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ZZPPRRÁÁVVAA  OO  ČČIINNNNOOSSTTII  ZZAA  RROOKK  22001122  

  

 

Zasedání orgánů SLM 

 

Sněm  - 30. března 2012  - Poděbrady 

 

Program: 

1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 

2. Zpráva o činnosti za rok 2011 + dotační projekt za rok 2011, 2012 

3. Plnění rozpočtu 2011 

4. Plán činnosti na rok 2012 

5. Rozpočet na rok 2012 

6. Členské poplatky - zvýšení 

7. Odborná exkurze – Ischia – jižní Itálie 20. – 26.5.2012 

8. Konference v Karlových Varech (návrhy podtémat na konferenci +  přednášející) 

9. Aktuální informace o financování lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven 

10. Informace o plánované nízkoemisní zóně v Klimkovicích pro Sdružení lázeňských míst ČR 

11. Vystoupení pozvaných  hostů 

12. Konání dvou seminářů – červen a září 2012 

13.  Statut Karlových Varů 

14. Memorandum k omezení indikačního seznamu lázeňské péče 

15.  Různé – finanční částka na projekt, projekt doc. J.Vaníčka, návrh Ladislava Langra na projekt 

natočení TV hraného seriálu z lázeňského prostředí, partnerská místa sdružení.. 

 

Rady 

 

1. Rada -  19. – 20.1.2012, Lázně Bělohrad  

Program jednání 

1. Dotační projekt SLM, co je za námi a co nás ještě čeká, spolupráce ze strany členů 

2. Stanovení data a místa konání pro Sněm 2012 a rady 2012 

3. Odborná exkurze v  lázních pro rok 2012  - Itálie(20 – 25. května 2012) 

4. Možnost konání 1 až 2 seminářů pro rok 2012 (finanční záštita od CzechTourismu je na 2 

semináře – 2 x 100.000,-) 

5. 15. konference SLM ČR – vyhodnocení soutěže (místo konání pro rok 2012), finanční 

záštita od CzT je  200.000,- 

6. Členské poplatky na rok 2012 (zvýšení??) 

7. Aktualizovaný seznam partnerských měst 

8. Memorandum ohledně rozšíření indikačního seznamu 

9. Různé – projekt doc. Jiřího Vaníčka 
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2.  Rada – 29.3. 2012, Poděbrady 

Program jednání 

1. Zahájení sněmu – sněm zahájí předseda sdružení Ing. Jiří Houdek. Na začátku sněmu vystoupí 

pozvaní hosté.  

2. Volba mandátní a návrhové komise – nominace Ing. L. Raszyk 

3. Zpráva o činnosti 2011 – viz. zaslaná zpráva 

4. Zpráva k dotačnímu titulu – přednese L. Říhová. 

5. Připomínka předsedy sdružení k aktivnější účasti členů na prezentacích, výstavách a 

veletrzích, formou materiálů členů. 

6. Plnění rozpočtu 2011 –  Z. Chaloupka 

7. Plán činnosti 2012  - viz. zaslaná zpráva 

8. Rekapitulace plánu 

Přidat do plánu: 

9. 4. června v Senátu ČR – seminář pod záštitou s KDU.  

Téma – zachování léčebného lázeňství financovaného z veřejné zdravotní péče. Dopady, 

restrikce s ohledem na lázeňská místa. Otázka otevření českého lázeňství zahraničním ZP – 

nesnižování počtu indikací v indikačním seznamu. Argumentace v ekonomických údajích a 

ekonomice lázeňských míst. 

Pozvání: Horák (VZP), ředitelka OZP, Nečas (předseda vlády), Heger (MZ), Bláha (SLL), L. 

Langr, M. Semelová, P. Šubr, poslanci, hosté, ad. ESPA – Petri, Zálešáková, Plachý, Štofira, 

Štěch, Balneologický ústav Mšené, J. Schlanger, Mlejnková (VŠE). 

Případné doplnění témat členy rady. 

