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vize 2030 - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v 
Karlovarském kraji na období 2018 - 2023

Karlovarský kraj 

světový leader na poli lázeňství
založený na tradici ve spojení s inovativními metodami

excelentní turistická pobytová destinace 

za tím účelem vytváří stabilní podmínky, jejichž smyslem je zlepšení kooperace, komunikace a 
koordinace subjektů cestovního ruchu a lázeňství







odborná platforma v oblasti cestovního ruchu
zavedena pravidelná setkávání - účast představitelů odborných zájmových skupin 
působících v cestovním ruchu a lázeňství 

• DA - Živý  kraj
• AHR Karlovy Vary
• MEDISPA
• BIKV, o.p.s.
• CCB
• Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary
• Svaz Léčebných lázní
• KARP p.o. Karlovarského kraje

výměna informací, vzájemná spolupráce a definování vize Karlovarského kraje a dalšího 
směřování cestovního ruchu a lázeňství v regionu



Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském 
kraji na období 2018 - 2023

strategický dokument v oblasti cestovního ruchu a lázeňství v regionu

nová koncepce po 5 letech 
od roku 2013 byl Karlovarský kraj bez koncepce cestovního ruchu a lázeňství

priority
podpora nabídky a zlepšování potenciálu cestovního ruchu a lázeňství na území 
KK
destinační management - podmínky pro řízení KK jako destinace cestovního 
ruchu 
destinační marketing - výchozí marketingová strategie



rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

dotační program na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

spolupráce s krajskou destinační společností 

podpora rozvoje destinačního managementu

lázeňství a balneologie

strategické dokumenty 

spolupráce s profesními organizacemi 

aktivity oddělení cestovního ruchu a lázeňství dle koncepce



dotační program na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

nové nastavení dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním  
ruchu
podporuje

certifikovaná infocentra v regionu Karlovarský kraj  
rozvoj destinačního managementu v regionu Karlovarský kraj – lokální a  oblastní DMO  
venkovskou turistiku v regionu Karlovarský kraj  
inovativní projekty v regionu Karlovarský kraj 

alokace v roce 2019 – 2.300 tis. Kč
připraven ke schválení na prosincovém Zastupitelstvu Karlovarského kraje



členění úrovní destinačního mangementu



projekt „Karlovarský kraj – Živý kraj propagace turistické destinace”

realizace za podpory Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech MMR ČR
ve spolupráci s DA Živý kraj

nejúspěšnější aktivity: 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023
Toulky Karlovarským krajem - cestovatelský seriál na stream.cz 





odborná inovační platforma v oblasti lázeňství a balneologie

ve spolupráci s KARP, p.o. Karlovarského 
kraje

pravidelné schůzky odborníků v oblasti 
lázeňství a balneologie 

založení veřejné výzkumné instituce          
věnující se lázeňství a balneologii

zpracování Koncepce rozvoje lázeňství 
a balneologie Karlovarského kraje

nová a vůbec první 
koncepce rozvoje lázeňství a 
balneologie 

spolupráce odborníků na lázeňství a 
balneologii

zadavatelem je KARP, p.o. KK 
zpracovatelem MEPCO



zakládání veřejné výzkumné instituce
Rada karlovarského kraje

schválila dne 22. 10. 2018 záměr založení vědecké výzkumné instituce Karlovarského 
kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie

schválila dne 19. 11. 2018 název v.v.i. ve znění: Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. a 
jmenovala Ing. arch. Vojtěcha Frantu osobou pověřenou řízením v.v.i. do doby 
ustanovení orgánů v.v.i.

odsouhlasila a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dne 3. 12. 
zřizovací listinu v.v.i.



věda a výzkum
- vědecká obhajoba lázeňství
- obhajoba stávajících a hledání nových 

procedur
- pedagogická, akademická, publikační a 

prezentační činnost
- spolupráce s laboratořemi LPZ a KKN
- spolupráce s lázněmi - lůžka a odbornými 

organizacemi

vzdělávání
- vysoká škola zaměřená na lázeňství
- lázeňství součástí učebních plánů ZŠ, SŠ a 

jako studijní obor

certifikace
- unikát lázní v ČR spojených s LPZ
- potřeba nastavit kvalitu a vyžadovat ji

development
- rozvoj potenciálu měst a obcí s LPZ
- rozvoj lázeňské terapeutické krajiny 

