ubytovna 

Ostatní 

hromadná 

ubytovací 

zařízení 

jinde 

neuvedená 

2000 3 995 . 1 149 1 648 272 126 267 i.d.1  488 

2001 4 265 . 1 021 1 415 244 44 258 i.d.1  1 216 

2002 4 204 i.d.1  891 1 338 418 48 233 29 998 

2003 4 388 i.d.1  1 198 1 343 341 78 241 29 908 

2004 4 438 i.d.1  1 316 1 463 i.d.1  108 225 i.d.1  934 

2005 4 695 508 1 601 993 i.d.1  188 235 i.d.1  989 

2006 4 762 510 1 643 1 037 i.d.1  155 260 i.d.1  1 122 

2007 4 818 510 1 876 793 69 157 285 i.d.1  1 113 

2008 5 164 510 2 266 870 i.d.1  130 294 i.d.1  1 059 

2009 5 457 504 2 731 834 i.d.1  131 281 i.d.1  941 

2010 5 131 504 2 550 780 i.d.1  85 244 i.d.1  941 

2011 5 306 504 2 666 840 i.d.1  85 198 i.d.1  986 

 

Poznámky 
1  Důvěrný údaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu
http://www.czso.cz/lexikon/uz.nsf/uz?openform&:554961
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148176&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148149&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148152&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148155&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148161&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148164&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35148169&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
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http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55476132&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55476132&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55476136&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
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C2 - 2) - 9.1. 

 

FINANCOVÁNÍ MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU 

 
Financování managementu cestovního ruchu probíhá v Karlových Varech na několika 

úrovních.  

Manažerskou funkci v cestovním ruchu pro město plní Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 

Činnost infocentra kontroluje správní rada a dozorčí rada obecně prospěšné společnosti. 

Infocentrum řídí ředitel (ředitelka) infocentra. Každoročně je činnost infocentra umožněna 

schváleným finančním a marketingovým plánem. Rovněž každoročně je prováděno vyhodnocení 

plnění finančního plánu finanční kontrolou. 

 

Finanční prostředky, s kterými hospodařilo Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 

v období let 2008 – 2011 (v Kč) 
 

                                                        Rok 

        2008          2009          2010          2011 

 

Dotace města 

      

     6 739 527 

      

     8 964 634 

      

      8 000 000 

      

     9 715 000 

Příjmy z vlastní 

činnosti 

      

     7 323 010 

      

     5 275 067 

      

      4 020 000 

      

     4 175 000 

Výnosy – suma 

pro hospodaření 

    

   14 062 537 

     

   14 239 701 

    

    12 020 000 

    

   13 890 000 

 

Hlavní příjmy Infocentra: 

• dotace z rozpočtu města 

• vlastní obchodní činnost Infocentra 

• příspěvky partnerů na jednotlivé marketingové aktivity 

• dotační tituly 

 

Funkci koordinátora cestovního ruchu v regionu zastává odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Díky celokrajské působnosti 

a spolupráci s městy, obcemi i podnikatelskými subjekty, působícími v oblasti lázeňství a 

turizmu, jsou finanční prostředky vkládané do této oblasti Karlovarským krajem využívány i 

městem Karlovy Vary. Konkrétně jsou tyto prostředky využívány při společných tuzemských i 

zahraničních prezentacích, v rámci společné účasti na veletrzích cestovního ruchu apod. Město 

Karlovy Vary je rovněž prezentováno v mnoha tištěných i jiných propagačních materiálech 

Karlovarského kraje (webové stránky, filmové prezentace, propagační DVD aj.). 

 

V roce 2013 bude Karlovarský kraj iniciovat vznik organizace cestovního ruchu (Agentury 

cestovního ruchu Karlovarského kraje), která by se měla poměrně značnou měrou podílet na 

organizaci a koordinaci cestovního tuchu v regionu. Měla by mít pozitivní vliv i na dění v oblasti 

lázeňství a turizmu ve městě Karlovy Vary. 
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Tvorba finančních prostředků pro činnost nově zakládané organizace cestovního ruchu 

(Agentury cestovního ruchu Karlovarského kraje) – zdroje:  

 

 členské příspěvky (členů sdružení – především právnických osob apod.)  

 výnosy z vlastní podnikatelské činnosti (provize za prodej vstupenek, obchodní marže  

z prodeje literatury spjaté s destinací, map, turistických potřeb, suvenýrů, příjmy  

z provozování sportovních zařízení, organizování kongresů, ze zprostředkování 

ubytovacích, přepravných a jiných služeb, z prodeje produktových balíčků)  

 příspěvky od obcí  

 příspěvky od podnikatelských subjektů 

 příspěvky od orgánů krajské samosprávy a orgánů veřejné správy   

 dotace a granty   

 záruční, příspěvkové, úvěrové programy a fondy - Strukturální fondy EU – Evropský fond 

regionálního rozvoje (podpora malého a středního podnikání, zlepšování infrastruktury, 

prosazování produktivních investic, místní rozvoj), Evropský sociální fond (zvyšování 

kvalifikace a dovedností pracovní síly a pěstování podnikatelské iniciativy), Evropský 

zemědělský záruční a podpůrný fond (rozvoj venkovské turistiky aj.).  

  

Za účelem využívání různých dotačních titulů bude vytvářet agentura regionální fond cestovního 

ruchu, který mimo jiné umožní dofinancování a předfinancování projektů ze strukturálních a 

jiných fondů a také např. zajištění akumulace finančních zdrojů od institucí, organizací apod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy  -  PŘÍLOHY 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

74 

C2 - 2) - 9.2. 

  

NÁSTROJE MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU 

 
Karlovy Vary jsou největšími a nejvýznamnějšími lázněmi v České republice. Jsou také jednou z 

nejvyhledávanějších turistických destinací. Poslední desetileté období je fází mírného růstu a 

stabilizace lázeňství i turizmu. Souběžně s rozvojem cestovního ruchu rostla  

i znalost a zkušenost s jeho řízením. Důležitým orgánem samosprávy je Rada města Karlovy 

Vary, která má k dispozici Komisi lázeňství a cestovního ruchu, ta je jejím iniciativním  

a poradním orgánem. Náplň činnosti komise stanoví Rada města, ukládá jí úkoly, projednává její 

náměty a stanoviska. Komise je složena především ze zástupců podnikatelských subjektů, které 

působí v oblasti lázeňství a turizmu. V následující tabulce jsou uvedeny priority komise, které 

doporučuje k realizaci radě města pro nejbližší období. 

