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P!ísp"vek k#cíli 2030
Karlovarsk$ kraj je krajem atraktivním pro v%echny své obyvatele i#nov" 
p!íchozí - zejména v#produktivním v"ku, krajem inkluzivním, ve kterém jsou 
minimalizovány vnitrokrajské disparity, nevznikají dal%í sociáln" vylou&ené 
lokality - v&etn" digitáln" vylou&en$ch - a#kter$ aktivn" spolupracuje na 
svém rozvoji se v%emi aktéry.
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Speci'cké cíle Programu &.4 -G04><0!?M1?H04<B/@
4.1    Kulturní a#p!írodní d"dictví
4.2    Nikdo není vylou&en 
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Podle Strategie sociálního za&le(ování 2021-2030 má  KVK !adu nep!íz-
niv$ch charakteristik – má druh$ nejni)%í v"k do)ití, zárove(  pat!í mezi 
regiony s#nejvy%%í mírou ohro)ení p!íjmovou chudobou nebo sociálním 
vylou&ením. V#podílu osob v#exekuci je na druhém míst" po Ústeckém kraji, 
dlouhodob" je v#exekuci 16-18 % osob. Kraj dlouhodob" pat!í mezi regiony 
s#nejni)%í hrubou mzdou  (mén" ne) 90 % pr*m"ru +R). Jedno z#p!edních 
míst zaujímá KVK i#v#p!epo&tech osob bez domova na tisíc obyvatel daného 
kraje. U#kategorie osob bez st!echy, tedy spících venku nebo v#noclehár-
nách pro osoby bez domova, vychází jejich po&ty na obyvatele KVK v$razn" 
nejvy%%í v#Praze a#v#Karlovarském a#Moravskoslezském kraji. V$znamná  je 
rovn") prostorová koncentrace chudoby a#sociálního vylou&ení (v#po&tu 
minimáln" 20 osob) sledovaná na úrovni sociáln" vylou&en$ch lokalit, ve 
kter$ch v#roce 2015 )ilo více ne) 100 000 obyvatel. Ve srovnání s#rokem 
2006 vzrostl po&et vylou&en$ch lokalit ve v%ech krajích, v#Karlovarském 
a#Moravskoslezském kraji v%ak více ne) trojnásobn". Mapování v#roce 2015 
identi'kovalo celkem 606 vylou&en$ch lokalit ve 297 obcích +eské republi-
ky. Ov"!ení v#dal%ích letech ukázalo, )e naprostá v"t%ina vylou&en$ch lokalit 
nadále existuje na stejném míst" jako d!íve, p!ípadn" v#jeho blízkosti. 

Na druhé stran" je KVK regionem s#v$znamn$m kulturním d"dictvím, které 
p!irozen" úzce souvisí s#láze(stvím. Nejznám"j%í láze(ská m"sta Karlovy 
Vary, Mariánské a#Franti%kovy lázn" se rozvíjely v#blízkosti minerálních 
pramen* jedine&n$m urbanistick$m zp*sobem, s#charakteristickou ar-
chitektonickou typologií s#kolonádami, altány a#láze(sk$mi pavilony, se 
spole&ensk$mi budovami, divadly a#hotely s#vlastní kulturou. Sou&ástí m"st 
je také charakteristická zahradní a#parková úprava, v&etn" láze(sk$ch les*, 
která p!ispívá k#celostnímu p!ístupu ke zdraví a#trávení volného &asu, co) 
&iní tato m"sta a#jejich okolí vysoce atraktivními jak pro náv%t"vníky, tak 
pro jejich obyvatele. Atraktivita láze(sk$ch m"st je srovnatelná s#kulturní 
nabídkou metropolí, o#&em) sv"d&í také nominace UNESCO zmín"n$ch t!í 
láze(sk$ch m"st mezi jedenáct nominovan$ch “Slavn$ch lázní Evropy” ze 
sedmi evropsk$ch zemí. 

V#Karlovarském kraji jsou v%ak i#dal%í atraktivní lokality, ly)a!ská a#dal%í 
sportovní st!ediska, p!írodní památky, které lákající zejména turisty. Od 
roku je na seznamu sv"tového d"dictví UNESCO také Montanregion - Hor-
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nick$ region Erzgebirge/ Kru%noho!í, kter$ je zárove( v$born$m p!íkladem 
mezinárodní spolupráce v#rámci p!eshrani&ních region*. Spole&n" s#nomi-
novan$m “láze(sk$m trojúhelníkem” má tato lokalita v$znamn$ potenciál 
p!isp"t krom" samotného segmentu cestovního ruchu a#vzniku návazné 
(podnikatelské) infrastruktury také k#rozvoji kulturních a#kreativních pr*-
mysl*. Krom" hmotného kulturního d"dictví je p!íle)itost prezentovat také 
zajímavou historii, a#to jak historii t")by a#hornictví (v$roba elekt!iny na So-
kolovsku za&ala v#roce 1906), tak historii láze(ství (v#Karlov$ch Varech nebo 
v#Mariánsk$ch Lázních pob$vala !ada v$znamn$ch osobností – Goethe, 
Beethoven, Mozart, Chopin, Wagner, Nietsche, Dvo!ák, Masaryk, Neruda). 

A&koliv region nabízí celou !adu p!íle)itostí pro aktivní dovolenou pro 
v%echny v"kové kategorie, je doposud spojován p!evá)n" s#láze(stvím 
a#zdravotním turismem, tento segment v%ak nepochybn" p!edstavuje po-
tenciál pro dal%í rozvoj, zvlá%t" s#ohledem na dopady pandemie COVID-19 
na mezinárodní cestovní ruch.

Stárnutí regionu s#sebou logicky nese po)adavky na speci'cké spektrum 
slu)eb, co) m*)e dále sni)ovat atraktivitu Karlovarského kraje pro mladé. 
Zvy%ování atraktivity regionu pro stávající obyvatele i#pro nov" p!íchozí 
v#produktivním v"ku má potenciál v$znamn" p!isp"t - spole&n" s#aktivní 
podporou komunitních aktivit - k#lep%í identi'kaci s#místem a#zv$%ení kva-
lity )ivota obyvatel a#k#postupnému minimalizování vnitrokrajsk$ch dispa-
rit. Podpora oblastí s#vysok$m potenciálem rozvoje je stejn" d*le)itá jako 
spolupráce na !e%ení stávajících ekonomick$ch, spole&ensk$ch - zejména 
!e%ení existujících a#prevence vzniku nov$ch sociáln" vylou&en$ch lokalit - 
&i environmentálních problém*, se kter$mi se Karlovarsk$ kraj dlouhodob" 
pot$ká.


