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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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Přírodní léčivé zdro-
je přispívají k prospe-
ritě země. Léčebné 

lázeňství je o odstranění pří-
čin nemoci, a ne o potlačová-
ní jejích průvodních projevů. 
Avšak současná společnost 
pramálo respektuje, že lidský 
organismus je součástí příro-
dy. Místo toho podléhá masiv-
ní propagandě těch, kdo vydě-
lávají na tom, když je někdo 
nemocný. Jak ilustrují skandi-
návské státy, souznění s příro-

dou vede ke zdravé výkonné populaci a k vysoké konkuren-
ceschopnosti země. Na území Česka se nachází nespočet pří-
rodních léčivých zdrojů včetně klimatických oblastí, jejichž 
uzdravující působení je prokázáno vědecky i stovkami let 
praxe. Navíc jen zlomek z peněz inkasovaných v léčebných 
lázních České republiky putuje mimo její hranice. Ve velké 
míře zůstávají v Česku a podílejí se na životní úrovni každé-
ho jednoho obyvatele. Avšak darmo u nás připomínat, že 
člověk léčí a příroda uzdravuje, že ruku v ruce s ostatními 
obory medicíny je také třeba rozvíjet balneologii. Pravidla 
určuje byznys přisátý na české zdravotnictví, který přírod-
ní léčivé zdroje, natož zdravé lidi nepotřebuje. A tak je zdra-
votní prevence v Česku už desítky let cíleně bojkotována, 
protože v případě předcházení nemocem by šlo na léčbu 
a na řešení důsledků nemocí a nezdravého životního způ-
sobu od spotřebitelů a z veřejných rozpočtů o mnoho mi-
liard korun méně. 

Matouš Kainc

Vidím, že na místě 
Spravedlnosti 
Nespravedlnost panuje 

Obsah
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Šalomoun pak obrátiv se k raddám domnělé té 

královny, zodjímal i jim larvy a řekl: 

„Vidím, že na místě Spravedlnosti Nespravedlnost 

panuje a na místě Svattosti Ohavnost. Bedlivost 

váše jest Podhlidavost, Opatrnost váše Chytrost, 

Přívětivost váše Pochlebenství, Pravda váše 

Tvárnost jen, Horlivost váše Vzteklost, Udatnost váše 

Opovážlivost, Milost váše Bůjnost, Pracovitost váše 

Otrocství, Důvtipnost váše Domnínka, Nábožnost váše 

Pokrytství etc. Vy-liž na místě Boha Všemohoucího 

svět říditi máte? Přivedeť Bůh na soud všeliký skutek 

a každou věc tajnou, buďto dobrou nebo zlou. 

Já pak půjdu a hlásati všemu světu budu, aby se 

svoditi a mámiti nedali.“

Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623
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S jednatelem Lázní Hodonín, 
s. r. o., Ing. Milanem Sýkorou 
jsme naše povídání začali ohléd-

nutím za rokem 2018.
Pane řediteli, loňský rok byl pro Lázně 
Hodonín opět historicky nejlepší. 

Je to tak. Neovliv-
nila to ani skuteč-
nost, že první dva 
měsíce roku 2018 
byly provozovány 
pod hlavičkou pří-
spěvkové organi-
zace a zbývajících 
deset pod obchod-
ní značkou Lázně 
Hodonín, s. r. o. 
V kumulaci jsme 
dosáhli nejlepších hospodářských výsled-
ků. Z pohledu léčebného lázeňství tedy 
úspěšný rok. Ubytovací kapacitu máme 
dlouhodobě naplněnu. Cestou jejího dal-
šího rozšiřování jsme se ale nevydali. Dali 
jsme se na zvyšování standardu ve všech 
pěti základních složkách léčebného lázeň-
ství: v léčení (které tradičně zaměřuje-
me na léčebnou lázeňskou rehabilitaci), 
v ubytování, stravování, v nabídce kul-
turního vyžití a ve správě přírodního 
léčivého zdroje, což je u nás hodně zají-
mavá záležitost. Terciérní jodobromovou 
solanku totiž těžíme vrty z hloubky dvou 

kilometrů, což je Evropské unii unikum. 
A protože voda třetihorního moře není 
dotoková, není náš přírodní léčivý zdroj 
obnovitelný. Proto hledáme nové oblasti 
s jodobromovou solankou, která bude spl-
ňovat léčebné podmínky. 