 

Tabulka ke Strategii rozvoje kolonád - doplnění některých atributů navržených akcí 

 

Akce desatera 
Časový 

horizont 

Prio

rita 

Finanční 

nároky 
Poznámka 

1 

 
 Řešení havarijního stavu všech podlaží haly Fontány  
Vřídelní kolonády  
 

 

2011 

2011 - 2014 
1 

   700 

6.000 

Průzkumné práce 

zcela vyplyne 

z průzkumů  

a projektů 

2 Příprava nového jímání Vřídla 
2012  

2014 - 2016 
2 

60 – 100 

5.000 

Projekční příprava 

realizace 

3 Dokončení revitalizace Mlýnské kolonády 2013 - 2020 2 66.400 

Dosud et.I.-VI.=62 

mil.Kč dle PD 

(2003) Zbývá cca 

66 mil.Kč 

4 Revitalizace Tržní kolonády 
2012  

2012 - 2013 
2 

2.000 

1.400 

Projekt 

infocentrum 

obnova nátěrů 

5 Rekonstrukce a doplnění těsnění řečiště řeky teplé 2016 - 2020 2 5.000 
V závislosti na 

trendech vývoje 

6 

Modernizace monitorovacího systému režimních měření 

včetně obnovy Vřídelní kyselky pro potřeby režimního 

měření 

2011 - 2012 1 1.500 
Bez Vřídelní 

kyselky 

7 
Revitalizace Vřídelní kolonády jako celku – vyřešení 

promenádních, prodejních, výstavních ploch 
2013 - 2015 3 

10.000 – 

20.000 

Závislé na arch. i 

funkční představě 

8 

Pokračování obnovy hlavních zásobovacích řádů 

Termominerální vody – Trasa Lázně I. – odbočka Imperiál - 

Richmond 

2012 3 8.000 

Souvisí 

s revitalizací 

Císařských lázní i 

mostem u nich – 

havarijní stav 

9 Rozšíření exkurzní trasy podzemí Vřídla – II. etapa 2012 - 3 10.000 

Nejlépe 

s využitím 

dotačního titulu 

10 Pavilony pramene Svoboda, Dorotka – oprava prvků a střech 2012 - 2013 3 1.200  

Orientační součet fin. nároků bez plného řešení havarijního stavu haly Fontány Vřídelní kolonády 117.260 - 127.300 
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S nárůstem klientů lázní i turistů rostla souběžně funkce infocentra města, které v současné 

době plní úkoly destinačního managementu. 
 

Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, proto na jeho činnost 

dohlíží správní rada a dozorčí rada. Vzhledem k důležitosti lázeňství a turizmu v Karlových 

Varech je předsedou správní rady infocentra primátor města, je rovněž členem Komise lázeňství 

a cestovního ruchu. Díky pozitivní změně přístupu vedení města k činnosti infocentra dochází 

v roce 2010 i ke změně jeho vedení a k intenzifikaci práce. Dokladem pozitivního vývoje je úvod 

Výroční zprávy Infocentra města Karlovy Vary za rok 2011, poskytnutý primátorem Petrem 

Kulhánkem: 

„Rok 2011 byl pro  Infocentrum města  Karlovy Vary, obecně prospěšnou společnost, rokem 

důležitých změn. V průběhu roku byly uzavřeny některé nadbytečné pobočky, a naopak začalo 

hledání vhodného místa pro hlavní pracoviště Infocentra. Je logickým zájmem města, hoteliérů a 

provozovatelů lázeňských zařízení i samotných návštěvníků, aby se centrální pracoviště vrátilo 

tam, kam z logiky věci nevyhnutelně patří: do samého středu lázeňské části města. 

Změnilo se také  vedení společnosti a s ním i zadání a  filozofie: Infocentrum má být centrální 

koordinátor propagace města Karlovy Vary, marketingových kampaní, průzkumů trhů a  

vyhledávání  nových.  Samozřejmě   trvá i  zadání  poskytovat  kvalitní  servis potenciálním 

návštěvníkům v zahraničí i těm, kdo již do města dorazili, k tomu byl vyvinut i zcela nový systém 

přípravy a certifikace turistických průvodců. Zesílila vzájemná spolupráce s profesními 

organizacemi lázeňství a hotelnictví. 

Velkým zadáním se stala inovace značky Karlovy Vary, jejíž významnou součástí je vizuální styl 

a grafická značka města. Na ně vypsalo nové Infocentrum transparentní veřejnou soutěž,jejíž 

vítězný návrh se po rozpracování a vytvoření manuálu začne v roce 2012 používat. 

Loňská   přeměna  Infocentra  je  motivována  snahou  změnit  síť informačních  poboček  na 

moderní turistickou instituci, která bude schopná oslovovat návštěvníky i celé trhy způsobem 

odpovídajícím   druhému   desetiletí  třetího  tisíciletí, s   využitím   moderních  informačních 

technologií  a  současných  distribučních  kanálů,  s  akcentem  na využití potenciálu jednoho z 

nejslavnějších lázeňských měst světa. Jak naznačují loňské údaje o návštěvnosti, tato změna 

přichází včas.  Po vleklé  světové finanční krizi teď cestovní ruch opět ožívá, otevírají se nové 

trhy a nové možnosti. Je příhodné být v takovou chvíli dobře připraven.“ 

 

Důležitým předpokladem a východiskem pro infocentrum, které plní funkci managementu 

cestovního ruchu ve městě, je zpracovávání a aktualizace koncepčních dokumentů a tým 

pracovníků s patřičnou zkušeností a vzděláním v oboru cestovního ruchu. V současné době 

pracují v infocentru zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v oboru, s bohatými zkušenostmi 

v oblasti lázeňství i turizmu. Kontinuální vzdělávání a přehled o novinkách  

v oboru jsou neodmyslitelnou prioritou. 
 

Infocentrum obsluhuje 3 pobočky – Terminál Dolní nádraží (certifikováno Asociací turistických 

informačních center na kategorii B), hotel Thermal (hodnoceno v rámci Mystery shoppingu 

pořádaného CzT ve spolupráci s ATIC 91%, což patří k velmi dobrým výsledkům) a Vřídlo 

(jediná pobočka, kde je v současné době v provozu směnárna). Po otevření pobočky  

v Lázeňské ulici bude IC obsluhovat 4 pobočky, což je počet, jakým disponuje například Pražská 

informační služba na celém území Prahy. IC obhájilo svou pozici nejlepšího informačního centra 
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v kraji pro rok 2012 – soutěž vypisovaná Deníky Bohemia a Asociací turistických informačních 

center. 

Komunikace s podnikatelskou veřejností probíhá prostřednictvím pravidelných setkávání, 

především v rámci jednání Asociace hotelů a restaurací České republiky a Sdružením léčebných 

lázní v Karlových Varech, kam jsou zváni zástupci významných subjektů působících 

v cestovním ruchu, ale také subjekty, které jsou zainteresovány na dění v kultuře.  

 

Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. byla založena na dobu 

neurčitou. Jejími základními cíli jsou: 

 zvyšování prestiže města Karlovy Vary jako významného lázeňského místa 

 šíření informací o městě Karlovy Vary a jeho nabídce služeb včetně možností  

 kongresové turistiky 

 zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů 

 zvýšení povědomí občanů města Karlovy Vary o jejich vazbě na lázeňství  

a turizmus 

Služby poskytované Infocentrem lze rozdělit na obecně prospěšné a doplňkové. 

Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem zákazníkům za stejných podmínek,  

v rozhodující míře bezplatně, jako služba podporující růst cestovního ruchu a lázeňství nejenom 

v Karlových Varech, ale i v rámci celého oboru České republiky. Do obecně prospěšných služeb 

je třeba zahrnout zejména následující činnosti: 

 

 sběr a podávání informací o Karlových Varech a okolí návštěvníkům, tisku, orgánům  

státní správy a partnerům v oblasti cestovního ruchu včetně poskytování fotografií 

a textů o Karlových Varech sdělovacím prostředkům a profesionálům v cestovním 

ruchu 

 vedení a zveřejňování statistiky o lázeňství a turizmu v Karlových Varech 

 provoz a aktualizace informací na turisticko-informačním portálu města Karlovy 

 Vary*  

 spoluúčast na údržbě a financování informačního systému pro pěší na území města 

 vydávání tiskovin informujících o městě a propagujících město Karlovy Vary 

 zajišťování prezentačních akcí a účasti na veletrzích cestovního ruchu za účelem  

 propagace města Karlovy Vary 

 spolupráce s městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně- 

společenských akcí pořádaných městem 

 