10. Rozpočet 2012 –  Z. Chaloupka. 

11. Členské poplatky – zvýšení od 1. 1. 2013 – 10 tis. Kč + 1,50 Kč na obyvatele.  

12. Výhody členství – mustr zašle Ing. Bc. M. Semelová 

13. Odborná Exkurze Ischia – Itálie 2012 – 20. – 26. května – M. Hule 

14. Konference v Karlových Varech – 1. - 3. listopadu 2012. Osobní schůzka v KV během dubna 

2012. Vyzvat členy aby do konce dubna k doplnění témat a přednášejících. Zaslat pozvánku 

s konkrétním termínem. 

15. Aktuální informace o financování lázeňské péče ze strany ZP 

16.   Informace o plánované nízkoemisní zóně v Klimkovicích -  Ing. J. Unucka (místostarosta 

Klimkovic).  

17.  Seminář 1 – Lázně Aurora – červen 2012 – viz. zaslané info – komentář  L. Říhová.. 7. června 

plánována rada SLM, + doprovodný program. 8. června – seminář. Poplatek – členové 

zdarma, pro nečleny 600,-- Kč 

Seminář 2 – Dětská láz. léčebna Kynžvart – září 2012 -  20. – 21. září. Témata: zaměření na 

dětské lázeňství, kulturní nabídka, doprava, sportovní vyžití, infrastruktura. Organizace: Bc. 

M. Hule 

18.  Lázeňský statut Karlových Varů – aktuální info o stavu – Ing. P. Kulhánek. Statut byl odeslán 

do další etapy k meziresortnímu připomínkování.  

19.  Memorandum k omezení indikačnímu seznamu lázeňské péče – sněm SLM. 

20.  Různé –L. Říhová – financování projektu z půjčených finančních prostředků od členů by mělo 

pokrýt všechny náklady týkající se dotačního projektu. Možnost další půjčky od členů nebude 

již snad potřeba. 

 Info o projektu SU v Opavě FP|F pracoviště Tábor – Vaníček 
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Natáčení seriálu z lázeňského prostředí – jednání s TV Prima, ČTV ad. – PhDr. L. Langr – 

přednese info i na sněmu – seznam členů, kteří by se chtěli natáčení a podpory účastnit. 

Nabídka tendru na výběr exteriérů ve členských místech sdružení. Nabídku vytvoří sekretariát 

a nejdéle do 15. května by měly být tendry nazpět v sekretariátu s nabídkou poskytnutých 

možností pro zhruba 50 osob od filmu. 

 

3. Rada – 7.6. 2012, Třeboň – Lázně Aurora 

               Body jednání:  

1) Aktuální informace financování lázeňské péče 

2) Konference Karlovy Vary 2012 (podtémata k hlavnímu tématu: ROZVÍJENÍ LÁZEŇSKÉ 

ARCHITEKTURY A URBANISMU DNES, přednášející, návrh osobnosti na cenu pro rok 2012..) 

3) Seminář červen, který bude následný den 8.6.2012 (informace jak bude vše probíhat) 

 

4) Seminář září, který se bude konat ve dnech 20. – 21.9.2012 v Dětské lázeňské léčebně 

v Lázních Kynžvart (témata: zaměření na dětské lázeňství, kulturní, společenský a sportovní 

život ve městě, doprava, životní prostředí 

5) Informace ohledně natáčení TV seriálů z prostředí lázeňského místa (vyhodnocení tendrů, 

které byly zaslány lázeňským místům ohledně této nabídky) 

6) Krátké info o IOP (dotační program, ukončení je 30.6.2012) 

7) Různé 

 

4.  Rada -  20.9. 2012, Lázně Kynžvart 

     Program jednání: 

