
 

 

         

         

Z Á P I S 
z 6. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 15.09.2021         

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

 

Dne 15.09.2021 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   15:05 hodin  

 zakončení   16:30 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Zdeňka Batíková, Naděžda Ettlerová,  

 Dott. Mag. Radka Murasová, Anna Štěříková a MUDr. Jiří Penc 

   

Omluveni: RNDr. Jiří Neumann, Daniel Vašíček a  Tomáš Nesrsta 

 

  

Program jednání: 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR  

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace - Josef Dlohoš 

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

5. Informace k náboru nových žáků do oborů spojených s hotelnictvím a gastronomií – RNDr. 

Jiří Neumann 

6. Klub ambasadorů města Karlovy Vary – informace k návrhům na pozice ambasadorů 

7. Různé 

 

  

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.  

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program jednání komise byl se změnami schválen a dva zrušené body byly přesunuty na 

příští jednání. 

 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 



2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

 

Zápis z 5. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 16.06.2021 byl schválen v navrženém 

znění.  

 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace - Josef Dlohoš 

Byla zhodnocena zakončovací akce Karlovarského kulturního léta – 6. ročník festivalu světla: 

VARY°ZÁŘÍ 2021. Návštěvnost byla oproti loňskému roku větší a byla celkově úspěšnější, přesto je 

na příště plánováno několik možných inovací, které tuto akci ještě vylepší, stejně jako u  

Karlovarského kulturního léta jako celku. 

Dále byla zmíněna Karlovy Vary Region Card, kterou si v letošním roce sice oproti loňskému 

rekordnímu roku zakoupilo méně lidí, ale plní plnohodnotně svůj účel  a rozhodně není ztrátová. 

Během podzimních a zimních měsíců bude infocentrum spolupracovat s městem především na akcích 

spojených se vstupem do UNESCO. Postupně je potřeba co nejvíce vyzdvihovat Karlovy Vary jako 

léčebné lázně, vhodné pro dlouhodobé pobyty. Pokračuje samozřejmě kampaň  VARY°ZDRAVÍ, 

která se na lázeňství mimo jiné zaměřuje. Nemůžeme dopustit, aby se v rámci UNESCO strhla vlna 

jednodenních turistů, kteří chtějí naše město pouze vidět. 

4. Klub ambasadorů města Karlovy Vary – informace k návrhům na pozice ambasadorů 

Toto téma bude podrobněji prodiskutováno na příštím jednání s paní primátorkou, která nám upřesní, 

jaké dostala návrhy na potencionální ambasadory. 

5. Různé 
 

Dott. Mag. Radka Murasová sdělila informaci, že Mgr. Dominika Bártová, která minulý rok čerpala 

dotaci z města na projekt v rámci účasti na Designblok 2020, bude mít nyní možnost účastnit se   

krajské expozice v Dubaji, kde bude tímto reprezentovat „pomocí vřídlovce“ město Karlovy Vary, což 

je veliký úspěch.  

 

Bylo velice rozsáhle prodiskutováno také téma plánované těžby kaolínu v okolí Karlových Varů, která 

by měla neblahý dopad na životní prostředí. Obce Mírová, Jenišov a Hory již zahájily počáteční právní 

kroky proti této plánované těžbě. Na příští komisy bude pozván Mgr. Vojtěch Burda, který nám 

osvětlí, zdali je možné za město nějak pomoci těmto obcím. Dále bude pozván Ing. Stanislav Průša, 

který by nám rozkryl informaci k zátěži životního prostředí v souvislosti s touto těžbou. Jaký by to 

mělo dopad na ovzduší v Karlových Varech a také jaké jsou možnosti v oblasti měření kvality ovzduší 

v lázeňském městě. 

 

Bylo uvedeno i téma MFF. Podrobné informace k plánovaným změnám ve smlouvě na příští ročník by 

nám měla příště shrnout paní primátorka. Diskuze byla především na téma dopravy během festivalu, 

která velice zatěžuje lázeňskou zónu velkým počtem průjezdů osobních automobilů. 

  

Do příštího programu jednání bude zahrnut bod Dotace 2021 - přehled o průběžném čerpání. 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 20.10.2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře. 

 

 

        Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

Dne:  15.09.2021 

Zapsala: Kamila Vaňkátová       

https://www.karlovyvary.cz/cs/vary-zari-2021
https://www.karlovyvary.cz/cs/vary-zari-2021
https://www.karlovyvary.cz/cs/vary-zari-2021
https://www.karlovyvary.cz/cs/vary-zari-2021

