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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.

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


doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. | ředitelka 

Od 1. října 2022 nastoupila na pozici ředitelky ILaB doc. RNDr. Judita Kinko-
rová, CSc. Z dřívějších zkušeností ve výzkumné sféře ve Fakultní nemocnici 
v Plzni na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, před tím v Akademii 
věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze uspěla v konkur-
zu s koncepcí inovativního moderního pohledu na současný výzkum v lázeň-
ství a balneologii. 

V koncepci se zaměřila na tři stávající pilíře instituce: medicínský, přírodo-
vědný a společensko-ekonomický. Hlavními cíli jsou vědecko-výzkumné 
aktivity zaměřené na zkoumání objektivních účinků lázeňské péče, výzkum 

a  ochrana přírodních léčivých zdrojů, spolupráce s různými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 
vzdělávací a publikační aktivity a také zapojení do oblasti regionálního rozvoje a posílení oblasti výzku-
mu a inovací v Karlovarském kraji.  Jedním z prvních velkých úkolů je příprava strategického projektu 
Centrum lázeňského výzkumu a spoluúčast při přípravě evropské konference lázní a balneologie, která 
se bude konat v říjnu 2023 v Karlových Varech. 

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. Markéta Hovorková, Ph.D. 
výzkumná pracovnice

Ing. Alina Huseynli, MBA  
výzkumná pracovnice 

Ing. Věra Marková 
lázeňský analytik | RIS3 lázeňský analytik

Ing. Ondřej Hruška 
developer | RIS3 developer 

Bc. Věra Simeth 
projektová manažerka | RIS3 projektová manažerka

Rita Háseová 
administrativní pracovnice

Věda a výzkum
ONKOFIT-SPA: Vliv změny 
životního stylu a vyšší 
pohybové aktivity na prognózu 
onkologických nemocných

Na podzim 2022 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 
ve spolupráci s ILaB, 1. lékařskou fakultou Univerzity 
Karlovy a Léčebnými lázněmi Konstantinovy Lázně 
zahájily projekt, který je určen ženám s gynekologic-
kými nádorovými onemocněními, především nádo-
rem prsu. 

Jedná se o velmi intenzivní třítýdenní edukačně-lé-
čebný program, který nemocné absolvují během 
standartního léčebného pobytu. Ke zvýšení účin-
nosti naší tradiční lázeňské léčby absolvují pacientky 
navíc 4 x týdně indoor nebo outdoorovou fyzickou 
aktivitu pod dohledem fyzioterapeuta a opakované 
konzultace s nutričním terapeutem. Po celou dobu 
pobytu a v následujících 6 měsících budou pomocí 
telemedicíny monitorovány jejich tělesné parametry, 
jídelní zvyklosti a zdatnost, a pomocí on-line dotaz-
níků také subjektivní vnímání bolesti a kvality života. 
Projekt bude zakončen  edukačním víkendem v Ma-
riánských Lázních, kdy proběhne závěrečné měření 
a  vyhodnocení výsledků.

Cílem projektu je zlepšit fyzickou a psychickou kondi-
ci již zaléčených onkologických nemocných, změnou 
životního stylu a pravidelnou vyšší pohybovou akti-
vitou zabránit recidivě  onemocnění, a v neposlední 
řadě také urychlit jejich návrat do běžného života.

Odpovědní pracovnici:  
MUDr. Markéta Hovorková, Ph.D.,  
MUDr. Helena Safariková

Zahájení pilotního projektu 
– Využití virtuální reality 
v lázeňství

Etická komise Fakultní nemocnice Plzeň schválila 
výzkumný projekt, jehož cílem je ověření vhodnos-
ti a  účinnosti použití aplikace virtuální reality (VR) 
v rámci 3týdenního komplexního lázeňského pobytu. 
V rámci studie sledujeme pacienty s indikacemi VI/3, 
VII/7, VII/9 ve věku od 18 let. Základem léčebných pro-
gramů je pohybová léčba s řadou procedur fyzikální 
terapie (magnetoterapie, laser, ultrazvuk, distanční 
magnetoterapie), zábaly, koupele, masáže a další pro-
cedury, které jsou předepisovány na základě posou-
zení zdravotního stavu pacienta lékařem při vstupním 
vyšetření. Pacientům experimentální skupiny byl sta-
noven speciální léčebný program se zapojením VR do 
3týdenního pobytu pacienta, a to 3x týdně. Pacienti 
kontrolní skupiny absolvují standardní 3týdenní kom-
plexní lázeňskou léčbu. Výzkumnou studii realizujeme 
společně s VR Medical, s.r.o., a místem provedení stu-
die jsou spolupracující poskytovatelé zdravotních slu-
žeb: Františkovy Lázně Aquaforum, a.s., ROYAL SPA, 
a.s., Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Léčebné 
lázně Konstantinovy Lázně a.s. 

Odpovědní pracovníci: Ing. Alina Huseynli, MBA, 
MUDr. Helena Safariková, MUDr. Vladimír Vurm
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Spolupráce s Fakultou 
biomedicínského inženýrství 
ČVUT v Praze

Navázali jsme partnerství s Fakultou biomedicínské-
ho inženýrství ČVUT v Praze v oblasti telemedicíny, 
asistivních technologií, fyzikálních a robotických lé-
čebných postupů v rehabilitační medicíně. Našim 
společným cílem je realizace komplexních interdisci-
plinárních výzkumných studií s vysokým aplikačním 
potenciálem. Společné výzkumné projekty posílí ino-
vační infrastruktury na území Karlovarského kraje 
a vytvoří tak odbornou platformu pro vznik pobočky 
VŠ zaměřené na lázeňství, balneologii či fyzioterapii. 
Od příštího roku budou studenti FBMI zpracovávat 
bakalářské práce zaměřené na problematiku lázeň-
ství pod vedením výzkumných pracovníků Institutu 
lázeňství a balneologie. 

Odpovědní pracovníci:  
doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.,  
Ing. Alina Huseynli, MBA

Společné výzkumné pracoviště 
pro digitální technologie 
v lázeňství

Podali jsme projekt „Společné výzkumné pracoviště 
pro digitální technologie v lázeňství“ do výzvy ITIKA° 
A.1.3 Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve vazbě 
na specifický cíl 1.1 OP JAK 1.1 Rozvoj a posilování vý-
zkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 
technologií Integrované teritoriální investice ITIKA° 
2021–2027, které vyhlásilo města Karlovy Vary jako no-
sitel integrované strategie „Integrované územní investi-
ce Karlovarské aglomerace“.

Dle oficiálního vyjádření Magistrátu města Karlovy 
Vary projekt splňuje kritéria výzvy a bude doporučen 
do ŘV ITIKA° k zápisu na Seznam strategických projektů 
a zařazení do Programového rámce ITIKA°.

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

Lázeňský cestovní ruch v číslech

Zajímá Vás, kolik lázeňských hostů přijíždí, do které-
ho 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. 

Sledujte www.spadata.cz, kde průběžně zveřejňuje-
me statistiky, vizuály či analýzy dat z lázeňského pro-
středí s cílem odhalit užitečné informace a podpořit 
tak rozhodování při přípravě marketingových plánů 
či strategickém plánování lázeňských zařízení.

