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Čím ďalej viac ľudí si uvedomuje, že sa treba 
o svoje telo a duševnú kondíciu starať.
Zdenko Miškolci
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+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz

Neseďte za pecí, přijeďte do Pece. 
Léto v srdci Krkonoš

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

 zážitky na úpatí Sněžky i na jejím vrcholu 

 animační programy pro děti i dospělé

 gastronomie, za kterou se rádi vrátíte

 dobře vybavená sportovní půjčovna





Czech Specials
   Váš gastronomický rádce při cestách po Česku
 —  Czech Specials je certifikační značkou, která potvrzuje, že právě v takto 

certifikovaném podniku Vám připraví tradiční české pokrmy v odpovídající kvalitě.

 —  Czech Specials je spolehlivým průvodcem po dobrých restauracích nabízejících 
poctivou českou kuchyni.

Přijďte si pochutnat do restaurací označených logem 
Czech Specials a užijte si poctivě připravené pokrmy 
naší národní kuchyně.
Inspiraci naleznete na stránkách www.czechspecials.cz. 
Těšíme se na Vás!
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Během nástupu tržní ekono-
miky (soutěže, kdo co na Čes-
ku trhne) se podvedlo z naší 
země udělat potravinově neso-
běstačnou kolonii, ze které rok 
co rok do cizích zemí odtéka-
jí stamiliardy korun v ní tvo-
řeného zisku. Ze stejných 
pohnutek byla odbourána 
zdravotní prevence a léčebné-
mu lázeňství za přispění před-
chozích úhradových vyhlášek 
„nasazena psí hlava“ neka-
lé konkurence montující se 

do byznysu těm, kdo si na něj vydupali monopol. A medi-
cínský obor balneologie? Tomu je v rámci na lékařských 
fakultách vyučovaných oborů, vědy a výzkumu přisuzována 
funkce apendixu. Nebere se v potaz, že chronicky nemocní 
lidé se díky lázeňské léčbě vracejí do běžného života nezříd-
ka v tak zlepšeném stavu, že jsou s to zapojit do pracovního 
procesu a výrazně omezit konzumaci léků i četnost návštěv 
praktických lékařů a specialistů. Tím ale majitelům nemoc-
nic, klinik, odborných léčebných ústavů a lékařských pra-
xí, natož producentům a distributorům farmak asi radost 
nedělají. Zato zdravotním pojišťovnám, kterým tím šetří 
výdaje, neboť nemusejí hradit ještě astronomičtější sumy 
za léky a vykazované výkony, by měly. Ale copak v Česku 
smějí? Zvlášť když fi nančně a politicky skvěle krytá byznyso-
vě-lobbystická uskupení opět zvyšují tlak na vystrnadění pří-
rodních léčivých zdrojů a s nimi spojených zdravotnických 
výkonů ze systému veřejně dostupné zdravotní péče? Že by 
proto, že předcházení nemocem by stálo kraje a města dotu-
jící z veřejných zdrojů své ztrátové nemocnice a především 
stát míň peněz než léčení či řešení situace chronicky nemoc-
ných a invalidních osob? A že čím nižší veřejné výdaje díky 
tomu, že příroda uzdravuje, tím menší možnosti pro sortu 
lidí „po nás potopa“ hrabat pod sebe? Bohužel, každoroční 
mnohamiliardová navyšování veřejných výdajů na zdravot-
nictví dává za pravdu těm, kdo konstatují, že byznys se zdra-
vím v Česku zdravé lidi nepotřebuje. Zato vítá takové, kteří 
očekávají, co jim kdo nakuká. 

Jaromír Kainc

Načež viděl sem, 
že jiní všickni 
s otevřenými 
usty očekávají

Obsah

čtvrté vydání 2018

Kteří mezi nimi nejučenější byli, sstupovali se 

doprostřed a pokoušeli se očsi velmi usilně, načež 

viděl sem, že jiní všickni s otevřenými usty očekávají: 

a bylo o tom řečí mnoho, jak by to nade všeho světa 

subtýlnosti divnější bylo, a kdyby se vynalezlo, že by 

již nic nebylo nemožného.

Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

SPA APHRODITE
RAJECKÉ TEPLICE
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S viceprezidentom akciovej spoloč-
nosti Slovenské liečebné kúpe-
le, a. s., Rajecké Teplice, pánom 

Zdenkom Miškolci sa stretávame zhru-
ba po dvoch rokoch, a tak môžem kon-
štatovať, že ich kúpele opäť opekneli 
a že im pribudla ďalšia zaujímavá kú-
peľná zóna.

Áno, od minulé-
ho roku tu máme 
Natural Spa, kde 
sme na báze ter-
málnych liečivých 
vôd pridali ďalšie 
terapie. Všetky inte-
riéry a exteriéry 
(na rozdiel od star-
šej časti, ktorá je 
v antickom štýle) sú 
v naturálnom duchu. Sú tu použité prírod-
né materiály, drevo, kameň a voda s mini-
mom chémie, ktoré prispievajú k liečbe. 

Súčasnú kondíciu liečebného kúpeľníc-
tva v Česku jeho predstavitelia hodno-
tia celkom pozitívne. Takmer všetky kú-
peľné spoločnosti konštatujú, že vlaňajší 
rok bol jedným z hospodársky najlepších 
za posledné štvrťstoročie. Pán Miškolci, 
ako je to v tejto branži na Slovensku?    

Ja si myslím, že všetci kopírujeme tie is-
té trendy a aj ekonomickú situáciu v Euró-
pe. A tá momentálne je, aj na fi nančných 
trhoch, priaznivá. Životná úroveň stúpa. 
Nezamestnanosť klesá. Ľudia dostávajú 
veľa informácií vrátanie tých o dôležitosti 

zdravotnej prevencie, blahodarného pôso-
benia prírodných liečivých zdrojov na ľud-
ský organizmus a liečebného kúpeľníctva. 
Čím ďalej viac si ich uvedomuje, že sa tre-
ba o svoje telo a duševnú kondíciu starať. 
A počty ľudí, ktorí sa o nich starajú, sa navy-
šujú na Slovensku aj v Česku. Máme tak stá-
le viac klientov. Tu v Rajeckých Tepliciach 
sa v Spa Aphrodite zameriavame na vyšší 
štandard klientely. A aj tá nám rastie.    

Ďalšou bolesťou českého kúpeľníctva 
je nedostatok ľudí na trhu práce. Zís-
kať lekára, zdravotnú sestru a zdravot-
nícky personál, ale aj kuchára lebo čaš-
níka je u nás v Česku veľký  problém. 
Ako je to u vás?

Znovu musím povedať. Na Slovensku 
sa kopíruje obdobný scenár, ako v Česku. 
Musíme zamestnávať ľudí už aj z iných 
slovenských regiónov, než len z Rajeckých 
Teplíc či okolia Žiliny, a niektorých tých-
to zamestnancov dovážať. Takže sa u nás 
môžete stretnúť so zamestnancami rôznych 
cudzích národností, ako je tomu i v Česku. 

Tento rok krstíte prameň vašej termál-
nej minerálnej vody. 

Áno, používame ho aj na pitné kúry 
a momentálne ho začíname plniť do fľa-
ší. Ku koncu roka by sa mal objaviť v pre-
daji. Je to minerálna voda, ktorá má nízky 
obsah sodíka (čo je dobré aj pre srdciarov). 
Jej hlavné zložky tvorí magnézium a kal-
cium. Môže slúžiť k doplneniu minerálov 
a pomáhať vytvárať kúpeľný pocit. V  Spa 
Aphrodite tak bude k dispozícii aj táto na-
ša voda, a tým sa zaradíme medzi kúpele, 
ktoré dokážu mať svoj vlastný potravinár-
sky produkt.

V Rajeckých Tepliciach je vidno, ako ste 
veľkorysí, čo sa týka investícií a že tu 
zamestnávate kvalitných spoľahlivých 
ľudí, pretože strediská vašich kúpeľov 
sú vo špičkovom stave. 

Zamestnanci tvoria dušu nášho pod-
niku. Podnikateľskou filozofiou našej 
spoločnosti je robiť taký podnik, kde si 
hosť povie: „Wow,“ a bude sa cítiť skvele. 
V príjemnej atmosfére, ktorú spolu s naši-
mi zamestnancami spoluvytvárajú luxus-
né interiéry. Takže vysoké kritéria musia 
spĺňať aj zamestnanci. To znamená, že sa 
o nich, čoby ich zamestnávatelia, musíme 
dobre starať, dať im priestor na sebareali-
záciu a jasné pravidlá. Skrátka, vytvárať im 
k práci vhodné podmienky.  

Viceprezident Zdenko Miškolci ma pred-
stavil riaditeľovi  Spa & Balneo rezor-
tu Spa Aphrodite pánu Peteru Lališovi. 

V Rajeckých Tepliciach majú 
Natural Spa

Zdenko Miškolci
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Rozhovor s ním som začal otázkou: Pán 
riaditeľ, ako ste sa dostali do Spa Aphro-
dite v Rajeckých Tepliciach?

To bola taká cel-
kom zauj ímavá 
náhoda. Pred tri-
nástimi rokmi bolo 
stretnutie mana-
gerov v kúpeľoch 
v  Nimnici ,  kde 
som vtedy pôsobil. 
Na terapeutickú 
masáž som dostal 
vtedajšiu pani ria-
diteľku tunajších 
kúpeľov, ktorá mi dala ponuku, či by som 
nechcel ísť pracovať do Rajeckých Teplíc. 
Ponuku som prijal a dva roky som tu pra-
coval ako fyzioterapeut. Po krátkom čase 
som sa stal vedúcim fyzioterapie. Potom 
pani riaditeľka odišla do dôchodku, 
a pán majiteľ mi od roku 2007 ponúkol 
túto možnosť. Odvtedy pracujem na pozí-
cii Spa & Balneo riaditeľa rezortu Spa 
Aphrodite.  

V čom vidíte hlavné prednosti vašich 
kúpeľov?

Najväčšia prednost Rajeckých Teplíc je 
ich prírodné bohatstvo – liečivá termál-
na minerálna voda, ktorú čerpáme z pia-
tich zdrojov. Je charakteristická svojim 
zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. 
Na prameni má teplotu 38°C. Obsahu-
je priaznivé zloženie vápnika a horčíka 
2:1. Vďaka nemu a ďalším vlastnostiam 
je vhodná k balneoterapii, ktorú tu apli-
kujeme vo forme liečebných kúpeľov 
a aj na pitné kúry, pretože má optimálnu 
mineralizáciu, 812 mg minerálov na liter. 
Je ideálna k dennému dopĺňaniu mine-
rálnych látok, na tlmenie rôznych streso-
vých situácií v organizme a takto synergic-
ky pôsobí aj na sliznicu tráviaceho traktu 
proti zápalom. Čiže s našou termálnou 
minerálnou vodou  sa spájajú najväčšie 
benefi ty našej prírodnej liečby.

Máme jej dostatok. Vieme ju ponúknuť 
v štedrom množstve všetkým návštevní-
kom. Či v bazénoch lebo v individuálnych 
vodoliečebných vaniach. Ďalšou našou 
výraznou prednosťou je tunajšie mierne 
klimatické podnebie, s veľkým počtom 
slnečných dní. A v neposlednom rade 
koncepcia kúpeľov i to, že všetky služby 
sú poskytované pod jednou strechou. 

K prednostiam vašich kúpeľov urči-
te patrí aj ich okolie. Z Rajeckých Tep-
líc je blízko do Strážovských vrchov, 
do Malej Fatry, do Vrátnej s tiesňavami, 
pasienkami či do chýrnej Terchovej lebo 

na Strečno. Napokon samotná Rajec-
ká dolina, čo sa prírody týka, je veľmi 
atraktívna.

Už názvy, Rajecká dolina či Rajecké Tep-
lice, evokujú rajské prostredie. Krásne 
hory okolo. Cez Rajecké Teplice tečie rieč-
ka Rajčianka prameniaca v Strážovských 
vrchoch juhozápadne od obce Čičmany. 
Preteká celou Rajeckou dolinou a v Žiline 
sa vlieva do Váhu. Ohraničuje Lúčanskú 
Malú Fatru od západu a Strážovské vrchy 
z východu. Je tu aj jazierko, kde sa dajú 
stráviť príjemné chvíle  prechádzkami. 

Samozrejme pre milovníkov turistiky 
a cykloturistiky je tu veľká ponuka znače-
ných tras na spoznávanie okolitej prírody.

Pán riaditeľ, aké to je, riadiť takto veľké 
zariadenia?

Ako sa štandardne vraví, kľúčová je prá-
ca s ľuďmi. Spolupráca so zamestnancami 
tunajších kúpeľov je vo veľkej miere čino-
rodá a zaujímavá. Ja razím pravidlo, že 
ľuďom treba ísť príkladom. Keď od nich 
vyžadujete, aby správne plnili svoje úkoly, 
tak musia vidieť na svojom lídrovi, že aj 
on si príkladne plní svoje pracovné povin-
nosti. No  niekedy musíte byť nekompro-
misný. Ľudí, ktorí nechcú robiť to, čo 
majú, je treba čím skôr vymeniť a tých 
ktorí si svoju prácu robia, ako majú, je 
treba odmeniť. No hádam je na mieste 
vyzdvihnúť aj vplyv majiteľov našej kú-
peľnej spoločnosti a ich záujem o roz-
voj tohto kúpeľného miesta v Rajeckých 
Tepliciach. Od roku 1996, kedy sa sta-
li majiteľmi tohto zariadenia, ho taktne 
a systematicky zveľaďujú. Do roku 1996 
to totiž boli priemerné slovenské kúpe-
le, a vďaka tvorivej činnosti a veľkory-
sým investíciám sa vybavenosťou a úrov-
ňou služieb dostali na špičku európskeho 
kúpeľníctva. 

 
Vaše kúpele sú u českej klientely čo raz 
obľúbenejšie.

To je veľmi pozitívny trend. Čo sa 
týka návštevnosti našich kúpeľov, Česi 
sú za Slovákmi na druhom mieste. Je to 
tým, že českí hostia milujú teplú termál-
nu vodu a že sme prvé termálne kúpele 
po prekročení česko-slovenských hraníc. 

>>> www.spa.sk 

Rajecké Teplice sú Čechmi veľmi obľúbené. 

Je to tým, že českí hostia milujú teplú 

termálnu vodu a že sme prvé termálne 

kúpele za česko-slovenskými hranicami.  

SPA APHRODITE
RAJECKÉ TEPLICE

Peter Lališ
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Rozhovor s předsedou představen-
stva akciové společnosti Priess-
nitzovy léčebné lázně v Jeseníku 

Ing. Michalem Gaube, MBA, jsem začal 
konstatováním, že Priessnitzův zábal 
znají, používají a mají povědomí o tom, 
kdo byl Vincenz Priessnitz, lidé v řadě 
zemí. Těmi, kdo pokračují v tom, co Vin-
cenz Priessnitz v devatenáctém století 
započal, jsou současní majitelé Priess-
nitzových léčebných lázní se svými spo-
lupracovníky. Jejich lázně těží ze své 
polohy na Gräfenbergu, který je součástí 
prvních horských bariér stojících v ces-
tě vzdušnému proudění od Baltského 
moře, které obohacuje jeho klima o jód 
a další stopové prvky.
Pane předsedo, 
máte tu krásné, 
zdravé prostředí, 
téměř nedotčenou 
přírodu s obrov-
ským množstvím 
pramenů a vel-
mi čistý vzduch 
obsahující mořské 
sublimáty. 

Za jedno z nejčist-
ších ovzduší v Evro-
pě Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku 
také vděčí rozsáhlým lesům, které ovzdu-
ší dodávají kyslík a záporné ionty. Přízni-
vé klimatické faktory stimulují imunitní 

systém. Lidé se tu ocitají v prostředí, kde 
nejsou pod palbou těžkých alergenů. Naše 
lázně se nacházejí na území tektonických 
zlomů, kde se stýkají mladší druhohorní 
a třetihorní geologické struktury. Tyto geo-
logické anomálie ovlivňují klima, vlastnos-
ti vody i geoenergii. Léčebný potenciál naše-
ho území umocňuje i výskyt biogenních 
prvků (např. sodíku, draslíku, vápníku, 
hořčíku, lithia, železa, zinku aj.), prostupu-
jících do ovzduší ve vysokých množstvích 
z hlubokých vrstev zemské kůry. Toto mís-
to je opravdu magické. Jak říkáte, výborný 
vzduch, krásné prostředí a zdravá příroda. 

Vaše léčba a léčebná rehabilitace jsou 
s přírodními léčivými zdroji úzce spjaty. 

Ano, prvky moderní medicíny kombinu-
jeme s tradičními léčebnými lázeňskými 
a zdravotněrehabilitačními procedurami 
včetně terénních kúr, s aktivním pohy-
bem na čerstvém vzduchu, s nordic wal-
king a dechovými cvičeními, což lidskému 
organismu prospívá nejen při léčbě nemo-
cí dýchacího ústrojí, ale přispívá k celkové-
mu duševnímu zdraví. Léčíme tu jak ast-
ma a nemoci horních cest dýchacích, tak 
duševní poruchy. Je klinicky ověřeno, že 
lidem s duševními problémy aktivní pobyt 
na čerstvém vzduchu pomáhá. 

Světovou raritou je váš Balneopark Vin-
cenze Priessnitze, vodní zahrada, v níž se 

lze brodit potůčky, vyzkoušet Priessnitzo-
vy lavičky nebo Priessnitzovy střiky.  

Naše venkovní balneo? Tomu už se 
dostalo řady ocenění. To je (řečeno mateř-
ským jazykem Vincenze Priessnitze) Meis-
terstück. Těší se mimořádnému zájmu jak 
našich pacientů a hostů, tak výletníků. 
Kvůli němu k nám přijíždějí celé autobu-
sové výpravy (mimo jiné také ze sousední-
ho Polska), aby si ho mohly projít. 

Síla zdejších horských pramenů spočí-
vá v jejich molekulární struktuře, která 
z nich vytváří doslova živou vodu. Mole-
kuly vody se obecně shlukují do tzv. klas-
trů, které vodě dávají schopnost pamě-
ti. Příznivé vlivy okolí vodu oživují (její 
molekuly tvoří složitější klastry). Podle 
výzkumů lichtenštejnské laboratoře Hado 
Life Europe prameny v okolí našich lázní 
vykazují vysokou živost. Tím nejživějším 
pramenem je Finský pramen. Priessnit-
zův, Slovanský a Jitřní pramen pak jsou 
charakteristické slabou, zdraví prospěš-
nou radioaktivitou. Ne náhodou Priess-
nitz několikrát prohlásil, že lidi neléčí 
on, ale tento kraj a vše, co k němu patří.

Pane předsedo, jak se vám spolupracu-
je s městem Jeseník?

S městem máme velmi dobrou spolu-
práci. Klape nám to jak lidsky, tak pracov-
ně při realizaci společných akcí. Společ-
ně například děláme Ples města Jeseník 

Výborný vzduch, 
krásné prostředí 

a zdravá příroda

Ing. Michal Gaube, MBA

Priessnitzovy léčebné 
lázně v Jeseníku 
se nacházejí v nejsevernějším cípu Olo-

mouckého kraje uprostřed Rychlebských 

hor a Hrubého Jeseníku. V názvu nesou 

jméno svého zakladatele Vincenze Priess-

nitze a jsou považovány za vůbec první 

moderní vodoléčebný ústav světa. Jsou 

jedinými léčebnými lázněmi v České 

republice poskytujícími ucelený kom-

plex léčebné rehabilitace se specializa-

cí na psychosomatické souvztažnosti. 

Unikátní klima Gräfenbergu pozitivně 

působí především na léčbu dýchacích 

cest, štítné žlázy a významně přispívá 

i k léčbě kožních problémů, jako napří-

klad lupénky a atopických ekzémů. Mezi 

zdejší indikace patří i léčba diabetu.

Léčba dětí – průduškářů a astmatiků – 

tu má víc než sedmdesátiletou tradici. 

Kromě nemocí dýchacího ústrojí se láz-

ně zaměřují i na léčbu poruch výměny 

látkové, duševní choroby, nemoci kožní 

a onkologické. Ke snížení četnosti výsky-

tu projevů onemocnění u chronicky 

nemocných lidí, k jejich lehčímu průběhu 

a snižování užívání farmak vedle kom-

plexní lázeňské péče ve všech uvedených 

případech jednoznačně přispívají zdejší 

unikátní klimatické podmínky.
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a lázní nebo slavnostní zahájení lázeň-
ských sezon. Třetí květnový víkend u nás 
proběhlo slavnostní zahájení už 171. lázeň-
ské sezony. A jako tradičně ve spolupráci 
s městem. Měli jsme připraveny koncerty 
a různé atrakce, auta veterány, mažoretky 
a zdejší proslulý a světově úspěšný Decho-
vý orchestr mladých. Myslím, že se zaháje-
ní vydařilo. Ohlasy účastníků jak z města, 
tak z lázní byly vesměs pozitivní. 

Město nám pomáhá i s veřejnými inves-
ticemi. Loni například s veřejným osvět-
lením. V nejbližších letech plánujeme 
postavit chodník z Jeseníku k nám do láz-
ní. Spolupracujeme nejen s městem Jese-
ník, ale i s Olomouckým krajem. Kraj nám 
pomohl při některých veřejných investič-
ních akcích, kdy jsme tu společně pro děti 
vytvořili naučný park, v němž jsou různá 
zastavení, která nastupující generaci infor-
mují o jejich sepětí s přírodou. Obsahuje 
bludiště, vodní prvky, arboretum, inhala-
torium aj. Olomoucký kraj se z dotačního 

titulu podílel i na obnově dětského lanové-
ho centra. Ve spolupráci s krajem jsme také 
pořídili rekreační vláček, který děti a dospě-
lé návštěvníky našich lázní vozí po okolí.

