
o b s a h

w w w . e - v s u d y b y l . c z 5

„„NNaaddttoo  vvěěcc  ttaa,,  kktteerráážž  kkoovvyy  vv  zzllaattoo  mměěnníí,,  mmáá  jjiinnéé  ttaakkéé  ppřřeeddiivvnnéé
mmooccii::  jjaakkoo  ii  ttuu,,  žžee  zzddrraavvíí  lliiddsskkéé  aažž  ddoo  ssmmrrttii  vv  cceelloossttii  zzaacchhoovváávváá  
aa  ssmmrrttii  ((lleečč  ppoo  ddvvoouucchh  nneebb  ttřřeecchh  sstteecchh  lleetteecchh))  nneeppřřiippuussttíí..  
NNýýbbrržž,,  kkddyybbyy  kkddoo  uužžíívvaattii  ttoohhoo  uumměěll,,  nneessmmrrtteeddllnnééhhoo  bbyy  ssee  uuččiinniittii
mmoohhll..  NNeenníí  zzaajjiissttéé  llaappiiss  tteenn  jjiinnééhhoo  nniicc  nneežž  ssíímměě  žžiivvoottaa,,  jjááddrroo  
aa  vvýýttaahh  vvššeehhoo  ssvvěěttaa,,  zz  nněěhhoožž  zzvvíířřaattaa,,  zzrroossttlliinnyy,,  kkoovvoovvéé  ii  ssaammii
žžiivvlloovvéé  bbyyttnnoosstt  bbeerroouu..““  II  uulleekkll  sseemm  ssee,,  ttaakk  ddiivvnnéé  vvěěccii  ssllyyššee,,  
aa::  „„TTeeddyy  ttiittoo  nneessmmrrtteeddllnníí  jjssoouu??““  řřeekkll  jjsseemm..  
OOddppoovvěědděěll::  „„NNee  vvššeecchhnněěmm  ssee  ttoohhoo  nnaajjííttii  ddoossttáávváá..  AA  ii  kktteeřříí
ddoossttáávvaajjíí,,  nnee  vvžžddyycckkyy  ss  ttíímm  ddookkoonnáállee  zzaacchháázzeettii  uumměějjíí..““  

Jan Amos Komenský, 
Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Česko se bohatstvím
přírodních léčivých zdrojů 
a lidským potenciálem řadí 
k tomu nejlepšímu, co 
v lázeňství v Evropě je. 
Metody českých odborníků
jsou významnou součástí
světového lázeňství. Bohužel,
mnohé z tradičních míst 
v Česku v nedávné historii
přišlo o lázeňský statut. 
Jiné o lázeňský charakter.
Úředním přípisem sice 
žádný přírodní zdroj o léčivé
schopnosti nepřišel, ale zato
dané místo o synergie
přinášející do regionu
prosperitu. Bohužel, mnohým
stále nedochází (když už nic
jiného), že ve zneuznaném

lázeňském místě je podstatně méně podnikatelských příležitostí 
a pracovních míst. To, co uzdravuje, je příroda, a ta česká nejen 
že neumí, ale ani nemá důvod tlačit na úředníky, aby léčebnému
lázeňství nebrali ta dvě procenta z celkového objemu finanční
prostředků českého zdravotního systému, které zatím ještě netečou
do nelázeňských firem, a nelikvidovali pacientům možnost čerpat 
z jejích darů.

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

Průvodce labyrintem 
českého cestovního ruchu
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23. května 2005 se za účasti první dámy paní 
Livie Klausové v Domě porcelánu v Praze uskuteč-
nil benefi ční koncert Nadačního fondu manželů 
Livie a Václava Klausových. Hudební salon se konal 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu PON-
TES, který již dlouhé roky vytváří mosty nejen od lidí 
k lidem, ale spojuje země, různé kultury, různé žánry. 
Večerem zněla díla W.A. Mozarta, G. Giordana a G. 
Rossiniho v podání členů orchestru Virtuosi di Pra-
ga vedeného Oldřichem Vlčkem a sólistů Národního 
divadla Zdeny Koubové a Romana Janála. Poetické 
zamyšlení přednesl nositel Ceny Thálie Otakar 
Brousek. Součástí večera byla vernisáž díla před-

ního českého výtvarníka, akademického malíře 
Jiřího Karmazína – souborná výstava olejů a malby 
na porcelán. Sponzory večera byl Český porcelán 
a.s., Porcelánová manufaktura Cristian Seltmann, 
Weiden (Německo), Dům Porcelánu a.s., Virtuosi 
di Praga, Orch Group Production, Vinné sklepy Le-
chovice, Zátiší Catering Group, ACR Alfa a Květiny 
Mextra. V rámci večera dostal každý z přítomných 
hodnotný dar od Českého porcelánu a Porcelánu 
Seltmann.

 www.nadacnifondklausovych.cz
 www.cibulak.cz
 www.lupulus.cz
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Kytice 
pro paní Livii
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Olomoucký kraj mám procestovaný křížem kráž, 
ať už s Posádkovou hudbou Olomouc, kam jsem 
coby orchestrální hráč první křídlovky měl tu čest 
nastoupit v roce 1978 ihned po maturitě na Vo-
jenské hudební škole v Roudnici nad Labem nebo 
mimopracovně. V Olomouci jsem bydlel po čtyři 
roky a i ve volném čase odtud vyrážel do širokého 
okolí, a tak vím, že Olomoucký kraj je, co se týče 
oblasti lázeňství, druhým nejbohatším v Česku. 
Dovolil jsem si proto v souvislosti s hlavím téma-
tem lázeňského vydání Všudybylu oslovit hejtmana 
Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka. Pane 
hejtmane, jaký význam přikládáte lázeňství a ces-
tovnímu ruchu ve svém kraji?

Veliký. Ilustruje to skutečnost, že Rada Olomouc-
kého kraje odvětví cestovního ruchu vyčlenila jako 
jedno ze svých sedmi prioritních témat. Cestovní 
ruch u nás spadá přímo pod hejtmana tohoto kra-
je spolu s dalšími důležitými oblastmi, jako jsou 
např. fi nance kraje, řešení krizových situací apod. 
Cestovní ruch vnímám jako strategickou záležitost 
pro náš hospodářský rozvoj. Olomoucký kraj má 
obrovský potenciál a jsem přesvědčen, že jej ještě 
zdaleka nevyužíváme. Těžit více z cestovního ruchu 
se nepochybně snaží a budou snažit všechny kraje, 
avšak každý k tomu máme jiné výchozí podmínky. 
Jednou z velkých konkurenčních výhod Olomou, 
kého kraje je právě lázeňství. Přesto, že z hledis-
ka počtů lázeňských míst jsme na druhém místě 
v České republice, uvědomuji si, že výsledkem pří-
padného anketního šetření by zřejmě bylo zjištění, 
že většina obyvatel Olomouckého kraje (o lidech 
z ostatních krajů Česka nemluvě) by to do něho 
neřekla. Naším úkolem proto je dostat do širokého 
povědomí, že Olomoucký kraj je, spolu se svými 
dalšími atraktivitami, významným krajem i v oblasti 
lázeňství. Lázně Olomouckého kraje nejenže histo-
ricky dlouhodobě a úspěšně navrací lidem zdraví, 
ale lákají k nám návštěvníky z České republiky i ze 
zahraničí. Ostatně, jak jste v loňském lázeňském 
Všudybylu v rozhovorech s ředitelem Státních lé-
čebných lázní Karlova Studánka, s.p. MUDr. Janem 
Vrabcem nebo v letošním pátém vydání se staros-
tou města Jeseník Ing. Jiřím Krátkým svým čtená-
řům přiblížil, v lázeňství jsme kolébkou léčebných 
postupů, které přesahují rámec Česka a Evropy. 
Jsme krajem Johanna Schrotha, jehož léčebné 
kúry a diety se od nás rozšířily do Německa a řady 
dalších světových lázní, i Vincence Priessnitze, 
jehož léčebné postupy ovlivnily celou Evropu a jsou 
základem dnešní vodoléčby. Leč není možné se 
obracet pouze do historie, a tak mne jako hejtmana 
tohoto kraje těší, že se v našich lázních činí kroky, 
včetně rozsáhlých rekonstrukcí, zkvalitňující jejich 
prostředí i služby. Teď, když se zahajovala lázeňská 
sezona, jsem obdržel pozvání od všech lázní na 
území kraje a s hrdostí mohu kon-
statovat, že nejenže vypadají, ale 
i fungují velice dobře.

Léčit je zpravidla záležitostí věcí 
lidských, uzdravovat ale vždycky 
věcí přírody (pro věřící Pána Boha). 
V souvislosti s tímto vydáním jsem 
hovořil se spoustou lidí, kteří svůj 
život spojili s léčebným lázeňstvím. 

Všichni mají obavy z toho, že stát 
chce přírodu, v tomto případě léčeb-
né lázeňství, postavit mimo český 
zdravotní systém.

U řady indikací je balneoterapie pro 
pacienty stěžejním předpokladem 
když ne k plnohodnotnému, tak ales-
poň ke snesitelnějšímu životu (trpí-li 
nevyléčitelnou nemocí). Těmto lidem 
musí léčebné lázeňství zůstat dostup-
né. Na druhou stranu chápu, že šetřit 
je třeba a že ve společnosti jsou a vždy budou velké 
setrvačné síly. V nedávné historii u nás totiž exis-
tovaly křížkové lázně, které za minulého režimu při 
troše protekce mohl dostat každý. V okamžiku, kdy 
by se ale zcela změnil systém, řada léčebných lázní 
přijde o podstatnou část klientů a mnohé z nich, 
a to nejen v našem kraji, po několika stech letech 
zdárného fungování mohou mít vážné existenční 
problémy. Pro české lázeňství je však dobré, že si 
čím dál více lidí uvědomuje, že život není jenom prá-
ce. A že chtějí-li být v životě i v té práci a podnikání 
úspěšní, tedy co nejvýkonnější, že musí být nejen 
zdraví, ale v dobré fyzické a psychické kondici. 
Tedy že relaxovat a udržovat se fi t je potřeba. Tento 
trend vede k tomu, že se k lázeňství, byť třeba už 
ne vyloženě léčebnému, postupně dostávají i lidé, 
kteří jej dosud nevyužívali. Řada fi rem lázeňského 
prostředí, infrastruktury ba i procedur využívá pro 
své motivační nebo, jak se dnes často říká, incen-
tivní a další fi remní akce včetně kongresových. Ne 
všechno nakonec člověk poměřuje ekonomickými 
parametry. Zdraví je jednou z nejvyšších, ne-li nej-
vyšší hodnotou v životě.

Na letošním mezinárodním veletrhu Regiontour 
získal hlavní cenu „Grand Prix Regiontour 2005“ 
produkt vašeho kraje „Olomouc region Card“. 

 „Olomouc region Card“ je slevová karta, která 
v některých případech umožňuje vstupy i zcela zdar-
ma. Dnes je do tohoto systému zapojeno přes sto 
subjektů včetně lázeňských. Jsou tam restaurace, 
hotely, muzea, lázně, letecké prohlídky, možnosti 
využití volného času, je tam částečně i olomoucká 
městská hromadná doprava, což je věc složitě 
dohodnutelná, ale dohodnutá. „Olomouc region 
Card“ je v České republice ojedinělým projektem. 
Navazuje na pilotní projekt „Olomouc Card“, jenž 

byl záležitostí města Olomouce a na 
němž se kraj částečně podílel. Teď 
se gard obrátil. Hlavním nositelem 
projektu je Olomoucký kraj a partici-
pujícími město Olomouc a soukromá 
agentura vzešlá z výběrového řízení 
– m-Ark. Slevové karty jsou hojně 
využívaným užitečným motivačním 
a informačním nástrojem k poznávání 
atraktivit našeho kraje. Jsou osma-

čtyřicetihodinové nebo pětidenní, 
diferencované pro děti a dospělou 
populaci. 

Proč máte rád Olomoucký kraj?
Možná to mám jednodušší, než 

když na tuto vaši otázku odpovídali 
někteří kolegové, hejtmani jiných 
krajů. Nikdy jsem nežil jinde než na 
území nynějšího Olomouckého kra-
je. Na začátku života jsem nebydlel 

v Olomouci, pak ale dlouho. Za prací jsem však 
dojížděl do Přerova a relaxovat zejména do Jesení-
ků. Teď jezdívám sportovat na Prostějovsko. Jakkoli 
je pravdou, že celá Česká republika je krásná, na 
Olomoucký kraj nedám dopustit. 

 www.kr-olomoucky.cz
 www.olomouc-tourism.cz

RNDr. Ivan Kosatík

Lázně Dolní Lipová, Schroth, spol. s r.o. 
Lázeňská 248, 790 61 Lipová – lázně
tel.: 584 421 351, fax: 584 421 355
e-mail: info@lazne.cz
www.lazne.cz

Lázně Slatinice a.s.
783 42 Slatinice 29
tel.: 585 944 111, fax: 585 944 608
e-mail: lazneslatinice@mybox.cz
www.lazneslatinice.cz

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice Nad Bečvou
tel: 581 681 111, fax: 581 686 520
e-mail: obchod@lazne-teplicenb.cz
www.lazne-teplicenb.cz

Lázně Velké Losiny, a.s.
Lázeňská 240, 788 15 Velké Losiny
tel.: 583 394 202, fax: 583 394 252
e-mail: info@lvl.cz
www.lvl.cz

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
tel.: 584 491 111, fax: 584 412 168
e-mail: lazne@priessnitz.cz
www.priessnitz.cz

Státní léčebné lázně Bludov, s.p.
Lázeňská 572, 789 61 Bludov
tel.: 583 301 211, fax: 583 301 250
e-mail: recepce@lazne-bludov.cz
www.lazne-bludov.cz

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p.
793 24 Karlova Studánka 50 
tel./fax: 554 772 026
e-mail: sekretariat@k.studanka.cz
www.k.studanka.cz

Na Olomoucký kraj 
nedám dopustit
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MUDr. Jitku Ferbrovou, místopředsedkyni předsta-
venstva Anenských slatinných lázní, a.s. v Lázních 
Bělohrad, jsem v souvislosti s lázeňským Všudyby-
lem oslovil konstatováním a otázkou:
„Nová etapa“ rozvoje lázní se datuje vstupem 
společnosti PURO-KLIMA mezi majoritní vlastníky 
těchto lázní. Proč k tomu vůbec došlo?

Říká se, že co se má 
stát, to se stane. Ale 
toto vysvětlení by bylo 
možná trochu zavádějící. 
Jednoho dne roku 1992 
se sešel ředitel lázní 
Ing. Kalfus s jedním s re-
stituentů Ing. Janečkem 
a s ředitelem společnos-
ti PURO-KLIMA, vyjasnili 
si názor na perspektiv-

nost této spolupráce, na priority v podnikání, na 
slušnost ve vzájemných vztazích. V podstatě to byl 
začátek, kdy se dohodli, že socialismem pozname-
naným lázním vrátí původní podobu. Vytýčili si tak 
cestu, která se nezdála být krátkou. Na jejím konci 
jsou prosperující, malé a útulné lázně se vším kom-
fortem pro pacienty a hosty. Musím zmínit, že v cíli 
ještě nejsme, ale dnes jej vidíme daleko zřetelněji. 
V těchto několika řádcích se ale skrývá spousta 
práce, odvahy a někdy i podstupování podnikatel-
ských rizik.

Potvrdila se vize, se kterou nový majoritní vlastník 
do lázní vstupoval? 

Vize, to je možná to správné slovo, které bylo na 
počátku. Lázně byly v trochu zanedbaném stavu. 
Uvnitř lázní ale pracovali a dodnes pracují spolehliví 
odborníci, lékaři, lázeňské, maséři a vůbec všichni, 
kdo mají s provozem lázní co společného. Bez těch-
to lidí by byla všechna snaha marná. I oni si však 
uvědomovali, že vše nepůjde rychle a samozřejmě. 
Vrátím-li se k otázce, mohu dnes říci, že vize, se kte-
rou společnost PURO-KLIMA do lázní vstupovala, 
potvrdila, že pokud je předem stanovený cíl a sou-
časně i potřebná dávka trpělivosti, věci se daří. 
A tomu jsem nesmírně ráda. Nutno podotknout, 
že PURO-KLIMA nevstupovala do Anenských sla-
tinných lázní jako majoritní vlastník. Majoritním 
vlastníkem se stala až postupným investováním 
do klíčových projektů lázní realizovaných v období 
1992–2002.

Lze tedy nějak na číslech 
doložit, kolik bylo do rozvoje 
lázní dosud investováno?

Tato suma se rámcově pohybuje kolem 
285 milionů korun. Investice proběhla s pomocí 
Komerční banky. Bez kvalitní spolupráce s touto 
bankou si dnes lázně vůbec neumím představit.

Částka je ohromná a musím potvrdit, že je zde 
v lázních vidět. Které z investic vy osobně považu-
jete za nejdůležitější?

Všechny investiční akce měly svůj význam a pro-
bíhaly podle závažnosti problémů, které bylo nutné 
řešit. Nelze nezmínit výstavbu lázeňského hotelu 
Anna Marie, který jako první z lázeňských ubytova-
cích zařízení splňoval vysoký standard v ubytování. 
Velmi významnou změnu přinesla také rekonstrukce 
a dostavba pavilonu Grand. V poslední době byla 
pro nás nejvýznamnější akcí a současně tak trochu 
i historickým mezníkem výstavba nového krytého 
bazénu. Do roku 2003 jsme zde měli jeden malý 
bazén, který již zdaleka nevyhovoval a ani nás příliš 
dobře nereprezentoval. Tento nový bazén je doplně-
ný i řadou dalších vymožeností, jako jsou masážní 
trysky, perličky, chrliče apod. Ke zvýšení úrovně po-

skytovaných služeb došlo v tomto případě opravdu 
skokem. V prostoru bazénu byl také před nedávnem 
instalován hydroxér – hydromasážní vana. Těmito 
kroky se lázně staly daleko zajímavějšími pro zahra-
niční klientelu a zahraniční cestovní kanceláře. Naší 
předposlední akcí je minigolf s 18 dráhami, který je 
v současné době nejmodernějším hřištěm v České 

republice. Je hojně navštěvován klienty, návštěvní-
ky lázní a také – to nás těší – obyvateli města. Tou 
poslední aktivitou je zavedení úplně nové služby. 
Přemýšleli jsme, jak využít zázemí lázní, erudovaný 
personál a nádherné prostředí. Došli jsme k závěru, 
že dnes je módou, a do určité míry i trendem, pečo-
vat o sebe, o své tělo, a proto jsme se zaměřili na 
wellness, zdravý životní styl. 

Co vše se pod pojmem wellness skrývá? 
Má v sobě zahrnout jak pohodu tělesnou a du-

ševní, tak i pohodu sociální. To znamená, že by nás 
tento styl života měl dostat jak do dobré fyzické 
kondice, tak nám navodit duševní rovnováhu a po-
hodu, ale má nás obohatit i po té stránce sociální, 
kde nám přináší nové kontakty nebo jiné vnímání 
okolního prostředí. Pro nás to znamenalo upravit 
a vybavit stávající prostory. Aktivity, které zde 
probíhají, jsou spíše kosmetického charakteru. Na-
bízíme ošetření obličeje i těla, aromamasáže, pro-
cedury s prvky asijských ošetření těla, zaměřujeme 
se i na léčení celulitidy. Zvolili jsme relativně dražší 

MUDr. Jitka Ferbrová

Nabízíme 
opravdovou 
             péči
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profesionální kosmetiku od německé společnosti 
Babor, a to hlavně z toho důvodu, že přípravky této 
fi rmy vznikají stejně jako farmaceutické výrobky na 
bázi vysoké kvality.

Mnohdy se zdá, že velké investice nikdo nevnímá. 
Vnímají je pacienti a klienti? 