1. Informace ke 2. semináři  21. 9. DLL Lázně Kynžvart 

2. Listopadová konference sdružení - Thermal Karlovy Vary, stav, program atd. 

3. Studijní cesta 2013 – výběr destinace, zadání, výběr dodavatelské CK 

4. Projekt Jedeme do lázní – info, stav, webové stránky a jejich správa 

(co se týče projektu, tak jsem všechny informovala o úplné kontrole, fyzická kontrola 

proběhla v pořádku, požadované dokumenty byly dodány a ke 14.9.12 byla CRR Písek 

odeslána žádost o platbu) 

5. Veletrhy, prezentace 2013 – účast, výběr a financování 

(Go Regiontour, HW Praha a jeden zahraniční – kvůli dotaci se musíme některých veletrhů 

zúčastnit, každý rok bude podána monitorovací zpráva, jak nadále propagujeme vše, co 

z projektu vzniklo – hlavně tedy brožury, zda budeme realizovat samostatný stánek na GO 

v Brně, kde máme barterovou smlouvu na plochu, ale zřizování stánku bychom si museli 

platit ze svého – zhruba 30tis., kolik m2, ubytování, cestovné a nebo zda bychom mohli mít 

stánek u CzechTourismu – český veletrh zhruba 10tisíc, zahraniční do 15-ti tisíc, rozhodnutí je 

na radě.) 

6. Aktuální situace ve financování lázeňské péče, indikační seznamy, petice v Senátu     ČR) 

7. Program harmonogramu rady na rok 2013 

(4 * rada, 1* sněm, 2* seminář, 1* konference, veletrhy, časové rozmezí celého 

harmonogramu, bylo opět zažádáno agenturu CzT o příspěvek  - příspěvek pro rok 2013 – 

300tis. Kč.) 

8. Různé – lázeňská cena, TV seriál atd., možnost další dotace, dopis adresovaný Pavlu 

Šubrovi, zvýšení platů sekretariátu 
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Veletrhy  - propagace sdružení 

Tuzemské 

 GO Regiontour Brno – 12. 1. – 15. 1. 2012 

Sdružení využilo samostatného stánku 30m2, realizace:  Al – Systém, Ing. Zdeněk Hruška, 

Borovany. Plocha poskytnuta v zdarma v rámci barteru s BVV Brno. Plocha a její panely byly 

vyzdobeny dotačními fotkami, které byly zpracovány firmou Meum.  Na pultu SLM byly 

vystaveny nové tiskoviny, které byly zrealizovány firmou Comunica. Všechny tyto tiskoviny a 

též i stánek splňovaly podmínky publicity. 

Foto z GO Regiontour Brno 

  
 

 Holiday World Praha  – 9.2.  – 12. 2. 2012 

Sdružení využilo samostatného stánku 9m2, realizace:  Al – Systém, Ing. Zdeněk Hruška, 

Borovany. Plocha a její panely byly vyzdobeny dotačními fotkami, které byly zpracovány 

firmou Meum.  Na pultu SLM byly vystaveny nové tiskoviny, které byly zrealizovány firmou 

Comunica. Všechny tyto tiskoviny a též i stánek splňovaly podmínky publicity. 

Foto z HW Praha 

 

 
 

 ITB Berlín  – 7.3.  – 11. 3. 2012 

Tento veletrh byl zaštiťován agenturou CzechTourism, pro kterou účast na veletrhu 

zajišťovala společnost:  M.I.P. Group  a. s. 

SLM s cílem optimalizovat náklady využilo nabídky spolu-vystavování  na stánku České 

republiky v Berlíně. Vlastní expozice – pult sdružení byl proto objednán u společnosti, která 

zajišťovala prezentaci pro agenturu Czech Tourism v jejímž stánku byl pult SLM umístěn.  

Kromě zajištění stánku využilo SLM služeb agentury 1BigEurope a. s.  pro zajištění ubytování.   
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Foto z ITB Berlín 

 

 
 

 For Senior – PVA Letňany Praha – 12. 4. – 15. 4. 2012   

Sdružení využilo samostatného stánku 9m2, realizace:  Al – Systém, Ing. Zdeněk Hruška, 

Borovany. Plocha a její panely byly vyzdobeny dotačními fotkami, které byly zpracovány 

firmou Meum.  Na pultu SLM byly vystaveny nové tiskoviny, které byly zrealizovány firmou 

Comunica. Všechny tyto tiskoviny a též i stánek splňovaly podmínky publicity. 