*) Celková návštěvnost turisticko-informačního portálu v letech 2004 – 2011 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

137 196 248 480 394 103 422 408 341 533 425 698 460 420 332 265 
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Doplňkové  služby  poskytuje infocentrum  města za   účelem  hospodárného  využití  svých 

kapacit, daných jak strategickou polohou v centru města Karlovy Vary, tak personálním  

a technickým vybavením. Tyto  služby  jsou poskytovány  na  základě živnostenských oprávnění 

a za úplatu (tržní cenu služby)  v čase  a místě  obvyklou. Jedná  se  především  

o následující služby, které jsou poskytovány nebo zprostředkovávány na pobočkách infocentra: 

  

 poskytování služeb cestovního ruchu – průvodci, předprodej vstupenek 

 zprostředkování ubytování 

 půjčování automobilů  

 vyhlídkové lety 

 maloprodej suvenýrů, turistických informačních materiálů, map, pohlednic, tištěných  

průvodců, poštovních známek, DVD, telefonních karet  

 poskytování reklamy 

 prodej výletů jiných pořadatelů 

 směnárenská činnost – nákup a prodej valut 

 

Nabídka služeb je koncipována tak, aby odpovídala úrovni evropského standardu, 

především potřebám a požadavkům klientů.  

 

Vybrané náklady infocentra – srovnání let 2006–2011 (v Kč) 

 

 

    Položka 

                                                          Náklady v roce 

     2006      2007        2008      2009      2010      2011 

Mzdy celkem vč. 

brigádníků 
2 859 820 2 827 664 3 319 214 4 373 445 4 525 181 4 336 922 

Vydávání tištěných 

materiálů 
853 916 1 386 048 787 862 400 736 847 888 1 249 727 

Prezentační akce  

a veletrhy 
1 796 857 1 109 964 1 046 896 968 721 669 283 705 538 

Telekomunikační služby 238 733 284 657 257 524 269 590 240 878 161 132 

Nájmy vč. služeb  

a energie 
344 282 372 776 410 156 550 282 814 224 652 072 

 

Otevírací doba infocentra je 365 dní v roce 

Otevírací hodiny infocentra:  Denně  9:00 – 12:00    12:30 – 17:00 

 

Návštěvnost Infocentra města Karlovy Vary v letech 2007 – 2011 

 

 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 

návštěvníků 

infocentra 

258 000 247 000 72 000* 140 000 113 000 

 

*)  Propad návštěvnosti v roce 2007 byl způsoben přestěhováním infocentra do provizorních prostor 

 

Po dokončení revitalizace Národní kulturní památky Císařské lázně bude Infocentrum města 

Karlovy Vary, o.p.s. přemístěno do tohoto významného objektu 
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Zařazení v kategoriích 

Turistická informační centra 

Ubytovací služby 

 

Pobočky infocentra: 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovy Vary - Husovo náměstí 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovy Vary - I. P. Pavlova 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovy Vary - Vřídelní 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovy Vary - Západní 

Kontaktní údaje 

Adresa: Západní 1793/2a  

360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.79770', E 12°51.86440' 

Telefon: +420 353 232 838 

Fax: +420 353 232 839 

Email: infocentrum.dn@karlovyvary.cz  

www: http://www.karlovyvary.cz  

 

Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. rovněž spoluvytváří a garantuje oficiální marketingovou 

a komunikační strategii destinace Karlovy Vary, vytváří podmínky pro spolupráci s domácími i 

zahraničními partnery, je spolutvůrcem public relations a image města. Výsledky statistických 

šetření pravidelně vyhodnocuje a podle zjištěných dat vytváří aktuální plány činnosti na nebližší 

období. Ve spolupráci s Karlovarským krajem, se státní agenturou CzechTourism a dalšími 

partnery organizuje pro novináře, zástupce cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů 

speciální poznávací pobyty.  Pravidelně aktualizuje webové stránky. Komunikuje se zástupci 

tuzemských i zahraničních médií. infocentrum rovněž aktivně spolupracuje se zahraničními 

partnery a organizacemi. 

 

Partnerství a spolupráce: 

- V rámci města Karlovy Vary: subjekty působící v lázeňství, turizmu a kultuře, 

Magistrát města Karlovy Vary, místní instituce a organizace - Správa přírodních léčivých 

zdrojů a kolonád, Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech aj. 

- V rámci Karlovarského kraje: Carlsbad Convention Bureau, hospodářská komora, 

Euregio Egrensis, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu, infocentra působící v kraji aj. 

- V rámci České republiky: Agentura CzechTourism, Sdružení lázeňských míst České 

republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace cestovních 

kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace hotelů  

a restaurací, Asociace turistických informačních center ČR, infocentra v rámci ČR aj. 

- V zahraničí: zahraniční zastoupení CzechTourism, Česká centra v zahraničí aj. 

 

http://www.firmy.cz/Cestovni-sluzby-a-pohostinstvi/Sluzby-turistum/Turisticka-informacni-centra
http://www.firmy.cz/Cestovni-sluzby-a-pohostinstvi/Ubytovaci-sluzby
http://www.firmy.cz/detail/2552191-infocentrum-mesta-karlovy-vary-karlovy-vary.html
http://www.firmy.cz/detail/399802-infocentrum-mesta-karlovy-vary-karlovy-vary.html
http://www.firmy.cz/detail/2552190-infocentrum-mesta-karlovy-vary-karlovy-vary.html
http://www.firmy.cz/detail/12706064-infocentrum-mesta-karlovy-vary-karlovy-vary.html
mailto:infocentrum.dn@karlovyvary.cz
http://www.karlovyvary.cz/
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Hlavním cílem činnosti Infocentra města Karlovy Vary, o.p.s. je zvyšování počtu zájemců o 

destinaci Karlovy vary v oblasti lázeňství i turizmu prostřednictvím kvality komunikace se 

všemi současnými i budoucími partnery. 

 

Důležitou roli především v koordinaci cestovního ruchu vykonává Karlovarský kraj 

prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, jmenovitě 

prostřednictvím oddělením cestovního ruchu. Koordinační činnost v oblasti cestovního ruchu 

musí být i nadále propojena s oblastí památek a kultury. V rámci nominace statku (sériové 

nominace nejvýznamnějších evropských lázní), Západočeského lázeňského trojúhelníku na zápis 

do Listiny světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, by měla být koordinační 

činnost vykonávaná odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ještě 

rozšířena a zintenzivněna (funkce a činnost odboru kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu bude posuzována v závislosti na vzniku Agentury destinačního managementu 

Karlovarského kraje). 

 

Zásadní událostí pro řízení a koordinaci cestovního ruchu je připravovaná aktivita 

Karlovarského kraje - záměr založení krajské Agentury destinačního managementu, jejímž 

úkolem bude lepší koordinace především v oblasti turizmu a užší spolupráce 

podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a navazujících službách, vybudování pro 

turisty přitažlivé on-line destinace (propojené rezervační systémy apod.). Agentura 

destinačního managementu Karlovarského kraje by měla pozitivním způsobem ovlivňovat 

rozvoj lázeňství i turizmu v oblasti celého Karlovarského kraje, tedy  

i v lázeňském městě Karlovy Vary. 
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C2 - 2) - 10. 

 

DALŠÍ SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ INCOMING V KARLOVÝCH VARECH 

 
ULRIKA TOUR, s.r.o. 

 
Nabízí prodej pobytových zájezdů do západočeských lázní. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Sadová 875/16, 360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.58187', E 12°52.67312' 

Telefon: +420 353 243 105 

Email: daniel@spa-ulrika.cz  

WWW: http://www.spa-ulrika.cz  

 
 

AQUA VITA travel, s.r.o. 