Ti, kdo přijíždějí opakovaně, si samozřejmě všíma-
jí rozdílů a s povděkem kvitují změny, ke kterým zde 
dochází. Máme řadu klientů, kteří jsou u nás více 
než podesáté, a ti jsou naším barometrem. Musím 
říci, že investujeme nejen do samotného zvýšení 
kvality provozu a péče, ale, a to bych ráda zdůraz-
nila, i do rozšíření palety nabídky. Naše lázně jsou 
dlouhodobě hodnoceny jako výrazně kvalitní jak po 
stránce služeb, tak i poskytované péče. 

Jaké je dnes složení pacientů a klientů 
lázní? Změnilo se něco vstupem České 
republiky do Evropské unie? Nezměnily se 
tím ceny?

Pro nás zdražování není prakticky možné. 
Máme státem věcně usměrňované ceny, pro-
tože řádově 80 % našich pacientů jsou klienti 
českých zdravotních pojišťoven. Vstupem do 
Evropské unie se pro nás nic podstatného 

nezměnilo. Možná jsme byli trochu větší optimisté 
a spíše očekávali, že nám naroste počet zahraničních 
klientů, ale není tomu tak. Se zavedením eura počty 
zahraničních klientů stagnují. Pravdou však také je, 
že nyní více než v minulosti registrujeme zájem z Nizo-
zemska, Belgie, Velké Británie.

Čím jsou dnes Anenské slatinné lázně městu 
Lázně Bělohrad?

V podstatě už název města se úzce váže k tomu, 
že se v místě nachází přírodní léčivý zdroj, což je 
v našem případě sirnoželezitá rašelina. Pokud je 
tento zdroj přítomen, tak dané místo může nést 
název lázně. Když to vezmu úplně lapidárně, tak 
v momentě, kdy by zde neexistoval lázeňský pro-
voz, město by se zřejmě jmenovalo jen Bělohrad. 

Jinak si myslím, že pro město Lázně Bělohrad 
jsou lázně jako takové dost velkým zdrojem 

pracovních příležitostí, zaměstnáváme 
asi 220 osob. Díky statutu lázeňského 
města má také město možnost získat 
i různé dotace. Vzhledem k tomu, že 
jsou zde lázně, je tu po většinu roku 
bohatší společenský a kulturní život, 
a myslím si, že i místním obchodníkům 
lázeňští hosté přinášejí větší tržby.

Chtěla bych také dodat, že vztahy 
s radnicí a současnou politickou repre-
zentací jsou na dobré úrovni. Naše spo-

lupráce je celkem rozsáhlá a především v poslední 
době se naše názory na řadu věcí sjednocují.

Mohla byste prozradit, co nového vedení lázní se 
svým majoritním vlastníkem připravuje?

To, co je skutečně potřeba, je rekonstrukce bal-
neoprovozu. Má za sebou už nějaká léta a dnes už 
zcela neodpovídá našim představám. To je jeden 

z velkých úkolů. Předpokládáme, že na přelomu roku 
2005–2006 bychom mohli začít s jeho rekonstruk-
cí. Dalším krokem by pak měla být modernizace 
staré části hotelu Grand. Významným momentem 
se stala skutečnost, že majoritní vlastník, akciová 

společnost PURO-KLIMA, zakoupil od města chát-
rající rekreační zařízení v těsné blízkosti lázní, které 
se jmenuje Pardoubek. Jeho kompletní rekonstruk-
ce výrazně zatraktivní krásné přírodní prostředí 
s koupalištěm a my všichni věříme, že nejen našim 
klientům, ale i obyvatelům městečka a jeho okolí 
tak vytvoříme další příjemnou oázu pro odpočinek 
a zábavu. Tak to je naše nejbližší budoucnost. Není 
toho málo, co chceme dokázat.

Co byste chtěla vyřídit možným klientům?
Lázně Bělohrad jsou relativně malé lázeňské 

městečko. Je to místo s dlouhodobou tradicí, které 
nemá některé atributy velkých lázeňských měst. 
Velkým pozitivem je však krásné prostředí, příjemní 

lidé a skvělé jméno. Naše lázně by mohly vyhovovat 
těm, kteří se celý týden pohybují ve shonu a stresu, 
jsou v neustálém kontaktu s lidmi a hledají klid, 
relaxaci a odpočinek.

A co jim můžete slíbit?
Opravdu rodinnou atmosféru, vstřícnost a nezbyt-

nou míru vysoké profesionality těch odborníků, kteří 
se o ně budou starat.

připravil: (esbar), foto: archiv

 www.belohrad.cz
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Nejstarší lázně ve střední Evropě
s téměř dvoutisíciletou tradicí lázeňství, Lázně 

Teplice v Čechách, 28. května 2005 slavnostně za-
hájily svou 851. lázeňskou sezónu. Již od 18. století, 
kdy byly spojeny s aristokratickým rodem Clary-Al-
dringenů, byly věhlasným místem setkávání aris-
tokratických a uměleckých kruhů. V tomto období 
byly nazývány „Malou Paříží“ či „Salonem Evropy“. 
Pobýval zde ruský car Petr I., švédský král Gustav IV., 
pruský král Bedřich Vilém III., Beethoven, Goethe, 
Chopin, Liszt aj. Tradice léčby teplických lázní spo-
čívá v účincích přírodních termálních minerálních 
pramenů určených ke koupelím – Hynie, Pravřídlo 
a Horský pramen. Prameny jsou charakterizovány 
jako přírodní středně mineralizovaná léčivá voda 
hydrouhličitano-sírano-sodného typu se zvýšeným 
obsahem fl uoru, hypotonická, s mírným obsahem 
radonu 500 Bg/l a metakřemičité kyseliny. 

Indikace
– onemocnění pohybového aparátu zánětlivého 
a degenerativního původu, jako jsou artrózy a rev-
matická onemocnění svalů, vazů a fascií včetně 
Bechtěrevovy choroby, stavy po úrazech a degene-
rativních procesech u sportovců; 
– degenerativní onemocnění páteře-vertebrogenní 
syndromy;
– stavy po operacích pohybového ústrojí včetně 
náhrady velkých kloubů;
– vasoneurosy traumatické a jiné etiologie;
– stavy po zánětech žil a lymfatického systému;
– stavy po ochrnutí v důsledku mozkové mrtvice 
nebo úrazu;
– specializovaná dětská léčebna na ortopedické 
a neurologické indikace včetně komplexní léčby 
skoliózy s využitím nejmodernějších protetických 
pomůcek.

K léčení a relaxaci
využívají synergického efektu působení termálních 

minerálních pramenů, medikamentózní terapie, 
škály balneologických procedur, jako ruční a pod-
vodní masáže, masáž plosky nohy, lymfodrenážní 
masáže, uhličité a perličkové koupele, přísadové 
koupele, léčebný tělocvik skupinový i individuální, 
cvičení v bazénu s fyzioterapeutem, skotské střiky, 
vířivé a kontrastní lázně pro horní a dolní končetiny, 
termoterapii, kryoterapii, akupunkturu, pneumo-
punkturu, magnetoterapii, širokou škálu elektro-
terapie, oxygenoterapii, bahenní zábaly, trakce, 
polohování, refl exní masáže, cvičení na přístrojích, 
fi tness, plynové injekce, thajskou masáž, hydro-
masáže, solnou koupel - sůl z Mrtvého moře, pulsní 
signální terapii, vibrační křeslo, relaxační přístroj 
Sunspectra 9000, solárium a biokúru Nutergia. 
Nejmodernější součástí léčby je aplikace fototera-
pie, která je vhodná hlavně v jarních a podzimních 
měsících k posílení imunitního systému s výrazným 
antidepresivním účinkem. Samozřejmostí je použí-
vání aromaterapie se zaměřením na zlepšení funkce 
pohybového aparátu a relaxaci klienta. 

Bílinská kyselka
Součástí léčby je i pitná kúra přírodní minerální 

vodou „Bílinská kyselka“, jež pomáhá léčit one-
mocnění zažívacího traktu shodnými indikacemi, 
jako např. v Karlových Varech. Jde o přírodní pitnou 
léčbu alkalickou hydrogenouhličitanovou minerální 
vodou s vysokým obsahem minerálních látek (5-7 
gramů /l ). Z kationtů obsahuje zejména sodík, 
draslík, vápník, hořčík a železo. Z aniontů chlorid, 
síran, fl uorid a hydrogenouhličitan. Mezi další indi-
kace použití přírodní minerální vody Bílinská kysel-
ka patří onemocnění močových a dýchacích cest.

Klinika CLT Císařské lázně Teplice,
unikátní zdravotnické zařízení svého druhu v Ev-

ropě, je součástí lázeňského komplexu. Ve svých 
programech využívá spojení sofi stikované lékařské 
péče, léčebných účinků termální minerální vody 
a kosmetické péče. Klinika má skvělé laserové cen-
trum a centrum plastické chirurgie. Na Klinice CLT 
lze také čerpat specializované Beauty programy. 

 www.lazneteplice.cz

s e d m é  v y d á n í  2 0 0 510

851. lázeňskou 
sezónu zahájily
Lázně Teplice v Čechách 
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Léčebné lázeňství čerpá dvě 
procenta celkových fi nanč-
ních prostředků vkládaných 
do českého zdravotního sys-

tému. Předsedy Sdružení lázeňských míst České republiky 
Ing. Jiřího Houdka jsem se ale hned na úvod zeptal, nako-
lik jsou oprávněné obavy, že léčebné lázeňství bude v Čes-
ké republice vyřazeno ze systému státní zdravotní péče. 

Jsem přesvědčen, že obavy o osud léčebného lázeňství, 
a to i historicky, jsou na místě. Takováto debata se vždyc-
ky zvedne, když se hledá možná úspora ve zdravotním po-
jištění a fi nancování zdravotního systému. Teď mi připadá, 
s ohledem na objektivní naléhavost úspor, že je situace 
velmi vážná. Ale budu se opakovat: jsou diagnózy, které 
si jednoznačně zaslouží komplexní léčebnou lázeňskou 
péči, protože má nezastupitelný přínos pro rychlý a často 
vůbec jediný možný návrat do plnohodnotného života 
z některých pooperačních stavů. Zároveň jsem přesvěd-
čen, že tento systém do lázeňství vnáší relativní stabilitu, 
na níž je možné stavět další nabídku lázeňských služeb. Ať 
pro pojištěnce či samoplátce. Právě široká poptávka po 
léčebném lázeňství a jeho fi nancování formou zdravotní-
ho pojištění jej staví do vysoce konkurenční pozice vůči 
ostatnímu evropskému lázeňství. Z hlediska státu by bylo 
hospodářsky nešťastné tyto pozice dobrovolně vyklízet 
a poslat na ulici tisíce odborně zdatných pracovníků.

To není jenom o tom poslat na ulici lidi, kteří sebe 
a své rodiny živí tím, že pečují o zdraví jiných lidí. Nebýt 
lázeňské léčebné péče, možná by už dnes ze mě byl in-
valida odkázaný na podporu státu. A takových, v případě 
likvidace českého léčebného lázeňství, by bylo hodně. 
Ostatně, u řady indikací je to o tom, že pouze opakovaná 
léčebná lázeňská péče umožňuje, že dotyčný pacient po 
nějakou dobu funguje tak, že není odkázán na invalidní 
důchod. Domnívám se, že vymístěním léčebného lázeň-
ství by stát sám sebe, co se týče fi nančních výdajů, zatížil 
daleko víc. Dá se vůbec spočítat ekonomická výhodnost 
zdraví a rentabilita léčebného lázeňství?

Odstavení léčebného lázeňství na třetí kolej (protože na 
té druhé už je) by bezesporu znamenalo rapidní navýšení 
výdajů státu ve zdravotní a sociální sféře. Nicméně otázka, 
dá-li se ekonomicky sumarizovat přínos léčebného lázeň-
ství oproti eventuálnímu stavu, pokud by bylo postaveno 
mimo systém zdravotního pojištění, je problematická. Spo-
čítat se dá téměř všechno. Ale musí se chtít. A mně připadá, 
že se od roku 1989 nikdy zásadním způsobem nechtělo 
sumarizovat to, co léčebné lázeňství státnímu hospodářství 
přináší. A protože takovýto zájem tady nebyl, přichází na 
pořad dne „řešení z úleku“. To, že uděláme okamžité úspory, 
by ale v dlouhodobém horizontu znamenalo obrovské, a to 
i ekonomické ztráty. Faktický propočet bohužel neexistuje. 
Třeboň již třetím rokem participuje na srovnávacím šet-
ření Fakulty sociálně zdravotní Jihočeské univerzity, jehož 
cílem je zjistit, jak léčebné lázeňství působí na vylepšení 
kvality života těch, kteří léčebnou lázeňskou péči potřebují 
(pooperační stavy u náhrad 
kloubů, revmatismus apod.). 
Jednoznačně vychází, že u takto 

léčených pacientů je kvalita života nesrovnatelně vyšší než 
u těch, kteří lázeňské léčení neabsolvují. Takovéto výzkumy 
jsou spíš výjimkou. Zrušením Výzkumného ústavu balne-
ologického v Mariánských Lázních se už nikdo další touto 
problematikou cíleně nezabývá. Jsem přesvědčen, že je 
zde prostor, možná i za přispění prostředků z Evropské unie, 
takovouto instituci znovu zřídit.

Ředitel Lázní Hodonín v tomto vydání Všudybylu kon-
statuje, že už neplatí pouze v Třeboni, že město a lázně 
jedno jsou.

Jsem přesvědčen, že už to platí ve většině lázeňských 
míst. Naše Sdružení lázeňských míst České republiky 
si totiž dalo do vínku prosazovat, propagovat a bránit 
lázeňství. Je ale pravdou, že slogan nejlépe funguje tam, 
kde jsou lázně majetkem města, a to je právě v Třeboni 
a v Hodoníně.

V lázeňských místech z lázeňství profi tuje nejen město…
V Třeboni jsme od samého začátku vnímali lázeňství 

jako nástroj k rozvoji a posilování ekonomické stability ve 
prospěch obyvatel města. Velmi úzce spolupracujeme 
s ubytovacími kapacitami, hotely, restauracemi a propo-
jujeme lázeňství s ostatními oblastmi podnikání. Věřím, že 
to v Třeboni bude fungovat ještě lépe, protože město bylo 
úspěšné při získávání evropských peněz v závěru loňského 
roku. Rozjíždíme tak investici za 164 milionů korun, z čehož 
148 milionů získáváme v rámci dotací. Investice nám 
umožní rozšířit nabídku obou našich lázní směrem k wellne-
ss, tedy aby se Třeboň ještě více otevřela návštěvníkům. Za 
všech okolností by bylo špatně, kdyby lázeňská města ustr-
nula ve svém nakročení do rozvoje lázeňství a zvelebování 
svého prostředí. Přesto, že se v Třeboni již celá řada věcí 
zdařila a realizujeme velké věci, město do budoucna čeká 
řada dalších záměrů. Ať už výstavba lázeňských komplexů 
či rozvoj místní infrastruktury sloužící stálým i krátkodobým 
obyvatelům Třeboně, tj. potřebám cestovního ruchu.

A ke všemu tu máte biosférickou rezervaci UNESCO. 
Naštěstí v době Jakuba Krčína neexistovala ekologická 
hnutí dnešního vyděračského ražení, protože (dle jejich 
rétoriky) takovýto ohromující zásah do zdejšího klimatu, 
plošnou devastaci přirozeného charakteru krajiny a pů-
vodního biotopu by nikdy nedovolila.

Ve světle dnešní praxe by tomu asi tak bylo. Ale před 
čtyřmi sty lety rozhodnutí o zásahu do krajiny záleželo na 
osvíceném panovníkovi a ten rozhodl (jak jinak) osvíceně. 
Dnes i ti největší skuteční ekologové Krčínův razantní 
zásah do původního přirozeného rázu krajiny a klimatu 
hodnotí velmi pozitivně. A tak právě díky Krčínovi tu dnes 
máme, jak jste řekl, biosférickou rezervaci UNESCO. Tře-
boňská krajina je cosi, co se nedá koupit, zaplatit ani ni-
kam přenést. Navíc v letošním roce také historické město 
Třeboň společně se zdejším rybníkářským odkazem (jako 
technická památka) usiluje o zápis do Seznamu světové-
ho kulturního dědictví UNESCO.

 www.mesto-trebon.cz
 www.trebon-mesto.cz
 www.spas.cz

Ing. Jiří Houdek

„Řešení z úleku“ 
na pořad dne?



k o n g r e s o v á  t u r i s t i k a

s e d m é  v y d á n í  2 0 0 512

l é č e b n é  l á z n ě

Jihomoravské lázně 

Lázně Hodonín 
a Lázně Lednice
V zahraničí k sobě míváme podstatně blíž. Snad 
proto, že nás Slezany, Moravany a Čechy proslulé 
slovanskou nevzájemností už od dob našich kelt-
ských předchůdců zpravidla nestmeluje společný 
jazyk, zájmy ani území. To, co nás čas od času 
dokáže dát dohromady, je společný nepřítel (byť 
jen hokejový) a zahraniční konkurence. Ale to 
pouze v případě, nejsou-li naše fi rmy její součástí, 
jako je tomu u některých politiků, což je evidentní 
z jejich direktivně destrukturalizačních kroků 
nejenom v českém zbrojním průmyslu, ale jak se 
zdá i v českém léčebném lázeňství. A protože, 
obklopen cizím prostředím, si čas od času našinec 
rád popovídá s našincem, dostalo se mi (mnoho 
měsíců zpátky) na jednom ze zahraničních veletr-
hů neofi ciální informace, že u Lednicko-Valtického 
areálu mají vzniknout zbrusu nové lázně. Rozhovor 
s ředitelem nedalekých sousedních lázní, Lázní 
Hodonín, Ing. Milanem Sýkorou jsem proto zahájil 
otázkou: „Víte o tom?“

Vím, ale začal bych konstatováním, že Lázně 
Hodonín velmi dobře fungují. To uznalo i naše okolí, 
a tak jsme se mohli společně zabývat myšlenkou, 
co dalšího udělat pro rozvoj lázeňství v regionu. 
Vycházeli jsme při tom z možností využití zdejšího 
jedinečného přírodního léčivého zdroje – juvenilní 
vody – jodobromové solanky (jak jste loni napsal 
– vody někdejšího třetihorního moře), odbornosti 
a umu zdejších lidí a fantasticky barvitého jihomo-
ravského prostředí. Samozřejmě, v neposlední řadě 
jsme kalkulovali i s tím, jak vyjít vstříc požadavkům 
pacientů, které kapacitně převyšují stávající mož-
nosti hodonínských léčebných lázní. Přišli jsme 
proto s myšlenkou rozšířit Lázně 
Hodonín o zhruba padesát pro-
cent jejich momentální lůžkové 
kapacity. V první fázi, začátkem 

roku 2004, jsme si na to 
nechali zpracovat studii. 
Líbila se nejen nám, 
ale i našemu vlastníku 
– Městu Hodonín. Řekli 
jsme ano: zkusíme dál 
pracovat s projektovou 
dokumentací. Podařilo 
se nám na ni získat dota-

ci z ESROPu. V té době se podobnou myšlenkou za-
bývali i v Lednici, kde byl uznán přírodní léčivý zdroj, 
jehož složení je prakticky totožné s tím, které k léčbě 
využívají Lázně Hodonín. Města Lednice a Hodonín 
daly hlavy dohromady a vznikl Dobrovolný svazek 
obcí Hodonín – Lednice „Jihomoravské lázně“. 
Svazek bude realizovat dvoje lázně: v Hodoníně 
a v Lednici. Výstavbou lázní v Lednici tak dojde ke 
skloubení účinků jedinečného přírodního léčivého 
zdroje s prostředím a atmosférou Lednicko-Valtic-
kého areálu, zapsaného na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. Nově vzniknuvší lázně se 
totiž budou nacházet na samém prahu lednického 
parku. Budou to malé lázně s kapacitou osmdesáti 
lůžek a s balneoprovozem pro půldruhého sta paci-
entů. Studie počítá s využitím externích ubytovacích 
kapacit soukromých ubytovatelů v okolí. Lednice je 
známa tím, že po hlavní turistickou sezonu je četně 

navštěvovaná nejen občany České 
republiky, ale zejména Rakouské 
spolkové republiky. 