Foto For Senior: 

 

   
 

 

 

Konferenční  činnost,  semináře 

 Realizace 15. konference SLM ČR na téma: „ROZVÍJENÍ LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY A 

URBANISMU DNES“  

Termín: 1. -  2. listopadu 2012 

Místo konání: Lázeňský hotel Thermal – F, a.s., Karlovy Vary 

Partneři akce : CzechTourism, st. město Karlovy Vary, Hotel Thermal, Makro,  časopis C.O.T, TIM, 

Všudybyl 
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1. listopadu 2012 

Přednášející: 

LÁZEŇSTVÍ JAKO SPECIFICKÝ FENOMÉN KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně pro kulturní dědictví Ministerstva kultury  

 

ÚLOHA LÁZEŇSTVÍ V MEDICÍNĚ, HISTORII A KULTUŘE 

Ing. Petr Kulhánek – primátor Statutárního města Karlovy Vary   

 

NOMINACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH LÁZNÍ NA LISTINU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ UNESCO 

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury, předseda Mezinárodní expertní skupiny pro 

transnacionální sériovou nominaci " Great Spas of Europe " na listinu světového kulturního 

dědictví, Národní památkový ústav   

 

REALIZACE KRAJINÁŘSKÉHO PARKU " MEANDR OHŘE V KARLOVÝCH VARECH" – 

ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY 

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Ústavu plánování krajiny  Zahradnické fakulty v Lednici 

Mende lovy univerzity v Brně   

 

KÁMEN A DETAIL V LÁZEŇSKÉM PARTERU 

Akad.arch. Michal Dostál, autorizovaný architekt 

 

MAKRO CASH & CARRY ČR, s.r.o. – prezentace produktů 

 

ŘÍČNÍ A SLUNEČNÍ LÁZNĚ DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH  

A JEJICH POTENCIÁL ANEB OD VIZE K VYŠŠÍ  ZISKŮM A KE ZDOKONALENÍ ZNAČKY 

Dr. Blanka Petráková, ředitelka, Muzeum Luhačovice  

 

PŘÍBĚHY DOMŮ A VIL " VÝSTAVA A PUBLIKACE O STAVBÁCH, JEJICH ARCHITEKTECH, 

STAVITELÍCH, OBYVATELÍCH A NÁVŠTĚVNÍCÍCH V LUHAČOVICÍCH" 

Mgr. Ladislava Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 

 

JAK BÝT ROMANTICKÝM ARCHITEKTEM VE VĚCNÉ DOBĚ ? 

Ing. arch. Jaroslav Wertig, Architectural Institute in Prague  

 

REALIZACE PŘESTAVBY POKOJŮ SUPERIOR V LÁZNÍCH AURORA TŘEBOŇ POHLEDEM 

ARCHITEKTA 

Ing. arch. Marcela Ehrlichová  

 

2. listopadu 2012 

Značka: " Lázeňská místa a jejich aktuální problematika a inspirace " 

(moderuje Ing. Květa Jeníčková, starostka města Lázně Bohdaneč) 

LÁZEŇSKÁ ZELEŇ 

Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea v Praze 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ A LÁZNĚ 

Mgr. Jan Mladovský, umělec a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze 

 

ATMOSFÉRA LÁZEŇSKÝCH PROSTOR 

Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Lucie Chytilová, Cityupgrade 

 

NAHLÉDNĚTE DO DUŠE NAŠICH PAMÁTEK – MARKETINGOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ ČESKÉ DĚDICTVÍ 

UNESCO 

Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka sdružení Českého dědictví UNESCO, vedoucí odboru 

kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl, tisková mluvčí Města Litomyšl 

 

JSOU NÍZKOEMISNÍ ZÓNY VHODNÝM NÁSTROJEM PRO LÁZEŇSKÁ MĚSTA? 

