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Pojem léčebné lázně Hévíz znamená komplexní léčebné procedury se staletím ověřeným odborným 
zázemím, širokou škálou služeb v oblasti (medical) wellness, které splňují i nejnáročnější požadavky a také 
světoznámou destinaci léčebné turistiky. Hévíz získal svůj věhlas díky jedinečnému léčebnému jezeru, které 
je opravdovým světovým unikátem. 

Hévízské jezero s vodní plochou o velikosti 4,4 ha,  se svou energizující léčivou 
vodou a velkým množstvím dalších léčebných faktorů přispívá každý den 

v roce ke kompletnímu nabití těla a duše. Teplota vody v jezeře ani v 
zimních měsících neklesá pod 22 °C, v létě pak dosáhne i 35-38 °C.

Léčebné lázně Hévíz však neznamenají pouze léčebné procedury, 
jelikož na břehu stojí moderní lázeňský dům Festetics, ve kterém 
si na své přijdou i milovníci wellnessu.

Jediný hotel, stojící přímo na břehu jezera, je čtyřhvězdičkový 
Hotel Spa Hévíz, který vyniká mezi hévízskými hotely svými službami, 

splňujícími požadavky i těch nejnáročnějších hostů. 
Hotel byl postaven  v klasicistním slohu a má 54 

klimatizovaných nekuřáckých pokojů, z nichž každý je 
vybaven TV, minibarem, telefonem, sprchou, WC, vysoušečem vlasů a 
sejfem a pro každého hosta jsou také připraveny k zapůjčení koupací 
pláště. Dále nabízíme specielní pokoje pro hosty s omezenou 
pohyblivostí. Naše restaurace čeká na hosty po celý den s čerstvými, 
lahodnými a zdravými jídly a pestrými sezónními chody. Pro 
relaxaci slouží dále bazén s hévízskou léčivou vodou a perličkovou 
lázní. Naši hosté si mohou odpočinout také ve finských i infra 
saunách, které napomáhají obnově životních sil.

„ZDRAVÍ A HARMONIE” V LÁZNÍCH HÉVÍZ, V ZIMĚ I V LÉTĚ!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • Hotel Spa Hévíz****/***  
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • Tel.: +36 83 501 700 • E-Mail: spaheviz@spaheviz.hu • hotel@spaheviz.hu 

www.spaheviz.hu • www.hotelspaheviz.hu
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Slezské,  morav -
ské a české lázně 
jsou kultivovaná 

malebná místa s vyso-
ce účinnými přírodními 
léčivými zdroji, ideál-
ní k oddychu a rekreaci. 
Bohužel z nich, a vůbec 
z území Česka, vymizela 
většina dětských lázeň-
ských léčeben a ozdra-
voven. Že by je už děti 
nepotřebovaly? Že by 
na Ostravsku, v Pra-
ze a na dalších místech 
dýchaly čistší vzduch? Že 

by potraviny, které konzumují, zejména pak ty tzv. upravo-
vané pro chuť českého konzumenta, byly zdravější? Že by 
byly méně obézní, alergické či astmatické? Podle stoupající-
ho množství na českém trhu umísťovaných léků a výkonů, 
proplácených i neproplácených zdravotními pojišťovna-
mi nemocnicím a provozovatelům lékařských ordinací 
za péči poskytnutou dětským pacientům, to nevypadá. 
Přitom včasné absolvování lázeňské léčby dokáže u řady 
dětí zabránit rozvoji těžkého onemocnění, případně jim 
pomůže se jej do puberty zbavit. Odhadnout přínos pro 
státní kasu, je-li dítě zbaveno chronického onemocnění, 
by bylo věštěním. Ostatně, jsou takovéto úspory na pořa-
du dne? Ještě donedávna totiž mnohé nasvědčovalo, jako 
by šlo o to, aby dětský pacient-spotřebitel nedostal šanci 
nepokračovat v řadách dospělých chroniků. 

Jaromír Kainc 

Kterýmž by 
šibalů proti právu 
uklady čenichati

Obsah

Všudybyl fotí fotoaparátem
OLYMPUS OM-D E-M1

čtvrté vydání 2016

Někteří neměli uší, jimiž by stížnosti poddaných 

vyslýchati; jiní očí, jimiž by neřády před sebou 

znamenati; jiní nosu, kterýmž by šibalů proti právu 

uklady čenichati; jiní jazyku, kterýmž by za němé 

utištěné promlouvati; jiní rukou, kterýmiž by usudky 

spravedlnosti vykonávati mohli; mnozí ani srdce 

neměli, aby, co spravedlnost káže, konati směli. 

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

neměli, aby, co sprav

L
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V lázeňském & wellness resortu 
Niva nad Luhačovickou přehra-
dou se potkáváme 12. května 

2016 s Ing. Ivanem Klajmonem a pro-
vozní ředitelkou jeho podniku paní 
Renatou Míčovou.
Pane inženýre, léčivé minerální pra-
meny, kterými zdejší lázeňský  region 
disponuje, jsou považovány za jedny 
z nejúčinnějších v Evropě. Dnes už 
tomu za se věř í 
i resortní minis-
t e r s t v o ,  k t e r é 
za předchozích 
ministr ů forzí -
rova lo na úkor 
léčebného lázeň-
ství ostatní obory 
medicíny.

A n o ,  s i t u a c e 
v lázeňství v Čes-
ku se stabilizovala. 
Poslední dva roky byly opravdu podstat-
ně lepší i z hlediska přístupu Ministerstva 
zdravotnictví ČR k léčebnému lázeňství 

jako takovému. K 1. lednu 2016 jsme 
v našem lázeňském & wellness resor-
tu dokončili poslední úpravy – exterié-
rů i interiérů. Co se týče klientely, jsme 
na tom, obdobně jako většina lázeňských 
domů v Česku, hodně dobře, takže očeká-
vám, že koncem prosince budeme moci 
prohlásit, že rok 2016 byl za posledních 
deset let tím nejlepším. Pomáhá i nepo-
máhá nám k tomu konkurence. Pomáhá, 
když nás v rámci hospodářské soutěže 
ještě víc motivuje konkurovat kvalitou 
a pokud se spolupodílí na budování a pro-
sazování naší společné lázeňské destinace. 
Nepomáhá, když někdo z jejích řad dobré 
jméno destinace kazí. Avšak celý Lázeň-
ský resort Luhačovice, jehož součástí jsou 
Pozlovice, jež byly historicky prvním zdej-
ším lázeňským místem, díky jednoznač-
nému stanovisku Ministerstva zdravotnic-
tví ČR a Krajského úřadu Zlínského kraje 
v čele s hejtmanem doktorem Mišákem 
zůstávají a budou lázeňským místem se 
vším všudy včetně možnosti čerpání dota-
cí a plánování územního rozvoje.  

Loni jste si připomněli sto let od vydá-
ní vyhlášky císařskokrálovského mís-
todržitele na Moravě von Bleylebena 
z 21. května 1915, kterou byly Lázně 
Luhačovické prohlášeny za místo léčeb-
né na katastrech Luhačovic a Pozlovic.

Obrovský podíl na tom, že se toto výročí 
podařilo důstojně připomenout, má spolu 
s námi starostka Pozlovic paní inženýrka 

Pozlovice 
byly, jsou a budou 

lázeňským místem

ČTYŘHVĚZDIČKOVÝ LÁZEŇSKÝ & 

WELLNESS RESORT NIVA 

se nachází na pomezí chráněné krajin-

né oblasti Bílé Karpaty a Vizovických 

vrchů nad Luhačovickou přehradou, 

třináct set metrů od lázeňské kolonády 

v centru Luhačovic. Resort Niva, coby 

nestátní zdravotnické zařízení, už víc 

než dvacet let zabezpečuje léčebné poby-

ty hrazené zdravotními pojišťovnami 

a nabízí lázeňské, rehabilitační a well-

ness pobyty pro zaměstnance podni-

ků z celé republiky a samozřejmě i pro 

samoplátce. Poskytuje více než čtyřicet 

léčebných a patnáct wellness procedur. 

Skýtá i řadu dalších služeb včetně atrak-

tivního zázemí pro fi remní akce. Hostům 

jsou k dispozici moderně vybavené poko-

je, apartmány, jídelny, bary, salonky, 

společné prostory, konferenční místnost, 

luxusní wellness centrum a rok co rok 

řada novinek.

KOLIBA U ČERNÉHO PSA, 

která je součástí resortu Niva, oslovuje 

rázovitým valašským stylem a kuchyní 

s krajovými specialitami. V průběhu 

roku se tu vždy koná několik rustikál-

ních gurmánských akcí. Na objednávku 

tu připravují speciality na grilu, pečené 

sele nebo živáňskou. Nenabízejí tu jen 

gastronomické zážitky či posezení při 

skleničce dobrého vína, koliba je ideální 

i k obchodním jednáním, společenským 

setkáním, svatebním hostinám či rodin-

ným oslavám. Luxusní prostory jejího 

pánského klubu jsou totiž s to zajistit 

naprostou diskrétnost uzavřeným spo-

lečnostem.

SLOVÁCKÁ VINOTÉKA 

disponuje více než čtyřmi sty padesáti 

druhy nejlepších moravských a zahra-

ničních vín ve více než čtyřiceti tisících 

lahvích. 

Ing. Ivan Klajmon
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Tkáčová. Naše lázeňské místo si to beze-
sporu zasluhuje.

Z hlediska destinačního managementu 
to pro Pozlovice a Luhačovice jistě byla 
výjimečná konstelace! Ostatně i čtvrtsto-
letí vašeho působení tady nad Luhačo-
vickou přehradou stojí za oslavu.

V začátcích zdejšího podnikání jsem 
měl představy, které nesouvisely s lázeň-
stvím, ale s čistě cestovním ruchem. Avšak 
ani ne po roce jsme přistoupili k rozsáh-
lé rekonstrukci tehdejší Nivy jedničky 
a stali se nestátním zdravotnickým zaří-
zením. Záhy se nám podařilo navázat spo-
lupráci s většinou zdravotních pojišťoven. 
Právě díky nim a osobním vazbám z mé 

předchozí činnosti jsme získali strategic-
ké kontrakty s mnoha podniky. Hodně 
těchto obchodních partnerství přetrvá-
vá dodnes. S hrdostí tak můžeme konsta-
tovat to, že máme dlouhodobé kontrak-
ty s dvaceti hodně velkými společnostmi. 
Obrovskou výhodou lázeňského & well-
ness resortu Niva je krajina a prostře-
dí, do něhož je zasazen. Skutečně tu jste 

v lázních. Žádná těžká tranzitní doprava. 
Přitom na lázeňskou kolonádu je to od nás 
malebným údolím Šťávnice nějakých 
patnáct minut tam, dvacet minut zpát-
ky. Samozřejmě pokud nevyužijete shut-
tlebus, který pro své hosty zajišťujeme. 
Lázeňský pacient, rehabilitant, host nebo 
rekreant se rád do Luhačovic během své-
ho třítýdenního pobytu u nás asi tak tři-
krát čtyřikrát podívá. Zajde i do divadla 

nebo na koncert. Přímo skrz resort Niva 
jsou vedeny značené trasy pro pěší a cyk-
lovýlety. Tady nahoře jsou velké možnos-
ti sportovního vyžití i pro mladou gene-
raci. Kousíček pod námi je Luhačovická 
přehrada s koupáním, plaváním a in line-
ovou dráhou a čas od času i rybářskými 
závody. Mnozí opakovaní hosté Nivu pre-
ferují právě proto, že je blízko přehrady. 
Takové podmínky jako my tu nemá žád-
ný další lázeňský resort.

Paní ředitelko, s inženýrem Klajmonem 
spolupracujete už sedmnáctým rokem.

Pracovat v Nivě 
mě vždy naplňo-
valo. Začínala jsem 
na recepci. A pro-
tože se nám kli-
enti rádi vracejí, 
po jisté době k nim 
z í sk á v á te  t a ko -
vý jakoby rodin-
ný vztah. Ostat-
ně práce s lidmi 
mne vždycky bavi-
la. S kolegy zaměstnanci, počínaje pokoj-
skými a konče zdravotnickým personá-
lem a lékaři, tvoříme skvělý tým. I v tom 
má Niva renomé! Vysoce profesionální, 

příjemný, vstřícný personál je rovněž jed-
nou z našich velkých devíz, a jak už zmí-
nil inženýr Klajmon, i přírodní prostředí, 
v němž je situován náš hotel s moderním 
vybavením, špičkovým wellness & spa 
pavilonem a venkovním bazénem. Navíc 
hosté kvitují, že veškeré léčebné a rehabi-
litační procedury, stravování a ubytová-
ní i konferenční zázemí mají pod jednou 
střechou. Lázeňský & wellness resort Niva 

je krátce po rekonstrukci a dostavbě, takže 
září novotou. V rámci nich tu bylo vybu-
dováno konferenční centrum pro osm-
desát lidí, proto i v tomto kontextu o nás 
projevuje zájem řada dalších podniků pro 
svá školení a prezentace, a to i z Prahy 
a západních Čech. Ještě bych ráda připo-
mněla, že součástí resortu Niva je rázovitá 
valašská koliba U Černého psa s vynikající 
kuchyní. A další chloubou Slovácká vino-
téka, která je často využívána pro rodinné 
oslavy a uzavřené akce. 

>>> www.niva.cz

Našimi devízami jsou vstřícný personál 

a prostředí, v němž je hotel Niva se 

špičkovým wellness & spa pavilonem 

a venkovním bazénem situován.

Renata Míčová



www.e-Vsudybyl.cz8

S ředitelem Lázní Hodonín Mila-
nem Sýkorou se potkáváme 
1. června 2016.

Pane řediteli, každé pořádné lázně mají 
lázeňský orchestr. 
Teď i ty vaše. 

Ano, je tomu tak. 
Když jsem popr-
vé navštívil Hodo-
nín, utkvěly mi tu 
dvě věci: hodonín-
ská radnice – úžas-
ná stavba ve stylu 
norimberské sece-
se – a Veselý orches-
tr na Národní třídě 
od akademického sochaře Zdeňka Lin-
dovského z Kunštátu. Dnes je tam z něho 
jen torzo. Zjistil jsem, že pan Lindovský 
je v plné tvůrčí síle, a dohodli jsme se, že 
vytvoří repliku souboru oněch dvanác-
ti soch, kterému dnes říkáme Lázeňský 
orchestr. Po dostavbě Denních lázní, které 

úspěšně provozujeme, jsme jej před nimi 
nechali instalovat. Stálý Lázeňský orches-
tr se osvědčuje. Je to hojně navštěvované 
místo, kde pořádáme i hudební akce. 

Co ještě k vám přivádí hosty?  
Nejstarší přírodní léčivý zdroj na území 

Česka – třináct a půl milionu roků stará 
voda třetihorního moře –, jehož léčivost je 
přirovnávána k vodě Mrtvého moře. Naše 
léčebné lázně jsou otevřeny jak pro klien-
ty zdravotních pojišťoven, tak pro samo-
plátce. Nicméně vzhledem ke své  lůžkové 

kapacitě musejí Lázně Hodonín 
odmítat kolem pěti tisíc pacien-
tů ročně. Rmoutí nás, že jich 
 nejsme s to odléčit víc. Hodo-
nínská jodobromová solan-
ka má totiž jedinečné hoji-
vé a regenerační schopnosti. 
K úspěšné rekonvalescenci 
a regeneraci přispívá i kli-
ma Moravského Slovácka. 

Přívětivost lidí a folklor. K vyhlášeným 
podpůrným léčivým prvkům se samozřej-
mě řadí i produkty z vinné révy, která se 
tu pěstuje téměř dva tisíce let, od přícho-
du římských legií.

Mnohé z léčebných lázní České republi-
ky se nacházejí v členitém horském teré-
nu. Ne tak Lázně Hodonín. Mají hosté 
možnost brát si k vám jízdní kola? 

Mají. Jízda na kole je doporučovanou 
rehabilitační terapií. Máme tu půjčovny 

kol, jak v lázních, tak ve městě. Když jsem 
se sem přistěhoval z Krušných hor 

a řekli mi: „Do té a té vesnice pojedeš 
do kopce…“, obával jsem se, že jedu 
špatně, protože jsem žádný neza-
znamenal. Rovinatý profi l krajiny, 
cyklostezky kolem řeky Moravy 
a Baťova kanálu i zdejší vinařské 
stezky jsou vyhlášené. 

>>> www.laznehodonin.cz

Hodonín má stálý 
Lázeňský orchestr

Hodonínskou jodobromovou solanku 

čerpanou z dvoukilometrové hloubky 

lékaři v padesátých letech 20. století 

úspěšně aplikovali pacientům, kteří 

za války utrpěli těžká zranění kostí, 

a nemocným s poruchami pohybového 

ústrojí. Vysokou účinnost tohoto přírod-

ního léčivého zdroje potvrdily i analýzy 

a studie Výzkumného ústavu balneolo-

gického Mariánské Lázně v sedmdesá-

tých letech 20. století, kdy bylo v Hodo-

níně odléčeno několik tisíc pacientů. 

1. července 1979 proto byla otevřena 

lázeňská léčebna Hodonín, kterou v roce 

1993 získalo město Hodonín. V roce 2015 

zde byly do provozu uvedeny Denní 

lázně Bliss Day Spa. Lázně Hodonín 

dnes disponují zhruba třemi sty lůžky, 

moderními vodoléčebnými pavilony 

a lázeňským parkem. Podstatnou část 

terapií Lázní Hodonín tvoří jodobro-

mové koupele a zábaly, ruční klasické 

masáže, podvodní a reflexní masáže, 

perličkové, přísadové, bylinné a vířivé 

koupele, elektroléčba, magnetoterapie, 

parafínové a peloidní zábaly, plynové 

injekce, myostimulátor, kryptoterapie, 

individuální a skupinová cvičení a dal-

ší procedury.