Odpovědná pracovnice: Ing. Věra Marková

Objektivizace lázeňské léčby 
– efektivita  lázeňské léčby 
po kardiochirurgických výkonech

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně ve spolupráci 
s  ILaB začaly se sběrem dat pro projekt Objektivi-
zace lázeňské léčby – efektivita  lázeňské léčby po 
kardiochirurgických výkonech. Sledujeme vývoj pa-
rametrů na počátku a na konci komplexní lázeňské 
léčby u  pacientů, kteří nastoupili k lázeňské léčbě 
buď formou překladu z lůžka (většinou od 6. dne 
po  operaci) do lázní, nebo u pacientů s delším časo-
vým odstupem od operace.

Odpovědná pracovnice: MUDr. Helena Safariková

Spolupráce s VŠTVS PALESTRA 
při podání projektu do TA ČR 

Zapojili jsme se do přípravy a podání žádosti o podpo-
ru projektu VŠTVS PALESTRA s názvem „Digitalizace 
rehabilitační péče dětí s hybnými poruchami založe-
né na rozšířené realitě“ v rámci první veřejné soutě-
že SIGMA – dílčí cíl 3: podpora inovačního potenciálu 
společenských věd, humanitních věd a  umění. V pří-
padě, že projektový záměr bude podpořen, Institut 
lázeňství a balneologie bude plnit roli aplikačního 
garanta.

Odpovědná pracovnice: Ing. Alina Huseynli, MBA
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1. veřejná soutěž 

Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu 
společenských, humanitních věd a umění 

PROGRAM SIGMA 
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací 

Č.j.: TACR/9-67/2022  

ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 
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Vzdělávání studentů

Studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU a Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze zpraco-
vávají bakalářské práce pod vedením výzkumných 
pracovníku ILaBu. Jedná se o následující témata: 

Úloha fyzioterapeuta v léčbě postcovidového 
syndromu v lázních; 
Rehabilitační a fyzioterapeutická léčba nemocí 
gastrointestinálního traktu v lázních; 
Fyzioterapeutická léčba chronických komplikací 
diabetes mellitus; 
Úloha lázeňské léčebně rehabilitační péče při 
léčbě dětské obezity; 
Moderní trendy ve fyzioterapii (v ČR a Evropě); 
Srovnávací studie fyzioterapeutických lázní v ČR; 
Technologie virtuální reality a její možné uplat-
nění v lázeňské péči; 
Možnosti lázeňské léčebně rehabilitační péče u 
pacientů s poruchami spánku; 
Klimatoterapie jako léčebná metoda lázeňské 
léčebně-rehabilitační péče. 

Odpovědní pracovníci:
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., MUDr. Ladislav 
Špišák, CSc., doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., Ing. 
Alina Huseynli, MBA

ILaB zprostředkovává exkurze, v prosinci byla 
zorganizová pro fyzioterapeuty 3. Lékařské fakulty 
UK v Praze exkurze do podzemí Vřídla, následně se 
absolvovali seminář Klinická balneologie v praxi. 
Odpovědný pracovník: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

Semináře pro lékařský a střední 
zdravotnický personál

V uplynulém čtvtletí byly realizovány následující 
semináře:
Závislost a lidské zdraví | 18. 10. 
Telemedicína v lázeňství | 25.10.
EMS trénink Miha Bodytec | 14. 12.
Novinky v diabetologii | 30.10. 
Moderní přístupy v rehabilitaci – Interaktivní systém 
Homebalance | 24. 11.

Zveme Vás na:
Současné možnosti a perspektivy  
laboratorních vyšetření | 26. 1. 2023,  
SAVOY WESTEND HOTEL, Karlovy Vary.
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VzděláváníŽádost o registraci  
užitného vzoru

Pracovníci ILaB se podíleli na přípravě žádosti o re-
gistraci užitného vzoru přípravku na podporu flóry 
terapeutické krajiny na Úřadu pro průmyslové vlast-
nictví. 1. Přípravek zvyšuje schopnosti ujímání a růstu 
vysázených travin, květin, keřů a stromků v parcích 
a lázeňských lesích a poskytuje vyšší odolnost pěsto-
vaných rostlin vůči stresovým vlivům jako např. letním 
přísuškům nebo invazím fytopatologických hub. 

Odpovědný pracovník: doc. Miroslav Marek, CSc.

Vliv tlakových poruch 
na odplyňování CO2 v systému 
mofet: Případ Hartoušov, 
Česká republika

K publikování v časopisu Geosciences byl přijat od-
borný článek: Woith, H.; Vlček, J.; Vylita, T.; Dahm, T.; 
Fischer, T.; Daskalopoulou, K.; Zimmer, M.; Niedermann, 
S.; Stammeier, J.A.; Turjaková, V.; et al.: Effect of Pressure 
Perturbations on CO2 Degassing in a Mofette System: The 
Case of Hartoušov, Czech Republic. Geosciences 2023, 
13, 2. https://doi.org/10.3390/geosciences13010002.

Mofety jsou výrony zřídelních plynů s vysokou kon-
centrací oxidu uhličitého, vystupujícího po příhodných 
drahách ze svrchního pláště Země a jako takové po-
skytují možnost přímého vhledu do procesů probíha-

jících v jinak nedostupných hloubkách. Hartoušovské 
mofety se nachází ve východní části chebské terciérní 
pánve a staly se v poslední době klíčovým místem pro 
studium vztahů mezi tzv. fluidy (podzemními vodami 
a plyny) a zemětřesnými roji. Ve zdejším mofetovém 
poli o rozměrech cca 100 x 500 m, které je součástí 
významně většího systému výstupu plynných spoust 
v blízkosti tektonického omezení pánve, byly v posled-
ních letech vyhloubeny tři průzkumné a monitorovací 
vrty až o hloubkách 30–239 m. Vrtání se neobešlo bez 
projevů vysoké aktivity území v podobě erupcí apod. 
Z   těchto objektů se shromažďují geologická, geofy-
zikální, geochemická a izotopická data, svědčící o vý-
znamu místa, v němž dochází k  výstupu až 100 tun 
plynného CO2 denně a poměry izotopů helia 3He/4He 
dosahují až 5.8 Ra a indikují tak plášťový původ tohoto 

plynu. Rovněž sledování režimu výstupu 
CO2 poukazuje na změny tlaku způsobo-
vané jak seismickou aktivitou oblasti, tak 
intenzivními atmosférickými srážkami či 
antropogenními aktivitami. Reakce bývají 
rychlé, v řádu hodin až dnů, přetrváva-
jí po významně delší dobu a způsobují 
změny v  množství vystupujícího plynu. 
Například zemětřesení v r. 2014 uvolni-
ly zhruba 175  000 tun oxidu uhličitého 
během následujících čtyř let.

Při detailním zkoumání režimu mofet 
byly poprvé dokumentovány oscilace 

tlaku plynu dosahující pěti cyklů za hodinu. 

Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. 