 

Nabízí služby cestovní agentury. 

Otevírací hodiny 

9:00 – 17:00 – celý týden 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Sokolovská 332/38, 360 05  Karlovy Vary-Rybáře 

GPS: N 50°14.01012', E 12°51.69253' 

Telefon: +420 353 227 557 

Mobil: +420 777 551 560 

Email:                Info@aquavita-travel.com 

 

 

Pobočka: 

Ing. Alexandre Veingold - autopůjčovna. 

Otevírací hodiny 

Nonstop - celý týden 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Zámecký vrch 390/1, 360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.43603', E 12°52.94673' 

Mobil: +420 777 551 560 

Telefon: +420 353 227 557 

Email: info@aquavita-travel.com 

WWW: http://www.aquavita-travel.com 

 

 

 

 

 

mailto:daniel@spa-ulrika.cz
http://www.spa-ulrika.cz/
mailto:Info@aquavita-travel.com
mailto:info@aquavita-travel.com
http://www.aquavita-travel.com/
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Amigo-Tours, s.r.o. 

 

Nabídka služeb incomingové cestovní agentury. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: T. G. Masaryka 859/18, 360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.77890', E 12°52.22670' 

Mobil: +420 777 141 277 

Telefon: +420 353 227 221 

Email: spa@amigo-tours.cz 

WWW:               http://www.amigo-tours.cz 

 

Spa & Medical Travel, s.r.o. 

 
Nabídka služeb incomingové cestovní agentury se zaměřením na lázeňské pobyty v České 

republice. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Za Hájem 39, 360 01 Jenišov – Pod Rohem 

GPS:   N 50°12.74407', E 12°47.75265' 

Mobil:  +420 608 964 523, +420 777 950 130 

Email:  reservation@rmg-spa.com 

WWW: http://www.rmg-spa.com 

 

Dmitri Kutšumov 

 
Nabídka služeb cestovní agentury. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: T. G. Masaryka 859/18, 360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.77890', E 12°52.22670' 

Mobil: +420 775 318 550 

Email: kvdmitri@gmail.com 

 

Marie Štěpánková 

 
Nabídka služeb incomingové cestovní agentury. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Poštovní 1637/3, 360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.56203', E 12°51.01085' 

Telefon: +420 353 223 060 

Email: ckjitka@volny.cz  

 

 

 

mailto:spa@amigo-tours.cz
http://www.amigo-tours.cz/
mailto:reservation@rmg-spa.com
http://www.rmg-spa.com/
mailto:kvdmitri@gmail.com
mailto:ckjitka@volny.cz
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Daniel Koudelka 

 
Prodej českých a německých cestovních kanceláří. 

Otevírací hodiny 

Nonstop - Celý týden 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Československé armády 171, 357 33  Loket 

GPS: N 50°11.48483', E 12°45.20595' 

Mobil: +420 777 773 131 

Email: da-ko@email.cz 

 

Ivana Lojínová 

 
Nabídka služeb incomingové cestovní agentury. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Pražská silnice 811/31, 360 01 Karlovy Vary 

 

GPS: N 50°13.15583', E 12°53.60682' 

Telefon: +420 353 225 959 

Email: lojinova@volny.cz 

 

Pobočky: 

 

Pobočka Hotel St. Florian 
Nabídka ubytování v rodinném hotelu ve 27 pokojích s telefonem, televizí a sociálním 

zařízením. Celková kapacita je 51 lůžek. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: T. G. Masaryka 135/70, 357 33  Loket 

GPS: N 50°11.20553', E 12°45.18562' 

Telefon: +420 352 685 109 

Fax: +420 353 225 959 

Email: info@hotel-loket.cz 

WWW: http://www.hotel-loket.cz 

 

Pobočka Loket 

 
Nabídka služeb incomingové cestovní agentury. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: T. G. Masaryka 12/72, 357 33  Loket 

GPS: N 50°11.21622', E 12°45.17912' 

Telefon: +420 352 684 123, +420 353 225 959 

Email lojinova@volny.cz  

mailto:da-ko@email.cz
mailto:lojinova@volny.cz
mailto:info@hotel-loket.cz
http://www.hotel-loket.cz/
mailto:lojinova@volny.cz
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AVANTI - česká cestovní agentura, s.r.o. 

 
Pobočka Karlovy Vary 

 

Nabídka služeb incomingové cestovní agentury. 

Kontaktní údaje 

Adresa: Jugoslávská 856/2  

360 01  Karlovy Vary 

GPS: N 50°13.79097', E 12°52.20583' 

Telefon: +420 353 226 564 

Fax: +420 353 993 464 

Email: karlovy.vary@avanti-cta.cz 

WWW: http://www.avanti-cta.cz 

 

TERMA TRAVEL CZ SERVICE AND TRANSPORT, s.r.o. 

 

Provoz incomingové cestovní agentury se zaměřením na lázeňské pobyty. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Klimentská 1216/46, 110 00  Praha-Nové Město 

GPS: N 50°5.53648', E 14°26.05117' 

Mobil: +420 774 800 887 

Email: pouska@terma-travel.com 

WWW: http://www.terma-travel.cz 

 

 

Prestige travel, s.r.o. (Karlovy Vary) 

  
Cestovní agentura zabývající se zprostředkováním incomingových zájezdů se zaměřením na 

lázně a wellness. 

Krále Jiřího 1341/4, 36001 Karlovy Vary  

Telefon: +420 777 994 463  

WWW: www.prestigetravel.cz  

 

 

Zuzana Fialová (Karlovy Vary)  

 
Služby incomingové agentury se specializací na rusky mluvící klienty. 

Lázeňská 21/3, 36001 Karlovy Vary  

Telefon: +420 608 164 608 Fax: +420 353 821 693 

WWW: www.holiday-agency.wz.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karlovy.vary@avanti-cta.cz
http://www.avanti-cta.cz/
mailto:pouska@terma-travel.com
http://www.terma-travel.cz/
http://www.prestigetravel.cz/
http://www.holiday-agency.wz.cz/
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Helena Jungmanová - Travel Agency Astra, s.r.o. (Karlovy Vary)  

 
Nabídka služeb incomingové cestovní kanceláře. 

Lázeňská 480/5, 36001 Karlovy Vary  

Telefon: +420 355 321 413 Fax: +420 355 321 413 

WWW: www.ck-astra.cz 

 

 

 

 
 

 

Kromě uvedených incomingových subjektů, působících na území města nebo působících mimo 

město Karlovy vary (např. v Praze), dovážejících především zahraniční klienty lázní, působí jako 

incomingové cestovní kanceláře samotné velké lázeňské komplexy i hotely. Děje se tak 

vysíláním managementu přímo do destinací, odkud klienti lázní i potenciální zájemci  

o hotelové služby v Karlových Varech přijíždějí, případně jde o získávání návštěvníků 

z destinací nových.  

Lázeňská zařízení i hotely v Karlových varech tak částečně využívají specializovaných 

incomingových cestovních kanceláří, částečně klienty získávají sami. Záměru získávání klientů 

z nových destinací slouží i společné prezentace v mnoha evropských i mimoevropských městech, 

realizovaných v některých případech s podporou veřejné správy např. Karlovarského kraje, 

města Karlovy Vary, agentury CzechTourism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ck-astra.cz/
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C2 - 2) - 11. 

