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Představení  
institutu

Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zříze-
ná v  roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou 
nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hyd-
rogeologie, balneo medicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekono-
mických oborech a související mezioborová spolupráce.

Výsledky těchto činností se ILAB veřejně šíří formou publikací, výuky a trans-
feru znalostí. Vzhledem k tomu, že je zatím jedinou veřejnou výzkumnou 
institucí sídlící na území Karlovarského kraje, je jeho cílem i budovat, provo-
zovat a rozvíjet výzkumnou infrastrukturu.

V zájmu institutu je spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pra-
covišti, vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti 
výzkumu a vývoje v lázeňství a balneologii.

ILAB se zaměřuje na zkoumání nových možností regionálního rozvoje s vyu-
žitím potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následné koordinace možností 
rozvoje území.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://zivykraj.cz
https://www.karp-kv.cz/


Náš tým

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
předseda rady ILAB | výzkumný pracovník

RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.
místopředsedkyně rady | výzkumná  
pracovnice

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.  
konzultant

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.  
konzultant

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
člen rady | výzkumný pracovník

Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc. 
výzkumný pracovník

MUDr. Helena Safariková  
výzkumná pracovnice

MUDr. Vladimír Vurm  
výzkumný pracovník

MUDr. Dominika Benešová
výzkumná pracovnice

Ing. Alina Huseynli, MBA  
výzkumná pracovnice 

Ing. Věra Marková
lázeňský analytik | RIS3 lázeňský analytik

Bc. Věra Simeth
projektová manažerka | RIS3 projektová  
manažerka

Lukáš Moravec, DiS.
projektový manažer

Ing. Ondřej Hruška
developer | RIS3 developer

Rita Háseová
administrativní pracovnice

Ing. Jan Ludvík, MBA | ředitel 

V oboru lázeňství působím 9 let, v předchozích letech jsem 
pracoval v Lázních Bohdaneč, Jánských Lázních  
a Lázních Kynžvart. 

Hlavním úkolem a mojí vizí jako ředitele ILABu je v rámci 
aplikovaného výzkumu ověření účinků lázeňské léčby 
v jednotlivých lázeňských místech.
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Věda a výzkum
Lázeňská léčba a rehabilitace 
nemocných po prodělaném  
onemocnění COVID–19

V prosinci jsme podali žádost o udělení účelové pod-
pory Ministerstva zdravotnictví ČR na projektový 
záměr Lázeňská léčba a rehabilitace nemocných 
po prodělaném  onemocnění COVID–19.

Základním cílem projektu je provádět aplikovaný vý-
zkum ve zdravotnictví zaměřený na řešení problémů 
léčbou a prevencí lidských onemocnění. Za  použití 
moderních screeningových metod  dojde k objekti-
vizaci působení komplexní lázeňské léčby na úspěš-
nou rehabilitaci a rekonvalescenci pacientů po zá-
nětu plic v souvislosti s prodělaným onemocněním 
COVID–19.

Výsledkem projektu by měla být objektivní zjištění 
o úspěšnosti  rehabilitační lázeňské léčby na orga-
nismus a následná informační kampaň o možnos-
tech využití lázeňské léčby v Mariánských Lázních 
a Lázních Kynžvart při terapii post – covidového syn-
dromu v rámci indikace V/3 Indikačního seznamu 
pro  lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 

Stanovisko, zda bude projekt podpořen, se dozvíme 
v únoru 2022.

Odpovědný pracovník:  
MUDr. Ladislav Špišák, CSc. 

Projekt Terapeutická krajina 
byl Technologickou agenturou 
ČR doporučen k podpoře!

Oponenti, kolegium odborníků a předsednictvo 
Technologické agentury projekt zaměřený na te-
rapeutickou krajinu ohodnotili velmi kladně. Bylo 
zdůrazněno, že projekt má absolutní potenciál při 
ochraně krajiny lázeňských míst a v rámci České 
republiky nemá obdoby. Dle   vyjádření oponentů 
aplikační možnosti projektu jsou značné a výsledky 
mají velkou šanci na reálné uplatnění při budoucím 
plánování v lázeňské krajině i v rámci národních le-
gislativ a stanovování a určování tohoto typu krajiny 
v rámci ČR.

Bohužel vzhledem k velmi omezené alokaci pro tuto 
veřejnou soutěž nedojde k uzavření smlouvy o po-
skytnutí podpory. Vysoké ocenění projektu je však 
pro nás velkou motivací k další práci na projektu. 