Milan Sýkora
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500. výročí města Jáchymov
Zahájení 110. lázeňské sezony v Jáchymově 
28. května se neslo ve znamení oslav 500. 
výročí města Jáchymov. Alegorický průvod 
byl proto obohacen nejen o patronku hor-
níků sv. Barboru, ale vedle hraběte Schlika 
byl přítomen i slovutný Georgius Agricola. 
Na své si přišli jak lázeňští hosté, tak i rodi-
ny s dětmi. Pro děti bylo připraveno hudeb-
ní vystoupení, skákadla, jízda kočárem, ale 
také počítačové simulátory. Velmi atraktiv-
ní byly také stánky s historickými řemes-
ly nebo projížďka elektrickým invalidním 
vozíkem za plného provozu mezi lidmi 
a v terénu. Hvězdou dopoledního progra-
mu byl Felix Slováček s bigbandem  Červení 

Panteři z Nové Role. Srdce a oči diváků potě-
šilo vystoupení mažoretek z Ostrova. Poled-
ní pauzu vyplnil start běžeckého Závodu 
O106 (ostošest). Odpolední program odstar-
tovalo vystoupení hornické kapely Barbora. 
Poté už následovaly tradiční alegorický prů-
vod a ceremoniál, kde se představily histo-
rické osobnosti a spolu s Ing. Bronislavem 
Grulichem, starostou Jáchymova, a MU-
Dr. Eduardem Bláhou, generálním ředite-
lem Léčebných lázní Jáchymov, symbolicky 
otevřely 110. lázeňskou sezonu.  Slavnost-
ní okamžik završilo svěcení pramenů před 
Lázeňským centrem Agricola. O hudební 
fi nále se postarali folkový písničkář Pavel 
Dobeš a kapela Slza, kteří společně s dal-
ším programem do Jáchymova přilákali 
více než 2000 návštěvníků.

Lázeňský hotel Astoria
Na sklonku roku 2015 došlo k přestěhová-
ní oddělení brachyradiumterapie do zre-
konstruované časti Radiologického pavi-
lonu. V uvolněných prostorách hotelu 
Astoria vzniklo osm nových dvoulůž-
kových apartmá o rozloze 42 m2 s mož-
ností přistýlek. Mají plně vybavenou 

kuchyňskou linku s lednicí, varnou des-
kou a varnou konvicí. Nově je v nabíd-
ce i deset dvoulůžkových pokojů s plo-
chou 28 až 35 m2 a jeden jednolůžkový 
pokoj (23 m2) v kategorii I.A Plus. Stra-
vováni hostů je rautovou formou. Léčeb-
né a relaxační procedury jsou poskytová-
ny v Lázeňském centru Agricola, kde jsou 

mj.  aquacentrum,  fi tness a solná jeskyně. 
V nadstandardních pokojích hotelu Asto-
ria nabízejí Léčebné lázně Jáchymov ubyto-
vaní za zaváděcí ceny. Do konce roku 2016 
tak lze například koupit Základní rado-
novou kúru od 1 296 Kč/os./den. Podrob-
nější informace na telefonu: 353 836 666 
nebo e-mailu: curie@laznejachymov.cz. 
Kompletní  nabídk u naleznete  na 
našich webových stránkách. 

>>> www.laznejachymov.cz

110. lázeňská sezona 
v Jáchymově
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S generálním ředitelem Hévíz 
Medicinal Spa & Saint Andrew 
Rheumatological Hospital Dr. At-

tilou Kvardou se potkáváme 21. května 
2016 v Hotelu Spa Hévíz.
Pane řediteli, reference hostů na vaše láz-
ně jsou vynikající! Hévíz se svým termál-
ním jezerem blahodárně působí na tělo 
i duši. A protože se 
potkáváme po roce, 
rád bych se vás 
zeptal, jaký byl pro 
vás loňský rok?

Velmi dobrý. Co 
se týče návštěvnosti 
i tržeb. Vše, co jsme 
plánovali v oblas-
ti renovací a rekon-
str ukcí ,  se  nám 
podařilo splnit. Loni 
jsme hovořili o tom, že si necháme udělat 
důkladný rozbor našeho přírodního léčivé-
ho zdroje – minerální vody vyvěrající ze dna 
hévízského jezera. Ten i klinické testy potvr-
dily její vynikající léčebné vlastnosti.

Před týdnem jsem hovořil s preziden-
tem European Spas Association. Kon-
statoval, že v téměř všech klasických 
lázeňských destinacích výrazně ubylo 
ruské klientely. Vyjma Maďarska, kde 
se počet ruských hostů navýšil. Čím jste 
si to zasloužili?

Svou roli v tom vedle maďarské pohos-
tinnosti zřejmě sehrává mezinárodní situ-
ace a vzhledem k devalvaci rublu vůči 
euru i naše fi nanční dostupnost. Výrazně 
k tomu přispívají i oboustranně korekt-
ní rusko-maďarské vztahy. Hévíz Medi-
cinal Spa & Saint Andrew Rheumatolo-
gical Hospital pracuje na tom, abychom 
si udrželi velmi dobré vztahy se všemi 
pro nás zdrojovými destinacemi. Samo-
zřejmě že nejen s těmi v Ruské federaci 
a se zeměmi Společenství nezávislých stá-
tů, kam rovněž vyjíždíme na konference, 
představujeme naše lázně a sanatorium 
a seznamujeme je s Hévízskou léčbou, ale 
i s ostatními. Koneckonců, řada našich 
českých hostů a rovněž vaše přítomnost 
ilustrují, že i s Českou republikou. Poté, 

co čeští a ruští hosté či klienti z dalších 
zemí přijedou do hotelu Spa Hévíz, ujme 
se jich jejich jazykem hovořící pracovník 
a osloví je přátelská domácká atmosféra.

Před chvílí jste se vrátil z pracovní-
ho setkání, na němž jste předával 
poznatky z cesty Hévíz Medicinal Spa 
& Saint Andrew Rheumatological Hos-
pital završené udělením vysoce pres-
tižní národní značky Hungarikum vaší 
 Hevízské léčbě.

Hovořil jsem na něm o hévízském ter-
málním jezeru a vlastnostech jeho léčivé 
vody. Hévízská léčba je nositelem maďar-
ské národní značky Hungarikum. Ta 
deklaruje, že se jedná o jedinečný, výji-
mečně kvalitní typicky maďarský pro-
dukt. Byli jsme mezi prvními v Maďar-
sku, kteří dokázali vědecky zevrubně 
specifi kovat, jak termální léčebnou vodu 
používat.

Ano, vaším největším magnetem je 
termální jezero Hévíz s výbornou spa 
& wellness infrastrukturou na bře-
hu a pilotech vprostřed vodní hladiny. 
Jak dlouhou dobu se v něm doporuču-
je pobývat?

Koupající je třeba rozdělit na dva tábo-
ry. Zda ji využívají k rekreaci a regenera-
ci v rámci wellness, nebo k léčbě. U léč-
by jsou významnými faktory indikace 

České a slovenské hosty 
máme velmi rádi

Dr. Attila Kvarda
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a kontraindikace podle charakteru one-
mocnění, stavu a kondice pacienta. K léče-
ní se obecně doporučuje strávit ve vodě 
maximálně dvě hodiny denně. U well-
ness ne víc než celkově tři hodiny v průbě-
hu celého dne. Pobyt v termální minerál-
ní vodě zvyšuje tlak a má vliv i na dýchání. 
Při chronických degenerativních onemoc-
něních může mít delší pobyt v  jezerní 
termální minerální vodě opačný efekt. 
Bohužel, některé (a to nejen maďarské) láz-
ně se prezentují, že je jejich přírodní léči-
vý zdroj vhodný téměř na všechno. Znač-
ka Hungarikum nás zavazuje deklarovat, 
k jakým indikacím je náš přírodní léčivý 
zdroj vhodný a jak působí.

Hévíz Medicinal Spa & Saint Andrew 
Rheumatological Hospital je vysoce 
úspěšná při léčbě pohybového aparátu 
a revmatických onemocnění.

Ano, hévízské kúry jsou hodně účinné. 
Revmatická onemocnění jsou často spjata 
s nezdravým životním stylem a civilizač-
ními chorobami. Rozdělil bych je na dvě 
skupiny. Na chronická a akutní. Akut-
ní si zpravidla lidé přivodí při sporto-
vání, špatném došlapu apod. Chronické 
obtíže si může člověk přivodit při práci, 
například  dlouhodobým  vysedáváním 

u  počítače, přetěžová-
ním šlach, úponů sva-
lů, špatným držením těla 
apod. U dělnických profe-
sí nezřídka provázených 
prochlazením. Skolióza, 
artróza, obezita, na všech-
na tato onemocněn í je 
Hévízská léčba vhodná. Drti-
vá většina onemocnění má 
souvztažnost se stavem vnitř-

ních orgánů těla, například s hormonál-
ními poruchami. Problémy pohybové-
ho aparátu tak mohou být i signálem, že 
uvnitř organismu je něco v nepořádku. 
Problémem je, že na tyto pacienty se léč-
ba nasazuje zpravidla pozdě, protože své 
potíže dlouhodobě ignorují. Naší novin-
kou tak je léčba dětských pacientů do čtr-
nácti let, kdy u nich dochází k vývinu 

skeletu. U čím dál více dětí se na jejich 
páteři a dalších částech kostry „podepi-
sují“ dlouhé vysedávání ve škole a u počí-
tače, špatné stravovací návyky a nedosta-
tek pohybu. Projevuje se to i na jejich „X“ 
nohou nebo „O“ nohou, takže poté, co 

zestárnou, dochází u nich 
k patologickému progre-
su špatně postavených vel-
kých kloubů. Pokud se 
problémem začnou včas 
zabývat, tedy v době, kdy 
dochází k vývoji kostry, 
můžeme dítěti dopomo-
ci k normální parabo-
le života. Jestliže se ale 
problém neřeší včas, 
dochází v pozdějších 
letech k jakési sinusoi-
dě, kdy klouby a vůbec 

organismus daného  jedince  senzitivně 
negativně reagují na různé vnější pod-
něty, třeba na zátěž.

Pane řediteli, maďarské termály jsou 
v Česku pojmem. Hévízské jezero je tak 
stále populárnější.

V Hévízu jsou výborné podmínky nejen 
pro léčbu, ale i pro relaxaci a rekreaci. Je 
tu vynikající gastronomie, pohostinní lidé 
a nádherné  prostředí  blahodárně působící 
na tělo i duši. S českými a slovenskými hos-
ty se jejich jazykem domluví i sama ředitel-
ka hotelu Spa Hévíz paní Edith Fodor. Čes-
ké a slovenské hosty máme velmi rádi. 

>>> www.spaheviz.hu

Hévízská léčba je nositelem maďarské 

národní značky Hungarikum. Ta deklaruje, 

že se jedná o jedinečný, výjimečně kvalitní 

typicky maďarský produkt.

Maďarské lázeňské jezero Hévíz je největ-

ší biologicky aktivní přírodní termální 

jezero světa. Jeho voda má léčebné účin-

ky na revmatismus a další choroby 

pohybového aparátu. Spolu s bahnem ze 

dna se používá i k regeneraci po aplika-

cích kloubních náhrad nebo u některých 

dermatologických indikací. Jediným 

hotelem na břehu jezera je čtyřhvězdič-

kový Hotel Spa Hévíz. Má 54 klimatizo-

vaných pokojů, z toho část bezbariéro-

vých. Vstup do jezerního komplexu mají 

jeho hosté v ceně pobytu. Pro každého 

je na pokoji přichystán koupací plášť. 

Mezi služby, jež jsou poskytovány pří-

mo v hotelu či na jezeře, patří podvodní 

masáže, vanová a vířivá koupel, plavá-

ní, rehabilitace a cvičení v termálním 

bazénu, fitness, finská sauna, mani-

kúra/pedikúra a kosmetika. Bezplatné 

wi-fi  pokrytí v prostorách celého hotelu 

je samozřejmostí. Hotel Spa Hévíz má 

vlastní parkoviště s ostrahou. Parkování 

je rovněž bez poplatků. Lázně Hévíz jsou 

ideálním místem pro odpočinek i pro 

aktivní dovolenou. Východištěm tras 

turistů, cykloturistů a gurmánů vydá-

vajících se za krásami a gastronomický-

mi specialitami Západní Transdanubie, 

po vinných stezkách či k osm kilometrů 

vzdálenému Balatonu.



www.e-Vsudybyl.cz12

S generálním ředitelem společ-
nosti Lázně Františkovy Lázně, 
a. s., Ing. Josefem Ciglanským se 

potkáváme 10. května 2016. Vzhledem 
k množství sportovních trofejí zdobí-
cích jeho kancelář jsem rozhovor zahá-
jil tématem lázně a sportovci, které 
jsem před pár lety uplatnil v interview 
s Jiřím Kejvalem (viz www.e-Vsudybyl.cz, 

článek „Lázně a sportovci, to jde dohroma-

dy“), v němž současný předseda České-
ho olympijského 
výboru konstatuje, 
že olympionikům 
pomáhají zůstat 
ve skvělé kondici.
Vám také, pane 
řediteli?

Pokud bych to 
měl brát jako naráž-
ku na své sportov-
ní úspěchy, tak už 
víc než rok mě trá-
pí meziobratlová ploténka, takže jsem se 
„na stará kolena“ rozhodl, že už konečně 
poslechnu doktory a do fotbalové brány se 
stavět nebudu. V žákovském a dorostenec-
kém věku jsem se fotbalu věnoval poměr-
ně intenzivně. Dorosteneckou ligu jsem 
hrál za karlovarskou Slavii. Zásluhou fot-
balu jsem také strávil docela příjemně dva 
roky základní vojenské služby v Domažli-
cích, kdy jsem chytal za celek Trhanova. 
Díky fotbalu jsem získal spoustu přátel, 

které jsem později objevil na různých pozi-
cích při navazování pracovních a obchod-
ních kontaktů. Teď, když působím v lázeň-
ství, zjišťuji, kolik mých spoluhráčů 
potřebuje lázeňskou rehabilitační a léčeb-
nou péči, takže dnes už z nich jsou stálí 
hosté našich lázní.

Není se jim co divit, vlastníte zdroj vyni-
kající léčebné slatiny.

Františkolázeňská slatina je opravdu 
jedinečná! Slatinné zábaly působí přízni-
vě na pohybový aparát, zejména na velké 
klouby. Naší top procedurou je slatinná 
koupel. Špičkové, moderními technolo-
giemi vybavené pracoviště pro podávání 
slatinných koupelí jsme před třemi roky 
vybudovali v Císařských lázních. 

Jak s použitou slatinou nakládáte?
Slatina se utvářela po stovky let, a přes-

tože jí v rámci léčebných kúr aplikujeme 
vydatné dávky, důsledně dbáme na to, aby 
Františkovým Lázním vydržela po dal-
ší generace. Po koupeli ji odčerpáváme 
z van do jímek a stejně tak jako po každé 
jiné aplikaci odvážíme zpět na slatiniště 
určené k její regeneraci, což je mnohaletý 
proces, aby ji bylo možné po řadě let opět 
použít k léčebným účelům.

Pane řediteli, loňský rok byl pro vás prv-
ním rokem, kdy jste samostatně provo-
zovali společnosti Lázně Františkovy 

Lázně,  a .  s . ,  F rantiškovy Lázně 
AQUAFORUM, a. s., a Františkovy Lázně 
IMPERIAL, a. s. Jaký byl?

Úspěšný. Tento model přispěl k pruž-
nosti a k posílení konkurenceschopnosti 
našich fi rem. Společnost Lázně Františko-
vy Lázně disponuje zhruba tisícem lůžek 
v lázeňských hotelech Dr. Adler, Belvede-
re, Savoy, Goethe a Metropol. Společnos-
ti Františkovy Lázně AQUAFORUM patří 
lázeňský hotel Pawlik, Aquaforum a Císař-
ské lázně. Společnost Františkovy Lázně 
IMPERIAL disponuje lázeňským  hotelem 

Imperial. Samozřejmě, v řadě ohledů se 
naše fi rmy prosazují en bloc. Využívají cen-
trální obchodní oddělení a na domácím 
a zahraničních zdrojových trzích postupují 
koordinovaně. O tom, že diverzifi kace byla 
krok správným směrem, svědčí nárůst 
nových i opakovaných rezervací hostů, 
od jejichž spokojenosti a chuti investovat 
u nás do svého zdraví se odvíjí hospodář-
ské výsledky naší skupiny. Nejen pro naše 
společnosti, ale pro celé Františkovy Láz-
ně tak byl loňský rok velmi úspěšný. Naše 
město navštívilo hodně hostů, jak tuzem-
ských, tak i zahraničních. Zahraničních 
tradičně nejvíc z Německa. Poměr tuzem-
ci/cizinci zůstal padesát na padesát. U kli-
entely z Česka se nejednalo o nárůst pouze 

Františkovy 
Lázně táhnou

Ing. Josef Ciglanský
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v segmentu komplexní lázeňské péče hra-
zené z veřejných zdrojů, kde se výrazně 
projevil racionální přístup Ministerstva 
zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven. 
Vzrostla i poptávka domácích samoplát-
ců. Co k nám v nemalé míře domácí hosty 
samoplátce pomáhá přivádět, je samozřej-
mě i atmosféra nádherného lázeňského 
města, malebná krajina s příznivým pro-
filem pro výlety, procházky a vyjížďky 
na kolech a atraktivní turistické výzvy.

Františkovy Lázně jsou hodně spojová-
ny s gynekologickou indikací a léčbou 
neplodnosti.

To je, bohužel, téma v Česku čím dál 
aktuálnější. Každým rokem proto vzni-
kají další centra asistované reprodukce 
a my uvažujeme o tom, zda by spoluprá-
ce s některou z těchto institucí – syner-
gie nejnovějších vědeckých poznatků 
při aplikacích přírodních léčivých zdro-
jů v úzkém sepětí s dalšími obory medicí-
ny zaměřenými na asistovanou reproduk-
ci – nemohla přinášet ještě lepší výsledky.

Pane řediteli, na Sedmém semináři 
Sdružení lázeňských míst ČR, na kte-
rém jste vystoupil s příspěvkem „Léčeb-
né lázeňství, a jak dál“, měl předseda 
Sdružení lázeňských míst ČR a primá-
tor Karlových Varů Ing. Petr Kulhánek 
příspěvek „Adaptace lázeňských míst 
na změnu spektra mezinárodní kliente-
ly“ (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „7. semi-

nář Sdružení lázeňských míst ČR“). Konsta-
toval v něm, že hosté z nových zdrojových 
destinací mají oproti dosavadním hos-
tům odlišné požadavky na jazykovou 
vybavenost poskytovatelů služeb, na své 
duchovní, společenské, kulturní a spor-
tovní vyžití a že mají i jiné stravovací 
návyky. Koncem letošního března, při                                       

návštěvě čínského prezidenta v Česku, 
jste podepsali memorandum s čínskou 
investiční skupinou Yihai Group. 