Letos je 40. výročí založení vašich lázní.
Dlouho jsme bývali nejmladšími láz-

němi v republice. Dnes jsou nejmladší-
mi Lázně Lednice. Přestože se čtyřicet 
let může jevit krátkou historií, počátky 
léčebného lázeňství v Hodoníně – využi-
tí hodonínské jodobromové vody z tercié-
ru – jsou spojeny s koncem druhé světové 
války. S tehdejším nedostatkem medika-
mentů, zejména antibiotik. Úrazy a záně-
ty se tu úspěšně léčily naší jodobromovou 
solankou. Mimochodem, je stará 15 mili-
onů let. Na základě těchto výsledků bylo 
do Hodonína umístěno detašované pra-
coviště Výzkumného ústavu balneolo-
gického, Mariánské Lázně. Deset let se 
v Hodoníně zkoumaly účinky jodobro-
mové vody na rozmanité indikace. Díky 
těmto klinickým studiím dnes mají Láz-
ně Hodonín a další moravské a slezské 
léčebné lázně aplikující jodobromovou 
solanku široké portfolio indikací. V prvo-
počátku byly hodonínské lázně přičleně-
ny ke státnímu podniku Lázně Luhačovi-
ce. V roce 1992, když začala privatizace, 

dostalo hodonínskou léčebnu bezúplatně 
město Hodonín. V roce 2001 zde byl ote-
vřen první balneoprovoz spojený s uby-
tovací a stravovací částí lázní. Do té doby 
jsme pacienty balneologicky léčili v hodo-
nínské nemocnici, v pavilonu jodových 
vod. Po pěti letech, vzhledem k vynika-
jícím léčebným výsledkům a poptáv-
ce zdravotních pojišťoven, jsme otevřeli 
lázeňský dům Eva a nově vzniklé lázně 
v Lednici. V té době ale už opět nad schop-
nostmi přírody uzdravovat vítězila tržně 
orientovaná lobby. Jejím cílem bylo a je 
paralyzovat balneologii a úspěchy české-
ho léčebného lázeňství vůbec. Zkrátka, 
prodat na českém území co nejdráž co 

Čtyřicetileté 
Lázně Hodonín 

uzdravují 15 milionů let starou vodou

Ing. Milan Sýkora

Denní lázně Bliss Day Spa

Wellness zóna – relaxační bazén, dvě 

vířivky, jodová gradovna, parní kou-

pel, lokální hibernace (ledová studna), 

Kneippova léčba – masáže chodidel, 

koupel horkým vzduchem, solná par-

ní lázeň, sprchy (ochlazovací, jodové, 

masážní); chladová terapie – kryokomo-

ra; terapie přístrojem Bemer; světelná 

a laserová terapie; léčebné fi tcentrum; 

zážitková sauna pro dvě až čtyři osoby; 

pečující rituály z Fidži.
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nejvíc syntetických léčiv a dalších výrob-
ků a vykazovat zdravotním pojišťovnám 
co nejvíc jimi hrazených výkonů. Vypa-
dalo to, že s dalšími 180 lůžky vstupuje-
me na takovýmito pogromy okleštěný 
a již rozebraný trh léčebného lázeňství. 
Navzdory těmto nepříznivým okolnos-
tem jsme ale úspěšně rozjeli jak novou 
hodonínskou část lázní, tak Lázně Ledni-
ce. I proto se v loňském roce mohly Láz-
ně Lednice osamostatnit. Stala se z nich 
obchodní firma Lázně Lednice, s. r. o., 
jejímž stoprocentním vlastníkem je obec 
Lednice. 