Ing. Jakub Unucka, místostarosta, město Klimkovice  

 

ODLIŠNOSTI  A PARALELY LÁZEŇSKÝCH MÍST JÁCHYMOVA A LUHAČOVICE, SYMBIÓZA A 

ANTAGONISMY MEZI LÁZEŇSKÝCM MÍSTEM A POSKYTOVATELEM PÉČE 

MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Lázně 

Luhačovice, a.s.  

 

ODOBROVÝ SVAZ  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE VERSUS NOVÝ INDIKAČNÍ SEZNAM 

Ing. Terezie Písařová, Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázní OSZSP 

 

3. listopadu 2012 se konal autokarový zájezd  do Luftkuort Oberwiesenthal – Bad Schlema 

(radonové lázničky u Aue) 

 

Semináře 

1. Seminář – 8. 6. 2012 – Lázně Aurora Třeboň 

Program jednodenního semináře: 

  

 Seminář proběhl formou panelové diskuse,  moderované Václavem Žmolíkem ( Český 

rozhlas 1 – Radiožurnál). Hlavním tématem byla výměna zkušeností lázeňských míst 

v oblastech:  

 

 Synergický efekt lázní a města, městyse či obce 

(přednášející: Ing. Lena Mlejnková - VŠE Praha) 

 

 Zahraniční klientela – podpora zahraničních pojišťoven, spolupráce se zahraničními 

pojišťovnami 

(přednášející: Ing. Martin Plachý - viceprezident SLL, ROYAL SPA, lázeňské hotely )  

 

 PR lázeňství v médiích 

(přednášející: Ing. Michaela Severová – výkonná ředitelka sdružení Českého 

dědictví UNESCO) 

 

 Vyhlášky a bezpečnost města, Městská policie, drogová problematika, Kamerové 

systémy; 
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(přednášející: Marcel Vlasák- velitel Městské policie Karlovy Vary,   

                              Jiří Vacek) 

 Podpora podnikatelských aktivit – služby místního cest.ruchu; zapojení lázeňského 

subjektu do života města; oživení historických center města 

 (přednášející: Jana Vítková, Josef Klabeček – projektoví manažeři města Třeboně) 

 

 Destinační management. 

(přednášející: Ing. Eliška Koričarová – Destinační management Český Krumlov) 

 

Jako hosté byli přizváni: 

Ing. Rostislav Vondruška – ředitel ČCCR CzechTourism 

Ing. Iveta Jakoubková - oddělení marketingové komunikace, produktový specialista lázeňství ČCCR 

CzechTourism 

Jaromír Kainc – Všudybyl 

Petr Manuel Ulrych – COT 

Marie Csontosová – 40+Wellness magazín 

 

2. Seminář – 21.9. 2012 – Dětská lázeňská léčebna města Lázně Kynžvart 

Program semináře 

Pozvaní hosté: 

Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel ČCCR CzechTourism 

Program jednodenního semináře se uskutečnil v Dětské lázeňské léčebně města Lázně Kynžvart dne 

21. září 2012 od 10. do 15.hod. v budově Kulturák  

Seminář proběhl opět formou panelové diskuse,  moderované Václavem Žmolíkem ( Český rozhlas 1 

– Radiožurnál).  Hlavním tématem byla situace v dětském léčebném lázeňství ČR, dopravní 

infrastruktura a společenský život lázeňských míst. 

