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Představení
institutu
Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou
nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneomedicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických oborech a související mezioborová spolupráce.
Výsledky těchto činností se ILAB veřejně šíří formou publikací, výuky a transferu znalostí. Vzhledem k tomu, že je zatím jedinou veřejnou výzkumnou
institucí sídlící na území Karlovarského kraje, je jeho cílem i budovat, provozovat a rozvíjet výzkumnou infrastrukturu.
V zájmu institutu je spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pracovišti, 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 využitím potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následné koordinace možností
rozvoje území.
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Náš tým
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.

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

Ing. Alina Huseynli, MBA
výzkumná pracovnice
Ing. Věra Marková
lázeňský analytik | RIS3 lázeňský analytik
Bc. Věra Simeth
projektová manažerka | RIS3 projektová
manažerka

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

Ing. Ondřej Hruška
developer | RIS3 developer

Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
výzkumný pracovník

Lukáš Moravec, DiS.
projektový manažer

MUDr. Helena Safariková
výzkumná pracovnice
MUDr. Vladimír Vurm
výzkumný pracovník
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MUDr. Dominika Benešová
výzkumná pracovnice

Rita Háseová
administrativní pracovnice

Věda a výzkum
Projekt hydrogeologického
průzkumu
v CHKO Slavkovský les
Na základě analýzy dosud shromážděných dat o zájmovém území, tvořeném CHKO Slavkovský les a jeho
blízkým okolím, pracujeme s Českou geologickou službou a AOPK na přípravě průzkumných prací, které
by exaktně a evidentně prokázaly zcela výjimečný
význam tohoto prostoru z hledisek přírodovědných,
zejména hydrogeologických. Těžiště těchto prací by
mělo spočívat v zisku relevantních informací o účelnosti stávajícího systému vymezených zón odstupňované ochrany přírody a o možnostech sjednocení
ochrany přírody a krajiny a ochrany minerálních vod,
zřídelních plynů a ložisek peloidů v celém zájmovém
území a v jeho bezprostředním okolí směrem na Útersko. Cílem průzkumných, resp. výzkumných prací
by mělo být účelné sjednocení ochrany a její vícedimenzionální pojetí. Syntetické zpracování získaných
dat bude dále sloužit jako podklad pro nové plány
péče o CHKO i maloplošně zvláště chráněná území.
Odpovědný pracovník:
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

Molekulární vodík v lázeňství
Začátkem května 2022 Etická komise FN Plzeň schválila protokol klinické studie účinků inhalační aplikace vodíku u post-COVID pacientů léčených v lázních
po těžkém zánětu plic s hospitalizací. Hlavní řešitelkou je MUDr. Benešová z ILAB, spoluřešiteli jsou prof.
Pešek z Kliniky pneumologie a fytizeologie FN Plzeň

a doc. Botek z Univerzity Palackého v Olomouci, který
jako první v Čechách v roce 2021 zkoumal účinky
vodíku u pacientů po mírném COVID. Právě na jeho
slibné výsledky navazuje naše studie, jejímž cílem je
zjistit, jak inhalace vodíku ovlivní zdravotní stav pacientů po těžkém průběhu COVID, když se přidá ke
komplexní lázeňské léčbě. Dále se do studie zapojila
lázeňská zařízení z Karlovarského kraje, kde se tito
pacienti léčí a kde bude klinická studie fakticky probíhat – Léčebné lázně Mariánské Lázně a Léčebné lázně
Lázně Kynžvart. Pracovní týmy v obou zařízeních už
byly proškoleny v protokolu studie i v práci s generátory vodíku, které zdarma pro účely studie zapůjčila
firma H2Global z Ostravy. Nyní probíhá nábor účastníků studie mezi pacienty Léčebných lázní Mariánské
Lázně. V Lázních Kynžvart už dva první probandi dokončili studijní protokol. Studie je plánována do konce
tohoto roku, aby se podařilo získat aspoň 60 probandů s danou indikací.
Odpovědný pracovník:
MUDr. Dominika Benešová

Dezintegrovaná rašelina
v balneologii
Humolity (rašeliny a slatiny) jsou materiály, které
vznikají v rašeliništích a slatiništích vrstvením odumřelých částí rašeliníku a dalších rostlin. V balneoprocedurách se používají buď lokálně ve formě teplých
obkladů a zábalů, nebo ve formě celotělových nebo
částečných koupelí o teplotě 37 až 38 °C. Jejich působením dochází k postupnému a rovnoměrnému
prohřátí organismu, zlepšení pohyblivosti, uvolnění svalového napětí a aktivaci imunitního systému.
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Při použití rašelinových koupelí a tampónů se využívá kromě tepelného působení i látek obsažených
v rašelině, zejména jejího antiseptického a stahujícího účinku.

V rámci relaxačních a wellness pobytů je atraktivní
aplikace jemné disperze dezintegrovaných humolitů
s přídavkem éterických olejů, terpenů, silic či jiných
vonných látek nebo obecně zdraví prospěšných látek.
Tyto přídavky se pro transdermální aplikace přidávají
do homogenní dezintegrované jemné suspenze nebo
extraktu humolitů před jejich použitím ve formě koupelí, zábalů nebo obkladů. Pro případy aplikací látek
přírodního původu, zvláště z plodů, semen, listů,
stvolů, květů nebo kořenů rostlin je výhodné provádět dezintegraci výchozích humolitů společně s přidaným podílem rostlinných komponent.

