
 
 

Inovační platforma pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje 

Číslo zasedání:   1 

Termín:    24. května 2017 

Místo:  Savoy Royal Restaurant II, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary  

Přítomní:    viz. prezenční listina 

Předsedající:   Ing. Martina Weissová (RIS3 manažerka) 

Facilitace:   Prim. MUDr. Ladislav Špišák CSc.   

Zahájení:   14:00 hod. 

Ukončení:   16:00 hod. 

Zapsal:    Prim. MUDr. Ladislav Špišák CSc.  

 

Zápis z jednání:  

RIS3 manažerka M. Weissová přivítala účastníky na 1. jednání Inovační platformy a představila smysl 

Regionální inovační strategie, jako stěžejního dokumentu pro čerpání evropských prostředků na 

podporu vědy, výzkumu a inovací. Každý členský stát je totiž povinen připravit a realizovat tzv. strategii 

pro inteligentní specializaci. Jednou z oblastí specializace, kterou RIS3 strategie definuje je právě 

balneologie a lázeňství. V návaznosti na RIS3 strategii představila další stěžejní dokument – Strategii 

hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který je pro tento 

klíčový obor velmi významný. Návrh akčního plánu Hospodářské restrukturalizace na léta 2017 - 2018 

obsahuje regionálně specifické opatření, které reflektuje potřeby vzdělávání a výzkumu v oblasti 

lázeňství a balneologie. Záměr spočívá ve vytvoření dotačního programu či vyčlenění specifické alokace 

pro Karlovarský kraj na podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, 

fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů umožňující financování rozvoje 

konkurenceschopnosti infrastruktury a veřejného prostoru podporující atraktivitu regionu a rozvoje 

veřejných služeb pro podporu prorodinné politiky, vč. konkurenceschopné nabídky volnočasových 

aktivit. V současné chvíli probíhá mezirezortní připomínkování, finální verze akčního plánu bude známa 

cca v druhé polovině června 2017.  

Poté představila M. Weissová Prim. MUDr. Ladislava Špišáka, CSc., facilitátora inovační platformy, 

kterému následně předala slovo. P. Špišák hovořil o výzkumném ústavu balneologickém, který 

v minulosti působil v Mariánských lázních, o částečně nástupnické organizaci Balneologického institutu 

Karlovy Vary, o.p.s. a jeho aktivitách a o současném aplikovaném výzkumu v lázeňství (podrobnější 

informace viz. příloha zápisu – prezentace p. Špišáka).  

Následovala diskuse o současném vývoji nově založené veřejné výzkumné instituci v Karlových Varech 
– Balneologický institut KV, v. v. i., dále též o otevření pobočky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Karlových Varech a možnostech dalšího financování infrastruktury pro akademické pracoviště 
(rekonstrukce budovy, vybavení odborných učeben, pořízení přístrojů…) ze zdrojů vyčleněných na 



 
typová opatření akčního plánu Hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje. V případě schválení vládou bude možné v rámci této aktivity financovat též další 
vzdělávání pro lékařské pracovníky (odborné akreditované semináře v oblasti balneologie a lázeňství, 
edukační programu pro jednotlivé indikace apod.), aktivity směřující k získávání excelentních 
pracovníků v balneologii v KVK, aplikovaný výzkum v oblasti balneologie, včetně následné 
komercializace výstupů VaV, popularizaci účinků lázeňské léčby na zdraví pacienta, vč. propagace 
zdravého životního stylu.  

Následně byli účastníci inovační platformy vyzvání k vyjádření svého názoru na současnou situaci 

v oblasti lázeňství a balneologie. V rámci diskuse se všichni přítomní shodli na následujících potřebách, 

které by výrazně přispěli k rozvoji lázeňství v Karlovarském kraji:  

Problém:  

1) Dosud neexistuje žádný podpůrný zdroj, který by se věnoval komplexní medializaci informací 
o unikátnosti léčebných účinků lázeňské léčby a nabídce poskytovaných služeb napříč celým 
lázeňským trojúhelníkem. 
 

2) Neexistuje vize Karlovarského kraje v oblasti lázeňství a balneologie, lázeňská zařízení a hotely 
neznají směr, kterým se chce Karlovarský kraj ubírat, což vede k výrazné roztříštěnosti a 
celkovému oslabení prezentace regionu navenek.  
 

3) Účastníci platformy poukázali na vágní systém nastavené spolupráce se zástupci Karlovarského 
kraje. Dosud se nikdo z vedení Karlovarského kraje oficiálně nesetkal se zástupci lázeňských 
zařízení a hotelů. Na krajském úřadě chybí koordinátor, který by měl v gesci spolupráci 
s lázeňskými subjekty a lázeňskými místy.  

 

Možné řešení: Podporu marketingu Karlovarského kraje v oblasti lázeňství zaměřenou na komplexní 
propagaci klíčové aktivity regionu (tzn. vytvořit doplňkové aktivity, podporující vlastní marketing 
jednotlivých lázeňských zařízení a hotelů, vyčlenit pracovníka, který se bude věnovat spolupráci se 
zástupci zainteresovaných subjektů a plnění aktivit, které budou stanoveny v Koncepci cestovního 
ruchu pro oblast lázeňství a balneologie) je zapotřebí zakotvit do nově připravované Koncepce 
cestovního ruchu.  

Vzhledem k tomu, že je na komplexní propagaci regionu potřeba vyčlenit velký objem finančních 
prostředků, řešila se otázka, jakým způsobem je možné zajistit potřebný zdroj financování. M. 
Weissová sdělila, že by se tato potřeba dala rozpracovat do podoby konkrétního typového opatření do 
dalšího akčního plánu Hospodářské restrukturalizace, jehož přípravy se plánují cca od června 2017. 
Bude se jednat o přípravu akčního plánu na léta 2019 – 2020. V této souvislosti se účastníci inovační 
platformy domluvili na následné spolupráci v rámci příprav typového opatření na podporu marketingu 
v oblasti balneologie a lázeňství. Pro potřeby dalšího setkávání se využije funkční uskupení MEDISPA 
složené ze zástupců lázeňských zařízení a hotelů v Karlovarském kraji.  

 
Závěr: 
M. Weissová poděkovala všem přítomným za účast a cenné podněty, kterým se bude realizační tým 
projektu Smart akcelerátor dále věnovat. O nových skutečnostech a vývoji příprav akčního plánu (2019 
– 2020) bude účastníky inovační platformy průběžně informovat.  


