
 

 

  

       

Z Á P I S 
z 2. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 13.04.2022         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dne 13.04.2022 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   15:00 hodin  

 zakončení   17:00 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Naděžda Ettlerová, Anna Štěříková, RNDr. Jiří Neumann, 

MUDr. Jiří Penc, Tomáš Nesrsta a Daniel Vašíček 

  

Omluveni: Zdeňka Batíková a Dott. Mag. Radka Murasová  

 

Hosté: Ing. Petr Bursík, náměstek primátorky města 

 Ing. Klára Nýdlová, předsedkyně SDRUŽENÍ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ 

v Karlových Varech 

 Ivana Borovcová, ředitelka p.o. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 

Program jednání:  

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR  

3. Rekonstrukce Vřídelní kolonády – aktuální informace (Ing. Petr Bursík) 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace a prezentace 

Marketingového plánu na rok 2022 (Josef Dlohoš) 

4. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. – aktuální informace 

(Ivana Borovcová) 

 

5. SDRUŽENÍ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ v Karlových Varech – představení nového 

směru sdružení (Ing. Klára Nýdlová) 

 

6. Informace k náboru nových žáků do oborů spojených s hotelnictvím a gastronomií 

(RNDr. Jiří Neumann) 

 

7. Různé 



 

 

 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.  

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program jednání komise byl se změnami schválen a zrušený bod byl přesunut na příští 

jednání. 

 

pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

 

Zápis z 1. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 19.01.2022 byl schválen v navrženém 

znění.  

 

pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Rekonstrukce Vřídelní kolonády  

Aktuální informace k blížícímu se dokončení rekonstrukce Vřídelní kolonády přednesl Ing. 

Petr Bursík. Slavnostní předání stavby a otevření kolonády proběhne před Zahájením lázeňské 

sezóny dne 05.05.2022.  

4. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.   

 

Aktuální informace sdělila komisi paní ředitelka Ivana Borovcová. Jako novinku mohou 

návštěvníci a občané Karlových Varů využít návštěvu teras Mlýnské kolonády formou 

prohlídkových tras. Tento exkluzivní prostor bude přístupný za symbolický  poplatek. Pokud 

vše proběhne podle plánu budou prohlídkové trasy otevřeny dne 07.05.2022. Dále paní 

ředitelka informovala komisi o špatné možnosti kontrolovat  dodržování čistoty a pořádku na 

kolonádách obecně. Uvedla, že vstup na terasy musí být zpoplatněn, aby se alespoň trochu 

reguloval počet návštěvníků a také aby byla větší možnost kontrolovat jejich chování k této 

historické památce. 

 

Komise LCR vzala na vědomí informace k otevření teras Mlýnské kolonády a  

doporučila radě města Karlovy Vary přehodnotit ochranu lázeňského území a zajistit lepší 

kontrolu dodržování čistoty a pořádku na kolonádách a v celém lázeňském území. 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

5. SDRUŽENÍ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ v Karlových Varech  

 

Paní předsedkyně Ing. Klára Nýdlová představila nový směr sdružení. Novým cílem je 

především sjednocení informací o lázeňské léčbě jak hostům, tak i obyvatelům našeho města. 

Uvedla dále, že Wellness a  lázeňství musí být v souladu a je potřeba sjednotit a předávat 

informace o jednotlivých lázeňských domech a jejich zaměření. 

 

6. Informace k náboru nových žáků do oborů spojených s hotelnictvím a gastronomií  

 

RNDr. Jiří Neumann představil prezentaci, která dokumentuje, jak se vyvíjí trend počtu dětí, 

kteří mají zájem studovat v oborech spojených s hotelnictvím a gastronomií. Situace se 

v Karlových Varech víceméně stabilizovala, ale zůstává pravidlem, že čím dál tím více žáků, 

kteří dostudují, se svému oboru dále nevěnují. 

 

7. Různé  

 

Široce prodiskutována situace s  odlivem hostů v souvislosti s válečným konfliktem a jejich 

případnou náhradou. Toto téma bude ještě probráno společně s Marketingovým plánem na 

rok 2022 s panem Josefem Dlohošem  na příštím zasedání komise.  

 

 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat  

ve středu 18.05.2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře. 
 

 

 

 

 

 

 

        Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:  13.04.2022 

Zapsala: Kamila Vaňkátová       