Čistá – Krásno) dezintegrovaná postupem dle shora
uvedeného patentu byla podrobena v Referenční
laboratoři přírodních léčivých zdrojů v Karlových Varech analýze ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 423/2001
Sb. Analýzou bylo zjištěno, že do vodní fáze přechází
jen velmi malé množství anorganických látek, přičemž
mezi anionty převažují chloridy se sírany a mezi kationty jsou nejvíce zastoupenou složkou vápenaté
a amonné ionty. Hodnota pH suspenze dezintegrované rašeliny činila 4,0, hodnota pH vodního výluhu
5,8. Při terapeutické aplikaci této rašeliny je možné
počítat s výrazným ovlivněním kožního mikroreliéfu
interakcí s látkami komplexu humínových kyselin,
případně složkami „extrahovatelného bitumenu“,
který tvoří 7,08 % organické hmoty. Z balneologického hlediska je zjištěná vyšší hodnota objemu sedimentu (24,5 ml/g sušiny) velmi dobrá, kdy dle zjištění
Výzkumného ústavu balneologického je pro přípravu
peloidních koupelí vhodný materiál s hodnotou objemu sedimentu vyšší než 12 ml/g sušiny. Ze stanovených termofyzikálních vlastností vyplývá, že dezintegrovaná rašelina je velmi dobrým donátorem tepla
po celou dobu předpokládané maximální délky procedury (obvykle do 25 minut). Pro dezintegrovanou
rašelinu je stanovená hodnota koeficientu retence
tepla (962 s/cm2) velmi dobrou hodnotou odpovídající hodnotám typickým pro kvalitní peloidní materiál.
Na základě naměřených mikrobiologických ukazatelů stanovených dle požadavků Vyhlášky 423/2001
Sb. bylo prokázáno, že dezintegrovaná rašelina vyhovuje příslušné legislativě.

Rašelina (z ložiska PLZ peloidu „V Borkách“ lokalita

Odpovědný pracovník: Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.

ILAB se podílel na vývoji zcela nového způsobu rozmělnění (dezintegraci) rašeliny a slatiny na principu
hydrodynamické kavitace viz. CZ patent č. 308971
(2021). Při tomto procesu dochází k vysoce účinné
desintegraci humolitů za vzniku velice jemných struktur s „hladkým“ povrchem, které dlouhodobě nepodléhají sedimentaci, a u kterých dochází k velice účinné
extrakci biologicky aktivních látek z výchozí rašeliny
nebo slatiny, aniž by byla nutná jejich mechanická předúprava. Použití hydrodynamické kavitace je
proto výhodné též při přípravě rašelinových a slatinných extraktů, zvláště pro získávání organických sloučenin obsažených ve struktuře výchozích humolitů.
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Technické manuály
lázeňské péče
Institut lázeňství již předal zadavateli manuály
ze série technických manuálů lázeňské péče. Manuály jsou veřejně 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

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 balneologie.
V 2. čtvrtletí tohoto roku byl vizuál aktualizován
za data z 1. čtvrtletí 2022 a o některá další chybějící
data za rok 2021. Počty lázeňských hostů v 1. čtvrtletí
2022 ještě nedosahují čísel jako před nástupem pandemie Covid-19, přesto hostů do českých lázní přijelo
v tomto období 5krát více než ve stejném období minulého roku. Většinu z nich tvoří rezidenti, kterých po
pandemii Covid-19 jezdí do lázní více než tomu bylo
před ní. Nerezidentů, kteří tvoří ani ne 30 % všech
hostů jezdí naopak stále asi o polovinu méně než
před vypuknutím pandemie a přes 95 % z nich mířilo
v 1. čtvrtletí 2022 do lázní v Karlovarském kraji. Další
zajímavé informace lze nalézt v již zmíněném vizuálu,
kde jsou data průběžně aktualizována dle jejich zveřejnění Českým statistickým řadem.
Sledujte www.spadata.cz, kde průběžně zveřejňujeme statistiky, vizuály či analýzy dat z lázeňského
prostředí s cílem odhalit užitečné informace a podpořit tak rozhodování při přípravě marketingových
plánů či strategickém plánování lázeňských zařízení.

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).
Manuál lázeňské léčebně – rehabilitační péče
Balneoprovoz a jeho specifika
Poslední z manuálů na základě objednávky Karlovarské agentury rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0. se připravuje na téma
Komunikace lékař – pacient v lázních.
Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.,
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.,
MUDr. Helena Safariková, MUDr. Vladimír Vurm,
MUDr. Dominika Benešová, Ing. Jan Ludvík, MBA

Odpovědný pracovník: Ing. Věra Marková
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Ochrana lesních porostů
před fytopatogenními houbami
a kůrovcem pro rozvoj terapeutické krajiny

kové, která dále významně snižuje obranyschopnost
lesních porostů. Obzvlášť smrky těchto oslabených
porostů jsou pak podstatně snáze napadány kůrovcem, především lýkožroutem smrkovým (Ips typographus), který dílo zkázy dokončí.