Další zveřejněné práce autorů

Marková, V., Pešek, M., Špišák, L., Intenzivní lázeň-
ská rehabilitace a léčba po onemocnění COVID–19 
v lékařském časopisu  Stud.Pneumol.Phthise-
ol.,82,2022,č.5,

Huseynli, A., Špišák, L. (2022) Úloha lázeňské péče 
v prevenci duševního zdraví. Odborný časopis pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky Florence. ISSN:-
1801-464X .

Navázaná spolupráce se školami se osvědčuje a je přínosem nejen pro studenty, ale i  pro vý-
zkumnou 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. Výzkumní-
ci vedou bakalářské práce na výzkumná témata ILaBu.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://zivykraj.cz
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ILaB úspěšně vstoupil na scénu 
evropské balneologie 

73. vědecký kongres FEMTEC - světové federace hyd-
roterapie a klimatoterapie (FEMTEC – Federation of 
Hydrotherapy and Climatotherapy).
Podtitul: Balneologie v měnící se společnosti
Kongres FEMTEC se konal ve dnech 3.- 6. listopadu 
2022 v lázních Castel San Pietro Terme v Itálii.
Institut lázeňství a balneologie (ILaB) se účastnil 73. 
výročního kongresu Federace hydroterapie a klima-
toterapie.
Kongres nabídl zajímavé přednášky na aktuální té-
mata, mezi něž patřily:    

• Výzkum jako zdroj znalostí a korektních infor-
mací

• Výuka a výcvik – univerzitní, post – univerzit-
ní, on-line, in-person,

• Termální centra jejich technologie a struktura
• Organizace a management termálních regionů
• Tradiční a IT marketing
• Udržitelná a zdravotní turistika
• Zdravotní pojištění
• Koncept „one health“
• Regionální a národní zdravotní politika

K zajímavým medicínsky zaměřeným přednáškám 
patřily objektivizace lázeňské péče pro vybrané dia-
gnózy (artritida, post covid, psychiatrická onemoc-
nění apod.) a rehabilitace. Většina přednášejících 
konstatovala nutnost výuky a certifikace „balneolo-
gických“ oborů na celoevropské úrovni, pozvednutí 

povědomí o lázeňství a účincích přírodních zdrojů 
u laické i odborné veřejnosti. Hydrogeologická část 
byla věnována výzkumu nových přírodních léčeb-
ných zdrojů, jejich kvalitě a ochraně, výstavbě nových 
lázeňských center a středisek. Byli přítomni i řečníci 
z USA, Austrálie a Konga, kteří prezentovali neevrop-
ský náhled na balneologii a lázeňství v Africe, Aus-
trálii a USA. Zajímavé byly přednášky o dětském lá-
zeňství, které nabývá zejména v postcovidové době 
na  významu, a výchově nové generace lázeňských 
klientů. Historii lázeňství byla věnována jedna sekce, 
např. jejich významu pro strategická válečná, míro-
vá a jiná setkání, návštěvy hudebníků, poetů, malí-
řů apod. Novým tématem je bezesporu „termofilní 
mikroflóra“, tedy mikroorganismy vyskytující se 
v  horkých pramenech, který může být inspirujícím 
tématem  i pro české lázeňství a dosud nebylo dosta-
tečně studováno. Problém všech lázní je věrohodně 
prokázat jejich význam v prevenci, nastavení zdravé-
ho životního stylu, zapojení do zdravotních systémů, 
jejich udržitelnost a využití celého potenciálů lázní, 
přírodních léčivých zdrojů a klimatické krajiny.  

Institut lázeňství a balneologie nabídl čtyři přednáš-
ky, z nichž tři byly přednostně zařazeny do kategorie 
vyzvaných: 

 J. Kinkorová: ILaB – koncepce moderního lázeň-
ství a balneologie v České republice 
O. Topolčan: Nealkoholická jaterní steatóza se 
stává významným chronickým onemocněním v ČR
A. Huseynli: Role komplexní lázeňské léčby v pre-

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. 

venci mentálních nemocí 
Další sdělení zaměstnanců ILaB byla prezentová-
na ze záznamu:
P. Hloušková: Terapeutické environmentální fak-
tory v klimatických lázních v ČR.

Na kongresu byly navázány pracovní kontakty nejen 
na základě prezentovaných sdělení, ale i se všemi 
řečníky, kteří přicházejí v úvahu pro budoucí mož-
nou spolupráci. Bylo zveřejněno první oznámení 
o  konferenci Evropské asociace lázní (ESPA), která se 
bude konat na podzim v roce 2023 v Karlových Va-
rech a jejímž garantem za odbornou část bude ILaB. 
Předběžné pozvání předních evropských a světových 
expertů do Karlových Varů ze strany ILaB se setkalo 
s pozitivní odezvou. 

Prezident ESPA Thierry Dubois a prezident FEMTECH 
Umberto Solimene osobně přijali pozvání do Karlo-
vých Varů v roce 2023.

ILaB vstoupil úspěšně na scénu evropské balneolo-
gie a je třeba využít všechny možnosti pro rozvoj čes-
kého lázeňství a balneologie.
Vice informací najdete na stránkách: 2022 FEMTEC 
Conference - Castel el San Pietro (femteconline.org)

Odpovědní pracovníci: doc. RNDr. Judita Kinkorová, 
CSc., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.,  
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., Ing. Alina Huseynli, MBA

15. konference s odkazem na Vin-
cenze Priessnitze

Vědečtí pracovníci Institutu prezentovali výsledky 
svých studií na 15. ročníku Konference s odkazem 
Vincenze Priessnitze o významu lázeňské péče v kon-
textu významného výročí 200 let od založení Priess-
nitzových lázní v roce 1822. Alina Huseynli představi-
la téma lázeňské terapeutické krajiny a Tomáš Vylita 
mluvil o významu CHKO Slavkovský les pro ochranu 
zdrojů minerální vody.

Letošní program konference nabízel celou řadu témat 
a mezi přednášejícími nechyběli odborníci z  oblasti 
zdravotnictví/lázeňství nejen z České republiky, ale 
i  ze zahraničí.

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://zivykraj.cz
https://www.karp-kv.cz/
http://zijemeregionem.cz
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ISBER – světová výroční konference

Ve dnech 3.–6. května 2023 se bude v Seattlu (USA) 
konat každoroční světová konference mezinárodní 
společnosti pro biologické a environmentální repo-
zitáře (ISBER), tzv. největší světová biobankovní kon-
ference. Biobanky podobně jako banky sbírají, shro-
mažďují a poskytují k vědeckým účelům biologický 
materiál. Tímto materiálem mohou být tkáně, buňky, 
organely, nebo krev, sliny apod., to v případě biobank 
pro humánní výzkum, biobanky mohou skladovat se-
mena, nebo jiné části rostlin a tzv. zvířecí biobanky 
zase živočišné vzorky. Vzorky jsou vždy doplněny od-
povídajícími údaji a informacemi. 

Za ILaB připravila abstrakt Judita Kinkorová: Spa 
biobank a new type of biobank. Abstrakt byl přijat 
a přednáška zařazená mezi vyzvané. 