Odpovědný pracovník:  
Ing. Alina Huseynli, MBA, RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
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iLázně 2.0

V rámci projektu iLázně 2.0., který byl již předsta-
ven v předchozích dílech newsletteru, jsme v tomto 
čtvrtletí vyhodnocovali dvě socioekonomická še-
tření, která se zaměřovala na české lázeňské a po-
tencionální lázeňské hosty. Jejich výsledky můžete 
najít v sérii příspěvků na webových stránkách spa-
data.cz pod názvem Lázně očima hostů a dozvíte 
se v  nich například to, jak hosté hodnotí lázeňské 
zařízení nebo lázeňské místo, kde svůj pobyt absol-
vovali, co je pro  potencionálního hosta při výběru 
místa pro  lázeňský pobyt důležité, jak respondenti 
vnímají preventivní úlohu lázní nebo jaká lázeňská 
místa jsou nejvyhledávanější a proč. Protože byl 
projekt realizován s Karlovarskou agenturou rozvoje 
podnikání, nechybí ani vyhodnocení z perspektivy 
Karlovarského kraje, tedy z pohledu respondentů, 
kteří již absolvovali lázeňský pobyt nebo plánují svůj 
budoucí pobyt v některém z lázeňských míst v Kar-
lovarském kraji. 

Výsledky týkající se hodnocení jednotlivých lázeň-
ských míst a jejich veřejné infrastruktury prezento-
val na konci listopadu Ing. Ondřej Hruška v   rámci 
Národního debatního lázeňského klubu, který se 
konal pod záštitou Sdružení lázeňských míst při pří-
ležitosti setkání starostů lázeňských míst v Poděbra-
dech. 

Výstupy průzkumu jsou určené nejenom zástupcům 
lázeňských zařízení a lázeňských míst, kterým může 
pomoci pro plánování nových strategií pro jejich 
rozvoj nebo marketing, poslouží ale i obyvatelům 
České republiky, kteří plánují lázeňský pobyt nebo 
se o  české lázeňství zajímají.  

V roce 2022 bychom rádi navázali na tento projekt 
dalším socioekonomickým průzkumem, jehož téma 
se bude točit kolem toho, jak občané České republi-
ky vnímají použití inovací a nových technologií v lá-
zeňství. Konečné téma a otázky do průzkumu jsou 
ale stále ve vývoji, pokud je tedy něco, co Vás zajímá, 
neváhejte se nám ozvat!

Odpovědní pracovníci: 
Ing. Ondřej Hruška, Ing. Věra Marková
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Osvěta v oblasti ochrany a péče 
o životní prostředí  
přírodních léčebných lázní

Podali jsme žádost o podporu projektu zaměřené-
ho na osvětu v oblasti ochrany životního prostřední 
léčebných lázní z programu Environmentální vzdělá-
vání a výchova a osvěta (Ministerstvo životního pro-
středí). Cílem projektového záměru bylo dosažení 
znalostí, postojů a návyků k ochraně a zlepšování 
životního prostředí, k utváření hierarchie životních 
hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem krajiny 
lázeňských míst Karlovarského kraje a  celé České 
republiky. Projekt byl sice doporučen k financování, 
s   ohledem na celkové množství disponibilních fi-
nančních prostředků alokovaných na výše uvedenou 
výzvu tento projekt na finanční podporu nedosáhl. 

Výstupem projektu měly být aktivity podporují-
cí zájem a povědomí obyvatel Karlovarského kraje 
a dalších lázeňských míst po cele České republice 
o životním prostředí, jeho problémech, dopadech 
změny klimatu a neregulovaného cestovního ruchu 
na krajinný pokryv lázeňských míst (vegetace, hladi-
na podzemní vody). Záměrem byla relizace putovní 
výstavy s tématikou významu a nutnosti ochrany lá-
zeňské přírodní krajiny, on-line přednáškový cyklus 
pro školy a laickou veřejnost, odborná konference 
a   další aktivity. V roce 2022 budeme hledat další 
zdroje pro realizaci tohoto záměru.

Odpovědní pracovníci:  
Ing. Alina Huseynli, MBA, Bc. Věra Simeth
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Inovace v lázeňství 

Společnost Alžbětiny lázně, a.s., 
získala z Programu rozvoje konku-
renceschopnosti KK - Podprogram 
1 Inovační vouchery dotaci na pro-
jekt mající za cíl zpracování návrhu 
inovací v rámci balneoprovozu sa-
motných Alžbětiných Lázní. 

ILAB se stal řešitelem tohoto pro-
jektu. Prostřednictvím dotazní-
kového šetření a řízených diskuzí 
s cílovou skupinou byly nalezeny 
klíčové impulzy. Data jsme sbírali 
online, ale i v  ulicích města Kar-
lovy Vary. Výzkumníci na základě 
těchto dat, rešerší, dalších zjistění 
a know-how Instituce zpracují stu-
dii obsahující doporučení a návr-
hy pro inovace balneoprocedur či 
léčebných progamů v  Alžbětiných 
lázních. Studie poslouží jako pod-
klad pro  rozšíření nabídky, zvý-
šení konkurenceschopnosti či nastavení marketingové strategie.  
Projekt bude ukončen v únoru 2022.