Nedílnou součástí terapeutické krajiny jsou zdravé lesní porosty. V poslední době však dochází
na mnoha lokalitách k chřadnutí především smrkových porostů, přičemž důvodem tohoto špatného stavu je souhrn tří hlavních faktorů: nedostatku
vláhy, šíření kůrovce a zvýšeného výskytu fytopatogenních hub, především václavky smrkové (Armillaria ostoye, syn: A. obscura). Tato houba způsobuje
největší škody zvláště v oblastech, kde smrkové porosty nemají optimální podmínky k růstu nebo jsou
nějakým způsobem poškozeny. Prvotní příčinou
zeslabení smrkových porostů je nedostatek vláhy.
Zeslabené stromy se nemohou dostatečně bránit
invazi fytopatogenních hub, nejčastěji václavky smr-

Zvýšení odolnosti vysazovaného smrku ztepilého
vůči fytopatogenním houbám je možno dle Užitného vzoru č. 34644 (2020) dosáhnout inokulací
výsadbového materiálu pomocí přípravku na bázi
mykorrhizních hub v kombinaci s přidanými hydrokoloidy, biouhlem a dalšími aditivy buď již v lesní
školce, nebo při vlastní výsadbě dřevin na dané lokalitě. Předmětná ochrana spočívá v symbióze mykorrhizních hub s pěstovanými lesními stromy, které
mohou pomocí extramatrikálních hyf mykorrhizních
hub využívat mnohem větší objem půdy než kořenové vlášení samotných lesních dřevin. V důsledku této
symbiózy je příjem vody a minerálních živin u kořenů stromů s mykorrhizou signifikantně vyšší než bez
mykorrhizy. Minerální živiny jsou předávány hostitel-
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ské rostlině, od které houba naopak obdrží sacharidy
nezbytné pro její další růst a vývoj. Po kolonizaci kořenů mykorrhizní houbou je rychle stimulován růst
hostitelské rostliny. Rozvoj mykorrhizy a stimulace
růstu nadzemní části rostliny včetně její vitality a tím
i odolnosti vůči fytopatogenním houbám jsou tedy
v přímé závislosti. Vzhledem k tomu, že se odolnost
vůči václavce smrkové výrazně snižuje při nedostatku vláhy (při letních přísušcích), výrazným způsobem
přispívá k ochraně před jejím napadáním přídavek
biouhlu jako „zadržovače“ vody společně s hydrokoloidy (majícími schopnost zadržet přes 80 % vody) ve
formě fixačního gelu a dále humínových látek, perlitu nebo jiného porézního materiálu, rašeliny a drcené borky přispívajících i ke snazšímu růstu vysazovaných a pěstovaných dřevin.
Podpora ujímání, růstu i vitality pěstovaných lesních
stromů společně s jejich ochranou před fytopatogenními houbami je atraktivní nejenom z hlediska
ochrany životního prostředí v oblastech lesního hospodářství, ale i příjemného zdravého prostředí v lesoparcích, lázeňských parcích a zahradách. Nezanedbatelnou výhodou je i nízká ekonomická náročnost
nehledě na potenciál úspor souvisejících s dosaženou ochranou ošetřených dřevin.
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. se v rámci spolupráce s Lesy České republiky, Lesním závodem
Kladská, Lázně Kynžvart podílel na podzim minulého roku na výsadbě smrku ztepilého (Picea abies)
a buku lesního (Fagus sylvatica) na lokalitě v bezprostřední blízkosti golfového areálu u Mariánských
Lázních a na jaře tohoto roku při školkování 30000 ks
sazenic smrku ztepilého v lesní školce Lesů ČR v Kynžvartě. Vysazované dřeviny byly inokulovány přídavkem mykorrhizních hub a hydrokoloidu bez přídavku biouhlu, s různým množstvím přidaného biouhlu
a s novým typen hydrokoloidu na bázi druhotné suroviny. Růst vysazených stromků na uvedené lokalitě i semenáčků v lesní školce bude sledován v následujícím období i ve srovnání s růstem stromků bez
inokulace.
Odpovědný pracovník: Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
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Institut lázeňství a balneologie
pokračuje v přípravě
strategického projektu
Karlovarského kraje
V současné době je dokončována první verze Studie
proveditelnosti strategického projektu Centrum lázeňského výzkumu (CLV). V rámci příprav projektu se
podařilo navázat strategické partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni. Jedná se konkrétně o dvě
fakulty: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
a Fakulta zdravotnických studií.
Momentálně probíhají jednání nad podobou smluv
o spolupráci a definicí některých konkrétních dílčích
úkolů v rámci výzkumných aktivit tohoto projektu
nejen se zástupci ZČU, ale i dalšími zainteresovanými
stranami.
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Na přelomu 3. a 4. kvartálu proběhne v rámci RSK
další posouzení účelnosti Strategických projektů Karlovarského kraje. K tomuto je momentálně připravován dokument, který shrne upřesnění detailů projektu CLV. Předpokládáme, že díky výběru aktivit, dílčích
úkolů a partnerů projektu obhájíme CLV jako jeden
z klíčových projektů transformace regionu.
Odpovědný pracovník: Lukáš Moravec, DiS.

