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• V lednu roku 2013 byl v Karlových Varech založen Balneologický institut Karlovy
Vary, o.p.s. (BIKV)
• Zakladatelem BIKV je Statutární město Karlovy Vary

• Zakládajícími partnery a finančními podporovateli jsou AXXOS hotel & spa
management, s.r.o. , Imperial Karlovy Vary a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s. a
Savoy Westend Hotel
• BIKV je členem Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, České
technologické platformy pro potraviny a Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Karlovarského kraje
• Od roku 2014 je podporovatelem BIKV i Krajský úřad Karlovarského kraje
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Vzdělávací činnost
Odborné znalectví
Poradenská činnost
Projektová činnost
Informační a popularizační činnost
Konzultační činnost

v oblastech balneologie, balneomedicíny, balneoterapie, balneogeologie a
ostatních příbuzných oborech.

Semináře pro lázeňské lékaře 2013
8 seminářů, 288 lékařů, průměrná účast 36 lékařů
Semináře pro lázeňské lékaře 2014
14 seminářů, 672 lékařů, průměrná účast 48 lékařů
Odborné akce pro nelékaře – lázeňské sestry a fyzioterapeuty 2013 a 2014
4 semináře, 1 konference

Odborné školení pro balneotechniky 2014
Semináře pro lázeňské lékaře 2015
14 seminářů, 712 lékařů, průměrná účast 50 lékařů

Odborné posudky a projekty 2013 a 2014:
• Hydrogeologický posudek zkrácené analýzy rizik pro ČEPRO
• Odborný posudek k podnikatelskému záměru zřízení rehabilitačního centra
• Odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny
pro potřeby využití přírodních léčivých zdrojů, lokalita - Františkovy Lázně
• Odborný posudek pro proces osvědčení zdroje - hydrogeologický a
hydrogeochemický posudek a odborný posudek o využitelnosti zdroje k
léčebným účelům, lokalita - Jihomoravský kraj
• Odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny o
využitelnosti přírodní minerální vody, lokalita - východní Čechy,
Královehradecký kraj

Odborné posudky a projekty 2015:
• odborný posudek z oblasti balneogeologie a balneomedicíny zdrojů František a
Žofie ve Františkových Lázních
• odborný posudek z oblasti balneogeologie a balneomedicíny pro potřeby
procesu změny povolení k využívání zdroje Adler a Marian ve Františkových
Lázních
• druhá fáze - odborný posudek pro proces osvědčení zdroje - hydrogeologický a
hydrogeochemický posudek a odborný posudek o využitelnosti zdroje k
léčebným účelům, lokalita - Jihomoravský kraj
• odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny o
využitelnosti přírodní minerální vody Všestarka, lokalita - východní Čechy,
Královehradecký kraj

Odborné posudky a projekty 2015:
• lékařský posudek k využití pramene pro využití jako stolní minerální vody –
lokalita Karlovarský kraj, Stráž nad Ohří
• BIKV na objednávku vypracovává odborný posudek – výzkum obsahu kyseliny
křemičité v minerálních vodách Karlovarska
• BIKV na objednávku vypracovává oponentní posudek pro Ministerstvo
zdravotnictví ČR – revize ochranných pásem PLZ Velké Losiny
• BIKV na objednávku vypracovává další již druhý odborný posudek pro proces
osvědčení zdroje - hydrogeologický a hydrogeochemický posudek a odborný
posudek o využitelnosti zdroje k léčebným účelům, lokalita - Jihomoravský kraj
• BIKV na objednávku vypracovává pro Český inspektorát lázní a zřídel odborný
hydrogeologický, hydrochemický a lékařský posudek - analýzu zdravotních rizik
minerální vody „Luna“

• Vytvoření databáze doposud vydané balneologické a geologické literatury
z oblasti Karlových Varů a lázeňských míst v ČR - www.bikv.cz/knihovna cca. 600 položek
• Z projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji č.
CZ.1.04/2.1.00/70.00064 z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR jsme zaměstnali v období 1. 4. 2014 – 31. 1. 2015 jednoho
pracovníka na pozici administrativní pracovnice.
• Z projektu podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Společně na
trh práce v Karlovarském kraji „Jedeme dál“ č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050
spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
jsme zaměstnali na dobu určitou od 2. 3. 2015 do 31. 10. 2015 administrativní
pracovnici.

?

• Projekt MINERWA
Hlavním cílem projektu MINERWA je vyvinout a zavést komplexní přístup k
přírodních léčivých zdrojů, zahrnující jejich využívání a integrované řízení
životního prostředí , včetně plánování a zmírňování konfliktů využití půd.
Hlavním lead partnerem projektu je Polská geologická služba. Full partnerem za
Českou republiku je Česká geologická služba a Balneologický institut Karlovy
Vary. Zapojené země: ČR, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko.
• Projekt Měření balzamických silic (terpenů) v lesním vzduchu
BIKV připravuje na rok 2016 projekt „Měření terpenů v lesním vzduchu“.
• Projekt Fibro Scan
Objektivizace účinků karlovarské lázeňské léčby na onemocnění nealkoholickou
steatózou jaterní metodou FibroScan a elastografie

BIKV nabízí spolupráci
•
•
•
•

Institucím
Odborníkům
Podnikatelským subjektům
Jednotlivcům

Nabízíme aktivní spolupráce na vzdělávacích, poradenských, konzultačních,
výzkumných a osvětových činnostech institutu.
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