V oblasti investic momentálně v nej-
bližších třech letech plánujeme rekon-
strukci naší „vlajkové lodi“, Sanatoria 
Priessnitz. Uvažujeme o rozšíření jeho 
bazénu, o rekonstrukci střechy a fasád. 

Kromě toho připravujeme studie na řeše-
ní zóny za sanatoriem. Chceme ji zkrášlit 
parkovou úpravou s fontánou. V součas-
né době probíhá soutěž, jakým nejvhod-
nějším způsobem tento atraktivní prostor 
využít. Ve spolupráci s městem Jeseník 
zde každou zimu provozujeme venkov-
ní kluziště s umělou ledovou plochu. 
Na jeho provoz Jeseník každoročně fi nanč-
ně přispívá, neboť je vzhledem k mírným 
zimám hodně nákladný.

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník jsou 
i vyhledávaným místem ke krátkodo-
bým pobytům. 

Ano, jejich objemy stále rostou. Největší 
poptávka po nich je v době státních svát-
ků, které jsou pracovními volny, kdy tu 
hosté mohou trávit prodloužené víkendy, 
aniž by museli čerpat dovolenou.

Poměrně úspěšně se nám daří  oslovovat 
také korporátní klientelu. Ta k nám jez-
dí na rekondiční pobyty. Rovněž její ná-
růst je rok od roku vyšší, neboť nejen 

 nadnárodní společnosti, ale i fi rmy s ryze 
českým kapitálem investují do konkuren-
ceschopnosti, do co nejvyšší výkonnosti 
a motivace svých zaměstnanců. Všechno 
to jsou soutěžené zakázky a kromě kon-
kurenční ceny se nám v nich daří uspět 
i díky zdejšímu unikátnímu klimatu, hor-
skému prostředí a špičkovým výkonům 
našich lékařů, fyzioterapeutů a masérů. 

Co podle vás, pane předsedo, nejvíc trá-
pí české léčebné lázeňství?

Dnes se na první místo dostává nedo-
statek pracovní síly. Získat personál, 
zejména odborný, lékaře, zdravotní sest-
ry, fy zioterapeuty, maséry, ale i kucha-
ře, číšníky atd., je velice složité. Navíc se 
balneologie v rámci medicínských oborů 
vyučovaných na lékařských fakultách čes-
kých univerzit dostala do pozadí a léčebné 

lázeňství v rámci zdravotní péče hrazené 
z veřejných fi nančních prostředků do role 
trpěné popelky. Vůbec se nebere v potaz, 
že pa cienti léčebných lázní stejně jako ti 
nemocniční či ambulantní praktických 
lékařů a lékařů specialistů po celý svůj pra-
covně aktivní život platí zdravotní a soci-
ální pojištění. A už vůbec že i chroničtí 
pacienti se díky absolvování lázeňské léč-
by vracejí do pracovního procesu zpravi-
dla v tak dobrém stavu, že nemusejí brát 
farmaka a mohou omezit četnost návštěv 

u  praktických lékařů a specialistů. Tím 
samozřejmě zdravotním pojišťovnám šet-
ří peníze, protože ty v souvislosti s léčbou 
jejich chronických nemocí nemusejí pro-
plácet tak velká množství farmak a výkonů. 
Zkrátka že i z tohoto pohledu má léčebné 
lázeňství významnou roli v rámci systému 
zdravotní péče a zdravotní prevence. 

Má, protože stejně tak, jako neporučíme 
větru a dešti, platí a bude platit, že člo-
věk léčí a příroda uzdravuje.

Tak tohle u nás na Gräfenbergu víme 
už téměř dvě stě let, co tu v roce 1822 Vin-
cenz Priessnitz začal přírodě vytvářet pro-
stor uzdravovat. Víme, že zdravá příroda, 
aktivní pohyb a čistá voda a vzduch pomá-
hají léčit. V současné schizofrenní době, 
kdy v podstatě přestalo existovat soukro-
mí, neboť každý za sebou jako slimák sliz 
zanecháváme digitální stopu pro Velké-
ho bratra, kterou žádný déšť nesmyje, je 
pro zdraví a harmonizaci osobnosti sepě-
tí s přírodou jedním z klíčových faktorů 
k udržení osobní integrity a schopnos-
ti uspět na pracovním trhu, v podnikání 
a v životě vůbec. 

>>> www.priessnitz.cz

Prvky moderní medicíny kombinujeme 

s tradičními léčebnými lázeňskými 

a zdravotně-rehabilitačními procedurami 

včetně terénních kúr.
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S generálním ředitelem společnos-
ti Lázně Františkovy Lázně, a. s., 
a předsedou Krajské hospodářské 

komory Karlovarského kraje Ing. Jose-
fem Ciglanským hovoříme na prahu 
hlavní lázeňské sezony, krátce po zakon-
čení valné hromady Svazu léčebných 
lázní České republiky.
Pane řediteli, jak jsou na tom vaše spo-
lečnosti působící v urbanisticky nejma-
lebnějších lázních 
České republiky?

Loňský rok byl 
pro zřejmě větši-
nu léčebných láz-
ní České republi-
ky úspěšný. Když 
b u d u  h o v o ř i t 
za naše lázně, tak 
z pohledu poptáv-
k y  z a h r a n i č n í 
i tuzemské klien-
tely. Poměr mezi tuzemskými a zahra-
ničími hosty se u nás stále drží padesát 
na padesát a ze zahraničních stále pře-
važuje německá klientela. 

Zmínil jste, že jsme na prahu hlavní 
lázeňské sezony. Je to tak. Slavnostní zaha-
jování lázeňské sezony se v tomto obdo-
bí v lázeňských městech Karlovarské-
ho kraje – Jáchymově, Karlových Varech, 
Ma riánských Lázních i u nás ve Františ-
kových Lázních – odehrává v týdenních 
intervalech v průběhu měsíce května.

Vaše lázně jsou především léčebné, se 
statutem nestátního zdravotnického 
zařízení. Nicméně Františkovy Lázně 
jako takové, a to i díky vám, u firemní 
i individuální klientely preferující well-
ness, regenerační, sportovně-relaxační 
či beauty pobyty posilují pozici jednoho 
z nejoblíbenějších míst Česka. A protože 
aplikace léčebných lázeňských procedur 

a wellness procedur se v řadě případů 
může lišit „pouze“ v tom, kolik času host 
věnuje silám uzdravující přírody, aby si 
jej „vzala do parády“ (té to zpravidla trvá 
tři i více týdnů, jež se nepostradatelní 
majitelé, manažeři a řadoví zaměstnanci 
podniků neodváží investovat do udržení 
či zvýšení si své konkurenceschopnosti 
v hospodářské soutěži či na trhu práce), 
škálou programových balíčků vychází-
te vstříc i hostům, kteří k vám přijíždějí 
na kratší, týdenní pobyty, prodloužené 
víkendy apod.

Skutečně, základem toho, co ve Fran-
tiškových Lázních společnosti naší sku-
piny zabezpečují, je klasická léčebná péče 
s využitím přírodního léčivého zdroje. To 
je to, co především chceme rozvíjet a budo-
vat. Ale i co se týče hostů přijíždějících 

na kratší wellness pobyty, máte prav-
du. V loňském roce jsme proto do provo-
zu po generální rekonstrukci uvedli náš 
nejstarší objekt Boutique & Spa hotel Tři 
lilie s bohatou historií, který provozujeme 
v režimu butikového well nessového hote-
lu. Je nejstarším lázeňským hotelem v Čes-
ké republice a jedním z nejstarších lázeň-
ských hotelů na světě, který kontinuálně 
(od roku 1793) nese původní krásné jméno. 
Nabízíme tak pro Františkovy Lázně nový 
produkt, krátkodobý wellnessový pobyt 
v rozmezí tří až pěti dnů či týdne, s tím, 
že host má svobodu volby, jak u nás čas 
pobytu využije. Pokud by k nám ale přijel 
na léčebný lázeňský pobyt, má dán pevný 
denní režim a v odpoledním čase a nedě-
li, kromě předepsané pitné či terénní kúry, 
možnost kulturního, společenského nebo 

Nabízíme pro Františkovy Lázně 

nový produktIng. Josef  Ciglanský
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sportovního vyžití a prostor i na další vol-
nočasové aktivity. Boutique & Spa hotel 
Tři lilie má necelých třicet pokojů a svými 
interiéry a vybavením vychází vstříc té nej-
náročnější klientele.

Území Františkových Lázní oplývá 
bohatstvím léčivých pramenů a jejich 
blízké okolí zdraví navracející slatinou. 

Ovšem hosty přijíždějící do vašich láz-
ní vybízí k poznávání jejich okolí tak 
obrovské množství zajímavých cílů 
a jedinečných atraktivit včetně krajiny 
jako stvořené k vyjížďkám na kole, že 
pro vás asi nebude snadné konkurovat 
jim vlastní programovou nabídkou. Nic-
méně i v tomto na své hosty pamatujete.

Je to tak. Ve Františkových Lázních 
se v letní sezoně podařilo zachovat tra-
dici pravidelných lázeňských koncer-
tů, na jejichž fi nanční zabez-
pečení se skládají subjekty 
podnikající ve Františkových 
Lázních v ubytovacích služ-
bách. Klíčem k výši participa-
ce je lůžková kapacita. Vybra-
né finanční prostředky se 
soustřeďují prostřednictvím 

radnice. Naše společnost ale svým hos-
tům nabízí řadu dalších kulturních akcí. 
V každém našem lázeňském domě něko-
likrát v týdnu organizujeme odpolední 
hudební matiné. Ať je to harfa, kytara, 
prostě produkce pro komorní prostředí. 
Minimálně jednou týdně pak zabezpe-
čujeme i jedno větší kulturní vystoupe-
ní v prostorách Císařských lázní.   

Jak hosty informujete o své programo-
vé nabídce?

K tomu už řadu let využíváme náš 
firemní bulletin – Františko-
lázeňské listy. Z něho se hos-
té mohou dozvědět o kultur-
ních akcích pořádaných naší 
skupinou a základní informa-
ce o možnosti využití františ-
kolázeňských přírodních léči-
vých zdrojů. 

Pane řediteli, rozhovor jsme začali hlav-
ní lázeňskou sezonou. Vy jste ji přivíta-
li i otevřením nově rekonstruovaného 
hotelu Luisa.

Ano, dříve objekt Rubeška. Provozo-
vatelem Luisy je naše společnost ze sku-
piny, Františkovy Lázně Aquaforum. 
Ve výhledu máme i upgrade lázeňských 
domů ve Francouzské ulici. V tomto 

 případě uvažujeme o umožnění vstu-
pu strategického partnera. Od archi-
tektů již máme zpracovánu výkresovou 
dokumentaci a jednáme s úřady v rám-
ci územního řízení, abychom věděli, 
zda bude projekt modernizace a výstav-
by nového lázeňského komplexu mož-
né realizovat.

>>>www.frantiskovylazne.cz

>>>www.tri-lilie.cz

Ve výhledu máme  upgrade lázeňských 

domů ve Francouzské ulici. V tomto 

případě uvažujeme o umožnění vstupu 

strategického partnera.
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ROYAL SPA 
je český rodinný řetězec lázeňských hote-
lů a resortů. Provozuje šest lázeňských 
komplexů, wellness hotel a termální 
park TERMÁLY LOSINY. Zaměstnává 
víc než čtyři sta lidí. Působí ve čtyřech 
lázeňských destinacích: v Luhačovicích, 
Mariánských Lázních, Velkých Losinách 
a Ostrožské Nové Vsi. Celková ubytova-
cí kapacita řetězce je zhruba tisíc lůžek. 
Řetězec se průběžně rozvíjí a investuje. 
„Neustále se snažíme dělat maximum pro 

spokojenost klientů. Ať už se to týká pokojů, 

prostředí, poskytovaných služeb, nebo péče. 

Průběžně upravujeme naši rozsáhlou nabíd-

ku pobytů, jak léčebných a zdravotněreha-

bilitačních, tak i relaxačních a wellness,“

říká marketingová manažerka ROYAL SPA 
Lenka Plachá a dodává: „Vycházíme tak 

vstříc hostům, kteří jsou stále náročnější.“  

MIRAMARE, Luhačovice
Při zahájení hlavní lázeňské sezony se 
svěcením pramenů v Luhačovicích byla 
na hlavní budově Lázeňských hotelů 
MIRAMARE odhalena pamětní deska dok-
tora Antonína Plachého. Slavnostního aktu 
se zhostili jeho dcera, ředitelka Lázeňských 
hotelů MIRAMARE Veronika Záhorská, 
společně s podnikatelem JUDr. Ing. Zdeň-
kem Zemkem. Přítomní si připomněli 

obrovský vklad před necelými dvěma lety 
zesnulého laureáta Ceny Sdružení lázeň-
ských míst České republiky za celoživotní 
a mimořádný přínos českému lázeňství, 
zakladatele a generálního ředitele skupiny 
ROYAL SPA pana doktora Antonína Plaché-
ho, který tento prosperující řetězec lázeň-
ských hotelů a resortů vybudoval a v jehož 
odkazu dnes pokračují jeho děti. 

V polovině února byla úspěšně dokon-
čena rozsáhlá rekonstrukce balneoprovo-
zu lázeňského domu MIRAMARE I. „Cílem 

bylo zmodernizovat interiéry pokojů a zajis-

tit hostům ještě větší komfort,“ říká Petr 
Válek, manažer lázeňského hotelu MIRA-
MARE Luhačovice. Stavební technik Ros-
tislav Belžík dodává: „Upgrade MIRAMARE 

I si vyžádal dispoziční a stavební úpravy. 

Nové rozvody vody včetně rozvodů naší léči-

vé minerální, nové elektroinstalace a výmě-

nu podlah. Podávání léčebných lázeňských 

kúr jsme soustředili do jednoho objektu, 

a přispěli tak k dalšímu zvýšení uživatel-

ského komfortu hostů. Balneoprovoz jsme 

rozšířili o sedm nových masážních van 

na celkově deset.“ Díky novému uspořádá-
ní léčebných lázeňských procedur vznikl 
ve VILE HELENA samostatný prostor pro 
doplňkové služby – kosmetiku, kadeřnic-
tví a pedikúru. 

HOTEL ROYAL Mariánské Lázně,
poskytuje komplexní služby pod jednou 
střechou. Komfortní ubytování, prvot-
řídní gastronomii s možností konzultace 
s nutričním terapeutem a dietním stra-
vováním, wellness a především špičkový 
balneoprovoz zabezpečující léčbu na bázi 
přírodních léčivých zdrojů (do objektu je 
přiveden Balbínův pramen) a odbornou 
zdravotní rehabilitaci. Zdravotnická služ-
ba zde funguje 24 hodin denně.

Letošní upgrade HOTELU ROYAL se 
týkal hotelové recepce. Realizace jejího 
moderního konceptu pamatovala na zvý-
šení komfortu obsluhy hostů. Recepce 
byla vyladěna do pro tento lázeňský hotel 
příznačné bordó barvy. V hotelu proběhla 
i rekonstrukce koupelen v pokojích kate-
gorie Superior a apartmánech Deluxe.

ROYAL SPA 
dvaadvacet let v lázeňství
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SIRNATÉ LÁZNĚ, Ostrožská Nová Ves
rovněž prošly úpravami. Nově klimati-
zované prostory ve 3. patře klienti v hor-
kých dnech určitě ocení. Rozšířen byl 
provoz podávání parafínu. V jeho dal-
ších nově upravených prostorách se 
teď poskytují parafínové zábaly krční 
a bederní páteře. 

V Sirnatých lázních léčbu zaměřují 
především na pohybový aparát a derma-
tologické potíže. V jejich areálu vyvěrají 
dva minerální prameny s vodou bohatou 
na sírany, kyselinu křemičitou, vápník, 
sodík, hořčík, draslík a železo, které bla-
hodárně působí na lidský organismus. 

115. výročí založení Sirnatých lázní 
v Ostrožské Nové Vsi
Historie Sirnatých lázní sahá do polo-
viny 18. století, kdy delší období sucha 
v obci zapříčinilo nedostatek pitné vody, 
a její obyvatelé tak byli nuceni hledat 
nový zdroj. Na místě bývalého močá-
lu, dnešních lázní, vybudovali kamen-
nou studnu. Brzy zjistili léčivé účinky 
vody. V roce 1902 rodák ThDr. Franti-
šek Botek nechal vodu otestovat v brněn-
ském ústavu a ta byla uznána za léčivou. 
V březnu roku 1903 se započalo s první 
stavbou a 29. červena 1903 Sirnaté láz-
ně zahájily provoz. Zájem o ně stoupl 
během druhé světové války, kdy obča-
nům protektorátu Čechy a Morava pře-
staly být dostupné lázně na Slovensku. 
Po válce, do roku 1948, Sirnaté lázně 
spravovala obec. Po znárodnění přešly 
pod správu okresní národní pojišťovny 
v Uherském Hradišti. V roce 1964 byly 
včleněny do správy Československých 
státních lázní – Luhačovice. V roce 1989 
byly Sirnaté lázně opět převzaty obcí 
Ostrožská Nová Ves, která v roce 1991 
požádala společnost ROYAL SPA o spo-
lupráci při budování a rozvoji lázeňství 
v Ostrožské Nové Vsi.

TERMÁLY LOSINY, Velké Losiny
Termální park ve Velkých Losinách má 
na letní prázdniny připraven pestrý pro-
gram. Návštěvníci se mohou těšit na ani-
mační programy pro děti, cvičení pro 
dospělé, vodní atrakce a koupání v deví-
ti termálních bazénech. K dětským rado-
vánkám bezpochyby patří i hřiště, které 
je umístěno zhruba 30 metrů od venkov-
ních bazénů, takže je ze všech koutů ter-
málního parku na dosah. Dětské hřiště 
má tvar korábu, kde nechybějí houpač-
ky, dřevěné kuželky, trampolína a oblí-
bená lanová dráha. Občerstvení si náv-
štěvníci mohou zakoupit v letním kiosku, 

 samoobslužné restauraci nebo u zmrzli-
nového stánku.

Wellness hotel DIANA – ideální pro 
rodiny s dětmi
Ubytovaní hosté mají 50% slevu na vstup 
do termálního parku TERMÁLY LOSINY 
a řadu dalších výhod a bonusů v rámci 
pobytových balíčků.

>>>www.royalspa.cz
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Čas od času do médií pronik-
ne, že jedenáct lázeňských 
míst – rakouských, němec-

kých a českých – usiluje o společný 
zápis na seznam světového přírodního 
a kulturního dědictví UNESCO. Nicmé-
ně Česká republika se jako jediná země 
v západní a střední Evropě (na rozdíl 
od svých východnějších rakouských 
a západních německých sousedů) může 
chlubit tím, že jedno z jejích lázeňských 
míst už na sezna-
mu UNESCO fi gu-
ruje. A právě tam 
jsem se začátkem 
května 2018 vydal 
pohovořit s jedna-
telkou lázeňské 
společnosti Lázně 
Lednice Ing. Ale-
nou Ďurišovou.
Paní inženýrko, 
vašemu lázeňské-
mu místu zápis Lednicko-valtického 
areálu na seznam světového přírodní-
ho a kulturního dědictví UNESCO slu-
ší, což se odráží i v úspěšnosti vašich 
léčebných lázní.

Bezesporu, těžíme z jeho světové pro-
slulosti a ze zdejšího podmanivě krás-
ného prostředí. Projekt, který tu byl 
úspěšně realizován, tedy že do této 

úžasné krajiny byly zasazeny léčebné 
lázně navracející lidem zdraví a vitali-
tu, je geniální.

Obec Lednice a nestátní léčebné zaříze-
ní LÁZNĚ LEDNICE, s. r. o., jedno jsou. 
Nicméně bez podpory managementu 
druhdy partnerských lázní Hodonín 
a odvahy lednických radních by Česká 
republika své nejmladší léčebné láz-
ně v místě honosícím se tím, že figu-
ruje na seznamu UNESCO, rozhodně 
neměla.

Je to tak. Lednice v roce 2005 vstoupila 
do dobrovolného svazku obcí Jihomorav-
ské lázně, ve kterém byly Lednice a Hodo-
nín, se záměrem vybudovat v Lednici 
lázeňské zařízení a v Hodoníně další pro-
vozní budovu. Výstavba léčebných lázní 
v obou lokalitách totiž byla nadregionál-
ním projektem. V roce 2006 byl objekt 
Lázní Lednice zkolaudován a v roce 2007 
je začaly provozovat Lázně Hodonín, pří-
spěvková organizace. Po deseti letech, 
v roce 2017, zastupitelstvo města Hodo-
nín odhlasovalo zahájení kroků směřu-
jících k ukončení činnosti Dobrovolného 
svazku obcí Jihomoravské lázně. Nasta-
la transformace a vznikla samostatná 
obchodní společnost LÁZNĚ LEDNICE, 
s. r. o., jejímž stoprocentním vlastníkem 
je obec Lednice. 

Jak jste už naznačil, o léčebné a zdravot-
něrehabilitační lázeňské pobyty v Lednici 
je velký zájem, a tak bych byla ráda, kdy-
by se v areálu našich lázní postavil dal-
ší objekt, který by umožnil rozšířit naši 
léčebnou a ubytovací kapacitu.

Každé pořádné lázeňské místo má 
lázeňskou kolonádu. Lednice není 
výjimkou.

Ano, má ji od roku 2014. Je to projekt, 
který realizovala obec Lednice z evrop-
ských peněz. Lázeňská kolonáda s pro-
menádou si u lázeňských hostů i obyva-
tel Lednice rychle získala velkou oblibu. 
Její výstavba trvala jeden rok a jsme na ni 
pyšní. Propojuje lázeňskou zónu s cent-
rem Lednice a opačným směrem vyúsťuje 
k rybníku Apollo. Ještě bych ráda dodala, 
možná se trochu pochlubila, že Lednice 
získala statut lázeňského místa podle plat-
ného lázeňského zákona jako třetí v Čes-
ké republice.