Vzdělávání

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 poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách. Nabízíme možnost zapojení studentů do projektů institutu v rámci praxe. Výzkumníci vedou bakalářské
práce na výzkumná témata ILABu.
V květnu se uskutečnila v Sanatoriu Savoy Westend
přednáška Klinická balneoterapie pro fyzioterapeuty,
která byla určená pro fyzioterapeuty 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přednášky se zúčastnilo
45 posluchačů, současně byly přítomny i 4 fyzioterapeutky z Finska z Univerzity v Kuopio . Fyzioterapeuti byli
seznámeni s metodikami lázeňské léčby a propojení fyzioterapie s balneologií. Dále následovala exkurze do balneoprovozu.
Ze strany fyzioterapeutů – cizinců – byl projeven zájem
o spolupráci především v oblasti výzkumu.
Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

Obhajoba bakalářských prací
studentů fyzioterapie FZS
Západočeské univerzity v Plzni
Všichni studenti Fakulty zdravotnických studií pod
vedením výzkumných pracovníků ILABu práci obhájili s tím, že Tereza Kalousová obdržela pochvalu
za nejlepší práci s nabídkou spolupráce s Institutem
lázeňství a balneologie.
Studenti a jejich téma bakalářské práce:
Ondřej Král (Terénní kúry v lázních – možnosti a vliv
na zdravotní stav pacienta), Sońa Voňková (Místo
fyzioterapie v léčbě spánkové apnoe), Jan Žaloudík (Úloha fyzioterapie v lázeňské léčbě diabetické
neuropatie), Tereza Kalousová (Úloha fyzioterapie
v lázeňské léčbě diabetes mellitus u dětí).
Jan Slepička: Organizace fyzioterapeutického pracoviště v lázeňských zařízeních – bude obhajovat svoji
práci v září tohoto roku.
Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.
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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 problematiku.
Tato spolupráce byla pro nás již několikrát přínosem a proto můžeme propojení se školami jen doporučit.

Poznatky ze semináře zachytila redakce časopisu Florence. Článek sdílíme na spadata.cz.
Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.,
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.

Klinická balneologie
pro touroperátory a novináře

Přednáška pro střední
zdravotnický personál

Centrála CzechTourism zorganizovala v Karlových Varech náborovou akci k propagaci českých lázní. V rámci
této akce prim. MUDr. Ladislav Špišák seznámil přítomné touroperátory a novináře s možnostmi lázeňské
léčby. Prezentoval výsledky sledování pracovníků ILABu
ve smyslu objektivizace lázeňské léčby diabetes mellitus,
postkovidového syndromu a steatózy jaterní.

ILAB pořádal dne 29. dubna 2022 vzdělávací přednášku pro střední zdravotnický personál.

Po prezentaci následovala rozsáhlá diskuze . Přednáška
byla doplněna návštěvou balneoporovozu Savoy Westend, kde byly provedeny i ukázky terapie.

Seminář vznikl ve spolupráci se společností PMI
SCIENCE. Garantem odborné akce je Česká asociace sester. Program, který uváděl primář MUDr. Ladislav Špišák, CSc, byl zaměřen na téma Závislost
a lidské zdraví. Přednášejícími byli pneumolog prof.
MUDr. Miloš Pešek, CSc., imunolog prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., a psychiatři primář MUDr. Tomáš
Turek a MUDr. Karel Moravec.
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Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
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Přednáškový cyklus
V loňském roce jsme Vás seznámili s hlavními tématy našich výzkumných pracovníků.
Předchozí online přednášky najdete na YouTube kanále Institutu lázeňství a balneologie.
V měsíci červnu byl spuštěn další přednáškový cyklus zaměřený na balneologii a lázeňství z pohledu lékaře,
hydrogeologa, ekologa, historika a dalších odborníků. Každých čtrnáct dní ve středu od 18:00 hodiny zveřejňujeme novou online přednášku. Najdete ji buď přímo na YouTube kanálu Institutu nebo zveřejňujeme odkaz
na Facebooku či www.spadata.cz.
Letošními tématy a přednášejícími jsou:
Lázeňská léčba nemocí trávicího systému (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)
Lázeňská léčba jako očista těla a mysli po těžkém pandemickém období (MUDr. Helena Safariková)
Úloha lázeňské péče v prevenci duševních onemocnění (Ing. Alina Huseynli, MBA)
Divoké vývěry a průvaly Vřídla v Karlových Varech – historie a příčiny (RNDr. Tomáš. Vylita, Ph.D.)
Lázeňské prameny – potenciální zdroj termofilních mikroorganismů a jejich využití v praxi
(doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.)
Slunce – zásobárna vitaminu D (Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.)
Biochemický potenciál terpenoidů (RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.)
Císařské lázně v Karlových Varech a jejich unikátní lázeňský provoz (Mgr. Lubomír Zeman)
Přírodní prvky v dekorech a tvarech porcelánu (Ing. Milena Nováková, Ph.D.)
Lázeňští hosté v číslech (Ing. Věra Marková)
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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.