Odpovědný pracovník: MUDr. Vladimír Vurm 
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V novém čísle odborného recenzovaného časopisu 
„Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích“ 
vyšel článek ILABu na téma „Analýza změny aktuál-
ního psychického stavu u pracovníků integrova-
ného záchranného systému (IZS) po absolvování 
7denní lázeňské léčby“.

Poruchy duševního zdraví, profesní vyhoření a vyčer-
pání se nejvýrazněji projevují u pracovníků pomáha-
jících profesí, kde dochází k častým sociálním interak-
cím. Pro výkon těchto profesí má obrovský význam 
prevence psychických problémů. Za jednu z  možnos-
tí prevence duševních poruch lze považovat léčebný 
pobyt ve specializovaném lázeňském zařízení. Na 
základě výsledků provedeného standardizovaného 
dotazníkového šetření POMS (Profile of Mood Sta-
tes) lze pozorovat významnou změnu jednotlivých 
dimenzí psychického stavu zúčastněných probandů 

po absolvování 7denního pobytu ve specializovaném 
lázeňském zařízení. Největší změna po absolvování 
lázeňského pobytu byla pozorována v oblasti únavy.

Odpovědní pracovníci:  
Ing. Alina Huseynli, MBA,  
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.,  
MUDr. Helena Safariková,  
Ing. Věra Marková 

Výstupy z výzkumné 
činnosti, odborné 
články, analýzy jsou 
veřejně dostupné  
na spadata.cz. 
QR kód Vás navede.

Význam lázní pro pracovníky Integrovaného záchranného systému

Zjistili jsme, že po absolvování 7denního pobytu ve specializovaném lázeňském zařízení dochází 
k významné změně jednotlivých dimenzí psychického stavu pracovníků Integrovaného záchranné-
ho systému.
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Technické manuály lázeňské péče 

Během posledního čtvrtletí roku 2021 předal ILAB zadavateli další ma-
nuál ze série technických manuálů lázeňské péče. Manuály jsou veřej-
ně dostupné na stránkách spadata.cz. Momentálně zde najdete:
• Manuál správy přírodních léčivých zdrojů — ZPMV, plyny a peloidy
• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče — obecné principy 

a speciální přístupy dle indikací
• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání 

balneoprocedur I (aplikace přírodních léčivých vod, zřídelního 
plynu, oxygenoterapie, aplikace peloidů a bahen, radioterapie)

• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání 
balneoprocedur II (elektroterapie, fototerapie, dietoterapie, edukace, klimatoterapie)

• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur III. (hydroterapie, 
termoterapie a mechanoterapie).

V přípravě je Manuál tvorby balneoprovozu. Manuály vznikají na základě zadání Karlovarské agentury 
rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0. Cílem manuálů je podat pomocnou ruku 
poskytovatelům lázeňské péče, odborníkům v lázeňství i místním samosprávám, praktickým lékařům i léka-
řů specialistům. 

Odpovědní pracovníci:
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., MUDr. Helena Safariková,  
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

Potenciál obce Prameny 

Zpracováváme specializovanou odbor-
nou studii potenciálu obce Prameny 
z hlediska přírodovědného a balneolo-
gického. Cílem studie je shromáždění 
relevantních údajů o zájmovém území, 
jejich vyhodnocení a  následné zhod-
nocení přírodního potenciálu území 
včetně návrhu potenciálního využití 
přírodních podmínek a zdrojů.

Odpovědný pracovník:  
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.,  
Ing. Alina Huseynli, MBA

http://www.karp-kv.cz
http://www.karp-kv.cz
https://pramenyobec.cz/
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Institut lázeňství a balneologie pokračuje v pří-
pravě strategického projektu Karlovarského kraje. 
Cílem projektu je zajištění podmínek pro provádě-
ní nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti lázeňství 
a balneologie Karlovarského kraje.

V rámci projektu Centra lázeňského výzkumu (CLV) 
bude realizován základní a aplikovaný výzkum z  ob-
lasti lékařský věd (objektivizace účinků lázeňské 
léčebně rehabilitační léčby), projekt se zaměřuje 
na ochranu a udržitelný rozvoj přírodních léčivých 
zdrojů a s nimi spojených lokalit. Významná část 
projektu je zaměřena i na společenské a humanitní 
vědy (zmapování nejen historického vývoje oboru 
u nás, ale i zmapování ekonomiky lázeňství, součas-
né i budoucí trendy lázeňství ve světe, zaměření na 
kulturní dědictví lázeňských míst). Realizace projek-
tu bude probíhat ve spolupráci s výzkumnými orga-

nizacemi, vysokými školami, místními zájmovými 
organizacemi, soukromou i veřejnou sférou.

V současné době se zpracovává žádost o získání 
prostředků na zpracování Studie proveditelnosti 
a logického rámce veškerých etap budoucího stra-
tegického projektu. S přípravami projektu došlo 
k  posílení personální kapacity Institutu lázeňství 
a  balneologie. Momenátlně probíhá komunikace 
s  potencionálními partnery projektu a upřesňová-
ní očekávaných výstupů.