V úvodu jsem si dovolil naznačit 
možná víc, než je v našem, byť již 
drahně let netotalitním, „Králov-
ství dánském“ zdrávo. Přesto mi 
dovolte otázku: Jaké jsou tenden-
ce ve vytváření prostoru českému 

léčebnému lázeňství? Řada vašich kolegů má 
obavy ze snah (zřejmě i lidí hájících zájmy „svých 
cizích“ fi rem) vytlačit léčebné lázeňství ze systému 
bezplatné zdravotní péče. 

Strach je vždy na čemsi postavený. A v případě 
léčebného lázeňství jsou obavy na místě. Nesmíme 
však být přespříliš ustrašení. Jsem přesvědčen, že 
i v Česku může zdravý rozum, resp. seriózní eko-
nomická rozvaha, zvítězit nad krátkodobě rádoby-
progresivním nápadem. Z hlediska objemu fi nancí, 
které do českého léčebného lázeňství jdou – cca 
2 % – by to, co se úspor týče, byla prkotina. Avšak 
primární, natož sekundární ztráty by byly nedozírné. 
Pokud si uděláme analýzu „má dáti – dal“ a uvědo-
míme-li si, co to způsobí, jaké objemy fi nančních 

prostředků vysoce efektivní lázeňská léčebná 
péče státu momentálně šetří, zřejmě každý jen 
trochu soudný člověk se dobere obdobného 
výsledku. Vidíme to i u nás v Lázních Hodonín, 
v jakém stavu k nám pacienti přicházejí, a v jaké 
kondici po absolvování léčby lázně opouštějí. 
Z národohospodářského hlediska je výsostně 
rentabilnější směrovat ta dvě procenta do lá-
zeňské léčby, než dopustit progresivní zvýšení 
výdajů na kompenzaci její neexistence. Vzdor 

Ing. Milan Sýkora
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marginálnímu dvouprocentnímu čerpání 
z celkového objemu fi nančních prostředků 
šetří léčebné lázeňství zbývajícímu osm-
adevadesátiprocentnímu nelázeňskému 
zdravotnímu systému mnohonásobně větší 
objem prostředků. Pacient po absolvování 
léčebné kúry nemívá tak velkou potřebu 
aplikace léčiv, návštěv lékařů, setrvávání 
v pracovní neschopnosti atd. Ekonomic-
ké přínosy léčebného lázeňství, dá-li se 
v případě zdraví hovořit v ekonomických 
dimenzích (a ono se dá), dalece převyšují 
vstupy. České léčebné lázeňství je na vyso-
ké odborné úrovni a má světově uznávané 
léčebné výsledky. Mělo-li by být postaveno 
výhradně na samoplátcích, určitě ztratí vel-
kou část klientely. Stane se záležitostí pro 
vyvolené. Jsem stoprocentně pro to, aby lé-
čebné lázeňství fi gurovalo i nadále v rámci 
systému zdravotního pojištění. Lázně České 
republiky jsou v tomto dnes jednotné a jsou 
schopné kvalifi kovaně diskutovat s odbor-
nou veřejností.

No, nějaké méně hororové téma. Lázně 
Hodonín opět zkrásněly…

Dlouhodobě si ceníme a vážíme spo-
lupráce mezi lázněmi a naším majitelem 
– Městem Hodonín. Symbióza města a lázní 
je nejen potřebná, ale, jak jste naznačil, 
i viditelná. Zejména nyní, kdy se z Hodonína 
stává město neprůmyslové. Lázně tak nabý-
vají na významu jedné z výrazných priorit. 
Městu patříme od roku 1992 a velice dobrá 
spolupráce se datuje od roku 1999, kdy 
bylo rozhodnuto, že lázně městu zůstanou. 
Veškeré kroky a investice jsou vázány na 
město, přes městský rozpočet pak na kraj-
ský rozpočet a na rozpočet státní. Motto, 
které mi utkvělo, když jsem šel do lázeňství, 
jsem poprvé slyšel v Třeboni: „Lázně a měs-
to jedno jsou.“ Dnes to už neplatí pouze 
v Třeboni, ale i v Hodoníně.

Co říkáte na přetrvávající trendy upírat 
tradičním lázeňským místům a přírodním 
léčivým zdrojům navracení lázeňských 
statutů? Ostatně, vy jste se vydali opač-
ným směrem. Jedny z nejmladších lázní 

na území České republiky podporují úplně 
nejmladší lázně Česka…

Ano Lázně Lednice budou pravděpodobně 
nejmladšími lázněmi. Co se týče někdej-
ších lázní, je to věc konkrétních případů. 
Pokud bych se měl k danému tématu vy-
jádřit takto paušálně, pak tam, kde lázně 
desetiletí nebo po staletí fungovaly, by 
měly fungovat i nadále. Existence lázní je 
věcí dobrou, a nejen z léčebného hlediska, 
ale i ekonomiky daného místa. Rozšířením 
hodonínských lázní a výstavbou nových 
lednických dáváme šanci občanům z Ho-
donína, Lednice a okolí, co se týká jejich 
celoroční zaměstnatelnosti. Nejen přímé 
zaměstnanosti v lázních. Předpokládáme, 
že obě investice vytvoří sto jedenáct no-
vých pracovních míst přímo v lázních. Na 
rozšíření a vznik lázní se ale budou vázat 
další pracovní místa mimo lázně. Na jedno 
pracovní místo v lázních totiž obvykle při-
padá iniciace tří až sedmi pracovních míst 
v dalších sférách. I kdyby to byla pouze tři 
místa, přinese to našemu regionu, silně 
postiženému restrukturalizací průmyslu, na 
pět set nových pracovních míst. 

Zatím hovoříme o léčebných aspektech 
českého lázeňství. Neméně důležitý je ale 
i aspekt společenský. Právě v lázních na 
historickém území Česka se velmi často 
tvořily dějiny světa. Scházeli se zde vládci 
říší. I v Hodoníně jsou městské léčebné 
lázně významným místem setkávání.

Co je svět světem, lidé takovéto výji-
mečné lokality vyhledávali. Přijede-li do 
Hodonína nějaká z významných návštěv, 
lázeňský park je místem, kde se zpravidla 
zastaví. Před časem tu např. byl v rámci své 
návštěvy Jihomoravského kraje prezident 
republiky pan Václav Klaus. Velmi často se 
zde konají společenská setkání při téměř 
každé významnější události ve městě. 
Máme tady proto často příležitost hovořit 
s hejtmanem Jihomoravského kraje, jeho 
náměstky, s ministry, poslanci či senátory. 
Určitě to oběma stranám, městu Hodonín 
i jeho hostům, prospívá. 

 www.laznehodonin.cz 

Lázně Hodonín
V polovině minulého století hodonínští naftaři upo-
zornili na skutečnost, že voda, kterou při těžbě nafty 
odčerpávají, obsahuje výrazné množství jódu. To byl 
pro lékaře hodonínské nemocnice impuls k empiric-
kému výzkumu jejích léčebných účinků. S úspěchem 
ji začali aplikovat lidem, kteří utrpěli těžká zranění 
kostí. Zaměřili se i na pacienty s poruchami pohybo-
vého ústrojí. V sedmdesátých letech výzkum převzal 
Výzkumný ústav balneologický Mariánské Lázně. Bylo 
odléčeno několik tisíc pacientů a doporučeno zřídit 
lázně. 1. července 1979 byla slavnostně otevřena lá-
zeňská léčebna Hodonín. V roce 1992 ji získalo město 
Hodonín a vznikly „Lázně Hodonín“. Dnes disponují 
kapacitou 200 lůžek, malebným lázeňským parkem, 
moderním vodoléčebným pavilonem s rehabilitačním 
bazénem a whirlpoolem. Ubytovací část je integrálně 
propojena s léčebnou. Podstatnou část procedur tvoří 
jodobromové koupele a zábaly, ruční klasické masáže, 
podvodní a refl exní masáže, perličkové, přísadové, by-
linné a vířivé koupele, elektroléčba, magnetoterapie, 
parafínové a peloidní zábaly, plynové injekce, myosti-
mulátor, individuální a skupinové cvičení a další. 

Indikace
II / 7 – hypertenzní choroba I. - III. stupně dle SZO. 
Juvenilní hypertenze;
II / 8 – onemocnění tepen končetin na podkladě arte-
riosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I. až II. b;
II / 9 – stavy po trombózách a trombofl ebitidách 
s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po 
odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, 
chronický lymfatický;
VI / 3 – kořenové syndromy vertebrogenního půvo-
du;
VII / 1 – revmatoidní artritis st. I. - IV. (vč. juvenilní 
artritidy);
VII / 2 – Bechtěrevova choroba (ankylozující spondy-
litis );
VII / 3 – ostatní séronegativní spondartritidy (psoria-
tická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artriti-
dy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy;
VII / 8 – bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, pod-
kožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení 
způsobených prací s vibrujícími nástroji a nadměr-
ným jednostranným přetížením, mimokloubní 
revmatismus celkový a lokalizovaný;
VII / 9 – koxartróza v soustavném léčení; 
VII / 10 – gonartróza v soustavném léčení;
artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy 
polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů);
VII / 12 – vertebrogenní syndrom algický funkčního 
nebo degenerativního původu, soustavně léčený;
VII / 14 – stavy po úrazech pohybového ústrojí a po 
ortoped. operacích včetně stavů po operacích mezi-
obratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.
VII/15 - stavy po ortopedických operacích s použitím 
náhrady kloubní
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Rozhovor s ředitelem Státních léčebných lázní Blu-
dov MUDr. Jiřím Riedlem jsem začal připomenutím 
výše uvedených tezí ředitelky Dětské lázeňské 
léčebny v Lázních Kynžvartu paní Hany Hruškové, 
které pronesla loni v květnu na konferenci o ces-
tovním ruchu v hotelu Esplanade v Mariánských 
Lázních, a konstatováním, že člověk léčí a příroda 
uzdravuje. Dát přírodě šanci uzdravovat – přírodě 
v nás i vně nás (přírodním léčivým zdrojům) – je tou 
nejrentabilnější investicí nejen osobní, ale i zdra-
votní politiky státu.

V této souvislosti mi 
přišel na mysl citát Jana 
Ámose Komenského: 
„Nad zlato dražší, ale 
nad sklo křehčí, jest 
dítě. Snadno je mu 
ublížiti a škoda odtud 
nesmírná.“ Jinými slovy 
dítě, to je největší dar 
života, největší dar 
lásky a pro nás je to 
nesmírná čest, že zde 

můžeme léčit děti z celého našeho státu. Že nám je 
rodiče svěřují a my zde o ně po dobu šesti týdnů pe-
čujeme. Tato péče je všestranná. Nejedná se pouze 
o tělesnou stránku, ale i o duševní a duchovní. Děti 
jsou velice vnímavé a je radost s nimi spolupra-
covat. Děti nebereme jako pacienty – nemocné 
klienty, ale stáváme se určitou součástí jejich 
života, kdy jim nahrazujeme rodiče, školu kamarády 
a snažíme se, aby se tady cítily dobře. A pokud tomu 
tak je, pak i efekt lázeňské léčby má velmi výrazný 
zdravotní efekt.

Léčebný efekt bývá u dětí opravdu markantnější 
než u biologicky a psychicky zralých (dospělých) 
lidí. Bohužel, nemám ten dojem, že by v naší spo-
třební společnosti mělo navrch úsilí uzdravovat 
nad snahami léčit, tj. vyskladňovat farmaka a vy-
kazovat placené úkony pojišťovnám. To není ani tak 

důsledkem zdařilého prosazování se farmaceutic-
kého byznysu a nelázeňských zdravotnických zaří-
zení, jako především hodnotovým galimatyášem ve 
společnosti. Dětská léčebná lázeňská péče bývá 
až to poslední, co je v rámci péče o zdraví populace 
národu ordinováno jeho kormidelníky, a ti jsou ta-
koví, jaké si my dospělí zasloužíme. Otázkou může 
být, čím si je zasloužily děti?

Začnu druhým citátem: „Pomáhat lidem ke zdraví 
je dobré, ale naučit je, aby si pomohli sami, je lepší.“ 
Tento výrok je přisuzován patronu lékařů Eskulapo-
vi. Jeho naplňování je smyslem všech, kteří se sna-
žíme přírodě dávat co největší prostor uzdravovat. 
K nám, do Státních léčebných lázní Bludov, se děti 
zpravidla dostaly v důsledku určitého životního 
stylu. Ať už je to nadváha, infekce močových cest, 
katary horních cest dýchacích, tzn. oslabený imu-
nitní systém anebo vertebrogenní program – tzv. 
pohodlné držení těla, páteře. My se snažíme, aby 

si uvědomily, že změnou životního stylu se dá dojít 
do stadia, kdy můžeme eliminovat tyto nemoci a žít 
zdravě. Tzn. zaměřujeme se na psychiku, pohyb a na 
stravu. To jsou tři základní pilíře. Vycházíme z pří-
rodních zdrojů. Výrazně omezujeme medikamenty. 
Cílem je podpořit samoregulační mechanismy 
v organismu tak, aby se dětské tělo mohlo samo 
vypořádat s běžnými bakteriemi a infekcemi. Jiný-
mi slovy, aby bylo odolné, aby si v našich lázních 
posílilo imunitní systém. U léčby obezity se pořád 

hovoří o různých dietách. Na toto téma vyšla spous-
ta knížek. Neustále se něco doporučuje. Dělená 
strava, makrobiotika, podle krevních skupin atd. 
Děti ani jejich rodiče se v tom nemohou orientovat. 
Praktické ukázky jsou nejúčinnější. V léčbě dětské 
obezity máme nejlepší výsledky v České republice. 
Děti zde v průměru zhubnou za šest týdnů kolem 
deseti kilogramů. U dětí kolem osmnácti let máme 
i výsledky kolem dvaceti kilogramů. Na co jsem ale 
opravdu hrdý, je, že většinou výrazně eliminujeme 
jo-jo efekt, a to díky tzv. osobnímu manuálu. To 
je materiál, který jsme několik let zpracovávali. 

MUDr. Jiří Riedl
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„Výsledek léčby u dospělého 
pacienta očekáváme ve zlepšení 
zdravotního stavu, a tím návratu 
do plnohodnotnějšího osobního 

i pracovního života, příp. oddálení 
odchodu do předčasného důchodu. 
Komplexní lázeňskou léčbou u do-
spělého zpravidla řešíme následek 
těžkého onemocnění. U dítěte však 

včasným absolvováním lázeňské léč-
by dokážeme preventivně zabránit 

rozvoji těžkého onemocnění. Výsled-
kem léčby je „přeladění organismu 
dítěte“, zvýšení obranyschopnosti 
a navození adaptačních mechanis-
mů na zvládání zátěžových situací 

jeho organismu.“

Hana Hrušková Nejlepší výsledky
v léčbě dětské obezity 

v České republice
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Obsahuje pasáže, které se týkají pohybové akti-
vity, stravovacích návyků. Jsou v něm jídelníčky, 
věci, které si děti doplňují na osobní manuál. Po 
ukončení lázeňské léčby si jej vezou s sebou domů. 
A když se jim stane, že se jim začne vracet nadváha, 
mohou do manuálu nahlédnout a připomenout si: 
„Aha, tehdy jsem dělal to a to.“ Zřídili jsme kurz va-
ření, kde se děti za asistence dietní sestry a kuchařů 
učí základní pokrmy, jako třeba pomazánky, saláty, 
lehká jídla, které si samy mohou uvařit. Děti to baví, 
vyzkouší si to a mohou to praktikovat i doma. Na 
děti se snažíme působit nejen pasivně – procedura-
mi, ale zapojovat je aktivně do pohybových aktivit, 
rozvíjet jejich psychiku, aby si uvědomovaly, že 

mají šanci svůj stav dostat do normy. Do takového 
stavu, aby se cítily dobře. Vezměte si, že léčíme děti 
v období jejich puberty, kdy se děvčata a chlapci už 
chtějí líbit. Takže děláme různé soutěže a snažíme 
se děti motivovat. 

A protože se už od dob biblických nehraje na snahy 
a dobré úmysly (těmi je, jak říkávala moje mamin-
ka, dlážděna cesta do pekel), ale na skutky, je 
zřejmé, že se vám to daří. Co spolu s tím, co jste již 
zmínil, se ještě léčí a uzdravuje v Bludově?

V obdobích, kdy člověk trpí nemocemi, je jeho 
organismus zanesený jedy, toxiny 
a alergeny. Lázeňská léčba je v pod-
statě očistnou kúrou a nám se ji 
v Bludově podařilo ještě více podpo-
řit. V detoxikačním centru klientům 
nabízíme hydrocolon terapii – vý-
plach tlustého střeva, lymfodrenáže 
na pročištění lymfatických cest, Bio-
theric, přístroj s blahodárnými účinky 

na posílení imunitního systému a na 
eliminaci celé řady kožních onemoc-
nění, infrasaunu, endogenní dýchání 
– tzv. vnitřní dýchání na Frolově tre-
nažéru. To jsou všechno metody, které 
tělo zbavují zátěže škodlivin, a tím 
nastavují podmínky pro to, aby se 
v daném organismu daleko lépe uplat-

nily přírodní léčivé zdroje. Nad to všechno, co již 
bylo zmíněno, ale stavím lásku. To, co tento pojem 
reprezentuje, zasahuje do všech oblastí lázeňské 
léčby. Nejen do terapií a života lázeňských hostů, 
ale hlavně nás zaměstnanců. S láskou bychom měli 
chodit do práce. S láskou bychom se měli podílet 
na celém léčebném programu, protože láska je 
léčivou energií, nejsilnější ve vesmíru vůbec. Pro 
dítě, které se poprvé v životě dostává mimo rodinu 
do cizího prostředí, je nesmírně potřebné, aby se 
s touto pozitivní energií setkalo. Láska má různé 
projevy. Může to být úsměv, povzbuzení, účast, 
a o to se zde v Bludově snažíme. Vy jste se ale jistě 
ptal i na náš přírodní léčivý zdroj – pramen, který 
je základem lázní Bludov. Již staří Žerotínové, když 
se v něm koupali, zjistili, že jim mizí bolesti kloubů, 
bolesti páteře. Pramen nikdy nezamrzal, protože je 
termální. Když jsem do Bludova nastupoval, řekl mi 
tehdy můj primář: „Kdybys nic s pacienty nedělal 
a jenom je máčel v této vodě, má to blahodárný 
účinek.“ Pramen je využíván na indikace bolestí 
kloubů a páteře. Samozřejmě poté, kdy jej požehnal 
arcibiskup Jan Graubner, je zde přítomen i rozměr 
duchovní – energie lásky. Pramen je pojmenován 
„František a Hyacinta“ po blahoslavených dětech 
z Fatimy a chystáme se zde postavit kapličku, která 
bude zasvěcena právě Panně Marii Fatimské. Blu-
dov jsou dětské lázně a Panna Maria je symbolem 
mateřství. Naší snahou je, aby děti, které vyrůstají 
ve světě, v němž se na ně z hromadných sdělovacích 
prostředků valí moře násilí, kde je spousta závisti 
a negativních jevů, poznaly po dobu šesti týdnů, kdy 
tady jsou, i dimenze, s nimž se ne tak často setkáva-

jí, jako je láskyplnost, vděčnost, pokora, odpuštění 
a další dimenze lásky.

Jaká je, pane řediteli, vaše vize lázní?
Pokračovat v práci těch, kteří se zasloužili o rozvoj 

a udržení tradice lázeňství v Bludově. Beru to jako 
poslání. 

 www.lazne-bludov.cz
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Ředitelku Lázní Velké Losiny paní 
Alenu Ďurišovou jsem se zaháje-
ním lázeňské sezony oslovil s tím, 
že u vzdělané části národa jsou 
Velké Losiny mj. spjaty se zázrač-
nými lázněmi.