Pověst místa fi gurujícího na seznamu 
přírodního a kulturního dědictví lid-
stva UNESCO, vaši lékaři, fyzioterapeu-
ti, maséři a vůbec vysoká profesionalita 
veškerého vašeho personálu i schop-
nost jodobromové solanky třetihorní-
ho moře uzdravovat k vám přivádí hod-
ně samoplátců.

Avšak léčebnou péči poskytujeme 
i klientům zdravotních pojišťoven. Nic-
méně začínali jsme na samoplátcích. 
Smlouvy se zdravotními pojišťovna-
mi jsme prvně uzavřeli až v roce 2013, 
ale i tak dnes máme převahu samoplát-
ců. Poskytujeme i ambulantní zdravot-
ní a zdravotněrehabilitační péči. Měsíc 
co měsíc našich ambulantních služeb 
využije na tři sta pacientů, kteří trvale 
žijí v naší obci či jejím okolí nebo jsou 

Česko má 
lázeňské místo 

na seznamu UNESCO

Ing. Alena Ďurišová
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krátkodobě ubytováni ve zdejších hote-
lech, penzionech či privátech. 

Od té doby, co jsme začali léčit klien-
ty zdravotních pojišťoven, se nám mění 
struktura hostů, a to i těch samoplátec-
kých. Zpočátku k nám lidé přijíždě-
li hlavně na krátkodobé pobyty, spí-
še za regenerací a relaxací. V průběhu 

doby jsme ale hodně inovovali, zavádě-
li další, zejména léčebné a léčebněreha-
bilitační postupy, takže v tuto chví-
li jsme s to poskytovat přes sto druhů 
různých procedur. Nicméně medicín-
ská praxe stvrzující vysokou účinnost 
tradičních balneologických procedur 
nás směruje využívat především klasic-
kých kúr. V současné době tak, jak lidé 
mezi sebou šíří reference o kvalitě péče 
v našem zařízení, vstřícnosti zaměst-
nanců a až zázračně uzdravujících 
schopnostech našeho přírodního léčivé-
ho zdroje, máme i u samoplátců převa-
hu léčebných pobytů. Naším cílem bylo 
vybudovat v místě fi gurujícím na sezna-
mu světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO úspěšné léčebné láz-
ně. To se nám i díky velkému osobnímu 

vkladu ředitele Lázní Hodonín Milana 
Sýkory, porozumění někdejších zastu-
pitelů města Hodonín a hrdých pat riotů 
obce Lednice v čele se starostou Libo-
rem Kabátem podařilo a na to jsem pat-
řičně pyšná. 

>>> www.lednicelazne.cz

Díky prostředí, referencím, vysoké 

kvalitě péče a až zázračné účinnosti 

přírodního léčivého zdroje máme 

i u samoplátců převahu léčebných pobytů.

Lázně Lednice 
vznikly v srdci pozoruhodné krajiny 

Lednicko-valtického areálu, zapsané-

ho na seznam přírodního a kulturní-

ho bohatství lidstva UNESCO. Před 

miliony let tu bylo prehistorické moře, 

a když se při třetihorním vrásnění 

Morava zvedla z jeho dna, zůstala 

mořská voda uvězněna v podzem-

ních slujích. Jodobromová solanka je 

základním přírodním léčivým zdro-

jem lednických lázní. Obsahem jódu 

je jednou z nejkvalitnějších v Evropě. 

Blahodárně působí na pohybový a obě-

hový systém, na neurologické nemo-

ci, na gynekologické potíže a stavy 

po popáleninách. 

Lázeňský dům Lázní Lednice Perla 

s celkovou kapacitou 78 lůžek nabízí 

komfortní ubytování ve dvoulůžkových 

pokojích s příslušenstvím a v apartmá-

nech. Hosté mají k dispozici restauraci, 

kavárnu s venkovní terasou, zasedací 

místnost pro 40 osob, internetový kou-

tek, prostornou tělocvičnu, fi tcentrum, 

saunu, bazén s vířivkou a protiprou-

dem a samostatnou místnost s vířivkou 

se slanou vodou. Bezbariérový přístup 

je zabezpečen do všech částí budovy. 

Nádherné lázeňské prostředí, příjem-

ný personál a blahodárné účinky léčivé 

minerální vody dokážou uspokojit i vel-

mi náročnou klientelu. 
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Rozhovor pro lázeňské vydání 
Všudybylu jsem s generální ředi-
telkou Spa Hotelu Thermal Klá-

rou Dytrychovou zahájil otázkou: Paní 
ředitelko, jaký jste měli loňský rok 2017?

V  p o r o v n á -
ní s rokem 2016 
ještě úspěšnější. 
Významně tomu 
n a p o m o h l o ,  ž e 
 jsme se navrátili 
k arabsky hovořící 
klientele. Podaři-
lo se nám tak kom-
penzovat fakt, že 
v Karlových Varech 
ubyla středněpří-
jmová vrstva klientely ruské. Kromě arab-
ských hostů nám výrazně přibyly i asijské 
skupiny. U těch došlo k navýšení o neuvě-
řitelných 323 procent. Z arabsky mluví-
cích zemí se momentálně rekrutuje nejvíc 
hostů, kteří se k nám opakovaně vracejí.

Co je k vám přivádí?
Protože jsem předtím pracovala pouze 

v pražských hotelech umístěných v cen-
tru Prahy, teprve až tady jsem se prvně 
setkala s tím, že opakovaných hostů je 
přes polovinu. Že tu dokonce máme pět-
apadesát procent takových, kteří k nám 

jezdí na měsíc až dva dvakrát v témže 
roce. Někdy se až člověk diví, že když 
v Karlových Varech zůstávají dvakrát dva 
měsíce, nechtějí ještě vyšší komfort, než 
jim náš čtyřhvězdičkový hotel může před 
svou generální rekonstrukcí poskytnout. 
Pokud se na toto téma rozhovoří, vždyc-
ky jako hlavní důvod uvádějí, že tu máme 
ve Varech nejlepší léčení. Takže krom 
toho, že se vracejí do důvěrně známého 
prostředí a také kvůli našemu personálu, 
na který si tak zvykli, že naše zaměstnan-
ce znají jmény a naši lidé si zase pamatu-
jí, co ten který z hostů preferuje a vyžadu-
je, hlavním důvodem jejich věrnosti je 
úroveň naší léčebné lázeňské péče. Hos-
té v ceně pobytu mají tři léčebné proce-
dury denně plus lékaři a dietology naor-
dinovanou speciální stravu odpovídající 
jejich indikaci. Říkají – a informaci zázrač-
né účinnosti lázeňských léčebných poby-
tů ve Spa Hotelu Thermal předávají svým 
známým, z nichž se posléze stávají naši 
noví hosté –, že co se léčebné péče týče, 
mají za to, že jsme v Karlových Varech nej-
lepší. O tom, aby to tak zůstalo, v našem 
balneoprovozu pečuje pětačtyřicet kolegů 
– masérů, fyzioterapeutů, lázeňských pra-
covníků, zdravotních sester apod., včetně 
pěti lékařů. Držíme tu nepřetržitou zdra-
votní službu. 

Léčebná lázeňská péče 
hlavním důvodem

Klára Dytrychová

Lázeňský a festivalový 
hotelový komplex 
Spa Hotel Thermal**** 

je situován v samém srdci Karlových 

Varů, nedaleko sadů Antonína Dvořáka 

a kolonád s léčivými prameny.

Disponuje jedním z největších kongreso-

vých center v západních Čechách. Jeho 

celková kapacita přesahuje dva tisíce 

konferenčních míst. Největší měrou se 

na ní podílí Velký sál s 1 148 místy. Dal-

ších tisíc míst je rozloženo mezi další dva 

sály a menší salonky, všechny s variabil-

ním uspořádáním. Centrum je tak vhod-

né pro pořádání kongresů všech druhů 

a velikostí – od menších akcí komorního 

typu až po velké mezinárodní konference.

Hotel nabízí komfortní ubytování v jed-

nolůžkových, dvoulůžkových pokojích 

a v apartmánech. Pokoje s balkony mají 

výhled na lázeňskou část města. Pokoje 

s francouzskými balkony do parku. 

Snídaně, obědy a večeře jsou servírová-

ny v hotelové restauraci formou bufe-

tových stolů. Část restaurace prochází 

do prostorné venkovní terasy s výhle-

dem do centra Karlových Varů. Vedle 

hotelové recepce je k dispozici Film Café 

s nabídkou teplých a studených nápojů 

a lehkého občerstvení.

MODERNÍ BALNEO CENTRUM nabízí 

širokou škálu léčebných kúr. Nachází se 

v prvním a druhém bezbariérově dostup-

ném podzemním patře. Nabízí více než 

padesát léčebných a zdravotněrehabili-

tačních procedur a služeb, které je spo-

lu s wellness službami možné zakoupit 

v balneo recepci ve 2. patře. 

WELLNESS CENTRUM disponuje vnitř-

ním bazénem, whirlpoolem, Kneippovým 

chodníkem, parní lázní, finskou sau-

nou, infrakabinou a dobře vybaveným 

 fi tness.

Neubytovaným hostům, krom různých 

masáží, hydroterapie, elektroterapie 

a dalších wellness procedur, Spa Hotel 

Thermal nabízí i ambulantní balíčky.
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Naposledy jsme se potkali 1. března 2018 
na Balneo party, kde jsem u vás při té 
příležitosti dělal pro Všudybyl rozhovor 
s primátorem Karlových Varů Petrem Kul-
hánkem a předsedou vašeho představen-
stva Ivanem Chadimou (viz archiv www.e-

-Vsudybyl.cz, článek „Balneo party Spa 

Hotelu Thermal“). Kdybyste měla vyzdvih-
nout přednosti Karlových Varů, které 
jsou zřejmě po Praze nejfrekventovaněj-
ší turistickou destinací České republiky…

Ano, naposledy jsme se u nás setkali, 
když jsme tu po rekonstrukci do plného 
provozu slavnostně uváděli náš balneo pro-
voz. A pokud bych měla hovořit o atraktivi-
tách Karlových Varů? V prvé řadě to samo-
zřejmě jsou přírodní léčivé zdroje. Zejména 
horké léčivé termální prameny. Lázeňská 
zóna Karlových Varů je atraktivní i svojí 
architekturou. Když vyjedete na některou 
z vyhlídek, například na Dianu, je to nád-
herný pohled. Kolonády, kavárničky, par-
ky máte jako na dlani… Ze všeho vyzařuje 
klidná, pohodová atmosféra světově reno-
mované lázeňské metropole. Pokud už tu 
nejste přímo v přírodě, pak velmi blízko 
přírody. Blízko lesů, vyvřelých skalních 
masivů včetně malebně tajemných Svatoš-
ských skal proti proudu Ohře nad Karlový-
mi Vary. A když už hovořím o okolí Karlo-
vých Varů, nesmím zapomenout na zdejší 
pohoří, Slavkovský les, který je chráněnou 
krajinnou oblastí, na středověce rázovité 

město Loket, hrad a zámek Bečov s relik-
viářem svatého Maura aj. Zkrátka je tu 
spousta cílů, které stojí za to navštívit.

Léčebný lázeňský režim je hodně přís-
ný a fyzicky náročný. Mají vaši hosté 
chuť a čas tyto další krásy Karlovarska 
poznávat?

Bezesporu. Ale ještě k léčení: devade-
sát procent hostů Spa Hotelu Thermal je 
v Karlových Varech na léčení. Pouze deset 
procent na leisure pobytu. Hosté, kteří 
jsou u nás na léčení, mívají léčebný pro-
gram až do podvečera. Procedury, aby se 
jejich organismu dostával čas na adaptaci, 

tak bývají například časovány na desátou 
hodinu, na jednu po obědě a pak až třeba 
na čtvrtou. Léčebné kůry u nás podáváme 
až do osmnácté hodiny. Veškeré pobytové 
balíčky, které prodáváme s léčením, obsa-
hují šestkrát týdně tři léčebné procedury. 
Jediným volným dnem je neděle. V  neděli 

se tak naši hosté mohou vydat i na celo-
denní výlet do Prahy.

Dotkla jste se chystané rekonstrukce 
hotelu. Čím budete začínat?

Na rekonstrukci tvrdě pracujeme. Naše 
hotelová společnost navýšila základní jmě-

ní ze státních zdrojů. To znamená, že spa-
dáme pod zákon o veřejných zakázkách. 
Na jakoukoli věc, kterou tu chceme rea-
lizovat, proto musíme vypsat veřejnou 
zakázku. Momentálně máme vysoutěženy 
projektanty, kteří mají rekonstrukci 

vyprojektovat, a postupujeme dál s tím, že 
předpokládáme, že začátek rekonstruk-
ce bude startovat v listopadu tohoto roku. 
Rekonstrukce bude realizována za provo-
zu. V první fázi, v zimních měsících, se 
chystáme na upgrade pokojů od desátého 
do patnáctého patra. 

Co generální ředitelce Spa Hotelu Ther-
mal momentálně dělá radost?

Že už je konečně krásné počasí a že 
půjdeme do léta. To v hotelnictví, a zejmé-
na v lázeňském hotelnictví, znamená pří-
liv dalších hostů. Nejen těch, kteří budou 
využívat naše ubytovací služby, ale i těch, 
kteří obsadí venkovní restaurační terasu. 
Bohužel nám do toho v květnu spadal 
ramadán. Co se týkalo květnových akcí 
souvisejících s naším hotelem, které mi 
rovněž udělaly radost, určitě bych jme-
novala Food festival, jehož se v prostoru 
před naším hotelem zúčastnily kulinář-
ské týmy řady hotelů a restaurací; Karlo-
varský půlmaraton (19. 5.) – tiskovou kon-
ferenci a další věci s ním související jsme 
měli tady; hned nato následovala FISAF – 
soutěž dětských kategorií v aerobiku. 
A těším se na Karlovarský fi lmový festi-
val a na podzimní Tourfi lm a Tour Re gion 
Film, které jsou pro Karlovy Vary velikým 
přínosem. 

>>> www.thermal.cz

Když se naši hosté rozhovoří, proč k nám 

do Spa Hotelu Thermal opakovaně jezdí, 

a to i dvakrát ročně až na dva měsíce, jako 

hlavní důvod uvádějí, že máme ve Varech 

nejlepší léčení.
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Přírodním léčivým zdrojem láz-
ní je bělohradská slatina, která se 
těží nedaleko lázní. V bezprostřed-

ní blízkosti lázeňských domů se nacháze-
jí bývalá slatinná jezírka, která jsou dnes 
oblíbeným výletním místem nejen lázeň-
ských hostů.

Hlavní specializací bělohradských 
slatinných lázní je rehabilitace a léčba 
nemocí pohybového ústrojí. Jde hlav-
ně o revmatické choroby, bolesti páte-
ře, Bechtěrevovu nemoc, artrózy a stavy 
po úrazech a ortopedických operacích. 

Blahodárná slatina vykazuje velmi dob-
ré výsledky i při léčbě nemocí gynekolo-
gických, nervových, onkologických a kož-
ních. Nedílnou součástí lázní je léčebna 
pro děti, která taktéž využívá přírodní sla-
tinný zdroj a letité zkušenosti k léčbě dět-
ských skolióz a dětských gynekologických 
indikací. K lázním patří také Domov Vita-
lita poskytující rehabilitační pobyty se-
niorům a osobám s tělesným postižením 
s nutností 24hodinové péče.

V Bělohradě si přijdou na své i nároč-
nější příznivci lázeňské turistiky. Moder-
ní čtyřhvězdičkový Spa resort Tree of Life 
nabízí jak klasickou lázeňskou terapii, tak 
široký výběr regeneračních programů. 
Stále vyhledávanějším je SLIM program 
zaměřený na efektivní a dlouhodobou 
redukci hmotnosti.  

Lázně se neobejdou bez kvalitního 
zázemí, proto společnost neustále inves-
tuje do svého rozvoje. Od roku 1992, kdy 
jsou lázně opět v soukromých rukou, 
byla investována do jejich modernizace 

a rozšiřování téměř miliarda korun. 
Za poslední rok to byla například kom-
pletní rekonstrukce balneoprovozu sla-
tinných lázní, rekonstrukce se dočkala 
část pokojů hotelu Janeček a Anna Marie, 
resort Tree of Life nově nabízí moderní 
fi tness zónu s vybavením odpovídajícím 
nejnovějším přístupům a trendům for-
mování postavy a lázně pro děti budou 
od léta 2018 využívat nový rehabilitační 
pavilon, který významně přispěje k větší-
mu komfortu dětí i personálu. Další roz-
vojové projekty jsou plánovány i do příš-
tích období.

>>> www.belohrad.cz 

>>> www.treeofl ife.cz

>>> www.domovvitalita.cz

>>> www.lazneprodeti.cz

Blahodárné účinky slatiny 
a nekonečná relaxace 

v Lázních Bělohrad
V půvabně zvlněné krajině krkonošského podhůří najdete místo, které 

vás okouzlí svou poklidnou atmosférou. Spojení přírody, tradice 

a slatiny, to jsou Lázně Bělohrad, místo s bohatou léčebnou historií.
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S viceprezidentem Evropského sva-
zu lázní – European Spas Asso-
ciation (ESPA) a viceprezidentem 

Svazu léčebných lázní České republi-
ky Ing. Martinem Plachým se potkává-
me krátce poté, co se vrátil z výročního 
kongresu Evropského svazu lázní, kte-
rý se konal 23. až 
25. května 2018 
v nizozemském 
Domburgu.

Letošnímu kon-
gresu dominovala 
organizační téma-
ta, která vyvolá-
vá situace a vývoj 
v ESPA. Přibyli noví 
členové. Za posled-
ní  rok  Chor va -
ti a Slovinci. Chystá se vstoupit Srbsko 
a Bělorusko, což je pozitivní. Na druhou 
stranu trvají problémy u některých sva-
zů, jako třeba v Polsku nebo u němec-
kých kolegů. Zemský Bavorský svaz léčeb-
ných lázní, nejsilnější v Německé spolkové 
republice, totiž loni vystoupil z Německé-
ho svazu lázní a to má dopad až na evrop-
skou úroveň. Současně se diskutují některé 
podněty o větším otevření ESPA a umož-
nění vstupu nových individuálních členů, 
a jak to udělat, aby navzdory jejich vstupu 
ESPA zůstala tím, čím byla – hlavně zastře-
šující organizací národních svazů. 

Na programu jednání kongresu byla rov-
něž oblast balneologického výzkumu nebo 
také fungování elektronické knihovny bal-
neologického výzkumu ESPA, na kterou 
je obrovské množství pozitivních ohlasů. 
I díky její existenci teď probíhají koordi-
nované aktivity ve sběru podkladů efektů 
lázeňské léčby napříč Evropou, které chce 
ESPA postupně prezentovat. 

Jednali jsme i o tom, jak ještě víc vylep-
šit fungování soutěže ESPA Innovation 
Awards. Také jsme řešili otázky směrem 
k B2B promočním aktivitám, s nimiž jsme 

začali před pěti lety, kdy jsme jako dopro-
vodné akce výročních kongresů začali 
pořádat B2B workhsopy. Poté, co do ESPA 
vstoupili Slovinci, kteří akci obdobné-
ho charakteru organizují již devět let, 
zvažujeme spojit workshop ESPA s jejich 
B2B workshopem.

Co se týče přednášek, osobně mě nejví-
ce zaujalo vystoupení experta z USA, kte-
rý hovořil o marketingové komunikaci 
3.0 a na příkladech dokumentoval vývoj 
a trendy v marketingu, které se objevi-
ly zejména díky využívání nových médií 
a informačních technologií. V průběhu 
kongresu vystoupili představitelé vel-
kých holandských a německých tourope-
rátorů. Mezi přednáškami nechybělo ani 
téma věnované „hedvábné stezce“ a roz-
voji evropsko-čínských vztahů.  

Nesmírně zajímavé pro mě určitě bylo 
seznámení s regionem Domburgu. Dom-
burg totiž není typickým lázeňským mís-
tem, ale spíš přímořským letoviskem, 
které vydatně těží ze zdravotního turis-
mu. Praktikují v něm talasoterapii. Co je 
na něm nejpozoruhodnější, jak obrovské 
množství domácích a zahraničních hostů 
přitahuje. Každoročně tak zaznamenává 
na pět milionů přenocování, což je objem, 
jejž generují společně veškerá lázeňská 
místa v České republice. A těch máme 
na čtyřicet! Zkrátka  úžasné! Podpora ces-
tovního ruchu je tam cítit na každém kro-

ku. Určitě je inspirující seznámit se s tím, 
jak k cestovnímu ruchu a lázeňství přistu-
pují v Holandsku. Čeho všeho díky tomu-
to přístupu radní a obyvatelé Domburgu 
dokázali dosáhnut. 

>>> www.europeanspas.eu 

XXIII. kongres
Evropského svazu lázní

Ing. Martin Plachý

Určitě je inspirující seznámit se s tím, jak 

k cestovnímu ruchu a lázeňství přistupují 

v Holandsku. Čeho všeho díky tomuto 

přístupu v Domburgu dokázali dosáhnut.