 

NÁSTROJE PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVÝCH 

VARECH 

 
Dlouhodobým cílem pro město Karlovy Vary je udržení, případně posílení pozice jedné 

z nejvyhledávanějších lázeňských a turistických destinací v Evropě. Pro naplnění tohoto cíle je 

třeba co nejvíce se přiblížit vytvoření optimálních podmínek pro návštěvníky města – klienty 

lázní i turisty. Dobré podmínky pro život je nutné vytvořit i obyvatelům města jako 

poskytovatelům služeb a tvůrcům ideálního prostředí pro návštěvníky.  

 

Podporu cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary dokládají dva zásadní rozvojové dokumenty, 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a Strategický plán udržitelného rozvoje města 

(SPURM).  Oba dokumenty se podrobně věnují rozvoji lázeňství i turizmu. 

 

Konkrétní činností v oblasti managementu a marketingu cestovního ruchu v Karlových Varech je 

pověřeno Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., jehož zakladatelem  

a provozovatelem je město Karlovy Vary. Činnost infocentra probíhá v součinnosti s radou 

města, Komisí lázeňství a cestovního ruchu, ve které je zastoupen také soukromý sektor z oblasti 

lázeňství, hotelnictví i souvisících služeb, a pod přímým dohledem primátora města. 

 

Některé důležité přímé nástroje, které pozitivně ovlivňují cestovní ruch v Karlových Varech: 

 

- Budování a údržba infrastruktury  

- Informační systém  

- Zajišťování kvalitních služeb pro lázeňství a turismus 

- Propagace – všechny formy např. 

• prezentace (tuzemské i zahraniční) 

• veletrhy cestovního ruchu 

• tiskoviny 

• sdělovací prostředky 

• Internet  

- Čistota města 

- Činnost městské policie 

- Městská hromadná doprava 
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C2 – 2) – 12. 

 

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU A ODBORNÉ WORKSHOPY 

 
Město Karlovy Vary se přímou účastí prezentuje každoročně obvykle na několika veletrzích 

cestovního ruchu a workshopech. Přímá účast na veletrzích je v posledních třech letech 

omezována, především díky rostoucímu zájmu veřejnosti o získávání informací prostřednictvím 

internetu, a také díky klesající účinnosti a neustále rostoucím nákladům spojených s osobní 

účastí zaměstnanců infocentra na veletrzích cestovního ruchu. 

 

Příklad účasti města Karlovy Vary na veletrzích cestovního ruchu, workshopech  

a dalších akcích, prostřednictvím infocentra Karlovy Vary, o.p.s. a CCB (Carlsbad 

convention Bureau) – rok 2012: 

 

Marketingové aktivity v období 1.1. – 5. 11. 2012 

  

Prezentace – Praha, Staroměstské náměstí, 3 denní prezentace v prostorách infocentra Agentury 

CzechTourism  

Jarmarka Messe – Bad Salzufen, Spolková republika Německo  

Den s městem – Infocentrum organizátor akce, která vedla k představení činností jednotlivých 

městských organizací formou stezky s úkoly pro děti, návštěvnost dle odhadu KV City - 2 000 

osob 

  

Fam tripy (HFT – hromadný fam trip) 

  

HFT Zahájení lázeňské sezóny  

HFT Decision Makers Rusko  

 

Podpora cestovních kanceláří formou podpory jejich fam tripů  

 

Press tripy (HPT – hromadný press trip, IPT – individuální press tripy)  

 

HPT Skandinávie – golfový press trip  

HPT Německo – press trip – kulturní Vary  

IPT Skandinávie  

IPT Kuvajt - Spolupráce s CzT 

  

Veletrhy  

S osobní účastí:  

Holiday world Praha  

Go + Region Tour Brno  

IMEX Frankfurt (kompletně hrazeno CCB)  

F.R.E.E. Mnichov  
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Prostřednictvím rospektového servisu:  

Ferienmesse Vídeň  

CMT Stuttgart  

Reisenmarkt Dresden  

Vacances Brusel  

TUR Göteborg  

ITB Berlin  

MITT Moskva  

UITT Kyjev  

ATM Dubai 

 

Tabulka nákladů Infocentra města Karlovy Vary, o.p.s. na prezentační akce a veletrhy 

v letech 2006 - 2011 

 

 

    Položka 

                                                          Náklady v roce 

     2006      2007        2008      2009      2010      2011 

Prezentační akce  

a veletrhy 
1 796 857  1 109 964  1 046 896     968 721     669 283     705 538 
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C2 – 2) – 13. 

 

PROPAGACE DESTINACE LÁZEŇSKÉHO MĚSTA  

 

Propagace na úrovni světové a evropské, národní, regionální a lokální 

 
V letech 2010 a 2011 uhradil poměrně nákladnou inzerci v časopisu WORLD HERITAGE 

Karlovarský kraj. V prestižní tiskovině byla zastoupena všechna tři města Západočeského 

lázeňského trojúhelníku. 

  

Inzerát v časopisu WORLD  HERITAGE (2013 – 2015) 
 

              
 

                   
 

               
• Inzerce v odborném tisku: 

- Památky - Zprávy památkové péče  

- Cestovní ruch - celostátní tisk, např. COT Byznis, Travel Profi aj.  

 

• Domácí cestovní ruch:  

- Dvoustrana (víkendová) v celostátním deníku (MF Dnes, Právo, LN apod. dle 

možností rozpočtu Infocentra města Karlovy vary) 
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• Další možnosti propagace: 
 

- Reklama na letištích, na nádražích, celoplošná reklama např. polepy na dopravních 

prostředcích (autobusy, pražská tramvaj atd.)  

- Zvláštní pořad např. v ČT o kandidatuře lázní na seznam Unesco, podobný 

oblíbenému pořadu „Na cestě“ samostatně Karlovy Vary nebo všechna čtyři 

nominovaná lázeňská města společně (financování oba kraje a všechna čtyři města, 

případně se spoluúčastí agentury CzechTourism) - česká a anglická verze (2013 – 

2014) 

- Toulavá kamera – velmi účinný způsob propagace (2012 – 2015) 

- Film – nabídka atraktivního filmařského prostředí – využití Mezinárodního filmového 

festivalu v Karlových Varech – nabídka; př. („Casino Royal“, „Poslední dovolená“), 

zadat renomovanému autorovi scénář k filmu, který se bude odehrávat v lázeňském 

prostředí (v minulosti např. Vrchní prchni aj.) (2014 – 2015) 

- Reklamní poutače na sloupech veřejného osvětlení, upozorňující na kandidaturu 

města na zápis do Listiny světového kulturního a přírodního dědictví Unesco  

- Velkoplošné reprodukce s tradičním zavedeným motivem na volných plochách 

štítových zdí objektů – např. dobové lázeňské plakáty z 20. a 30. let 20. stol. (2012 - 

2015) viz obr. 

 

     Příklad velkoplošné reklamy (francouzské lázně Bourboule) 

 

 
 

Při každé vhodné příležitosti uplatňovat logo, které je již používáno  

a využito např. v publikaci „ZPČ Lázeňský trojúhelník“, případně budoucí logo 

sériové nominace? Ve všech čtyřech městech použít jednu podobu reklamy text 

např.: „Město Karlovy Vary – kandidát na zápis do Listiny světového dědictví 

UNESCO“.  

Velmi účinnou formou propagace by měla být jednotná tvář reklamy pro 

všechna čtyři města v rámci sériové nominace (stejná grafika) pro podvědomé vyvolání 

asociací – vzájemného vztahu 
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Internet – Webové stránky 
 

Pro veškerá zásadní bude využita existující doménu „SPAARCH“ pořízenou Karlovarským 

krajem v roce 2009, v rámci konání Mezinárodní konference na téma „Význam ochrany 

historické lázeňské architektury a význam ochrany kulturního a přírodního dědictví měst 

Západočeského lázeňského trojúhelníku v souvislosti s nominací na Seznam světového dědictví 

UNESCO“. 