Odpovědná pracovnice:  
doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

17. vzdělávací a diskusní 
gastroenterologické dny

Česká gastroenterologická společnost pořádala 
v prosinci v Karlových Varech 17. ročník vzdělávací a 
diskusní gastroenterologické dny, kde byl prezento-
ván příspěvěk Nealkoholická jaterní steatóza – mož-
nosti diagnostiky a léčby, jehož autory jsou Špišák  L., 
Svobodová Š., Topolčan O., Karlíková M., Fichtl J., 
Třeška V., Pecen L., Kinkorová J.

Odpovědný pracovník: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

 

2. Balneologická konference 

Letos se bude konat Balneologická konference – 
v  pořadí teprve druhá – v rámci tradiční konference 
43. imunoanalytické dny Plzeň ve dnech 19.- 22. břez-
na 2023. Odborný program balneologické konferen-
ce bude koncipován a zajištován zaměstnanci ILaB, 
a cílem bude obsáhnout významná témata, prezen-
tovat české lázeňství a balneologii a přitáhnout co 
nejširší publikum z oblasti lázeňských a balneolo-
gických míst a měst a aktérů působících v lázeňství 
a  balneologii. Výstupem konference bude sborník 
abstraktů, přednášek a posterů. Více najdete na 
stránkách konference (iadcongress.eu). 

Záznamy z 1. ročníku konference najdete na stránkách 
spadata.cz v sekci přednášek. 

Odpovědní pracovníci:  
doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.,  
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.,  
Ing. Alina Huseynli, MBA, MUDr. Vladimír Vurm,  
MUDr. Markéta Hovorková, PhD. 

Česko–německé  
projektové setkání

V listopadu jsme v Karlových Varech přívítali naše ba-
vorské partnery, s kterými jsme v září ukončili projekt 

„Cesta ke zdraví – Vytváření sítě relevantních aktérů 
v oblasti lázeňství a balneologie“ (projekt byl financo-
ván z dispozičního fondu). Jedním z výstupů byl česko-

-německý slovník pro klienty a personál lázní, který je 
ke stažení na našich stránkách www.spadata.cz.

Společně se zástupci okresu Landratsamt Wunsiedel 
im Fichtelgebirge, zástupci Karlovarského kraje, zástup-
ci českého i německého EUREGIO EGRENSIS, zástupci 
Bayerischer Heilbäder-Verband e. V.  a kolegy z Institu-
tu lázeňství a balneologie jsme diskutovali o možnosti 
další přeshraniční spolupráce. Konkretizovali jsme plá-
novaný projekt „Lesní lázeň“. 

Stejně jako Bavorský svaz lázní i ILaB svoje aktivity 
zaměřuje např. na digitalizaci v lázeňství, vzdělávání 
zdravotního personálu a lékařů, objektivizaci lázeňské 
léčby nebo se zabývá terapeutickou krajinou. Tématem 
možné spolupráce byl i přeshraniční marketing zamě-
řený na lázeňská místa.

Odpovědná pracovnice: Bc. Věra Simeth

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
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ESPA kongres | 3.–6. říjen 2023 

Evropský svaz lázní (ESPA) schválil na konci loňského roku kandidaturu České republiky a města Karlovy Vary 
jako místa pro konání výročního kongresu ESPA v roce 2023. ILaB zajistí vědecký program kongresu, který 
bude obsahovat tři součásti; medicínskou, hydrogeologickou a společenskou. Program je připravován v sou-
činnosti  ESPA, která zajistí významné zahraniční řečníky. 

Možnost konání ESPA kongresu je jak pro město, tak region i ILaB výjimečnou událostí, jak prezentovat české, 
zejména západočeské lázeňství. Proto je program koncipován s ohledem na to, aby byly Karlovy Vary, ale 
i  další české UNESCO lázně, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně prezentovány evropské odborné veřejnos-
ti. Kongres přispěje i podpoře a rozvoji cestovního ruchu v kraji. ESPA Congress 2023 bude organizován ve 
spolupráci s těmito partnery: Kraj Karlovarský, Město Karlovy Vary, Česká centrála cestovního ruchu a Česká 
asociace léčebných lázní (SLL). 

Hlavní témata kongresu se budou týkat výzev, kterým čelí cestovní ruch, zejména lázeňství, po pandemii COVID-
19. Kongres ESPA 2023 bude obsahovat aktuální témata jako inovace v lázeňství, ditigalizace a vzdělávání.

Součástí ESPA kongresu je ocenění ESPA Innovation Award, které podporuje rozvoj turistických destinací 
a   jednotlivých poskytovatelů, jako jsou lázeňská střediska, hotely a wellness centra. Cena usnadňuje zlep-
šování služeb a povzbuzuje příjemce k zavádění nových inovativních postupů a dalšímu zkvalitňování služeb. 
Další informace o ocenění jsou k dispozici na https://europeanspas.eu/espa-innovation-award/. 

Souběžně s kongresem ESPA se bude konat také B2B veletrh ESPA – SPA-CE . Zástupci lázeňských destinací 
ve střední Evropě se setkají se zástupci turistických agentur specializovaných na zdravotní a wellness turistiku.

European Spas Association byla založena v roce 1995 v Bruselu jako zastřešující lázeňská průmyslová organizace zastupující 20 evropských 
zemí s přírodními léčivy. Je to neziskové a nevládní sdružení založené na belgickém právu (AISBL). ESPA propaguje lázeňskou medicínu jako 
léčebný a preventivní přístup využívající přírodní prostředky, rehabilitační techniky a vzdělávání jako součást zdravého životního stylu. Aktivity 
ESPA se soustředí na aktivity poznávání místních přírodních zdrojů, zdůraznění významné role léčebné/zdravotní turistiky ve zdravotnictví, 
podporu kvalitních lázeňských služeb a vzdělávání a ovlivňování mediálních partnerů v lázeňství.
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Analýza přínosů lázeňství 
pro Karlovarský kraj 

Zajímá vás lázeňství a jeho přínosy pro Karlovarský 
kraj? Potom si určitě přečtěte Analýzu přínosů lázeň-
ství pro Karlovarský kraj, kterou zpracovala Karlovar-
ská agentura rozvoje podnikání, p. o.

V rámci této analýzy se kolegové soustředili na re-
gionální přínosy lázeňství pro Karlovarský kraj. Pro 
její účely si stanovili potenciální zdroje jednotlivých 
přínosů lázeňství, tedy kdo jednotlivé přínosy v Kar-
lovarský kraj generuje a to: lázeňské místo, lázeňské 
zařízení a lázeňský host. Kapitoly podrobně analy-
zují tyto zdroje s cílem identifikovat, případně vy-

číslit veškeré přínosy, které z nich Karlovarský kraj 
a jednotlivé subjekty v něm mohou čerpat. Těmito 
subjekty mohou být kromě samotných lázeňských 
hostů např. lázeňská města Karlovarského kraje 
jako taková (resp. jejich samosprávy), obyvatelé Kar-
lovarského kraje nebo místní podnikatelé v oblasti 
lázeňství a v navazujících službách.

Odkaz na dokument je k dispozici na spadata.cz 
v sekci Analýzy.

