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Tisková zpráva 
 
 

 

 
 
 

Balneologický výzkum se vrací 
do Mariánských Lázní 

 
Institut lázeňství a balneologie navazuje na tradici Výzkumného ústavu balneologického 

v Mariánských Lázních a stejně jako jeho předchůdce zde otevírá pobočku. 

 

Historický Výzkumný ústav lázeňský byl zřízen ministerstvem zdravotnictví a sídlil v Marián-

ských Lázních 40 let až do roku 1993. Oba výzkumné ústavy vznikly se stejným záměrem, a to 

provádět základní a aplikovaný výzkum v oboru lázeňství a klimatologie, balneologii.  

 

Stejně jako tenkrát se Institut lázeňství a balneologie věnuje objektivizaci účinků základních bal-

neologických a klimatických léčebných faktorů. Institut navrhuje nové indikace nemocí pro lá-
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zeňskou léčbu, zaměřuje se na analýzy přírodních a minerálních léčivých vod, provádí přírodově-

decký výzkum peloidů, hodnotí přírodní léčivé zdroje a navrhuje jejich využití. Institut se v sou-

časné době věnuje také socioekonomickým aspektům lázeňské léčebné péče, zabezpečuje vzdělá-

vání lékařů, spojuje výzkumníky s laickou veřejností prostřednictvím odborných článků, předná-

šek, sociálních sítí. 

 

Institut reaguje na potřebu přiblížit se i lázeňským zařízením mimo své hlavní sídlo, a proto byla 

dne 20. 9. 2021 uzavřena dohoda s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně o pronájmu kancelář-

ských prostor v Mariánských Lázních. Pobočka bude v provozu od 1. 10. 2021 v ulici Nehrova  

č. 27.  

 

Ambicí Institutu je zřídit takové pobočky i v dalších lázeňských lokalitách České republiky, kon-

krétně v Konstantinových Lázních, Jánských Lázních a v Třeboni. 

 

 

 

Karlovy Vary, dne 22. 9. 2021 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Ing. Jan Ludvík, MBA | ludvik@i-lab.cz, T: 777 861 040 
 

 

Institut lázeňství a balneologie je podporován Karlovarským krajem. 

Na projektech Institutu spolupracuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 

 
O společnosti:  

Institut lázeňství a balneologie je veřejná výzkumná instituce zřízená Karlovarským krajem v roce 2019. Mezi hlavní cíle patří 

obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie, objektivizace účinků lázeňské léčby na lidský organismus, aktivity 
v oblasti vzdělávání, development odvětví nebo certifikace a standardizace lázeňské léčebné rehabilitační péče. Organizace sídlí 

v Karlových Varech a jejím ředitelem je Ing. Jan Ludvík, MBA. Do plánovaných výzkumných projektů se zapojují odborníci 

především z Karlovarského kraje, kterými jsou např. MUDr. Ladislav Špišák CSc., RNDr. Tomáš Vylita PhD. nebo RNDr. Patricie 

Hloušková PhD., doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.  
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