Ano, zahájili jsme s nimi jednání. 
Ve Františkových Lázních totiž máme 
majetek, který jsme v poprivatizačním 
období dosud nestačili uvést do kvali-
ty čtyř hvězd nebo alespoň tři plus. Při-
tom dlouhodobě hledáme partnera, se 
kterým bychom mohli realizovat nové 
projekty. Například zprovoznit objekty 
ve Francouzské ulici, z nichž by vznikl 
nový lázeňský hotel o kapacitě dvě stě 
padesát lůžek. Ujasňujeme si formu vstu-
pu Yihai Group na náš trh – zda by Yihai 
Group mohla přijít jako čistý finanční 
investor, který by pomohl opravit domy, 
v nichž by poskytování tradiční lázeň-
ské péče zabezpečovala naše fi rma. Nebo 
diskutujeme i to, zda by byla pro čínskou 
klientelu vhodná tradiční česká léčebná 
lázeňská péče. Jsme přesvědčeni, že jistý 

potenciál by na čínském zdrojovém trhu 
být mohl. K případné realizaci spolu-
práce nejspíš povede hodně dlouhá ces-
ta plná úskalí. Mezi ně se řadí i primá-
torem Kulhánkem zmiňované kulturní 
a jazykové bariéry (ne každý čínský náv-
štěvník Evropy hovoří anglicky) a určitě 
i stravovací návyky. Pokud by tu měl být 
čínský host dejme tomu čtrnáct dní, bude 
třeba najít nějaké optimum.

Františkovy Lázně jsou typickým lázeň-
ským městem, a tak hlavní skupinu 
vašich hostů tvoří lidé vyhledávající 
léčebnou lázeňskou péči od čtrnácti-
denní až po (u některých indikací léčby 
pohybového aparátu) šestitýdenní. 

Pro samoplátce máme v základu léčebné 
pobyty nastaveny ve čtrnáctidenním a tří-
týdenním taktu. Poptávka po nich stále 
roste. Pochopitelně zájem je nejen o léčeb-
né lázeňské pobyty, ale také o rekondiční 
a relaxační. Hosté do Františkových Lázní 
jezdí i kvůli neopakovatelné atomosféře 
lázeňského města, Aquaforu – největšímu 
a nejkrásnějšímu akvaparku českých láz-
ní, dalšímu širokému sportovnímu vyžití 
a zajímavostem našeho regionu. Úspěšně 
proto oslovujeme fi rmy, pro jejichž zaměst-
nance zabezpečujeme týdenní nebo i del-
ší léčebněpreventivní, rehabilitační či 
rekondiční pobyty, a stejně tak i individu-
ální zájemce o krátkodobé relaxační poby-
ty. Nebojím se konstatovat, že Františkovy 
Lázně je hodně táhnou.

>>>www.frantiskovylazne.cz

Pro samoplátce máme nastaven 

nejžádanější léčebný pobyt v třítýdenním 

taktu. Velký zájem je, i díky Aquaforu, 

také o rekondiční a relaxační pobyty.
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Velké Losiny, TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
a THERME PARK
TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny patří 
mezi nejstarší a nejznámější moravské láz-
ně. V létě 2015 byla ve Velkých Losinách 
otevřena vnitřní část nového unikátního 
THERME PARKU, od května 2016 je v pro-
vozu i venkovní areál. Investice do výstav-
by termálního parku včetně rekonstruk-
ce okolní infrastruktury činila asi 200 
milionů Kč. THERME PARK Velké Losi-
ny  navštívilo za necelý rok již přes sto tisíc 
lidí. Také v areálu TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 
Velké Losiny došlo k rozsáhlé rekonstruk-
ci, a to lázeňského domu BOŽENA, kte-
rý je nyní přístupný bezbariérově. Cílem 
rekonstrukce byl upgrade na čtyřhvězdič-
kový standard. Ten potvrdila i certifika-
ce Asociace hotelů a restaurací ČR. Tento 
nový lázeňský hotel má 23 pokojů, z toho 
15 dvoulůžkových a 8 apartmá. Jsou v něm 
ordinace lékařů, sesterny a léčebné a reha-
bilitační procedury: masáže, zábaly, elek-
troléčba, magnetoterapie a světloléčba. 
Nyní je dependancí hlavního lázeňské-
ho hotelu ELIŠKA, v němž se hosté obou 
lázeňských domů stravují. Po dobudování 
spojovacího krčku budou moci mezi obě-
ma objekty procházet „suchou nohou“.

Luhačovice, VILA NASTA
Luhačovice jsou obklopeny podmanivou 
přírodou chráněných krajinných oblastí 
Bílé Karpaty a Vizovické vrchy. Jejich pří-
jemné podhorské klima dokresluje neza-
měnitelný ráz lázeňského místa. Léčí 
se zde dýchací a trávicí ústrojí, nemoci 
a poruchy látkové výměny a pohybového 
ústrojí. Léčivé účinky pramenů umožňují 
nejen úspěšnou léčbu, ale i léčebnou pre-
venci. Na území Luhačovic vyvěrá čtrnáct 
minerálních pramenů, z nichž dva vlast-
ní lázeňské hotely MIRAMARE, a to pra-
men Jaroslavu a Pramen sv. Josefa. V květ-
nu 2016 byl v Luhačovicích po kompletní 
rekonstrukci otevřen lázeňský hotel VILA 
NASTA, který je součástí lázeňského kom-
plexu MIRAMARE. Poskytuje komfortní 

ubytování ve dvou jednolůžkových a dva-
nácti dvoulůžkových pokojích jak pacien-
tům přijíždějícím na léčení hrazené zdra-
votními pojišťovnami, tak i samoplátcům. 

Mariánské Lázně, 
Lázeňský hotel ROYAL
Pod lázeňským hotelem ROYAL, vysta-
věném na úpatí pohoří Slavkovský les 
dosahujícího téměř kilometrové nadmoř-
ské výšky, se rozevírá údolí, v němž 

počátkem 19. století lékař Jan Josef Nehr 
spolu s opatem tepelského kláštera Kar-
lem Kašparem Reitenbergerem dali 
vzniknout Mariánským Lázním. Pří-
mo na území města totiž vyvěrá na čty-
řicet minerálních pramenů a další asi 
tak stovka v jeho okolí. Lázeňský hotel 
ROYAL má vlastní rozlehlou zahradu, 
v níž bylo nově vytvořeno krásné jezír-
ko, oblázkový prostor a připravuje se 
rehabilitační okruh, který budou hosté 

ROYAL SPA, 
20 let v lázeňství

ROYAL SPA je český rodinný řetězec lázeňských hotelů a resortů, který 

od roku 1996 působí na území Česka. Provozuje šest lázeňských komplexů, 

wellness hotel a termální park s celkovou kapacitou tisíce lůžek ve 

čtyřech lázeňských místech: Luhačovicích, Mariánských Lázních, 

Velkých Losinách a Ostrožské Nové Vsi. 
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využívat jako doplněk své léčby. Navíc 
v hotelu ROYAL byla nedávno dokonče-
na rekonstrukce třiadvaceti pokojů, kte-
rou manažer lázeňského hotelu ROYAL 
Martin  Šemotl okomentoval: „Cílem bylo 
zvýšit komfort ubytování. Chceme, aby 
si naši hosté pobyt v Mariánských Láz-
ních opravdu užili, a tak jsme pro ně při-
pravili i novinku – dvoulůžkové pokoje 
kategorie Superior a apartmá De Luxe 
v prvním patře budovy Royal I. s nádher-
ným romantickým výhledem na Marián-
ské Lázně a s vlastní letní terasou, kde 
mohou odpočívat v královském stylu.“

Ostrožská Nová Ves, SLUNEČNÍ LÁZNĚ
Mnohaletá tradice úspěšné lázeňské léč-
by v Ostrožské Nové Vsi je spjata s uni-
kátním přírodním léčivým pramenem 
se sirnou minerální vodou. Koupele 
v ní přinášejí široké spektrum přízni-
vých účinků a významně napomáhají 
ke zlepšení zdravotního stavu při léč-
bě ortopedických, revmatologických, 
neurologických a kožních onemocnění. 
Začátkem května 2016 tu v těchto rodin-
ných lázních v srdci Moravského Slovác-
ka byla dokončena oprava SLUNEČNÍCH 
LÁZNÍ – dřevěné terasy na slunění, kte-
rá je k dispozici hostům SIRNATÝCH 

LÁZNÍ Ostrožská Nová Ves již od roku 
2003. SLUNEČNÍ LÁZNĚ se nacháze-
jí za lázeňskou kavárnou a kolonádou, 
v místě, kam dopadá nejvíc slunečních 
paprsků. Nedaleko této dřevěné terasy 
byly instalovány i sluneční hodiny. SLU-
NEČNÍ LÁZNĚ slouží lázeňským hos-
tům ke slunění a relaxaci. Několikrát 
zde také proběhly i svatební obřady.

Lázeňská kosmetika ROYAL SPA
Český rodinný řetězec lázeňských hote-
lů a resortů ROYAL SPA chce svým klien-
tům umožnit léčbu a relaxaci i v pohod-
lí jejich domovů, a proto nechal vyvinout 
a nabízí dvě řady lázeňské kosmetiky ze 
svých přírodních léčivých zdrojů. Kos-
metiku THERMELOVE z termálního 
pramene TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké 

Losiny a kosmetiku SINOVA ze sirného 
pramene SIRNATÝCH LÁZNÍ Ostrožská 
Nová Ves, která je vysoce účinná na pro-
blematickou pleť. Veškeré kosmetické 
produkty jsou k zakoupení na recepcích 
hotelů a také prostřednictvím e-shopu: 
www.eshop.royalspa.cz. 

>>>www.royalspa.cz

Losiny a kosmetiku SINOVA ze sirného

Vila NASTA
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S prezidentem Evropského svazu 
lázní – European Spas Association 
(ESPA) – Ing. Martinem Plachým 

se potkáváme v Praze 16. května 2016.
Pane prezidente, teď v květnu končí vaše 
čtyřleté volební období. Budete znovu 
kandidovat na post prezidenta ESPA?

Nebudu. Na  volebním sjezdu ve fran-
couzském Vichy si Evropský svaz lázní zce-
la jistě zvolí jiného 
prezidenta. Vysoce 
pravděpodobně jím 
bude šéf francouz-
ského svazu lázní.

T a k ž e  m ů ž e t e 
bilancovat…

Na bi lancová-
ní bude určitě ješ-
tě čas, ale momen-
tálně „čistím stůl“ 
a připravuji, aby to můj nástupce měl 
jednodušší a nemusel dělat to, co já, kdy 
jsem ztratil celý rok tím, že jsem dával 
do pořádku věci, které měly dávno fun-
govat. To nejpodstatnější je, že jsme za tři 
roky personálně stabilizovali výkonný 
aparát ESPA, připravili jsme novou orga-
nizační strukturu svazu, která by měla 
zlepšit schopnosti ESPA obsáhnout mno-
hem více činností. Současně se změnou 
prezidenta dochází i ke změně na pozici 
generálního sekretáře Evropského svazu 
lázní. Po jedenadvaceti letech funkčního 
období dosavadního generálního sekre-
táře bude do této funkce jmenována jeho 
nástupkyně, která už tři roky pracuje 
v sekretariátu ESPA.

V polovině desátých let tohoto století 
Evropský svaz lázní inicioval certifi kaci 
EuropeSpa med. Od roku 2006 až téměř 
doteď na ni měla monopol jediná soukro-
má fi rma. Dva roky jsme hledali řešení, 

jak vytvořit otevřenou platformu, která 
by do procesu certifi kace kvality zapojila 
různé subjekty napříč Evropou a co nejví-
ce ho zpopularizovala. Řešení vyvrcholi-
lo tím, že Evropský svaz lázní 11. května 
2016 založil podle německého práva nezis-
kovou organizaci, do níž byla vložena 
všechna práva a nároky vyplývající z cer-
tifi kace. Tato organizace je otevřena i dal-
ším zainteresovaným subjektům včetně 
zdravotních pojišťoven. Rozhodující podíl 
pětadvaceti procent v ní drží Evropský 
svaz lázní. Jejími zakládajícími členy se 
spolu se stávajícím certifi kátorem, fi rmou 
EuropeSpa med & wellness GmbH se síd-
lem ve Wiesbadenu, stali i dva významní 
němečtí touroperátoři zabývající se lázeň-
stvím, FIT Gesellschaft für gesundes Rei-
sen mbH a HS Medicur GmbH Steuer-
beratungsgesellschaft, a několik dalších 
subjektů z různých evropských zemí. Její-
mi členy mohou být i všechna certifi kova-
ná zařízení. Certifi kace tak bude otevřena 
většímu počtu certifi kačních fi rem. Věří-
me, že prostřednictvím zapojení dalších 
organizací, včetně například univerzit, se 
certifi kaci EuropeSpa med podaří rychleji 
rozšířit nejen po Evropě, ale i na dalších 
kontinentech.

Další z aktivit, která byla v mém prezi-
dentském období započata, je ESPA Inova-
tion Awards. Na nadcházejícím kongresu 
Evropského svazu lázní ve Vichy se bude 
konat jejich třetí ročník.

Současně dobíhá v témže období zahá-
jený projekt Římské lázně v Evropě. Při-
spěly na něj evropské fondy. Sdružil pat-
náct subjektů osmi zemí, na jejichž území 
římské legie založily lázně. Přestože to je 
malý projekt, byl vůbec prvním, v němž 
se Evropský svaz lázní angažoval a pro-
kázal, že umí udělat evropské projekty, 
v čemž by měl pokračovat.

Pane prezidente, jak si stojí slezské, 
moravské a české lázně ve srovnání se 
zbytkem Evropy?

Na jejich postavení se nic zásadního 
nezměnilo. Rozhodně jsme se nezhorši-
li. V Česku nevzniklo tak velké kvantum 
nových projektů, které by mohly cosi 
posunout. Ani v rámci Evropy se vývoj 
lázeňství nezměnil. Samozřejmě že s tím, 
jak se zlepšila hospodářská situace v něk-
terých zemích, třeba ve Španělsku a Por-
tugalsku, je v nich o lázeňství víc slyšet. 
Tamní lázně jsou aktivnější. Na evrop-
ský trh se čím dál víc tlačí i rádoby nové 
lázeňské země – jako Bulharsko, Srbsko či 
Chorvatsko, které se stalo novým členem 
Evropského svazu lázní a chce posílit své 
vyhlídky na západoevropském trhu, pře-
devším pak na německém. 

To, co se teď hodně řeší a k čemu smě-
řuje nový projekt ESPA, který byl v mém 
volebním období nastartován, je posílení 
medicínské stránky léčebného lázeňství. 
Proto jsme asi před třemi měsíci spustili 
Evropskou elektronickou knihovnu bal-
neologického výzkumu, aby si experti 
mohli vyměňovat výsledky bádání a stu-
dií a samozřejmě aby se dál pokračovalo 
ve vědeckovýzkumné práci. Lze cítit dale-
ko větší snahu lázní orientovat se na léčeb-
né prvky lázeňství, než tomu bylo před 
časem, kdy to bylo spíš odcházení k well-
ness. Teď se v rámci Evropy medicínské 
aspekty lázeňství daleko víc zdůrazňují.

Co evropské lázně očekávají od čínských 
hostů?

O čínské klientele jsme se v posledním 
roce na evropské úrovni nijak zásadně 
nebavili. Země, které jsou na lázeňském 
trhu prozahraničně orientované, sondují, 
kde by se dali získávat noví hosté. Zvláště 
po výpadku ruské klientely, která zmizela 
nejen z českých lázní, ale i z bulharských 
a pobaltských. Naopak v Maďarsku si 
pochvalují, že se jim počet ruských hostů 
navýšil. Samozřejmě všichni hledají, kde 
by získali novou klientelu, avšak od čínské 
toho nemůžeme z pohledu lázeňství moc 
očekávat, protože lázeňský produkt téměř 
neznají. Nevědí, co by v lázních dělali. 
Když lázeňská místa navštěvují, tak proto, 
aby se tam krátce porozhlédli. Nemyslím, 
že je to klientela, která by v Česku a v dal-
ších klasických lázeňských zemích Evropy 
v dohledné době mohla nahradit obvyklé 
lázeňské hosty. 

>>>www.espa-ehv.eu

Ing. Martin Plachý
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V letos 490 let mladých Lázních 
Slatinice se potkáváme 18. květ-
na 2016 s jejich ředitelkou 

Ing. Irenou Vašicovou.
Ano, Lázně Sla-

tinice jsou plné 
energie. Od svých 
z a m ě s t n a n c ů 
k  tomuto výro -
čí dostaly důstoj-
ný dárek ve formě 
akreditace uděle-
né Spojenou akre-
ditační  komisí , 
o. p. s. Tímto  jsme 
se stali prvními 
akreditovanými lázněmi v republice. 
Akreditace stvrzuje striktní dodržování 
pravidel a principů fungování zdravot-
nických zařízení. Velmi mne potěšil zápal 
kolegů. Pečlivě jsme na ni připravili 
všechny úseky včetně ubytovacích i léčeb-
ných, za které jsme od akreditační komise 
dostali jedničku s hvězdičkou! 

Lázně Slatinice mají 120 lůžek pro léčeb-
né lázeňství, 40 lůžek Odborného léčebné-
ho ústavu, kde léčíme pacienty po totál-
ních endoprotézách, úrazech a centrálních 
mozkových příhodách. Co se týče těchto 
dvou kapacit, letos  jsme vytíženi už od led-
na. Velice si vážíme spolupráce s partner-
skými zdravotnickými zařízeními, zejmé-
na s těmi nejbližšími, jako jsou v dosahu 
dvanácti kilometrů Fakultní nemocnice 
a Vojenská nemocnice v Olomouci. Jsme 
pro ně zařízením, kam překládají pacien-
ty z lůžka na lůžko. Máme i sto samoplátec-
kých lůžek. A i v tomto segmentu se daří. 