Odpovědní pracovníci: Ing. Věra Marková,  
Ing. Ondřej Hruška
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Slavná lázeňská města Evropy 

Kniha Slavná lázeňská města Evropy, kterou vyda-
lo v  roce 2022 nakladatelství FOIBOS BOOKS s.r.o. 
v  edici Světové památky UNESCO, představuje nad-
národní kulturní statek Slavná lázeňská města Evro-
py / The Great Spa Towns of Europe, a to v celé šíři 
problematiky lázeňského dědictví, které bylo díky 
uznání výjimečné světové hodnoty nejvýznamněj-
ších příkladů ohodnoceno za světové dědictví hodné 
ochrany (viz Newsletter Institutu lázeňství a balneo-
logie za 3. čtvrtletí 2022). 

Lázně a lázeňství jsou součástí evropské kulturní tra-
dice, představují jedinečný kulturní fenomén, který 
pomohl formovat Evropu a byl vzorem pro celý svět. 
A přední místo zde náleží lázeňským městům v západ-
ních Čechách, Karlovým Varům, Mariánským Lázním 
a Františkovým Lázním. Úspěšná nominace i násled-
ný zápis je příkladem úzké mezinárodní spolupráce 
při ochraně kulturního dědictví, která je prospěšná 
všem, celému lidskému společenství. Význam zápisu 
lázeňských měst na Seznam UNESCO je značný. 
Nová kniha je v mnohém rozšířenou verzí předcho-
zí knihy Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska z roku 
2014, doplněnou o všechny komponenty statku 
Slavná lázeňská města Evropy a to Baden bei Wien 
(Rakousko), Spa (Belgie), Vichy (Francie), Bad Ems 
(Německo), BadenBaden (Německo), Bad Kissingen 
(Německo), Montecatini Terme (Itálie) a Bath (Velká 
Británie), ale i další světové lokality, které měly vliv 
na historický vývoj lázní a lázeňství. 

Kniha je tak vlastně příběhem lázní. Pro porozumění 
formám a tváři lázeňské architektury, infrastruktu-
ry i navazujících prvků lázeňské krajiny je zařazena 
část funkční analýzy objasňující a vysvětlující jednot-
livé elementy lázeňského dědictví. Struktura knihy 
vychází z nominační dokumentace i dalších analýz, 
na kterých se autor knihy podílel. Cílem je seznámit 
české čtenáře s nejhodnotnějšími prvky lázeňského 
dědictví, a to nejen v případě českých lázeňských 
měst, ale i ostatních komponent celého statku. Zá-
měrem je vzbudit zájem návštěvníků a hostů k ná-
vštěvě zmiňovaných měst a iniciovat osobní poznání 
všech jejich krás, včetně vyzkoušení lázeňského pro-

cesu doslova na vlastní kůži. Lázně, které po právu 
patří mezi jedinečné světové dědictví lidské civilizace, 
si nesporně zaslouží hlubší poznání, a to nejen vněj-
šího pozlátka, ale i vnitřní podstaty lázeňství s osob-
ními zážitky z tradiční lázeňské kúry. Hosté by tak 
měli zůstávat v lázních delší dobu, než je v turistice 
po památkách UNESCO nebo wellness programech 
obvyklé. Teprve poté bude pramen poznání lázeň-
ského dědictví niternější. 

Kniha byla připravena jako výstup z procesu přípravy 
nadnárodního sériového statku Slavná lázeňská města 
Evropy / The Great Spa Towns of Europe na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
a čerpá z nominační dokumentace, na které se autor 
aktivně po celou dobu nominace podíleli. Jedná se tedy 
o výsledek spolupráce celého rozsáhlého mezinárod-
ního týmu, který připravoval nominační dokumentaci. 

V knize jsou také představeny poznatky z vědeckový-
zkumné činnosti Národního památkového ústavu za-
měřené mimo jiné na výzkum lázeňské architektury 
prostřednictvím Institucionální podpory na  dlouho-
dobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) 
a dalších širších výzkumných úkolů Národního pa-
mátkového ústavu „Výzkum, dokumentace a prezen-
tace moderní architektury a industriálního dědictví“. 
Rovněž tak důležitá byla spolupráce s Institutem 
lázeňství a balneologie, v. v. i. (ILaB). Odbornými re-
cenzenty knihy jsou RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. a RNDr. 
Michal Urban, CSc.

Odpovědný pracovník: Mgr. Lubomír Zeman
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se jejich tvar zplošťoval a v současné době mladí de-
signeři přináší stále nové tvary. Mnoho pohárků vzni-
ká mezi mladými umělci a studenty uměleckých škol. 
Velmi často se také stává předmětem designérských 
změn a občas se proměňuje v extravagantní kousky 
s různým tvarem, materiálem, velikostí a dekorem. 
Jeho lety prověřená funkčnost úzce souvisí s dekorací, 
mnohdy připomíná šperk.
 
Dříve se pohárky vyráběly z kameniny, cínu, stříb-
ra, dřeva či skla, které počátkem 19. století nahra-
dil porcelán. Na konci století došlo i na první změny 
tvaru. Nejprve byly pohárky zvonovité, později kónic-
ké a v  poslední době ploché. Také ouško se postup-
ně měnilo v praktičtější a pohodlnější násosku. Díky 
ní se minerální voda nedostává do kontaktu se zuby 
a nenarušuje zubní sklovinu. Materiál i tvar by měly 
zohledňovat chemické a tepelné vlastnosti pramene, 
měly by vycházet z technologických možností a také 
lázeňské praxe, kterou balneologové upravovali 
po staletí.

Historické pohárky jsou k vidění v Muzeu lázeňských 
pohárků v Lokti, kde je více než  3,5 tisíce pohárků 

převážně z porcelánu a výhradně na téma – Karlovy 
Vary. Patrně se jedná o největší a nejucelenější sbírku 
na světě. Muzeum je zapsáno i v české knize rekordů.
Jedná se o rodinnou sbírku, kam v loňském roce při-
byly dva unikáty, a sice lázeňský pohárek s motivem 
Dorotheina altánu a dále aktuální přírůstek do sbírky 
na téma Findlaterův altán s datací v roce 1801, tedy 
přímo v roce, kdy byl tento pavilonek postaven. Oba 
pohárky pocházejí z vídeňské porcelánové manu-
faktury Augarten, která byla v provozu od roku 1718, 
tedy významně dříve než První porcelánová manu-
faktura v Čechách, v Horním Slavkově  – 1792.

Odpovědná pracovnice: Ing. Milena Nováková Ph.D.

Víte, že
Dorothein altán a lázeňský pohárek

Lázeňské procedury, koupele, lázeňské lesy, parky, 
aromatherapie, masáže, procházky po kolonádě 
a  popíjení minerálních vod je odjakživa propojeno 
s lázeňským pohárkem i lázeňskými altány.

Lázeňství je fenoménem, které tvoří již po mnoho 
století důležitou součást léčebných procesů, rege-
nerace a  odpočinku. Lázeňský pohárek představu-
je bezprostřední spojení lázeňství a užitého umění. 
Možnosti zobrazení motivů lázeňské krajiny, přede-
vším v lokalitách města Karlovy Vary, vždy úzce sou-
viselo a souvisí s   výrobky a předměty z porcelánu 
jako dalšího významného fenoménu s přívlastkem 

„karlovarský“. 