Naše lázně jsou opravdu ojedi-
nělé. Nejen historií, ale i přírod-
ním léčebným zdrojem – sirnou 
termální vodou. V letošním roce 
jsme poprvé slavnostně zahajovali 
lázeňskou sezonu. Zkombinovali 
jsme tři akce – otvírání tras pro vozíčkáře, za-
hájení lázeňské sezony a žehnání pramenům. 
Akce proběhla „na čarodějnice“ 30. dubna 
a termínu jsme využili v dětském programu 
čarodějnických rejů.

Pro rekondiční pobyty a fi remní akce je však 
sezona po celý rok…

Ano, je možné k nim využít našich lázní i nád-
herného okolí. Jeseníky jsou atraktivní nejen 
pro zimní sporty a své sjezdové či běžecké 
tratě, ale celoročně. V nedalekém Šumperku 
s historickým centrem je možnost navštívit 
krásné Severomoravské divadlo. U komerč-
ních pobytů je bezesporu velmi příjemnou 
kombinací sportovní vyžití s lázeňskou péčí. 
O hosty se staráme i ve večerních hodinách, 
takže pokud by měl klient zajištěn lyžařský či 
jiný pobyt někde v okolí nebo fi remní pracovní 
program, může večer do naší teplé termální 
vody, dát si masáž a další procedury. V roce 
2004 jsme provedli generální opravu vnitřního 
termálního bazénu v hlavní lázeňské budově 
a nabízíme jej i široké veřejnosti. Denně od 
15.30 do 21 hodin. O víkendech a ve svátky od 
13 do 21 hodin. Procedury si může objednat 
klient i bez vazby na ubytování v lázních. 

Když jsem zde byl posledně, 
potkal jsem se tu se svým ob-
chodním partnerem, který si 
k vám do Velkých Losin jezdí 
eliminovat následky dětské 
obrny. Moc si lázně pochvalo-
val. Rehabilitaci a péči vůbec.

Indikační skupiny u dospělých 
pacientů jsou zaměřeny na neu-
rologická onemocnění. Máme 
zde i indikace dětských neu-
rologických pacientů. Léčíme 

dětské pacienty i s onemocněním pohybového 
ústrojí a s respiračním onemocněním. U neuro-
logických onemocnění maximálně využíváme 
účinků přírodního léčebného zdroje. Z dospělé 
klientely k nám jezdí opakovaně mnoho paci-
entů právě s následky dětské obrny. Využíváme 
tradice a zkušeností v léčení této choroby datu-
jící se od 50. let minulého století.

Máte zde nádherný lázeňský park.
Je opravdu unikátní. Jeho cena byla při 

privatizaci lázní vyčíslena daleko výše než u ji-
ných nemovitostí. Má rozlohu zhruba čtyřicet 
hektarů. Momentálně zde provádíme dendro-
logický průzkum. Spolu s vlastníkem, kterým 
je Česká pojišťovna, zastoupená společností 
PPF majetková, a.s., činíme kroky pro obnovu 
a zachování jeho jedinečných hodnot. 

Kam kráčí české léčebné lázeňství?
Také bychom rádi věděli. Současný vývoj na 

domácí scéně se pro něj nezdá moc příznivý. 
Pokud by lázeňská léčebná péče byla vylouče-
na ze systému zdravotní péče a nebyla hrazena 
zdravotními pojišťovnami, bylo by to velice 

Alena Ďurišová

Lázně Velké Losiny
patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně. 

První dochovaná zmínka o nich pochází z roku 
1296. Počátky lázeňství tu jsou spjaty s aktivitami 

rodu Žerotínů, kteří vlastnili losinské panství 
od roku 1496 až do roku 1802. V r. 1592 dal Jan 
ze Žerotína vedle vývěrů vody vystavět první 

lázeňskou budovu. Za první z lékařského hlediska 
významnou zprávu o lázních Velké Losiny považu-

jeme stať v knize „O vodách hojitedlných neb 
teplicech moravských“ lékaře Tomáše Jordana 

z Klausenburku z roku 1580. Dosvědčuje, že v té 
době byly lázně Velké Losiny vyhledávané a jejich 

pramen nazýván „královnou moravských vod“. 
Lázní se dotklo pohnuté období tzv. „čaroděj-
nických procesů“ na Šumpersku. Olomoučtí 
kapucíni, kteří poskytovali poslední útěchu 

odsouzeným, byli častými hosty lázní. V 18. století 
se Velkým Losinám dostalo přídomku „knížecí 

lázně“. V druhé polovině 18. století byly přistaveny 
další dvě budovy. Roku 1802 lázně a celé panství 

přešly do rukou Liechtensteinů. Také noví majitelé 
pečovali o lázně a snažili se o jejich modernizaci. 
Vznikla i řada soukromých ubytovacích budov, 

např. dnešní hotel Praděd nebo Knížecí vila (dnes 
je tu škola a přijímací kancelář lázní). Ve druhé 

polovině 80. let 19. století bylo možné v lázních 
a jejich okolí ubytovat na tisíc hostů. Jako léčebné 

indikace byly uváděny hlavně nemoci pohybo-
vého ústrojí, obrny, zácpa, nemoci kožní, nemoci 

žláz aj. V roce 1884 se stal lázeňským lékařem 
Hans Lorenz, který se zasloužil o zvelebení lázní. 

Nechal park osázet vzácnými stromy a vybudovat 
dva rybníčky. Z jeho popudu byl zakoupen stu-
dený pitný pramen a nazván po Karlu Liechten-
steinovi pramenem Karlovým. Poměry v lázních 
silně ovlivnil průbojný lékař František Riedl, který 
se zasloužil o založení akciové společnosti r. 1910. 

Krátce nato vzniká sanatorium (dnešní pavilon 
Šárka). V průběhu 1. světové války zde byl válečný 
lazaret. Od roku 1921 už byly lázně opět v plném 
provozu. V roce 1930 vyhořela velká část budov, 

a proto byl nově vybudován Lázeňský dům (dneš-
ní pavilon Eliška). Výstavba byla ukončena roku 

1932, kdy byl postaven Dětský dům (pavilon Cha-
loupka). Nové útrapy lázním přinesla 2. světová 

válka, kdy zde byl zřízen domov pro matky a mlá-
dež a porodnice. Od r. 1950 se zde začala léčit 

poliomyelitis acuta. Lázně jsou vyhledávány kvůli 
léčebným účinkům místních minerálních vod 

a pro svoji příjemnou polohu v podhůří Hrubého 
Jeseníku. Navazují na nejlepší tradice s využitím 

nejmodernějších léčebných postupů a metod. Pří-
rodní prostředí zaručuje pobyt na čistém vzduchu 
s širokými možnostmi aktivního odpočinku, kul-

turního i společenského vyžití. Značené turistické 
trasy vybízí k procházkám i k náročnějším túrám. 

Výborné terény jsou zde i pro cykloturistiku a jsou 
tu vytýčeny trasy pro vozíčkáře. Velké Losiny 

skýtají koupání v bazénu s termální sirnou vodou. 
V nádherném lázeňském parku bude letos opět 
možnost rybaření bez rybářského lístku včetně 
zapůjčení rybářského náčiní. V zimním období 
nabízí okolí řadu lyžařských vleků a běžeckých 

tras. Nejznámější lyžařské centrum, Červenohor-
ské sedlo, je vzdálené necelých 20 km. K návštěvě 
láká místní unikátní renesanční zámek i proslulá 

manufaktura na ruční papír.

s e d m é  v y d á n í  2 0 0 516

Velké Losiny 
s královnou 

moravských vod
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Indikace 
Dospělí – nemoci nervové 

Chabé obrny včetně poinfekčních po-
lyradikuloneuritid; postpoliomyelitický 
syndrom; polyneuropatie s paretickými 
projevy; zánětlivé nemoci centrálního 
nervstva (stavy po meningoencefaliti-

dách a myelitidách), pokud jsou přítom-
ny spasticko-paretické známky; hemi-
parézy a paraparézy cévního původu 

bez výraznějších psychických změn a se 
známkami obnovující se funkce; stavy 

po poraněních a operacích centrálního 
a periferního nervstva s poruchami 

hybnosti, se známkami obnovující se 
funkce; nervosvalová onemocnění 

primární, sekundární a degenerativní.

Děti – netuberkulózní 
nemoci dýchacího ústrojí, 

děti ve věku 3–18 let 
(možnost léčby s doprovodem - ce-
loročně) Recidivující katary horních 

cest dýchacích s oslabenou odolností; 
alergické rýmy prokázané alergologic-
kým vyšetřením; bronchitis recidivans; 

sinobronchitis; rekonvalescence po 
zánětu plic opakovaném v průběhu 

posledních 2 let; bronchitis astmatica, 
spastica a obstruktiva; asthma bronchi-

ale; dermorespirační syndrom; stavy 
po operacích horních a dolních cest 
dýchacích a plic; intersticiální plicní 

fi bróza; stavy po operacích malformací 
hrudníku se sníženou funkcí plic.

Děti – nemoci nervové, 
děti ve věku 1–18 let 

(možnost léčby s doprovodem) 
Syndrom periferního motorického 
neuronu jakékoliv etiologie (chabé 

obrny); svalová dystrofi e a jiná svalová 
onemocnění; dětská mozková obrna 

a příbuzné stavy (mozečkové syndromy 
a hybné poruchy v rámci malých moz-
kových postižení); jiné hybné poruchy 
centrálního původu, hybné poruchy 

po zánětech mozku a míchy, degene-
rativní a heredofamiliární onemocnění 

ovlivnitelná léčebnou rehabilitací, 
hybné poruchy po cévních příhodách 

mozkových, hybné poruchy po úrazech 
mozku, hybné poruchy po operacích 

benigních nádorů CNS; kořenové syn-
dromy vertebrogenního původu.

krátkozraké. Většina českých lázní by se totiž 
stala sanatorii pouze pro movité, a těmi han-
dicapovaní lidé zpravidla nebývají. Neumím si 
představit, že by naše lázně nemohly pomáhat 
všem potřebným navracet jim zdraví. Nicméně 
ve světle ataků a více či méně otevřených snah 
o likvidaci léčebného lázeňství v České republi-
ce vidím jeho budoucnost pesimisticky.

To já optimisticky. Ačkoliv v jakékoliv demokra-
cii jsou zájmy byznysu, obzvláště toho velkého 
nadnárodního, určující, jsem přesvědčen, 
že k tomu nedojde. Pokud by administrativní 
cestou došlo likvidaci léčebného lázeňství 
v Česku, byl by to ze strany politiků ještě větší 
hyenismus než doposud všechna jimi shora ří-
zená vyklízení tradičních odbytišť ve prospěch 
konkurenčních producentů (nejen zbraní) 
z tzv. vyspělých zemí dohromady.

Já také doufám, že solidarita a sounáležitost 
se zdravotně postiženými lidmi zvítězí. Neu-
rologičtí pacienti (ve Velkých Losinách máme 
většinou pacienty s velmi těžkým zdravotním 
postižením) si ze svého invalidního důchodu 
asi těžko budou moci zaplatit třítýdenní pobyt 
v lázních. Znamenalo by to pro ně další výrazné 
zhoršení kvality života, protože na léčení musí 
jezdit opakovaně. Někteří např. ve svých jeden-
apadesáti letech jsou zde po padesáté. Přije-
dou k nám zlepšit svoji fyzickou i psychickou 
kondici, a ta jim nejméně na půl roku vydrží. 

To, že Lázně Velké Losiny vrací zdraví, není jen 
o přírodních léčivých zdrojích, ale i o lidech.

Ano, personál je výraznou devizou našich 
lázní. Velké Losiny jsou malé, téměř rodinné 
lázně. Spousta pacientů se k nám ráda vrací 
i kvůli „svému“ panu primáři, rehabilitačnímu 
pracovníkovi apod. To, že jedou do jim důvěr-
ně známého prostředí a mezilidských vazeb, 
umocňuje léčebné výsledky pobytu. 

 www.lvl.cz

z e  s p o l e č n o s t i

U příležitosti otevření výstavní sezony 2005 zvalo 
Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni na setkání 
přátel, jež se v bechyňském zámeckém areálu 
uskutečnilo 20. května. K přítomným promluvili 
Nicole Šťávová, Vladimír Preclík, děkan FaVU VUT 
Brno Petr Spielmann a na ver-
nisáži výstavy Malíři Sdružení Q 
Brno Ludvík Kundera. Hudební 
produkce se zhostili muzikanti 
Sdružení Q Brno.

 www.zamek-bechyne.cz
 www.jazzfe.cz 

Ludvík 
Kundera 
promluvil
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V 99. lázeňské sezoně
Jáchymov leží na jižním svahu Krušných hor v nadmořské výšce 650 m. První radonové 

lázně, a to díky unikátnímu přírodnímu léčivému zdroji – radonové vodě, zde byly zalo-
ženy již v roce 1906. V Léčebných lázních Jáchymov a.s. se léčí všechna onemocnění 
pohybového aparátu, zánětlivé a degenerativní stavy, stavy po úrazech a ortopedických 
operacích, nemoci periferního nervového systému, metabolická onemocnění, osteopo-
rosa či Bechtěrevova nemoc. Poslední květnový víkend zde slavnostně zahájili již 99. lá-
zeňskou sezonu, do níž Léčebné lázně Jáchymov a.s. vstupují se spektrem osvědčených 
i zcela nových pobytových programů. 

18 s e d m é  v y d á n í  2 0 0 5

Léčebné pobyty
Tradiční jáchymovská kúra, 13denní 
intenzivní RELAX pobyt s léčebným 
programem;
Základní jáchymovská léčba.

Rekondiční pobyty 
6denní FIT pobyt, Pobytový redukční 
kurz v LS Ak.Běhounek; 
Víkendový pobyt 
– exklusive v LS Radium Palace;
Víkendový pobyt v LS Ak.Běhounek.

Doplňkové programy
Facelifting – kombinace laser 
a akupunktura;
Anticellulitis;
Manažerem vlastního zdraví.

Vánoční a silvestrovské pobyty
Staročeské Vánoce 
s léčebným programem;
Kouzelné Vánoce;
Silvestr v Léčebných lázních Jáchymov.

Komerční procedury
Lázeňská sanatoria Radium Palace 
a Akademik Běhounek také rozšířila svou 
nabídku komerčních procedur. Využívat 
ji mohou lázeňští hosté i široká veřejnost. 
Pro ty, kteří si chtějí příjemně odpočinout 
a v klidu posedět s přáteli, jsou zde útul-
né kavárny, letní terasy, zimní zahrady 
a bary jednotlivých lázeňských sanatorií. 
Naopak ti, kteří rádi tráví svůj volný čas 
aktivně, mohou využít služeb zdejších 
fi tness-center, tenisového kurtu, půjčov-
ny kol, minigolfu, petangue či ruských 
kuželek a v zimním období i možnosti 
zapůjčení běžeckých souprav.

Léčebné lázně 
Jáchymov a.s. 
oáza zdraví, pohody a klidu 
v malebném údolí Krušných hor

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a.s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel: 353 811 208, fax: 353 811 730
e-mail: obchodni@laznejachymov.cz

 www.laznejachymov.cz
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ROYAL
SPA

Ředitele společností patřících do uskupení ROYAL 
SPA, pana Martina Plachého, jsem se zeptal, jaká 
klientela převažuje v jejich lázeňských domech.

Klientela se liší podle lázeňského místa, budeme-
-li mluvit za celou společnost, pak převažují čeští 
a zahraniční samoplátci nad pojištěnci českých 
zdravotních pojišťoven. Ze zahraničních hostů do-
minuje německá klientela následovaná Rakouskem 
a Ruskem.

Co považujete za stě-
žejní faktor ovlivňující 
prosazování vašich 
obchodních záměrů?

Především skuteč-
nost, že všechna naše 
zařízení poskytují kom-
plexní lázeňskou péči 
tzv. „pod jednou stře-
chou“ a že se nám daří 
obklopovat se schop-
nými lidmi s nadáním 
pro práci ve službách. 
To se projevuje zejmé-
na schopností jednat 
za všech okolností tak, aby klient neměl důvod 
pochybovat o tom, kdo je host a kdo hostitel. Tedy 
podle pořekadla: „Náš host, náš pán“, že on je tím 
pánem v našem domě. To je ostatně i mottem naší 
činnosti: „Poskytnout hostům královskou péči“. 
Všechny naše společnosti získaly v říjnu loňského 
roku certifi káty ISO 9001:2000 u německé spo-
lečnosti TÜV pro oblast ubytovacích a stravovacích 
služeb a poskytování lázeňské péče.

Které z významných osobností navštívily vaše lá-
zeňská zařízení v poslední době?

Za dobu existence naší společnosti navštívila 
a pravidelně navštěvuje naše lázeňské domy řada 
známých osobností kulturního, sportovního a poli-
tického života. K těm nejvýznamnějším v poslední 
době patřili bezesporu pan Tomáš Baťa a britský 
herec Michael York.

 www.royalspa.cz

Do uskupení ROYAL SPA patří lázeň-
ská zařízení Royal Mariánské Lázně, 
Miramare Luhačovice a Sirnaté láz-
ně Ostrožská Nová Ves s celkovou 
ubytovací kapacitou přes pět set 

lůžek. Všechny tyto lázeňské domy 
poskytují lázeňské ozdravné a re-
laxační pobyty pro české a zahra-

niční samoplátce a léčebné pobyty 
pojištěncům českých a zahraničních 

zdravotních pojišťoven.

l é č e b n é  l á z n ě
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Léčivé 
   zdroje 
 by měly 
sloužit všem
Během setkání s majitelkou a ředitel-
kou společnosti TREND Cosmetics paní 
Jaroslavou Nikoluk jsem se vrátil nazpět 
v čase, a to hned ve dvou rovinách. První 
rovina devětadvacet let zpátky je díky 
mému někdejšímu vážnému onemoc-
nění osobní zkušeností s českým lázeň-
stvím. Druhá z přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let minulého století, skr-
ze setkání s majitelem dodnes úspěšné 
incentivní agentury FCT Agency panem 
Josefem Matouškem, je se světem jeho báječně 
koncipovaných programů, jako byly jeho „Škola 
dokonalých milenek“, „Oázy nezadaných duší“, 
„Víkendy moderní ženy“ aj., na jejichž realizaci jsem 
měl tu čest se coby instruktor podílet. Oblast, v níž 
paní Nikoluk podniká, tyto dvě platformy kombi-
nuje. Nicméně začátek rozhovoru jsem koncipoval 
ještě o řadu let hlouběji. Do časů, kdy jezdit do lázní 
v Čechách, Slezsku a na Moravě patřilo k dobrému 
společenskému tónu. Do dob, kdy si v našich lázních 
díky jejich vynikajícím léčebným účinkům a pověsti 
dávala dostaveníčko nejvybranější mezinárodní 
společnost. Kdy tam mocnáři impérií tvořili světo-
vé dějiny a kdy lázeňské pobyty byly pravidelnou 
širokospektrální součástí života středních a vyšších 
příjmových vrstev. Mám dojem, že by nám trocha 
renesance v duchu někdejších (i když určitě rovněž 
ne pouhopouze) idylických dob svědčila. 