Po této transformaci jsme jako obchod-
ní fi rma získali Hodonínské lázně a tím, 
že jsme ztratili Lednici, nám k tomu náš 
stoprocentní vlastník, město Hodonín, 
přidal městské hodonínské letní koupa-
liště a krytý plavecký bazén. V současné 
době provádíme čerpací zkoušku v areálu 
krytého plaveckého bazénu a letního kou-
paliště, kde jsou už od dob Moravských 
naftových dolů hlubinné vrty v nivách 
řeky Moravy. Je v nich velké množství 
využitelné vody. Je to jeden z přesahů, 
díky němuž bychom mohli ekonomicky 
řešit náklady na vodu a stočné.

Některé ze zdravotních pojišťoven 
svým pojištěncům hradí vstupy do pla-
veckých bazénů jako součást zdravot-
ní prevence, jejíž systém se byznysu 
se zdravím podařilo v Česku zlikvido-
vat. Kromě sektoru pro dlouhodoběj-
ší léčebné lázeňské pobyty provozuje-
te i ambulantní denní lázně…

Provozovatelé vědí, že provozovat well-
ness zařízení zpravidla není ekonomic-
ky až tak zajímavé. Zajímavé je ale z toho 
pohledu, že v segmentu lázeňství nastá-
vají poklesy příjezdu pacientů. Zejména 
pojištěnců zdravotních pojišťoven. Jejich 
úbytek lze kompenzovat lázeňskými hosty 
samoplátci. Ti do léčebných lázní, včetně 
našich, jezdí v čím dál hojnější míře. Avšak 
pro tyto musíte mít další stabilizační pilí-
ře. A jedním z nich, klíčovým, jsou den-
ní lázně. Proto jsou ty naše ze sedmdesáti 

procent wellness zařízením. Ročně jimi 
projde na dvaačtyřicet tisíc lidí.

Pane jednateli, kam spěje české léčeb-
né lázeňství?

To bych také rád věděl, zda ti nesmírně 
vlivní novodobí „poručíme větru dešti“ 

zvítězí nad přírodou, nebo zda jejich jis-
tě užitečný, avšak příliš rozpínavý byz-
nys, jehož cílem je léčit, nechá přírodě 
prostor uzdravovat. Se Sdružením lázeň-
ských míst jsme letos absolvovali studij-
ní cestu po českých a moravských láz-
ních. Projeli jsme jedenáct lázeňských 
míst. A protože mám porovnání s minu-
lou studijní cestou, kdy jsme navštěvova-
li lázně po Evropě, musím říct, že české 
léčebné lázně jsou vysoce konkurenč-
ní. Jsou v dobré kondici, krásné a svými 
léčebnými výsledky výjimečné. Avšak 
protože léčebné lázně v tak velké míře, 
a jako hlavní léčebný zdroj, nenakupu-
jí farmaka (a příroda, která v lázních 
uzdravuje, tím decimuje zdrojový trh 
chronických a dalších pacientů-spotřebi-
telů), mohou být těm, kterým jde o jejich 

zisky, solí v očích. My, účastníci studijní 
cesty, jsme se shodli, že v rámci Evropy 
jsou lázně České republiky ve skupině 
top. Balneologie v Česku je, vzdor opač-
ným snahám, svými výsledky úspěšným 
medicínským oborem. Prokazuje léčivost 
přírodních zdrojů, které nejen že léčí, ale 
hlavně uzdravují. Vrací pacienty do sta-
vu, ve kterém se jejich organismus nachá-
zel, než onemocněli. A těm chronickým? 
Těm umožňuje odbourávat farmaka pro-
ti bolesti a žít žitelnější život.

>>>www.laznehodonin.cz

Dali jsme se na zvyšování standardu ve 

všech pěti základních složkách léčebného 

lázeňství: v léčení, ubytování, stravování, 

kulturní nabídce a ve správě přírodního 

léčivého zdroje.
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Generálního ředitele společnos-
ti Lázně Františkovy Lázně, 
a. s., a předsedy Krajské hos-

podářské komory Karlovarského kraje 
Ing. Josefa Ciglanského jsem se zeptal, 
jaký byl pro jejich fi rmy rok 2018 a jak 
je to se vstupem 
z áp ado č e sk ýc h 
lázní do UNESCO. 