V minulosti měla scházející se společnost v lázních 
Karlovy Vary již od počátku 18. století světové zastou-
pení. Mezi nejslavnější obdivovatele patří německý 
básník a přírodovědec J. W. Goethe a ruský car Petr 
Veliký.  Rakouská císařovna Marie Terezie navštívila 
Karlovy Vary jako princezna roku 1721 s matkou císa-
řovnou Alžbětou Kristýnou, manželkou císaře Karla 
VI. Velkoryse lázním pomáhala. Její památku připomí-
ná portrét na domě Krásná královna na Staré Louce.
 
Aristokracie se v Karlových Varech ráda scházela. Nejen 
u Vřídla slavné osobnosti ovlivňovali evropské politické  
dění. Mezi krásné, pozoruhodné a inspirující ženy pat-
řila Anna Charlotta Dorothea von Medem, vévodkyně 
Kuronská, říšská hraběnka z Medemu. Do Karlových 
Varů přijela poprvé v roce 1790. V Karlových Varech 
se Dorothea v roce 1808 poprvé setkala i s Johannem 
Wolfgangem von Goethe. Dorothea Kuronská doprová-
zela  politické a společenské elity vedle králů a císařů. 
Jejímu šarmu a kráse málokdo odolal.  Dokázala být 
příjemným středem tamnějšího prostředí.

Vévodkyni a romantické prostředí v lázeňském městě 
dodnes připomíná Dorothein altán. Klasicistní drob-
nou stavbu zde v roce 1791 nechal postavit pražský 
hrabě Kristián Filip Clam-Gallas jako výraz obdivu 
a lásky k  ní. Hrabě byl významný český šlechtic a me-
cenáš. Zasloužil se o založení lázní v Libverdě, objevil 
tam několik minerálních pramenů. První lázeňské bu-
dovy tam vznikly kolem roku 1760 a další přibyly po 
dvaceti letech. Ke konci 18. století Kristián Filip začal 
s budováním lázeňského parku v anglickém stylu.  Ná-
sledně zbudoval promenádu, divadlo a klasicistní zá-
meček s Clam-Gallasovským erbem ve štítu. Osvícený 
člověk stavbou Dorotheina altánu  v Karlových Varech 
významně přispěl k úpravám lázeňského prostředí.   

Altán stojí na žulovém skalnatém ostrohu nad řekou 
Teplou, na tzv. Dorotheiných nivách. Jedná se o první 
karlovarský altán pro potěšení při oblíbených pro-
cházkách lázeňských hostů. 

Dorothein altán je od té doby oblíbeným cílem lá-
zeňských hostů a turistů. Dřevěný empírový altán 
na osmibokém půdoryse uzavírala kruhová kupole 
původně v  červené barvě. Kupoli nese osm dřevě-
ných jónských sloupů, stojících na soklech hranolo-
vých tvarů. Na  žulové skále pod altánem je vysekán 
původní věnovací nápis z roku 1791: „DOROTHEENS 
AUE ZUM ANDENKEN DER DURCHREGIER HERZOGIN 
VON CURLAND DEN 21. IUN 1791“. V současné době 
je altán částečně poničen, chybí kameninová váza na 
kamenném oltáři, kterou ovíjel had jako symbol věč-
nosti.

Významné stavby, přírodní scenérie a výjevy z dějin 
Karlových Varů byly a jsou častým motivem při de-
korování karlovarského porcelánu, zejména karlo-
varských pohárků na pití termální vody. Dekorace 
na pohárcích se v čase proměňovala. Původně se 
jednalo o kruhové nádoby bez pítka a ouška, posléze 
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v Plzni

P
od pojmem „duševní  zdraví“ 
podle Světové zdravot nické 
organizace (WHO) rozu-
míme stav, který „jedinci 

umožňuje realizovat vlastní nadání, 
vyrovnávat se s běžnými životními 
stresory, produktivně a úspěšně pra-
covat a podílet se na životě vlastní 
společnosti“ (WHO, 2004). Oblast du-
ševního zdraví se tedy nezaměřuje 
pouze na léčbu duševních onemoc-
nění, ale také na jejich prevenci a na 
rozvoj duševního zdraví obecně.

V současné době se problematika 
duševního zdraví stává skutečnou vý-
zvou pro světovou společnost. Je po-
zorován zejména výrazný nárůst  počtu 
lidí trpících úzkostnými  poruchami 

a různými typy depresivních one-
mocnění a poruch osob nosti – mezi 
lety 1990 a 2013 se počet úzkostných 
poruch zvýšil o 42 % a  počet onemoc-
nění a poruch spojených s depresí do-
konce o 54 % (UK Ministry of Defence, 
2018). Určitou roli zde hraje i spojitost 
mezi rozvojem moderních technologií 
a lidskou psychikou. Podle posledních 
dostupných dat WHO deprese posti-
huje přibližně 40 milionů lidí po celém 

světě, což je přibližně 4,3 % populace 
(WHO, 2017).

Duševní zdraví ovlivňuje řada fak-
torů, ať už se jedná o vlivy pozitivní, či 
negativní. Jedním z typických nega-
tivních faktorů ohrožujících duševní 
zdraví je stres. Termín stres se použí-
vá ve dvou různých významech:
1) ve smyslu situace člověka,  který 

se nachází v nepříznivých podmín- 
 kách;

2) ve smyslu nepříznivých vlivů (tak-
zvaných stresorů), které k této si-
tuaci vedou.

Stresor představuje jakýkoli podnět, 
který vychyluje nejen fyziologickou, 
ale i psychickou rovnováhu. Streso-
ry můžeme rozdělit na fyziologické, 
psychické a sociální.

Mezi fyziologické stresory patří 
například bolest, nemoc, úraz, nena-
plnění základních životních potřeb, 
špatné environmentální a hygienické 
podmínky.

Psychické stresory představují 
podněty, které jedinec vnímá jako 
ohrožující, jsou to například negativ-
ní emoce, strach z nenaplnění oče-
kávání, obavy ze selhání, pracovní 
přetížení, zvýšená únava a podobně.

Mezi sociální stresory mohou  patřit 
například náročné životní události – 
úmrtí nebo onemocnění člena rodiny, 
rozvod, neshody v manželství, pra-
videlné konfliktní situace v rodině 

a nejbližším okolí (Švamberk Šaue-
rová, 2018). Při definování stresové 
situace je potřeba brát v úvahu „po-
měr mezi mírou (intenzitou, velikos-
tí, tlakem a podobně) stresogenní 
situace (stresoru či stresorů) a silou 
(schopnostmi, možnostmi a podob-
ně) danou situaci zvládnout“ (Křivo-
hlavý, 2009). O stresu proto hovoříme 
pouze v případě, pokud je míra inten-
zity stresogenní situace vyšší než 
schopnost konkrétního jedince tuto 
situaci zvládnout. Nadlimitní situací 
může být jak jedna kritická situace 
(například ztráta blízké osoby), tak 
i velké množství běžných každoden-
ních problémů.

