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Typické aktivity

• Podpora působení krajské veřejné výzkumné instituce v největších a nejprestižnějších
českých lázních
• Rozvoj balneologického výzkumu – ověřování výsledků a zkoumání nových možností
v lázeňské léčbě a využití přírodních zdrojů, výzkum v oblasti lázeňské kulturní terapeutické krajiny
• Aplikace výsledků výzkumu v lázních (v dlouhodobějším horizontu – po posouzení
prospěšnosti potenciálních inovací)
• Aplikace výsledků výzkumů v lázeňské kulturní krajině (pobyt v lázeňských lesích jako
součást lázeňského ozdravného pobytu)
• Spolupráce s profesními sdruženími (SLL KV, SLL ČR, SLM)

Očekávané přínosy

+ argumentace pozitivních účinků lázeňství na lidské zdraví (vědecké ověření)
+ přímá vazba výzkumu na aplikaci inovací v lázních i v městské krajině
+ možnost využití výsledků výzkumu pro marketing lokality a regionu, popularizace výsledků výzkumu
+ možnost návazností na VŠ (+ zatraktivnění studia v místě)
+ objektivizace lázeňské léčby, posílení jejího postavení v rámci zdravotní péče v ČR
+ možnost zapojení do přeshraničních projektů
+ prestiž lázeňského města (nikoli „skanzen lázeňství“, ale progresivní moderní lázeňské
město)
+ šance pro vědu a výzkum – uplatnění expertů, publikování, zapojení studentů VŠ odpovídajících oborů (medicína, balneologie, fyzioterapie, hydrologie apod.)
+ možnost certifikace lázeňských zařízení (odvíjí se od zájmu lázeňských subjektů o tuto
certifikaci)
+ nová expertní pracovní místa, příliv vzdělaných lidí (multiplikační efekt ve vztahu k místní ekonomice)
+ nákup specifických a expertních služeb
+ vyšší potenciál města pro konferenční a kongresové aktivity a přednášky pro veřejnost
v oborech souvisejících s lázeňstvím

Možné překážky

– nedostatečná podpora Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i., ze strany zřizovatele
a problémy s externím financováním (grantové projekty)
– sídlo instituce v budově bývalé školy, která je před rekonstrukcí a neumožňuje dostatečné
rozvinutí výzkumné infrastruktury
– Výzkumný ústav balneologický Lázně Mšené, v. v. i. – potřeba zajistit, aby se činnosti
neduplikovaly

Nutné podmínky

• Trvalá podpora Karlovarského kraje
• Zajištění dostatečného a kvalitního personálního obsazení
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• Motivační prvky pro získání výzkumných pracovníků a jejich rodin pro přesídlení
do Karlových Varů
• Zajištění vhodného sídla
• Zajištění přístrojového vybavení
• Zajištění grantů a dotačních titulů na výzkum
• Vyřešení součinnosti Karlovarský kraj – Lázně Mšené – stát – MZČR

Nutné podmínky
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Aktéři

Veřejní

Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary
Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:
– odbor kancelář tajemníka
– odbor právní
– odbor informačních technologií
– odbor financí a ekonomiky
– odbor rozvoje a investic
– odbor strategií a dotací

Poskytovatelé zdravotní
a lázeňské péče

Poskytovatelé wellness služeb

Kancelář architektury města
Karlovy Vary, p. o.

Inovační centrum INION, z. s.

Infocentrum města
Karlovy Vary, o. p. s.
Správa lázeňských parků, p. o.
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.
Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, p. o.
Karlovarský kraj
Odbory Krajského úřadu
Karlovarského kraje:
– odbor informatiky
– odbor regionálního rozvoje
– odbor řízení projektů
– odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu

Cílové skupiny
• Podnikatelské subjekty zabývající se lázeňstvím a doprovodnými službami na území
města
• Obyvatelé města a kraje
• Nově příchozí pracovní síla
• Návštěvníci lázeňských zařízení a pacienti
• Veškeré subjekty působící v oblasti lázeňství
a balneologie v ČR i v zahraničí

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p .o.
Destinační agentura pro KVK
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.
Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát
lázní a zřídel
Ministerstvo zdravotnictví
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Vazba na cíle

A1.1 Efektivní úřad
A1.3 Image města
A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů
A2.3 Nové výzvy
B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina
C3.1 Škola a komunita

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Vazba
na strategické
dokumenty

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018–2023
Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje
Marketingová strategie pro Karlovarský kraj
Strategický rámec Česká republika 2030
Strategie přizpůsobení se klimatu v podmínkách ČR
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014–2020
Národní inovační strategie České republiky 2019–2030
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
Evropa připravená na digitální věk 2020–2024
Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019–2024

Naplnění hodnot
Hrdé a sebevědomé město
Živé a kreativní město
Zdravé a bezpečné město
Společné a společenské město
Inovativní a iniciativní město

StrategieKV°2040

III Návrhová část

s70