Velkou výhodou je momentální funkčnost – doménu lze okamžitě využívat. Financována je  

z projektu ROP, po dobu udržitelnosti projektu, tj. do roku 2014. Vkládání dat bude financovat 

Karlovarský kraj. (2012 – min. 2014) 

 

 Loga a slogany využívat při všech vhodných příležitostech 
 

 Stejnou reklamu – text (jako např. na veřejném osvětlení) používat v městských 

periodikách a ostatních tiskovinách  

 Stejnou reklamu umístit do městského infocentra  

 Slogan využívat při všech příležitostech – jednání samosprávných orgánů, městské 

slavnosti, konference, semináře atd. 

 Slogan využívat i v zahraničí – prezentace, veletrhy 

 Stejně tak uplatnit slogan i logo na titulních stranách tištěných krajských  

i městských propagačních materiálů, např. také na vstupenkách pro různé kulturní 

události – muzea, galerie, koncerty, městské slavnosti, také např. programy atd. 

 Více zapojit do propagace infocentrum  

 Reklama v městské dopravě 

 Oslovit Asociaci hotelů a restaurací (reklama v propagačních materiálech hotelů)  

a další subjekty působící především ve službách spojených s cestovním ruchem 

 

Zapojení agentury CzechTourism do účinné propagace 
 

 Uplatnit texty, loga a slogany v tištěných materiálech České centrály CR - CzechTourism  

 Totéž uplatnit ve veletržních stáncích České republiky – důležité, agentura CzechTourism  

propaguje ČR ročně na 30 – 40 veletrzích cestovního ruchu po celém světě. Doposud 

propagovala Karlovy Vary především v rámci lázní a lázeňství – je třeba přidat 

kandidaturu na seznam UNESCO 

 Dohodnout s agenturou CzechTourism propagaci formou famtripů a presstripů 

zaměřenou na kandidaturu Unesco – velmi účinný způsob propagace (2012 - 2015) 

 

Tištěný propagační materiál, vizuální propagace (banery, „rolapy“) 
 

 Tištěná tzv. skládačka na vyšší úrovni - grafika i obsah (ZLT a Luhačovice společně)? – 

rovněž pro každé město zvlášť – jazykové mutace shodné s webovými stránkami (2013) 

 Reprezentativní publikace – výpravná obrazová publikace (velký formát), představující 

především lázeňskou architekturu včetně interiérů, doplněná ve zkratce historií – veduty, 

starší fotografie, osobnosti atd. (2014 – 2015)  

 Pořízení banerů a „rolapů“ s tematikou Unesco - foto města + slogan + logo (viz „rolapy“ 

Karlovarského kraje) – využívat při všech příležitostech (2013) 
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Výstavy, přednášky, semináře 
 

 Pořádání výstav (putovní) s využitím panelových prezentací  - umístění ve veřejně 

přístupných prostorech. Téma – architektura (především lázeňská) v Karlových Varech i 

ve všech ostatních nominovaných městech + srovnání s významnými evropskými 

lázněmi (2013 – 2015). 

 Pořádání přednášek s tematikou památky – jejich význam a ochrana, lázeňská 

architektura, nové stavby a rekonstrukce staveb v chráněných územích, Světové kulturní 

dědictví a Unesco, památky Unesco a turisté atd. – mohou velmi pozitivně ovlivnit vztah 

obyvatel a podnikatelů (především ve službách) jednak k památkám a chráněným 

územím, ale také k návštěvníkům – velmi důležité téma – tzv. vlídný přístup domácích 

obyvatel ke klientům i turistům (2013 – 2015) 

 

Předávání informací 
 

 O všech jednáních a úkonech informovat Ministerstvo kultury ČR – písemně, Emailem 

(nám. ministra, ředitel odb. památkové péče, odb. UNESCO) –  

 Určit místo pro přijímání a předávání všech informací - město Karlovy Vary, Karlovarský 

kraj, předseda české expertní skupiny nebo osoba jím pověřená?  

 Stejně informovat NPÚ, Karlovarský kraj, zainteresovaná města, členy expertní  

a pracovní skupiny 

 Prostřednictvím regionálních zpravodajů celoplošných sdělovacích prostředků informovat 

veřejnost v celé ČR (pouze nejvýznamnější události)  

 Prostřednictvím tiskových odd. kraje?  města? (nezávislého zdroje)? informovat všechna 

média celoplošná i regionální (tisk, odborný tisk, internet, regionální televize), pro tento 

účel pořizovat a poskytovat kvalitní videozáznamy a fotodokumentaci (2013 – 2015) 
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C2 – 2) – 14. 

 

EDICE – PROPAGAČNÍ MATERIÁLY, EDIČNÍ ČINNOST  

 

Základním cílem vydávání propagačních materiálů je zvýšení informovanosti o lázeňském městě 

Karlovy Vary a to jak doma tak ve světě. Ediční činností je pověřeno Infocentrum města Karlovy 

Vary, o.p.s. 
 

V rámci svého edičního plánu v roce 2009 vydalo infocentrum následující materiály.  
 

informační materiál               vydáno kusů            jazykové mutace 

Sport v KV              5.000 ČJ/AJ/NJ/RJ 

Výlety do okolí KV              5.000 ČJ/AJ/NJ/RJ 

Image letáček              24.000 ČJ/AJ/NJ/RJ/IT/ŠP/FR/PL 

Lázeňské vycházky              6.000        ČJ/AJ/NJ/RJ 

Propagační desky KV              3.000  

Kapesní kalendáříky 2010              5.000  

Trhací bločky s logem              2.800  

Dotisk TOP 10              5.000               NJ 

Dotisk TOP 10              1.000               ČJ 

TOP 10  1. vydání              1.000               PL 

Prameny              5.000        ČJ/NJ/AJ/RJ 

Trhací mapy Karlových Varů 200 bloků po 100 ks  

Dotisk Parking              5.000        ČJ/NJ/AJ/RJ 

  

V roce 2010 došlo pouze k dotiskům některých nezbytných informačních materiálů, viz 

tabulka níže. Minimální tvorba propagačních materiálů byla zapříčiněna nedostatkem 

financí na tuto činnost. 
 

informační materiál vydáno kusů               jazykové mutace 

Dotisk TOP 10 – průvodce 600                            ŠJ 

Dotisk TOP 10 – průvodce 900                            RJ 

Dotisk TOP 10 - průvodce 900                            ČJ 

Dotisk trhacích map KV   10.000                    ČJ/NJ/AJ/RJ 
 

Infocentrum navýšilo dotisk potřebných informačních materiálů. Mezi prioritní materiály patří 

průvodce TOP 10 a trhací mapy. Na základě požadavků klientů/turistů došlo ke změně formátu 

trhací mapy z A4 na A3, (zvětšil se rozsah zobrazené části města). Začátkem roku 2011 

Infocentrum vydalo novou mapu Karlovy Vary bez bariér  

 

Přehled vydaného informačního materiálu Infocentrem v roce 2011 
 

informační materiál     vydáno kusů                jazykové mutace 

Dotisk TOP 10 – průvodce    3.000                             ČJ 

Dotisk TOP 10 – průvodce    2.000                             NJ 

Dotisk TOP 10 – průvodce    2.000                             RJ 

Dotisk TOP 10 – průvodce    1.000                             AJ 

Imagový prospekt KV   300                             RJ 

Imagový prospekt KV   200                             AJ 

Mapa Karlovy Vary bez bariér   1.000                     ČJ/NJ/AJ/RJ 

Trhací mapa Karlovy Vary (A3)   40.000                     ČJ/NJ/AJ/RJ 
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K tištěným propagačním materiálům vydávaných Infocentrem města Karlovy vary, o.p.s. je třeba 

přiřadit mnohatisícové náklady tiskovin vydávaných Karlovarským krajem, agenturou 

CzechTourism – Českou centrálou cestovního ruchu, Národním památkovým ústavem  

a dalšími místními i mimokarlovarskými soukromými komerčními vydavateli, kteří vydávají 

obrazové a informační publikace, tištěné průvodce, mapy aj. Tištěné propagační materiály, které 

rovněž vypovídají o městě, vydávají také karlovarská lázeňská a hotelová zařízení. 