(potenciál pro místa postižená těžbou)
- spolupráce s CZECHINVEST

poslání Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.
odborná instituce světového významu definující a rozvíjející obor lázeňství



personální náplň Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. pro 2019

Institut lázeňství a balneologie, v.i.i. *2018
zaměstnanci

- ředitel
- administrativní pracovník
- balneotechnik

orgány
- ředitel
- rada instituce (5 členů)
- dozorčí rada (5 členů)

externí spolupráce
- odborné kolokvium

 Institut lázeňství a balneologie

smart akcelerátor II 2019-2022
zaměstnanci

- grantový manager
- developer - vyhledává strategické 

příležitosti v regionu vč. aktivit 
směřujících k zařazení balneologie 
do vzděl.systému v KK, založení 
VŠ v KK
externě

- lékař
- geolog

 KARP - smart akcelerátor II



financování lázeňství a balneologie 

smart akcelerátor II

1.8.2019 - 31.12.2022

Institut lázeňství a balneologie, v.i.i. *2018

rozpočet Karlovarského kraje
2019 - 3 500 000 Kč rozpočet

- 887 500 Kč OKPPLaCR
- 848 653 Kč přebytek z 2018

finanční účast samospráv a lázní
vlastní hospodářská činnost

- certifikace a odborné posudky
Technologická agentura ČR (TAČR)

- program ÉTA, EPSILON
- otevírané v průběhu let

další grantové a dotační možnosti
státem podporované VVI
 = cílový stav
restart
1-2 mld. na specifické opatření VaV Balneologie



odborná náplň Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Institut lázeňství a balneologie, v.i.i. 2019

- první výzkumy - rozbory vod, peloidů a plynů (ceny stanoveny dle ceníku referenčních laboratoří PLZ 2018)
- 1,085,370.00 Kč

- Projekt - Výzkum vybraných chemických parametrů přírodních léčivých zdrojů (všechna lázeňská města v KK)
- 105,000.00 Kč

- Projekt - Kvalitativní parametry teraputické krajiny v lázeňských místech - Lázně Kynžvart a Karlovy Vary
- 420,000.00 Kč

smart akcelerátor II 2019
- Manuály (ceny stanoveny na základě konzultace s Mgr. Zdeňkem Třískalou)

- 630,000.00 Kč

navržení smluvních vztahů (tj. s BIKV o.p.s., VÚB v.v.i., Medispa, lázeňská města, Sdružení léčebných lázní, Svaz 
léčebných lázní, Sdružení lázeňských měst), nastavení spolupráce s laboratořemi - referenční, soukromé, nastavení 
spolupráce s univerzitami, zmapování, průzkum činnosti lázeňských lékařů v KK a případné zapojení jejich výzkumů 
do aktivit v.v.i., zastupování kraje v EHTTA, rešerše vývoje lázní v ČR a zahraničí, katalogizace, digitalizace a 
centralizace balneologické knihovny, příprava na certifikaci lázeňských provozů včetně zapojení evropské certifikace
2020 ověření léčivých účinků Vřídla, kvalitativní a exaktní výzkum









UNESCO

Montanregion Krušnohoří Erzgebirge

Great Spas of Europe – ML, FL, KV 

Kynžvartská Daguerrotypie – památka světa 
UNESCO – expozice na Kynžvartském  
zámku

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

podpora aktivit 

podání žádostí o podporu na MK ČR

“Informační akce pro pracovníky infocenter a 
infrastruktury cestovního ruchu ke statkům 
UNESCO v Karlovarském kraji” 



Kynžvartská 
daguerrotypie



Potřebné a plánované aktivity měst
české části nominace Slavné lázně Evropy
The great spas of Europe



Local management plan

CO TO JE
Plán správy a nakládání s památkou (statkem) Světového 
dědictví. Přesně uvádí způsob, jímž má být vynikající 
univerzální hodnota (outstanding universal value) statku 
chráněna. Je to živý dokument. Měl by přesně popsat 
lokální situaci a možnosti případného řešení.

KDO TO BUDE DĚLAT
site manager a Local steering group – místní řídící skupina

JAK
z rozpočtu města za široké spolupráce místních aktérů 
LSG

Local management plan



Local steering group

Steering group (řidící skupina) je tvořena experty a 
odborníky, většinou z řad pracovníků města, kteří mají na 
starosti sledování a plnění jednotlivých bodů Management 
plánu.
V současnosti bývá složena z pracovníků z odborů 
územního plánování, cestovního ruchu, životního prostředí, 
rozvoje a investic, památkové péče či zaměstnanců údržby 
zeleně a pramenů.
každé město české strany lázeňské nominace má svou 
vlastní Steering group

 Local steering group



Great spas of Europe +             + lázeňské město 

• Starosta (MSG)

 Site manager

 Local steering group

Akční plán

rozpočet

Local management plan

Nominační dokumentace + MS

€



KARLOVY VARY
body akčního plánu (mp)