Bezesporu. Již od antiky jsou lázně 
o pečování o svou tělesnou i duševní 
kondici a užívání jejich přínosů i ve 
věku mladém. Tzn. nezačít do nich 
jezdit už pouze eliminovat poškození 
či amortizaci organismu. V oněch 
idylických dobách byly o preventiv-

ní ozdravné péči. Péči věnované vlastnímu zdraví 
a zdraví celé rodiny. Přírodní léčivé zdroje tady máme 
od Boha a měly by sloužit všem. Programy naší fi rmy 
jsou proto rovněž orientovány na široké věkové spek-
trum. V souvislosti s lázeňstvím i na ty, kteří nejsou 
staří. Jsou o tom, aby lidé byli ve skvělé psychické 
a fyzické kondici, aby se dobře cítili. Těchto dimenzí 
se dotýkají disciplíny wellbeen, wellness, které už i na 
našem území začínají obohacovat disciplíny světově 
proslulého českého léčebného lázeňství. Cítit se 
dobře totiž neznamená „jenom“ se léčit, ale aby 
o vás někdo pečoval. Už proto, že žijeme ve společ-
nosti, v níž technologický pokrok z našeho osobního 
života vytěsňuje lidské dimenze. Ani já nehladím 
manžela každý den. Zpravidla to sklouzne k rutinní 
komunikaci: „Koupils? Udělals?“ V lázních vás takto 
nevyslýchají. Kosmetička, která o klienta pečuje, jej 
svým způsobem pohladí a stres a agresivita, které 
klient v sobě střádá, pod dotykem její ruky odplynou. 
Každý den bychom měli dělat nějaký dobrý skutek, 
abychom jej, coby pomyslnou štafetu, předávali dál. 
Pokud mi někdo udělá dobře, tak nebudu naštvaný, 
když přijdu domů, ale také budu chtít dávat radost. 
To je řetězec impulsů. A jestliže se začneme starat 
o mladé lidi, aby se cítili dobře, tzn. aby i oni uměli 
předávat to „dobře“, pak se dostaneme do situace, 
že společnost nebude tak agresiv-
ní, ubude zločinů apod. Vím, že na 
současné české poměry hovořím 
jako naivní idealistka, ale ze svého 
dlouhého pobytu v Austrálii, a i nyní, 
po návratu, doma v Česku už takové 
zkušenosti mám. Lázeňská místa 
a sídla by neměla být pouze pro ty, 

kteří už toho mají hodně za sebou nebo si do nich 
jezdí léčit neduhy. Tohoto daru od Boha by měli užívat 
všichni. K tomu napomáhá i oblast, v níž podnikám. 
Naše kosmetika BABOR je programem pro rozmanité 
typy pletí, těl i duší. Nepracujeme jen s kosmetikou, 
ale i s kameny. Růženín je např. kamenem srdce. 
S jeho pomocí masírujeme a pracujeme na uvolnění, 
uklidnění, na znovunabytí energie atd. K nabíjení 
energie celého těla pracujeme i s teplými lávovými 
kameny. Na klienta tak pozitivně působí kosmetika 
společně s přírodními produkty a energií člověka 
– pečovatele. Neděláme to, že klienta napatláme 
nějakým krémem a hurá, není celulitida, nebo hurá, 
není cosi jiného, rovněž nepříjemného. BABOR je kon-
ceptem, jež uplatňuje lidskou dimenzi člověka, který 
náš program pochopil a má schopnost předávat dál. 
Terapeut, který prohlásí: „No, já tomu nevěřím,“ těžko 
může někomu co předávat. Proto realizujeme vlastní 
program trénování terapeutů, kde je učíme jak s kos-
metikou BABOR pracovat, jak ji nabízet, jak s klienty 
jednat a jak dělat druhým dobře. Pochopitelně, že to 
nelze naučit někoho, kdo nemá dispozice, ale i tak to 
naučíme hodně lidí.

Kvůli svým ledvinám jsem rok co rok na čtyři týdny 
(od svých dvaceti do pětatřiceti let) jezdíval do 
Mariánských Lázní a naprosto s vámi souhlasím, 
že užívat si v tomto věku lázní je příjemné. Je fakt, 
že v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 
století v Mariánských Lázních nedominovala dnešní 
seniorská klientela, ale ilustrovaly, že svět může 
Československu závidět nejen přírodní léčivé zdro-
je, systém a úroveň léčebného lázeňství, ale i re-

prezentativní ženskou lázeňskou 
klientelu. 

Možná je to i tím, že lázně stále na-
bízejí hubnoucí programy, relaxační 
programy atd. Pořád poslouchat, že 
bych měla hubnout nebo se starat 
o svoji celulitidu? Mě to nezajímá. 
Pro ženu, která každý den funguje, 

Jaroslava Nikoluk
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stará se o děti a nakonec se dozví, že má celulitidu 
nebo že je tlustá, je to strašně deprimující. Proč by 
nemohla být taková, jaká je? A jít si jen odpočinout. 
Někdo má velký zadek, někdo menší. Ne všem chla-
pům se líbí hubené ženské. Kdyby po světě běhaly 
jenom vyvinuté blondýny a vysocí černovlasí chlapi, 
asi bychom se z toho stereotypu zbláznili. Mezi že-
nami i muži má být výběr, a mánie, že by všichni měli 
být hubení, je stresující. My své klientky nenutíme do 
žádných programů. Navíc, beauty a wellness není 
záležitostí pouze žen. Například ošetření s teplými 
lávovými kameny: v cizině sedmdesát procent těch, 
kteří na toto ošetření chodí, jsou muži. Je to i o tom 
pohlazení. České ženy toho svého chlapa hladí pou-
ze v etapě, kdy ho dostávají. Když už máme jedno 
dítě, druhé, tak na manžela není kdy. On je ale živý, 
a stejně jako my potřebuje pohlazení. Řada chlapů se 
domnívá, že chodit na kosmetiku je pro „gaye“, a ma-
sáže si vysvětlují jako kondice v nevěstinci. Nic mezi 
tím. Avšak já ženám doporučuji, např. když chtějí na 
nový kostým nebo na něco hezkého na sebe, aby své-
ho muže poslali do kosmetického studia. Máme poly-
grafi cky hezky zpracované poukázky, které je možné 
koupit jako dárek pro přítele nebo manžela. Uvidíte, 
jak snadno jde patnáctitisícový kostýmek koupit, 
protože váš muž je v pohodě. Problém českého muže 
je neinformovanost. To, co nabízíme, je o zklidnění, 
o antistresu. A české lázně k tomu mají obrovský 
potenciál. Krásné parky, renovované nádherné his-
torické budovy, příjemnou atmosféru, ochotný pro-
klientsky laděný personál na vysoké odborné úrovni. 
A jestliže tento potenciál nevyužíváme (a i podnikání 
v lázeňství je o vytváření zisku), šlapeme si (a to celá 
česká ekonomika) po penězích. A to je špatně.

Proč pro své klienty pořádáte exkurze do Německa?
Našimi klienty jsou zpravidla vlastníci nebo pro-

vozovatelé lázní, lepších hotelů či resortů oriento-
vaných na kongresovou a byznys klientelu. Předvá-
díme jim v praxi, jak taková zařízení, popř. střediska 
poskytování procedur fungují. Do Německa jezdíme 
do lázní, které byly původně zcela tradiční. Postu-
pem času z nich vznikly beauty farmy nebo wellness 
střediska. To proto, že je po službách v nich posky-
tovaných velmi silná koupěschopná poptávka. Řada 
klientů, zejména v manažerských pozicích, si chce 
odpočinout, načerpat sil a přitom být s rodinou. Vy-
užívají jak tradičních přírodních léčivých zdrojů, mi-
nerálních či lehce radioaktivních pramenů, slatiny 
apod., ale i onoho pomyslného pohlazení po duši. 
Pracují v nich špičkoví odborníci, kteří při vstupní 
prohlídce posoudí stav a případné problémy klienta 
a postaví mu osobní program. Má-li např. problémy 

s páteří, je program zaměřen na rehabilitaci, na 
odblokování páteře a doplněn beauty procedu-
rou, která program dotvoří a potlačí v klientovi 
pocit, že jde „jenom“ k doktorovi. V komplexech 
jsou místa poskytování procedur pod jednou 
střechou propojena arkádami a koridory. Klient 
si obleče župan a v poklidu se přemísťuje od 
jednoho střediska ke druhému. Může zajít do 
baru či si zaplavat, do sauny, na oběd, stále 
v županu jako všichni ostatní. Jedno, jste-li ge-
nerální ředitelkou, předsedou představenstva 
význačné společnosti nebo „jen“ drobnou pod-
nikatelkou. Ani podle šperků se to nepozná. Ty 

se tam nenosí. Vynikajícím způsobem si odpočinete 
a popř. navážete kontakty se (zpravidla) zajímavými 
lidmi. Je to v podstatě návrat k fi lozofi i antických 
lázní. V řadě českých lázní to, bohužel, funguje 
tak, že jdete na jednu proceduru, pak se obléknete 
a přejdete na další a kmitáte. Na rozdíl od těch jsou 
tamti v pohodě.

No a když se se svými klienty vrátíte do české rea-
lity? 

Mají-li k dispozici využitelný objekt, mohou nám za-
dat studii. Zpravidla k tomu potřebujeme projektovou 
dokumentaci objektu. Za pomoci renomovaného ev-
ropského architekta jim připravíme studii, co všech-
no by v daných prostorách mohlo být. V podstatě 
koncept pro architekta, který zpracuje projekt. Pokud 
nemá zkušenosti s balneo a beauty provozy, bude 
asi těžko takovéto zařízení optimálně koncipovat. 
Architekti sice vědí, že kabinka má mít rozměr 3 x 4 m, 
že tam má být odvětrání… Ale aby provoz navazoval 
jeden na druhý, byl ekonomický, aby se do jedné 
místnosti vešlo x služeb, daný prostor vydělával a byl 
pro klienty příjemný, v tom je know-how, které jsme 
schopni poskytnout. Spolu s ním i konzultace, kolik 
zaměstnanců je třeba, jak navazovat procedury atd.

BABOR je když…
BABOR je značka německé kosmetiky. Vznikla 

v roce 1956 a příští rok bude slavit 50. výročí. Je 
určena pouze pro profesionální použití. Nenajdete 
na ni reklamu v televizi, v komerčních časopisech. 
Můžete ji koupit výhradně v lázních nebo ve značko-
vých kosmetických salonech. Nenajdete ji v drogerii, 
parfumerii, v obchodech atd. Ve značkovém salonu 
vám sestaví program (40 % našich klientů jsou muži) 
a produkt BABOR prodají teprve na základě odborné-
ho posouzení, co byste měl se svou pletí nebo s tělem 
provádět.

 www.baborcosm.cz

Objevte svou krásu 
s kosmetikou BABOR

Zažijte účinek kosmetiky prvotřídní 
kvality, která kombinuje vědecké 

poznatky a účinné přírodní složení. 
Unikátní přípravky z vysoce aktivních 
látek jsou pokožkou dobře snášeny 

a dodávají pocit blaha. Přípravky jsou 
k dostání exkluzivně ve značkových 
studiích, v nichž ošetření poskytují 

atestovaní profesionálové. 

BABOR skincare system 
– v dokonalé harmonii s přirozeností 
vaší pleti. Lidská pokožka je báječná, 

avšak extrémně citlivá. Může ji potěšit 
i pouhý dotek nebo vůně. BABOR ro-
zumí přirozenosti pleti. Jeho fi lozofi e 

je založena na respektu vůči jejím 
individuálním potřebám. Ve světě 
luxusních ošetření zapomenete na 

stres a každodenní starosti a zažijete 
pocit skvělého uvolnění. 

Zajistěte úspěch svému byznysu
Využijte výhody naší expertizy. 

S BABOR přípravky 
se můžete spolehnout na: 

� světově vedoucí značku v nejexklu-
zivnějších kosmetických institutech, 

farmách krásy a SPA;

� několik desetiletí vědeckého 
výzkumu a vývoje;

� široký, dokonale složený sortiment 
a neustálý příliv nových trendových 

produktů;

� kvalifi kované školení v oblasti 
BABOR přípravků a následnou 

výměnu zkušeností a informací;

� kompletní konzultační servis, který 
vám pomůže naplánovat a založit váš 

kosmetický institut, SPA;

� kompetentní zákaznický servis, 
podporu inzercí a prodejní podporu 

šitou na míru vašim potřebám.
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TV seriálu, který by měl prezentovat 39 lázní ČR 

ve 27 dílech a na interaktivním DVD videu
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Jsem Duch pramenů. Je mi asi 17 000 let 
a šéfuji celému dispečinku tvorby a udržování 
léčivých pramenů, a to i slatinic.

Little Watter - zkráceně též Liter (7000). Mám 
na starosti veškerou údržbu při výrobě pramenů 
a slatiny. Patřím mezi snaživé a hodné permo-
níky, na které je spolehnutí. Občas vykonávám 
i jiné dobré věci.

Víla Najáda 
Aqua je mé 
jméno a jsem 
mladá (4000) 
perspektivní 
manažerka pro 
řízení výroby 
a udržování 
pramenů 
a slatiny. Jsem 
pravá ruka Du-
cha pramenů.

Big Watter – zkráceně Bigter, ale to nerad 
slyším. Vůbec nemám zájem o žádnou mediali-
zaci, tak nevím, proč bych vám měl něco říkat! 
Doporučuji, abyste mě nechali na pokoji!

Projekt 
Česká republika 

lázně v Evropě

Začnu rovnou a bez oklik, i když si uvědomuji, že to pro mnohé čtenáře může být šok. Dovolte, abych vám 
představil zajímavé bytosti z mytologie, které se mi při tvorbě výše zmíněného seriálu vmísily do života, a tím 
i celému tvůrčímu týmu. Veškerou vinu s tím, co jejich angažmá obnáší, beru ale na sebe já. Vlastně není třeba, 
abych je představoval. Ony ty bytosti jsou totiž skutečné, a tak se vám klidně představí samy:

Tedy, přeci jen si myslím, že bych měl minimálně 
vysvětlit to, jak k mému setkání s mytologickými 
bytostmi došlo. Vzhledem k tomu, že jste v dnešním 
světě uvyklí na ledacos, půjdu rovnou k věci. Je pro-
stá. Měl jsem takovou malou touhu, perfektní mobil 
s dokonalým grafi ckým displejem, fotoaparátem 
a tak. Jsem totiž technický hračička. Tu touhu jsem 
si nedávno splnil. Zakoupil jsem přímo neuvěřitelný 
mobilní skvost a špičku ve své třídě. Prostě nádhera. 
A pak se to stalo. První MMS, která mi přišla, byla ta, 
že z onoho perfektního displeje se na mě usmívala 
Najáda Aqua s dotazem, zda jsem ten člověčí režisér, 
co připravuje televizní seriál o lázních. Zprvu jsem si 
myslel, že si ze mě někdo dělá legraci, ale záhy jsem 
se mohl přesvědčit, že tomu tak není. Opravdu jsem 
byl kontaktován tisíciletým podzemním ústředím pro 
řízení, výrobu a udržování léčivých pramenů a slatiny. 
Ostatně Najáda Aqua Vám to může potvrdit.

Ano, to potvrdit 
mohu. Ale na tom 
displeji jsem se 
ukázala v jiné, 
řekla bych, že hezčí 
podobě. Tu, co vidíte 
nyní na stránkách, 
je podoba, kterou 
jsem dostala od 
člověčího výtvarníka 
a od animátora. Oni 
ti režiséři mají kolem 
sebe různé další 
lidičky a takovou 
podobu mě dal člo-

věk jménem Pavel Hartl. Docela se mi tahle 
úprava zamlouvá a souhlasila jsem s ní. To 
víte, když vám je nabídnuta jedna z hlavních 
rolí v seriálu... Ale to předbíhám. Vezmu to 
tedy po pořádku. 

Do našeho evropského dispečinku nám totiž 
přišel ze světového řídícího centra léčivých 
pramenů příkaz, abychom po 300 letech 
prověřili lázně na povrchu, kterému vy říkáte 
momentálně Česká republika. No a protože 
my nahoru můžeme jen ve výjimečných 
případech, vždy hledáme někoho, s kým se 
nahoře spojit. Jak jste si mohli na obrázcích 
výše všimnout, jsme docela dobře technicky 
vybaveni, a tak jsme tento požadavek vložili 
do našeho PC. Ten nám našel člověčího 
režiséra, který na námět dalšího člověka 
Jaroslava Doliny, připravuje něco, čemu vy 
tam nahoře říkáte televizní seriál, a ten má 
být právě o lázních na území, které máme 
prověřovat.

Přiznám se, že Najáda byla natolik okouzlující 
a přesvědčivá, že jsem jí zcela uvěřil. Navíc se mi 
tato spolupráce velmi hodila. Krátce před mojí 
MMS od Najády jsme do tvůrčího týmu přibrali roz-
hlasového redaktora a fejetonistu Jiřího T. Blažka, 
jako spoluscénáristu. Společně jsme hledali, čím 
oživit formu rozsáhlého seriálu tak, abychom diváka 
zaujali. Jakousi Múzu pramenů jsme si vždy předsta-
vovali a teď tu najednou byla Najáda. Jako poradce 
jsme do týmu také angažovali znalce lázní pana 
doktora Stanislava Burachoviče z Karlových Varů. 
Pan doktor se velmi dobře vyzná i v mytologii a Mú-
zu nám již před objevením se Najády rozmlouval, ty 
prý patří do umění. Jak se ukázalo, byl neocenitelný 
i v radě, jak jednat s Najádou. Přímo zajásal, když 
jsem mu o kontaktu řekl, a radil mi, ať jen na Najádě 
vyzvím, jaké další bytosti v ústředí jsou. Musel jsem 

l á z e ň s t v í
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smeknout před panem doktorem, když mi Najáda 
v příští MMS potvrdila mnoho postav, které pan 
doktor předpokládal. 

Abych to neprodlužoval, s Najádou jsem se do-
mluvil, že rád s týmem při inspekci pomohu, ale 
pod podmínkou, že ona, Duch pramenů a permoníci 
Liter s Bigterem budou účinkovat v TV seriálu – tedy 
po úpravě provedené naším výtvarníkem Pavlem 
Hartlem a animátory Jaroslavem Nyklem a Milošem 
Palečkem. Tento tým jsem ji představil a Najáda 
prohlásila, že se jí velmi líbí. Poté vymohla svolení 
na Duchovi pramenů. To jsme dostali, ale s podmín-
kou, že jejich PC vybere člověčího průvodce po láz-
ních, se kterým Najáda bude po celou dobu tvorby 
seriálu účinkovat pomocí obrazovky mého mobilu.

Počítač vybral, k velké potěše Najády, Jana Čen-
ského. Panu Čenskému se Najáda zalíbila na první 
pohled, stejně tak jako myšlenka realizace seriálu 
o všech lázních ČR. 

Hned na začátku jsem ale Najádě přiznal, že 
seriál a další propagaci lázní České republiky sice 
připravujeme, ale zatím na tento projekt nemáme 
ani korunu. Na obrazovce mého nového mobilu se 
mile usmála a řekla:

Já vím, ale to nebude 
problém. Jedna věc by 
ale mohla problémem 
být. Nedoporučuji vám do 
seriálu angažovat i Bigtera! 
Je to zlý permoník a platí 
na něj jen Duch pramenů. 
Nikdy u něj nevíte, co vám 
vyvede. Je zákeřný a může 
napáchat hodně škod.

Nebral jsem její upozornění vážně a tvůrčímu 
týmu jsem nic neřekl. Myslel jsem si, že je to moje 
režisérská věc a naopak se mě dramaturgicky 
moc líbilo, že budu mít jednu postavu zápornou. 
Navíc jsem nechtěl zklamat ani spoluscénáris-
tu, který byl touto figurkou také nadšen. Nikdo 
netušil, jak velké následky podcenění Najádina 
varování bude mít, a to nejen pro náš projekt. 
Dnes už vím, že není radno zahrávat si se zlými 
permoníky z podsvětí.

Pozdě, pozdě! 
Varoval jsem vás, 
ať mě necháte na 
pokoji. Mě nikdo 
nebude vyta-
hovat na světlo 
do nějakého 
seriálu. To tedy 
ne! Doufám, že 
jste se přesvěd-
čili o tom, co umí 
dozlobený Big 
Watter!