 

Celková návštěvnost turisticko-informačního portálu v letech 2004 – 2011 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

137 196 

 

248 480 394 103 422 408 341 533 425 698 460 420 332 265 
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C2 - 2) - 16., 17. 

 

16. FAKTORY CESTOVNÍHO RUCHU OHROŽUJÍCÍ STATEK 

      NAVRHOVANÝ K ZÁPISU A JEHO HODNOTY 

17. NEGATIVNÍ DOPADY A PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU   

 
Karlovy Vary jsou již více než 600 let světoznámým lázeňským městem. Lázeňská činnost zde 

jednoznačně převládala nad klasickým cestovním ruchem – turizmem, až do 70. let 20. století. 

Svým způsobem převládá lázeňství i v současnosti, v posledních několika desetiletích však 

lázeňství konkuruje rozvoj turizmu. Důvodem je mimo jiné růst životní úrovně v asijských 

zemích a nebývalý rozvoj letecké i silniční dopravy. Přes to, že jak lázeňství, tak  

i turizmus jsou pokládány za součást cestovního ruchu, nelze srovnat vliv poklidné lázeňské 

klientely s vlivem turistů, krátkodobých návštěvníků, na prostředí historického lázeňského území 

v lázeňském městě. Rozvoj cestovního ruchu přináší do historického, lázeňského území města 

prosperitu – nové pracovní příležitosti, příliv kapitálu, zlepšení kvality poskytovaných služeb a 

také generování potřebných finančních zdrojů pro revitalizaci památkové zóny, obnovu a údržbu 

kulturních památek. Prosperita pocházející z rozvoje turizmu může ovšem přinášet i některé  

negativní dopady: 

 

- Nevhodné stavení aktivity - díky rostoucímu zájmu o město vytváření tlaku investorů a 

developerů na samosprávu i úřady vykonávající přenesenou působnost. Tento mnohdy 

enormní tlak je hrozbou pro novou výstavbu v chráněném lázeňském prostředí. Investor, 

společně s projektantem se mnohdy snaží prosadit architektonicky nevhodný projekt, 

který nekoresponduje s historickým prostředím. Většinou se jedná  

o novou výstavbu v prolukách nebo volných prostranstvích určených k zástavbě, 

nebezpečí ovšem hrozí i historickým objektům, často stavbám, které jsou kulturními 

památkami. Zájmem investorů je co nejrozsáhlejší uplatnění moderních technologií  

a co nejvyšší využitelná kapacita budoucího bytového domu, hotelu nebo lázeňského 

zařízení. Pokud by byly stavební projekty toho typu realizovány, hrozí Karlovým Varům 

ztráta autenticity, narušení historické, lázeňské substance s rizikem zániku vzácného 

genia loci. 

 

- Překotný stavební vývoj – Nepřiměřeně vysoká akumulace lázeňských, turistických, ale 

i rezidenčních ubytovacích zařízení, převyšujících mnohdy poptávku, s následkem 

nadbytečné lůžkové kapacity, vytvářející až nadměrné konkurenční prostředí s následkem 

nepřiměřeného poklesu cen. Tato tendence je již v současné době na ústupu, díky již 

realizované zastavěnosti proluk a volných parcel; důvodem je rovněž příchod globální 

ekonomické krize, která stavební boom zpomalila. 

 

- Odchod místních obyvatel z lázeňského území - s rostoucím cestovním ruchem roste i 

zájem podnikatelů o exponované, ekonomicky zajímavé území. Rezidenti se buď musí 

přizpůsobit nové situaci (většinou zapojením se do podnikatelských aktivit), která 

většinou spočívá v několikanásobném zvýšení nájemného a výrazným plošným růstem 

maloobchodních cen ve všech zařízeních poskytujících služby. Téměř všichni však 

opouštějí území a stěhují se do ekonomicky méně náročných lokalit. Tento proces může 
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být příčinou vzniku sociálně patologických jevů, které vedou k nežádoucímu zvýšení 

kriminality. Turisticky exponovaná území se tak mohou stát uzavřeným územím, s nímž 

místní obyvatelé přestanou komunikovat, kromě těch, kteří do tohoto území dochází 

z pracovních důvodů. 

 

Nevraživost vůči návštěvníkům, především cizincům (xenofobie) – přístup k turistům 

mívá dvě polohy. Na jedné straně pozitivní hodnocení jejich přítomnosti z důvodu 

ekonomického přínosu, na druhé straně nepříjemný pocit vyplývající z odlišné, vyšší 

životní úrovně klientů lázní i turistů, jejich vysoké koupěschopnosti, násobené někdy 

přehlíživým chováním vůči místním obyvatelům, především v zařízeních poskytujících 

služby. V Karlových Varech ovšem ke xenofobním projevům ve větší míře nedochází, 

neboť ekonomický přínos je natolik markantní, že tyto tendence eliminuje.  

Zahraniční návštěvníci jsou neoddělitelnou součástí současných i budoucích 

podnikatelských aktivit, kterým se věnuje značná část obyvatel Karlových Varů ať už 

jako vlastníci nemovitostí, podnikatelé nebo zaměstnanci (hotely, penziony, souvisící 

služby – stravování, pekárny, cukrárny, kadeřnictví, půjčovny, provozování kulturních  

a sportovních zařízení atd.).   

Současná generace obyvatel i podnikatelé jsou tedy již delší období (min. 20 let) 

v každodenním kontaktu s lázeňskými hosty i turisty, a proto jsou na jejich přítomnost 

zvyklí. Důležité je rovněž povědomí rezidentů o světové proslulosti Karlových Varů, 

jejich slavné historii, několikasetleté tradici lázeňství, určitý pocit hrdosti a z toho 

pramenící odpovědnost za zachování dobré pověsti do budoucna. Z těchto důvodů jsou 

nevhodné projevy chování nebo nesnášenlivost vůči návštěvníkům z kterékoli části světa 

zcela minimální.  
 

- Enormní navýšení cenové hladiny – Úspěšnost lázeňství i architektonická atraktivita, 

která přináší zvýšený zájem o historickou, lázeňskou část města, přináší zvýšené nájmy, 

zvýšenou nabídku luxusního zboží, provázené vysokou cenovou hladinou, která je cíleně 

zaměřena na návštěvníky, což má za následek opouštění lázeňského území domácím 

obyvatelstvem. Z území kombinovaného osídlení rezidenčního, lázeňského a 

turistického, se tak může stát území ryze návštěvnické. 
 