 

Přednášející: 

 

 Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart, rozvoj a perspektivy 

přednášející: Ing. Bc. Jiřina Valentová – ředitelka DLL Lázně Kynžvart 

 

 Léčba v DLL Lázně Kynžvart 

přednášející:  MUDr. Josef Nebesař – primář DLL Lázně Kynžvart 

 Dětská kardiologie současnosti; 

přednášející: prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. – světově uznávaný pediatr, nositel 

státního vyznamenání – Medaile za zásluhy I. stupně, spoluzakladatel motolského 

dětského kardiocentra   

 

 Současná dětská lázeňská péče a její aspekty z pohledu pediatra 

přednášející: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.– mezinárodně známý český 

pediatr, vedoucí katedry Klinických a preklinických oborů, Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 
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 Nový vizuální styl propagace České republiky &  marketing produktu lázeňství 

CzechTourism 

přednášející: Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel agentury CzechTourism 

 

 Změna indikačního seznamu 

Přednášející: Ing. Jiří Houdek – předseda SLM ČR, starosta Města Třeboně, prokurista 

Městské slatinné lázně Třeboň 

 

 přednášející: MUDr. Eduard Bláha – president Svazu léčebných lázní, Léčebné lázně 

Jáchymov, a.s., Lázně Luhačovice, a.s. 

 

 OSZSP ČR versus nový indikační seznam 

přednášející: Ing. Terezie Písařová – odborný poradce, Mezinárodní vztahy a PR, 

OSZSP ČR 

 

 Kulturní a společenský život v lázních; 

přednášející: PhDr. Ladislav Langr – starosta města Poděbrady 

 

 Rozvoj dopravní infrastruktury; 

přednášející: Bc. Jiří Chval – manažer rozvoje města Mariánské Lázně (přesunout na 

dopoledne) 

 

Další činnost SLM 

 Usnesení SLM ČR ze dne 30.3.2012 

SLM ČR na svém sněmu konaném dne 30. 3. 2012 v Poděbradech, vyjadřuje zásadní 

nespokojenost nad vzniklou a dále se prohlubující krizovou situací v českém léčebném 

lázeňství. Lázeňství v ČR vždy bylo a je prioritně zaměřeno na medicínské výsledky a postupy 

v tomto resortu a získávalo a získává na nich své úspěchy a své jméno. Tím se liší od celé řady 

zemí v evropském prostoru. Nechceme razantními a nekoncepčními úsporami ve 

zdravotnictví o tuto devizu přijít, neboť by to byl často definitivní konec fungování lázeňských 

zařízení ve 36 lázeňských místech České republiky. Dopady do měst a regionů by byly zcela 

fatální a nikdy by se nedaly napravit. Proto vyzýváme všechny poslance, senátory, vládní 

představitele, odborové svazy, profesní sdružení a o zodpovědné a objektivní rozhodování, 

aby o tento fenomén nebyla naše republika oslabena, právě v době ekonomických nejistot 

 

 Realizace odborné exkurze v lázních – střední Itálie, ostrov Ischia – 20. – 26.5.2012 

návštěva míst a wellnesscenter: Řím  - zdejší lázně Caracalla, Poseidonovy zahrady – termální 

park, lázeňské středisko Cavascura - Maroni, lázeňský komplex Castiglione – Casamicciola, 

Pompeje, Neapol, lázeňský komplex ve Fiuggi pořádáných ve spolupráci s CA TURISTCENTR 

za účasti 42 osob 

 

 Petice za záchranu českého léčebného lázeňství – červen 2012 – září 2012 – sběr petičních 

archů, listopad 2012 – předání předsedu Senátu, leden, únor – jednání s komisemi,  březen 

2013 – poslední jednání, vyjádřena jednoznačná podpora senátorů 
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 Konference lázeňství Maďarsko 4. – 5.10.2012 – přednášel Marcel Hule na téma - Význam 

lázeňství pro obce a regiony –   důsledky současných změn v ČR 

 

 Dotazníky lázeňských míst – listopad 2012 

 

 Na základě nabídky J. Rolínkové – časopis Tim vyšlo listopad – prosinec 

číslo věnované lázeňským místům a společnostem. Na zpracování tohoto čísla se podílelo 

sdružení a spolu s tím vyšel Průvodce Prahou, českými, moravskými a slezskými městy – 

distribuce po celé ČR 

 