Vstup do United 
Nations Educatio-
nal, Scientific and 
Cultural Organi-
zation, to je téma, 
o kterém se v zápa-
dočeském trojú-
helníku hovoří už 
několik let. Zdá se, 
že je to na dobré cestě a že projekt Great 
spas of Europe (Slavné lázně Evropy) jede-
nácti měst sedmi evropských zemí povede 
v červnu příštího roku v rámci mezinárod-
ní sériové nominace k zápisu Františko-
vých Lázní, Mariánských Lázní a Karlo-
vých Varů na seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. V součas-
né době je orgánům UNESCO odevzdána 
požadovaná dokumentace a jeho inspekto-
ři navštěvují jednotlivá lázeňská sídla.

Co se týče roku 2018, pro nás byl úspěš-
ný. Měli jsme hodně hostů, ve struktuře 
60 procent tuzemská klientela, 40 procent 
zahraniční. Pokračujeme v upgradu – 
zkvalitňování ubytovacích a stravovacích 
služeb i léčebné lázeňské péče. Hosté to 
oceňují, a tak jsme oproti roku 2017 dosáhli 
i lepší průměrné ceny za lůžkoden. 

Těžíte z faktu, že příroda uzdravuje.  
Byť se ostatní medicínské obory také 

zdokonalují, což se odráží v úspěšnosti 
léčby poskytované nemocnicemi, ambu-
lantními a klinickými pracovišti, v sepětí 
s nimi se zdokonaluje rovněž medicínský 
obor balneologie a servis léčebného lázeň-
ství vůbec. Naší tradiční indikací zůstává 
gynekologická léčba, jíž jsou Františkovy 
Lázně pověstné. V tomto kontextu si dovo-
lím úsměvné vybočení. Když do našeho 
regionu při nedávné návštěvě Karlovar-
ského kraje zavítal prezident České repub-
liky, v nadsázce podotkl, že nejúspěšnější 
éra lázeňské léčby neplodnosti ve Františ-
kových Lázních byla v dobách, kdy tu byl 
posádkou pluk dragounů. No, já tu dobu 
nepamatuji (smích). Dalšími indikacemi, 
které máme, jsou: léčba srdce a oběhové-
ho ústrojí; pohybového ústrojí; a následná 

onkologická péče. Ta má u onkologů velmi 
dobré jméno. Specializujeme se tu na sta-
vy po ablaci prsu včetně edukace rekonva-
lescentek, jak se starat o své tělo a zejména 
o jeho lymfatickou soustavu.

Velkým magnetem, krom účinné léčebné 
lázeňské péče a genia loci Františkových 
Lázní, je vaše Aquaforum. 

Jeho provoz jsme zahájili v roce 2005. 
Dnes se bere jako samozřejmá součást fran-
tiškolázeňského života. Ne každý ale ví, že 
to byla soukromá investice naší společnosti. 
Bez dotací a v tehdejší době i bez podpory ze 
strany města. Dneska je to jedno z lákadel, 
díky kterému do Františkových Lázní a re-
gionu vůbec přijíždí řada hostů a turistů. 

S jakými novinkami vstupuje vaše ak-
ciová společnost do letošní hlavní lázeň-
ské sezony?

Co se týče novinek, během zimní 
odstávky jsme například nově vybavi-
li pokoje v lázeňském hotelu Tři růže. 
Náročnou klientelu novinkami přivítá 
i nejproslulejší z františkolázeňských 
hotelů, náš butikový hotel Tři lilie, 
byť není jednoduché v lázeňském měs-
tě, kam se jezdí hlavně za komplexní 

Užívat si genia loci
Františkových Lázní

Ing. Josef Ciglanský
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lázeňskou péčí, provozovat čistě ubyto-
vací zařízení. 

Je, nebo není? To už byla otázka na jeho 
ředitele a prezidenta VIP Clubu Františ-
kovy Lázně Milana Průchu.