Nějaká kouzla podzemí musela zafungovat, pro-
tože najednou šlo vše jak mávnutím kouzelného 
proutku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu 
s agenturou CzechTourim přislíbilo podpořit náš 
autorský projekt fi nančně, k čemuž se též smluvně 
zavázalo. Za myšlenku seriálu, a dalšího našeho 
námětu interaktivního DVD videa propagující 
všechny lázně ČR, se postavilo Sdružení lázeň-

Však jsem také tvůr-
čímu týmu hned gra-
tulovala a vyřídila 
spokojenost Ducha 
pramenů i mojí nad 
tím, jak jsme byli v pi-
lotním dílu předsta-
veni spolu s dispe-
činkem léčebných 
pramenů a slatinic.

Řekněte, připouštěli byste si nějaké chmury? Měli 
jsme je ale mít, protože se začínaly dít divné věci 
a byla jich řada, takže prostou logickou úvahou 
bylo možné dojít k poznání, že to přeci nemůžou 
být náhody.

V prosinci 2004 se ozývá Najáda a ptá se s roz-
tomilostí sobě vlastní, proč se netočí další díly 
seriálu a že by už vážně potřebovali pohnout s tou 
inspekcí lázní ČR. Začal jsem jí popisovat, co se 
děje.Najáda zpozorněla:

Myslím, že těm člověčím 
úředníkům křivdíte. Oni 
s největší pravděpodob-
ností za nic nemůžou. 
Mám silné podezření, 
že jsou to rejdy Bigtera. 
Varovala jsem Vás před 
ním. No, prověřím to. 
Duch pramenů si ho 
předvolá.

Ještě ten den se Najáda ohlásila na mém mobilu 
znovu a potvrdila, že její domněnka byla správná. Již 
je ale vše v pořádku neb od Ducha pramenů si to Big-
ter pěkně schytal, takže by měl dát pokoj. Pokud by 
se něco takového mělo opakovat bude mu odejmuta 
důležitá funkce, kterou je starost o destinace prame-
nů a na tisíc let bude poslán na nejtěžší práci, a to na 
vrty nových pramenů.

A mě Duch pramenů po-
věřil, abych byl k ruce Na-
jádě a v projektu Vám po-
mohl. Jsem malej, ale 
rychlej permoník, a tak 
jsem pro vás začal zaři-
zovat Obecně prospěš-
nou společnost a našel 
jsem vám zajímavé part-
nery, kteří chtějí váš pro-
jekt podpořit. Jako dů-
kaz, že si nevymýšlím je 
i tenhle váš článek vyda-
ný ve Všudybylu. Říkal 
jsem na začátku, že pat-
řím mezi snaživé a hodné 
permoníky.

Snad se tedy věci pohnou k lepšímu. Podle zatím 
neověřené zprávy, na jejímž potvrzení pracuje něko-
lik nezávislých zdrojů, jsme se dozvěděli, že ředitel 
CzechTourismu byl spatřen v jistých nejmenovaných 
lázních, zkoušeje různé procedury. Doprovázený prý 
byl velmi hezkou ženou. Podle svědků se nápadně 
podobala naší Najádě. 

Co dodat? Asi před týdnem se objevil na mém mo-
bilu sám Duch pramenů:

Promiňte, že vás takto ruším, 
ale chtěl bych se vám osob-
ně omluvit za to, že jsme Big-
tera neuhlídali. Byl jste sice 
varován, ale byl jsem to na-
konec já, kdo vám s ním po-
volil pracovat. Váš záměr, mít 
i zápornou postavu, chápu. 
Nemůžu sice slíbit, při všech 
starostech, které mám, že jej 

Pavel P. Ries, režisér dokumentarista a spoluautor projektu

ských míst a více než polovina lázní. Pravda, mělo 
mě varovat jisté otálení se smlouvou, její konečná 
podoba a průtahy s fi nancováním projektu, ale to 
víte, máte-li vizi a dobrý námět, tak děláte vše, 
aby byl dotažen do úspěšného konce, na překážky 
nehledě. Udělali jsme z entuziasmu mnohem více, 
než k čemu nás smlouva zavazovala, v dobré víře, 
že druhá strana vnímá projekt podobně. Vůbec 
nás nenapadlo, že tiše a záludně začíná pracovat 
Bigter. 

Zatím se však věci dařily. Přímo s lehkostí píše-
me s Jiřím T. Blažkem scénář k pilotnímu dílu TV 
seriálu, a já jej začínám na podzim r. 2003 natá-
čet. Zároveň vznikají synopse scénářů ke všem 
dalším dílům seriálu, rozjíždí se práce na modelu 
interaktivního DVD. 

Pilot dokončuji v březnu r. 2004, a ten vzbudí zá-
jem dvou celoplošných televizí - Primy a ČT. Česká 
televize navíc nabízí koprodukci při výrobě seriálu, 
což v podstatě znamená, že je zajištěna až polovina 
předpokládaných nákladů na výrobu seriálu, tedy 
cca 20 mil. Kč. Podmínkou takové koprodukce ale 
je, že druhá strana přijde s tou druhou polovinou. 
To rozhodlo pro volbu ČT. Zájem produkovat seriál 
projevil jeden z nejúspěšnějších producentů v ze-
mi Čestmír Kopecký a pilotní díl získává cenu PRIX 
JURY na TOURFILMU 2004 v Karlových Varech. Zde 
dostane Jan P. Martínek, který komponoval hudbu 
k pilotu, nabídku od BBC na spolupráci. Pilot je 
mezi 17 oceněnými snímky ze sedmdesáti z ČR. To 
mu umožňuje postup do mezinárodní sekce. 

Che, che, jistě, že 
to žádné náhody 
nebyly. Viděli jste 
někdy, aby se na 
jednom člověčím 
ministerstvu 
během roku 
a půl vyměnili tři 
ministři? To vše 
je moje prácička. 
Já vám dám 
seriál a tahat mě 
na obrazovky 
z mého klidu! Propagace lázní nějaké České 
republiky – pche – před 300 lety tady žádný ta-
kový útvar nebyl a kdo ví, jaký tu bude za dalších 
300 let! Prameny tu ale budou dál.

úplně uhlídám od nějaké té lotroviny, ale vylo-
ženě škodit by už neměl. My již ale vážně po-
třebujeme začít s tou inspekcí lázní na území 
zvaném Česká republika. A proto vám chceme 
ještě pomoci. Těžko lze odhadnout rozsah, jak 
moc bylo poškozeno vidění úředníků Bigterem. 
Pro ten případ máme pro vás připraveno fi nan-
cování projektu SPALIFE z několika soukro-
mých zdrojů, ale to vám jistě již Liter říkal. Ale 
třeba se najde mezi člověčími úředníky osvíce-
ná hlava s myšlením, jaké měl člověčí král a cí-
sař Karel IV, kterému vděčíte za vaše nejkrás-
nější lázně. Vzpomínám si dobře, jak jejich zří-
zení s námi tehdy konzultoval. 
Přeji celému tvůrčímu týmu ať se vám vaše 
práce daří. Bude-li se o lázních více vědět, mů-
žou tak přinést zdraví více lidem, a tím i my tu 
nejsme zbytečně.
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Rašelinné 
a vodoléčebné 
Lázně Kundratice 

ve 125. sezoně
Zástupkyni ředitele Lázní Kundratice 
a.s. paní Martinu Bartákovou jsem 
navštívil mj. i proto, že jsem se chtěl 
po třiceti letech vrátit do míst, v nichž 
jsem si ve vojenském újezdu Chrastné 
nedaleko Osečné užíval nejen hloube-
ní zákopů, cvičných ztečí, každoden-
ního čištění samopalu atd. v letním 
výcvikovém táboře Vojenské hudební 
školy Víta Nejedlého, ale i spousty 
příjemných věcí. Mezi velká dobro-
družství vždy patřily rozjařené noční přesuny z hos-
pody v Osečné temným lesem skrz tenkrát ponuře 
opršelý areál Lázní Kundratice do tábora. Z pozice 
pamětníka tak mohu konstatovat, že kundratické 
lázně úžasně zkrásněly. Jejich současná atmosféra 
v nádherně prosluněném jarním dni byla pro mne 
obrovským překvapením. 

Před třiceti lety, v době, kdy jste je poznal, patřily 
lázně státu. Od roku 1992, díky privatizaci, patří 
společnosti Lázně Kundratice a.s. Jsem ráda, že je 
to na nich vidět, protože do nich společnost značně 

investovala. Léčíme zde pohybové 
ústrojí, a jak jste naznačil, jsou poměr-
ně úspěšně odstíněny od civilizace. 
Pacienti mají možnost kochat se 
krásnou přírodou. Je jich zde relativně 
málo, takže v odpoledních hodinách, 
kdy se neprovádějí procedury, působí 
lázně tiše a klidně, ačkoliv zde povět-
šinou bývá ke dvěma stovkám hostů. 
Pacienti se rozptýlí po lesích, po lu-
kách. Někteří odjedou do nedalekého 

Liberce za nákupy a na výlety. Zejména v září u nás 
bývá plně obsazeno, protože lesy jsou plné hub.

Ideální dispozice i pro fi remní akce, školení, sou-
středění apod. spojené s relaxačním či rekondičním 
programem.

Zajistí-li si v naší lázeňské léčebně některá fi rma 
cílený vzdělávací pobyt pro své zaměstnance, mohou 
si být jisti, že nebudou příliš rozptylováni vnějšími 
civilizačními vlivy a budou se moci soustředit na to, 
proč k nám přijeli. Zpravidla to bývají semináře či 
školení doplněná o lázeňskou péči. Máme zde sál 
a několik salonků, jež se dají pro tyto akce vyhradit. 
Kulturní místnost v penzionu Dalibor je reprezenta-
tivním prostorem. Nejen pacientům, ale i této fi remní 
klientele je k dispozici veškerý léčebně rehabilitační 
servis i s naší báječnou léčivou sirnoželezitou sla-
tinou. K dispozici je i lázeňská restaurace v areálu 
léčebny, otevřená prakticky nepřetržitě.

Kateřina Neumannová, Aleš Valenta a ti další 
první…

Mezi našimi klienty jsou i vrcholoví sportovci. Lázně 
Kundratice využívá středisko vrcholového sportu Duk-

Martina Bartáková

Lázně Kundratice 
Poloha léčebny využívá příznivé klima-

tické podmínky ještědského pohoří, 
které Lázně Kundratice chrání před 
studenými severovýchodními větry. 
Krajina tu je bohatá na borové lesy, 

háje, luka a rybníky. Zdejší osídlení do 
roku 1661 tvořilo několik chalup v dolní 
části Osečné. V jejich blízkosti se nachá-
zela bohatá rašeliniště. V r. 1880 si zde 

Josef Schwan postavil malý domek, 
vybavil ho dvěma vanami a rašelinu 
využil ke koupelím. Jeho syn objekt 

rozšířil, přivedl k rašeliništi cestu a v ro-
ce 1901 otevřel rašelinové a vodoléčeb-
né lázně. O rok později byla ves úředně 

přejmenována na Lázně Kundratice 
a její zástupci se v r. 1909 rozhodli lázně 

odkoupit a znovu rozšířit. Lázeňské 
zařízení bylo v r. 1933 považováno za 
jedno z nejmodernějších v republice. 
Nosným léčebným programem jsou 

koupele a zábaly v přírodní léčivé 
sirnoželezité slatině. Léčba je podle 

potřeby doplňována různými typy ma-
sáží, koupelemi jehličnatými, sirnými, 
jodovými, perličkovými, vodoléčbou, 
elektroléčbou a dalšími procedurami 
včetně akupunktury, plynopunktury, 
kryoterapie a chiropraxe. Současný 

komplex čítá čtyři lázeňské domy, kde 
se provádějí léčebné úkony, a penzi-
ony Šárku, Přemysla a Dalibora. Šárka 
byla postavena v roce 1976. Jsou v ní 

povětšinou dvoulůžkové pokoje se so-
ciálním zařízením. Renovované objekty 
Přemysl a Dalibor si zachovaly malebný 
prvorepublikový ráz. Stravování včetně 
dietní stravy je zajištěno přímo v léčeb-
ně. Je zde lázeňská restaurace, kadeř-
nictví a pedikúra, půjčovna horských 
kol, minigolf, možnosti rybolovu na 

lázeňském rybníku, houbaření, turistiky 
a cykloturistiky.

Indikace
Lázně Kundratice poskytují procedury 

velice příznivě působící při onemoc-
něních: revmatická artritida, Morbus 

Bechtěrev, funkční poruchy páteře (blo-
kády), chronické ploténkové syndromy 

a stavy po operaci plotének, artrozy, 
spondylozy, spondylartrozy, poru-
šené pohybové stereotypy, svalový 

revmatismus, onemocnění svalů, šlach 
a povázek, a to zánětlivého, toxického 

i traumatického původu. Mimo tato 
onemocnění je možné příznivě ovlivnit 

i přidružená onemocnění typu hep-
erurikemie, vysokého krevního tlaku, 
ischemické choroby dolních končetin, 

cukrovky apod. 
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la Liberec, jež k nám na rehabilitační ozdravné pobyty 
posílá své členy. Mezi nimi fi gurují, jak jste zmínil, i mi-
stryně světa Kateřina Neumannová, olympijský vítěz 
Aleš Valenta, sdruženáři, úspěšné družstvo biatlonis-
tů z Jablonce nad Nisou, volejbalisté Dukly Liberec, 
liberečtí hokejisté. Mezi stálé hosty patří např. i herci 
paní Libuše Havelková, Petr Haničinec aj. Ale nejen 
těmto hvězdám se náš pan primář a personál věnuje 
s plnou péčí a vší důkladností. Maséři a rehabilitační 
pracovníci k hostům mají (zpravidla dlouholetý) osob-
ní vztah. Tím, že naše kapacita není veliká, jezdí klienti 
do Lázní Kundratice téměř jako domů. O vyplnění 
jejich volného času se stará samostatný kulturní refe-
rent. Třikrát týdně pořádáme taneční zábavu. V neděli 
od května do září tradiční odpolední promenádní kon-
certy s možností tančení na venkovním parketu. Mini-
málně jedenkrát týdně se v prostorách secesní jídelny 
koná kulturní program lehčího nebo vážnějšího žánru, 
např. cimbálová muzika, vystoupení pana Lamače, 
který interpretuje operetní melodie, místní soubor 
Cansonetta aj. Okolí léčebny je vhodné k rekreačním 
vyjížďkám na kole, lázeňský rybník přímo v areálu 
je využíván v létě ke koupání a celoročně jej mohou 
klienti využít k rybolovu.

V českém lázeňství zaznamenávám paralytické 
trendy znesnadňující potřebným cestu k plnohod-
notnějšímu životu. Asi proto, že ti „potřebnější“ 
upřednostňují léčbu (jim cizích lidí) před uzdravo-
váním. To, co uzdravuje, je příroda, ale to úředníkům 
dojde (bohužel ne všem najednou) až v momentě, 
kdy zjistí, že si zdraví za vyušetřené peníze nekoupí. 

Ano, i naše lázně zaznamenávají tendence upírat 
českému lázeňství léčebný charakter. Na jeho tradice 
není v poslední době moc dbáno a do kritického věku 
nastupuje generace lidí, kteří nejsou zvyklí jezdit do 
lázní. Ačkoliv lidé stárnou (a k nám jezdí pacienti, 
jejichž onemocnění se s věkem zhoršuje), pro mnohé 
z nich se stává lázeňský pobyt stále nedostupnějším.

Starosta PhDr. Luděk Nosek a rada města 
Mariánské Lázně ve spolupráci s generálním 
ředitelem hotelu Esplanade JUDr. Vlastimilem 
Dvořákem zvali na Slavnostní gala večer v hotelu 
Esplanade, který se konal v sobotu dne 7. května 
při příležitosti zahájení lázeňské sezony 2005 
v Mariánských Lázních. Hosty čekal příjemný 
večer, o jehož nezapomenutelnou atmosféru se 
mimo jiné přičinil 76. AMERICKÝ ARMÁDNÍ BAND 
a jarní ohňostroj. Gastronomický tým pětihvěz-
dičkového hotelu Esplanade na pětihvězdičkové 
úrovni pro tuto příležitost připravil široký výběr 
studených předkrmů, salátů, teplých lázeňských 
pokrmů a specialit na grilu. Nepřehlédnutelnou 
byla i nabídka mistra cukráře v podobě zákus-
ků, mini dezertů a zmrzlin. Z nápojů zde bylo 
možno ochutnat sekt Ambassador a moravská 
vína společností Znovín Znojmo, Víno Mikulov 

a Reistein – Vinařská 
obec Lednice. Točil 
se Plzeňský Prazdroj 
a Radegast. Širokou škálu nealkoholických nápo-
jů kompenzovaly Mutěnické kořalky Jarošek. 

Slavnostního večera se zúčastnil i syn proslulé-
ho vojevůdce čtyřhvězdičkového generála Geor-
ge Smitha Pattona, který za druhé světové války 
velel americké 3. armádě. Její tankové divize 
postupovaly v neuvěřitelném tempu a podílely se 
na osvobození západních a jihozápadních Čech. 
Generál George Smith Patton, muž s velkým na-
dáním nerespektoval klasické poučky vojenské 
vědy, a přiváděl tak k zuřivosti nejen nepřítele, 
ale i své. Zbožňovaly ho však statisíce vojáků.

 www.marianskelazne.cz
 www.esplanade-marienbad.cz

Lázně Kundratice 134
463 52 Osečná
tel.:  +420 485 344 203, +420 485 344 211
fax: +420 485 344 216
e-mail: info@laznekundratice.cz

 www.laznekundratice.com

Patton v hotelu 
    Esplanade



Se starostkou města Františkovy Lázně paní Libuší 
Chrástovou si povídáme při příležitosti zahájení 
lázeňské sezony a oslav 212. výročí založení Fran-
tiškových Lázní. První asociace, která mi přišla na 
mysl: Františkovy Lázně – město žen.

Proč ne? Jsem přesvědčena, že to, že Františkovým 
Lázním bylo letos uděleno prestižní ocenění „Histo-
rické město roku“, je nejméně z padesáti procent 
zásluhou žen. Ne, že bychom se podílely na jejich 
výstavbě, ale vše jsme zadministrovaly a dokázaly 
přesvědčit, že si krásné Františkovy Lázně ocenění 
zaslouží. Mužský přístup je, že udělají, co je třeba, 
ale taková ta drobná, takřka mravenčí práce okolo už 
bývá zpravidla nad jejich síly. 

Když i do československých lázní vtrhla panelá-
kománie, lidé ve Františkových Lázních dokázali 
svému městu uhájit původní urbanistikou koncepci, 
což je zřejmě základem nejen ocenění „Historické 
město roku“, ale i pověsti Františkových Lázní coby 
nejkrásnějších lázní Česka.

Ano, do značné míry je to osvícenými lidmi, kteří tu 
žili, žijí a jsem přesvědčena, že i budou chtít žít. Je to 
ale i tím, že nejen geografi cky, ale i co do pozornosti 
tehdejších mocných byly Františkovy Lázně v té době 
na okraji. Karlovy Vary či Mariánské Lázně měly prio-
ritu a šly tam peníze. Do Františkových Lázní nikoliv. 
Naštěstí pro nás! Nestalo se proto, že by zde byly 
vybudovány malé „thermálky“. Plány na ně (z roku 
1964) máme uschovány na radnici jako odstrašující 
dokument. Podle nich se měl střed města zbourat 
a postavit tam kaskádovité paneláčky.

Proč máte ráda Františkovy Lázně?
Jsou mým domovem. A jako správný patriot (i když 

jsem se přímo zde nenarodila, ale žiji zde hodně moc 
dlouho) tady všechno důvěrně znám.

Jaké to je starostovat Františkovým Lázním?
Na radnici jsem šla krátce po převratu v roce 1989. 