EHTTA GENERAL ASSEMBLY
v Caldes de Montbui
Institut lázeňství a balneologie reprezentoval Karlovarský kraj na Valném shromáždění EHTTA (European Historic Thermal Towns Association) ve španělském Caldes de Montbui.
Hlavním tématem setkání bylo využití termální vody
ve venkovských oblastech a její význam pro budoucí rozvoj těchto oblastí. Měli jsme možnost navštívit
tradiční římské lázně, nahlédnout do staré továrny
na výrobu těstovin z termální vody Pasta Sanmartí
a ochutnat tradiční carquinyolis (mandlové sušenky).

*EHTTA = mezinárodní nezisková asociace zastupující více než 50 měst a oblastí po celé Evropě. Jedná se o mezinárodní
síť destinací, které jsou všechny bohaté na historii, kulturní dědictví a využívají své termální minerální vody pro zdraví a
relax. EHTTA je aktivním členem programu Evropské kulturní cesty a pro své zviditelnění na evropské scéně, spolupracuje
s Radou Evropy a Evropským institutem kulturních cest.

Termální prameny jednoznačně představují velký
potenciál pro rozvoj menších regionů a doufáme, že
zkušenosti získané ve Španělsku budeme moci uplatnit i v našem regionu.

Odpovědní pracovníci:
Ing. Alina Huseynli, MBA, Bc. Věra Simeth
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Kraj dokořán
Karlovarský kraj pořádal 17. června v areálu Krajské
úřadu již 2. ročník celodenní akce pro veřejnost Kraj
dokořán. Součástí eventu Kraj dokořán byly diskuse
s osobnostmi, které žijí a pracují v Karlovarském kraji,
akce byla obohacena o hudební vystoupení, soutěže
pro žáky základních škol. Dokořán byly budovy krajského úřadu pro širokou veřejnost. Jako v předešlém
ročníku, i letos zde prezentovaly střední školy a firmy
z Karlovarského kraje svoji činnost.
Prvně zde prezentoval svoji činnost i Institut lázeňství
a balneologie. Institut připravil pestrou škálu interaktivních soutěží pro každého návštěvníka, od kvízů po vyhledávání na mapě či znalost minerálních vod. Prostřednictvím vědomostních soutěží jsme poukazovali
na jedinečnost zdejších lázeňských míst. Soutěže byly
doprovázeny odborným slovem lázeňského lékaře či
komentářem hydrogeologa. Kreativní program zástupců Institutu tak ocenily nejen děti, ale i dospělí.
Během dne zbyl i čas na diskusi nad možnými společnými projekty se spoluvystavovateli. Se zástupci středních
škol jsme hledali možnosti budoucí spolupráce.
Odpovědní pracovníci:
Bc. Věra Simeth, Ing. Věra Marková,
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.,
MUDr. Helena Safariková
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Výroční sjezd Společnosti
rehabilitační a fyzikální medicíny
MUDr. Benešová se dne 27.5. zúčastnila výročního
sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích, kde se setkala se zástupci výboru a balneologické sekce této odborné společnosti
za účelem navázání spolupráce. Představitelé SRFM
mají o tuto spolupráci v principu zájem, ale iniciativa
musí vycházet ze strany lázeňských lékařů. Proběhla
první konzultace ohledně možného zapojení SRFM
do záměru transformace balneologického vzdělávání, který vznikl v ILAB v rámci příprav strategického
projektu Centrum lázeňského výzkumu.

Odpovědní pracovníci:
MUDr. Dominika Benešová

Vědecké zasedání v New Orleans
Na základě pozvání organizátorů se MUDr. Ladislav
Špišák, CSc. zúčastnil 82. vědecké konference Americké
diabetologické asociace v New Orleans, která se konala
ve dnech 3.–7. června 2022.
Na konferenci byly představeny nejnovější vědecké pokroky a průkopnické výzkumné prezentace.

Tematické oblasti této vědecké konference byly:
• Akutní a chronické komplikace
• Behaviorální medicína, klinická výživa, vzdělávání
a cvičení
• Klinický diabetes/Terapeutika
• Epidemiologie/Genetika
• Imunologie/transplantace
• Působení inzulínu/Molekulární metabolismus
• Integrovaná fyziologie/obezita
• Biologie ostrůvků/Sekrece inzulínu
MUDr. L. Špišák, CSc. vystoupil v diskuzi v panelu Behaviorální medicína, klinická výživa, fyzická námaha a vliv na
diabetes mellitus. Vyzdvihl především kladný vliv fyzické
námahy v průběhu lázeňského léčení na snížení inzulínoresistence.