Boutique & spa 
hotel Tři lilie (1795) 
je nejstarším hote-
lem ve Františko-
vých Lázních.  Jsme 
tu pro všechny, 
snad vyjma těch 
lázeňských hos-
tů, kteří potřebují 
léčebnou péči pod 
jednou střechou. 
Nicméně na léčeb-
né pobyty je ve Františkových Lázních 
zaměřeno 95 % ubytovací kapacity. My tu 
jsme hlavně pro individuální klientelu. 
Pro rodinné akce, svatby či narozeniny. 
Tři lilie ráda využívá i korporátní kliente-
la pro wellness, golfové a incentivní pobyty 
či konference. Nedávno tu například pro-
běhly konference hejtmanů České republi-
ky a konference německé ambasády.

Pane Průcho, jste velvyslancem Confré-
rie du Sabre d’Or – Bratrstva zlaté šavle – 
pro Českou republiku a držitelem řady 
rekordů v rychlostínání lahví šavlí. Daří 
se vám toto umění spojovat s hotelem? 

Daří, a vynikajícím způsobem. Tři lilie 
před pětadvaceti lety rekonstruoval fran-
couzský architekt Jean-Paul Meyer. Má lás-
ka k Francii se propojuje i v tom, že se hote-
lu snažím dávat francouzský styl. Pokud 
to slavnostní příležitost dovolí, provádí 
se tu mystická rytířská ceremonie Sabra-
ge du Champagne. Zakomponovali  jsme 
ji do několika pobytových programů, a tak 
jsem sabráží vítal například hejtmany 
nebo je součástí svatebních hostin. Progra-
mový balíček, při němž je hostům servíro-
váno šampaňské, evokuje kouzlo historie. 
Je to jeden z našich top pobytů roku 2018 
a věřím, že poptávka po něm bude letos 
ještě větší. Jako český velvyslanec rytířů 
Confrérie du Sabre d’Or se účastním řady 

akcí doma i v zahraničí, na nichž potká-
vám zajímavé lidi. Svoji šavli jsem tak 
mohl půjčit Václavu Havlovi, Karlu Gottovi 
a dalším osobnostem a při té příležitosti je 
pozvat do našeho hotelu Tři lilie. Tato cere-
monie tak nezřídka bývá startem zájmu 
našich budoucích hostů zažít Sabrage du 
Champagne ve Františkových Lázních. 

K pobytům ve Františkových Lázních je 
láká i atraktivní okolí.

Jak jsem zmínil, nejsme lázeňský léčeb-
ný dům. Hosté, kteří u nás bydlí, si s sebou 
nezřídka přivezou kola nebo si je tu půjču-
jí. Pokud někdo přijede s malým pejskem, 
zpravidla řekneme ano, protože to není 
takový problém jako v léčebném zařízení. 
Je to na domluvě. Je-li skupina větší – tři-
ceti čtyřiceti osob –, může si pronajmout 
výhradně jen pro sebe celý hotel. Napří-
klad na svatby, konference či fi remní akce. 
Jsme hotelem, který je vyhledáván golfovou 
klientelou, neboť se nacházíme uprostřed 

exkluzivních golfových hřišť a spolupracuje-
me s nimi. Hostům samozřejmě necháváme 
svobodu, aby si zvolili to, co je baví. Někdo 
preferuje golf, někdo wellness zónu hotelu 
Tři lilie a relaxaci. Někdo vyjížďky na kole, 
jiný navštěvuje přírodní a historické uni-
káty našeho re gionu, jako jsou například 
národní přírodní rezervace Soos či Chebské 
krovy, nebo se jede podívat na wagnerovské 

Hudební slavnosti do Bayreuthu (Bayreu-
ther Festspiele, Richard-Wagner-Festspiele).

Letos jste znovuotevřeli provoz kavárny 
Café Tři lilie s terasou na promenádě. 

A přidali k ní hotelový bar. Poskytli jsme 
tak hostům možnost užívat si genia loci 
Františkových Lázní do pozdních nočních 
hodin. A to i co se nápojů týče. Nejen šam-
paňského, ale i speciálních koktejlů a vyni-
kajícího vína Zámeckého vinařství Johann 
W, Třebívlice, a během dne i dalších spe-
cialit, jako jsou vídeňská káva, dort Sacher, 
vaječný likér atd. Jako v dobách monar-
chie: stříbrné konvičky, historický porce-
lán... Další z jedinečností našeho hotelu je 
atrium s historickými sgrafi ty a zahradní 
atriovou galerií. V létě se zde konají komor-
ní hudební produkce.