 Ukončení dotačního programu k 30.6.2012 z Integrovaného operačního systému 

        Prioritní osa 6.4a – Národní podpora cestovního ruchu – cíl konvergence a 6.4.1a – Národní   

        podpora cestovního ruchu,  k říjnu 2012 vráceny finanční výpůjčky včetně úroků   
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Spolupráce SLM s partnery  

 

 s Ministerstvem pro místní rozvoj   

 s Ministerstvem zdravotnictví    

 se Svazem léčebných lázní ČR 

 s agenturou CzechTourism   

 se všemi členy SLM ČR 

 s lázeňskými společnostmi 

 

Rekapitulace dotačního projektu Jedeme do lázní – 2010 - 2012 

Informace o průběhu dotace „ Jedeme do lázní“ (název projektu), prioritní osa IOP: Národní 

podpora cestovního ruchu – Cíl konvergence 
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Záměr dotačního projektu – PROPAGACE LÁZEŇSKÝCH MÍST, propagace přírodního a kulturního 

dědictví 

 

Předpokládané datum zahájení realizace: 2.11.2009 

Skutečné datum zahájení realizace: květen 2010 (až 21.4.2010 byla podepsána smlouva o rozhodnutí 

poskytnutí dotace z MMR – rozvoj projektových žádostí 

Ukončení realizace k 30.6.2012 

 

Finanční rámec projektu: 9.771.800,00 Kč bez DPH 

 

Cíle projektu: 

Projekt je zaměřen na využití kulturně-historického a přírodního bohatství ČR pro rozšíření nabídky a 

zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu. 

Hlavním cílem je vyzdvihnout v současné době opomíjené přírodně-kulturní bohatství českých lázní a 

přilákat tak k návštěvě lázeňských míst nejen zájemce o jejich léčebné pobyty, ale např. i potenciální 

návštěvníky zajímající se o jejich unikátní architekturu, památky v místě a okolí, či o zajímavou okolní 

přírodu 

 

Popis aktivit: 

Vytvoření informačního baedekeru ve 4 jazykových mutacích 

Vytvoření propagační brožury ve 4 jazykových mutacích 

Úprava stávajícího webu SLM ČR 

Inzeráty v tisku 

Redakční PR články 

Inzerce na internetových portálech 

Inzerce v rádiu 

Vytvoření propagačního videa o lázeňských místech 

 

Realizace 2010 

 

Srpen 2010 – VŘ na „Zajištění asistence při řízení projektu“, byla podepsána smlouva o dílo s firmou 

Cassia Development & Consulting s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích 

Předmětem smlouvy: 

 Zpracování podkladů potřebných pro přípravu projektu  

 Asistence při přípravě a realizaci VŘ na jednotlivé dodavatele 

 Kontrola dodržování harmonogramu realizace  jednotlivých aktivit projektu 

 Hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv  

 Administrace případných změn v projektu 

 Zpracování žádostí o platbu 

 Kontrola dodržování podmínek programu IOP a to až do doby řádného ukončení a předání 

závěrečného vyúčtování projektu  - červen 2012 

Cena díla: 278 400 Kč bez DPH 

 

Srpen 2010 – VŘ na „Zpracování grafického manuálu pro realizaci marketingových aktivit projektu, 

byla podepsána smlouva o dílo s firmou Meum, s.r.o. se sídlem v Praze 

Předmětem smlouvy: 
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 Zpracování grafického manuálu 

 Rozpracovaný grafický návrh pro prezentační brožuru formátu A4 

 Rozpracovaný grafický návrh pro baedeker 

 Rozpracovaný návrh propagačního webového banneru a tištěného inzerátu 

 Vytvoření databáze fotografií jednotlivých lázeňských míst 

Cena díla: 265 000 Kč bez DPH 

 

Veletrhy 2010 

 