Domburg, kde se ve dnech 23. až 

25. května 2018 konal XXIII. kongres 

Evropského svazu lázní, je co do počtu 

obyvatel malou obcí. Ač ve skutečnos-

ti větší vesnice, byl roku 1223 pový-

šen na město. Významným předělem 

novodobých dějin pro něj byl příchod 

železnice a přímé parolodní spojení 

s Anglií. Britský vliv z první poloviny 

 devatenáctého století je v Domburgu 

zodpovědný za vznik druhého golfové-

ho hřiště na území Holandska. Brzy se 

tak stal aristokracií a vyššími společen-

skými vrstvami vyhledávaným mon-

dénním přímořským lázeňským leto-

viskem. Z hlediska léčebného lázeňství 

Domburg obzvlášť proslavil lékař, fyzio-

terapeut a masér Johann Georg Mezger, 

jenž byl během svých začátků (obdobně 

jako náš Vinzenz Priessnitz) odbornou 

veřejností obviněn ze šarlatánství. Nic-

méně díky vědeckému přístupu k fyzio-

terapii a zdravotní rehabilitaci vůbec, 

stejně jako Priessnitz, navzdory závis-

tivcům, dosáhl mezinárodní proslulos-

ti. Po úspěšné léčbě syna krále Villiama 

III. Nizozemského, vládnoucího v letech 

1849 až 1890, král doktora Mezgera jme-

noval „specialistou na léčbu kloubů“ 

(Specialiteit in het behandelen van gew-

richtsaandoeningen) a udělil mu první 

z řady státních vyznamenání, Orde 

van de Eikenkroon (Řád dubové koru-

ny). Dnes má Domburg i s okolními 

distrikty necelých sedmnáct set stálých 

obyvatel. Co je na něm pozoruhodné, je 

obrovská popularita mezi lázeňskými 

hosty a turisty z celého světa. Každo-

ročně tak zaznamenává na pět milionů 

přenocování, což se rovná objemu veš-

kerých přenocování ve všech lázeňských 

místech Česka.
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Po úspěšném pohárku Nectarium, 
který podle rozhodnutí poroty zví-
tězil v roce 2016 v designérské sou-

těži a byl v různých barevných variantách 
představen v uplynulých dvou sezonách, 
připravily Lázně Luhačovice, a. s., na květ-
novou slavnost Otevírání sezony další 

novinku. Stal se jí pohárek s názvem Labuť 
zkušeného českého designéra Daniela Pir-
šče. Jeho návrh, který postoupil do fi nále 
designérské soutěže v roce 2016, získal nej-
větší přízeň ve veřejném hlasování. 

Autora inspirovala labuť a její dlou-
hý krk mírně prohnutý do písmene S. 

Obdobný motiv byl inspirací i pro archi-
tekta Dušana Jurkoviče, který plastiky 
labutí použil na hlavní vstupy dnešního 
hotelu Jurkovičův dům. Pohárek vyniká 
jemnou kompaktní linií a originálním 
propojením madla a pítka, které přechá-
zí v náustek. Podstatu designu nejlépe 
vystihuje sám autor: „V našem světě všech-

no dávno existuje, jen se to zdá být skryté…“

Originální lázeňské pohárky Labuť 
a Nectarium jsou v prodeji výhradně 
v zařízeních akciové společnosti Lázně 
Luhačovice. 

>>> www.lazneluhacovice.cz

Lázně Luhačovice představily 
nový lázeňský pohárek Labuť

Hosté a příznivci Luhačovic si 
už zvykli, že každý rok Lázně 
Luhačovice, a. s., modernizují 

nejen svá zařízení, ale výrazně se podíle-
jí i na investicích určených pro širokou 
veřejnost. Letos se mohou těšit na dlou-
ho očekávanou rekonstrukci kolonády, 
haly Vincentka a přilehlých prostor. Pů-
jde o nejrozsáhlejší obnovu v její sedm-
desátileté historii. Této monumentální 

stavbě lázeňského středu vrátí její původ-
ní lesk. Jedná se o projekt, kam bude mířit 
zdaleka nejvíc finančních prostředků 
a energie. Původní pítko uprostřed kolo-
nády znovu ožije a bude nabízet léčivý 
pramen. Samotná hala Vincentka bude 
vybavena moderní technikou pro pořá-
dání společenských akcí a v prvním pat-
ře a na ochozech vznikne zajímavá inter-
aktivní expozice o vzniku luhačovických 
přírodních léčivých vod. Rozsah staveb-
ních a restaurátorských prací je veliký 
a technologicky náročný. Doba obnovy je 
plánována na přibližně jeden rok. Poby-
ty v Luhačovicích a procházky lázeňským 
parkem budou ale i tak atraktivní a plné 
lázeňské pohody. Je to dáno nejen rozleh-
lostí parku, ale hlavně jeho kondicí, která 
je po rekonstrukcích komunikací, obnově 
zeleně i vybudování nového pítka nejlep-
ší za poslední dekádu. 

Stranou nezůstane ani kulturní památ-
ka a výjimečné architektonické dílo 

Dušana Jurkoviče, Vodoléčebný ústav 
a Říční a sluneční lázně. I tyto objekty se 
v nejbližších letech dočkají obnovy. Cílem 
je zabránění zhoršování technického sta-
vu a zachování památkové hodnoty sta-
veb. V první etapě bude areál přeměněn 
na muzeum. Ve střednědobém horizontu 
by se komplex měl změnit na hotel s well-
ness centrem. Areál dokončený v roce 
1903, který zažil největší slávu v období 
první republiky, tak má ambici stát se dal-
ším turisticky atraktivním místem Luha-
čovic pro další generace.  

Financování obou projektů bude zajiš-
těno z IROP v kombinaci s vlastními zdro-
ji akciové společnosti Lázně Luhačovice. 

Luhačovická kolonáda i Jurkovičův 
Vodoléčebný ústav s plovárnou 

se dočkají revitalizace
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Díky rozšíření a modernizaci si pro svůj pobyt mohou od začát-
ku roku hosté Lázní Luhačovice, a. s., opět vybrat bývalý pen-
zion Riviera, který se změnil na moderní tříhvězdičkový gar-

ni hotel s 73 lůžky, recepcí, restaurací a novým výtahem. K původní 
budově z roku 1928 s dvoupodlažní přístavbou ze 70. let minulého sto-
letí byla během realizace doplněna další dvě patra. Celý objekt hotelu, 
který se nachází v blízkosti centra města u vstupu do lázeňského par-
ku, se tak výškově srovnal a obě části působí souměrně.

Pět týdnů v únoru a březnu stačilo k tomu, aby se také interiér hote-
lu Palace proměnil k nepoznání. Pozornost byla věnována výměnám 
všech koberců, ale hlavně rekonstrukci společných prostor. První eta-
pa rekonstrukce největšího luhačovického hotelu přinesla i zvýšení 
kvality stravování. 

Lázně Luhačovice, a. s., nezapomínají ani na investice, které zlep-
ší kvalitu služeb pro dětské pacienty. V dětské léčebně Vítkov je proto 
naplánováno rozšíření již nedostačujících prostor jídelny včetně pří-
slušných gastroprovozů. Hosté budou mít k dispozici větší vstupní halu 
s recepcí, dětským koutkem a venkovní krytou terasou. Počítá se i se 
čtyřmi novými pokoji s kapacitou dvanácti lůžek. Práce budou zahá-
jeny v listopadu 2018.  

Od května je po rekonstrukci otevřena také populární cukrárna 
na Lázeňském náměstí, jejíž dezerty a skvělá káva neodmyslitelně pat-
ří k lázeňské atmosféře. 

Chtěli byste zažít atmosféru první republiky, ve které 
se odehrávaly příběhy seriálu Četníci z Luhačovic, 
a strávit pobyt v přímo hotelu Popper? Pro všechny, 

kteří by se chtěli přenést v čase o sto let zpět, připravila akci-
ová společnost úplně nový a po všech stránkách výjimečný 
pobyt Dovolená v hotelu Popper aneb za Četníky do Luhačo-
vic, inspirovaný úspěšným seriálem České televize. 

Účastníci budou ubytováni v hotelu Dům B. Smetany, 
na jehož balkoně bude, podobně jako v seriálu, skuteč-
ný nápis „Hotel Popper“. Personál bude v dobových kos-
týmech, na ulici se o pořádek postarají četníci v unifor-
mách z roku 1919 a nebude chybět ani dobový jídelní lístek 

a další překvapení. Součástí pobytu bude také organizo-
vaný program s fi lmovou tematikou, jehož součástí bude 
promítání vybraného dílu seriálu, beseda s jeho tvůrci, 
DVD se všemi díly seriálu nebo zájezd do Kabinetu fi lmové 
historie a Filmového uzlu Zlín. Chybět nebudou ani pro-
cedury, základem jsou služby odpovídající osvědčenému 
pobytu Lázeňská dovolená. Pobyt byl naplánován ve dvou 
termínech. První z nich se uskutečnil za velkého zájmu 
na konci dubna. Druhý je naplánován v týdnu od 30. září 
do 7. října 2018. 

„Na myšlenku využití fi lmové tematiky u pobytu nás přivedla 

tradice fi lmové tvorby v regionu, stále častější natáčení v Luha-

čovicích, rostoucí poptávka fi lmových štábů po Luhačovicích 

jako atraktivní lokaci, ale i zájem samotných hostů. V neposled-

ní řadě jsme tento produkt zamýšleli jako netradiční ochutnáv-

ku doby, kdy vznikalo Československo, což si právě připomí-

náme,“ řekl MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní 
Luhačovice, a. s.

Netradiční pobyt oslovil i porotu v soutěži Velká cena 
cestovního ruchu 2017/2018, která mu udělila první místo 
v kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček. Zaujalo ji 
především propojení odkazu televizního pořadu s aktivním 
pobytem a ocenili originální nápad s regionálním přesahem 
a s nápaditou a dobře cílenou komunikací. 

Modernizace 
od hotelů až po cukrárnu

Příznivci Četníků z Luhačovic 
mohou strávit 

týden v seriálovém 
hotelu Popper
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Výkonnou ředitelk u hanác-
kých lázní Lázně Slatinice, a. s., 
Ing. Irenu Vašicovou jsem v sou-

vislosti s hlavním tématem Všudybylu 
oslovil: Paní ředitelko, krom dominují-
cích léčebných a zdravotněrehabilitač-
ních pobytů se vám výrazně daří v oblas-
ti firemních akcí, 
konferencí, večírků 
a teambuildingů. 

D a ř í .  Z ř e j m ě 
i proto, že k léčeb-
né a zdravotněreha-
bilitační  orientaci 
našeho zařízení 
umíme do firem-
n í c h  p r o g r a m ů 
zařadit  masáže, 
léčebné koupele, 
zábaly, pronájem krytého bazénu, zdra-
votní přednášky apod. Dokážeme zajišťo-
vat i doprovodné populárně-vědecké 
a zábavní programy, catering a samozřej-
mě ubytování. Vše tzv. na klíč podle přání 
klienta. Průmyslové podniky z celého Čes-
ka k nám vysílají zaměstnance na rekon-
diční, rehabilitační a léčebné pobyty. 

A protože služeb našich lázní využívají 
čím dál mladší lidé, zabezpečujeme pro 
ně jejich věku odpovídající aktivity. Snaží-
me se je koncipovat tak, aby se u nás nikdo 
nenudil. Proto pořádáme nejen kulturní 
akce, ale rozšiřujeme i nabídku sportov-
ních. Hostům je k dispozici vnitřní bazén 
s whirlpoolem, saunový svět, půjčovna 
jízdních kol a nordic walking holí, stol-
ní tenis. V rámci turistického informač-
ního centra je možno zapůjčit si přenos-
né ohniště a jehly na opékání. Po celé léto 
zde pořádáme bubnování, country večery, 
letní kino a další kulturní aktivity. V obci 
Slatinice lze zajistit pronájem sokolovny, 
venkovního osvětleného hřiště, fotbalo-
vého hřiště, tenisových antukových kur-
tů a hřiště pro plážový volejbal. Vzhledem 
k tomu, že se Lázně Slatinice nacházejí 
na úpatí Velkého Kosíře, který je nádher-
ným přírodním parkem, je v našem oko-
lí velké množství běžeckých tras, tras pro 
horská kola i nordic walking. Zprostřed-
kovaně rovněž nabízíme zapůjčení kolo-
běžek, různé druhy cvičení apod. V krátké 
dojezdové vzdálenosti jsou pak aquapark 
(12 km), hřiště na paintball (12 km), golfo-
vý resort (20 km) a spousta dalších sporto-
višť. Pro obdivovatele památek pořádáme 
výlety po kulturních památkách v okolí, 
ať už je to Olomouc, Kroměříž, či blíže 
situované Čechy pod Kosířem s atraktiv-
ním muzeem kočárů, Náměšť na Hané, 
přímo v areálu lázní lze navštívit Gale-
rii Zdeňka Buriana, kde je vystavena uni-
kátní sbírka čítající více než půldruhého 
sta originálů kreseb, kvašů, akvarelů i ole-
jů a je doplněna dalšími stovkami knih, 
katalogů a časopisů zachycujících malířo-
vu tvorbu.

Léčíte pohybové ústrojí, nemoci nervo-
vé, kožní, onkologické a cévní. 

To hovoříte o našich léčebných lázních. 
Naše společnost ale provozuje i odborný 
léčebný ústav, který byl před třemi lety 
ještě na třiceti lůžkách. Nyní je na čty-
řiceti a od prvního července 2018 bude 
na padesáti lůžkách. Na přelomu roku 
chystáme modernizaci balneoprovozu 
v lázeňském domě Morava a dopracová-
váme generel, který řeší, jak se budou 
naše léčebné lázně rozvíjet v následují-
cích pěti až deseti letech. 

>>> www.lazneslatinice.cz

Malebné lázně 
na úpatí Velkého Kosíře

Ing. Irena Vašicová

Přírodním léčivým zdrojem Lázní Sla-

tinice je středně mineralizovaná voda 

s obsahem sirovodíku, využívaná k léčbě 

pohybového aparátu, nemocí nervových, 

kožních, onkologických a nemocí oběho-

vého ústrojí. Služeb a zázemí léčebných 

lázní využívají vedle lázeňských hostů 

samoplátců také pojištěnci zdravotních 

pojišťoven, kteří do Slatinic přijíždějí 

za komplexní a příspěvkovou lázeňskou 

léčbou či do odborného léčebného ústa-

vu. Lázně Slatinice zajišťují i pobyty pro 

širokou veřejnost. Vybrat si lze z pestré 

nabídky léčebných a relaxačních pro-

gramů sirných lázní. Lázně zabezpečují 

široké portfolio samopláteckých pobytů 

formou cenově zvýhodněných balíčků. 

Dokážou sestavit i individuální pobyt 

podle zadání hosta. Ubytování hostů je 

zajišťováno v lázeňských domech Bal-

nea, Hanačka, Mánes nebo v Penzionu 

Majorka. Na špičkové úrovni je rovněž 

poskytovaná péče v oblasti časné reha-

bilitace. V Odborném léčebném ústavu 

rehabilitačním se léčí pacienti po totál-

ních endoprotézách, těžkých úrazech, 

operacích páteře nebo s revmatologic-

kými a neurologickými onemocněními.
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S MUDr. Eduardem Bláhou se 
po roce potkáváme opět po valné 
hromadě Svazu léčebných lázní 

České republiky, jejímž je prezidentem. 
Pane doktore, s nástupem tržní ekono-
miky se podvedlo z Česka vytěsnit sys-
tém zdravotní prevence. Zřejmě proto, 
že předcházení nemocem stojí stát míň 
peněz než léčení či řešení situace chro-
nicky nemocných a invalidních lidí. 
A čím nižší veřejné výdaje na zdravot-
nictví díky tomu, že příroda uzdravuje, 
tím menší možnosti hrabat pod sebe. 
Současný stav napovídá, že české zdra-
votnictví zdravé lidi nepotřebuje. Že 
potřebuje nemocné a s nimi (jak doklá-
dá praxe) rok co rok víc a víc peněz. 
A nejen zdravot-
nictví, ale i orga-
nizace parazitující 
na zdravotnických 
zařízeních dispo-
nujících repro-
dukční audiovi-
zuální technikou.   

Tak bych to neře-
kl, ale už jsem se 
ve vaší květnaté 
řeči naučil za ty 
roky číst, a tak mohu reagovat. Preven-
ce v našem zdravotním systému mís-
to rozhodně má, ale úhrady z pojištění 
za ním zatím míří jen minimálně. Platí 
to i o lázeňství, které systém pojištění uží-
vá jen k léčení a v budoucnu by pojišťov-
ny rády omezily i jeho rozsah, aniž by se 
snažily využít jeho potenciálu v prevenci, 
jak je tomu v zahraničí. Ale k tomu para-
zitování. Narážíte určitě na kolektivní 
správce. V jejich případě nám vadí hlav-
ně ta evidentní nenasytnost a zneužívá-
ní monopolu i právní nejistoty. Nicméně 
jsme loni zažehli světlo na konci tunelu, 
když zákonodárci do novely autorského 
zákona v březnu 2017 vetknuli ustanove-
ní, že ať už je to s výjimkou pro zdravot-
nická zařízení jakkoli, tak existuje strop, 
nad nějž autorské ochranné svazy nesmějí 
jít, a že tím stropem je 25 procent nejnižší 
sazebníkové ceny. Nějakou dobu  jsme se 
z tohoto úspěchu opravdu radovali, ale 
ukazuje se, že i o jeho výklad budeme 
muset svést právní bitvu. 

A aby toho nebylo málo, provozovatelé 
léčebných lázní pro dospělé loni zažili 
neúspěch u dohadovacího řízení k úhra-
dové vyhlášce, kdy ministr zdravotnictví 
Ludvík sice přidal odborným léčebným 
ústavům a dětským lázním, avšak léčeb-
ným lázním pro dospělé vůbec nic. Dej-
me tomu proto, že pan Ludvík je natolik 
schopným ředitelem, že umí personálně 
zajistit obsluhu dospělých pacientů, uby-
tovat je, odléčit a poskytnout jim zdravě 
vyvážené celodenní stravování k jejich 
naprosté spokojenosti za tisíc korun 
na hlavu a den.  

Tak schopný asi nebude. Nemocnicím 
a hlavně té, do níž se vracel, poslal ale zají-
mavý příspěvek. Nelze jej hodnotit jinak 
než jako malou domů. A s přidáním dět-
ským lázním to bylo stejné. Hlavně aby byly 
v klidu státní zařízení a jejich ředitelé měli 
snazší život. My ostatní jsme si s rostoucími 
mzdovými požadavky zaměstnanců museli 
poradit sami. Rostoucí mzdy v nemocnicích 
nám to neulehčily. Tlak na mzdy odborné-
ho personálu tak dál rostl a své v tom sehrá-
ly i kraje, které z veřejných peněz sanují své 
ztrátové nemocnice. Ty díky této „velkory-
sosti“ zřizovatelských krajů tak mají peníze 

i na to, aby mohly léčebným lázním přeta-
hovat jejich personál. Férově sanovat pro-
dělky nemocnice ale může pouze jejich 
soukromý vlastník, když si řekne: „Vzdám 
se zisku a investuji jej do zaměstnanců, 
 abych si je udržel.“ Ale když to dělá kraj-
ské hejtmanství, které dluhy své nemocni-
ce sanuje z veřejných zdrojů penězi daňo-
vých poplatníků, tak to rozhodně fér není.

Pane doktore, nakolik se projevuje nedo-
statek popularizace balneologie a osvěty 
vůči adeptům medicíny a mladým lékař-
kám a lékařům?

Mladí lékaři se i díky globalizaci sestě-
hovávají do měst a role lékaře balneo-
loga v lázeňských místech po různých 
koutech Česka jim moc nevoní. A bal-
neologie? Tím, že neinovuje, zůstá-
vá na okraji. A to chceme změnit, a to 
i s pomocí lékařů z Ukrajiny a dalších 
zemí. Nemyslíme si, že to zapříčiní ztrátu 
autentičnosti české balneologie, protože 
aby zahraniční lékaři mohli získat čes-
kou nostrifi kaci, určitě budou muset být 
stejně dobří, ne-li odborně zdatnější než 
v Česku vystudovaní lékaři. Tedy mohou 
být pro Česko velkým přínosem. Nedo-
statek lékařů je velké riziko do budouc-
na. Zřejmě budeme muset trochu upravit 
svoji představu, jak má vypadat léčebný 
lázeňský produkt, abychom dokázali 
daný obor zajistit lidskými zdroji. 

Přešlapování balneologie na místě při-
čítáme i tomu, že se nám nedaří rozběh-
nout výzkum a vývoj ve smyslu inovací. 
Nikoli zkoumat vyzkoumané. Bohužel, 
ale ani klinicky ověřené léčebné postu-
py ještě neznamenají, že budou hraze-
ny zdravotními pojišťovnami a podpo-
rovány státem. To, co zajistí udržitelnost 
a dlouhodobou budoucnost našeho obo-
ru, je, krom dostatku odborně erudova-
ného personálu, schopnost držet si tra-
dici a od ní se odvíjející renomé českého 
léčebného lázeňství a zároveň rozvíjet 
a v duchu medicínského pokroku ino-
vovat balneologické postupy. Zkrátka 
moderně, v těsném sepětí se zbývajícími 
medicínskými obory využívat přírodní 
léčivé zdroje České republiky. 

Nicméně rád bych podotknul, když to 
hodnotím z provozního hlediska, rok 2017 
byl po listopadu 1989 pro české léčebné 
lázeňství jedním z nejúspěšnějších. Avšak 
je třeba se dívat dopředu, kde jsou pří-
ležitosti i rizika.

>>> www.lecebnelazne.cz

Sepětí balneologie 
se zbývajícími obory medicíny

MUDr. Eduard Bláha

Koho všeho tržní ekonomika motivuje 

bránit přírodním léčivým zdrojům 

uzdravovat, aby se rok co rok v Česku dalo 

tržit víc a více peněz za zdravotnické 

výkony a léčiva?
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Rozhovor s ředitelem Léčebných 
lázní Konstantinovy Lázně 
JUDr. Josefem Pavlem jsem začal 

otázku: Pane doktore, jak je na tom čes-
ké lázeňství?