Lázně Slatinice vyhrály několik výběro-
vých řízení na rekondiční pobyty pro 
fi remní zaměstnance. V tomto segmentu 
je naším váženým klientem i ŠKODA Auto. 
Velký zájem je o zabezpečení svateb, hostit 
budeme v nejbližších dnech i velkou mezi-
národní konferenci. Dlouhodobě totiž cílí-
me na posilování image Lázní Slatinice, 
a tak pořádáme i hodně akcí pro veřejnost. 
Na té nejbližší, Dni zdraví, bude spousta 
zajímavých přednášek a vystoupení, zavr-
šených koncertem Hradišťanu. V průběhu 
léta nás čekají Hodové slavnosti s průjez-
dem veteránů, které ozdobí koncert Lenky 
Dusilové. A chystáme hodně dalších akcí.

Řada lidí jezdí do Slatinic na pro-
dloužené víkendy i proto, že vaše sir-
ná minerální voda blahodárně působí 
na kožní problémy. 

Naše lázně se orientují především 
na léčbu pohybového aparátu a nervo-
vých onemocnění a jezdí se k nám zota-
vovat a úspěšně léčit i lidé s dermatolo-
gickými potížemi a onkologicky nemocní 
pacienti. Jak v rámci komplexní lázeňské 
léčby, tak jako samoplátci. Mnozí z nich 
si oblíbili penzion Majorka. Jedná se 
o velkoryse renovovaný hanácký selský 

dvůr, jako dělaný pro svatby a firemní 
akce. Hosté nás vyhledávají i proto, že si 
s sebou smějí brát své zvířecí miláčky. Sice 
ne do zdravotnických objektů, ale do uby-
tovacích ano. V areálu lázní, díky inicia-
tivě majitele lázní Ing. Vybírala, vznikla 
nádherná galerie grafik a obrazů Zdeň-
ka Buriana, jejichž je pan Vybíral velkým 
sběratelem. Do budoucna pak chystáme 
několik dalších projektů. Po dobudování 
saunového světa ve zmíněném penzionu 
Majorka je tím nejaktuálnějším přístav-
ba lázeňského domu Balnea – rozšíření 

 balneoprovozu, kde kromě instalování 
dalších van vzniknou nové atraktivní pro-
vozy. Pak nás čeká hodně velký projekt, 
a to rekonstrukce památkově chráněné-
ho lázeňského domu Morava. 

Pro mě osobně je obrovským nábojem 
to, že ve Slatinicích jsou skvělí lidé. S maji-
teli lázní, managementem a vlastně se vše-
mi zaměstnanci jsme si padli do noty.

>>>www.lazneslatinice.cz

První akreditované 
lázně v České republice

Ing. Irena Vašicová
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S pr ez identem Sva z u lé č eb -
ných lázní České republiky 
MUDr. Eduardem Bláhou se 

potkáváme 28. května 2016 v den zahá-
jení 110. lázeňské sezony v Jáchymově, 
který si letos připomíná 500. výročí své-
ho založení.
Pane prezidente, čím žijí slezské, 
moravské a české lázně? Co očekávají 
od roku 2016?

Nejdůležitější je, že náš obor přežil 
„Armagedon“ roku 2013. Od doby, kdy 
eskalovala regulace nároků pacientů 
na úhradu lázeňských pobytů z veřejné-
ho zdravotního pojištění, se situace změ-
nila o sto procent. Současná poptávka 
pojišťoven a pojištěnců už dokonce pře-
kračuje kapacitní možnosti léčebných 
lázní. A to jak ty, které jsou dány smluv-
ní kapacitou vyčleněnou pro pojištěnce 
a kterou pojišťovny paradoxně odmítají 
zvýšit, tak mnohdy i ty, které ale nejsou 
omezeny počty objektů, lůžek nebo van. 
Zásadním kapacitním problémem naše-
ho oboru je nedostatek kvalifi kovaných 
pracovních sil. A nemohu jej zjednodušit 
jen na zdravotníky. Chybí už také kucha-
ři, číšníci, recepční a v mnoha lokalitách 
i pomocné síly. Většina léčebných lázní 
se totiž nachází v pohraničí daleko od vel-
kých měst, do nichž lidé stále častěji pře-
sídlují. Navíc u hranic se státy, jejichž 
pracovní trhy českému pracovnímu trhu 

zdatně konkurují. Paradoxně přitěžují-
cí okolností je i to, že většina lázeňských 
míst je v atraktivních turistických des-
tinacích, kde je po těchto profesích vel-
ká poptávka, a to i v podnicích praktiku-
jících šedou mzdovou politiku. K jejich 
praktikám se léčebné lázně (institucio-
nální zaměstnavatelé) rozhodně nechtě-
jí (ani nemohou) snížit. Zásadní otázkou 
pro budoucnost léčebných lázní proto je, 
jak být v daných lokalitách nejen prefe-
rovanými poskytovateli služeb, ale i pre-
ferovanými zaměstnavateli. Jak zaměst-
nance získat, udržet, motivovat, tedy 
i dobře zaplatit. Věříme, že nám v tom 
spolu se zlepšováním pracovních podmí-
nek pomůže i valorizace úhrad lázeňské 
péče z pojištění a také elektronická evi-
dence tržeb, která přispěje k narovnání 
podmínek na trhu práce.

Loňský rok 2015 byl  pro léčeb-
né lázeňství jedním z ekonomicky 
nejúspěšnějších. 

Ten letošní, díky tomu, že jsme pod 
tlakem mzdových požadavků zaměst-
nanců, zřejmě bude vynikající po strán-
ce výnosů, ale ekonomicky už tak dob-
ře nevyjde, protože mzdy rostou rychleji 
než výnosy a produktivita. Za svou sou-
časnou renesanci náš medicínský obor 
určitě vděčí vstřícnosti současného vede-
ní Ministerstva zdravotnictví ČR. A jak 

koncem loňského roku ministr zdravot-
nictví Němeček na konferenci Sdružení 
lázeňských míst v Lednici uvedl, léčeb-
né lázeňství bylo jediným oborem české-
ho zdravotnictví, které ocenilo úsilí jeho 
ministerstva kladně. Reakce představitelů 
dalších segmentů českého zdravotnictví, 
přestože Ministerstvo zdravotnictví ČR 
navyšovalo jejich fi nancování daleko víc 
než naše, byly opačné. Teď však přichází 
doba, kdy i léčebné lázně natahují ruku 
a požadují zvýšit úhrady za pojištěnce. Už 
proto, že trpíme nedostatkem zdravotní-
ho personálu. A abychom o něj nepřichá-
zeli, musíme ho lépe platit. Navíc, naše 
zdravotnická zařízení potřebují ke zvlá-
dání větších objemů léčebné péče víc 
zaměstnanců a i těmto novým dávat pla-
ty v kontextu s tím, jak stát zvyšuje platy 
ve fakultních nemocnicích. Pokud v sou-
sední nemocnici zvýší mzdy sestřičkám, 
nemohu těm našim říct, že u nás to neu-
děláme. Proto se obracíme na Minister-
stvo zdravotnictví ČR a říkáme: „Od roku 
2009 nebyla úhrada lázeňské léčby valo-
rizována, tak už s tím něco udělejte. Je 
to nezbytné!“ Dostali jsme přísliby pana 
ministra, tak snad i v tomto minister-
stvo vyjde léčebnému lázeňství vstříc. 
Bohužel, tyto přísliby jsou trnem v oku 
zdravotním pojišťovnám, kterým vadí 
rostoucí objem výdajů na lázeňskou léč-
bu a odmítají nejen zvýšit platbu za den, 
ale i sjednat pro své pojištěnce větší lůžko-
vou kapacitu. Kvůli tomu pak není v létě 
žádnou výjimkou, že lázeňské návrhy 
z kapacitních důvodů putují z lázní do láz-
ní a pacient skončí úplně jinde, než chtěl. 

 
Co brání příchodům kvalifi kované pra-
covní síly do českého zdravotnictví ze 
zemí mimo Evropskou unii?

Nedomnívám se, že tento stav je jen 
důsledkem nekonání či konání české vlá-
dy, ale že jeho primárním strůjcem je 
administrativa Evropské unie, která uza-
vřela hranice nároky na uznávání kvali-
fikace. Dneska tak můžeme nabídnout 
práci pouze těm, kteří se v Evropské unii 
kvalifikovali. Až na výjimky tedy těm, 
co jsou na západ od nás – a pro ty čes-
ké zdravotnictví není ekonomicky zají-
mavé. Z těch, co jsou na východ, zbývá 
pouze Slovensko a Polsko, ale obě země 
jsou na tom dnes ve mzdách téměř stej-
ně, a tak jejich občané také nemají extra 
důvod jít pracovat k nám. Slováci tak už 
Českem hlavně tranzitují. Pro fyziotera-
peuty  jsme často jen přestupní stanicí. 
Čím dál jsou od domova, tím je to prav-
děpodobnější. Celé je to absurdní, protože 
Ukrajině bude stačit vstoupit do Evropské 

 Léčebné lázně 
v roce 2016

MUDr. Eduard Bláha
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Léčebné lázeňství má v Česku 
několikasetletou tradici a je 
i významnou součástí cestov-

ního ruchu. Tohoto faktu si je vědo-
ma i Vysoká škola obchodní v Praze, 
která jako jedna z mála tuzemských 
vysokých škol lázeňství a  wellness 
v y učuje. Studenti magisterského 
programu Management cestovního 
ruchu získávají nezbytnou teoretic-
kou i praktickou přípravu a seznamu-
jí se s klíčovými 
t rendy v léčeb -
ném l á z eň s t v í . 
Jedním z nich je 
tzv. hirudotera-
pie, v přek ladu 
léčba pijavkami, 
jež se po dlouhé 
době opět dostává 
do popředí světo-
vého zájmu. 

Léčba pijavkami lékařskými 
(Hirudo medicinalis) 
je metoda známá již z dob vlády králov-
ny Kleopatry. Největší zájem vzbudila 
hirudoterapie v 18. století, kdy bylo jen 
v Rusku prodáváno 30 milionů pijavek 
ročně a dalších 80 až 100 milionů ročně 
vyváželo Rusko do západní Evropy, pře-
devším do Francie. V polovině 19. stole-
tí docházelo k postupnému upouštění 
od této metody kvůli podezření lékařů 
na možný přenos infekce při fyzickém 
kontaktu člověka s pijavkami. Ve 20. sto-
letí byla hirudoterapie zmiňována přede-
vším v lékařských časopisech jako užiteč-
ná metoda při záchraně tkáňových štěpů 
a transplantovaných prstů. Dnes znovu 
zažívá renesanci v oblasti alternativní 
léčby v Německu, USA nebo Švýcarsku. 
V roce 2004 byla tato léčba ofi ciálně uzná-
na americkým úřadem pro kontrolu léčiv 
FDA, kdy byly pijavky lékařské označeny 
za „živý“ lék.

Účinné látky a indikace
Sliny pijavky lékařské obsahují účin-
né látky hirudin a canin, které zabra-
ňují srážení krve, a více než stovku sub-
stancí působících proti zánětu a bolesti. 
Přikládání pijavek podporuje imunitu 

a detoxikuje organismus. Díky svému 
lymfodrenážnímu účinku jsou pijavky 
stále častěji využívány v plastické chirur-
gii. Hirudoterapie se rovněž osvědčuje při 
léčbě bércových vředů, migrény či závratí.

Terapie
Samotná terapie probíhá přiložením 
pijavky lékařské na postižené místo, 
které se nejprve omyje mýdlem a poté 
opláchne destilovanou vodou. Pijavka 
se na místo aplikuje rukavicemi či chi-
rurgickými kleštěmi, přičemž nesmí do-
jít k jejímu zranění. V opačném přípa-
dě hrozí infekce, jež může vést k otravě 
krve. Aby nedošlo k infekci, je předepiso-
vána dvojkombinace antibiotik – jedna 
během léčby a druhá po jejím skončení – 
po dobu dvou týdnů. Již vzniklá infekce 
se léčí rovněž antibiotiky. Každá pijav-
ka odsaje z těla pacienta 5 až 15 ml krve. 
Nejvíce krve ztratí tělo až po odpadnutí 
pijavky, z malých otevřených ran může 
ještě vytéct dalších 15 až 30 ml krve, a to 
po dobu až 24 hodin. Léčba není hraze-
na zdravotními pojišťovnami. Kontrain-
dikace je možná u těhotných žen, osob 
trpících chudokrevností nebo polyva-
lentní alergií a pacientů užívajících léky 
proti srážlivosti krve.

Z Biebertalu do Česka
V České republice je možné terapii pod-
stoupit u kutnohorského certifi kované-
ho lékaře Slavomíra Pietruchy. Pijavky 
zde využívané prošly certifi kací a byly 
schváleny německou legislativou, neboť 
právě německý Biebertal, místo jejich 
kultivovaného chovu, je jejich expor-
térem na český trh. Doktor Pietrucha 
nabízí odborné semináře a zájemci si 
u něj mohou zakoupit pijavky pro vlast-
ní využití. Cena jedné pijavky se pohybu-
je kolem 250 Kč. 

Autorka: Ing. Petra Benešová, 

Vysoká škola obchodní v Praze

>>>www.vso.cz

Hirudoterapie –
staronový trend nejen v lázeňství

Ing. Petra Benešová

unie a všechno bude jinak. Mám za to, že 
si odpovědné osoby ještě nenalily čistého 
vína a nepřiznaly si, jak velký problém 
našemu zdravotnictví hrozí. V pohrani-
čí chybějí dětští lékaři, praktici i gyneko-
logové – a my stále trváme na bariérách, 
které bychom mohli překonat pouhým 
administrativním rozhodnutím. Prostě 
sem Ukrajince pustit už nyní. Nejen že 
bychom vyřešili problém pohraničí nebo 
léčebných lázní, ale ještě bychom otupili 
tlak na geometrický růst mezd. 

Stále se hovoří o sporech léčebných láz-
ní s autorskými svazy.

To je hodně zveličené. Vzhledem 
k posledním výrokům, které sice nejdou 
směrem, jaký bychom si představovali 
(protože zákon říká pravý opak), soudy 
autorským svazům přiznávají jen tako-
vou výši úhrady, která je pro naše zdra-
votnická zařízení akceptovatelná. Evrop-
ské studie říkají, že úhrada za všechny 
dohromady by se měla pohybovat kolem 
dvaceti korun. Autorské svazy nároko-
valy devadesát korun a víc. První soud-
ní verdikty potvrzují oněch dvacet nebo 
dvaadvacet korun. To by mohlo celému 
segmentu (zřejmě i včetně čistě ubytova-
cích zařízení – penzionů a hotelů) pomo-
ci a náš boj by nebyl marný. Na těchto spo-
rech je ale nejvíc frustrující skutečnost, 
že české právo vlastně neplatí a i jedno-
duchou holou větu vyloží i Nejvyšší soud 
třikrát postupně jinak, aby vyhověl prá-
vu Evropské unie, které je s touto větou 
v kolizi a samo o sobě v České republice 
neplatí. Proto chceme dojít až k Ústavní-
mu soudu, aby řekl, zda nám taková práv-
ní praxe neodepírá jistotu v právní řád.

K rozhovoru pro Všudybyl jste přijel 
na kole.

Kolo je můj „ventil“. Umožňuje mi 
vzdorovat t laku a zbavovat se stre -
su, který moje práce přináší. Má rodi-
na žije v Praze a já jsem pracovně chví-
li v Jáchymově, chvíli v Luhačovicích. 
Na obou místech rád po práci jezdím 
na silničním či horském kole. Dostá-
vá mě to do dobré fyzické i psychické 
kondice. Jezdím tedy většinou ve všed-
ní dny. Když přijde volný víkend, rodi-
na má přednost. Dnešní sobota je výjim-
kou, neboť je pro mě v den zahájení 110. 
lázeňské sezony v Jáchymově pracovní. 

>>>www.lecebne-lazne.cz/cs
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Nová řídicí věž 
Potřeba nové řídicí věže byla vyvolána 
rostoucím významem ostravského letiš-
tě v dopravní infrastruktuře Moravsko-
slezského kraje, které jenom v roce 2015 
zaznamenalo téměř 22 tisíc startů a přistá-
ní. V současnosti je již v plném provozu. 
K bezproblémovému provoznímu přecho-
du ze starého stanoviště došlo 26. května 
2016 v 03:00 hodin a všechny používa-
né technologické systémy jsou stabilní. 
Z hlediska samotného umístění na letišti 
a technického provedení splňují nové stře-
disko a řídicí věž všechny náročné a pro 
tento typ objektu nezbytné parametry. 
Pracoviště řídících letového provozu se 
nachází v nejvyšším, šestém podlaží řídi-
cí věže ve výšce 20 metrů. Výška a umístě-
ní řídicí věže ve středu vzdálenosti mezi 
oběma prahy dráhy umožňuje optimál-
ní výhled v rozsahu 360 stupňů bez pře-
kážek viditelnosti na oba prahy vzletové 
a přistávací dráhy 22/04, včetně výhledu 
do prostorů konečného přiblížení z obou 

směrů. Speciální zasklení stanoviště řídicí 
věže, akustická neprůzvučnost a elimina-
ce sluneční radiace pak vytvářejí řídícím 
letového provozu potřebný komfort pro 
bezchybný výkon jejich funkce. Zvýšené 
požadavky na optickou pohodu také zajis-
tí nejnižší hodnoty vnitřní i vnější světel-
né refl exe na tomto provozním stanovišti. 
Na nejvyšší možné úrovni je také hlaso-
vý komunikační systém (VCS) pro spojení 

země – vzduch a země – země, který je 
realizován kompletně na bázi VoIP, a to 
od mikrofonu řídícího až po anténu radi-
ostanice. Podobně jsou na nejvyšší mož-
né úrovni i prvky požárního zabezpečení, 
řízení energetické spotřeby budovy, vstu-
pu a pohybu osob a řešení záložních zdro-
jů elektrické energie, a to v celém objektu 
nové řídicí věže.

Ministr dopravy 
České republiky Dan Ťok,
který se inaugurace nové řídicí věže 
na Letišti Leoše Janáčka Ostrava společ-
ně s představiteli Moravskoslezského kra-
je účastnil, při ní mimo jiné řekl:
„Ostravské letiště posiluje své služby a jed-

noznačně si zaslouží, aby jeho infrastruk-

tura odpovídala současným technologiím. 