Centrum lázeňského výzkumu
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Vzdělávání studentů

Navázaná spolupráce se školami se osvědčuje a je 
přínosem nejen pro studenty, ale i  pro výzkumnou 
činnost institutu. Cílem ILABu je přenos nových po-
znatků z terénu do prostředí výuky ve školách. Na-
bízíme možnost zapojení studentů do projektů insti-
tutu v rámci praxe. Výzkumníci vedou bakalářské 
práce na výzkumná témata ILABu.

V prosinci se uskutečnila přednáška v OA a VOŠ ces-
tovního ruchu v Karlových Varech na téma lázeňství. 
Přednášejícím byl MUDr. Ladislav Špišák, CSc. 

Studenti fyzioterapie 3. Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze absolvovali přednášky z balneo-
logie, které vede MUDr. Ladislav Špišák, CSc. a praxi 
v Lázeňském sanatoriu Savoy Westend. Studenti 
byli také seznámeni s provozem Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád.

Během posledního čtvrtletí roku 2021 byly studentky 
Západočeské univerzity Fakulty ekonomické zapojeny 

do výzkumu ILABu. V rámci předmětu Marketingový 
projekt připravovali analýzu konkurence lázeňského 
zařízení, podíleli se na přípravě dotazníkového šetření 
a  samotném sběru dat.

Zájem o témata pro absolventské či bakalářské práce 
projevila ZČU Fakulta ekonomická, Fakulta zdravotnic-
kých studií, OA a VOŠ cestovního ruchu KV ad. 

Studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni začali vypracovávat praktické části 
svých bakalářských prací ve vytipovaných lázeňských 
zařízeních v Karlových Varech pod vedením odborných 
pracovníků ILABu. Aktuálně pracují na tématech baka-
lářských prací:  Úloha fyzioterapeuta v léčbě spánko-
vé apnoe, Organizace fyzioterapeutického pracoviště 
v lázních, Fyzioterapeutická metoda léčení dětských 
diabetiků v lázních, Lázeňská léčba diabetické neuro-
patie z pohledu fyzioterapeuta. Praxe studentů spo-
jená s bakalářskou prací na  téma Využití měkkých 
technik v lázeňské léčbě vertebrogenních onemoc-
nění probíhá v Konstantinových Lázních.

Vzdělávání

https://www.oakv.cz/
https://www.oakv.cz/
https://www.lf3.cuni.cz/
https://www.lf3.cuni.cz/
https://www.fzs.zcu.cz/cs/
https://www.fzs.zcu.cz/cs/
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Nabídku spolupráce s žáky, studenty či absolventy aktualizujeme na portále www.pracujmespolu.cz. 
Od spolupráce očekáváme závan nových nápadů, kreativních řešení, nekonvenční pohled na řešenou proble
matiku. Tato spolupráce byla pro nás již několikrát přínosem a proto můžeme propojení se školami jen doporučit.

Přednášky pro lékaře

ILAB pokračuje v organizaci vzdělávacích přednášek 
a seminářů pro lékaře Karlovarského kraje. 

V říjnu proběhl seminář s názvem Vliv kouření na zdra-
ví člověka. V listopadu se konal diabetologický semi-
nář. Oba semináře proběhly v Karlových Varech.

V listopadu proběhl také seminář na téma „Nové 
poznatky o Covidu–19“. Tentokrát se konal v Nových 
Lázní Ensana Health Spa Hotel v  Mariánských Láz-
ních. Přednášejícím byl prof. MUDr. Ondřej Topol-
čan,  CSc.

Cílem těchto vzdělávacích aktivit, které jsou pořádá-
ny společně s Českou lékařskou komorou,  je zvýšení 
znalostí lékařů v postgraduální medicíně a umožnění 
získávání kreditů nutných k vydání Diplomu celoži-
votního vzdělávání lékařů. 

Odpovědní pracovníci:  
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.,  
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. 

Jarní přednáškový cyklus v přípravě

I tento rok se můžete těšit na Jarní online přednáškový cyklus. V loňském roce 
jsme Vás seznámili s hlavními tématy našich výzkumných pracovníků. Od dubna 
Vám výzkumníci budou informovat o výsledcích svých výzkumů či tématech ak-
tuálními. 
 
Předchozí online přednášky najdete na YouTube kanále Institutu lázeňství 
a balneologie. QR kód Vás navede :).

http://www.pracujmespolu.cz
https://www.youtube.com/channel/UC_SULjsQHPxg9R2dlh2cq-A
https://www.youtube.com/channel/UC_SULjsQHPxg9R2dlh2cq-A
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Transfer znalostí 
a spolupráce
Lázeňství je jednou z priorit Karlovarského kraje, v  regionu se nachází největší lázně 
v České republice. ILAB je otevřený spolupráci s partnery z regionu i mimo něj. Snažíme 
se vybudovat silnou síť kooperačních partnerů se zaměřením na rozvoj efektivnějšího 
využívání stávajícího potenciálu přírodních zdrojů. 

workshop: Dopad pandemie 
COVID–19 na lázně v Německu 
a České republice  

V rámci přeshraničního projektu Cesta ke zdraví, 
jehož cílem je propojit české a německé odborníky 
z  oblasti lázeňství a balneologie, se uskutečnil v lis-
topadu první společný online workshop.