Diskrétnost je devízou hotelu. Nicméně, 
můžete zmínit některé z vašich význač-
ných hostů? Nedávno, 12. dubna, si 

 vzdělaný svět připomněl jeden z mezní-
ků lidstva, 57. výročí prvního letu člově-
ka do vesmíru. Byl u vás Gagarin?

Byl, i když ne tento slavný kosmonaut, ale 
kníže Gagarin. A mnoho dalších knížat, hra-
bat, arcivévodů, korunních princů a prince-
zen. Mezi nimi i kníže Metternich a Johann 
Wolfgang Goethe. Proto máme v nabídce 
vína Johann W pěstovaná na území někdej-
šího třebívlického panství, jehož majitel-
ka Ulrike von Levetzow byla přítelkyní 
a poslední láskou Johanna Wolfganga Goe-
tha, a sekt Henkell Fürst von Metternich 
trocken. Velmi rádi k nám jezdívali Václav 
Havel, Vítězslav Nezval a řada dalších světo-
vých osobností. Ty nejposlednější odcesto-
valy dnes ráno a další přijedou odpoledne. 

>>> www.frantiskovylazne.cz
>>> www.trililie.cz

Milan Průcha

Náročnou klientelu novinkami přivítá 

nejproslulejší z františkolázeňských 

hotelů, butikový hotel Tři lilie.
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Léčebné lázně Jáchymov otevře-
ly 25. května již 113. lázeňskou 
sezonu v Jáchymově, a to ve vel-

kém stylu. Přestože je lázeňský rok 2019 
relativně v počátcích, lázně úspěšně zre-
alizovaly již řadu ze svých plánovaných 
projektů v hodnotě bezmála 94 milionů 
korun. Jako první v pořadí byla dokon-
čena rekonstrukce hotelu Běhounek 
***Supe rior. Na své si v něm přijdou 
všechny skupiny hostů – lázeňští pacienti, 
ale i návštěvníci, kteří si přijeli užít well-
ness pobyt, či sportovci hledající přízni-
vější ceny za služby. Jedná se bezpochy-
by o luxusní hotel, ve kterém během šesti 
týdnů došlo k realizaci nového vybavení 
120 pokojů. Modernizací prošla hotelo-
vá kuchyně, zrekonstruovány byly výta-
hy v budově a vyměněny byly i podlahové 
krytiny ve společných prostorách. Největ-
ší změnou v celém propojeném komple-
xu prošla dependance Jitřenka – objekt 
s pokoji bez sociálního zázemí. Nová 
okna, výmalby, televize na pokojích a více 
sociálního zařízení na patrech zatraktiv-
nily tuto cenově nejdostupnější variantu 
ubytování. Do Běhounka tak zavál zcela 
nový a svěží vítr, který ocení nejeden host.  

Nejviditelnějším novým příspěvkem 
v srdci lázní je přístavba k hotelu Astoria. 
Od května disponuje novou restaurací 
včetně kuchyně a sluneční terasy, vybíze-
jící k odpočinku a posezení. Při každoden-
ním stravování se hostům nabízí uvnitř 

jídelny krásný a vzdušný prostor, otevře-
ný svými prosklenými stěnami na obě 
strany – jak do ruchu lázeňského života, 
tak směrem k vodopádu s jezírkem, o kte-
ré lázně ani kolemjdoucí osoby nijak neo-
chudily. Tuto krásnou scenérii i jedineč-
né prostory si může nyní užít každý host 
zde ubytovaný. Restaurace spolu s no-
vým vybavením a designem v 29 poko-
jích s 56 lůžky, vybudování nových kou-
pelen a útulných balkonů znatelně zvýšily 
atraktivitu a komfort celého komplexu 
budov hotelu Astoria. 