Mezi pozitivní faktory, které při-
spívají k dosažení duševní pohody, 
můžeme zařadit zdravou výživu, 
pravidelný pohyb, dostatečný spá-
nek, zdravou a přátelskou atmosféru 
na pracovišti, dostatek pozitivních 
sociálních kontaktů, dobré vztahy se 
sousedy, příbuznými i přáteli. Důleži-
tým faktorem podporujícím duševní 
zdraví je životní optimizmus – zvlá-
dání nelehkých životních situací, uvě-
domování si smyslu života i vlastní 
zdatnosti a také sebedůvěra.

Dysbalancí ve prospěch negativ-
ních faktorů vzniká celá škála problé-
mů, které mohou vyústit v duševní 
onemocnění. Chronický stres a poci-
ty nedostatečného zvládání životních 
zkušeností mohou vyvolávat pocity 
beznaděje, které se v případě dlou-
hodobého působení stávají součástí 
takzvaného depresivního syndromu 
(Praško, 2003).

Komplexní lázeňská léčba
Komplexní lázeňská léčba jako syste-
matizovaná všeobecná terapie svým 
charakterem i šíří představuje jednu 

Úloha lázeňské péče v prevenci  
duševního zdraví

V současné době se problematika duševního zdraví stává skutečnou výzvou pro světovou společnost. Je pozorován zejména 
výrazný nárůst počtu lidí trpících úzkostnými poruchami a různými typy depresivních onemocnění a poruch osobnosti. 
Preventivní lázeňské léčebné pobyty ve specializovaných lázeňských zařízeních vedou ke zvýšení odolnosti vůči působení 
nepříznivých zátěžových vlivů a představují významný nástroj prevence psychických a psychosomatických onemocnění.
depresivní onemocnění, léčebné lázně, prevence

The role of spa care in the prevention of mental health
Mental health is currently a great challenge for a global society and an important part of the public health mission. 
There has been a significant increase in the number of people suffering from anxiety disorders and various types of 
depressive illnesses and personality disorders. Many complications and lengthy recovery can be avoided by preventing 
these problems early. One of the most important components of prevention is a complex spa treatment.
depressive diseases, medical spa, prevention
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z nejvýznamnějších složek prevence, 
a to ve všech jejích fázích: od formo-
vání pozitivního zdraví ke zvýšení 
odolnosti vůči působení nepřizni-
vých zátěžových vlivů přes prevenci 
komplikací již vzniklé choroby až po 
vlastní léčbu.

Účinek lázeňské léčby na organi-
zmus spočívá ve složitých reflekto-
rických a humorálních procesech. 
Přímým a nepřímým působením na 
nervovou soustavu, vytvářením nebo 
přetvářením podmíněných reflexů 
a působením humorálních a hormo-
nálních vlivů. Cílené aplikace přírod-
ních léčivých zdrojů pomáhají norma-
lizovat snížené adaptační schopnosti 
organizmu (Jandová, 2009). Aktivací 
fyziologických obranných mechani-
zmů je zvyšována odolnost organi-
zmu a vegetativní rovnováha. Sou-
časné působení jednotlivých složek 
lázeňské léčby na jednotlivé orgány 
a na celý organizmus vede k celkové 
změně reaktivity organizmu. Je nut-
né zdůraznit, že prostá rekreace bez 
lékařského vedení a léčebného reži-
mu nemůže splnit svoje preventivní 
poslání.

Neoddělitelnou součástí lázeňské 
léčby je edukace pacienta prováděná 
zdravotnickým personálem lázeňské-
ho zařízení. Zaměřuje se především 
na korekci domácího a pracovního 
režimu, a to jak pohybového, tak i di-
etního, na zdravý životní styl, nutnost 

odpočinku, na používání pomůcek, 
dodržování účelné farmakoterapie, 
na selfmonitoring, na zákaz/omezení 
rizikových faktorů (Špišák, 2020).

Integrální součástí lázeňské péče 
je lázeňský režim se svým rytmickým 
uspořádáním, který klade velký dů-
raz na pohybovou aktivitu v lázeňské 
přírodní krajině. Lázeňské prostředí 
umožňuje využití téměř všech forem 
pohybové terapie, proto lázeňský po-
byt můžeme považovat za jeden z op-
timálních způsobů, jak navrátit pohyb 
do života pacientů. Terénní kúry v lá-
zeňských lesích, které se vyznačují 
individuální zátěží, celkovým trénin-
kem, pobytem na čerstvém vzdu-
chu a zážitky z krajiny, jsou součástí 
komplexní lázeňské péče prakticky 
ve všech lázních v České republice.

Věda a výzkum
Výsledky řady zahraničních studií 
z posledních let prokazují souvislost 
mezi pobytem v přírodě a zvýšením 
psychické pohody sledovaných sub-
jektů, případně studie ukazují, že po-
byt v přírodě má výrazně větší vliv 
na zdraví v porovnání s obdobnými 
aktivitami v městském prostředí či tě-
locvičně (Huseynli, 2021). Pobyt v lá-
zeňské přírodě má pozitivní vliv nejen 
na odbourávání takzvaného klasické-
ho stresu, ale působí i například proti 
syndromu vyhoření, který ve značné 
míře ovlivňuje kvalitu života osob a vy-
kazuje podobné charakteristiky s ně-
kterými duševními poruchami. Jedná 
se o proces, který probíhá v několika 
fázích: idealistické nadšení  →  sta-
gnace → frustrace → apatie → vyhoření. 

Terénní kúry 
v lázeňských 

lesích jsou 
součástí 

komplexní 
lázeňské péče 

prakticky ve 
všech lázních 

v České 
republice

Graf 1 Průměrný rozdíl hodnot jednotlivých dimenzí aktuálního 
psychického stavu před a po kondiční procházce nordic walking 
Zdroj [5].
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O autorech
Ing. Alina Huseynli, MBA
Absolvovala bakalářské a navazující magisterské 
studium v oboru Ochrana a využívání přírodních 
zdrojů na České zemědělské univerzitě v Praze. 
V rámci studia se věnovala stanovení celkového 
množství a kvalitativního zastoupení nízkomole-
kulárních organických kyselin a dalších půdních 
charakteristik v celkové a rhizosférní půdě. Od 
roku 2019 pracuje v Institutu lázeňství a bal-
neologie, v. v. i., kde se věnuje preventivní úloze 
lázeňské léčby, výzkumu takzvané terapeutické 
krajiny a inovacím v lázeňství. V roce 2021 ab-
solvovala MBA studium ve studijním programu 
Management zdravotnictví. Od roku 2022 je 
studentkou doktorského studijního programu 
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Je 
autorkou a spoluautorkou odborných článků 
z výše uvedených oblastí publikovaných v čes-
kých i zahraničních časopisech.

Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Je předsedou Rady Institutu lázeňství a bal-
neologie, v. v. i., vedoucím lékařem Sanatoria 
Savoy Westend v Karlových Varech a externím 
pracovníkem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni. Má více než 30leté zkušenosti s vedením 
lázeňských sanatorií. Je absolventem Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, má atestaci 
z vnitřního lékařství, fyziatrie, balneologie a lé-
čebné rehabilitace. V roce 1986 úspěšně ukončil 
doktorské studium na 3. LF UK v Praze, téma-
ty jeho kandidátské práce byla diabetologie 
a léčebná rehabilitace v lázeňství. Je členem 
ČLS JEP, společností gastroenterologické a dia-
betologické. Je autorem více než 50 vědeckých 
prací a sdělení v lékařských periodikách, na kon-
ferencích v České republice i v zahraničí.