N e j e n  u  n á s 
v  K o n s t a n t i n o -
vých Lázních, ale 
i v jiných lázeň-
ských místech Čes-
ké republiky je 
vidět určité oživení 
poptávky po lázeň-
sk ý c h  a  z ej m é -
na po léčebných 
lázeňských poby-
tech. Lázeňství se opět dostává do popře-
dí zájmu veřejnosti. Zájem obyvatel Čes-
ka o dobrou kondici, o relaxaci, wellness, 
edukaci a léčbu za pomoci přírodních léči-
vých zdrojů roste. To nás samozřejmě těší, 
protože ne každé lázeňské místo se může 

pochlubit tak kvalitním přírodním léči-
vým zdrojem, příznivým klimatem a oko-
lím jako stvořeným k terénním kúrám. 
Naši minerální vodu používáme hlav-
ně k uhličitým koupelím. Naše lázeňská 
společnost disponuje nádherným lázeň-
ským parkem s pavilonem Prusíkova pra-
mene. Jak už jsem zmínil, Konstantinolá-
zeňsko, to je nádherná příroda, vhodná 
jak pro pasivní odpočinek, tak pro pohy-
bové aktivity, jako jsou nordic walking, 
pěší túry a výlety či cykloturistika, neboť 
je protkána dobře značenými turistický-
mi a cykloturistickými trasami. A protože 
naše lázně disponují špičkovým well ness 
centrem, jezdí kvůli němu do Konstan-
tinek hosté z Plzně a dalších míst nejen 
z Plzeňského kraje. 

Konstantinovy Lázně jsou vyhlášené 
účinnými rehabilitačními terapiemi pro 
ty, kdo prodělali kardiovaskulární atak.

Ano, historicky hlavní indikací Konstan-
tinových Lázní byla léčba kardiovaskulár-
ních chorob. Postupně se přidala léčba 
pohybového ústrojí a pooperační reha-
bilitace a rekonvalescence. Jsme jedny 
z mála lázní v České republice, kam jsou 
umisťováni tzv. překladoví pacienti z lůžka 
na lůžko, jak po operacích na kardiovasku-
lárním systému, tak po operacích ortope-
dických. O jejich péči se u nás starají eru-
dovaní lékaři nepřetržitě 24 hodin denně. 

V lázeňském parku máte i amfi teátr.
V amfi teátru se každoročně odehráva-

jí letní koncerty, slouží i jako vedlejší fes-
tivalová scéna Mezinárodního folklorní-
ho festivalu CIOFF a v neposlední řadě 
v něm také probíhají hlavní části progra-
mu slavnostního zahájení lázeňské a turis-
tické sezony v Konstantinových Lázních, 
letos již s číslem 215. Ostatně na hlav-
ní sezonu jsme se velice těšili i proto, že 

Zájem o léčbu za pomoci 

přírodních léčivých 
zdrojů roste

JUDr. Josef Pavel

Konstantinovy Lázně 
a jejich okolí 

jsou jednou z ekologicky nejčistších 

oblastí Česka. První dochovaná písem-

ná zmínka o jejich přírodním léčivém 

zdroji, železnaté hydrogenuhličitanové 

sodnohořečnaté hypotonické kyselce, 

je z počátku 16. století. Roku 1803 byl 

u vývěru pramene postaven lázeňský 

objekt. V roce 1837 lázně kupuje Konstan-

tin z Löwensteinu, po kterém od roku 

1900 nese obec jméno. V roce 1872 lázně 

kupuje plzeňská společnost, v jejímž čele 

stál JUDr. Franz Josef Pankraz. V roce 

1901 je do Konstantinových Lázní přive-

dena železnice, zaveden elektrický proud 

a vodovod. Vyrostly tu hotely a vily, 

kino a koupaliště. Od roku 1955 se lázně 

zaměřují na léčebnou prevenci a léčbu 

kardiovaskulárních chorob a na rekon-

valescenci odléčených pacientů. Mezi 

další indikace patří choroby pohybové-

ho systému, výměny látkové a dýchacího 

ústrojí. Hlavní léčebné metody využívají 

zdejší železnatou hydrogenuhličitanovou 

sodnohořečnatou hypotonickou kyselku 

pojmenovanou po kardiologovi profeso-

ru Bohumilu Prusíkovi. 
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jsme v zimních měsících (jako pokaždé 
v mimosezoně) realizovali další investi-
ce a zabývali se obnovou naší infrastruk-
tury. Tentokrát jsme se pustili do věcí, 
které nejsou hostům viditelně patrné, 
souvisejících s Prusíkovým pramenem, 
který využíváme k léčebným koupelím. 
Tato voda je hodně mineralizovaná, a tak 
musíme průběžně obnovovat její rozvody 
do lázeňských domů, úpravnu, čerpadla, 
ohřívače a třeba i jímky. Na příští zimu 
připravujeme další věci, takže v průběhu 
celého roku vedeme jednání, jaké práce, 
kdy a v jakém rozsahu přijdou v následu-
jící mimosezoně na řadu.

Hlavním problémem léčebného lázeň-
ství je nedostatek odborného a ostatní-
ho personálu na trhu práce. 

Nejenom české zdravotnictví, jehož 
nedílnou součástí je léčebné lázeňství, 
se potýká s nedostatkem kvalifikované-
ho personálu. Personální defi cit se pro-
mítá do všech oborů napříč Českou 
republikou. Tady je každá rada drahá. 
Musím říci, že nejen u nás, ale celkově 

ve  zdravotnictví se osvědčili a osvědču-
jí pracovníci například z Ukrajiny. Dnes 
každá nemocnice a téměř každý hotel 
zaměstnávají zahraniční pracovníky. Je 
to zcela normální a běžné. Aby výrob-
ní firmy, zdravotnická zařízení včetně 
léčebných lázní a další organizace moh-
ly dostát svým závazkům, bez pracovní-
ho zapojení lidí z jiných zemí to nepůjde. 

Věřím, že se situace ze strany našeho stá-
tu ohledně vydávání pracovních povole-
ní obyvatelům zemí, jež nejsou součástí 
Evropské unie, zlepší. Respektive že se 
administrace vydávání pracovních víz 
dostane na úroveň vyspělých západních 
států a situaci v Česku stabilizuje. Dnešní 
ekonomika, včetně terciární sféry, zahra-
niční pracovníky nezbytně potřebuje. Nic-
méně západní svět, kam přinejmenším 

kulturně patříme, vždycky potřeboval 
mít určitý podíl zahraničních pracovníků. 
Bylo to tak v minulosti a je to tak i nadá-
le. No a nezbytnost zapojení zahraničních 
pracovníků Českou republiku dostihla 
také. S rozvojem průmyslu a služeb ros-
te potřeba dalších a dalších zaměstnan-
ců. Takže určitě bychom se neměli uzaví-
rat a chovat xenofobně a příchody cizinců, 

kteří tu chtějí pracovat (a svou prací posi-
lovat českou ekonomiku a veřejné zdroje, 
z nichž jsou mimo jiné fi nancovány sta-
robní důchody stárnoucí české populace), 
trošku usnadňovat. Umožnit jim určitou 
asimilaci, protože takhle ten svět dneska 
chodí. 

>>> www.konstantinovylazne.cz

Léčebné lázně 
Konstantinovy Lázně 
nabízejí 

CELOROČNĚ BALÍČKY: Týden pro 

seniory; Lázně na zkoušku; Léčebná 

lázeňská kúra; Zdraví z lázní; 

Wellness týden; Wellness prodloužený 

pobyt; Wellness víkend; Exclusive 

týden, Prodloužený wellness pobyt 

v hotelu Löwenstein a Týdenní 

wellness pobyt v hotelu Löwenstein. 

SEZONNĚ: Letní pobyt; Podzimní 

houbařský pobyt; mimosezonní 

cenově zvýhodněné pobyty.

Vánoční a silvestrovské pobyty. 

Wellness pobyty pro zaměstnance 

fi rem. 

Teambuildingové akce, školení 

a semináře fi rem v mimosezoně. 

Dárkové pobytové poukazy. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

Wellness centrum Konstantin: bazén, 

vířivky, Kneippovy chodníčky, 

saunový svět, pára, relaxační zóna, 

wellness procedury, fi tness centrum.

LETNÍ KOUPÁNÍ: venkovní plavecký 

bazén ve Starých Lázních; zatopený 

čedičový lom na Hradišťském vrchu.

5,3 km dlouhou in-line dráhu plus 

cyklostezky v okolí.

TURISTIKA: naučné stezky 

Hradišťský vrch, Šipín, Ke studánce 

lásky, Krasíkov a Ovčí vrch.

Pronájem tenisových a volejbalových 

kurtů a fotbalového hřiště.

Zprostředkování lovu zvěře 

v okolních lesích.
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Rozhovor s ředitelem Státních 
léčebných lázní Janské Lázně, 
s. p., Mgr. Martinem Voženíl-

kem jsem zahájil připomenutím časos-
běrných fotografií, jež byly před dva-
nácti lety otištěny v lázeňském vydání 
Všudybylu roku 2006 u článku „Pacien-
ti s těžkým postižením v dětské léčeb-
ně“ (viz www.e-Vsudybyl.cz, stejno-

jmenný článek). Zachycují průběžná 
zlepšení dětského pacienta, jejž do Stát-
ních léčebných lázní Janské Lázně při-
vezli v naprosto nehybném stavu a kte-
rý se po měsících léčebné péče dokázal 
postavit na nohy. 
P a n e  ř e d i t e l i , 
dodnes mne fas-
cinuje, jaké zázra-
ky tu vaši  l idé 
dokážou.

A v tomto trendu 
pokračují i dnes. 
Na práci lékařů, 
f y z i ote r a p e u t ů , 
zdravotních sester 
a dalších zaměst-
nanců Státních léčebných lázní Janské 
Lázně může být Česká republika právem 
hrdá. Ruku v ruce s dynamickým roz-
vojem dalších medicínských oborů roz-
víjíme moderní zdravotněrehabilitač-
ní metody. Myslím, že se v tomto směru 
vymykáme většině léčebných lázní. Spí-
še plníme roli zdravotněrehabilitační 
kliniky. Přijímáme pacienty s těžkými 
postiženími (z šedesáti procent po dět-
ské mozkové obrně), a to už od tří měsí-
ců věku. S rehabilitací je totiž třeba začít 
co nejraněji. Máme velice dobrou zpět-
nou vazbu od spolupracujících fakultních 
nemocnic. Od pražské motolské, králové-
hradecké, brněnské a dalších, které k nám 
posílají pacienty.

Ano, spolu s přírodním léčivým zdrojem 
u vás uzdravují zlaté české ruce. A nejen 
české.

Zdravotní rehabilitace je postavena pře-
devším na individuálním přístupu spe-
ciálně školených špičkových fyzioterapeu-
tů, ergoterapeutů, logopedů, psychologa, 
sociálního pracovníka a v neposlední řadě 
obětavých zdravotních sester. Ony jsou al-
fou a omegou ošetřovatelské péče. Stěžejní 
je fyzioterapie. Veškeré ostatní procedury 
poskytujeme jako doplňující. Udržujeme 
krok s dalšími zdravotněrehabilitačními 
zařízeními a poskytujeme také robotic-
kou rehabilitaci. Od odborné veřejnosti 
i ze strany klientů však stále slyšíme, že 
není nad individuální přístup terapeuta. 
Našich terapeutů si velice vážíme a umož-
ňujeme jim odborně růst a zdokonalovat 
se. Platíme jim vzdělávací kurzy, vysíláme 
je na zahraniční stáže a oni vysoce odbor-
ným profesionálním přístupem k pacien-
tům a výsledky své obětavé práce, která 

je víc posláním než prací, tyto investice 
v neskonale větší míře vracejí. Týmy obou 
našich léčeben, v nichž působí i zahranič-
ní terapeuti, kteří k nám přicházejí praco-
vat ze Slovenska nebo Polska, jsou skvělé!

  
Janské Lázně jsou světově proslulé 
zejména díky dětské léčebně Vesna, kde 
byly pořízeny i zmiňované časosběrné 
fotografi e. 

Avšak historie léčebny pro dospělé je 
rovněž velmi bohatá a vesměs úspěšná. 
Vedle klasických zdravotněrehabilitač-
ních lázeňských programů hrazených 
pojištěncům zdravotními pojišťovna-
mi jsme tu v posledních letech poměrně 
úspěšně rozvinuli léčbu samopláteckých 
klientů. I při jejich léčbě totiž úspěšně 
uplatňujeme vysokou odbornost našich 
postupů. Naším záměrem je rozvíjet 

Není nad individuální 
přístup terapeutaMgr. Martin Voženílek
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i nadále ve Státních léčebných lázních 
Janské Lázně především léčebnou péči. 
I u pobytových balíčků pro krátkodoběj-
ší samoplátecké klienty klademe zásadní 
důraz na léčebnou stránku. Hodně se při-
tom zaměřujeme na léčbu zad. 

Balíčky ve většině případů obsahují 
vstupní lékařskou prohlídku a indivi duální 
terapii. Velice žádaný program pobytu obsa-
huje léčbu unikátní metodou pana doktora 
Smíška. Státní léčebné lázně Janské Lázně 
jsou vybaveny na péči o tělesně hendikepo-
vané klienty, a to i v léčebných provozech 
pro samoplátce, ve wellness a aquacent-
ru, takže se k nám vracejí i klienti, kterým 
v tom daném roce jejich zdravotní pojišťov-
na odmítne hradit léčbu ze zdravotního 
pojištění. Přijíždějí k nám samoplátecky 
aspoň na týden či na čtrnáct dní. 

K rekondičním pobytům svých zaměst-
nanců volí Státní léčebné lázně Janské 
Lázně také řada zaměstnavatelů.

Mohu například zmínit, že už desít-
ky let spolupracujeme s Řízením letové-
ho provozu České republiky, kdy nám 
hosté z řad řídících letového provozu 
pomáhají vytěžovat zimní mimosezonu. 
Od letošního roku jsme uzavřeli smlou-
vu s Odborovým svazem KOVO, takže 
tu máme zaměstnance mladoboleslav-
ské ŠKODA auto a letos nově zaměstnan-
ce královéhradecké firmy FOMEI. Pro 
tuto  korporátní klientelu sestavujeme 

 týdenní nebo  čtrnáctidenní rehabilitačně-
léčebné pobyty. Nejsou to tedy čistě rela-
xační nebo čistě rekondiční pobyty, ale 
rekondičně-léčebné, zaměřené na pohy-
bový aparát. U řídících letového provozu, 
vzhledem k jejich profesi vyžadující per-
manentní stoprocentní soustředění, kla-
deme důraz i na odreagování se a relaxaci.  

Kdy už jsem zmínil lázeňskou mimo-
sezonu, ve spolupráci s místními subjek-
ty, hlavně se SkiResortem ČERNÁ HORA – 
PEC, si v rámci zimní sezony vyměňujeme 
slevy na jejich skipasy za slevy do našeho 

aquacentra, což beru jako super bonus 
pro některé samoplátecké a korporátní 
hosty. Nákup vícedenních skipasů totiž 
pořídí s patnácti- až dvacetiprocentní sle-
vou. Zhruba před měsícem jsme obdob-
nou spolupráci uzavřeli i se Stezkou koru-
nami stromů Krkonoše, takže i tam se 
našim hostům v rámci pobytových balíč-
ků dostane zvýhodněného vstupné.

Do Janských Lázní se z široka daleka jez-
dí do aquacentra. Aquacentra jsou totiž 
celorepublikově pro veřejnost čím dál 
větším tahákem.

Naše lázeňské aquacentrum je napouš-
těno léčivou minerální vodou a dopo-
ledne jej v yužíváme ke skupinové-
mu i individuálnímu cvičení v bazénu 
a k aquaaerobiku našich pacientů, kteří 
jsou zde na léčení hrazeném zdravotními 
pojišťovnami. Součástí aquacentra jsou 
i whirlpooly, které jsou rovněž díky plně-
ní přírodním léčivým zdrojem využí-
vány ke zdravotní rehabilitaci a podpo-
ře léčebného procesu. V odpoledních 

hodinách je pak aquacentrum k dispozi-
ci samoplátcům (protože součástí všech 
jejich pobytových balíčků je odpolední 
vstup do aquacentra) a veřejnosti – zejmé-
na z řad návštěvníků Janských Lázní. 

Každé lázně si hýčkají svůj zdroj 
a v Janských Lázních je tím hlavním 
pramenem, který poskytuje minerální 
vodu k léčbě lázeňských hostů,  Janský 

pramen. Je umístěn ve dně dnešního Vel-
kého bazénu v Lázeňském Domě s vol-
ným propojením zadržené vody do pod-
loží a okolí vlastního vrtu, bazén se tedy 
samovolně napouští. Po mém nástupu 
do funkce ředitele jsem zaměřil pozor-
nost na to, abychom zajistili dosta-
tek minerální vody pro potřeby lázní 
v budoucnosti, proto se v současné době 
odborníci věnují generální údržbě Jan-
ského vrtu. 

Bazén, ve kterém probíhá vodoléčba, je 
tedy čistě přírodní nádrží s minimální-
mi úpravami termální vody pro zachová-
ní její čistoty. Díky tomu má status „pis-
ciny“ – nádrže s přirozeným odtokem 
do podloží. Stejná voda za pomocí čer-
pací techniky plní i vodojemy a násled-
ně vodoléčebné vany pro lázeňské hosty. 
Termální vodu dodáváme i do vodojemu 
v dětské léčebně Vesna, kde slouží k plně-
ní bazénu se zvedacím dnem. 

>>> www.janskelazne.com

Na práci lékařů, fyzioterapeutů, 

zdravotních sester a dalších zaměstnanců 

Státních léčebných lázní Janské Lázně 

může být Česká republika právem hrdá.
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Rozhovor s náměstkem hejtma-
na Moravskoslezského kraje Ja-
nem Krkoškou jsem začal tím, 

že moravskoslezské léčebné lázně a lidé, 
kteří v nich pracují, dokážou zázra-
ky. Přesvědčila se 
o tom i členka naší 
široké rodiny ze 
Šumavy, což jsem 
v roce 2002 zmí-
nil v interview se 
Zbyňkem Gajdac-
zem „Karviná, ku 
prospěchu města 
i podnikatelských 
subjektů“, a také 
hrdina článku sta-
rosty Klimkovic Zdeňka Husťáka „Klim-
kovický příběh o pohřbené berli“ Vojta 

Koval (viz stejnojmenné články v archivu 

www.e-Vsudybyl.cz).
Přesto, pane náměstku, obecné povědo-
mí o Moravskoslezském kraji coby kra-
ji lázeňském ale není v České republi-
ce moc silné. 

Kromě počtem obyvatel největšího 
lázeňského města České republiky Kar-
viné a jeho darkovských lázní tu máme 
Klimkovice a Horské lázně Karlova Stu-
dánka. Moravskoslezský kraj léčebné 
lázeňství podporuje. A to i tím, že vypisu-
je dotační tituly na jeho podporu. Jedním 
z cílů těchto našich kroků také je podpo-
řit širší povědomí o našem kraji coby kra-
ji lázeňském. Pracovali jsme i na videou-
poutávce, jíž chceme spolu s majiteli a top 
managementem moravskoslezských lázní 

získávat další zahraniční klientelu. Účast-
níme se specializovaných mezinárodních 
veletrhů, včetně toho pro lázně Moravsko-
slezského kraje zřejmě nejdůležitějšího, 
Arabien Travel Marketu v Dubaji. Jsem 
rád, že moravskoslezské léčebné lázeň-
ství mohu hodnotit jako úspěšné a živo-
taschopné. A nejen díky našim vysoce 
účinným přírodním léčivým zdrojům – 
jedinečnému klimatu nejvýše položených 
lázní České republiky, pramenům mine-
rálních vod, které v Karlově Studánce 
využívají k uhličitým koupelím, inhala-
cím a pitným kúrám, přírodnímu oxidu 
uhličitému a rašelině nebo jodobromo-
vé solance třetihorního moře dominující 
léčebným kúrám v Sanatoriích Klimkovi-
ce a v Lázních Darkov. Také díky odbor-
ně vysoce fundovaným výkonům lékařů, 
fyzioterapeutů, masérů, zdravotních ses-
ter a vůbec personálu moravskoslezských 
lázní, úspěšně navracejících zdraví i těžce 

nemocným osobám a umožňující chronic-
ky nemocným lidem žít žitelnější život, 
zapojovat se do běžného, a to i pracovní-
ho života. Zkrátka lépe snášet svůj těžký 
životní úděl. 

>>> www.severnimorava.travel 

Úspěšné 
moravskoslezské lázně

Jan Krkoška

Na moravskoslezské lázně a lidi, kteří 

v nich pracují, jsme nesmírně hrdí.  

NÁVŠTĚVNOST LÁZNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rok 2014 2015 2016 2017

Lázeňští hosté celkem 27 507 28 806 28 199 27 418

Domácí lázeňští hosté 25 732 27 351 26 881 25 787

Zahraniční lázeňští hosté 1 775 1 455 1 318  1 631

Průměrná doba pobytu v lázních Moravskoslezského kraje roce 2017 byla u domácích hostů 

18,2 dne, u zahraničních 28,1 dne.
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Lázeňská města již tradičně každý 
rok obohacují daný region kul-
turně významnou akcí – zaháje-

ním lázeňské sezony. Byť je tento akt 
s ohledem na současnou podobu lázeň-
ství v podstatě symbolický, těší se vždy 
velké pozornosti nejen lázeňských hos-
tů, ale i širokého okolí. Stejně význam-
né a neméně oblíbené je zahájení sezo-
ny v Jáchymově, které se ale přece jen 
od většiny těch ostatních liší: celé pro-
bíhá v režii samotných Léčebných láz-
ní Jáchymov, a. s. 

Letošní ročník byl tematicky spjat 
s 500letým výročím založení dolu Svor-
nost, z něhož je čerpána radonová voda 
pro unikátní jáchymovské léčebné pro-
cedury, a se stým výročím vzniku Čes-
koslovenska. K tomuto významnému 
jubileu odkazovala mimo jiné ve slav-
nostním průvodu i postava T. G. Masa-
ryka na koni. Na svůj 112. ročník láz-
ně všem návštěvníkům připravily jako 
 vždy bohatý program včetně vystoupení 
kapely Kabát Revival Varnsdorf a Adama 
Mišíka. O zajímavé zpestření se postara-
la dobová módní přehlídka, vystoupení 
ostrovských mažoretek a spousta dalších 
atrakcí v areálu lázeňské části. Chybět 
samozřejmě nesměly ani prodejní stánky 
s nejrůznějším zbožím a občerstvením. 
Ani letos jáchymovské lázně nezapo-
mněly na sportovně založené účastní-
ky, a tak jako doprovodný program pro-
bíhaly závody cyklistů o Pohár madame 
Curie nebo Běh o 106. 