Lázeňské centrum Agricola nese ima-
ge zdravého životního stylu, a přesto z něj 
stále dýchá historie. V letošním roce byla 
dokončena rekonstrukce jeho kavárny 
nesoucí název Café Vital Agricola. Došlo 
k navýšení kapacity míst a modernizaci 
interiéru i gastro vybavení barového záze-
mí. Každý návštěvník si zde najde své mís-
to. Rodiny s dětmi, páry i jednotlivci, kte-
ří chtějí u barového pultu situovaného 
u okna dobít své mobily, pracovat s note-
bookem či chvíli pozorovat zeleň lázeň-
ského parku. Nová image kavárny cílí 
i s její pravidelně se obměňující nabíd-
kou čerstvých detoxikačních a fresh nápo-
jů na zdravý životní styl. Služby Lázeňské-
ho centra Agricola čerpají nejen léčící se 
hosté, ale i návštěvníci z blízkého a dale-
kého okolí.  Nejen pro tyto všechny otevře-
la budova zcela novou expozici o historii 
města Jáchymova a prvních radonových 

lázní světa. Toto vše a mnohem více při-
spívá k příjemným chvílím stráveným 
zde, v historicky vůbec první lázeňské 
budově v Jáchymově. 

Lázeňské centrum Agricola představi-
lo tolik očekávaný Saunový důl. Tímto 
konstatováním jsem začal krátký roz-
hovor s paní Ditou Poledníčkovou, pro-
jektovou manažerkou Lázeňského cen-
tra Agricola.
Paní Poledníčková, proč Saunový důl? 

Projekt nesl od svého počátku název 
Saunový svět. Nápad koncipovat ho 
v duchu krušnohorské důlní tematiky 
a zdejší rozmanité přírody vzešel od pra-
covního týmu lázní, který se na realizaci 
intenzivně podílel. Naše vize a myšlenky 
přenesl architekt do projektu, který se při-
pravoval téměř dva roky, ačkoli samotná 
realizace trvala půl roku a obsáhla část-
ku 25 mil. Kč. Architektovi jsme v zadání 
připravili často nemalou stavební lahůd-
ku. Přesto se dá s nadsázkou říci, že máme 
v lázních druhý důl. Vznikla kompozice 
saun i interiér připomínající důlní šach-
tu. Generální ředitel lázní MUDr. Eduard 
Bláha v den otevření představil veřejnosti 
i médiím Saunový svět jako Saunový důl, 
a tak se narodila značka Saunový důl Agri-
cola. Vzdáváme jím pomyslný hold horní-
kům i dolu Svornost – nejstaršímu funkč-
nímu dolu v Evropě, který lázně vlastní. 
Byl nám v mnohém předlohou a každo-
denní náročná a svědomitá práce horníků 
rovněž. Pro návštěvníky je zde připravena 
fi nská sauna s topidlem důlního vozíku, 
dvě parní sauny, bylinková sauna, whirl-
pool s televizí s relaxačním programem, 
odpočívárna s vyhřívanými lavicemi, 
závěsnými lehátky i krbem, ochlazova-
cí bazén s motivem Kýšovického vodopá-
du – rarity Krušných hor. Hosté mohou 
vyjít ven na malou bylinkovou terasu 
či pokračovat na střešní terasy určené 
k odpočinku nebo zkusit tzv. suché kneip-
pování po Bosé stezce, tvořené přírodní-
mi materiály z Krušnohoří. Nad celým 
saunovým světem bdí svatá Barbora – 
patronka horníků. Zveme všechny nasát 
atmosféru dolu i přivonět ke zdejším byli-
nám. Přijďte se podívat, jak se nám poved-
lo zhmotnit naše sny a vize. 

>>> www.laznejachymov.cz 

Jáchymovské lázně 
přivítaly 113. lázeňskou 

sezonu v novém
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Rozhovor s prezidentem Svazu 
léčebných lázní České repub-
liky MUDr. Eduardem Bláhou 

jsem začal konstatováním: 
Pane doktore, opět jste byl zvolen 
do čela Svazu léčebných lázní České 
republiky. V průběhu minulého (dvou-
letého) volebního období se svazu poda-
řilo dosáhnout řady úspěšných kroků. 
Například vyjednat cenové dohody.