Nejdříve jsem dělala vedoucí odboru, potom tajem-
nici městského úřadu. Důvěrně jsem se seznámila 
s různými problematikami, jimiž město žije, a to mi 
velmi pomáhalo, když jsem pak byla zvolena. Už jsem 
se uměla orientovat i ve starostenské problematice, 
i když jsem původní profesí strojař. Ale i to mi zřejmě 
pomáhá, protože při prosazování volebního progra-
mu, tedy zájmů obyvatel města Františkovy Lázně, 
jdu důsledně po podstatě věci. Aby se zde dalo vše 

do pořádku, opravilo apod. S manželem 
chodíváme na procházky. On ale tvrdí, 
že to jsou inspekční cesty, a někdy už se 
mnou odmítá chodit. Prý vlezu do každého 
příkopu… No, něco na tom bude. Dokonce 
s sebou nosím takovou mačetu a likviduji 
bolševníky. Z procházky většinou přijdu 
tak rozčílená, že hned zvedám telefon a obvolávám 
ředitele technických služeb nebo městskou policii, 
aby zasáhla. Takže místo toho, abych relaxovala, 
řeším problémy.

Každé město si zaslouží takového starostu, jakého 
má. Zaslouží si vás Františkovy Lázně? 

Daří-li se Františkovým Lázním, je to především 
zásluha zdejších lidí. Ráda bych při tom vyzvedla 
lázeňské podnikatele v čele s akciovou společností 
Lázně Františkovy Lázně. A co se týče vedení města, 
pak zejména místostarostu, který je stavař a technik. 
Má spoustu nápadů a jde důsledně za jejich realizací. 
Pochopitelně, doma nikdo není prorokem a přichází 
i spousta stížností. Nicméně v rámci voleb jsme zatím 
vždycky dostali nejvíce hlasů, a tak zřejmě město ne-
vedeme až tak špatně. Většina podnikatelů ve městě 
pochopila, že k tomu, aby k nám do Františkových 
Lázní chtěli jezdit hosté a aby se vraceli, je třeba 
mnohé udělat. Na druhou stranu tato strategie trvale 
usazeným obyvatelům našeho města hodně přináší. 
Ve Františkových Lázní neví-
me, co je nezaměstnanost. 
Hosté k nám jezdí nejen na 
léčení, ale i na výlety. K tomu 
bezesporu přispívá i úžasná 
propagace Františkových 
Lázní v souvislosti s udělením 

ocenění „Historické město roku“. Já vím, 
že je zde spousta věcí, které musíme do-
tvořit, ale městská památková rezervace 
v centru města je již téměř v pořádku. 

Hodnotící komise ocenila komplexnost. Ve Františ-
kových Lázních jsme opravdu zaangažováni téměř 
všichni: řadoví občané, město, podnikatelé, církve. 
Ostatně, všechny kostely již byly opraveny. Na své 
město jsme hrdi. Je pěkné, čisté. Příklady samozřej-
mě táhnou. Když lidé vidí, jak se město opravuje, 
snaží se i oni dát své zahrádky a domy do pořádku. 

Kam se ubírá české lázeňství?
Byla bych ráda, aby i nadále tradičním léčebným 

směrem. To je jeho největší deviza. Na území Česka 
máme unikátní přírodní léčivé zdroje. Mé přání tedy 
je, aby tu zůstalo to, co tu má tradici. Aby z našich 
lázní hosté odjížděli nejen odpočinuti, ale i uzdraveni. 
Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR existuje titul 
„Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu“ a já se velmi 
přimlouvám, aby trval i nadále, nejen proto, že jsme 

jej jako „Sdružení lázeňských míst“ tzv. vydupali 
ze země. Mnozí si myslí, že lázeňská města (co 
do rozpočtů úřadů) jsou hodně bohatá, ale 
opak bývá pravdou. Na to, abychom komunální 
služby, infrastrukturu včetně údržby parků apod. 
udrželi na úrovni, musíme do této sféry vkládat 
ohromné peníze. Když se projdete po Františko-
vých Lázních, je zřejmé, že je užíváme správně ve 
prospěch image města a celé země už proto, že 
lázeňství je branou cestovního ruchu do České 
republiky. 

 www.frantiskovy-lazne.cz
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Lázeňství 
branou 

cestovního ruchu 
do České republiky

p o l i t i k a

Zprava: starostka města Františkovy Lázně Libuše Chrástová, 
ředitelka Lázní Františkových Lázní, a.s. Hana Heyduková 
a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
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Se jménem 
Napoleonova tchána

Františkovy Lázně jsou městskou památko-
vou rezervací. Byly založeny v roce 1793. Ne-
sou jméno Napoleonova tchána, rakouského 
císaře Františka I. Město bylo budováno plá-
novitě. Byla předepsaná výška budov, jejich 

vzhled i barva fasád. Výsledkem je jedinečný 
architektonický a urbanistický celek doplněný 

parky a lesoparky. Vyvěrá zde jednadvacet 
minerálních pramenů, z nichž nejznámější 
(už od středověku) je Františkův pramen, 
nazývaný Chebskou, Městskou nebo také 

Slatinnou kyselkou. Když lékaři objevili jeho 
léčebné účinky, zájem o něj vzrostl natolik, že 

se donáška jeho vody stala zdrojem příjmů 
pro takzvané „nosiče vody“, což byly chebské 

ženy a mládež. Nejstarší dochovaná zpráva 
o kyselce je z roku 1406. Později se o vodu 

a její léčebné účinky začala zajímat i šlechta. 
Z roku 1617 se dochovala zmínka, že si ji do 

Prahy nechávala dovážet císařovna Anna. Po 
třicetileté válce nechala městská rada Chebu 

přímo u pramene postavit stáčírnu vody 
(1661), hostinec a cosi na způsob koupelny. 

V roce 1714 již existoval hostinec a lázně 
v jedné budově, v níž bylo čtrnáct koupelen 

a dvanáct pokojů.

Před 212 lety
Podnět k založení lázní dal chebský městský 
lékař dr. Bernhard Adler (1753 –1810). Pramen 

nechal vyčistit a z hygienických důvodů ho 
uzavřel v dřevěném pavilonu. Voda byla sve-
dena rourami do jímky, odkud ji měly nabírat 
nosičky vody. Chebské ženy si však iniciativu 

dr. Adlera vysvětlily jako zásah do svých privi-
legií čerpat vodu přímo z pramene. Události 
dostaly rychlý spád. 18. srpna 1791 vypukla 

rebelie a ženy srovnaly pavilon se zemí. V den 
korunovace Leopolda II. v Praze, 6. 9. 1791, 
předložil dr. Adler císaři stížnost se žádostí 

o zakročení. Císař mu vyhověl. Poslal do 
Chebu komisi, která vyřešila otázky hygieny 
pramene i jeho stáčení a rozpracovala návrh 

na založení lázní. Jejich první půdorysný plán 
vytvořil abbé Gruber, lékař z Bíliny. Datem 

založení Františkových Lázní se pak stal 
27. duben 1793, kdy byl jeho projekt schválen 
dvorním císařským dekretem nového mocná-
ře Františka I. Tehdy pod názvem „Ves Císaře 

Františka“ (Kaiser Franzensdorf), od roku 
1807 Kaiser Franzensbad. 

Pod vedením 
abbé Grubera

S výstavbou lázní se započalo prakticky ihned. 
Pod vedením abbé Grubera vyrostly první stavby 
– pavilon Františkova pramene, Společenský dům 
a do konce roku 1794 dalších deset domů. Budo-

valy se vesměs podél budoucí Národní třídy, která 
se měla stát hlavním korzem a společenským 
centrem Františkových Lázní. Výstavba rychle 

pokračovala, a to zejména díky řadě výhod, které 
byly tehdy stavebníkům poskytnuty. V roce 1810 

stálo již čtyřiadvacet domů. Počátek 19. století 
provázely velké proměny bezprostředního okolí 
lázní. Původně rejtarské vyjížďkové aleje, které 
lemovaly hlavní třídu, se stávaly ulicemi obklo-
penými parky. Francouzské parky byly měněny 
na anglické. O jejich rozvoj se nejvíc zasloužily 
dvě generace městských zahradníků Soukupů. 
Stavební vývoj lázní trval zhruba do roku 1890. 

V pozdějších letech se některé domy pouze 
modernizovaly a rozšiřovaly. Do roku 1852 byly 

Františkovy Lázně součástí města Chebu. V tomto 
roce se staly samostatnou obcí a dostaly městský 
znak. V roce 1865 se staly městem. Velmi důleži-

tým se pro jejich otevření se světu stalo železniční 
připojení, kdy se zde setkaly Královská saská, 
Královská bavorská a Rakouská severní dráha. 

Historickým městem roku
Letos byly Františkovy Lázně vyhlášeny „Histo-

rickým městem roku 2004“. Porota ocenila citlivý 
přístup radnice i obyvatel k tradicím. Soutěž od 

poloviny 90. let pořádají Ministerstvo kultury 
ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Spolu s Františkovými Lázněmi byly 
nominovány jihomoravské Boskovice a Česká 

Kamenice na Děčínsku. Citlivý postup při opra-
vách památek v duchu původní urbanistické 

koncepce byly podle poroty hlavním důvodem, 
proč titul získaly. Porota ocenila také to, že se 

město stará nejen o památky, parky a kolonády, 
ale investuje do oprav vozovek, chodníků, osvět-

lení a pečlivého udržování čistoty a pořádku. 
Ze Státního programu městských památkových 
rezervací a zón město v posledních deseti letech 
získalo 25 milionů korun a zhruba stejnou částku 

do oprav památek vložilo samo. K vítězství 
náleží i prémie milion korun, kterou Františkovy 

Lázně společně s dotací z programu EU Phare 
použijí k dalším opravám a rekonstrukcím 
– např. Izabeliny promenády, opravě soch 

v lázeňských parcích a při dalších akcích zaměře-
ných na zvelebování města.
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S rukopisem 
největšího Čecha

2. června na Petřínské rozhledně vítal 
ředitel Pražské informační služby Ing. Václav 

Novotný účastníky happeningu k zahájení 
hlavní pražské turistické sezony. V rámci 
semináře v přítomnosti slovutných herců 

Divadla Járy Cimrmana a P. T. velectěného 
publika pohnutým hlasem přednesl jímavou 

apologetiku největšího Čecha, Járy Cimr-
mana, radní hl. m. Prahy RNDr. Igor Němec, 

zodpovědný za cestovní ruch v Praze. 
Vernisáž expozice nových objevů s rukopi-

sem největšího Čecha Járy Cimrmana, frag-
mentálně dochovaným v archivech Pražské 
plynárenské a.s., Národního technického 
muzea a pivovaru Plzeňský Prazdroj, pak 

proběhnuta byla v rámci stálé výstavy „Jára 
Cimrman, génius, který se neproslavil“.

  www.pis.cz

26. května radní hl.m. Prahy RNDr. Igor 
Němec, starosta Vinoře pan Jaroslav 
Krajl a ředitel  Pražské informační služby 
Ing. Václav Novotný společně s význač-
nými osobnostmi a ději našich dějin 
vymalovanými v „Dvanáctero obrazech 
z dějin vznešeného Arcidomu rakouské-
ho“ v podání herců ochotnického divadla 
při příležitosti dokončení stěžejní etapy 
rekonstrukce objektu zámku Ctěnice se 
zhostili (tamtéž) slavnostního otevření 
stálé expozice „Za císaře pána…“ aneb 
„Habsburkové v českých zemích 1701–
1914“. Výstavní prostory zámku Ctěnice 
jsou po roce 1918 zřejmě prvním místem 
v Česku se stálou výstavou o Habsbur-
cích. Zámecká kočárovna v někdejších 
hospodářských budovách pak nabízí zřej-
mě největší českou expozici historických 
kočárů z 18. - 20. stol., které zapůjčily 
Pražské arcibiskupství, Poštovní muze-
um, Národní technické muzeum, Země-
dělské muzeum a Muzeum hl. m. Prahy. 
V areálu zámku je jízdárna, dětský koutek, 
parkoviště pro kola a auta (zdarma) a kol-
kolem je rozlehlý zámecký park. 
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Za císaře pána…
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Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

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

www.npivovar.cz

Otevřeno denně
Po –Pá  10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne  12.00 – 22.00

Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy 

Celková kapacita je 340 míst v atraktivních
rozsáhlých prostorách

Vlastní výroba 11° piva – kvasnicový
nefiltrovaný 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

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR

Zámek Ctěnice
Bohdanečská 1
190 17 Praha 9 – Vinoř
tel.: 286 853 385 

 www.pis.cz

Návštěvní doba 
28. květen–září: po–ne 10–18, 
říjen: so, ne, svátky 10–18



12. a 13. května Katedra cestovního ruchu v Tábo-
ře Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a Obchodná fakulta Ekonomické uni-
verzity v Bratislavě pod záštitou ministra životního 
prostředí ČR Libora Ambrozka pořádaly mezinárodní 
konferenci „Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství 
– trvale udržitelný rozvoj a turismus“. Byla určena od-
borníkům z oblasti geografi ckých, společenských 
a ekonomických věd, lidem z praxe školství, státní 
správy i samosprávy a všem, kteří se zajímají o pro-
blematiku komplexního řešení tuzemského i meziná-
rodního cestovního ruchu. 

Trvale udržitelný rozvoj a turismus
byly námětem jednání odborné sekce o principech 

udržitelných forem turismu; úlohách jednotlivých 
subjektů v prosazovaní udržitelných forem turismu; 
mezinárodní spolupráci směřující k sustainabilitě 
rozvoje turismu; současných a potenciálních vlivech 
turismu na biologickou a kulturní diverzitu (environ-
mentální, ekonomické, sociální a kulturní impakty).

Destinační management 
a marketing

Sem patřila tematická zaměření cestovního ru-
chu v Česku pro rok 2005 „Rok českého venkova“, 
„Technické památky a technické atraktivity v pro-
duktech cestovního ruchu“ a příklady tematického 
cestovního ruchu v uspokojování rekreačních potřeb 
účastníků cestovního ruchu.

 
Školství a cestovní ruch

bylo věnováno prezentaci zkušeností z výuky před-
mětů studijního oboru cestovní ruch, hoteliérství 
a stravovací služby; z mezinárodní spolupráce vzdě-

lávacích institucí 
a realizace společných 

projektů EU; s rozvojem mobilit 
studentů a učitelů včetně tvorby učebních 

textů, organizování workshopů, vzdělávacích se-
minářů a výzkumných projektů (Leonardo da Vinci, 
Sokrates-Erasmus, Marie Curie Fellowship apod.).

O postřehy z konference 
jsem požádal ředitele 
CzechTourism Ing. Ros-
tislava Vondrušku.

Bohužel jsem se ne-
mohl zúčastnit všech 
jednání jubilejní kon-
ference. Vyslechl jsem 
jen několik referátů. 
Problematiku popisova-
ly poměrně do hloubky. 

Byl vznesen dotaz, jaké formy cestovního ruchu 
přispívající k trvale udržitelnému rozvoji považuji 
za efektivní. A já konstatoval, že zcela určitě fi remní 
(nejen incentivní) a kongresová turistika. Kongre-
sový byznys se však dosud odehrává především 
ve statutárních metropolích. Co se týče většiny 
bývalých okresních a menších měst, tam se prav-
děpodobně čeká na nějaký impulz. Pokud budou 
instituce v daných místech chtít pro tento účel 
využívat své infrastruktury včetně zařízení vysokých 
škol, rádi tomu budeme prostřednictvím marketin-
gových nástrojů CzechToursim nápomocni. Zmínil 
jsem i agroturistiku a hipoturistiku. Ta je u nás sice 
v plenkách, avšak váže na sebe obrovské množství 
doprovodných služeb a pro regiony představuje 
obrovský potenciál. Ve vyspělých ekonomikách je 
základem odvětví cestovního ruchu domácí ces-
tovní ruch. Na jeho podporu proto Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR spolu s CzechTourism a společností 
Sodexho iniciovaly společný projekt „dovolenko-

vých voucherů“ poskytovaných zaměstnavateli 
zaměstnancům na podobném principu jako známé 
jídelní kupony (stravenky). V současné době se řeší 
legislativa, aby náklady s tím spojené mohly pro za-
městnavatele být odečitatelnou daňovou položkou. 
Další výrazně perspektivní oblastí je turistika, jejíž 
účastníci používají malých, zpravidla vlastních leta-
del. Česko je velice dobře vybaveno infrastrukturou 
řady desítek vhodných letišť s travnatými nebo 
zpevněnými přistávacími plochami. Takovýto letec-
ký turista bývá velice bonitní a má motiv navštívit 
mnoho míst.

O kratičké vyjádření 
jsem v průběhu konfe-
rence požádal i Janu 
Vyhnanovskou ze Svazku 
obcí mikroregionu Brat-
ronicko. 

Převážná část mikro-
regionu Bratronicko se 
rozkládá v kladenském 
okrese. Sdružuje se zde 
celkem 12 obcí: Běleč, 

Braškov, Bratronice, Doksy, Družec, Horní Bezděkov, 
Chyňava, Kyšice, Lhota, Pletený Újezd, Velká Dobrá, 
Žilina a město Unhošť. Několik obcí Svazku se nachá-
zí v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, a proto je 
náš region často nazýván „branou do křivoklátských 
lesů“. Konference o cestovním ruchu, v Táboře se 
naši zástupci účastní již třetím rokem a považujeme ji 
za velmi přínosnou. Z vlastní praxe máme mnoho zku-
šeností. Na této platformě je můžeme porovnat s te-
orií a zkušenostmi kolegů z jiných částí republiky i ze 
zahraničí. Je zřejmé, že stále větší počet zastupitelů, 
podnikatelů i občanů začíná chápat, že řešení mnoha 
problematik má nadobecní charakter. Že předpoklad 
jejich úspěšného zvládání je ve vzájemné komunikaci 
a schopnosti sdružovat síly i prostředky. 

 www.bratronicko.cz
 www.kcr.zf.jcu.cz
 www.czechtourism.cz

Ing. Rostislav Vondrušla

Jana Vyhnanovská

10. mezinárodní 
konference 

v Táboře

z e  š k o l n í c h  š k a m e n
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Sportovně společenské setkání na ranči Malevil 
pořádaly v sobotu 21. května společnost Travelex 
Czech Republic a.s. a cestovní kancelář MONOÏ za 
podpory partnerů společnosti Renomia a Živnos-
tenské banky. Druhý ročník golfového turnaje však 
nebyl určen pouze golfi stům. Do romantického 
prostředí Lužických hor v Heřmanicích u Jablon-
ného v Podještědí organizátoři zvali své obchodní 
partnery a jejich rodinné příslušníky, aby společně 
v neformální atmosféře strávili den pohody, zábavy, 
sportu, dobrého jídla a pití. Pro sportovce byly urče-
ny turnaje v golfu, tenisu a bowlingu s tím, že tenisté 
a golfi sté mohli po skončení své soutěže zasáhnout 
i do turnaje v bowlingu. K volnému využití byla další 
moderně vybavená zařízení ranče Malevil: squash, 

jízdárna, sauna, whirlpool, solárium, kulečník i hřiš-
tě na plážový volejbal. Pro děti byla připravena řada 
atrakcí, ukázkové lekce angličtiny prestižní školy 
Berlitz a soutěže o ceny od dovozce hraček PIATNIK 
PRAHA s.r.o. a dalších partnerů. Klasické modely 
BMW i novinky zde představil dovozce těchto vozů, 
společnost AuTec Group a.s. Pro vítěze hole-in-one 
byl připraven jeden z luxusních modelů BMW, se 
kterým mohl odjet. Další cena pak byla zapůjčení 
BMW na víkend. K dobré náladě přispěla skvělá 
místní kuchyně (včetně grilovaných specialit), jaz-
zová kapela a italská vína od společnosti Zenova/
Cristalis, to vše v režii pořadatelů.

