
 
 

Inovační platforma pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje 

 

Číslo zasedání:   7 

Termín:    30. října 2019 

Místo:  Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Přítomní: viz. prezenční listina 

Předsedající:   Ing. arch. Vojtěch Franta 

Zahájení:   13:15 hod. 

Ukončení:   15:10 hod. 

Zapsal:    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 a předal slovo 

O. Hruškovi, který je seznámil s jednotlivými body programu.  

Pořadí, ve kterém budou jednotlivé technické manuály lázeňské péče zpracovány, bylo řešeno v rámci 

menších pracovních skupin. Konečné pořadí bylo sestaveno na základě výstupů z těchto pracovních 

skupin a je přílohou č. 1 zápisu. 

Prioritizace byla realizována formou hlasování na úrovni jednotlivých pilířů koncepce. Opatření, která 

obdržela stejný počet hlasů, jsou seřazena dle výsledků dotazníkového šetření. Celkové výsledky 

hlasování tvoří přílohu č. 2 zápisu. Na základě následné diskuze byla sloučena tato opatření: 

2.1.4 Balneologická výzkumná činnost (základní, aplikovaný a experimentální výzkum) 

2.3.1 Výzkum přírodních léčivých zdrojů (např. hydrogeologie zřídelních struktur, výzkum geotermální 

energie apod.) 

 

2.1.4 Balneologická výzkumná činnost (základní, aplikovaný a experimentální výzkum) 

 



 
 

4.2.1 Podpora dostupného bydlení (startovací byty apod.) 

4.2.2 Snaha o přilákání nových rezidentů pracujících v oblasti lázeňství a balneologie 

 

4.2.1 Snaha o přilákání nových rezidentů pracujících v oblasti lázeňství a balneologie, podpora 

dostupného bydlení (startovací byty apod.) 

L. Mankovecký doporučil sjednotit užívanou terminologii, neboť obor lázeňství formálně neexistuje. 

Navrhuje v této souvislosti používat spíše pojem odvětví lázeňství. 

Členové se ujednotili na dalším postupu, který povede k sestavení akčního plánu pro rok 2020. 

K prioritizovaným opatřením budou navrženy kompetentní subjekty, tyto poté budou procedurou per-

rollam schváleny inovační platformou. Následně budou odpovědné subjekty osloveny s žádostí 

o identifikaci aktivit, které by měly zajistit plnění vybraných opatření. Po jejich sběru a kompletaci 

budou zpracovány návrhy karet opatření, které inovační platforma projedná prezenčně. 

O. Hruška všem poděkoval za účast a jednání ukončil.  

 

Příloha č. 1 Pořadí zpracování technických manuálů lázeňské péče 

Příloha č. 2 Výsledky prioritizace opatření Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie KK 