50+ Beurs Utrecht – 15. 9. – 19. 9. 2010  

1113326,- Kč  

Inwetex – CIS Petrohrad – 13.  – 15. 10. 2010 

112652,- Kč 

TC Lipsko – 17. – 21. 11. 2010 

64817,00 Kč 

 

Srpen 2010 – 2011 projekt stál kvůli financím. Zpočátku měla finance poskytnou banka, bohužel se 

musela zaručit velká lázeňská místa, ale ty samozřejmě nechtěla. Takže členové byli vyzváni k půjčce 

na tento projekt. Pokud by členové neposkytli finance, projekt by byl zastaven a peníze, které byly již 

vynaloženy do srpna 2010 by musely být vráceny zpět. Členové poskytli půjčku zhruba v hodnotě 

5.800.000,- Kč. 

 

Realizace 2011 

 

Veletrhy 

Regiontour Brno – 13. 1. – 16. 1. 2011 

37.879,- Kč 

HW Praha – 10. 2. – 13. 2. 2011 

69.000,-Kč 

For Senior Praha – 31. 3. – 3. 4. 2011 

32.150,-Kč 

 

 

srpen – říjen – byla vyvěsena ZD k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci 

projektu Jedeme do lázní 

Specifikace obsahu veřejné zakázky: 

 Inzeráty v tisku 

 Redakční PR články 

 Inzerce na internetových portálech 

 Inzerce v rádiu 

 Vytvoření propagačního videa o lázeňských místech 

 Baedeker ve 4 jazykových mutacích 

 Propagační brožury ve 4 jazykových mutacích 

 

Nabídka uchazeče firmy Comunica – vítěz 

Nabídková cena celkem:5.899.635,- Kč bez DPH 
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Doposud proplaceny faktury za 1 kampaň ve výši  2.828.816,- Kč bez DPH 

 

Detailní rozčlenění harmonogramu 
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Realizace 2012 

2. část kampaně - leden 2012 - květen 2012 

inzeráty v tisku - leden - květen 2012 

PR články v tisku - leden - květen 2012 

spot v rádiu Evropa 2 a Frekvence1 - březen, duben, květen 2012 

bannery na internetu - www.seznam.cz, www.centrum.cz,www.novinky.cz,www.idnes.cz (únor - 

květen 2012) 

webové stránky - leden - duben 2012 

 

Leden – ZD na veřejnou zakázku malého rozsahu  - Úprava a doplnění webových stránek 

Firma INIZIO - vítěz 

Nabídková cena celkem: 209.000,- Kč bez DPH 

 

Veletrhy 

Regiontour Brno – 12. 1. – 15. 1. 2012 

zatím není celková částka vyfakturována 

 

HW Praha – 9. 2. – 12. 2. 2012 

Zatím není celková částka vyfakturována – nyní probíhá 

 

ITB Berlín – 7.3. – 11.3.2012 

Zatím není celková částka vyfakturována – bude 

 

For Senior Praha – 12.4 – 15.4 2012 

Zatím není celková částka vyfakturována – bude 

 

Půjčka od lázeňských míst na předfinancování projektu: 

město Hodonín       250.000,- Kč 

st.město Karlovy Vary  2.000.000,- Kč 

město Klimkovice      200.000,- Kč 

město Lázně Bělohrad                   200.000,- Kč 

město Lázně Bohdaneč                   500.000,- Kč 

město Luhačovice      200.000,- Kč 

město Mariánské Lázně                1.000.000,- Kč 

město Náchod                    200.000,- Kč 

obec Ostrožská Nová Ves     200.000,- Kč 

město Poděbrady  1.000.000,- Kč 

město Třeboň   1.000.000,- Kč 

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

celková částka                                6.750.000,- Kč 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3563260446&to=http%3a%2f%2fwww%2eseznam%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3563260446&to=http%3a%2f%2fwww%2ecentrum%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3563260446&to=http%3a%2f%2fwww%2enovinky%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3563260446&to=http%3a%2f%2fwww%2eidnes%2ecz
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Zpracoval:   

Lucie Říhová 

03/2013 