Workshop pořádal ILAB společně s Landratsamt 
wunsiedel im Fichtelgebirge a EUREGIO EGREN-
SIS. Proběhl za účasti obcí, organizací, výzkumných 
institucí  a vysokých škol z různých koutů České re-
publiky a Německa. Na této akci byli účastníci sezná-
meni se stávající situací lázní dotčených koronaviro-
vou pandemií. Stav lázní našeho regionu prezentoval 
hejtman Karlovarského kraje – Ing. Petr Kulhánek. 
S  krizovou situací v Bavorsku účastníky seznámil 
zemský rada okresu Wunsiedel – pan Peter Berek. 
Vývoj lázeňství a funkce svazů lázní představil před-
seda Bavorského svazu lázní Peter Berek a za českou 
stranu viceprezident Svazu lázní České republiky Ing. 
Josef Ciglanský. Novinky z lázeňské léčby v souvislosti 
s pandemií COVID–19 – post covid léčbu prezentoval 
generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně 
pan Karel Kalivoda, MBA. 

V současné době plánujeme další dva online worksho-
py – tentokrát na téma inovace v lázeňství, ochrana 
přírodních zdrojů a budoucí potenciál rozvoje lázeň-
ských míst.

Projekt podporuje evropský dotační program INTE-
RREG V Bavorsko–Česká republika.
 
Odpovědný pracovník:  
Bc. Věra Simeth

https://www.landkreis-wunsiedel.de/
https://www.landkreis-wunsiedel.de/
https://www.euregio-egrensis.de/Home.htm
https://www.euregio-egrensis.de/Home.htm


Uzavřeli jsme Memorandum o spolupráci s Výzkumným ústavem 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Předmětem Memoranda je spolupráce výzkumné-
ho institutu při tvorbě návrhu způsobů ochrany 
lázeňské terapeutické krajiny z hlediska přírodních, 
architektonických a kulturně historických kvalit 
a  identifikace krajinných hodnot jako východiska 
pro regeneraci kulturní krajiny ve vazbě na součas-
né potřeby společnosti, zejména a zvyšování kva-
lity životního prostředí. Spolupráce se také zaměří 
na využívání kulturních a přírodních hodnot krajiny 
a nastavení principů trvalé udržitelnosti.

Projekt realizovaný Západočeskou univerzitou 
(Fakultou zdravotnických studií, Fakultou designu 
a  umění Ladislava Sutnara) a TH Deggendorf byl za-
měřen na inovace v lázeňství. Hlavním projektovým 
cílem bylo zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti 
studentů partnerských škol prostřednictvím praxe, 
a  tím docílit jejich lepšího uplatnění na  pracovním 
trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým téma-
tem byla společná práce studentů na řešení problé-
mu inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením 
na   lepší fungování balneoterapeutického provozu 
v česko-bavorském regionu. 

Je nám ctí, že jsme v rámci tohoto projektu mohli 
působit jako asociovaný partner. Zástupci ILABu 
studenty seznámili prostřednitvím přednášek s pro-
blematikou lázeňství a přírodními léčivými zdroji 
Karlovarského kraje. 

Pandemická situace komplikovala přeshraniční spo-
lupráci v rámci projektu, přesto studenti odvedli 
skvělou práci a mohou se pochlubit zajímavými ino-
vativními návrhy. Odborné studentské týmy navrhli 
např.  multifunkční nastavitelné zařízení pro pod-
vodní trénink a rehabilitaci, motomed – prostorově 
nenáročný léčebný rehabilitační přístroj pro horní 
i  spodní končetiny s pomocí motoru. 

Projekt Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském  
regionu má již své výstupy
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https://www.vukoz.cz/
https://www.vukoz.cz/
https://www.zcu.cz/cs/index.html
https://www.th-deg.de/
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V prosincovém vydání vědeckého 
impaktovaného časopisu Chemic-
ké listy vyšel článek o terapeutic-
kém působení nejvýznamnějšího 
zdroje biologicky využitelného 
křemíku – kyseliny orthokřemiči-
té. Kyselina orthokřemičitá hraje 
významnou roli při prevenci oste-
oporózy a neurologických poruch 
včetně Alzheimerovy choroby, je 
důležitá pro imunitní systém, při 
obnově a výstavbě kolagenových 
a elastinových vláken, aktivně 
se podílí také na prevenci atero-
sklerózy.