Řízení letového provozu v této oblasti odvá-

dí skvělou práci a je dobře, že nyní bude mít 

nejmodernější zázemí i v Mošnově.“

Generální ředitel 
ŘLP ČR, s. p., Jan Klas
při této příležitosti uvedl:
„Nové provozní středisko a řídicí věž zajistí 

poskytování bezpečných, moderních a nákla-

dově efektivních letových provozních služeb 

na ostravském letišti a současně vytvoří 

komfortní zázemí pro personál ŘLP ČR, s. p., 

minimálně na příštích třicet let.“ 

>>> www.rlp.cz

Projekt nové řídicí věže 
na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

slavnostně dokončen
Slavnostní inaugurací 9. června 2016 státní podnik Řízení letového 

provozu České republiky ofi ciálně zahájil provoz nového provozního 

střediska a letištní řídicí věže (TWR Ostrava). ŘLP ČR, s. p., tímto 

projektem završilo svůj program obnovy regionálních letišť s ohledem 

na fakt, že nová provozní střediska a řídicí věže byly v minulých patnácti 

letech vybudovány a úspěšně uvedeny do provozu na letištích v Brně 

a Karlových Varech.

Investor: Řízení letového provozu České 
republiky, s. p.

Architekt: Ing. arch. Milan Sýkorský

Stavební projekt: Kania Ostrava, a. s.

Generální dodavatel: Sdružení TWR 
Mošnov HOCHTIEF CZ – Synett

Dodavatelé technologií: Rohde and 
Schwarz, KATO, ABB, CS Soft, ICC

Zastavěná plocha bez parkoviště: 
575 metrů čtverečních

Celková užitná plocha pro ŘLP ČR, s. p.: 
1 274 metrů čtverečních

Investiční náklady výstavby: 
132 780 000 Kč bez DPH

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Zahájení projektu: září 2011

Zpracování projektové dokumentace: 
2012–2013

Výběrové řízení na generálního 
dodavatele stavby: 2013–2014

Výstavba: 2014–2015

Přechod a zahájení poskytování služeb: 
2015–2016

Provozní přechod: 26. května 2016
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S ředitelkou Wellness hotelu Baby-
lon Ing. Danou Soukupovou se 
potkáváme 23. května 2016.

P a n í  ř e d i te l ko 
v Babylonu jste 
čtvrtým rokem. 

A n o ,  p ř e d t í m 
jsem také pracova-
la v hotelnictví – 
v řetězcích i nezá-
vislých hotelech. 
Do CENTRA BABY-
LON jsem nastou-
pila jako ředitel-
ka provozu zábavy 
a před dvěma lety jsem začala řídit hotel.

Jaký byl pro váš hotel loňský rok?
Poměrně úspěšný, přinesl zvýšenou 

návštěvnost a také poptávku po nových 
a kvalitnějších službách. Podnítil nás 
k dalšímu budování na všech frontách. 
Wellness, které je mojí srdeční záležitos-
tí a původně bylo součástí zábavní části, 
jsme přiřadili pod správu hotelu. Průběž-
ně je předěláváme a zdokonalujeme, aby 
splňovalo přání našich hostů. Těší mě, že 
se CENTRU BABYLON a jeho WELLNESS 
HOTELU daří. Je to především zásluhou 
majitelů, kteří navazují na to, co tu „otec 

zakladatel“ Miloš Vajner před řadou let 
vybudoval. Výrazně investují a provádějí 
upgrade jedné části komplexu za druhou. 

Firemní klientela je vaší tradiční. 
Ano, stejně jako hosté z dalších segmen-

tů, a těmi jsou rodiny s dětmi, sportovní 
týmy, organizátoři konferencí, kongresů 
či incentiv, fi rmy se svými prezentacemi 
a školeními. Ti všichni zde najdou to „své“ 
pod jednou střechou. Myslím tím konfe-
renční prostory, zábavu, relaxaci a kom-
fortní ubytování. Nabídkou různých 
typů pobytů vycházíme vstříc poptáv-
ce našich klientů. Individuální klientela 
přijíždí především za zábavou a odpočin-
kem, v oblibě jsou pobytové balíčky spoje-
né s relaxací a regenerací. Velkou atrakcí 
je návštěva sousedního supermoderní-
ho science centra iQLANDIA. Myslíme 
i na ty, kteří nepřijeli za zábavou. Hosté 
mají možnost objednat si například i uby-
tování bez jídla, třeba proto, že je čeká byz-
nys snídaně mimo hotel. Dále je možné 
zvolit si pobyty se snídaní, s polopenzí, 

s balíčkem zábavy nebo bez něj. Zvýhod-
něné ceny jednotlivých vstupů do zábav-
ní části nebo wellness centra lze zakoupit 
i na místě, přímo v hotelu. Návštěvu well-
ness zahrnují i některé pobytové balíčky, 
stejně jako další služby, jimiž mohou být 
masáže, kosmetická ošetření nebo péče 
o ruce a nohy. V průběhu roku nabízíme 

tematické pobyty – například valentýn-
ské pro zamilované, lyžařské či golfové 
pro ty, kteří si wellness dopřejí po spor-
tovním výkonu. V těchto dnech už přichá-
zejí rezervace na Vánoce a velký zájem je 
tradičně o silvestrovský balíček. 

>>> www.HotelBabylon.cz
>>> www.centrumbabylon.cz

Wellness hotel Babylon

Ing. Dana Soukupová

Liberecký WELLNESS HOTEL BABY-
LON disponuje 407 pokoji. Také hotelové 

wellness ve stylu antických lázní patří 

mezi největší v Česku. V jeho samoobsluž-

né části najdou návštěvníci sauny, par-

ní lázně, solnou a bylinkovou inhalaci, 

sluneční louku, laconium, tepidarium, 

Kneippův chodníček, vířivý bazén, ochla-

zovací bazénky, ledovou studnu s ledo-

vým vědrem, solný důl, oxygenoterapii, 

relaxační místnosti a odpočívárny včet-

ně venkovní ochlazovny a saunabaru. 

Privátní klub Afrikána nabízí saunová-

ní, pohodu a klid v soukromí. Je určený 

pro netradiční oslavy a party, malým 

i větším skupinám. K dokonalé relaxa-

ci ve wellness přispívají masáže včetně 

orientálního hammamu, kosmetická 

ošetření, manikúra, pedikúra, zábaly, 

peelingy, přísadové koupele a další péče 

o tělo a duši.

To vše je součástí jedinečného zábav-

ního komplexu CENTRUM BABYLON, 

který je největším mimopražským 

kongresovým zařízením v Česku. 

Nabízí plně vybavené školicí místnos-

ti, salonky a sály s kapacitou od dese-

ti do tisíce míst.
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Sezona zahájena ve velkém
Skvělá nálada panovala během Zaháje-
ní lázeňské sezony v Janských Lázních 
v sobotu 4. června 2016. Tisíce návštěvní-
ků se bavily bohatým celodenním progra-
mem, kterému dominovaly koncerty sku-
pin No Name a Pajky Pajk se zpěvačkou 
Dashou. Program otevřeli ředitel léčeb-
ných lázní Ing. Rudolf Bubla se starostou 
města Ing. Jiřím Hradeckým a knížetem 
Karlem Schwarzenbergem. Následoval 
ceremoniál svěcení lázeňských pramenů 
a hasičské standarty u Prameníku. 

„Dnes pomáhají teplé minerální prameny 

spolu s odbornou péčí léčit pohybová, neuro-

logická, onkologická a respirační onemocně-

ní,“ vysvětlila marketingová specialistka 
lázní Ing. Zuzana Pichlová. 

K historii pramenů se vztahuje pověst, 
podle níž je před 1 010 lety objevil zbroj-
noš Jan z Chockova. 

„O rozvoj lázeňství v naší lokalitě se 

v 17. století významně zasloužil Jan Adolf 

Schwarzenberg, který zde založil první láz-

ně, a otevřel tak cestu jejich budoucí proslu-

losti,“ uvedl ředitel lázní Ing. Rudolf Bub-
la a pokračoval: „O tři století později získaly 

Janské Lázně celosvětový věhlas pro svůj 

úspěch v léčbě následků obrn. Významným 

hostem letošní slavnosti proto byl potomek 

rodu Schwarzenbergů, kníže Karel Schwar-

zenberg, který v nově vznikajícím parku 

v Janských Lázních zasadil pamětní javor 

na počest zásluh svého rodu.“ 

Karel Schwarzenberg zasazení javoru oko-
mentoval: „Naši předkové vysazovali pamět-

ní stromy u příležitosti různých událostí. Je to 

u nás opravdu stará tradice. Po českých zemích 

máme několik stromů vysazených během náv-

štěvy Tomáše Masaryka. Dokonce ještě přeží-

vají, pokud vím, dva stromy na počest náv-

štěvy císaře Františka Josefa. Strom přetrvá 

několik generací a je krásný a užitečný, posky-

tuje stín, ve kterém se může člověk v klidu posa-

dit. Myslím si, že tento krásný obyčej bychom 

měli do budoucna zachovat.“ 

Unikátní charitativní projekt 
Náměstí a přilehlé okolí zaplnily řemeslné 
stánky, děti si užily soutěže, výtvarné díl-
ny a mnohá divadelní představení. Svezly 
se silničním vláčkem a hlavně si vyzkou-
šely, jak se jezdí na invalidním vozíku a co 
obnášejí sportovní aktivity pro handica-
pované – golf, fl orbal či handbike. A právě 

dětské kolo na ruční pohon – handbike – 
se stalo centrem velkého zájmu. Zakla-
datelé neziskové organizace Černí koně 
Tomáš Pouch a Andrea Brzobohatá slav-
nostně předali první dětský handbike pri-
máři dětské léčebny Vesna MUDr. Vasilu 
Jankovi pro děti, které se zde léčí. 

„Je nám ctí, že jsme u nás mohli ofi ciálně 

zahájit celosvětově unikátní charitativní pro-

jekt ‚Vítr ve vlasech‘, který je zaměřen na děti 

s handicapem. Jeho cílem je umožnit tělesně 

znevýhodněným dětem si bezplatně a dlouho-

době zapůjčit kolo, a okusit tak, jaké to je mít 

vítr ve vlasech,“ vysvětlila Zuzana Pichlová. 
„Děti, které z handbiků odrostou, nám je 

zase vrátí a po nutném servisu těchto kol 

je opět zapůjčíme dalším handicapovaným 

dětem,“ uvedl Tomáš Pouch. V léčebně Ves-
na dětský handbike využijí pro rehabilitaci 
a pro volnočasové aktivity malých klientů. 

„Pohyb, jak známo, ovlivňuje psychickou 

pohodu, což je u malého pacienta důležité 

pro jeho motivaci k další léčbě,“ konstato-
val primář Vasil Janko. 

>>> www.janskelazne.com
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Zahájení lázeňské sezony 
v Janských Lázních:

Karel Schwarzenberg zasadil strom rodu a děti 
ve Vesně dostaly kolo na ruční pohon

Významným hostem byl zástupce rodu 
Schwarzenbergů, který zasadil pamětní 
strom na počest zásluh svého rodu. První 
lázně zde totiž vybudoval jeho předek Jan 
Adolf Schwarzenberg.

Stovky lidí na náměstí Janských Lázní 
přivítali ředitel léčebných lázní 
Ing. Rudolf Bubla se starostou města 
Ing. Jiřím Hradeckým a knížetem 
Karlem Schwarzenbergem.

Ceremoniál svěcení pramenů 
a hasičské standarty u Prameníku vedli 
P.  ThMgr. Teodor Mateusz Pająk, MSF, 
a Mgr. Ing. Antonín Fajstavr.

Bohatému celodennímu programu domi-
noval koncert skupiny No Name...

… který rozpohyboval davy návštěvníků.
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Ani ne dvacet kilometrů od rodné 
chalupy mého dědečka Martina 
Kaince byly v roce 2013 otevřeny 

Šumavské bylinné lázně. S jejich ředite-
lem Jaroslavem Fischerem se potkává-
me 31. května 2013.
Pane řediteli, než jste přišel do Kašper-
ských Hor, řídil jste tady na Šumavě dva 
velké hotely. 

I u nich jsem měl 
chuť dělat někte-
ré věci jinak. Jít 
novou cestou, jako 
tady v Kašperských 
Horách. Bohužel 
nenašel jsem ode-
zvu. Rozvoji bráni-
ly například stan-
dardy hotelového 
řetězce nebo nedo-
statek finančních prostředků vlastníka 
pro dokončení obchodního a provozního 
záměru. Tady v Kašperských Horách maji-
tel hotelu projektu Šumavských bylin-
ných lázní uvěřil – a hotel i Šumavské 
bylinné lázně prosperují. Po necelých čty-
řech letech má svou investici zpátky a dál 
investuje do modernizace komplexu, kte-
rý má ambice být preferovaným zázemím 
hostů a odborníků věnujících se celostní 
medicíně.

Šumavské bylinné lázně jste zřídili 
v místě, v němž velmi intenzivně vyvě-
rá pozitivní zemská energie.

Šumavské bylinné lázně jsme otevřeli 
7. ledna 2013. Zřídili jsme je v někdejších 
ležáckých sklepích nejstaršího šumavské-
ho pivovaru, nacházejících se pod lázeň-
ským hotelem. Myšlenka Šumavských 
bylinných lázní se zrodila díky unikátnos-
ti těchto sklepů a zejména skalní kaver-
ny, která má v nejvyšším bodě světlost 
pět metrů. Podlahová plocha této jesky-
ně je 140 m2. Podařilo se nám tu realizo-
vat unikátní projekt, který souzní se zdej-
ší nádhernou přírodou, zemskou energií, 
čistým povětřím a šumavskými bylinka-
mi. Ano, Šumavské bylinné lázně hodně 
těží i z energetických anomálií. Mohou 
za to nejen tektonické zlomy, ale i mon-
tánní činnost – středověké štoly a kutiště 
zlatonosné rudy, v nichž se dolovalo zla-
to pro císařský dvůr Karla IV. Tato kon-
stelace způsobuje, že intenzita vyzařová-
ní energie Země je v naší skalní jeskyni 
daleko vyšší než kde jinde. Tím pádem ji 
máme i v celém hotelu a jeho okolí včetně 
hotelového Energetického parku, v němž 
jsme rozmístili živé mnohatunové men-
hiry, dovezené z různých částí Šumavy. 
Energetický park vytvořil pan inženýr 
Kozák, který v této oblasti patří mezi nej-
větší české odborníky. Energetický park 
se tak záhy stal místem meditací a zklid-
ňujících posezení s úžasným výhledem 
na hrad Kašperk.

Pobyt ve vaší jeskyni s kulisou ševelícího 
pramene sv. Barbory a vody kapající ze 

Šumavské bylinné lázně, 
Kašperské Hory

Jaroslav Fischer

Úspěšnost a zdraví do velké míry souvi-

sejí s tím, kolik máme energie. Lidé, kteří 

jí mají dostatek, jsou oblíbení, úspěšní, 

tvořiví, funguje jim intuice, snáze pře-

konávají stres.

Kašperské Hory se nacházejí v místě 

tektonických zlomů nad středověkými 

štolami, ve kterých se těžilo zlato. Jimi 

tu z nitra Země prostupují energie a bio-

genní prvky. Přímo v hotelu je jeskyně, 

využívaná k speleoterapii (léčení horních 

cest dýchacích) a posilování organismu. 

Intenzita zemské energie u jejího dna je 

přibližně osmkrát vyšší než u běžných 

energetických míst na povrchu. Do nad-

zemní části hotelu včetně ubytovací zóny 

se energie šíří intenzitou rovnající se asi 

čtyřnásobku průměrných hodnot. Kromě 

pocitové stránky a posílení organismu 

přináší harmonizaci a zmírnění projevů 

onemocnění tělesných orgánů. Moderní 

balneo je orientováno na bylinné pro-

cedury. Produkty, které se zde aplikují, 

jsou z bylin sbíraných na šumavských 

horských loukách. Host si může vybrat 

z pěti druhů bylinných koupelí a tří smě-

sí připravovaných pro tradiční šumav-

skou bylinnou parní lázeň, ze zábalů 

a masáží. Rovněž rašelina a jíly nesou 

značku s logem Šumavy. Atmosféru láz-

ní dotváří melodie vody prosakující stro-

pem jeskyně a padající v kapkách na její 

podlahu a zurčení pramene sv. Barbory, 

jehož živá voda se používá k některým 

procedurám. Relaxační bazén je přístup-

ný po celý den. Pitný režim je zajišťován 

borůvkovým čajem, jehož receptura byla 

sestavena výhradně pro Šumavské bylin-

né lázně. Nástěnné malby pod kamennou 

klenbou z 16. století navozují atmosféru 

dávné Šumavy. V Energetickém parku 

o rozloze 4 ha jsou k dispozici lehátka 

a lavičky. Soustavou dvanácti míst, 

z nichž každé disponuje účelovou ener-

gií, vede meditační cesta. Její součástí 

jsou aktivované menhiry, dovezené sem 

z různých oblastí Šumavy. V sousedství 

parku je tenisový kurt. Za svoji jedineč-

nost a kvalitu obdržely Šumavské bylin-

né lázně certifi kát „Šumava originální 

produkt“. V provozu jsou denně, včetně 

víkendů a svátků, od 8 do 20 hodin.

Kapacita lázeňského hotelu v anglickém 

stylu v programu ADULTS ONLY je 84 

lůžek ve 43 stylově zařízených pokojích 

a apartmá. Rozlehlost hotelových prostor 

garantuje klid pro odpočinek v nádherné 

šumavské přírodě s výhledem na hrad 

Kašperk.  
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stropu a stěn ve mně vyvolal vzpomínku 
na antické lázně Asklépion v Malé Asii 
nedaleko Pergamonu, kde vodu z tam-
ního pramene využívali k léčebným 
terapiím i tak, že ji vedli, aby zurčela 
podél schodů pavilonu s lůžky pacien-
tů a vytvářela v něm obdobně zklidňu-
jící zvukovou kulisu. 

Díky zvuku dopadajících kapek vody 
plní naše jeskyně i tuto úlohu. Při výstav-
bě lázní jsme proto chtěli, aby kaverna 
zůstala syrově přírodní. Nepřáli  jsme 
si dávat sem hydroizolaci. Jsme rádi, 
že naší jeskyní prosakuje a protéká ži-
vá voda a hosté mohou naslouchat jejím 

 podmanivě uklidňujícím zvukům a že už 
cestou dolů do jeskyně a ostatních částí 
balneoprovozu slyší pramen sv. Barbory, 
vyvěrající pod hotelem.