- Nutnost změny využití některých objektů – S rostoucí konkurencí a se změnou 

přístupu ke komfortu klientů lázní, začala vedení lázeňských hotelů a sanatorií 

v Karlových Varech - v poslední době i klasické hotely např.: Grandhotel Pupp, budovat 

vlastní balneologická zařízení. Dochází tak k opouštění klasických lázeňských domů 

(kurhauzů), vykonávajících po mnoho desetiletí lázeňské procedury. Typickým 

příkladem nutnosti změny ve využití jsou Císařské lázně – národní kulturní památka, 

kterou čeká rozsáhlá revitalizace, a pro kterou se v současné době hledá nové využití. 
 

- Zvýšení ekologické zátěže - Rostoucí zájem o Karlovy Vary, o jejich výjimečnou 

architekturu, památky i horké prameny může přinést jeden problém, který se objevuje 

pravidelně a zákonitě na celém světě v lokalitách, které zaznamenávají rozvoj cestovního 

ruchu, provázený zvýšenou koncentrací návštěvníků.  Tímto problémem je značný nárůst 

odpadů a s tím spojené rostoucí náklady na čištění a odpadové hospodářství města.  
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- Vandalizmus - Zvýšenou ekologickou zátěž někdy provází poměrně závažný negativní 

průvodní jev turizmu, kterým je vandalizmus. Projevuje se především  

u větších skupin mladší generace, které vyhledávají turistické destinace cíleně pro účel 

zábavy. Takovéto skupiny potom často nejen ruší rezidenty a ostatní návštěvníky 

v nočních hodinách, mnohdy také ničí různá veřejně prospěšná zařízení, jako jsou 

informační tabule, nádoby na odpadky, lavičky v parcích apod. I tyto projevy zvyšují 

finanční náklady města, které musí takovým projevům čelit např.: personálním 

posilováním městské policie. 

 

- Nebezpečí přenosu nežádoucích vzorů chování - Tento jev přináší především 

pozorování dobře situované části lázeňské klientely nebo turistů rezidenty – především 

mládeží, která vnímá zákazníky luxusních obchodů, restaurací a návštěvníky 

nadstandardních zábavních zařízení jako idoly, kterým se chtějí vyrovnat, což má někdy 

za následek přehnanou touhu po luxusu, módnosti, podvědomé přebírání cizí kultury, s 

následkem potlačení vlastní identity.  

 

- Zahlcení historického - lázeňského území nekontrolovaným přílivem turistů – 

Teoreticky hrozí negativní vliv neregulovaného cestovního ruchu, který by mohl 

nepřiměřeným nárůstem ohrozit architektonické, přírodní i kulturní hodnoty lokality.  

Dosavadní zkušenost však prokazuje poměrně velkou absorpční schopnost města. 

Ověřena je každoročně především desetidenním obdobím konání Mezinárodního 

filmového festivalu, kdy Karlovy Vary navštíví mnoho desítek tisíc návštěvníků 

filmových produkcí i vyznavačů mimořádné festivalové atmosféry.  

 

Z této zkušenosti vychází poznání, že očekávané zvýšení návštěvnosti nominovaného 

statku – lázeňského města Karlovy Vary, nebude mít negativní dopad. Naopak, dle 

názoru vedení města i velké většiny jeho obyvatel, může mít větší návštěvnost 

pozitivní vliv na prosperitu, růst životní úrovně obyvatel i kvalitu kulturního života 

města i celého regionu. 
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PŘÍLOHA C 3   

 
DOKUMENTACE  
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PŘÍLOHA C 3 
DOKUMENTACE 
  

1.    Historické mapové podklady 
2.    Historická plánová dokumentace 
3.    Historická dobová fotodokumentace 
4.    Fotodokumentace vybraných staveb 
5.    Letecké snímky 
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C 3 – 1)    HISTORICKÉ MAPOVÉ PODKLADY 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karlovy Vary, nejstarší půdorysný plán města z Prospektu 1733. 
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Plán města, Dr. David Becher 1789. 
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Karlovy Vary, půdorysný plán města z 1813. 
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Karlovy Vary, indikační skica stabilního katastru 1842, intravilán města  

(zdroj http://archivnimapy.cuzk.cz) 
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Karlovy Vary, indikační skica stabilního katastru 1842, extravilán města  

(zdroj http://archivnimapy.cuzk.cz) 
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Karlovy Vary, císařský otisk stabilního katastru 1842  

(zdroj http://archivnimapy.cuzk.cz) 
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Karlovy Vary, plán města, Schindler 1876 
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Karlovy Vary - plán nových čtvrtí města Na Steinbergu a Wiesenthalu, Schindler 1876 
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Karlovy Vary, mapa Steinbergu 1884  
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Karlovy Vary, mapa promenád, 70. léta 19. století. 
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Karlovy Vary, mapa promenád, kolem roku 1900. 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy  -  PŘÍLOHY 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

111 

 
 
 
 

 
 
 

Karlovy Vary, mapa města a promenád 1911 
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Karlovy Vary, mapa s vyznačením vyhlídkových letů, G. Muziczek 1923 
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C 3 – 2)    HISTORICKÁ PLÁNOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 

     
 

Karlovy Vary - Krásná Královna – pohled a řez, Johann Georg Knoll, nedat. (SOkA K. Vary) 
 
 
 

 
  

Karlovy Vary - dům Boží oko 1871 (SA MM K. Vary) 
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Karlovy Vary – děkanský kostel sv. Maří Magdalény, K. I. Dientzenhofer 
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Karlovy Vary – Kurhaus, Lázně III (nedat, neaut. (SA MM K. Vary) 
 

 

 
 

Karlovy Vary – Tržní kolonáda, Fellner a Helmer 1882 (SA MM K. Vary) 
 
 

 
 

Karlovy Vary – kolonáda Zámeckého pramene, Fr. Ohmann (SA MM K. Vary) 
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C 3 – 3)    DOBOVÁ FOTODOKUMENTACE 
 

 
 

Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda, kolem roku 1900 

 
 

 
 

Karlovy Vary – Císařské lázně, kolem roku 1900 
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Karlovy Vary – Tržiště, kolem roku 1900 
 
 

 
 

Karlovy Vary – Alžbětiny lázně (Lázně V), 1914 
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C 3 – 4)   FOTODOKUMENTACE VYBRANÝCH STAVEB 
 
 

 
 

 
 

Karlovy Vary – Císařské lázně 
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Karlovy Vary – Tržní kolonáda 
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Karlovy Vary – Zámecké lázně 
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Karlovy Vary – Lázně III (Kurhaus) 
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Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda 
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Karlovy Vary – Vojenský lázeňský ústav 
 

 
 

Karlovy Vary – Sadová kolonáda 
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Karlovy Vary – Vojenský lázeňský ústav, kaple 
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Karlovy Vary – Alžbětiny lázně 
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Karlovy Vary – děkanský kostel sv. Maří Magdalény 
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Karlovy Vary – pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla 
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C 3 – 5)   LETECKÉ SNÍMKY 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karlovy Vary v celkovém pohledu od jihu 
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Karlovy Vary, pohled na střed města s kostelem sv. Maří Magdalény, Vřídelní kolonádou  
a Zámeckou věží 

 

 
 

Karlovy Vary, pohled na Tržiště 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy  -  PŘÍLOHY 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

130 

 
  

Karlovy Vary, pohled na část Staré Louky 
 

 
 

Karlovy Vary, pohled na Hotel Imperial od jihovýchodu 
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Karlovy Vary, pohled na vilovou čtvrť Westend 
 

 
 

Karlovy Vary, pohled na vilovou čtvrť v Drahovicích 
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Karlovy Vary, celkový pohled od severozápadu 