Investice do rozvoje a modernizace
112. sezóna byla v Jáchymově oficiálně 
zahájena a podle slov generálního ředite-
le MUDr. Eduarda Bláhy chystají Léčebné 
lázně Jáchymov, a. s., pro své hosty nejen 

v této sezoně řadu novinek a vylepšení. 
Rozvoj a provoz lázní na kvalitní úrovni 
se neobejde bez pravidelných investic. 
V Jáchymově si toho jsou dobře vědomi, 
takže všechny lázeňské domy postupně 
procházejí pravidelnými rekonstrukcemi 
nebo rozšiřováním provozů. V letošním 
roce se tak mohou hosté těšit na výrazně 
zvětšenou kapacitu restaurace velmi oblí-
bené Astorie nebo řadu úprav komplexu 
Curie, které přinášejí kromě jiného i roz-
šíření kapacity zdravotnického a léčebné-
ho úseku. V roce 2019 pak vyhledávaný 
hotel Běhounek nejen zmodernizuje své 
provozy, ale především významně zvýší 
svůj standard ubytování a s tím spojený 
komfort lázeňských hostů. 

Produktové novinky pro rok 2019
Unikátní léčba pohybového ústrojí rado-
novou vodou vždy zůstane pilířem jáchy-
movského lázeňství. Jáchymovské lázně 
jdou ale s dobou a vedle tradičních léčeb-
ných programů pro pacienty s vážnými 

zdravotními problémy nabízejí programy 
také pro ty, na které doléhá stres a hektic-
ký způsob života. 

„Vedle oblíbených ‚vitalových‘ programů 

(KLASK, PLUS nebo AKTIV), které si oblíbili 

zájemci o intenzivní relaxaci, prevenci nebo 

posílení imunity, jsme připravili zcela nový, 

tzv. ozdravný program,“ komentuje chysta-
né produktové novinky generální ředitel 
MUDr. Eduard Bláha. „Cílíme jím na hos-

ty, kteří mají či mohou mít v dohledné době 

problém s pohybovým aparátem, přede-

vším se zády. A to je dnes prakticky každý. 

V  programu využíváme kvalit našich fyziote-

rapeutů, radonové vody a komfortních hote-

lových služeb. Smyslem je poskytnout hostovi 

nejen informaci o jeho aktuálním zdravot-

ním stavu, ale také jej edukovat a předat mu 

užitečné rady, jak se ke svému tělu a pohybo-

vému aparátu chovat s cílem omezit spotřebu 

léků a zlepšit kvalitu svého života.“

Složení produktu: 
>> 7× ubytování s plnou penzí
>> 1× individuální fyzioterapie
>> 2× skupinový tělocvik
>> 2× rehabilitační plavání
>> 2× klasická částečná masáž
>> 1× radonová koupel
>> 1× suchá uhličitá koupel
>> 1× podvodní masáž celková
>> 1× solná jeskyně
>> informační brožura

Tímto však připravované novinky v Jáchy-
mově nekončí. Příznivci krásné krušno-
horské přírody se mohou těšit na dal-
ší nové zajímavé produkty, které budou 
zaměřeny kromě potíží se zády i na další 
civilizační neduhy – vysoký krevní tlak, 
pročištění organismu a v neposlední řa-
dě problémy s redukcí váhy.  

>>> www.laznejachymov.cz

Jáchymovské lázně 
vstoupily do své 112. sezony
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Snáměstkem generálního ředite-
le Českých drah Ing. Michalem 
Štěpánem se potkáváme koncem 

května v době, kdy téměř den co den 
v souvislosti s chystaným lázeňským 
vydáním Všudybylu někam a odněkud 
cestuji jejich vlaky.
Pane náměstku, České dráhy jsou 
úspěšné. 

Ano, v posledních letech se výrazně 
zlepšujeme, a to z mnoha úhlů pohledu, 
přičemž primární je samozřejmě hospo-
dářský výsledek firmy. A k těm dalším 
hlediskům úspěšnosti? Ať už je to vozový 
park – množství nasazovaných nových 
souprav, nebo kvalita palubních služeb 
ve vlacích. A to i prostřednictvím naší 
dceřiné společnosti JLV, která pro nás 
zabezpečuje obsluhu v jídelních vozech, 
včetně donášky občerstvení ve vozech 
první třídy, ale také provoz minibarů 
u vlaků s jídelním vozem. To, co do kva-
lity služeb dále vnesl národní dopravce 
České dráhy svými vlastními silami, je 
zavedení nového produktu „ČD minibar“ 
v expresních vlacích a v rychlících vyš-
ší kvality v cenových relacích, kdy kávu, 
vodu a drobné pochutiny lze zakoupit 
v zásadě od deseti či patnácti korun. 

Máme již také firemní korporátní 
souhlasy, abychom spustili veřejnou 
zakázku na přestavbu starších jídel-
ních vozů na bistrovozy. Podle konfi gu-
race v nich bude osmatřicet až čtyřicet 
sedadel první třídy a ve zbývající třeti-
ně vozu bistro. Zvýšíme tak počet vla-
ků, kde budeme poskytovat cateringové 

služby. Na dálkových mezistátních spo-
jích samozřejmě klasické velké jídel-
ní vozy zůstanou a pak bude další fl oti-
la několika desítek vlaků denně, které 
budeme vypravovat s bistrovozem. Ces-
tující první třídy nejen že budou mít pří-
mý přístup do bistra, ale v rámci tohoto 
vozu si budou moci objednávat servíro-
vaná jídla a nápoje až na své místo. Ces-
tující z druhé třídy si pro občerstvení 
standardně do bistrovozu dojdou. Zacho-
váme v něm základní sortiment teplých 
pokrmů a nabízet budeme i jednodušší 
zdravá jídla. Rozhodně nechceme jít fast-
foodovým systémem. 

A připravujeme také soutěž na doda-
vatele wi-fi  technologie připojení do víc 
než tří stovek osobních vagónů a v těchto 
měsících modernizujeme odbavovací sys-
tém prodeje jízdenek a místenek.

České dráhy denně vypravují přes sedm 
tisíc vlakových spojů.

A víc než tři čtvrtiny z nich jsou bez-
bariérové. Přes devadesát procent spojů 
umožňuje přepravu jízdních kol. Pokud 

Za loňský rok 
přes 175 milionů 

přepravených osob

Ing. Michal Štěpán
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se jedná o přepravu kol ve větším rozsa-
hu, víc než v šesti tisících spojů ji lze rea-
lizovat formou spoluzavazadla. Takový 
vlak cestující v informačním systému 
pozná podle piktogramu jízdního kola. 
Pak máme ještě skoro osm set spojů, kte-
ré nabízejí službu úschova během přepra-
vy, kdy cestující za manipulační popla-
tek dvacet korun dá po dobu cesty kolo 
do úschovy našemu zaměstnanci. 

Sice nabízíme zhruba devadesát pro-
cent spojů umožňujících přepravu jízd-
ního kola, ale je třeba zmínit, že Čes-
ké dráhy, coby národní dopravce České 
republiky, provozují síť jednadevadesá-
ti svých vlastních cyklopůjčoven zná-
mých pod produktovým logem ČD Bike. 
Takže cestující, který jede například 
do lázní nebo na týden do hor, s sebou 
nemusí vézt svůj bicykl, obzvlášť chce-li 
na kole jezdit pouze jeden dva dny. Půjču-
jeme kvalitní servisovaná kola, elektro-
kola a koloběžky, a to nejen pro dospělé, 
ale i pro děti. Samozřejmostí je, že půj-
čujeme i cyklistické přilby. Každý, kdo 
si u nás vypůjčí kolo, s ním dostane sa-
du nářadí, aby si mohl opravit případ-
ně píchlou duši apod. Klienti u sítě cyk-
lupůjčoven Českých drah oceňují, že si 
mohou v jedné železniční stanici kolo 
vypůjčit a v jiné ho vrátit. Máme tím 
pádem poměrně sofistikovanou nabíd-
ku pro takové cyklisty, kteří chtějí jezdit 
jenom z kopce nebo se nechtějí vracet 
do toho samého místa. Dojedete s námi 
například do Třeboně, tam si od nás půj-
číte kolo, projedete si kus jižních Čech 
a v jiné železniční stanici, třeba v Táboře, 
ho vrátíte, aniž byste museli platit za jeho 
přepravu zpátky do místa, kde jste si jej 
vypůjčili. 

Hned jak České dráhy přišly s In Kar-
tou, jsem si nejdřív koupil IN Gold 
na první třídu na jeden rok a pak 
(dokud to šlo) na každé další tři roky 
(teď si bohužel každý rok musím k tří-
leté permanentce první třídu přikupo-
vat). Nicméně stále mohu v komfortu 
první vozové třídy pracovat a přitom 
se přemísťovat tam, kam zrovna potře-
buji. Je to levnější než jet autem. Během 
přepravy vlaky Českých drah tak napí-
šu téměř celý časopis, nebo jsem-li hod-
ně nevyspalý (obzvlášť když nad ránem 
vyrážím na druhý konec republiky), 
dospím to. Určitě je to levnější než si 
třeba jen na měsíc pronajmout kance-
lář s cateringovou obsluhou, která vám 
bude jídlo a pití servírovat až pod nos.

To je určitě dobrá reference. Co se týká 
cenové politiky, již několik let držíme 

nastavené tarifní nabídky i cenový stan-
dard na stejné úrovni. Ceny jízdného 
upravujeme se změnou jízdního řádu 
v prosinci maximálně o infl aci. V mezi-
národní přepravě jsme sice před pár 
měsíci o dvě procenta zvýšili ceny, nic-
méně díky ukončení intervence České 
národní banky v neprospěch české koru-
ny naši zákazníci jezdí levněji. Bezespo-
ru, všechno není o základním tarifu. 
Ten je pro cestující, kteří nejezdí pravi-
delně. Ti, kteří pravidelně jezdí (a pla-
tí to i v mezinárodní dopravě), mohou 
využít některou z našich nabídek – ať 
už ze včasných, nebo akčních jízdenek. 

Cestujícím nabízíme například i balíček 
deseti jízdenek Praha–Drážďany či Pra-
ha–Berlín a tady už jsou slevy opravdu 
zajímavé. Obdobně je tomu pro cestová-
ní do Rakouska nebo na Slovensko. 

Pane náměstku, v tomto období spous-
tu času (víc než kdy jindy) trávím 
ve vašich vlacích. Do téměř všech lázní 
v České republice se totiž dá dojet spoji 
Českých drah. 

Přímo do Mariánských Lázní a Fran-
tiškových Lázní dokonce i Pendolinem. 
U těchto spojů nabízíme cestujícím 
doplňkové služby, kdy si pasažéři k jíz-
dence s místenkou mohou zvolit třeba 

balíček služeb obsahující i asistenci pře-
pravy do jejich lázeňského domu.

Do léčebných lázní často jezdí (a nejen 
tam) imobilní lidé.

Co se týká přepravy tělesně hendikepo-
vaných osob, výrazně jsme zvýšili počet 
vlaků vybavených pro přepravu osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
Moderní osobní vozy jsme vybavili i akus-
tickými hlásiči pro nevidomé. Také v tom-
to směru se kvalita vozového parku Čes-
kých drah výrazně zlepšila. Tam, kde ještě 
neumíme nabídnout nízkopodlažní vozy, 
máme  zdvihací  plošiny. Jejich pomocí  naši 

zaměstnanci vozíčkářům pomáhají při 
nástupu do vlaku i výstupu ven. Velkým 
pomocníkem jim také je objednávkový sys-
tém pro přepravu imobilních osob. Je to 
unikátní evropská záležitost, kterou vyvi-
nuli kolegové na mém úseku. Díky němu 
dispečeři Českých drah mimo jiné vědí, 
že tím a tím spojem Českých drah cestuje 
imobilní pasažér. Když je na trati výluka 
nebo se stane nějaká mimořádná událost 
řešená náhradní autobusovou dopra-
vou, tak máme-li ve vlaku vozíčkáře, kte-
rý využil tohoto systému, objednáváme 
nízkopodlažní autobus. Připouštím ale, 
že ne vždycky se nám ho podaří zajistit. 
Systém je propojen do devíti evropských 

U některých spojů cestujícím nabízíme 

doplňkové služby, kdy si k jízdence 

s místenkou mohou zvolit třeba balíček 

služeb včetně asistence přepravy do svého 

lázeňského domu.
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zemí. Dnes už je normální, že když si imo-
bilní cestující objedná přepravu z Jihlavy 
do Drážďan, je o něj postaráno i v přestup-
ních stanicích. Prostřednictvím našeho 
systému je možné si objednat i asistenční 
službu kvůli pohybu po nádražích nebo 
mezi nástupišti. Tato služba imobilnímu 
pasažérovi pomůže i s nástupem do násle-
dujícího vlaku. Systém je v provozu třetím 
rokem a s jeho pomocí přepravujeme přes 
šest tisíc pasažérů ročně. To ale není celko-
vé číslo tělesně hendikepovaných lidí pře-
pravených vlaky Českých drah, protože 
další tisíce imobilních pasažérů tento sys-
tém ke své přepravě nepotřebují. Zejmé-
na v příměstské dopravě, kde v některých 
příměstských aglomeracích standardně 
jezdí nízkopodlažní jednotky a jsou bez-
bariérová nádraží či zastávky s moderní-
mi vysokými nástupišti, takže vozíčkáři 
mohou z peronu do vlaku najet bez pomo-
ci druhých. 

O tom, že železniční doprava v Česku 
zažívá boom, svědčí počty Českými dra-
hami přepravených osob. 

Za loňský rok jsme překročili 175 mili-
onů přepravených osob. Meziroční ná-
růst činil dvě procenta. Je to nejen díky 
již zmiňovanému zkvalitňování vozové-
ho parku a kvalitním službám na palu-
bách našich vozů, ale výraznou měrou 
se na tom podílí také modernizace infra-
struktury. Vlaky jsou rychlejší. K růstu 
preferencí osobní železniční dopravy 
mezi lidmi přispívají i kolapsové situace 
na dálnicích a silnicích. Obecně platí, že 
železnice je nejbezpečnějším způsobem 
dopravy. Trend nárůstu cestujících se 
nám potvrzuje i v prvním kvartále letoš-
ního roku, kdy meziroční nárůst cestu-
jících opět činil kolem dvou procent. 

>>> www.cd.cz

V Blatničce 
se slavilo

Jednatel odborných škol Svazu čes-
kých a moravských spotřebních 
družstev PhDr. Ludvík Vomáčka sla-

vil 14. června 2018 v pražské restauraci 
a vinárně Blatnička sedmdesátiny. Spolu 
řediteli škol Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev a dalšími hosty mu 
přišli blahopřát prezidentka Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR Marta Nováko-
vá, předseda představenstva Svazu čes-
kých a moravských spotřebních družstev 
Ing. Pavel Březina a předseda předsta-
venstva akciové společnosti Blatel, která 
restauraci a vinárnu provozuje, Ing. Miro-
slav Olbrecht. 

>>> www.scmsd.cz
>>> www.restaurace-blatnicka.cz 
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V počtu akcí 
tak za sebou Česká republika nechala des-
tinace, jakými jsou například Norsko, Řec-
ko, Spojené arabské emiráty, Chorvatsko, 
Indie či Rusko. V rámci zemí V4 si lépe 
vedlo jen Polsko (18. místo). 187 asociač-
ních mítinků uspořádaných v roce 2017 
představuje 13% nárůst akcí získaných pro 
Českou republiku oproti roku 2016.

„Po Praze, která si na poli mezinárodních 

asociačních mítinků drží stále prim, byly 

nejvyhledávanějšími regiony Jihomoravský 

kraj a Kraj Vysočina. Na ministerstvu pro 

místní rozvoj se proto dlouhodobě snažíme 

posilovat pozici našich regionů, aby byly pro 

oblast kongresového průmyslu ještě žádaněj-

ší,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klá-
ra Dostálová.

Na špičce destinací kongresového 
a incentivního průmyslu zůstávají USA 
(941 akcí), Německo (682 akcí) a Velká Bri-
tánie (592 akcí).

„Kongresový průmysl 
je významným odvětvím cestovního ruchu 

v České republice. Útrata delegátů mířících 

na kongres je oproti běžnému turistovi něko-

likanásobná,“ komentuje vedoucí Czech 
Convention Bureau agentury CzechTou-
rism Zdeněk Giormani. Průměrná útrata 
delegáta jednoho mítinku vyčíslená mezi-
národní asociací ICCA je na osobu a den 
12 000 Kč (bez registračního poplatku 
přes 9 000 Kč), útrata běžného turisty se 

pohybuje kolem 2 300 Kč na osobu a den. 
Průměrná doba trvání jednoho asociač-
ního mítinku je 3,72 dne. Česká republi-
ka si oproti minulému roku polepšila i co 
do počtu účastníků. Asociační kongresy 
přivítaly v České republice přes 73 tisíc 
delegátů, což představuje 30% nárůst opro-
ti roku 2016.

Praha, kde se odehrává 
většina akcí, se pak umístila v celosvěto-
vém žebříčku na 8. místě, což je i její his-
torický úspěch. Předčila metropole, jaký-
mi jsou například Hongkong, Lisabon, 
Tokio, Řím, Dubaj či Peking. Nejoblíbe-
nějšími kongresovými městy světa jsou 
Barcelona, Paříž a Vídeň. O populari-
tě Prahy hovoří i skutečnost, že si vedla 
nejlépe také ve srovnání měst V4 – Buda-
pešť obsadila 12. místo, Varšava 23. mís-
to a Bratislavě patří 177. pozice. V žebříč-
ku měst zabodovala i další města. Brno 
obsadilo 228. místo, a předčilo tak napří-
klad Essen, Norimberk či Hannover; Plzeň 
(358. místo) se pak umístilo výše než třeba 
Besançon, Cannes či Brighton.

Statistiky ICCA 
nicméně nepředstavují komplexní obraz 
o stavu kongresového průmyslu v Česku. 
Mezinárodní asociace ICCA ve svých sta-
tistikách monitoruje totiž pouze mítinky, 
které splňují tato kritéria:
1. kongres je organizován mezinárodní 
asociací;
2. akce rotuje mezi minimálně 3 zeměmi;
3. akce se účastí alespoň 50 delegátů.

Statistiky ČSÚ
Dle údajů Českého statistického úřadu se 
v regionech České republiky v loňském 

roce odehrálo 12 542 akcí s více než 
1,3 milionu účastníků. Mezi regiony drží 
prim hlavní město Praha. Odehrálo se zde 
přes 4 tisíc konferenčních akcí, kterých 
se zúčastnilo přes půl milionu delegá-
tů. Zásadně rostly i počty účastníků akcí 
konaných v regionech České republiky. 
Po Praze byly na poli MICE nejoblíbeněj-
šími regiony Jihomoravský, Olomoucký 
a Moravskoslezský. Počet účastníků prud-
ce vzrostl například v Plzeňském kraji – ze 
43 tisíc na 72 tisíc účastníků).

Czech Convention Bureau 
při agentuře CzechTourism propaguje Čes-
kou republiku jakožto ideální kongresovou 
destinaci a rovněž od roku 2010 aktivně 
získává MICE akce pro Českou republi-
ku. Je vyhledávaným primárním kontak-
tem pro zahraniční nákupčí služeb v seg-
mentu kongresového průmyslu. V roce 
2017 se Czech Convention Bureau v rám-
ci jednoho ze svých nástrojů – kampaně 
kandidatur – aktivně podílelo na více než 
třiceti kampaních kandidatur pro pořádá-
ní mezinárodních akcí v České republice. 
V rámci tohoto programu Czech Conven-
tion Bureau spolupracuje s PCO (Profes-
sional Congress Organizer) agenturami, 
regionálními kongresovými kancelářemi, 
soukromými subjekty a tzv. kongresový-
mi ambasadory. Aktivity Czech Conven-
tion Bureau přinesly dle metodiky analý-
zy KPMG za rok 2017 do státního rozpočtu 
568 milionů korun. 

>>> www.czechconvention.com
>>> www.czechtourism.cz

Česká republika: 
historicky nejlepší umístění 
v rámci světového kongresového průmyslu

V loňském roce se v České 

republice uskutečnilo 187 

mezinárodních asociačních 

mítinků, kterých se účastnilo 

přes 73 tisíc delegátů. Česká 

republika se dle statistik za rok 

2017 prozatím drží na 23. místě 

celosvětového žebříčku destinací 

kongresového turismu, který 

každoročně vydává mezinárodní 

asociace ICCA (International 

Congress and Convention 

Association). Jedná se o její 

historicky nejlepší umístění.
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Rozhovor s pracovníkem kyper-
ské ambasády v Praze panem 
Costasem Orphanidesem o jeho 

ostrovní vlasti jsem zahájil odkazem 
na báji, podle které se tam zrodila 
antická bohyně lásky, v jejímž jméně se 
odráží řecký výraz pro mořskou pěnu – 
aphros –, z níž se údajně zrodila.
Pane Orphanidesi, 
bohové místo její-
ho narození urči-
tě zvolili správně, 
neboť Kypr je nád-
hernou zemí. Jak 
je vstřícný k turis-
tům z Česka?

Kypr je vstřícný 
ke všem turistům. 
A pokud se zamě-
ř ím na to,  proč 
k českým, tak i proto, že na něm žije něko-
lik stovek Kypřanů, kteří v Česku studova-
li nebo pracovali, a Čechů a Češek, kteří 
se na Kypr přiženili nebo přivdaly. Takže 

když zavítáte do jakéhokoli místa na Kyp-
ru, téměř všude se můžete setkat s češti-
nou. Před nedávnem jsem tam byl se štá-
bem České televize, který tam natáčel 
sedmidílný cestopis. A skoro to vypadalo, 
že seriál bude o Češích na Kypru. 