 www.travelex.com
 www.monoi.cz

Travelex-Monoï 
Golf Cup



k o n g r e s o v á  t u r i s t i k az a  s p o l e č n o s t i

Touch&Taste 
New Zealand

Festival nejen chuti „Touch & Taste New 
Zealand“ se pod záštitou velvyslance Nového 
Zélandu v Německu Jeho Excelence J. E. Petera 
Hamiltona konal od 21. do 22. května v praž-
ském hotelu Corinthia Towers. Byl přehlídkou 
toho nejlepšího z kulinářské nabídky Nového 
Zélandu, včetně vybraných vín. Hostující 
novozélandská šéfkuchařka Danielle Gunser 
připravila pětichodové menu pro galavečeři, 
stejně jako nejrůznější speciality pro nedělní 
brunch - jehněcí, novozélandské zelenoústé 
slávky, dezert Pavlova, speciálně pečeného 
lososa v novinovém papíru, pokrmy s medem 
Rata anebo Manuka či ostrou omáčkou Kaitaia 
fi re. O přiblížení původní novozélandské kultury 
se prostřednictvím tradičních maorských tanců 
a hudby přičinila maorská skupina Ngati Rana-
na Maori Club.

 www.corinthia.cz

Sté a dvanácté 
v hotelu 
Adria 

Sté výročí narození slavné herecké dvojice Jana 
Wericha a Jiřího Voskovce a dvanácté výročí novodo-
bého otevření hotelu Adria oslavovali hosté zahradní 
party pořádané hotelem Adria v úterý 24. 5. 2005 ve 
Františkánské zahradě. Herecká dvojice W+V k hote-
lu Adria neodmyslitelně patří, protože měla v letech 
1928–1929 v jeho prostorách svou domovskou di-
vadelní scénu. Duch Osvobozeného divadla ožil toho 
dne ve Františkánské zahradě nejen tím, že celý večer 
zněly v podání orchestru Konzervatoře Jaroslava 
Ježka písně nezaměnitelně spojené s oslavovanými 
hereckými velikány, ale i proto, že celá společenská 
akce byla prodchnuta náměty z pohádky Sůl nad 
zlato resp. jejím fi lmovým ztvárněním Byl jednou 
jeden král, kde Jan Werich odehrál jednu ze svých 
vrcholných fi lmových rolí. Několik stovek hostů z řad 
odborných gastronomických a hotelových kruhů, 
reprezentantů cestovních kanceláří, významných 
fi rem i představitelů státní správy ocenilo nápaditou 
gastronomickou show (zejména extravagantní ku-
chařské lívancové představení) inspirovanou zmíně-
nou pohádkou a odcházelo 
z kouzelné Františkánské 
zahrady s přesvědčením, že 
nad zlato je nejen sůl, ale 
i spolehlivý obchodní part-
ner či přítel, kterým hotel 
Adria dozajista je.

 www.adria.cz
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Na obrázku jsou, kromě členů skupiny 
Maoru Ngati Ranana Maori Club, zprava: 
spoluorganizátor festivalu David Carpenter 
s manželkou Marií, generální ředitel Corinthia 
Towers Hotelu Christian Grage s manželkou 
Teenou, velvyslanec Nového Zélandu v Německu 
Jeho Excelence J. E. Peter Hamilton se svou 
partnerkou Yupaluk Lange.

  Lví 
parník III.

Historickým parníkem Vltava absolvoval plavbu 
a slavnostní raut na Vltavě první český lionský 
klub – Lionský klub Praha Orel při příležitosti 
patnáctého výročí svého založení. Účastníci 
plavby, které na lodi uvítal tajemník Lionského 
klubu Praha Orel MUDr. Jaroslav Barták, vyslech-
li slavnostní přednášku předsedy Senátu České 
republiky MUDr. Přemysla Sobotky, pozdrav 
Lvího guvernéra Ing. Ladislava Boučka, CSc. 
a pozdravy VIP hostů.
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Templářské sklepy Čejkovice na veletrhu 
Víno a destiláty představily novou řadu vín 
nesoucí název „Komtur Ekko“, a tak jsem 
jejich obchodního ředitele Mgr. Lukáše Lu-
káše požádal o komentář, s jakým záměrem 
vstupuje tato řada na tuzemský trh.

 Naše vína si zejména po zavedení nové adjustáže 
v roce 2002 vydobyla v Česku velmi dobré posta-
vení. V současné době se náš podíl na trhu tichých 
vín pohybuje kolem 6 %, což nás jednoznačně řadí 
do první desítky tuzemských fi rem zabývajících 
se výrobou a lahvováním. Spotřeba vín meziročně 
roste a trh vín se velmi dynamicky vyvíjí a diverzifi -
kuje. Proto jsme se rozhodli nabídnout zákazníkům 
zejména ve vinotékách a gastro zařízeních novou 
prestižní řadu vín, se kterou se nikdy nebudou moci 
setkat na regálech supermarketů 
a hypermarketů.

Adjustáž „Komtur Ekko“ již na 
první pohled zaujme…

Pro řadu „Komtur Ekko“ byla 
vyvinuta exkluzivní láhev, která 
již ve sklovině nese logo naší 
fi rmy. Láhev sama o sobě snoubí 
tajemnou historii a moderní prv-
ky. Tvarem připomíná historické 
těžké láhve z přelomu 19. a 20. 
století. Moderními prvky jsou 
vtlačené kontury, do kterých je 
umístěna přední a zadní etiketa. 
Přímo na láhvi je prostor pro ori-
ginální pečeť. Zúžení hrdla a dol-
ní konický tvar dotváří celkový 
dojem láhve coby uměleckého 
objektu. 

Jak vznikl název nové řady?
Templářští rytíři, kteří přišli do Čejkovic ve 30. 

letech 13. století zde zřídili tzv. komendu (tvrz). 
Představený templářského řádu sídlící na této 
komendě se nazýval komtur a řídil všechny statky 
patřící řádu na našem území. Zároveň vedl ofi ciální 
jednání, podepisoval listiny a vykonával veškerou 
obchodní, vojenskou a administrativní činnost sou-
visející s jeho úřadem. Nejznámějším komturem, 
který v Čejkovicích vládl, byl komtur Ekko, údajně 
francouzský rytíř, který prošel i válečným tažením 
templářů na území Palestiny. Prestižní řada proto 
nese jméno této historicky doložené 
osobnosti.

Jaká vína jsou součástí kolekce „Kom-
tur Ekko“? 
Rozdělili jsme je do čtyř základních řad:
VARIETAL COLLECTION je řada jakost-

ních vín, určená pro širokou veřejnost. V této řadě 
se zákazník bude moci setkat s moravskými víny 
prakticky všech odrůd, která naše fi rma vyrábí.
RESERVE COLLECTION tvoří ročníková vína, která 
ležela minimálně dva roky v našich sklepech a jsou 
zde zastoupeny pouze některé odrůdy, pro které 
máme ke zpracování zajištěny ucelené partie nej-
kvalitnějších hroznů. Vína jsou určena zákazníkům, 
kteří si potrpí na vysoce kvalitní odrůdová vína 
s vyšší vyzrálostí.
BARRIQUE COLLECTION by měla oslovit milovníky 

speciálních barikových vín. V nové 
adjustáži je stávající řada rozší-
řena o dvě netradiční odrůdy, a to 
Cabernet Moravia a Alibernet. Obě 
vína ležela 8 měsíců v barikových 
sudech a podle prvních reakcí 
našich spotřebitelů jsou velmi 
zdařilá.
TERROIR COLLECTION je řada 
přívlastkových vín a měla by být 
„vlajkovou lodí“ do všech vinoték 
a prestižních gastronomických 
podniků. V této řadě nabízíme vína 
převážně ročníku 2003 a 2004. 
Již podle názvu vidíte, že chceme 
v maximální míře podpořit a zdů-
raznit původ vín. Čejkovice, jako 
třetí největší vinařská obec, si toto 
určitě zaslouží.

Stávající etikety jsou na ručním papíře, budete 
v této tradici pokračovat?

I pro řadu „Komtur Ekko“ je použit ruční papír 
z Velkých Losin. Zároveň jsou láhve opatřeny origi-
nální pečetí templářského řádu a na hrdle stočeným 
pergamenem, kde si zákazník může přečíst základní 
informace o naší historii a komturu Ekkovi.

Během prvního představení řady „Komtur Ekko“ 
na výstavě „Víno a destiláty“ jste obdrželi 
„Zvláštní cenu pořadatele za design“. 

Ano, mezi odbornou i laickou veřejností na vele-
trhu jsme zaznamenali nejen příznivé ohlasy, ale 

ihned i první objednávky. Zákazníci 
se mohou těšit na tato vína začátkem 
června, kdy budou postupně uvádě-
na na trh. Věříme, že řada „Komtur 
Ekko“ bude kupována i jako vkusný 
dárek pro slavnostní příležitosti.

 www.templarske-sklepy.cz

Nová 
řada vín 

templářských 
rytířů pro gastro 

a vinotéky
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České aerolinie opět získaly ocenění „Nejlepší 
letecká společnost se sídlem ve střední/východní 
Evropě“ (Best Airline based in Central/Eastern 
Europe) a současně byly oceněny za mimořád-
ný společenský přínos („Outstanding Service 
Award“). Ceny každoročně uděluje na základě hla-
sování veřejnosti mezinárodní letecká organizace 
Offi cial Airline Guide (OAG) s centrálou v Londýně. 
V letošním roce se vybíralo z 32 nejvýznamnějších 
leteckých společností. České aerolinie se rovněž 
dostaly do užšího výběru aerolinií nominovaných 
na cenu Nejlepší letecká společnost roku 2005 
(OAG Airline of the year 2005), a to společně 
s leteckými dopravci, jako jsou British Airways, 
Continental Airlines, Singapore Airlines či Ame-
rican Airlines. Ocenění byla předána na galave-
čeru v hotelu Park Lane v Londýně panem Eddie 
Bellem, ředitelem Offi cial Airline Guide. Program 
moderoval pan Eaman Holmes, známý britský 
televizní moderátor. Zatímco v kategorii „Nejlepší 
letecká společnost se sídlem ve střední/východní 
Evropě“ České aerolinie tradičně soutěžily se spo-
lečnostmi, jako je ruský Aerofl ot, maďarský Malev 
či polský LOT, ocenění za mimořádný společenský 
přínos „Outstanding Service Award“ odráželo 
konkrétní zásluhy zaměstnanců Českých aerolinií. 
Ocenění za mimořádný společenský přínos bylo 
uděleno prezidentu společnosti ČSA Jaroslavu 
Tvrdíkovi za iniciativu a zajištění bezplatné pře-
pravy dětí a jejich doprovodu z ruského Beslanu 
do léčebny Mánes v Karlových Varech. Zde se na 
počátku letošního roku děti zotavovaly z traumat 
po teroristickém útoku na jejich školu. Před dvěma 
lety získaly ČSA od OAG podobné ocenění. Tehdy 
jej převzala zaměstnankyně ČSA, paní Hana Peš-
ková, vedoucí letky palubních průvodčí, která zor-
ganizovala pomoc palubních průvodčí postiženým 
obyvatelům Prahy při nejhorších povodních, jaké 
město a jeho okolí postihly.

ČSA zvýšily v roce 2004 zisk
České aerolinie vykázaly podle konečných 

auditovaných výsledků v roce 2004 čistý zisk ve 
výši 324,2 milionů Kč, což je více než čtyřnásobek 
ve srovnání s rokem 2003. Podle mezinárodních 
účetních standardů činí zisk 22,9 milionů USD. 
Celkový hospodářský výsledek je lepší než původ-
ně odhadovaný zisk zejména díky vyšším výnosům 
ze zahraničí.

 „Za rok 2004 zařadila mezinárodní asociace 
leteckých dopravců IATA ČSA k nejdynamičtěji ros-
toucím leteckým dopravcům. Přes silně turbulent-
ní prostředí letecké přepravy jsme dokázali zvýšit 
svůj zisk i provozní výsledky a díky modernizaci své 
fl otily se stali vysoce konkurenční leteckou společ-

ností na evropském trhu,“ říká Jaroslav Tvrdík, pre-
zident a předseda představenstva ČSA.

Celkové provozní výnosy ČSA se v roce 2004 
meziročně zvýšily o 16 % a dosáhly výše 22,3 mi-
liard Kč. Plán byl překročen o 5,2 %. Téměř 81 % 
provozních výnosů tvořily přepravní výnosy z pra-
videlné a charterové přepravy. Zbytek připadá na 
tržby z prodeje zboží (Duty Free obchody a palubní 
prodej) a ostatní nepřepravní činnosti, jako je 
údržba letadel, odbavení cestujících a letadel 
a catering. Zejména údržba letadel pro jiné letecké 
společnosti dosáhla velmi dobrých výsledků, čímž 
se potvrdila správnost rozhodnutí managementu 
podporovat tento druh činnosti do budoucna jako 
další pilíř ziskovosti společnosti. Provozní náklady 
společnosti dosáhly výše 21,6 miliard Kč, což je 
o 16,2 % více ve srovnání s rokem 2003. Největší 
dopad na zvýšení nákladů měly náklady na palivo, 
které převýšily plán téměř o 900 milionů Kč. Dů-
vodem neúměrně vysokých nákladů na palivo byl 
extrémní nárůst světových cen ropy.

Piloti ČSA obhájili 
České aerolinie i letos obhájily prestižní mezi-

národní ocenění „Nejdůslednější letecká společ-
nost“ (“The Most Consistent Airline“) v rámci tzv. 
„Skyliners’ Awards”, které každoročně uděluje 
správa mezinárodního letiště v Manchesteru ve 
Velké Británii. Ocenění svědčí o profesionalitě pi-
lotů Českých aerolinií, kteří přesným dodržováním 
letových tratí výrazně přispívají ke snížení dopadu 
hlukové úrovně na obyvatelstvo žijící v okolí letiš-
tě. Jako nejdůslednější letecký dopravce v oblasti 
dodržování přibližovacích a odletových postupů 
byly České aerolinie vyhodnoceny z 50 leteckých 
společností již druhým rokem. Ocenění za ČSA pře-
vzal ředitel zastoupení ČSA ve Velké Británii Tomáš 
Kaufmann z rukou ředitele správy mezinárodního 
letiště v Manchesteru pana Johna Spoonera.

 „Ocenění si velmi vážíme. Díky perfektní týmové 
spolupráci posádek našich letadel je při přesném 
dodržování letových cest minimalizován hlukový 
dopad na místní obyvatelstvo. ČSA tak přispí-
vají k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí vytyčených správou manchesterského 
letiště,“ uvedl Peter Jusko, viceprezident ČSA pro 
letový provoz.

České aerolinie provozují z Prahy do Mancheste-
ru 17 přímých letů týdně. Kromě letiště v Manches-
teru ČSA létají na dalších 6 letišť ve Velké Británii 
(London – Heathrow, London – Stansted, London 
– Gatwick, Birmingham, Edinburgh, Glasgow). Cel-
kem nabízejí ČSA 96 letů týdně do Velké Británie.

Jitka Novotná
 www.csa.cz
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Letní 
Grill-party 
Menzies

Klášterní pivovar byl založen v roce 1140 králem 
Vladislavem II. a nachází se v bezprostředním sou-
sedství Pražského hradu v areálu Strahovského 
kláštera. První zmínky o něm pocházejí z přelomu 
13. a 14. století. O stavbě „nového“ pivovaru stá-
vajícího na místě dnešní restaurace pak rozhodl 
opat Kašpar Questenberg v roce 1628. V roce 
1907 byl zrušen a objekty byly využívány pouze 
jako hospodářská stavení. Pivovar byl obnoven před 
čtyřmi roky v rámci rozsáhlé a náročné rekonstrukce 
celého objektu. Současný Klášterní pivovar Strahov 
disponuje 350 místy ve třech osobitých prostorách, 
jež 19. května zaplnili hosté, které výkonný ředitel 
handlingové společnosti Menzies Aviation Group 
(Czech) Sonny Sonnberger pozval na letní Grill-par-
ty. Vynikající atmosféra, pivo, jídlo i společnost.

 www.menziesaviation.com
 www.klasterni-pivovar.cz

Na Den dětí 1. června Tereza Maxová společně 
s dětmi z dětských domovů, místostarosta měs-
ta Rakovník Luděk Štíbr a předseda předsta-
venstva a prezident Českých aerolinií Jaroslav 
Tvrdík křtili jménem Rakovník již třicáté letadlo 
typu Boeing 737-400 ve fl otile ČSA. Zároveň 
byla při této příležitosti zahájena spolupráce 

Českých aerolinií s Nadací Terezy Maxové na 
charitativním projektu „Pod křídly ČSA“. Jedná 
se o vzdělávací program, který je zaměřen na 
výuku anglického jazyka pro děti v dětských 
domovech. Pro děti byl přichystán zajímavý 
interaktivní program a bohaté pohoštění, jež 
zabezpečil Catering ČSA. 

Tereza Maxová 
společně s dětmi 

z dětských domovů



Na Rhodosu jeden z divů světa 
– lidská sounáležitost

Sto dětí ze sociálně slabých 
a žádných rodin

Letošní sezonu na řeckém ostrově Rhodos díky 
cestovní kanceláři Hydrotour a Happyland Bohe-
mia zahájila stočlenná skupina dětí, které by si 
jinak o moři mohly jen nechat zdát. Prostřednictvím 
Nadace Naše dítě odletělo 43 dětí se sedmi vycho-
vateli z plzeňského dětského domova Domino a dal-
ších 50 poukazů rozdělila nadace Naše dítě Venduly 
Svobodové rodinám dětí, které se zotavují po léčbě 
leukémie, trpí jinými vážnými zdravotními problémy 
nebo pocházejí z velmi sociálně slabých rodin.

Dovolená snů 
s Happylandem a Hydrotourem

Týdenní pobyt v příjemném areálu hotelu Ro-
mantza Mare dětem plnil jedno přání za druhým. 
Ze sychravého pražského počasí se přenesly pod 
palmy a k modrému moři, které přímo lákalo ke 
koupání. Děti si ale rychle oblíbily i velký hotelový 
bazén, přišly na chuť zmrzlině, která byla sou-
částí švédského stolu k obědům i k večeřím, po 
několika dnech ztratily i ostych při každovečerní 

diskotéce. Děti, mezi nimiž byli předškoláci i pat-
náctiletí čahouni, se těšily hlavně na celodenní výlet 
lodí podél pobřeží do pohádkového města Lindos 
s krásnou oblázkovou pláží. „A, teto, opravdu je pod 
tou vodou dno, kde rostou korály a sasanky?“ptá se 
nadšeně čtrnáctiletá dívka, která na pláži stráví nej-
víc času zkoumáním ulit obydlených raky poustev-
níčky. Při návštěvě staré akropole v hlavním městě 
ostrova Rhodosu zase jiné dvě holčičky vyzkoušely 

bezchybnou akustiku antického divadla, když zazpí-
valy hit Anety Langerové.

Tam, kde se tyčil jeden ze sedmi divů 
světa, Kolos rhodský 

Počasí přálo celý týden a děti si pod vedením šikov-
né animátorky vyzkoušely nejrůznější hry v bazénu, 
tradiční řecké tance a proběhl i turnaj v ping pongu. 
Poloha hotelu v letovisku Reni Koskinou pouhých 6 
kilometrů od hlavního města a na závětrné straně os-
trova nabízela oddech a dostatek zábavy i dospělým, 
včetně skupiny českých a slovenských novinářů, kteří 
děti doprovázeli a zároveň pro svá média připravo-
vali informační materiály o jednom z nejlákavějších 
řeckých ostrovů, vzdáleném na dohled od tureckého 

pobřeží. Jeho současná pověst se bohatě vyrovná 
té dávné, kdy se zde nad stále žijícím přístavem ty-
čil jeden ze sedmi divů světa, Kolos rhodský. Týden 
na Rhodosu znamenal pro stovku dětí nejen radost 
z neobyčejného zážitku, ale také smutek, když se 
coby noví kamarádi, spolu loučily.

Marcela Titzlová
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