Minerální vody jsou díky význam-
nému obsahu kyseliny orthokře-
mičité významným zdrojem kře-
míku pro lidský organismus. Tuto 
jejich vlastnost lze v budoucnu vy-
užít k rozšíření spektra jejich apli-
kace v lázeňské léčbě i prevenci. 

Více o působení kyseliny orthokře-
mičité - Chem. Listy 115, 651−657
 

Odpovědní pracovníci:  
Ing. Alina Huseynli, MBA,  
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. 

Cílem mezinárodní konference, kterou organii-
zovala Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 
Palestra,  je pomoci překlenout propast mezi vý-
zkumem a aplikací vědeckých výstupů v praxi pod-
porující zdraví a kvalitu žití. Celkovým účelem je 
usnadnit sdílení znalostí a praktických transformací 
z mezinárodního hlediska.

Věra Marková a Alina Huseynli prezentovali na kon-
ferenci článek na téma „Vliv kondiční chůze v  pro-
středí terapeutické krajiny Karlových Varů 
na duševní zdraví“. Cílem této studie bylo provést 
dotazníkové šetření a  zjistit vliv kondiční chůze 
Nordic walking v lázeňských lesích Karlových Varů 
na  psychický stav a náladu dotazovaných účastníků. 
Pro diagnostiku jednotlivých škál aktuálního psy-

chického stavu před a po kondičních procházkách 
byl použit standardizovaný dotazník Profile of Mood 
States. 
Výsledky studie potvrdily, že kondiční chůze v pro-
středí lázeňských lesů v Karlových Varech mají po-
zitivní vliv na psychickou pohodu účastníků těchto 
procházek. Tyto výsledky budou základem pro na-
vazující výzkum vlivu pohybových aktivit v prostředí 
lázeňské terapeutické krajiny na duševní zdraví ná-
vštěvníků a obyvatel lázeňských měst.

Děkujeme INFOCENTRU MĚSTA Karlovy Vary 
za spolupráci při realizaci tohoto výzkumu!

Odpovědní pracovníci:  
Ing. Alina Huseynli, MBA, Ing. Věra Marková

Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví

Zúčastnili jsme se 7. bienále mezinárodní vědecké konference 
„wellness, zdraví a kvalita života“

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/issue/view/323
http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/issue/view/323
https://spadata.cz/vyznam-kyseliny-orthokremicite-pro-lidske-zdravi/
https://spadata.cz/vyznam-kyseliny-orthokremicite-pro-lidske-zdravi/
https://vstvs.palestra.cz/wellness-konference-2021/
https://vstvs.palestra.cz/
https://vstvs.palestra.cz/
https://spadata.cz/vliv-kondicni-chuze-v-prostredi-terapeuticke-krajiny-karlovych-varu-na-dusevni-zdravi/
https://spadata.cz/vliv-kondicni-chuze-v-prostredi-terapeuticke-krajiny-karlovych-varu-na-dusevni-zdravi/
https://spadata.cz/vliv-kondicni-chuze-v-prostredi-terapeuticke-krajiny-karlovych-varu-na-dusevni-zdravi/
http://www.karlovyvary.cz


Lázeňský cestovní ruch v číslech 

Zajímá Vás, kolik lázeňských hostů přijíždí do kterého kraje nebo kolik nocí v lázních stráví? Jsou to spíše 
cizinci nebo tuzemští hosté? A z jakých zemí k nám přijíždějí lázeňští hosté nejčastěji? 

Odpovědi na otázky najdete v interaktivním 
vizuálu, který připravil Institut lázeňství a ba-
lneologie. Vizuál vychází ze čtvrtletních dat z let 
2017–2021. Postupně budou do vizuálu přidá-
vána další data, jejichž zdrojem je Český stati-
stický úřad.

Sledujte www.spadata.cz, kde průběžně zveřejňu-
jeme statistiky, vizuály či analýzy dat z lázeňské-
ho prostředí s  cílem odhalit užitečné informace 
a podpořit tak rozhodování při přípravě marke-
tingových plánů či strategickém plánování lázeň-
ských zařízení.

Odpovědný pracovník:
Ing. Věra Marková

Institut lázeňství a balneologie reprezentoval Karlovarský kraj 
na Evropském kongresu termálních měst a na Valném shromáždění 
EHTTA (European Historic Thermal Towns Association)

Na kongresu pořádaném EHTTA jsme měli možnost diskutovat o budoucnosti lázeňství, prevenci civilizačních 
chorob, léčbě tzv. post COVID syndromu v lázních a perspektivách znovuoživení lázeňských míst se zástupci 
nejvýznamnějších evropských termálních lázní (Baden-Baden, Baden bei Wien, Bath, Montecatini Terme, Spa, 
Vichy, Wiesbaden a další). Získali jsme nejen cenné znalosti, ale také inspiraci a motivaci pro další práci.
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https://spadata.cz/lazensky-cestovni-ruch-v-ceske-republice/
https://spadata.cz/lazensky-cestovni-ruch-v-ceske-republice/
http://www.spadata.cz
https://ehtta.eu/portal/
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Duševním zdravím rozumíme stav, který 
jedinci umožňuje realizovat vlastní nadání, 
vyrovnávat se s běžnými životními stresory, 