V posledních letech jsme na Kypru 
zaznamenali veliký nárůst turistů. V roce 
2016 jsme registrovali 2,4 milionu jejich 
příjezdů. Letos už očekáváme 4 miliony. 
Roste ale počet návštěvníků ze všech zemí. 

Pane Orphanidesi, jaké oblasti patří 
do vašeho portfolia na velvyslanectví 
Kyperské republiky?

Dělám to, co jsem dělal vždycky: podpo-
ru cestovního ruchu. I když jsem zaměst-
nancem ambasády, stále pracuji i pro 
kyperskou centrálu cestovního ruchu. 
V prvé řadě ale poskytuji podporu naše-
mu velvyslanci, protože se domluvím čes-
ky, mám zde hodně přátel a znám zdejší 
poměry. Spolupodílím se i na konzulár-
ní činnosti. Na vyřizování vstupních víz 
pro příslušníky zemí, kde je potřebují. 
Vy Češi je nepotřebujete. Vyřizuji i různé 
dotazy lidí, kteří cestují na Kypr. Ptají se 
od možností ubytování po počasí, co by 
měli na Kypru navštívit, kam by se měli 
v případě potřeby obrátit aj. Pravdou je, 
že Češi jsou hodně sečtělí. Nemáme až 
tolik telefonátů nebo žádostí o setkání, 
v jejichž rámci bychom volajícím vysvět-
lovali, kam jedou a co mohou na Kyp-
ru vidět. Občas se setkáváme s dotazem, 
nakolik se na Kypru projevuje migrační 
vlna. Z tohoto pohledu je ale na Kypru 

klid, i když pochopitelně pár migrantů 
máme. A proč se Kypru spíš vyhýbají? Ze 
stejných důvodů, jako se vyhýbají Česku. 
Protože cílem drtivé většiny z nich jsou 
bohaté západoevropské země s velkory-
se koncipovaným sociálním systémem 
a Kypr je ostrov, ze kterého se do těchto 
zemí kontinentální Evropy těžko dostává.

Jednou z výhod v rámci Evropské unie 
jsou tarify za mobilní hovory a data. 
Ty jsou teď stejné jako v turistově 
domovině.

Když už hovoříme o telefonování, to je 
na Kypru velice levné. Je otázkou (samozřej-
mě podle toho, jaký kdo má doma tarif), 
jestli není levnější volat z Kypru za kyper-
ský tarif. Tedy jestli se nevyplatí koupit si 
na dobu pobytu kyperskou SIM kartu. 

Kypr je nejen kolébkou bohyně lásky, 
ale také evropských vín a jedním z mála 
míst, kde dodnes rostou původní antic-
ké odrůdy vinné révy.

Je to pravda. I proto když Cyprus Tou-
rism Organisation nabízí tematické  trasy, 

jsou jedněmi z nejpoptávanějších ty vin-
né. Jejich absolvování bych doporučil 
hlavně v podzimních měsících. V době 
vinobraní v září, říjnu. Tím se dostá-
vám k volbě ročního období podle toho, 
co kdo chce na Kypru navštívit a vidět. 
Pokud někdo preferuje návštěvu festiva-
lů, památek či absolvování horských túr, 
tak na to je vhodnější zimní mimosezo-
na od listopadu do dubna. Ta se promí-
tá i do levnějších služeb včetně ubytová-
ní. Říjen je na Kypru ještě hlavní sezonou. 
Koncem října a začátkem listopadu jsou 
na Kypru stále ještě třicetistupňová hor-
ka. Nejnižší teploty tam bývají v lednu 
a únoru, kdy přes den bývá deset patnáct 
stupňů Celsia. V březnu už je zase pět-
advacet stupňů. Sice se ještě nedá kou-
pat v moři, protože jeho voda je studená, 
ale je to vhodné období pro výlety i pro-
to, že se příroda velmi intenzivně zazele-
ná. Určité minus zimní mimosezony je, že 
v listopadu už jsou kratší dny. V pět, o půl 

Costas Orphanides

Na Kypru se téměř všude 
můžete setkat s češtinou
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Rozhovor s jednatelem Vysoké 
školy hotelové v Praze a vedou-
cím katedry hotelnictví Ing. Pet-

rem Studničkou, Ph.D.
Blíží se konec akademického roku 
2017/2018. V čem byl pro vás a Vyso-
kou školu hotelovou v Praze tento rok 
významný?

V y s o k á  š k o l a 
hotelová v Praze 
zahájila v akademic-
kém roce 2017/2018 
již devatenáctý rok 
své existence. Byl to 
pro ni rok skutečně 
výjimečný a v něko-
lika ohledech přelo-
mový. Začátek aka-
demického roku 
byl spojen se změnou vlastnické struktu-
ry Vysoké školy hotelové v Praze a zároveň 
se změnou řídicích orgánů společnosti. 
Tyto skutečnosti vyvolaly zásadní provoz-
ní a organizační změny a přinesly s sebou 
řadu dalších opatření týkajících se napří-
klad úpravy vnitřních řídicích dokumen-
tů, pracovních postupů apod.

Došlo k obdobně významným změnám 
i v akademické sféře Vysoké školy hote-
lové v Praze?

Ano. Dalším zásadním předělem v živo-
tě Vysoké školy hotelové v Praze byl více 
než roční proces přípravy, zpracová-
ní a odevzdání akreditačního spisu dle 
požadavků Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství a příslušných 
nařízení vlády ČR. Celý proces akreditací 
zabezpečoval rektor doc. Ing. Václav Vinš, 
CSc., ve spolupráci s prorektory a dalšími 
akademickými pracovníky. Nové akredi-
tace jsou podmínkou dalšího fungování 
všech vysokých škol v České republice, 
naši školu nevyjímaje. Nároky na zpraco-
vání spisu a splnění všech akreditačních 
požadavků jsou opravdu vysoké. Vzhle-
dem k tomu, že jsme profesně oriento-
vanou vysokou školou, předložili jsme 
v prosinci 2017 žádost o tzv. programo-
vou akreditaci, a to ve dvou bakalářských 
a jednom magisterském programu 
se specializacemi zaměřenými 
na hotelnictví, cestovní ruch 
a marketing.

Jak akreditační proces probí-
hal a co je jeho výsledkem?

Akreditační proces byl poměrně zdlou-
havý a trval více než půl roku. Výsledek je 
pro nás více než potěšující. Vysoká škola 
hotelová v Praze získala jako jedna z prv-
ních soukromých profesně orientovaných 
škol akreditaci všech tří předložených pro-
gramů. Konkrétně se jedná o bakalářský 
studijní program Hotelnictví, cestovní ruch 
a marketing, který byl akreditován na 10 
let, bakalářský studijní program Hospita-
lity Management vyučovaný v anglickém 
jazyce, akreditovaný na 5 let, a navazující 
magisterský studijní program Hotelnictví, 
cestovní ruch a marketing, rovněž akredi-
tovaný na 5 let. Rozsah a délka získaných 
akreditací tak dává Vysoké škole hotelové 
v Praze velmi dobrou perspektivu a prostor 
pro další rozvoj vzdělávací i tvůrčí činnosti.

Jak se výše uvedené změny dotkly 
zaměstnanců a především studentů a co 
dalšího v tomto ohledu přinesl uplynu-
lý akademický rok?

Jak jsem již uvedl, nové akreditace 
vytvářejí velmi dobrou perspektivu fun-
gování Vysoké školy hotelové v Praze, a to 
jak pro studenty, tak i pro pracovníky ško-
ly. Co vnímám velmi pozitivně, je příchod 
mladých, perspektivních vyučujících, kte-
ří studují doktorské studium nebo ma-
jí toto studium již dokončené. V někte-
rých případech jde dokonce o absolventy 
naší školy, o to je jejich zapojení do výu-
ky cennější. Generační obměna je nezbyt-
ná a příchod nových pedagogů jen pod-
trhuje dobrou perspektivu školy. Dalším 
pozitivem je prohlubující se spolupráce 
s praxí. Dokladem tohoto propojení byl 
březnový veletrh pracovních příležitos-
tí Job Fair, kterého se zúčastnilo více než 
30 domácích i zahraničních fi rem. Zájem 
předčil naše očekávání, spokojení byli stu-
denti i zástupci vystavujících společnos-
tí. O uplatnění našich absolventů nemá-
me obavy, ze zkušeností víme, že je velmi 
dobré. Stejně tak se rozvíjí i oblast vzdělá-
vacích workshopů, exkurzí a tzv. fi eld tri-
pů, během kterých mají studenti možnost 
získat praktické zkušenosti z fungování 
nejrůznějších společností. A to je cesta, 

kterou chceme rozvíjet i v budouc-
nosti. Proto aktivně spolupracu-

jeme s Asociací hotelů a restau-
rací ČR a Svazem obchodu 
a cestovního ruchu ČR. 

Připravila Silvia Mihaldová.

>>> www.vsh.cz

Úspěšná akreditace základem 
dalšího rozvoje VŠH

Ing. Petr Studnička, Ph D.  

šesté už se stmívá. Výhodou pak jsou teplé 
večery, kdy už v šest sedm hodin můžete 
večer před tavernou posedět s přáteli pod 
hvězdnatým nebem.

Hodně dotazů se týká venkovních tep-
lot. Lidé volají, že by rádi v létě na Kypr, 
ale mají obavu, že tam je příliš horko. 
Vysvětluji jim: „V létě tam bývá i přes čty-
řicet stupňů Celsia, ale u moře to není 
poznat.“ Je obrovský rozdíl být ve čtyři-
cetistupňovém vedru ve vnitrozemí a při 
čtyřiceti stupních ve stínu na mořském 
pobřeží. O to víc musíte na plážích dbát 
na to, abyste se nespálili. A na to mi vola-
jící říkávají: „My ale chceme ještě tro-
chu pojezdit a navštívit zajímavá místa. 
Nechceme jen ležet na pláži.“ „V tom pří-
padě,“ doporučuji, „tam leťte na podzim 
koncem října nebo začátkem listopadu.“ 
Oni na to: „Není tam už chladno? Když 
 jsme touhle dobou byli loni na  Chalkidiki, 

tam byla v říjnu zima…“ Jenomže Kypr je 
geografi cky o hodně jinde. Takže i kdyby 
bylo koncem října na kyperské podmín-
ky tzv. chladněji, tedy ne obvyklých tři-
cet stupňů, ale „jenom“ pětadvacet, moře 
bude prohřáté. Opakem je kyperské jaro, 
kdy může být přes pětadvacet stupňů nad 
nulou a v dubnu i třicet, ale moře bude 
studené. 

>>> www.visitcyprus.com
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Rozhovor s předsedou Svazu čes-
kých a moravských výrobních 
družstev, členem představen-

stva Evropské konfederace výrobních 
a sociálních družstev CECOP a výkon-
ného výboru Mezinárodní organizace 
průmyslových a řemeslných výrobních 
družstev CICOPA a místopředsedou 
Konfederace zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů České republiky 
JUDr. Rostislavem Dvořákem jsme se 
v tomto vydání rozhodli věnovat lid-
ským zdrojům.
Pane doktore, životní úroveň je zejmé-
na o konkurenceschopnosti lidí a země. 
V roce 2014 Chairman Europe Microsoft 
Corporation Jan Mühlfeit na toto téma 
pro Všudybyl uvedl: „Státy s nejvyšší 
konkurenceschopností jsou ty, v nichž 
kladou důraz na využívání blahodár-
ných přírodních zdrojů, na pohyb a rela-
xaci v přírodě.“ Nicméně obdobně jako 
se z Česka podařilo udělat potravino-
vě nesoběstačnou zemi a kolonii, z níž 
odtékají stamiliardy korun, podvedlo 
se odbourat i zdravotní prevenci. Praxe 
ukazuje, že byznys kolem zdraví zdra-
vé lidi nepotřebuje, aby mohl rok co rok 
chtít víc a víc peněz z veřejných zdrojů. 
Ostatně i předchozímu ministerskému 
předsedovi a jeho ministru zahranič-
ních věcí se spolu s odborářskými bos-
sy dařilo čtyři roky razit, že Česko dal-
ší pracovně způsobilé lidi nepotřebuje. 

Nikdy jsem žádného ministerského 
předsedu ani ministra zahraničních věcí 
neslyšel říci, že naše země pracovně způ-
sobilé lidi nepotřebuje, ale některé jejich 
postoje k tomu měly blízko. Ano, s nedo-
statkem pracovníků je v Česku tristní si-
tuace, a to nejen v průmyslu. Je potřeba 
říci, že už tři roky signalizujeme vládám 
České republiky, že v průmyslu hrozí změ-
ny a postupná stagnace, protože ve fabri-
kách chybějí lidé. Celých sedm let, co jsem 
předsedou Svazu českých a moravských 
výrobních družstev, objíždím naše člen-
ské fi rmy a snažím se pomáhat a uplatňo-
vat vůči vládě a ministerským úředníkům 
požadavky a přenášet důležité informace. 
Loni a na začátku letošního roku už téměř 
všechny výrobní fi rmy jako zásadní a prio-
ritní problém uváděly nedostatek zaměst-
nanců a v jeho důsledku odmítání objed-
návek, neplnění termínů, ztráty a tím 
vyvolaný, avšak rentabilitou nepodložený 

růst mezd, který je velice ztěžuje. Nechá-
pou složitou byrokracii v možnosti získat 
pracovníky ze zahraničí tak, jak to běžně 
řeší ostatní státy, například Polsko, Maďar-
sko, Rakousko či Slovensko. Když jsme 
poprvé žádali Sobotkovu vládu, aby se tím-
to problémem účinně zabývala, předloži-
li jsme důkazy, jak negativně působí české 
zastupitelské úřady na Ukrajině. Jak obcho-
dují s ukrajinskou mafi í, která rozhoduje, 
zda nějaký Ukrajinec dostane, nebo nedo-
stane povolení k práci v České republice. 
Odmítali jsme populistické postoje odbo-
rů, které vláda přijímala bez ověření faktů. 
Když se český podnik obrátil na Ukrajinu, 
aby odtud získal pracovníky (byť si je sám 
vyhledal), české úřady to vyřizovaly „rych-
lostí“ desítek případů měsíčně – a my potře-
bovali tisíce. A to nebudu hovořit o tom, co 
Ukrajinec, který chtěl pracovat v Česku, 
musel strpět a zaplatit, aby se vůbec dostal 
na český konzulát. Když v té době český 
zaměstnavatel předložil požadavek napří-
klad na deset zaměstnanců, trvalo tři čtvr-
tě roku, než jeho žádost české úřady vyří-
dily. A to Sobotkova vláda otevřela další 
konzulární enklávu ve Lvově se zdůvod-
něním, že je tam korupční systém méně 
zaběhlý. Přiznám se, že jako člověk, který 
celý život šéfoval fi rmám, jsem byl z těch-
to poměrů jako Alenka v říši divů. I přes 
otevření druhého konzulárního pracoviště 
a jeho personální posílení vyřizovaly české 
úřady požadavky českých výrobců o udě-
lení pracovních povolení čtyři měsíce i dé-
le! Když má fabrika objednávky a  potřebuje 
lidi, tak je potřebuje hned nebo přinejmen-
ším co nejrychleji. Když to otočím, tak lidé 
na Ukrajině, když se s nimi fi rma domlu-
ví, aby k ní přišli pracovat, nebudou čekat 
půl roku. Přijmou raději nabídku z Němec-
ka, Polska nebo Maďarska a za měsíc ma-
jí práci. 

Z Ukrajiny za poslední čtyři roky byl 
odliv pracovních sil přes dva miliony lidí. 
A přestože se zejména v poslední době pří-
stup vlády zlepšil, obávám se, že už tam 
potřebnou pracovní sílu s kvalifi kací nena-
jdeme. Proto se začíná mluvit o Mongol-
sku, Filipínách, mluvíme i o Srbsku. Hledá-
me zdroje kvalifi kovaných pracovních sil 
a zdoláváme bariéry státní byrokracie. Už 
léta bylo z demografi ckých křivek a situa-
ce v českém školství jasné, že z domácích 
zdrojů potřebné množství práceschop-
ných lidí nedostaneme. Představte si, co 

to je za vládu, když ví, že bude nedostatek 
pracovníků, a nereaguje. Naopak skříp-
ne v jednotě s odboráři ventil, aby vytvo-
řili v produktivitou a zejména rentabili-
tou nepodloženém prostředí tlak na růst 
mezd. I hlupák má sebezáchovu a je mu 
jasné, že když bude nedostatek pracovní-
ků, dojde ke snížení produkce, ztrátám, 
a tím pádem ke snížení fi nančních zdrojů 
pro rozvoj, pro lidi a potřeby státu. A vlá-
da? Ta v podstatě neudělala nic účinného, 
aby to vyřešila. Poslouchali Josefa Středu-
lu, který říkal: „Co budeme se zahranič-
ními pracovníky dělat, až konjunktura 
pomine? Vždyť zahraniční pracovníci roz-
mělní naše mzdy.“ Jako kdyby neexistova-
la časově determinovaná pracovní povo-
lení, kterými lze trh práce korigovat. Jako 
by neznali jasné závazky zaměstnavate-
lů v linii společenské odpovědnosti. A tak 
bez produktivity a rentability neřešením 
nedostatku pracovníků nastartovali růst 
mezd. Účinné, ale krátkozraké. Stát opět 
škodil, místo aby pomáhal. Respektive 
aby nahradil rychlými a správnými kroky 
svou dlouhá léta špatnou populační poli-
tiku a nekoncepční stav českého školství. 

Situace už dospěla do stadia, kdy se Čes-
ko sice chlubí nejnižší mírou nezaměstna-
nosti, ale už se nehovoří o tom, jak jí bylo 
dosaženo a jaké to má dopady. Že jako 
za komunistických vlád náboráři  číhají 
před podniky a přetahují zaměstnance 
z fi rmy do fi rmy a přeplácejí je třeba i z pro-
středků na investiční rozvoj. Odboráři docí-
lili toho, že se fi rmy v prvním kole začaly 
trumfovat mzdami, aby jim neutíkali lidé, 
a začaly peníze určené na rozvoj a investice 
vynakládat na zvyšování mezd a na to, aby 
k sobě přetáhli zaměstnance jiných zaměst-
navatelů. Firmy se zahraničním kapitá-
lem jsou navíc ve výhodě, která snižuje 
českým výrobcům konkurenceschopnost. 

Jako Alenka v říši divů

JUDr. Rostislav Dvořák
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Toho Sobotkova vláda ruku v ruce s odbo-
ry docílila za dva roky.

Konjunktura ale není věčná a vznikají-
cí situace přelom do recese urychluje. Pro-
gnózy, které deklaruje Hospodářská komo-
ra ČR a možná i Svaz průmyslu a dopravy 
ČR, že se růst ekonomiky trošku zpomalí 
a půjde pod čtyři procenta, jsou krásné. Já 
říkám, že na zlomu roku 2018 a 2019 půjde 
pod tři procenta. A v následujícím roce se 
její zpomalení ještě prohloubí. Zaměstna-
vatele mohu uklidnit. Ne tím, že jim vláda 
pomůže zajistit pracovníky, aby si (dokud 
to jde) vytvořili rezervy na horší časy, ale 
stačí ještě půldruhého roku počkat a už 
zase bude na trhu práce lidí dost. Na zlomu 
let 2019 a 2020 se konjunktura otočí smě-
rem ke stagnaci. V Česku začne narůstat 
nezaměstnanost a recese vystrčí růžky. Byl 
bych rád, kdyby tyto změny neměly příliš 
ostrý zlomový charakter. Na tomto obra-
tu bude mít významný podíl to, že minu-
lá vláda České republiky společně s odbo-
ráři přibrzdili dynamiku hospodářského 
rozvoje. Že neumožnili firmám zajišťo-
vat si efektivně a v potřebné míře pracov-
níky ze zahraničí a že to, co vyprodukuje 
naše školství, „posilováno“ vzory prezen-
tovanými veřejnoprávními médii, je málo 
použitelné, kdy Česká televize veřejné 
fi nance vynakládá na natáčení bulvárních 
zpravodajství, prezentaci násilí a opomí-
jí veřejnou osvětu, vzdělávání a pracovní 
úspěchy, zručnost a podnikatel či zaměst-
navatel a dělník se stávají nežádoucími, 
okrajovými tématy. 

Když jsme argumentovali přesuny fi rem 
a výroby do jiných zemí, Josef Středu-
la nám na tripartitě řekl: „Ať jdou.“ A řa-
da fi rem opravdu jde a výrobu přesouvá 
do zahraničí, kde nachází dostatek pra-
covních zdrojů. Odboráři tento trend ješ-
tě před rokem zpochybňovali. Avšak jen 
v rámci Svazu českých a moravských 
výrobních družstev jsou takových pod-
niků, které začaly vyrábět jinde, desítky, 
a dokonce si tam stavějí fabriky (na Slo-
vensku, v Rusku, ve Vietnamu, v Armé-
nii aj.), protože doma v Česku neseženou 
zaměstnance. Nejsem si ale jist, že podni-
katelé po nástupu recese ty fi rmy v zahra-
ničí zruší a vrátí se, aby vytrhli odborářům 
a vládě trn z paty. 

>>> www.scmvd.cz

Barmani otevřeli své 
multifunkční centrum 

Česká barmanská asociace (CBA) 
otevřela 25. května v Brně své síd-
lo a multifunkční vzdělávací cen-

trum. Je jím dům Abzac, který disponu-
je malým a velkým přednáškovým sálem, 
kanceláří, vzdělávacími místnostmi pro 
fl airové barmany a kávové i čajové speciali-
sty a jednacím salonkem. Slouží především 
ke vzdělávacím účelům gastronomických 
pracovníků a studentů. Je však vhodný 
i k pořádání barmanských soutěží a nejrůz-
nějších fi remních, kulturních i společen-
ských akcí. „Hodláme oslovit také laickou 
veřejnost. S přípravou koktejlů, kávy či čaje 
se pojí spousta atraktivních témat, s nimiž 
chceme pracovat,“ plánuje další provoz cen-
tra prezident CBA Aleš Svojanovský.