Odpovědní pracovníci: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

Odborníci Institutu vyjeli
prezentovat svoji činnost
na Slovensko
Ve dnech 17. –18. června 2022 se v Bratislavě konal XXX.
jubilejní sjezd fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace ke 100. výročí Balneologické společnosti českosloven-
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ské. Sjezd se konal pod záštitou prezidentky Slovenské
republiky a odborný program osobně zahájil předseda
vlády a ministr zdravotnictví Slovenské republiky.
Odborníci ILABu zde prezentovali výsledky výzkumné
činnosti:
• Patricie Hloušková: Atmosférická koncentrace pinenů ve vybraných lokalitách Lázní Kynžvart: terapeutický potenciál
• MUDr. Ladislav Špišák, CSc.: Objektivizace lázeňské léčby steatózy jaterní – pilotní studie
• Ondrej Topolcan: Covid 19 a lázeňská léčba.
Kompletní program sjezdu s mezinárodní účastí https://
lnkd.in/e-FkDr2E.
Abstrakty příspěvků byly publikovány ve sborníku ISBN:
978-80-89305-62-9. Velká účast na přednáškách s bohatou diskuzí ukázala, že výzkumnou činnost ILABu
je zájem a řada pracovišť na Slovensku by s námi ráda
v budoucnu spolupracovala.
Odpovědní pracovníci:
RNDr. Patricie Hloušková, PhD.,
MUDr. Ladislav Špišák, CSc,
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.

Memorandum o spolupráci
Dne 5. 5. 2022 podepsali starosta Města Mariánské
Lázně Ing. Martin Kalina a ředitel Institutu lázeňství
a balneologie, v.v.i, Ing. Jan Ludvík, MBA, Memorandum o spolupráci pro výzkum v oblasti lázeňství
a balneologie.

Příprava XVI. Hydrogeologického
kongresu a IV. inženýrskogeologického kongresu
Ve dnech 6.–09. září tohoto roku se v Ústí nad Labem
bude konat tradiční kongres aplikované geologie –
společné setkání hydrogeologů a inženýrských geologů. Tématy hydrogeologické části jsou:
• Regionální hydrogeologický průzkum a dopady klimatické změny na vodní zdroje
• Metodika a technika hydrologického a hydrogeologického výzkumu a průzkumu
• Využívání a ochrana zdrojů podzemních vod,
vodárenství a komunální hydrogeologie
• Kontaminace vod a horninového prostředí
• Využívání geotermální energie, termální a minerální vody.
Garantem poslední sekce je RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
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Workshop Virtuální realita
součástí lázeňské léčby
Dnešní dynamická doba vyžaduje neustálé inovace a lázeňství v tomto není výjimkou. Ačkoliv se jedná o tradiční odvětví, kde by inovativní postupy a nové technologie
hledal málokdo, i zde je třeba jít s dobou a rozvíjet lázeňství tak, aby bylo atraktivní nejenom pro stálé klienty, ale
i pro novou generaci lázeňských hostů, která se potýká
s jinými druhy zdravotních problémů a zároveň je zvyklá
na každodenní přítomnost nových technologií.
Nové možnosti v segmentu péče o lidské zdraví otevírá
zavádění nových léčebných metod v kombinaci s možnostmi virtuální a rozšířené reality. Virtuální realita
umožňuje nejenom možnost vzdálené léčby, ale především uzpůsobení rehabilitace na základě sledování
pohybu pacienta a vyhodnocování individuální progrese. K výhodám využití VR bezesporu patří i bezpečnost
realistických scén, které mohou být v běžném životě pro
pacienty obtížně zvladatelné či nebezpečné.

byla rehabilitace ve virtuální realitě přínosem a na kterou zaměříme připravovanou pilotní studii. Odborníci
z VR Medical představili své dosavadní úspěchy spojené
s rehabilitací ve virtuální realitě, typy rehabilitací a jejich
přínos. Účastníci si na závěr workshopu vyzkoušeli diskutovanou virtuální realitu osobně.

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

Za účelem představení možnosti využití virtuální reality
v oblasti léčebné rehabilitace jsme uspořádali odborný
workshop společně s VR Medical s.r.o., kde jsme měli
možnost prodiskutovat i vhodnou indikaci, pro kterou by
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Pokračujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou
lázeňství & balneologie

Foto: 3x archiv I‑LAB

Pro časopis Hospodářská komora připravujeme odborné články na téma lázeňství.

Technologie mění i lázeňství
Dnešní dynamická doba vyžaduje neustálé inovace a lázeňství v tomto není výjimkou. Ačkoliv se jedná o tradiční odvětví,
kde by inovativní postupy a nové technologie hledal málokdo, i zde je třeba jít s dobou a rozvíjet lázeňství tak, aby bylo
atraktivní nejenom pro stálé klienty, ale i pro novou generaci lázeňských hostů, která se potýká s jinými druhy zdravotních
problémů a zároveň je zvyklá na každodenní přítomnost nových technologií.