produktivně a úspěšně pracovat a podílet se na 
životě vlastní společnosti. Duševní zdraví nelze 
charakterizovat jen jako absenci duševního one-
mocnění, ale jako základní komponentu zdraví, 
tedy stavu fyzické, mentální a sociální vyrovna-
nosti. Péče o duševní zdraví je proto stejně důležitá 
jako péče o zdraví tělesné.
Duševní pohodu člověka ovlivňuje udržení rovno-
váhy mezi působením pozitivních a negativních 
faktorů. Mezi pozitivní faktory, které přispívají 
k dosažení duševní pohody, můžeme zařadit 
zdravou výživu, pravidelný pohyb, dostatečný 
spánek, zdravou atmosféru na pracovišti, dostatek 
pozitivních sociálních kontaktů s příbuznými, 

přáteli a kolegy. Typickým negativním faktorem 
ohrožujícím duševní zdraví je stres a jím následně 
vyvolané stavy jako úzkost a deprese. Mezi stresory 
patří například špatné environmentální a hygienic-
ké podmínky, negativní emoce, strach z nenaplně-
ní určitého očekávání, obavy ze selhání, pracovní 
přetížení nebo náročné životní události.
Dysbalancí ve prospěch negativních faktorů vzniká 
celá škála problémů, které mohou vyústit v du-
ševní onemocnění. Tendence podceňovat signály 
vyčerpání, různá varování vyplývající z našich 
vlastních pocitů vypětí nebo ignorování reakcí 
našeho okolí může být i fatální.

Čtvrtina populace má problémy
V posledních letech je zaznamenán celosvětově, 
ČR nevyjímaje, nárůst incidence duševních one-

mocnění v populaci. Tato tvrzení potvrzují data 
Světové zdravotnické organizace, která odhaduje, 
že každý čtvrtý člověk projde během svého života 
nějakou formou duševního nebo neurologického 
onemocnění. Patří sem rozmanité množství potíží 
od schizofrenie přes demenci, depresi či poruchy 
osobnosti až po různé druhy závislostí. To zname-
ná, že právě nyní je na Zemi kolem půl miliardy 
lidí s duševním onemocněním. Dvě třetiny nikdy 
nevyhledají profesionální pomoc, brání jim v tom 
řada faktorů, jako jsou stigma, diskriminace nebo 
nedostupnost péče. Pozorujeme výrazný nárůst 
v počtu lidí trpících úzkostlivými poruchami 
 a různými typy depresivních onemocnění 
a poruch osobnosti – počet úzkostných poruch 
se zvýšil o 42 % a počet onemocnění a poruch 
spojených s depresí dokonce o 54 %. Takový byl 

Lázeňská péče jako prevence, léčba 
i rehabilitace duševních onemocnění

Duševní bolest  
je horší nemoc než tělesná

Pro titulek jsme si vypůjčily citát, jehož autorem byl již v 1. st. př. n. l. Publilius Syrus. Již tehdy si uvědomoval  
význam duševního zdraví, který my o více než dva tisíce let později máme často sklony podceňovat.
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Pokračujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou

Pro časopis Hospodářská komora připravujeme měsíčně odborné články na téma lázeňství. Kompilace textů 
vychází v magazínu Be the Best.
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alespoň podle studie Světové banky a Světové 
zdravotnické organizace trend v letech 1990–2013. 
Závažnost celé situace ještě zhoršila pandemie 
onemocnění covid-19 a její následky. Určitou roli 
zde samozřejmě hraje i spojitost mezi moderními 
technologiemi a lidskou psychikou. Psychosociální 
stresory, generované rychle se měnícími spole-
čensko-technologickými podmínkami, s největší 
pravděpodobností povedou k dalšímu nárůstu vý-
skytu nejen demencí, ale také úzkostných poruch 
a poruch nálad.

Deprese stojí biliony dolarů
Z hlediska socioekonomické zátěže se depresivní 
onemocnění dostává na první místa před diabetes 
mellitus či kardiovaskulární onemocnění. Ekono-
mické náklady související se špatným duševním 
zdravím jsou enormní. Dopadají – skrze vysokou 
míru nezaměstnanosti – jak na lidi s duševním 
onemocněním samotné, tak na zaměstnavatele 
a stát. Celosvětovou ekonomiku stojí běžná du-
ševní onemocnění, tedy deprese a úzkosti, trilion 
amerických dolarů ročně. Podle Národního ústavu 
duševního zdraví s rostoucí zátěží duševních 
onemocnění můžeme do budoucna očekávat ob-
rovský ekonomický tlak na zdravotnické a sociální 
systémy. Největší část finančních prostředků vyna-
ložených na léčbu duševních nemocí nepředstavují 
prostředky přímo spojené s léčbou, ale nemedicín-
ské a nepřímé náklady, jako jsou ztráta pracovní 
schopnosti, invalidní důchody, čerpání sociálních 
služeb. V České republice představují duševní 
onemocnění druhou nejčastější příčinu přiznání 
invalidních důchodů a zároveň třetí nejčastější 
příčinu přiznání příspěvku na péči.
Zaměstnavatelé se potýkají se ztrátou produktivity 
zaměstnanců a s vysokou mírou absencí a stát nese 
ekonomickou zátěž ve formě vysokých sociálních 
a zdravotních nákladů. Pokud tedy na misku vah 