Celodenního Grand openingu se zúčast-
nilo několik stovek lidí. Z Londýna, Singa-
puru a Hongkongu do Brna přiletěla esa 
současného českého barmanství, aby se 
s hosty podělila o své zkušenosti formou 
poutavých přednášek. Tato pětice barman-
ských hvězd zároveň působila jako porota 
barmanské exhibice Grand Prix CBA, v níž 
svůj um představilo 11 barmanů z tuzem-
ských top barů. „Míchat drinky před lid-
mi, ke kterým vzhlížím, a dostat od nich 
přímo na pódiu zpětnou vazbu, to pro mě 
byla úžasná zkušenost,“ neskrýval radost 
vítěz letošní Grand Prix CBA Rudolf For-
man z brněnského Baru, který neexistuje. 

Připravil Michael Lapčík.

>>> www.cbanet.cz
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Navštívit přednášku Richar-
da Dobeše je pro mne vždyc-
ky zážitkem. Tématu lidských 

zdrojů každoročně věnuji jedno z vydá-
ní Všudybylu. Aby totiž jakýkoli systém 
dobře fungoval, musí ctít axiomy. Zkrát-
ka nemůže být, jak se v Česku říká, 
„cochcárna“, aby si každý jeho subsys-
tém a prvek dělal, 
co chce. V případě 
biologického sys-
tému, například 
orgánů lidského 
těla, by totiž tako-
vý člověk onemoc-
něl nebo umřel. 
Mechanický sys-
t é m  by  f u n g o -
val špatně nebo 
vůbec. Největším 
zázrakem vesmíru je organizace, která 
se projevuje i prostřednictvím naší exis-
tence – coby jedné z výslednic organiza-
ce ducha a hmoty. Pokud se lidem daří, 
je tomu proto, že (byť i intuitivně) respek-
tují přírodní zákony a zákonitosti so-
ciálních procesů – chování sebe samých. 
Napomáhat nabývání dovedností úspěš-
ně řídit a vést lidi, motivovat je, aby opa-
kovaně dosahovali pozitivních výsledků, 
tak to je posláním práce managing part-
nera společnosti Krauthammer Partners 
Czech Republic Richarda Dobeše, které-
ho jsem požádal o rozhovor.
Jak jste se, pane Dobeši, dostal k této 
profesi?

Už je to víc než dvacet let, kdy jsem se 
stal prvním tréninkovým konzultantem 
fi rmy Krauthammer v České republice. 
Ta v současnosti působí ve čtyřiadvaceti 
zemích světa, v nichž s klienty spolupra-
cuje při vedení lidí a při prodeji služeb 
a produktů zákazníkům. Tedy v oblas-
tech, kde lidský faktor hraje rozhodující 
roli. Celých těch dvacet let jsem měl mož-
nost spolupracovat jak s českými subjek-
ty, tak se subjekty na celosvětovém poli. 

Proč jste si tuto práci zvolil?
Devadesátá léta minulého století byla 

výjimečnou příležitostí začít něco nového. 

Vystudoval jsem vysokou ekonomickou 
školu – obchod, ale v této sféře jsem praco-
val krátce. Zjistil jsem, že mnohem víc mě 
baví práce s lidmi, pomáhat jim v jejich 
rozvoji. Má práce je víceméně poslání. 
O to víc mne těší, když mi moji poslucha-
či na závěr školení zatleskají. To, kromě 
mojí profese, zažijete už jen v showbyzny-
su. Není to samozřejmě vždycky, ale stá-
vá se to poměrně často. Kolik profesí má 
tohle privilegium, že vám lidé za odvede-
nou práci zatleskají? 

V oněch devadesátých letech jsme 
mnozí měli potřebu si potvrdit, že jsme 
ve svých oborech dobří, schopni obstát 
na světovém trhu práce. Proto jsem se roz-
hodl, že budu pracovat pro švýcarskou fi r-
mu Krauthammer. Musím dodat, že když 
jsem po třech čtyřech letech působení 
v Krauthammeru dělal manažerský tré-
nink a trénink na leadership v Ženevě pro 
mezinárodního klienta (byla to má prv-
ní zahraniční mise) a úspěšně to skončilo 
a oni mi na závěr tleskali, byl jsem poté, 
co jsem se usadil v letadle do Prahy, sice 
neskutečně unavený, ale strašně šťastný. 
Už jsem věděl, že když jsem uspěl v Žene-
vě, mohu uspět kdekoli na světě. 

Je v Česku, a zejména mezi firmami 
s českým kapitálem, prostor pro vaši 
činnost?

Je. Svědčí o tom i fakt, že Krauthammer 
v Česku úspěšně funguje dvacet let. Firmy 
v českých rukou se v práci s lidskými zdro-
ji lepší. Když jsme začínali, našimi klienty 
byly převážně nadnárodní korporace, kte-
ré vstoupily do Česka a měly pocit, že čes-
ký management není na té výši, na které 
by ho chtěly mít. Posledních pět let dochá-
zí k rozšiřování naší klientely. U v Čes-
ku působících nadnárodních korporací 
začíná převažovat mínění, že kdo k nim 
nastupuje, už by měl něco umět a hlavně 
sám do sebe v oblasti osobnostního pro-
fesního rozvoje investovat. To je napro-
sto zdravé a správné. Poptávka po služ-
bách společnosti Krauthammer ale sílí ze 
strany českých fi rem, zejména menších 
a středních, a u velkých přetrvává. Před 
deseti lety jsme v portfoliu klientů měli 

dvě tři fi rmy s českým kapitálem za rok. 
Teď jich každoročně máme deset patnáct. 
České fi rmy do rozvoje svých zaměstnan-
ců investují a považují to za důležité. O to 
víc mne má práce naplňuje, neboť jsem 
svědkem toho, že lidé, které pomáháme 
posouvat kupředu, tyto investice zhodno-
cují formou aktiv realizovaných na území 
a ve prospěch úspěšné budoucnosti Čes-
ké republiky.

Získá-li zaměstnavatel zaměstnance, je 
přínosné, aby si s ním vytvořil co nejlep-
ší vztah.

Ano, to je velice důležité. To, jak spolu 
manažer zaměstnavatelské fi rmy a jemu 
podřízený zaměstnanec budou vychá-
zet, je postaveno na dvou faktorech, kte-
ré musejí být v rovnováze. Prvním z nich 
je respekt, což většinou pramení z pozice 
manažera a jeho profesionálních schop-
ností. Druhá strana mince je, že zaměstna-
nec svého vedoucího musí mít z nějakého 
důvodu lidsky rád. Jestliže je to v nerov-
nováze, nebude to fungovat. Pokud bude 
manažera někdo přespříliš respekto-
vat, ale vůbec ho nebude mít rád, tak se 
ho vlastně bude bát. Na druhé straně, 
pokud ho bude mít lidsky rád, ale nebu-
de ho odborně a jako manažera respekto-
vat, je pro něj takový nadřízený zajíma-
vým kamarádem do hospody na pár piv 
a na vtipy, ale rozhodně s ním nebude 
chtít spolupracovat, protože v jeho očích 
bude člověkem, který neumí a nerozumí 

Krauthammer: 
Rozvíjet v lidech 

to nejlepší

Richard Dobeš

Eric Krauthammer založil v roce 1971 

ve Švýcarsku společnost zaměřenou 

na rozvoj manažerských a obchodních 

dovedností. Ta se rychle stala uznáva-

ným globálním hráčem a v průběhu pět-

advaceti let se rozrostla v mezinárodní 

síť opírající se o filiálky ve 24 zemích. 

Společnost Krauthammer je vlastněna 

svými zaměstnanci a řízena voleným 

managementem. Klientům poskytuje 

široké portfolio řešení lidského kapitá-

lu. Její přístup je autentický. K dosažení 

cílů vyvíjí, vytváří a používá nejvhod-

nější způsoby a praxí osvědčené meto-

dy, které obohacuje o aktuální témata 

v duchu světových trendů a prognóz. Při-

chází s inovacemi, strategickými postu-

py a metodami v souladu s požadavky 

a potřebami každého jednoho ze svých 

klientů. To jí umožňuje uskutečňovat 

mezinárodní programy s konzistencí, 

která je v oboru rozvoje manažerských 

a obchodních dovedností unikátní. Filo-

zofi i společnosti Krauthammer dokres-

luje motto: „Rozvíjet v lidech to nejlepší 

pozitivním přístupem a energií“, opíra-

jící se o jí dosahované výsledky a pře-

svědčení, že každý člověk je při vytvoře-

ní správných podmínek schopen rozvoje 

a významné změny chování.
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tomu, co má dělat. Proto je důležité, aby 
obě tyto polohy byly vyrovnané.

Rád bych se vrátil k obsahu úvodníku 
druhého vydání letošního Všudybylu, 
v němž píši, že „systém“ českého škol-
ství dává v řadě ohledů za pravdu rčení, 
že co se ve škole naučíš, v životě stejně 
potřebovat nebudeš. Že zaměstnava-
telé řadu let poukazují na neexistenci 
kvalifikované prognózy vývoje potřeb 
a hodnocení úspěšnosti škol a že ze škol 
vychází řada lidí, kteří nejsou dost moti-
vováni a ochotni přijímat osobní zodpo-
vědnost. Někteří jen proto, aby posílili 
čtvrt milionu nezaměstnatelných. Vidí-
te východisko z tohoto stavu?

Na to není univerzální rada. Myslím, 
že kritika českého školství je oprávněná 
jen částečně. Nedávno jsem četl nějakou 
studii z Holandska, že se studenti na uni-
verzitách učí ze dvou třetin něco, co 
za deset let nebude potřeba. Můžeme 
se přít, jestli je to u nás horší, nebo lep-
ší než v Holandsku, nicméně české škol-
ství by se mělo pružněji přizpůsobo-
vat aktuálním požadavkům trhu práce 

a  profesím budoucnosti. Zároveň podo-
týkám, že díky strašně rychlým změnám 
a postupu dopředu to tak bude už vždyc-
ky. Žáci a studenti musejí počítat s tím, 
že co se na odborných učilištích, střed-
ních a vysokých školách naučí, jim nebu-
de po větší část jejich profesního života 
stačit. Že se sami musejí trvale vzdělá-
vat, osobnostně a profesně zdokonalo-
vat. Částečně jim k tomu může pomo-
ci zaměstnavatel, třeba ve spolupráci 
s námi, ale z podstatné části se o to muse-
jí postarat sami. A rozhoupat se k tomu? 
Tak to je v České republice problém, kte-
rý má paralelu i v neochotě lidí stěhovat 
se za prací. Byť je naše země nevelká, pře-
stěhovat se za prací je pro řadu Čechů 
nepředstavitelnou věcí. 

Stejně tak je tomu u změny profese. 
Během dekády může zaniknout řada pro-
fesí, v nichž se lidé vyučili nebo je vystu-
dovali a léta v nich působili. Ale teď by 
měli být otevřeni tomu, naučit se něco 
dalšího. Když se podíváme na český trh 

práce, je tu obrovská poptávka po řadě 
profesí ve všech škálách vzdělání. Nicmé-
ně trvale je tu spousta lidí, kteří naříka-
jí, že ve své profesi nenajdou uplatnění. 
Řešení? Změnit profesi. Jestli byl někdo 
horníkem a těžba skončila, protože už 
není co rubat, to, kdy zhruba těžba skon-
čí, mohl vědět deset patnáct let dopředu. 
A jestli to nevěděl, je to napůl jeho chy-
ba a napůl chyba zaměstnavatele, že mu 
neřekl, aby včas se sebou něco dělal. 

Je hodně důležité, aby každý (a je jedno, 
na jaké úrovni ve fi rmě pracuje) neustále 
přemýšlel o své budoucnosti. Máme klien-
ta, který má ve svém ročním hodnoticím 
pohovoru záludnou otázku. Zní: „Kdyby 
vaše pozice byla za rok volná, myslíte si, 
že byste na ni vyhrál výběrové řízení?“ Ta 
otázka tam ale není kvůli tomu, aby fi rma 
své zaměstnance strašila. Naopak. Následu-
je totiž pasáž: „Pokud vaše odpověď není 
se stoprocentní jistotou ‚ANO, výběrové 
řízení bych vyhrál‘, pokračujte další otáz-
kou: Co bychom vy, váš manažer a naše fi r-
ma měli udělat, abyste za rok na tuto otáz-
ku stoprocentně odpověděl ANO a mohl 
v klidu spát, ať se děje, co se děje?“ 

To je to, co mnoha lidem, firmám 
a manažerům chybí. Pohled do budouc-
na. To, že díky Průmyslu 4.0 možná pade-
sát procent profesí během půldruhé gene-
race zanikne, neznamená, že se nevytvoří 
jiné pracovní pozice v jiných profesích. 
Ale musíme počítat s tím, že změna je 
normální. Že za život budeme mít dvě tři 
profese. A netrvat na tom, že když  jsme 
se něčím vyučili, něco vystudovali, že je 
povinností státu pracovní místa v naší 
profesi udržet či vytvořit. 

>>> www.krauthammer.com

Party
v Becher’s 

Baru

Grandhotel PUPP 7. června 2018 
hostil již 14. ročník setkání hote-
lových dodavatelů a jejich klien-

tů v Becher’s Baru. Letos se díky počasí 
a rekordnímu počtu hostů party rozšíři-
la i do venkovních prostor baru Rendez-
-vous, kde probíhala grill & finger food 
party, servírovaná zástupci jednotlivých 
dodavatelů. Poděkování patří všem orga-
nizátorům a celému týmu GH PUPP, který 
opět odvedl stoprocentní výkon.

>>> www.pupp.cz

Krauthammer působí ve čtyřiadvaceti 

zemích světa, v nichž s klienty 

spolupracuje při vedení lidí a prodeje 

služeb zákazníkům, tedy v oblastech, kde 

lidský faktor hraje rozhodující roli.
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Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

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

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

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst 

v atraktivních
rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz

Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 (dále jen „naří-

zení GDPR“) představuje právní rámec 
ochrany osobních údajů platný na celém 
území Evropské unie (EU), který chrání 
práva občanů EU proti neoprávněnému 
zacházení s jejich daty a osobními úda-
ji. Ke dni 25. května 2018 pak nabylo své 
účinnosti ve všech členských státech EU 
a je závazné pro všechny subjekty (společ-
nosti, instituce), které pracují s osobními 
údaji, nevyjímaje 
l á z e ň sk é  r e s o r-
ty, ve kterých jsou 
o klientech (tj. sub-
jektech údajů) běž-
ně zpracovávány 
a shromažďovány 
osobní údaje, včet-
ně údajů citlivých 
(zvláštních).

Jednou ze základ-
ních povinností 
nejen lázeňských resortů je splnit svo-
ji informační povinnost, tj. uvést, zda 
osobní údaje zpracovávají, z jakého titu-
lu a za jakým účelem, o jaké údaje se jed-
ná, po jakou dobu jsou zpracovávány, 
uvést odkaz na osobu správce a poučení 
o právech a povinnostech subjektů úda-
jů. Přitom v případě lázeňských resor-
tů je třeba připomenout, že zpracovává-
ny jsou nejen identifi kační údaje klientů 
(jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, 
zdravotní pojišťovna, číslo bankovního 
účtu), kontaktní údaje (telefon, e-mail) 
a adresní údaje (adresa, PSČ), tj. osobní 
údaje jako takové, ale rovněž citlivá osob-
ní data, která jsou představována typicky 
údaji o zdravotním stavu klientů (lékař-
ské zprávy), kteří využívají lázně k léčeb-
nému pobytu a jejichž zpracování podlé-
há mnohem přísnějšímu režimu.

Důvodem zpracování osobních údajů 
v případě lázní je typicky plnění smluv, 
vedení účetnictví, vedení zaměstnanecké 
agendy, komunikace s klienty z důvodů 
stanovených zákonem atd. Co se týká doby, 
po kterou je možné osobní údaje subjektů 
zpracovávat, pak by tato neměla překračo-
vat dobu nezbytně nutnou, včetně archi-
vačních lhůt. Lázně by měly zpracovávat 
osobní údaje po dobu trvání smluvního 
vztahu či jiného titulu s tím, že po ztrátě 
tohoto titulu jsou povinny veškeré osob-
ní údaje o subjektu nenávratně vymazat.

Co se týká práv a povinností subjektů 
údajů, pak mezi tyto patří zejména právo 
získat od osoby určené jako jejich správ-
ce údaje, které subjekt údajů správci o své 
osobě poskytl, a to ve strukturovaném 
a strojově čitelném formátu. Tzv. právem 
na přenositelnost je pak míněno právo 
subjektu údajů žádat po správci, aby jeho 
osobní údaje poskytl jinému správci úda-
jů. V případě lázní se toto může typicky 
týkat dvou rozličných lázeňských resortů, 
které poskytují služby jednomu subjektu 
údajů ve stejném čase. Velmi důležitým 
je rovněž právo stížnosti subjektu údajů 
u příslušného správce, případně u Úřa-
du pro ochranu osobních údajů, který 
v případě zjištěného pochybení má rov-
něž právo ukládat pokuty ve značné výši. 
Konečně má subjekt údajů rovněž prá-
vo na přístup ke svým osobním údajům, 
které správce zpracovává, právo na jejich 
výmaz, omezení zpracování a právo 
vznést námitku proti zpracování.

V případě lázeňských domů lze však 
shrnout, že pokud konkrétní společnosti 
dodržovaly současnou právní úpravu dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, tak se s novými GDPR pravi-
dly vyrovnají velmi rychle. 

JUDr. Lucie Kolářová, 

Advokátní kancelář Vácha & Kolář

JUDr. Lucie Kolářová

Lázeňství a GDPR
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Dostat se k obsahu sochy 
svatého Tomáše nebylo vůbec jednodu-
ché, jelikož víko bylo pečlivě zapečetěno. 
Nakonec se to však podařilo a restauráto-
ři nalezli vzkaz ze čtyřicátých let minu-
lého století. Pouzdro obsahovalo zprá-
vu od sochaře Vojtěcha Suchardy, autora 
dřevěných plastik apoštolů a dalších fi gur, 
které byly po 2. světové válce umístěny 
na orloji. 

Ve zprávě popisuje 
své plány s orlojem, které však nebyly 
nikdy uskutečněny, a stěžuje si na teh-
dejší poměry. Nicméně i přesto, že se mu 
nepovedlo své představy prosadit, obdi-
vuje v textu krásu pražského orloje a jeho 
historickou hodnotu. Původní sochy totiž 
shořely při požáru radnice v květnu 1945 
v průběhu povstání. 

Schránku odborníci nalezli 
téměř na den přesně 70 let od jejího 
uložení. „Když už si myslíme, že o památce, 

jakou je Staroměstská radnice, víme vše, pře-

kvapí nás nějaký nový nález. Rekonstruk-

ce nám darovala sedmdesát let starou zprá-

vu pana Suchardy, který byl v poválečném 

období pověřen vytvořením nových dřevě-

ných plastik apoštolů a fi gur na orloji,“ uve-
dl k nálezu radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Není to jediná zajímavost, 
která byla při opravách věže Staroměst-
ské radnice odhalena. Restaurátoři nalezli 

také zazděná kamenná zvířata a další prv-
ky. Ty se nacházely v rozích pod kalendá-
riem za ležícími polopostavami a dostat se 
k nim nebylo vůbec jednoduché. Po opa-
trném rozebrání zdiva tu byla objevena 
například část sloupku s hlavicí, na níž 
sedí pes odvrácený k divákovi zády. 
Na opačné levé straně byl dravec se svěše-
nou hlavou a nad ním stojící sova. V tuto 
chvíli není jisté, z jakého období plastiky 
pocházejí. Je však možné, že byly vytvo-
řeny už na počátku 15. století. Napovída-
lo by tomu navíc i jejich nelichotivé umís-
tění za výzdobou z konce 15. století, která 
je překrývá. „Velice mě také potěšilo odha-

lení kamenných soch zvířat, jejichž původ 

může sahat až k první fázi výzdoby orloje 

na počátku 15. století. Je vzrušující, že je stá-

le co objevovat a rozšiřovat naše historické 

znalosti. Kdo ví, co vše ještě objevíme,“ dopl-
nil radní Wolf.

Restaurátoři
v posledních měsících také spekulovali 
o možné tajné místnosti, která by se moh-
la ve Staroměstské radnici nacházet. To 
se však nakonec ukázalo jako nepravdivé. 
Rekonstrukce orloje by měla skončit v říj-
nu tohoto roku. 

>>> www.praha.eu

Orloj Staroměstské radnice 
skrýval tajemství, 

tajil jej jeden 
z apoštolů

Začátkem ledna se na deset měsíců zastavil orloj na Staroměstské 

radnici a jeho součásti postupně putovaly do restaurátorských ateliérů. 

Po podrobném zkoumání odborníci zjistili, že jedna ze soch apoštolů má 

jinou hmotnost než ostatní. Byl to sv. Tomáš, a tak mu věnovali zvláštní 

pozornost, dokonce došlo i na rentgenové snímky. Uvnitř sochy pak 

nalezli kovové pouzdro se zajímavým vzkazem z minulosti.





Kdo by nechtěl bydlet u jezera?  
Léto všemi smysly

VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT...

+420 487 809 711
www.hotelport.cz

 snídaně na terase 

 animační programy pro děti i dospělé

 řádění i relaxace u bazénu na vlastní pláži

 večeře na břehu jezera nebo na výletní lodi

 dobře vybavená sportovní půjčovna



Dětská jízdenka
na 7 dní od 390 Kč

Novinka
2018

7 dní od 690 Kč

14 dní od 990 Kč

Jízdenka na léto
S naší letní jízdenkou si všichni užijete ty nejkrásnější prázdniny v ČR.

Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat. Výhodně s In Kartou nebo průkazem ISIC.
Jízdenka je platná do 31. 8. 

www.cd.cz