L

ázeňský trh se rychle mění nejenom s novými
požadavky klientů a tím i s poptávkou po no‑
vých produktech či službách, ale i se změnou
ve skladbě klientů, kterou odstartovala pandemie
covidu–19. Tím rostou požadavky i na manage‑
ment lázeňských zařízení, který nyní musí hledat
nové cesty k novým zákazníkům. Inovace a nové
technologie jsou tedy nedílnou součástí rozvoje
lázeňského managementu.
Inovacemi, které se zaměřují na rozvoj nových
produktů či služeb, a jsou tedy určeny především
k uspokojení vyvíjejících se potřeb lázeňských
hostů, myslíme tzv. technické inovace. Mezi ně
může patřit využití nových technologií nebo ino‑
vovaných postupů v oblasti léčebných programů,
využívání nových technologií při komunikaci
s lázeňským hostem, ale třeba i vývoj nových
technologických postupů při práci s přírodními
léčivými zdroji či inovativní způsob jejich využití.
Netechnické inovace jsou pak ty, které se zaměřují
na rozvoj marketingových strategií a organizačních

58 www.komora.cz
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metod v samotném lázeňském zařízení a pomáhají
k jeho rozvoji. Můžeme sem zařadit implementaci
systémů řízení kvality a nových metod řízení,
efektivní využití marketingových nástrojů nebo
hledání nových zákaznických segmentů.

Lázeňství zaměřené na prevenci
Moderní medicína je a stále více bude založena
na prevenci. Chronická neinfekční onemocnění
představují nejčastější příčinu úmrtí v České repub‑
lice, přitom jsou to nemoci, jimž lze předcházet.
Právě lázeňská péče jako systematizovaná všeobec‑
ná terapie má velkou příležitost se podílet na boji
s tzv. primárními rizikovými faktory rozvoje
civilizačních onemocnění, jako je např. nedostatek
aktivního pohybu, nesprávná životospráva, stres,
závislosti na návykových látkách, negativní vlivy
životního prostředí. Komplexní lázeňská péče, kte‑
rá v sobě zahrnuje vlastní lázeňské a regenerační
procedury na základě předpisu lékaře a integrova‑
nou léčbu metodami celého spektra oboru reha‑

bilitační i fyzikální medicíny, pozitivně ovlivňuje
přirozené obranné regulační a adaptivní schopnos‑
ti organismu a jeho celkový zdravotní stav.
Preventivní funkce lázeňské péče má široké
spektrum zdravotních a ekonomických benefitů:
snížené množství spotřebovaných léků, zkrácení
pracovní neschopnosti, nižší počet prováděných
léčebných úkonů, nižší náklady na sociální péči
a v součinnosti s tím menší množství důchodo‑
vých dávek pro invaliditu, zlepšení kvality osobní‑
ho života, optimalizace společenského a pracovní‑
ho uplatnění.

Nové léčebné programy
Výzvy pro lázeňství nejsou jen v klasických obo‑
rech léčby, ale také ve stále rostoucím počtu dia‑
gnóz nových nemocí, zejména v oblasti duševního
zdraví. Zvýšená incidence duševních onemocnění
je jedním z velkých problémů 21. století. Zvláště
vysoký výskyt duševních onemocnění lze pozoro‑
vat u lidí středního věku. Podle průřezové studie
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kterou vyhlašuje Asociace evropských lázní –
ESPA INNOVATION AWARDS, do které se
mohou přihlašovat lázeňští inovátoři z celé Evropy.
Tento rok uspěl například projekt léčebného lesa
v Meklenbursku‑Předním Pomořansku, který
rozvíjí potenciál lázeňských lesů k léčbě specific‑
kých indikací i k prevenci. Velké množství ocenění
směřovalo k lázeňským zařízením, které ve svých
programech zohledňovaly preventivní funkci lá‑
zeňství nebo kladly důraz na duševní zdraví svých
klientů a podporu jejich imunity či sebevědomí.
V oceňovaných programech jsou zároveň apliko‑
vány nové trendy v gastronomii, jako je například
využívání ekologicky vypěstovaných potravin
nebo uplatňování principů zdravé výživy. Cenu za
NÚDZ stoupl oproti předpandemickému období
výskyt deprese až třikrát a výskyt úzkostných po‑
ruch dvakrát. Aktuálně se s duševním onemocně‑
ním potýká 30 % české dospělé populace.
Výsledky pilotní studie Institutu lázeňství a bal‑
neologie ukazují, že už 7denní lázeňský pobyt
vede k pozitivní změně aktuální psychického stavu
pacientů. Největší změna je přitom pozorována
v oblasti únavy. K léčbě a prevenci duševních
poruch se v lázních využívá především příznivého
klimatu jako jedné ze součástí komplexní lázeňské
péče, pohybové terapie, aktivní muzikoterapie a ši‑
roké škály vodoléčebných procedur. Významnou
roli v celkovém účinku lázeňského pobytu hrají
emoční faktory, kterými se rozumí kladné emoce,
vnímání krásy krajiny, čistota prostředí.
Nové možnosti v segmentu péče o lidské zdraví
otevírá zavádění nových léčebných metod v kom‑
binaci s možnostmi virtuální a rozšířené reality.
Virtuální realita umožňuje nejenom možnost
vzdálené léčby, ale především uzpůsobení rehabi‑
litace na základě sledování pohybu pacienta a vy‑
hodnocování individuální progrese. K výhodám
využití VR bezesporu patří i bezpečnost realistic‑
kých scén, které mohou být v běžném životě pro
pacienty obtížně zvladatelné či nebezpečné. Vý‑
zkum na katedře psychiatrie Oxfordské univerzity
zkoumal potenciál virtuální reality při léčbě osob
s úzkostmi, depresemi a také s posttraumatickými
poruchami. Freeman a kol. (2018) dokázali, že VR
terapie skutečně může představovat skvělý doplněk
v terapeutických postupech léčby osob s psychic‑
kými problémy. Dalším příkladem využití VR jsou
rehabilitace, které absolvují lidé po těžkých úra‑
zech. Rehabilitační ústav Kladruby zkoumá možné
terapeutické účinky virtuální reality např. u lidí,
kteří by při správné rehabilitaci mohli po úrazu
znovu začít chodit. V kombinaci se zařízením
stimulujícím skutečný pohyb představuje virtuální
realita možný nástroj urychlující proces uzdravení.
Nové léčebné programy vznikají i v souvislosti
se vznikem nových nemocí, příkladem může být
pandemie covidu‑19. Na tu většina lázeňských
zařízení v ČR zareagovala velmi rychle a svoji
nabídku inovovala o nové, ať už krátkodobé, nebo
dlouhodobé programy, určené pro klienty, kteří

