
 
Inovační platforma pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje 

 

Číslo zasedání:   10 

Termín:    26. října 2022 

Místo:  KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

Přítomní: viz. prezenční listina 

Předsedající:   Ing. arch. Vojtěch Franta 

Zahájení:   14:05 hod. 

Ukončení:   15:45 hod. 

Zapsal:    Ing. Ondřej Hruška 

 

Zápis z jednání:  

Na úvod přivítal všechny účastníky náměstek hejtmana Karlovarského kraje V. Franta a poté předal 

slovo nové ředitelce Institutu lázeňství a balneologie doc. RNDr. Juditě Kinkorové, CSc., která se krátce 

představila. 

V rámci prvního bodu prezentovala V. Marková výstupy z Analýzy přínosů lázeňství pro Karlovarský 

kraj, kterou zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Cílem této analýzy bylo ověřit dvě 

obecně přijímané hypotézy, a sice že lázeňství je strategicky významné odvětví pro Karlovarský kraj 

a že Karlovarský kraj je hlavním aktérem v odvětví lázeňství ČR. Analýza proto podrobně rozebírá 

jednotlivé zdroje regionálních přínosů lázeňství, tj. lázeňská místa, lázeňská zařízení a lázeňské hosty. 

Na základě jejich zevrubného rozboru byly potvrzeny obě hypotézy. Analýza bude uveřejněna na 

webových stránkách www.ris3kvk.cz, www.karp-kv.cz a www.spadata.cz. 

Ředitelka Institutu lázeňství a balneologie J. Kinkorová seznámila přítomné s plánovanými výzkumnými 

aktivitami institutu v roce 2023.  Projekty jsou roztříděny do tří pilířů - medicínský, environmetální 

a společenskovědní. Dále byl krátce představen strategický projekt Centrum lázeňského výzkumu 

a plánovaná vzdělávací a školící činnost. Zmíněny byly rovněž výhledové cíle institutu. V příštím roce 

by se měl ILAB podílet na organizaci evropského kongresu ESPA v Karlových Varech.  

V dalším bodě nejprve O. Hruška připomněl proces zpracování Koncepce rozvoje lázeňství 

a balneologie v Karlovarském kraji. Poté uvedl několik událostí posledních tří let, které měly významný 

vliv na implementaci koncepce a v konečném důsledku na její samotný obsah. V této souvislosti přiblížil 

https://www.ris3kvk.cz/
https://www.karp-kv.cz/
http://www.spadata.cz/


 
postup pro provádění změn koncepce. Náměstek hejtmana Karlovarského kraje V. Franta informoval 

o záměru Karlovarského kraje připravit jednotnou koncepci cestovního ruchu, jejíž součástí by mohla 

být i aktualizovaná koncepce lázeňství a balneologie. J. Ciglanský zdůraznil, že je třeba věnovat 

dostatečnou pozornost klasickému lázeňství. 

O. Hruška podal zprávu o dokončení manuálů lázeňské péče, jejichž vznik byl financován z projektu 

Smart Akcelerátor 2.0. Zpracovatelem všech sedmi manuálů byl Institut lázeňství a balneologie, 

přičemž ke každému z nich byly vyhotoveny dva oponentské posudky. Následně byla probírána 

možnost šířit některé manuály nejen v elektronické podobě ale také formou tištěné publikace. 

P. Židlický informoval o vývoji nástrojů určených na podporu cestovního ruchu, např. software 

DestinACE, který by měl sloužit destinačním manažerům pro podporu strategického plánování 

a rozhodování v destinacích.  

Na závěr proběhla diskuze k budoucnosti této platformy, která byla v uplynulých třech letech 

financována z projektu Smart Akcelerátor 2.0, jehož realizace končí 31. 12. 2022. Mezi přítomnými 

členy panovala obecná shoda na pokračování platformy, která by měla být organizována alespoň 

2x ročně z úrovně Karlovarského kraje. 

 

Příloha č. 1 Analýza přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj (prezentace) 

Příloha č. 2 Výzkumné aktivity ILAB v roce 2023 

Příloha č. 3 Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje (prezentace) 

Příloha č. 4 Informace o zpracování manuálů lázeňské péče 