Velice mi chutná váš bylinný čaj.
Myšlenku bylinného čaje nám vnukl 

pan doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.,  vedoucí 

Pracoviště klinické farmakologie Nemoc-
nice České Budějovice, a. s. Když jsem 
s ním konzultoval možnosti pitné kú-
ry, jednoznačně preferoval borůvko-
vý čaj. Poskytl nám i kontakt na její-
ho výrobce, který skladbu bylinek 
sestavil vyloženě pro nás. Tedy 
aby čaj byl pitný, osvěžující. 
Aby se dal pít vlažný, stude-
ný, horký a měl léčivé účin-
ky. Rovněž výhradně pro 
Šumavské bylinné lázně je 
mícháno pět druhů bylin-
ných směsí do koupelí a tři 
druhy do šumavské bylinné 

páry. Směsi nám dodává jedna z největ-
ších fi rem věnujících se pěstování bylin 
a míchání bylinných směsí, společnost 
Mikeš, která je tady z Pošumaví. Všech-
ny čaje a směsi jsou certifi kované a každá 

dodávka má svoji šarži.

Většiny lázní se dotýká 
sezonnost.

Po třech letech provo-
zu Šumavských bylin-
ných lázní mohu říci, že 
nás nijak významně. Let-

ní měsíce jsou samozřej-
mě nejsilnější. Nejsme však 

závislí na počasí. Také během zimních 
měsíců, i když třeba není sníh, máme 
dobrou obsazenost. Náš cílový zákazník 
k nám jezdí do Šumavských bylinných 
lázní. Sportovní a poznávací aktivity 
jsou pro něho až doplňkové. Prvořadý-
mi jsou pro něho bylinkové kúry a načer-
pání energie. Našimi nejčastějšími hosty 
jsou lidé ve věku čtyřicet plus. Převážně 
manželské páry, podnikatelé nebo skupi-
ny, které se rozhodnou, že pojedou načer-
pat energii, užít si šumavských bylinek 
a nádherné krajiny. Je to způsobeno i tím, 
že od otevření Šumavských bylinných 
lázní nebereme do hotelu děti. Jedeme 

v programu ADULTS ONLY. Hosté k nám 
mohou až od patnácti let věku. Tímto 
opatřením, obdobně jako klasické láz-
ně, hostům garantujeme klidné, komor-
ní prostředí. K celkové pohodě přispívají 
i interiéry lázeňského hotelu, které jsou 
vybaveny anglickým nábytkem, bohatě 
zlacenými rámy obrazů, historickými sto-
jacími hodinami apod. V době moderní-
ho designu, shonu a pracovního přetížení 
jsou stále častěji vyhledávány malé rodin-
né hotely v místech, která mají podmani-
vý genius loci. 

>>> www.sumavskelazne.cz/lazne/

Lázně těží z energetických anomálií 

Šumavy. Mohou za ně nejen tektonické 

zlomy, ale i montánní činnost – 

středověké štoly a kutiště zlatonosné 

rudy, nad nimiž se nacházejí. 
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Lázně Luhačovice, a. s., 
získaly od Evropského svazu lázní jako 
vůbec první léčebné lázně v Česku pres-
tižní certifi kát za vítězství v soutěži ESPA 
Innovation Awards 2016 za nejlepší evrop-
skou inovaci v oblasti léčebného lázeňství. 
Stalo se tak na konci května ve francouz-
ských lázních Vichy. Oceněn byl projekt 
nového balneoprovozu, ve kterém jsou 
poskytovány uhličité koupele dětským 
pacientům. Cílem inovace bylo přive-
dení přírodního léčivého zdroje přímo 
do objektu dětské léčebny Miramon-
ti a díky změně prostředí zajištění větší 
účinnosti těchto koupelí. Dalším výsled-
kem bylo zajištění možnosti pitné kú-
ry minerální vody přímo v areálu dět-
ských léčeben a používání minerální vody 
pro inhalace bez nutnosti ji přepravovat 
v nádobách. Základní myšlenkou je, aby 
děti během koupele v uhličité vodě zůsta-
ly v klidu a tělo se mohlo pokrýt bublin-
kami oxidu uhličitého, který se vstřebá-
vá kůží, čímž se zlepšuje její prokrvení. 
Koupel, která má příznivý vliv na srdeč-
ní a cévní systém, a tím i na celý organis-
mus, je tak mnohem efektivnější.

Dítě je při vstupu do balneoprovozu 
uhličitých koupelí vtaženo do „jiné-
ho světa“ a jeho pozornost je soustředě-
na na příjemné vjemy, které ho přiroze-
ně zajímají. Jeho pohyb ve vaně se tak 
omezuje na minimum a mnohem lépe 
během procedury spolupracuje. Balneo-
provoz byl proto navržen jako vodní svět 
s hvězdným nebem. Vstupní chodba evo-
kuje mořské pobřeží s majákem a vstu-
py do jednotlivých kabinek potom vstup 
na palubu lodě. Vlastní vany jsou v podo-
bě loděk na mořské hladině a vedle nich 
pomáhají odvádět pozornost dětí umělé 
rybičky ve skleněných válcích s probub-
lávající vodou. Naproti vanám jsou umís-
těny televizory, na nichž mohou děti sle-
dovat pohádky nebo své oblíbené pořady. 
Podlahovina v kabinkách byla zvolena 
jako paluba – kajuta lodi – v dezénu dřeva. 
Součástí vnitřního vybavení jsou i dvě sví-
tící želvy a soubor hraček. Dokonalou ilu-
zi „jiného světa“ dokreslují stovky hvězd 
v podobě mikrožárovek umístěných pří-
mo nad vanami, v čekárně a na chodbě. 

V přízemí jsou instalovány čtyři tradiční 
nerezové vany a osm odpočinkových kabi-
nek. Jedná se o nejmodernější prototypy 
van vyrobených na míru. Unikátní ohřev 
dvouplášťových van pomocí páry i napouš-
tění vody do dvou hladin podle vzrůstu 
dítěte je automatické. Výška hladiny je sní-
mána ultrazvukovými senzory ve stropě. 
Vše je řízeno vysoce sofi stikovaným sys-
témem, který pracovníkům obsluhujícím 
vanu ulehčuje práci a zároveň zajišťuje 
bezpečnost poskytování procedury. Sou-
částí van je také designově řešené odsává-
ní CO2, který uniká z hladiny u minerální 

vody a mohl by dětem při vdechnutí způ-
sobit zdravotní problémy. V celém techno-
logicky propracovaném systému se poda-
řilo skloubit funkčnost i moderní design 

a potvrzuje se, že klasické koupele v uhli-
čité vodě mohou být poskytovány v nové 
podobě a navíc s větším efektem. 

Náklady na realizaci balneoprovozu 
dosáhly 15 milionů korun. Nový balneo-
provoz s uhličitými koupelemi je vrcho-
lem přeměn a modernizace dětských 
léčeben v Luhačovicích, což odpovídá 
dlouhodobému záměru zkvalitňovat 
lázeňskou péči. Po několikaletém úsilí 
byla hlavní rekonstrukce dětských léče-
ben dokončena před dvěma lety. 

Evropská cena za inovaci 
pro Lázně Luhačovice 

Balneoprovoz nové generace nadchl odborníky

Cenu předával Ing. Martin Plachý 

(vlevo), viceprezident Evropského svazu 

lázní (ESPA). Cenu přebírají ředitelka 

dětských léčeben prim. MUDr. Jana 

Rydlová (vpravo) a generální ředitel 

Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard 

Bláha (uprostřed).
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Ubytování 
je zajišťováno v pokojích odpovídají-
cích kategorii tříhvězdičkového hotelu. 
Všechny pokoje pro děti od půldruhého 
roku věku s doprovody jsou vybaveny 
moderním příslušenstvím a novým ná-
bytkem. Ve stejném standardu byla pro-
vedena i modernizace penzionu Rodi-
na, rovněž určeného dětem s doprovody. 
Dětem starším šesti let, které absolvují 
pobyt bez doprovodu rodičů, jsou v dět-
ské léčebně Miramonti k dispozici poko-
je s novým nábytkem a televizory včetně 
wi-fi  připojení přímo na pokojích. Upra-
veny byly také společné toalety a spr-
chy. Celodenní stravování je připravová-
no v nové kuchyni a pacienti se stravují 
v příjemném prostředí barevně sladěné 
jídelny. V posledních letech prošly pro-
měnou i další balneoprovozy, kde jsou 
prováděny inhalace, koupele a rehabi-
litace. Dětem slouží nově vybudované 
herny, tělocvična, kinosál, společenské 
prostory, hřiště, bazén, venkovní sporto-
viště a ohniště. Součástí komplexu léče-
ben je i základní škola.

Poptávka po dětských léčebnách 
je především v hlavní sezoně velká. Ale-
spoň část převisu po nich pomůže uspo-
kojit na jaře letošního roku zakoupená 
vila Vlastimila. Architektonicky hodnot-
ný objekt od Dušana Jurkoviče přivítal 
první dětské pacienty v polovině červ-
na. Dětské léčebny v Luhačovicích pat-
ří k největším v České republice. Léčí 
se zde děti již od roku a půl svého věku 
(s doprovodem) s respiračními onemoc-
něními, obezitou, nemocemi zažívacího 
ústrojí, ale i kožními a onkologickými 
onemocněními. 

>>> www.lazneluhacovice.cz

Lázně Luhačovice mají svůj 

lázeňský pohárek 
NECTARIUM

Lázeňská sezona v Lázních Luhačo-
vice, a. s., slavnostně odstartovala 
ve dnech 6. až 8. května 2016 tří-

denním pásmem programů. Jejich součás-
tí bylo v neděli 8. května vyhlášení vítěze 
designérské soutěže Luhačovický lázeň-
ský pohárek 2016, do níž se přihlásilo přes 
sto padesát tvůrců z Česka a Slovenska. 
Vítězem se stala studentka Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze Adéla Cho-
rá se svým pohárkem NECTARIUM. Vítěz-
ný pohárek je návštěvníkům již k dispozi-
ci a můžou si jej v Luhačovicích zakoupit.

Generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., 
MUDr. Eduard Bláha k tomu uvedl: „Lázně 
Luhačovice mají od letošní sezony vlastní 
unikátní lázeňský pohárek. Autorka Adéla 
Chorá nejlépe splnila hlavní kritéria desig-
nérské soutěže, tedy inovaci a zároveň pro-
veditelnost. Pohárek stylizovala do podoby 
lučního kvítku. Název Nectarium jej vhod-
ně doplňuje. Je mezinárodně srozumitel-
ný. Květ je zdrojem nektaru stejně jako 
pohárek naší léčivé vody. Pohárek má jed-
noduchý tvar, a přesto je hravý a originál-
ní. Do jeho středu je vsazeno brčko, které 
napodobuje pestík květu. Tvar nádobky je 
čistý a drží se příjemně i vznešeně. Je vyro-
ben z vysoce kvalitního porcelánu. Chtěli 
jsme letošní sezonu vybavit nějakým jed-
noznačným symbolem, který propojí tra-
dice s moderními trendy a možná i nastar-
tuje novou tradici.“

Historicky první designérská soutěž Láz-
ní Luhačovice, a. s., o nejkrásnější lázeň-
ský pohárek otevřela své brány začínajícím 
i profesně zkušeným designérům v říj-
nu 2015. Záštitu nad soutěží převzal rek-
tor Univerzity Tomáše Bati prof. Ing. Petr 
Sáha, CSc., odbornou pomoc poskytly orga-
nizace CZECHDESIGN – centrum českého 
designu, Fakulta multimediálních komu-
nikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
a Luhačovický okrašlovací spolek Calma. 
Technologickou podporu zajistil karlovar-
ský ateliér Futuree a samotnou realiza-
ci manufaktura Queens Crown z Chodo-
va navazující na tradici výroby porcelánu 
z roku 1872. 

>>> www.lazneluhacovice.cz
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S generální ředitelkou akciové 
společnosti Lázně Darkov, a. s., 
Ing. Pavlínou Filipi se potkáváme 

6. června 2016 v počtem obyvatel největ-
ším lázeňském městě České republiky, 
v Karviné. 
Paní ředitelko, 
jste plně obsazeni. 
Není to tím, že se 
zdravotní pojišťov-
ny snaží dohnat 
deficit předcho-
zích let?

Nejen. Další pří-
činou je, že pro 
oby vatele Česka 
jsou jejich zdraví 
a kondice jednou z nejdůležitějších veli-
čin. Navíc řadě pacientů nestačí brát léky 
proti bolesti, chtějí se léčit. Stát jim v tom, 
s nástupem současného vedení Minister-
stva zdravotnictví ČR, vyšel vstříc. Jsme 
plně vytíženi i přesto, že jsme zvýšili 

lůžkovou kapacitu, neboť jsme v lednu 
2016 po náročné rekonstrukci otevře-
li historickou Léčebnu Darkov. Jezdí 
tam teď i řada hostů, pro něž se vžil ter-
minus technicus „švihák lázeňský“. 
Na rozdíl od Rehabilitačního sanatoria 
v Karviné-Hranicích. Tam jsou vesměs 
pacienti s těžkými zdravotními problé-
my a je třeba podotknout, že i Rehabili-
tační sanatorium je maximálně vytěžo-
váno, takže obtížně hledáme každé volné 
lůžko, nezřídka proto, abychom vyhověli 
nemocnicím, když mají „těžký překlad“ 
pacientů po mrtvicích a náročných ope-
racích, pro něž potřebují kvalitní násled-
nou léčebnou péči. 

Loni jsme se tu potkali při slavnostním 
zprovoznění tří pater budovy A Rehabi-
litačního sanatoria.

Od té doby jsme zrekonstruovali dalších 
pět objektů včetně Společenského seces-
ního domu v Lázních Darkov a vil Jiřina 

a Marie. Ty teď mají skvostné interiéry. 
V rekonstrukcích tam budeme příští rok 
pokračovat. V Rehabilitačním sanatoriu 
jsme zas otevřeli exekutivní sedmé patro 
v budově B, které si i co do vybavení a ser-
visu nezadá se pětihvězdičkovým hotelem. 
O hospitalizaci v něm je nevšední zájem.

Co já vím, vždy jste byly oblíbenými 
léčebnými lázněmi arabské klientely.

To trvá dodnes. Jsme nejstaršími jodo-
bromovými lázněmi na území Česka. Náš 
přírodní léčivý zdroj léčí široké spektrum 
indikací. Léčí pohybové ústrojí, neurolo-
gické a gynekologické problémy a kožní 
nemoci. Máme tu vynikající lékaře a dal-
ší zdravotnický personál. Po změně vlast-
níka jsme jej stabilizovali. Uvědomujeme 
si, že lidé jsou základem úspěchu, a tak tu 
lékařům a dalším zaměstnancům vytváří-
me podmínky, aby neměli důvod měnit 
zaměstnavatele. Personál si hýčkáme, 
a tak se k nám vracejí i kolegové, kteří 

Za zdravím a krásou 
do Darkova

Ing. Pavlína Filipi

LÁZNĚ DARKOV 

se zaměřují na léčbu kožních nemocí, 

zejména jizevnatých stavů po popále-

ninách, nervového, oběhového a pohy-

bového ústrojí, a to jak revmatických, 

degenerativních, tak poúrazových 

a pooperačních stavů, včetně umělých 

náhrad kloubů a plotének. Léčba je 

založena na vodě někdejšího třetihor-

ního moře. Po miliony let na ni půso-

bily různé tlaky a teploty, díky nimž se 

do ní vmísilo velké množství léčivých 

prvků. Ty se při kontaktu s kůží vážou 

na kožní kryt a pronikají do organis-

mu. Solanka výborně uvolňuje svalstvo, 

změkčuje vazivové struktury, zlepšuje 

prokrvování tkání a orgánů, zklidňuje 

kožní onemocnění a zmírňuje zánětlivé 

procesy. Pozitivně působí i na nervový 

systém, imunitu a celkovou kondici. 

Lázně Darkov proto zabezpečují i léčeb-

něpreventivní rekondiční programy 

pro zaměstnance fi rem s ubytováním 

v nadstandardních pokojích. Samo-

plátcům nabízejí relaxační wellness 

a léčebné pobyty, speciální seniorské 

programy 60+ a tematické pobyty, při 

nichž si lze užít bazény, sauny, masáže, 

posilovnu a koupele. 
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odsud odešli v dobách, než Lázně Darkov 
převzal průmyslník Zdeněk Zemek. Stále 
tu tak léčíme i velký počet pacientů z arab-
sky hovořících zemí. Dřív mezi nimi pře-
važovali hosté z Libye, Saúdské Arábie, 
z Kuvajtu. Dnes jsme jejich portfolio rozší-
řili o hosty z Bahrajnu, Kataru, Spojených 
arabských emirátů, Egypta. Avšak léčit se 
k nám jezdí i pacienti z Kanady, Velké Bri-
tánie, Ruska a z pobaltských zemí. 

Čím dál víc lidí investuje do své fyzic-
ké a psychické kondice. Obdobně 

i  zaměstnavatelé do výkonnosti svých 
zaměstnanců. Léčebné lázně jsou 
 ideálním místem, kde mohou regenerovat. 

Lázně Darkov upevňují pozici jednič-
ky mezi tuzemskými rehabilitačními pra-
covišti. Masivně investovaly do přístro-
jů pro léčebnou rehabilitaci a estetickou 
medicínu poslední generace. Velký zájem 
tak je i o speciální pobyty ve Starém Dar-
kově pro ženy trpící klimakteriem nebo 

Lázně Darkov, jako jediné v zemích vise-

grádské čtyřky, vlastní ReoAmbulátor 
pro nácvik chůze, rovnováhy a pohybové 

koordinace u pacientů s neurologickým 

a posttraumatickým poškozením. Pří-

stroj umožňuje velmi časnou intenzivní 

rehabilitaci dospělých i dětských paci-

entů. Je opatřen robotnickými ortézami, 

které vedou nohy k přirozenému pohybu. 

Imoove 600 dokáže stimulovat víc než 

95 procent svalové hmoty najednou. Sys-

tém elisférického pohybu uvádí do pohy-

bu svalové řetězce a klouby v celém těle. 

Optimalizuje propriocepci, svalový obal 

a pohybovou koordinaci až k znovuna-

bytí rovnováhy těla.