položíme cenu prevence léčby duševních nemocí 
a vedle ní cenu, kterou platíme my všichni za ab-
senci prevence této léčby, pak je zjevné, že účinná 
a včasná pomoc se ekonomicky vyplatí. Jestliže se 
podaří zabránit dalšímu rozevírání nůžek mezi pre-
vencí, léčbou a neléčením duševních nemocí a po-
kud se podaří zavést efektivnější modely péče, pak 
dokážeme nejen účinněji zmírnit utrpení duševně 
nemocných, ale prokázat službu celé společnosti.

Příroda skutečně léčí
Jedním z prostředků, jak zvýšit efektivitu systému 
péče o duševní zdraví, je kvalitní a účinná preven-
ce. Jedním z významných směrů, které se zaměřují 
na prevenci a léčbu psychických a psychosomatic-
kých onemocnění, je lázeňská léčebně rehabilitační 

péče. V souvislosti s neustále se zvyšujícím tlakem 
společnosti na jedince a také v kontextu současné 
pandemie a jejího dopadu na psychiku je lázeňský 
pobyt možností, jak pod odborným lékařským do-
hledem pozitivně ovlivnit psychické i tělesné zdra-
ví a nastavit fyziologickou rovnováhu organismu. 
Lázeňská rehabilitace je neoddělitelnou součástí 
komplexní péče o psychicky nemocné.
Pobyt pacienta v lázních slouží k podpoře obran-
ných mechanismů jedinců v co největší možné 
míře a současně učí pacienta správné formě živo-
tosprávy. Společenské prostředí lázní, klimatické 
podmínky, lázeňský léčebný režim, komplexnost 
balneoterapeutických a fyziatrických činitelů, bla-
hodárná izolace ze zatěžujícího prostředí, cílevědo-
mé a odborné sestavení individuálního léčebného 
plánu a propracované dietní systémy směřují buď 
k úplné obnově, nebo alespoň k částečné kompen-
zaci narušených psychických funkcí organizmu. 
Pozitivní účinky lázeňské léčby se dostavují nejen 
během léčebného pobytu, ale přetrvávají ještě 
dlouhou dobu po jeho ukončení.
Je empiricky prokázáno, že v průběhu léčby 
dochází k výrazné redukci subjektivních pří-
znaků, které jsou pro psychicky nemocné velmi 
významné. Skladbu léčebných procedur nastavuje 
lázeňský lékař při vstupní prohlídce dle aktuálního 
individuálního zdravotního stavu jedince nebo 
možností lázní. Prostá rekreace bez lékařského 
vedení a léčebného režimu nemůže splnit svoje 
preventivní poslání.
Na území České republiky se nachází neuvěřitelné 
množství přírodních léčivých zdrojů, které obklo-
puje zcela unikátní přírodní krajina vyznačující se 
celou řadou specifických terapeutických účinků, 
a je jen na nás, zda toto přírodní bohatství využije-
me ve svůj prospěch.  
RNDr. PATRICIE HLOUŠKOVÁ, Ph.D., a Ing. ALINA HUSEYNLI / 

Institut lázeňství a balneologie, www.i-lab.cz
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Sídlo  
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Institut se s novým rokem přestěhoval do nových prostor, sídlíme na adrese:
 
Institut lázeňství a balneologie
veřejná výzkumná instituce

Křižíkova 1347/12
LL Mánes, budova EDEN II
360 01 Karlovy Vary

info@i-lab.cz 

www.i-lab.cz | www.spadata.cz

Sledujte nás na sociálních 
sítích a webových stránkách.

V  rámci nastavených vztahů mezi ILAB a  Karlovarskou agenturou 
rozvoje podnikání dochází ke  sdílení zaměstnanců (analytik v oblasti 
lázeňství a balneologie, lékaři, developer).

Provoz Institutu lázeňství a balneologie je financován neinvestiční 
dotací Karlovarského kraje.

Institut rozšiřuje svojí působnost v dalších lázeňských městech regionu. Nově nás najdete 
v Mariánských Lázních a Konstantinových Lázních. 

mailto:info@i-lab.cz
http://www.i-lab.cz
http://www.spadata.cz
https://www.linkedin.com/company/37551031/admin/
https://www.facebook.com/ilab.cz/
https://www.instagram.com/ilab.cz/
https://1url.cz/5zAFw
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