
 
 

Inovační platforma pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje 

 

Číslo zasedání:   6 

Termín:    7. října 2019 

Místo:  Hotel Dvorana, Chebská 394/44, 360 01 Karlovy Vary 

Přítomní: viz. prezenční listina 

Předsedající:   Ing. arch. Vojtěch Franta 

Zahájení:   16:00 hod. 

Ukončení:   18:15 hod. 

Zapsali:    Ing. Martina Weissová, Ing. Ondřej Hruška 

 

 

Zápis z jednání:  

V. Franta, uvolněný člen zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO přivítal 

přítomné účastníky na dalším zasedání platformy pro oblast lázeňství a balneologie.  

V úvodu V. Franta informoval o hladkém schválení Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie 

Karlovarského kraje v orgánech kraje. V rámci institucionalizace inovační platformy bylo zpracováno 

memorandum o spolupráci, statut a jednací řád. K zaslaným dokumentům nevznesli přítomní členové 

platformy žádné připomínky. Dále uvedl, že k podpisu budou připraveny poté, co je schválí Rada 

Karlovarského kraje a Zastupitelstvo Karlovarského kraje, tj. na 1. zasedání platformy v příštím roce. 

Společně s V. Vodičkovou, osobou pověřenou řízením Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., podal 

V. Franta informace o aktuálním stavu, co se zřizování Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. týče. 

Momentálně se o podporu v rámci programu Prostředí pro život uchází 1 projekt, jehož cílem je 

aktualizovat historický přehled výskytů minerálních vod na území Karlovarského kraje, ležících mimo 

centra tzv. lázeňského trojúhelníku. Poté byly jednotlivými odbornými zaměstnanci institutu 

představeny další plánované výzkumné projekty. 

M. Weissová seznámila účastníky platformy s aktivitami projektu Smart Akcelerátor 2.0. Kromě jiného 

bude možné v rámci projektu pořídit manuály lázeňské péče včetně zpracování oponentur. Případné 

návrhy na jejich konkrétní zaměření je možné zasílat na ondrej.hruska@karp-kv.cz. 
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O. Hruška poděkoval přítomným za spolupráci při dotazníkovém šetření k prioritizaci opatření 

Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje. Vzhledem k nižší návratnosti bude znovu 

svolána inovační platforma v termínu 30. 10. 2019 od 13 hod. Následně budou jednotlivými členy 

zpracovány karty aktivit, které poslouží jako základ pro sestavení akčního plánu, jenž by měl být 

schválen inovační platformou zkraje příštího roku. 

A. Rebjonok informoval o účasti na jednání se zástupci Západočeské univerzity v Plzni ohledně otevření 

nových zdravotnických programů na pobočce ZČU v Chebu. Členové platformy formulovali doporučení 

ohledně umístění zdravotnických studijních programů do Karlových Varů. 

V. Franta na závěr poděkoval všem za účast a jednání ukončil.  

 