Gloreha Professional 2 – na rehabilita-

ci ruky umožňuje realizaci různorodých 

cvičení. 

Terapie rázovou vlnou, pomocí 6000 

SWT Power a vysokovýkonného laseru 

High Intensity Lasr 12 W, umožňuje 

neinvazivní řešení bolesti muskuloskele-

tální soustavy, zejména ramen, artrózy 

kyčlí, Achillovy šlachy, oblasti třísel, pod-

kolenní šlachy, při potížích s tenisovým 

loktem a skokanským kolenem, ostruhou 

patní nebo syndromu karpálního tune-

lu. Rozpouští vápenaté fi broblasty, zvy-

šuje produkci kolagenu, snižuje svalové 

pnutí, má analgetický efekt.

TR-Therapy distribuuje vysokofrek-

venční elektromagnetické vlny, vedou-

cí k selektivní tkáňové hypertermii. 

Pacienti tak zažívají okamžitou úlevu 

od bolesti, dochází k uvolnění hyperto-

nických svalů, zmírnění otoků, k podpo-

ře regenerace tkáně a rychlosti hojení. 

Mezi nejčastější indikace patří lokální 

svalové křeče, spoušťové body, bolesti 

svalů, záněty šlach, bolesti krční páteře 

a poúrazové otoky.

Icoone je současná jednička pro tva-

rování postavy, k ošetření celulitidy 

a omlazující péči o obličej. Přístroj je 

schopen ošetřit pokožku do hloubky 

a zároveň respektovat pojivovou tkáň. 

Pomáhá s rychlejší regenerací a hojením 

jizev při pooperační rehabilitaci. Snižu-

je svalové napětí, otoky, urychluje hoje-

ní ran, popálenin a jizev jak čerstvých, 

tak staršího data. Dokáže zpevnit tkáně 

po porodu nebo reaktivovat a regulo-

vat peristaltiku. Stimuluje kolagenová 

a elastinová vlákna v pojivové tkáni, 

výrazně zvyšuje mikrocirkulaci krevního 

a lymfatického toku, a tak navrací pokož-

ce pružnost a mladistvý vzhled.

InBody je jedním z nejmodernějších a nej-

spolehlivějších přístrojů pro zdravotní 

analýzu lidského těla a diagnostiku. 

Protégé Intima pro neinvazivní nechi-

rurgickou modelaci využívá kombinaci 

vysoké frekvence a ultrazvuku. Aplikace 

přístroje vede ke zlepšení vzhledu intim-

ních částí těla ženy a k jejímu lepšímu 

sexuálnímu prožitku. 

Vanquish Me k redukci tuku a tvarová-

ní postavy využívá bezkontaktní neinva-

zivní liposukci pomocí vysokofrekvenční 

energie. Ohřívá tukovou tkáň a selektu-

je tukové buňky bez negativních vlivů 

na okolní strukturu, tedy bez poškození 

kůže, svalů a vnitřních orgánů. 

endometriózou. Vedle léčebných pobytů se 
zaměřujeme na rekondiční pro korporátní 
klientelu, kdy k nám zaměstnavatelé vysí-
lají své zaměstnance na týdenní pobyty. 

Od roku 2017 má pro léčebné lázně pla-
tit nová úhradová vyhláška. 

To je věc, které se Lázně Darkov hodně 
věnují. V těchto dnech se dokončuje její 
návrh a my usilujeme o to, aby v ní byly 

léčebným lázním valorizovány úhrady. 
Ty jsou totiž stále na úrovni roku 2009. 
Pokud se podaří prosadit jejich navýšení, 
mohou se pacienti těšit na ještě lepší pod-
mínky léčby. 

>>> www.darkov.cz
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„Kongresový turismus je významným odvět-

vím cestovního ruchu. Útrata delegátů míří-

cích na kongres je až trojnásobná proti běž-

nému turistovi. Přestože značná část akcí 

uskutečněných v České republice připadla 

na Prahu, jsem ráda, že v kurzu jsou i ostat-

ní naše města a regiony,“ uvedla ministry-
ně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Oproti loňskému roku si tak ČR o dvě 
místa polepšila a nechala za sebou 
například Norsko či Indii. V rámci zemí 
V4 si o čtyři příčky lépe vedlo Polsko, 
za námi naopak zůstaly Maďarsko a Slo-
vensko. O poslední příčku se v žebříčku 
dělí několik zemí, mimo jiné Ukrajina či 
Venezuela s pěti počty mezinárodních 
mítinků loňského roku. 

Na špičce zůstávají USA (925 akcí), 
Německo (667 akcí) a Velká Británie (582 
akcí). V roce 2015 došlo k rekordnímu ná-
růstu počtu delegátů v Česku o neuvěři-
telných více než 48 %, a to přestože se počet 
akcí obecně snížil.

„Vedle ekonomického přínosu a skutečnos-

ti, že tento segment cestovního ruchu potla-

čuje klasickou sezonnost, je kongresový prů-

mysl rovněž přínosný pro prestiž destinace, 

která je na mezinárodním poli vnímána jako 

stabilní, obchodní, vědecké a kulturní cent-

rum,“ komentuje vedoucí Czech Conven-
tion Bureau Zdeněk Giormani. 

Celý článek najdete na www.e-Vsudybyl.cz.

>>> www.czechconvention.com

Česko mezi 
špičkami 
světového 

kongresového 
průmyslu Na velvyslanectví České republi-

ky v Mexiku byla 8. května 2006 
zahájena činnost zahraničního 

zastoupení agentury CzechTourism pro 
Latinskou Ameriku. O deset let později se 
na stejném místě sešli zástupci mexických 
touroperátorů, cestovních kanceláří, médií 
a partnerských centrál cestovního ruchu, 
aby si připomněli vzájemnou spolupráci. 
Akce u příležitosti desátého výročí agentu-
ry CzechTourism v Latinské Americe pro-
běhly v Sao Paulu (1. dubna), Buenos Ai-
res (5. dubna) a Mexico City (19. května). 
Kromě poděkování partnerům za spolu-
práci se během slavnostních večerů natá-
čela videa – krátké rozhovory s tourope-
rátory a novináři, kteří navštívili Českou 
republiku v rámci press a fam tripů. Jejich 
cestovatelské tipy a zážitky budou postup-
ně publikovány na sociálních sítích, které 
jsou v případě propagace České republi-
ky v Latinské Americe jedním z hlavních 
informačních kanálů (Facebook 250 tisíc 
fanoušků, Twitter 11 tisíc fanoušků). 

„Od otevření zastoupení agentury Czech-

Tourism Latinská Amerika se řada věcí změ-

nila a nabrala nový směr. Česká republika 

se zde z exotické země, o které všichni mluvi-

li jako o Československu, stala jednou z nej-

atraktivnějších středoevropských turistických 

destinací a také bránou do východní Evropy. 

Turisté z Latinské Ameriky si Česko spojují 

s jedinečnou historií a architekturou, hrady 

a zámky, světovým dědictvím UNESCO, hud-

bou, uměním, ale také pivem, dobrým jídlem 

a v posledních letech i s příjemnými a přá-

telskými lidmi. Je považováno za bezpečnou 

a snadno dostupnou destinaci, kde se nabí-

zejí kvalitní služby za dobrou cenu. Praha se 

stala jedním z nejznámějších a nejobdivova-

nějších evropských měst. Postupně se dostá-

vají do povědomí turistů také města jako 

Karlovy Vary, Český Krumlov, Plzeň a Kut-

ná Hora,“ popisuje ředitel zahraničního 
zastoupení Petr Lutter.

Agentura CzechTourism zvolila před 
otevřením zastoupení strategii propagace 
celého regionu místo jednotlivých desti-
nací vzhledem k nestabilitě latinskoame-
rických států.

V průběhu posledních deseti let proběh-
la v Mexiku velká krize, během níž zažívaly 
ostatní země regionu, především Brazílie 
a Argentina, období ekonomické prosperi-
ty. Nyní je v krizi Brazílie, ale počty turis-
tů z ostatních zemí, především z Mexika, 
Kolumbie a Peru, rostou. V případě posled-
ních dvou jmenovaných zemí došlo navíc 
letos ke zrušení schengenských víz. Tato 
skutečnost se odráží na statistikách příjez-
dů z Latinské Ameriky – v roce 2005 to bylo 
51 760 turistů, v roce 2015 již 179 229, což 
znamená nárůst o 245 %.

Cílem zahraničního zastoupení Czech-
Tourism Latinská Amerika je i do budouc-
na propagací České republiky podporovat 
příznivý trend příjezdů turistů z tohoto 
regionu.  

>>> www.czechtourism.cz

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism 

v Latinské Americe 
oslavilo deset let

V loňském roce se v České 

republice uskutečnilo 154 

mezinárodních asociačních 

mítinků, kterých se zúčastnilo 

přes 80 tisíc hostů – rekordní 

počet za posledních deset let. 

Česko se posunulo na 25. místo 

celosvětového žebříčku destinací 

kongresového turismu, který 

každoročně vydává mezinárodní 

asociace ICCA (International 

Congress and Convention 

Association).
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V sobotu 14. května 2016 se v Jesení-
ku na Gräfenbergu a ve městě dole 
pod kopcem odehrávalo Zahájení 

169. lázeňské sezony. Jeho program ote-
vřela lázeňská výtvarná dílna v areálu 
Priessnitzových léčebných lázní Jeseník 
a završil Májový bál. Součástí programu 
byly Historické okénko do Priessnitzovy 
doby, testování zdraví, rodinné soutěže 
a soutěže pro děti, produkce kapel Old 
Time Jazz Band, Dechového  orchestru 
mladých s mažoretkami, Czeczelband, 
G Point Funkction, Věry Špinarové, Jani-
ce Harrington a Michala Hrůzy s kape-
lou. Při té příležitosti jsem oslovil staros-
tu Jeseníku Ing. Adama Kalouse.
P a n e  s t a r o s -
to, žehnání zdej-
ším pramenům 
předcházela tis-
ková konferen-
ce k mistrovství 
Evropy v orientač-
ním běhu, Závo-
du míru a Kostka 
Cupu Jeseník, kte-
ré v květnu a červ-
n u  h o s t í  v a š e 
město. Vy jste na ní zdůraznil význam 
cestovního ruchu pro Jeseník a region. 
Poměrně důrazně jste přitom akcento-
val potřebu přijetí zákona o cestovním 
ruchu. Co od jeho přijetí očekáváte?

Že v souvislosti s místním a regionálním 
rozvojem stanoví pravidla některým pro-
cesům v domácím a příjezdovém cestov-
ním ruchu. Zejména v oblasti určení daní 

vybíraných formou vzdušného, rekreač-
ních, ubytovacích a lázeňských poplat-
ků městy a obcemi. Jsem přesvědčen, že 
obdobně, jako je tomu třeba v Rakousku, 
by výnosy z nich měly být investovány zpát-
ky do rozvoje cestovního ruchu v místech, 
v nichž jsou vybírány. Zejména pak do čin-
nosti nazývané destinační management – 
do budování a prosazování těchto turistic-
kých a lázeňských destinací.

Vnitrozemí Česka a město Jeseník by si 
určitě zasloužily lepší a zejména bezpečné 
dopravní propojení s areálem Priessnitzo-
vých léčebných lázní, aby poptávka a útraty 
příchozích spotřebitelů – lázeňských hostů 
a návštěvníků lázní – mohly v daleko vět-
ší míře podporovat zdejší regionální roz-
voj a mikroekonomiku Jeseníku. Červeně 
značená turistická cesta z lázní do Jesení-
ku vede oklikou a přímější pěší, po silnici, 
je chodcům životu nebezpečná.

Toho jsme si plně vědomi. V současné 
době už máme studii na výstavbu chod-
níku, který by spojoval město Jeseník 
s  areálem Priessnitzových léčebných láz-
ní. V tomto roce zahájíme projektovou pří-
pravu. Tento chodník tu dlouhodobě chy-
bí a o jeho realizaci se mluví už desítky let. 
Pro nás je prioritou bezpečnost všech pří-
chozích do města a do lázní a děláme vše 
pro to, aby se tato složitá a fi nančně vel-
mi náročná stavba realizovala co nejdříve.

Neuvažujete vzhledem k velkému převýše-
ní o lanovce? Ostatně kdekomu se na její 
pořízení podařilo získat evropské dotace.

Myšlenka o lanovce není nová, její trasa 
byla už dříve zanesena do územního plánu 
města. Byla by součástí dopravní infrastruk-
tury, dopravní obslužnosti. Znamená to, že 
by nesloužila jen turistům, ale i občanům 
města a kraje. Takto by došlo k logickému 
propojení města s lázněmi, a tím by se zvý-
šila atraktivita obou míst. Lanovka je atrak-
tivní a ekologický způsob dopravy. Právě 
proto se mi tato myšlenka velmi zamlou-
vá, neboť klima Priessnitzových lázní je 
v Česku nejčistší. V tomto primátu se prů-
běžně střídá s Karlovou Studánkou. Potře-
bujeme zachovat čistý vzduch, neboť počet 
návštěvníků stoupá, což se odráží v nárůstu 
dopravy do lázní. Co se týká dotace, vím, že 
v současné době není vypsán žádný dotač-
ní titul, a předpokládám, že vypsán nebude. 
Je to o individuálních žádostech a shánění 

peněz. Jedná se o středně- až dlouhodo-
bý projekt. Se záměrem vybudovat visutou 
kabinovou lanovku se obracíme na Státní 
fond dopravní infrastruktury.

Železniční trať, která už je součástí systé-
mu základní dopravní obslužnosti zdejší-
ho regionu, právě prochází modernizací.

Velmi vítám, že se cestování po železnici 
zrychlí a zvýší se i bezpečnost. Součástí moder-
nizace je i kompletní rekonstrukce nástupišť 
vlakového nádraží v Jeseníku, což se odrazí 
ve vyšším komfortu pro imobilní osoby.

Pane starosto, proč jste šel do komunál-
ní politiky?

Hlavním impulsem byl zpackaný pro-
jekt aquaparku minulých radnic, kdy bylo 
promarněno osm let příprav. Jeho příprava 
spolkla na dvacet milionů korun a k tomu, 
že byly promarněny, se nikdo nehlásí. 
Nikdo za to nenese zodpovědnost. Proto 
jsem vstoupil do politiky, abych to změnil. 

>>> www.jesenik.org
>>> www.priessnitz.cz

V Jeseníku zahájili 
169. lázeňskou sezonu

Ing. Adam Kalous
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S obchodním ředitelem léčeb-
ných lázní Lázně Bělohrad, a. s., 
Tomášem Abazidem se potkává-

me 13. června 2016, měsíc po slavnost-
ním zahájení lázeňské sezony v Lázních 
Bělohrad.
P a n e  ř e d i t e l i , 
14.  května jste 
v  a r e á l u  l á z n í 
zahajovali  132. 
lázeňskou sezonu.

Ano, za podpo-
r y města Lázně 
Bělohrad formou 
street food festi-
valu a hudebních 
vystoupení. Slav-
nostního zahájení se zúčastnilo na dva 
a půl tisíce lidí. Mělo skvělý ohlas. Díky 
tomuto zájmu a přízni města a sponzorů 
již připravujeme šňůru programů na příš-
tí lázeňskou sezonu, kdy se co čtrnáct dní 
(od slavnostního zahájení 133. lázeňské 
sezony) až do půlky září (kdy budeme 

končit vinobraním) budou střídat tema-
tické food festivaly s žánrově zaměřený-
mi festivaly kapel. Chceme tím do lázeň-
ství vrátit pilíř aktivit, který k úspěšnosti 
léčby přispívá vytěsňováním každoden-
ních starostí. 

Vaše lázně navštěvuje tuzemská i zahra-
niční klientela. 

Významná většina hostů našich lázní 
je z České republiky. Zahraniční klientela 
nám ale každoročně roste. Z evropských 
zemí zejména německá. Jezdí k nám i hos-
té ze zemí Společenství nezávislých stá-
tů a z Blízkého východu. Bohužel, jejich 
chuť léčit se v České republice někdy 
naráží na praxi našich konzulárních pra-
covišť, která svou neodůvodněnou přís-
ností zajistí, aby jezdili a nemalé pení-
ze do svého zdraví investovali v lázních 
vstřícnějších zemí Evropské unie.

No a do toho fakt, že u léčebné lázeň-
ské péče hrazené z veřejných zdrojů 
v roce 2009 ustrnula výše úhrad, ačko-
liv v ostatních oblastech českého zdra-
votnictví rok co rok roste. 

Úhrady v léčebném lázeňství už sedm 
let nebyly valorizovány. Přitom platy 
lékařů a ostatních zdravotníků mají být 
zase navýšeny, takže jim je musejí navy-
šovat i léčebné lázně, jinak o své pracov-
níky přijdou. Větší investice do rozvoje 
jsou tak pro některé z léčebných lázní 
nedosažitelné. Nicméně i za této situa-
ce připravujeme rozšíření lůžkové kapa-
city Lázní Bělohrad a modernizaci bal-
neoprovozu, neboť poptávka po léčení 
u nás stoupá. 

To, říkají mnohé léčebné lázně, tedy že 
je o hodně lépe.

Je a není. Investice do modernizace 
 jsme s to realizovat díky samoplátecké-
mu resortu Tree of Life. Otevřeli jsme ho 
v roce 2009 a trvale je o něj velký zájem. 
Porovnávat současný stav léčebného lázeň-
ství s dobou před rokem 2014 není rozum-
né, protože šlo o nejhorší období, jakým 
kdy české léčebné lázeňství prošlo. I když 
se zvyšuje obsazenost, nezavdává to léčeb-
ným lázním příčinu jásat. Současná úspěš-
nost českých léčebných lázní v tržbách je 
totiž zhruba patnáct dvacet procent pod 
úrovní roku 2010. Navíc jim stále rostou 
provozní náklady. Často si v té souvislos-
ti kladu otázku, proč má kdo potřebu, 
a to i za Svaz léčebných lázní ČR, komu-
nikovat, jak se teď léčebným lázním daří 
báječně. Je to kontraproduktivní. A to i při 
vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, 
aby zohlednily infl aci, která kumulovaná 
od roku 2009 činí 9,8 procenta. Rozhodně 
by bylo prozřetelnější, kdyby představite-
lé léčebných lázní zaujali stejnou strategii 
jako jejich kolegové z ostatních zdravotnic-
kých zařízení, jejichž fi nancování bylo a je 
průběžně navyšováno.