prodělali nemoc covid‑19 a trpí nyní tzv. postcovid
syndromem. Tento příklad je důkazem toho, že
české lázeňství si dokáže poradit s novými výzva‑
mi, jež nové druhy onemocnění představují.

Mladá generace podporuje inovace
Že lázeňství zajímá jen starší generaci, určitě
neplatí. A je to právě nová generace potenciálních
lázeňských hostů, kteří mohou lázeňství posouvat
kupředu. Důkazem pro to jsou i mnohé studentské
projekty, které se zabývají lázeňstvím a jeho inovo‑
váním. Jedním z těchto projektů je projekt student‑
ské mezioborové inovace v Česko‑bavorském re‑
gionu, ve kterém se studenti z Fakulty zdravotních
studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni spojili se studenty
Technische Hochschule Deggendorf a navrhli spo‑
lečně inovativní cvičební nářadí pro aqua‑fitness
pro zdravé i zdravotně postižené. Na trhu totiž
v současné době není žádné univerzální vybavení,
které by bylo vhodné pro většinu cílových skupin.
Asociovaným partnerem tohoto projektu byl
i Institut lázeňství a balneologie, jehož odborní
pracovníci formou přednášek a konzultací pomá‑
hali studentům pochopit význam lázeňství. Dalším
příkladem zapojení mladé generace je projekt,
který realizoval Institut lázeňství a balneologie spo‑
lečně s Alžbětinými lázněmi v Karlových Varech.
Cílem projektu byl návrh na vylepšení a inovace
stávajících procedur v Alžbětiných lázních. V tom‑
to projektu hrály důležitou roli studentky Fakulty
ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, které
v rámci své semestrální práce pomáhaly mapovat
mezi obyvateli Karlových Varů zájem o nové pro‑
cedury a inovované lázeňské služby.
Zároveň právě mladí lidé nejvíce pozitivně
vnímají použití moderních technologií v lázeňské
léčbě. Z výsledku dotazníkového šetření Institutu
lázeňství a balneologie vyplynulo, že více než
73 % mladých lidí podporuje použití moderních
technologií v lázeňství.

Evropské inovační trendy v lázeňství
A jak se inovuje lázeňství ve zbytku Evropy? Skvělý
vhled na tuto problematiku přináší každoroční
ocenění nejúspěšnějších inovací v oblasti lázeňství,

inovativní léčebné programy vyhrála dvě lázeňská
zařízení ve Slovinsku a Bulharsku, která vyvinula
zcela nové programy pro klienty, kteří potřebují re‑
habilitaci po prodělání nemoci covid‑19. Se svým
postcovid programem vyhrála kategorii Medical
spa – scientific research společnost Ensana, jež
ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneolo‑
gie vytvořila studii potvrzující účinnost tohoto
programu a realizovanou v lázeňských zařízeních
v Mariánských Lázních. Důležitost zapojení
mladých lidí do inovací v lázeňství byla potvrzena
i v rámci těchto ocenění, kdy jedno z nich získala
studentská aplikace SmartWell. Tato aplikace měří
velké množství faktorů, např. celkovou pohodu
člověka, fyzickou aktivitu, srdeční tep a mnoho
dalšího. Na základě těchto dat navrhuje uživateli
způsoby, jak si pohodu udržet, a zároveň navrhuje
vhodné wellness programy na míru současnému
fyzickému i psychickému stavu uživatele.
Z oceněných témat je zjevné, že české lázeňství
následuje evropské trendy a samo je i udává,
v tomto případě v kategorii lázeňského výzkumu.
V minulých letech dostaly toto ocenění lázně
Luhačovice za projekt nového balneoprovozu nebo
kosmetika THERMELOVE® v kategorii Innovative
Spa Products. ■
VĚRA MARKOVÁ a ALINA HUSEYNLI,
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. – www.i‑lab.cz
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Křižíkova 1347/12
LL Mánes, budova EDEN II
360 01 Karlovy Vary
info@i-lab.cz

www.i-lab.cz | www.spadata.cz
Institut rozšiřuje svojí působnost v dalších lázeňských
městech regionu. Najdete nás také v Mariánských
Lázních a Konstantinových Lázních.

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

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