Akční plán města Karlovy Vary

pravidelná údržba a oprava památek v městské rezervaci (např. revitalizace Alžbětiných 
lázní, oprava a otevření terasy Zítkova pavilonu, obnova Vřídelní kolonády, opravy Goethovy 
vyhlídky a zřízení Muzeua F. Fellnera a H. Helmera aj.)
zajistit, aby rozvoj infrastruktury a urbanismu nijak nenarušoval vznikající univerzální 
hodnoty lokalit (zřídit za tímto účelem komisi pro regeneraci MPZ Karlovy Vary)
pokračovat v údržbě lázeňských lesů, parků a terapeutické krajiny (obnova a zřizování 
lesních cest, altánků a vyhlídkových míst)
vzdělávání (otevřít univerzitní obory všeobecné medicíny, balneologie a zdravého životního 
stylu, podpořit vzdělávání průvodců,)
další spolupráce (vytvořit aktivní spolupráci se všemi evropskými městu lázeňského 
statku, zapojit se do česká asociace Českého dědictví UNESCO)



Mariánské Lázně
body akčního plánu (mp)



Akční plán města Mariánské Lázně

příprava regenerace památek (kolonáda Ferdinandova pramene, pavilon Rudolfova 
pramene, kolonáda Lesního pramene aj.) 
zaměřit se na úpravu infrastruktury (projektování parkovacích míst, oprava cest pro pěší i 
motoristy, dokončení oprav vlakového nádraží, doplnit informační směrové tabule)
uspořádat výstavy o hodnotách města i celého mezinárodního statku (se zaměřením na 
architekturu, stavitelskou zručnost, historii a lázeňství)
podporovat činnost Balneologického ústavu (wokshopy, semináře)
vytvořit pohledové studie, které by řešily reklamní smog, pracovat na analýzách krajiny
další spolupráce (vytvořit aktivní spolupráci se všemi evropskými městu lázeňského 
statku, zapojit se do česká asociace Českého dědictví UNESCO)



Františkovy Lázně
body akčního plánu (mp)



Akční plán města Františkovy Lázně

pokračování regeneraci MPR Františkovy Lázně (opravy Luisiných lázní a kolonády 
Solného a Lučního pramene, renovace sochy císařovny Sisi, renovace odtoku pramene 
Natálie, úpravy Labutího jezírka aj.) 
poskytnout efektivnější využití znalostí Institutu balneologie pro rozvoj procedur 
rozvinout přístupnost města a připravit infrastrukturu (výstavba pěších cest, parkovacích 
míst, míst pro rekreaci i odpočinek, zlepšení spojů z Františkových Lázní do Chebu)
udržovat lázeňské parky a cesty (udržení vizuálního propojení města)
podporovat další nehmatatelné součásti života ve městě (kulturní akce, přeshraniční 
spolupráce, společenské večery)
další spolupráce (vytvořit aktivní spolupráci se všemi evropskými městu lázeňského 
statku, zapojit se do česká asociace Českého dědictví UNESCO)



Great spas of Europe



nastavení marketingu GSE



nastavení marketingu GSE



• nastavení marketingu – PR a marketing města a kraje, školení, kvalifikace
• jednání Marketing subgroup v lednu 2019 ve městě Bath
• nastavení marketingových produktů a společné strategie po zápisu – web, brand, 

balíčky, aktivita kanceláře, společné projekty, výstavy, konference
• sériová nominace Slavné lázně Evropy jako významný evropský projekt

• Infrastrukturní projekty – doprava, informační systém, připravenost
• spolupráce s GSE – výstavy, projekty, produkty, tlak na vyšší celky, podpora z EU
• komunikace uvnitř města a mezi jednotlivými subjekty - spolupráce
• správně nastavené strategie

Potřebné aktivity - GSE



Projekt Mastercard
Great spas of Europe



Mastercard a Great spas of Europe

projekt iniciovaný Městem Františkovy Lázně ve spolupráci se společností MasterCard, 
jehož cílem je získat klíčové informační priority pro Lázeňský trojúhelník (porozumět 
ekonomickému chování návštěvníků, navrhnout strategii pro zvýšení jejich návštěvnosti a 
předem odhadnout statistické změny a výkyvy v jednotlivých městech)
výsledný dokument bude výsledkem zpracování SWOT analýzy jednotlivých měst a kraje, 
přístupných dat z oblasti turistického ruchu, záznamů z plateb a obsahu strategických 
dokumentů (některé části  dokumentace nominací Slavné lázně Evropy a Hornický kulturní 
region Erzgebirge/ Krušnohoří
analýza nebude sloužit jako striktní návod pro představenstva města, nýbrž jako možná 
predikce chování lidí a nárůstu návštěvníků
s výsledky budete seznámeni v úvodu roku 2019





Ing. arch. Vojtěch Franta
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro 

oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO
vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz

tel.: +420 607 012 476