Důsledky syndromu vyhoření se pro-
jevují i v oblasti fyzického zdraví. Bylo 
prokázáno, že existuje určitá souvislost 
mezi syndromem vyhoření a krevním 
tlakem, srdečním pulzem, koronární 
mikrocirkulací, imunitou a endokrin-
ním systémem, nervovým systémem, 
alergiemi, chronickými bolestmi hlavy, 
hmotností, poruchami spánku, únavou 
a ospalostí (Hloušková et al., 2021).

Při procházce v lesním prostředí 
naopak dochází ke snižování krevní-
ho tlaku, zlepšení kvality spánku, pro-
dloužení jeho délky, snižování hladiny 
stresových hormonů, normalizaci ve-
getativních funkcí a dosažení vnitřní 
rovnováhy (Sudimac et al., 2022; Ya-
maguchi et al., 2006; Li et al., 2011; 
Toda et al., 2013; Ochiai, 2015).

Pozitivní vliv terénních kúr v lesním 
prostředí na psychický stav a zlep šení 
nálady lázeňských hostů potvrzují 
i výsledky standardizovaného dotaz-
níkového šetření Institutu lázeňství 
a balneologie, v. v. i. Byla potvrzena 
hypo téza, že existuje statisticky vý-
znamný rozdíl ve všech dimenzích 

(napětí, deprese, hněv, vita lita,  únava 
a  zmatenost) dotazníku Profile of 
Mood States před kondiční procház-
kou nordic walking v lázeňských lesích 
Karlových Varů a po ní. U zúčastně-
ných probandů došlo k významným 
změnám jednotlivých dimenzí aktuál-
ního psychického stavu. Snížila se hla-
dina napětí, deprese, únavy, hněvu, 
zmatku a zvýšila se vitalita (graf 1). 
Největší změna po absolvování lázeň-
ského pobytu byla dle hodnot mediá-
nů a průměrů pozorována v oblasti vi-
tality (Huseynli, Marková, 2021). Další 
významná změna ve smyslu snížení 
nastala v oblasti únavy. Únava je přiro-
zenou reakcí organizmu na vyčerpání 
zásob energie ve svalových a nervo-
vých buňkách (Nakonečný, 2000). 
Únava, která trvá déle než několik dní, 
v případě, že neodpovídá vynakláda-
né námaze, může být projevem one-
mocnění nebo poruchy organizmu. 
Tendence podceňovat signály únavy 
může mít fatální následky.

K celkové psychické vyrovnanosti 
po procházkách v lesním prostředí 

vede nejen samotná pohybová tera-
pie. Řada vědeckých prací ukazuje, že 
přítomnost specifických přírodních 
faktorů má významný léčebný účinek 
na lidské zdraví (Chen et al., 2015; Cho 
et al., 2017). Využití přirozené inha-
lace terpenů (těkavých organických 
látek) při procházkách lázeňských 
pacientů potencuje léčebný účinek 
lázeňské léčby. Je ale nutné proká-
zat přímý vztah zvýšené koncentrace 
těchto látek a léčebného efektu na 
lidské zdraví.

Závěr
Preventivní lázeňské léčebné pobyty 
ve specializovaných lázeňských zaří-
zeních vedou ke zvýšení odolnosti vůči 
působení nepříznivých zátěžových 
vlivů a představují významný nástroj 
prevence psychických a psychosoma-
tických onemocnění. Výdaje na pre-
ventivní programy zabraňující vzniku 
a rozvoji mentálních problémů mohou 
mimo jiné ušetřit budoucí náklady na 
zdravotní a sociální péči o jedince s ná-
sledným duševním onemocněním. 
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Po třech měsících ve funkci je obtížné hodnotit činnost institutu za celý uplynulý rok 2022. 
Proto se zaměřím spíše na budoucnost. Institut svým zaměřením obsahuje bohaté škály čin-
ností, které zahrnují výzkum v rámci výzkumných projektů, vzdělávání, různé typy spoluprací, 
publikací, prezentací apod. se vším do lázeňství a balneologie patří. V současné době je třeba 
institut stabilizovat, dát procesům řád, nastavit jasná a transparentní pravidla, komunikovat 
transparentně a čitelně vzhledem ke zřizovateli, personálně institut podpořit. A především 
vytvořit tvůrčí a inspirativní prostředí, které motivuje k práci a práce přináší osobní radost 
a uspokojení. 

Nejdůležitější úkol, který před Institutem stojí je příprava strategického projektu Centrum 
lázeňského výzkumu. Podařilo se přes jisté obtíže získat studii proveditelnosti a analýzu rizik, 
které jsou nezbytným předpokladem přípravy tak rozsáhlého projektu. Nyní stojí před pra-
covníky, zejména výzkumnými pracovníky nejednoduchý úkol připravit parciální projekty ře-
šící vybrané problematiky lázeňství a balneologie jejich společným jmenovatelem pak bude 
Centrum lázeňského výzkumu. 

Vzhledem k personálnímu obsazení ILaB je nezbytná spolupráce s různými subjekty od vy-
sokých škol, přes nemocnice, malé a střední podniky, lázeňské domy apod., bude příprava 
náročná nejen po odborné vědecko-výzkumné stránce, ale i po stránce právní, organizační, 
manažerské a ekonomické. 

Pevně věřím, že s podporou Karlovarského kraje se společně podaří tento velký projekt složený 
z podprojektů připravit tak, aby vznikla funkční výzkumná infrastruktura, která přispěje k roz-
voji vědeckého potenciálu kraje, jeho prezentaci a zviditelnění nejen v rámci České republiky. 

Druhým významným úkolem je účast na pořádání Evropské balneologické konference ve spo-
lupráci s Evropskou lázeňskou společností ESPA a s organizační a finanční podporou Karlovar-
ského kraje i města Karlovy Vary. ILaB bude zodpovědný za vědecký program konference, za-
jištění účasti významných evropských řečníků a také za možnost prezentace lázeňských měst 
a  nejen jich, se záměrem prezentace českých i slovenských lázní na tomto mimořádném fóru. 

Přeji proto ILaB a jeho zaměstnancům hodně sil, elánu a radosti ze společné práce v roce 2023. 

Judita Kinkorová 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://zivykraj.cz
https://www.karp-kv.cz/
http://zijemeregionem.cz
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Institut má své zastoupení v dalších lázeňských měs-
tech. Najdete nás také v Mariánských Lázních a Kon-
stantinových 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.

https://www.instagram.com/ilab.cz/
https://www.facebook.com/ilab.cz
https://www.linkedin.com/company/institut-lazenstvi-a-balneologie/
https://www.youtube.com/channel/UC_SULjsQHPxg9R2dlh2cq-A
mailto:info@i-lab.cz
http://www.i-lab.cz
http://www.spadata.cz
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