>>>www.belohrad.cz

Do lázeňství 
vracíme pilíř aktivit

Tomáš Abazid

Lázeňství v Bělohradě se datuje od roku 

1884. Za léčivé byly bělohradské lázně 

úředně uznány v roce 1888. Díky pro-

slulosti léčby bylo jméno obce v malebné 

lesnaté krajině s příznivým podhorským 

klimatem v roce 1905 změněno na Lázně 

Bělohrad. Zdejší léčebná lázeňská péče 

se zaměřuje hlavně na pohybový apa-

rát a doléčení stavů po úrazech. Dnes 

tu najdete komplex Bělohradských sla-

tinných lázní, Lázně pro děti a dorost 

a Tree of Life – hotel s unikátní koncepcí 

Wellbeing a Medical Spa. 



čtvrté vydání 2016 33

Den vín 
a delikates 

z Maďarska

Den vín a delikates z Maďarska 
v Praze 28. dubna 2016 zaháji-
li symbolickým přestřižením 

pásky zástupkyně náměstka ministra 
zahraničních věcí Maďarska Petra Pana 
a obchodní rada Velvyslanectví Maďar-
ské republiky v Česku István Kolozsvári. 

>>>www.madarsko.cz

Ohňostrojnou soutěž 
Starobrno Ignis Brunensis 2016 

znovu vyhráli Portugalci

Závěr května a především první 
polovina června se v Brně již pode-
vatenácté nesly ve znamení světo-

vé ohňostrojné soutěže Starobrno Ignis 
Brunensis a padesátky akcí celoměst-
ského zábavního festivalu Brno – měs-
to uprostřed Evropy. O čtyři ohňostroje 
nad hladinou Brněnské přehrady pro-
vázené hudbou se postarali ohňostrůjci 

Macedos Pirotecnia z Portugalska, špa-
nělský tým Europlá, slovenská společ-
nost Privatex Pyro a česko-německý tým 
pod značkou Ignis Brunensis. Absolutním 
vítězem mezinárodní ohňostrojné pře-
hlídky se stali portugalští Macedos, kte-
ří jsou tak po vítězstvích v letech 2005 až 
2007 suverénně nejúspěšnějším týmem 
brněnské soutěže ohňostrojů. Čtyři letoš-
ní ohňostroje na přehradním jezeře zhléd-
lo téměř 700 tisíc diváků.

Tisíce lidí sledovaly také 18. červ-
na závěr letošního devatenáctého 
ročníku přehlídky Starobrno Ignis 

Brunensis – ohňostrojný epilog nad hra-
dem Špilberk v provedení českého týmu 
Flash Barrandov SFX. Pyromuzikálová 
show – ohňostroj s hudbou – Ohnivý bro-
kát pro císaře byla věnována 700. výro-
čí narození Karla IV. jako součást celoná-
rodních oslav pod garancí státní agentury 
CzechTourism.

Již teď se soustřeďuje pozornost náv-
štěvníků i podnikatelů v cestovním ruchu 
na jubilejní dvacátý ročník festivalů s vel-
kolepými ohňostrojnými show. Pořada-
telé avizují hlavní termín od 26. května 
do 25. června 2017.

Festivaly spolupořádají statutární měs-
to Brno, Jihomoravský kraj a reklamní 
společnost SNIP & CO, která je současně 
hlavním producentem festivalů. Titulár-
ním partnerem je pivovar Starobrno ze 
skupiny Heineken. Garantem je agentu-
ra CzechTourism. 

>>>www.ignisbrunensis.cz
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Norsko je zdravá země
Loni jsme Norsko „ochutnali“ s týlovým 
zabezpečením Novasolu a pelhřimovské-
ho pivovaru Poutník v horském městečku 
Tyinkrysset (viz www.e-Vsudybyl.cz, články 

„Norsko 1“, „Norsko 2“ a „Norsko 3“). Letos 
díky Fakultě tělesné výchovy a sportu Uni-
verzity Karlovy v Praze a programu Eras-
mus+ mám možnost studovat jeden semestr 
v norském Kristiansandu obor Friluftsliv – 
norské pojetí výchovy, vzdělávání a poby-
tu v přírodě. V Norsku jsem čtvrtým měsí-
cem a stýská se mi čím dál míň. Norsko je 
zdravá země. Zdravé jsou i společnost, škol-
ství, zdravotnictví a krásná příroda. Koncem 
dubna si ji přijel vychutnat i můj táta. 

Odderøya
Pondělí 25. 4. 2016 Jedna z věcí, které 
mi tu učarovaly, je skalní lezení. Bylo by 
tudíž hříchem nevzít tátu do skal.
12:12 Slunečné počasí. Sedíme pod stě-
nou na ostrově Odderøya. Máme za sebou 
lezení obtížnosti 4. Táta pořád opakuje, 
že je „na to starej“. Poté, co jsme zvládli 
i cestu obtížnosti 4+, mě táta upozornil, 
že mi tu všechen svůj lezecký matroš roz-
hodně nenechá. Vypadá to, že zas tak „sta-
rej“ není.

Hardangervidda
18:24 Balíme na Hardangerviddu, která je 
největší náhorní plošinou severní Evropy, 

s průměrnou výškou kolem 1 200 m n. m. 
Ve svých čtyřiadvaceti letech se Roald 
Amundsen a jeho bratr Leon rozhodli 
pro její zimní přejezd. Místní obyvatelé 
je měli za blázny. Třetí noc byla Roaldovi 
taková zima, že se se spacím pytlem zahra-
bal do sněhu, aby se chránil před vichrem. 
Sníh, který kolem sebe tělesným teplem 
natavil, vytvořil ledový sarkofág a doslova 
ho uvěznil. Nebýt Leona, pravděpodobně 
by jižního pólu nikdy  nedosáhl. Během 
dalšího putování se jim výrazně zhoršilo 
počasí a jen setkání s místním obyvatelem 
je zachránilo od umrznutí.
Úterý 26. 4. 13:11 Máme za sebou první 
kilometr a tři sta výškových metrů. Zatím-
co kopec traverzuji, táta se svou osvědče-
nou „mázou“ – zelený/červený vosk – jde 
direttissimou. Máme před sebou (podle 
táty hodně zvlněné) pláně Hardangervid-
dy. Naše lyže směřují přes zamrzlé jezero 
Store Venaretjønn. 
16:57 Po pěti hodinách uprostřed jeze-
ra Simletindvatnet svačíme „margotky“ 
a těšíme se do spacáků.
20:48 Stan stavíme v záhrabu, pár set met-
rů nad chatou DNT Hellevasbu, chráněni 
skalami. Krásný výhled přes údolí. Vaří-
me bujon a bramborovou kaši.

K ránu -24 °C
Středa 27. 4. 12:01 Norsko je zemí, kde 
můžete nechat stát stan týden i déle 

a nikdo vám nic nevezme. Udělali jsme 
okružní výlet. Ticho. Slunce pálí. Kolko-
lem nesmírná Hardangervidda. Za celý 
den jen dva lyžaři. 
19:42 Vaření v plném proudu. Bujón 
a šunkofleky. Zítra nás čeká dalších 
25 kilometrů na lyžích a 300 kilometrů 
autem do Kristiansandu. 
Čtvrtek 28. 4. 06:49 Dojídáme porridge. 
Balíme a vyrážíme zpět se zastávkou 
u Hellevasbu. 

08:38 Chatařka se ptá, jakou jsme měli 
noc, že k ránu bylo -24 °C. Už chápu, proč 
byl vařič tak neochotný. Co mě zaujalo, 
byla starostlivost lidí. Nejen tato paní, ale 
každý, koho potkáváme, se zeptal, jestli je 
vše pořádku. 
12:45 Máme za sebou poslední velké stou-
pání a půl malého Křemešníku. Počasí se 
zhoršilo.
14:47 Jsme v Haukeliseter fjellstue. 
Poslední kopce scházíme po ledové krus-
tě bílou tmou s lyžemi v rukou. 

Martin Kainc

>>>www.pivovarpoutnik.cz
>>>www.novasol.cz

V Amundsenových stopách
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Cho r v a t s k o  j e  n á d h e r -
ná země. V sobotu ráno 
18. 6. 2016 přijíždíme 

do Splitu. V poledne se naloďujeme 
na jachtu a vyplouváme na ostrov Hvar. 
V neděli navštěvujeme ostrov Brač s jednu 
z nejfotografovanějších pláží světa, Zlatni 
Rat. V pondělí nás studijní cesta přivádí 
do Makarské a vrcholí kapitánskou veče-
ří. Taková byla naše „ochutnávka“ toho, 
co mohou zažívat účastníci osmidenní 
plavby luxusní jachtou Prestige. 
Produktového manažera organizátora 
plavby, společnosti VegaTour, Jana Wit-
ka jsem během plavby oslovil: Pane Wit-
ku, takovýto pro-
dukt je na českém 
trhu naprostou 
novinkou. 

Bezesporu. Vět-
šina lidí má okruž-
ní plavby spjaty 
s obřími hotelový-
mi loďmi pro tisí-
ce pasažérů. Naše 
l u x u s n í  j a c h -
ty jsou o něčem 
jiném. Z ne víc než čtyřiceti účastníků 
plavby se tak během osmidenní plavby 
může stát skupina sdílející zážitky. Kli-
enty seznamujeme s dalmatskými ostro-
vy a pobřežím, kolem kterých plujeme. 
Obří hotelové lodě v tamních malebných 
malých přístavech přistávat nemohou. 
Jachta Prestige ano. Odpoledne a přes 
noc s ní kotvíme v některém z přístavů 
a ráno, v době, kdy klienti snídají, vyplou-
váme do dalšího. Náš průvodce během 
plavby klienty informuje o tom, co uvidí 
a navštíví. Po obědě, který je před vylodě-
ním, pak se zájemci vyrazíme na obhlíd-
ku dané přístavní destinace. Program je 
koncipován tak, aby jachta kotvila každý 
den na jiném místě. Začínáme a končí-
me ve Splitu. První nalodění je po poled-
ni, takže poté, co se klienti na lodi ubytu-
jí, je čeká oběd, během něhož vyplouváme 

do první destinace. V ní zakotvíme a ráno 
vyplouváme do dalšího přístavu. Po cestě 
se dělají zastávky na koupání. Odpoled-
ní a večerní program pak je věcí klientů, 
vyjma jednou za týden kapitánské večeře. 

V Chorvatsku takovéto lodě označují 
podle kvality. 

Kategorie B jsou nejnižší třídy. Pak je 
B+, A a A+. Jachta Prestige má nejvyšší tří-
du, de Luxe. Má dvacet luxusních dvou-
lůžkových kabin se sociálním zázemím, 
satelitní TV, klimatizací, sejfem, vysouše-
čem vlasů atd. Bezplatná wi-fi  na celé lodi 
je samozřejmostí. Plavbám obdobnými 
jachtami se chceme věnovat i na dalších 

místech. Svoji nabídku proto budeme roz-
šiřovat o Itálii, Řecko, Francii či Španěl-
sko. Operovat chceme i v Karibiku – Sey-
chely, Maledivy apod. 

Jak se klienti dopravují k vyplutí?
Pokud chtějí, mohou využít naší auto-

busové dopravy, kdy je autobus Vega-
Tour doveze k lodi do Splitu. Vzhledem 
k tomu, že Prahu a Split spojuje letecká 
linka, umíme zajistit i letenky. Do Splitu 
se lze dopravit také po železnici a využít 
toho, že vlakové nádraží je přímo u přísta-
vu. Nejvíc klientů ale volí dopravu vlastní-
mi vozy. Pro ně zajišťujeme jedno ze dvou 
nonstop hlídaných parkovišť ve Splitu, 

obě zhruba patnáct minut od přístavu. 
Klienti přijedou k lodi, v níž si uloží zava-
zadla. Řidič automobilu dostane od dele-
gáta mapku a instrukce, kudy dojede 
na parkoviště. Nalodění probíhá až kolem 
13. hodiny, takže většina klientů ještě stih-
ne prohlídku památek UNESCO, Diokleci-
ánova paláce a dalších atraktivit Splitu. 

>>>www.vegatour.com
>>>www.chorvatsko.hr

Plavba jachtou Prestige

Jan Witek
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Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448, 
222 231 662, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst 

v atraktivních
rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz

Lázeňské pobyty, wellness a jiné 
regenerační, rekondiční a relaxač-
ní pobyty jsou dnes velmi dyna-

micky se rozvíjející produkty a kom-
plexy produktů cestovního ruchu. 
Lázeňská péče v České republice je roz-
dělena na dvě základní skupiny, a to 
na lázeňskou péči komplexní (tzv. „kříž-
kové lázně“) a na lázeňskou péči příspěv-
kovou. Obě dvě formy jsou poskytovány 
pouze občanům 
České republiky 
pojištěným u něk-
teré ze zdravotních 
pojišťoven.

Lázeňskou péči, 
včetně určení stup-
n ě  n a l é h avo s t i , 
poskytovanou jako 
nezbytnou součást 
léčebného procesu 
doporučuje pojiště-
nému pacientovi ošetřující lékař, a to vět-
šinou na doporučení odborníka – specia-
listy. Revizní lékař příslušné pojišťovny 
posuzuje mimo jiné splnění podmínek 
indikačního seznamu, který je od roku 
2015 součástí zákona o veřejném zdra-
votním pojištění. V tomto seznamu jsou 
kromě nemocí a odpovídajících diagnóz 
uvedeny též typy lázeňské péče, délka 
léčebného pobytu a možnost lázeňských 
míst, kde se může pojištěný pacient léčit. 
Určeny jsou zde rovněž časové limity, 
dokdy musí pojištěný pacient po operaci 
či úrazu nebo jiných onemocněních lázeň-
skou péči podstoupit. Návrh na lázeň-
skou péči podává na předtištěném formu-
láři zdravotní pojišťovny praktický lékař 
pojištěného pacienta nebo ošetřující lékař 
v případě jeho hospitalizace. K samotné-
mu nástupu komplexní lázeňské léčby 
vyzvou pojištěného pacienta určené láz-
ně, zatímco v případě lázeňské péče pří-
spěvkové si termín nástupu do určených 
lázní domluví pojištěný pacient sám. 

Komplexní lázeňská péče navazuje 
na ústavní péči nebo na specializovanou 
ambulantní zdravotní péči a je zaměře-
na na doléčení, zabránění vzniku či mini-
malizaci invalidity a nesoběstačnosti. Pří-
spěvková lázeňská péče je poskytována 
především pojištěným pacientům s chro-
nickým onemocněním v případech, kdy 

nejsou splněny podmínky pro lázeňskou 
péči komplexní.

Zatímco komplexní lázeňská péče je 
plně hrazena zdravotní pojišťovnou, jsou 
tedy plně hrazeny náklady na vyšetře-
ní, ubytování a strava (případně i dopra-
va, je-li zapotřebí využít dopravní zdra-
votní služby), a to ve standardní úrovni 
nasmlouvané s poskytovateli lázeňské 
péče, u lázeňské péče příspěvkové hradí 
zdravotní pojišťovna pouze lékařské vyšet-
ření a léčení pojištěného pacienta. Ubyto-
vání, stravu a dopravu si pojištěný pacient 
hradí sám, není-li možné pobyt rozdě-
lit na dílčí části, tedy být ubytován mimo 
zdravotnické zařízení a na léčebnou část 
do zdravotnického zařízení docházet. Kro-
mě toho si u příspěvkové lázeňské péče 
musí pojištěný pacient na pobyt v lázních 
vzít dovolenou, tedy nečerpá nemocen-
skou v době pracovní neschopnosti, jak je 
tomu v případě lázeňské péče komplexní. 

Konečně, existuje rozdíl mezi komplex-
ní lázeňskou léčbou a lázeňskou léčbou 
příspěvkovou i ve výši regulačních poplat-
ků – v případě varianty komplexní se jed-
ná o částku 60 Kč za jeden den, v případě 
varianty příspěvkové pak o částku 30 Kč.

Na závěr lze uvést, že existuje rovněž 
třetí varianta poskytování lázeňské péče, 
tj. samoplátcovství, kterou si osoby hra-
dí samy, tedy není zapotřebí ji schvalovat 
revizním lékařem, potažmo příslušnou 
zdravotní pojišťovnou. 

JUDr. Lucie Kolářová, 

Advokátní kancelář Vácha & Kolář

>>> www.vacha-kolar.cz

JUDr. Lucie Kolářová

Nárok na lázeňskou 
péči a její úhradu
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Recepci ke státnímu svátku Ázer-
bájdžánu zahájili 25. května 
2016 na velvyslanectví Ázer-

bájdžánské republiky v Praze velvysla-
nec Ázerbájdžánské republiky v Čes-
ku Jeho Excelence pan Farid Shafi yev, 
předseda Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Jan Hamáček a místopřed-
seda ázerbájdžánského parlamentu 
a předseda meziparlamentní skupiny 
česko-ázerbájdžánského přátelství pan 
Valeh Alasgarov.

>>> www.azembassy-prague.az 

www.vcb.cz

25. - 30. 8. 2016

43. ročník 
mezinárodní 
výstavy

Budoucnost českého zemědělství a českého venkova

Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, 
Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a ZS ČR

NÁRODNÍ DOŽÍNKY
PREZENTACE KVALITNÍCH ČESKÝCH POTRAVIN

SOUTĚŽ O ZLATÝ KLAS

Vstupenka na výstavu (za plné vstupné) platí do 31.10.2016 také 
jako vstupenkado NZM Ohrada - Muzea lesnictví, myslivosti a rybárství Ohrada (Hl.nad Vlt.)

R

Státní svátek Ázerbájdžánu





LÁZE SKÝ & WELLNESS HOTEL NIVA
Antonína Václavíka 336, 763 26 Luha ovice
T: 577 131 326, F: 577 131 218, E: info@niva.cz
FB: Niva Luha ovice
www.niva.cz

LÁZE SKÝ HOTEL NIVA v Top ten eských wellness
ty hv zdi kový láze ský & wellness hotel Niva na pomezí malebné chrán né krajinné oblasti Bílé Karpaty 

a Vizovických vrch  nad luha ovickou p ehradou zabezpe uje lé ebné pobyty hrazené zdravotními pojiš ovnami 
a láze ské, rehabilita ní a wellness pobyty pro samoplátce. 