Ano, v minulém 
volebním obdo-
bí  jsme dokáza-
li prosadit navý-
šení úhrad. Jeden 
rok u dětí, další 
rok u dospělých 
pacientů. Teď už 
máme uzavřenu 
d o h o d u  c e l é h o 
toho balíku na rok 
2020 navýšeného 
o čtyři procenta. Další velký úspěch je to, 
že jsme po obrovských právních bitvách 
do autorského zákona prosadili limitaci, 
a dokonce  jsme s oběma správci dohod-
li hromadné licenční smlouvy tak jako 
Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro roky 
2019 a 2020  jsme byli dokonce rychlejší 
než ona. Nyní máme nové smlouvy a ty 
staré narovnané. 

Vedle toho, co hodnotíme jako pozitiv-
ní, se promítá jedno velké negativum. 
Nemáme „krytá záda“ výzkumem, aby 
náš obor neustrnul, šel dlouhodobě sys-
tematicky rozvíjet a držel krok s ostat-
ními medicínskými obory. Že vědec-
ká podpora balneologické výzkumné 
a vědecké činnosti pokulhává, je odra-
zem doby, která v období raného kapi-
talismu upřednostnila okamžitý zisk 
před udržitelností. Pokud však medicín-
ský obor usne, jako se to stalo svého času 
světově špičkové české balneologii, pro-
budit ho nějaký čas potrvá. Státní pod-
pora výzkumu tohoto oboru medicíny 
skončila, když „stát“ za příslovečných 
„třicet stříbrných“ v roce 1993 zrušil svě-
tově proslulý Výzkumný ústav balneolo-
gický, Mariánské Lázně. Teď, už se něko-
lik let pokoušíme (grantovou politikou, 
oslovováním konkrétních osob) balneo-
logickou vědeckou výzkumnou činnost 
obnovit. Bilance za několik posledních 
let je ale neuspokojivá. Nyní se trochu 
začíná blýskat na lepší časy v tom, že 
si to některé instituce, jako například 
Karlovarský kraj, začínají uvědomovat. 
Karlovarský kraj pochopil, že pokud 
má zůstat Mekkou světového léčebné-
ho lázeňství, musí je podporovat i jinak 

než tím, že nechá opravit kolonády a dal-
ší objekty. Že musí podpořit i balneolo-
gický výzkum a inovace. Zakládá tak 
výzkumný ústav. Je to úplně na začát-
ku a bude se potýkat s obdobnými pro-
blémy jako my: najít pro věc fundované 
a zapálené lidi. Ale už to, že se rozhodl 
a uvolnil na to na několik let dopředu 
zajímavé fi nanční částky, svědčí o tom, 
že to myslí vážně. Svaz léčebných lázní 
ČR bude dělat všechno pro to, aby mu 
v tom pomohl.  

Pro léčebné lázně v souvislosti s nedo-
statkem personálu přichází další těžká 
sezona. 

Ano, sice roste poptávka po léčebných 
lázeňských pobytech od pojištěnců, čes-
kých samoplátců i zahraničních hostů, 
ale zvládat poskytování lázeňské léčeb-
né péče ve stejném rozsahu jako v před-
chozích letech je skoro ve všech lázeň-
ských destinacích těžší a těžší. Už loni 

byly  případy neotevřených dílčích provo-
zů a vše nasvědčuje tomu, že lidské zdro-
je budou letos ještě větším problémem. 
Pokud tedy zdravotní pojišťovny říkají, 
že se bojí, aby je větší objemy poskytnu-
té léčebné lázeňské péče nestály ještě víc 
peněz, zdá se, že se nemají čeho obávat. 
Služby všeobecně narazily na svůj limit, 
daný nedostatkem zaměstnatelných pra-
covních sil.  

Také proto, že kromě asi čtvrt milionu 
obyvatel Česka, kteří nikdy nebudou mít 
potřebu pracovat, řada Čechů odchází 
za výdělkem do zemí, jejichž platovou 
úroveň posilují aktiva plynoucí k nim 
z takových států, jako je Česká republi-
ka. Do Česka by sice rádi přišli pracovat 
lidé z nám kulturně blízké Ukrajiny, ale 
narážejí na spoustu překážek.

Je opravdu hodně složité je k nám 
dostat. Jednak vláda něco jiného dělá, 

než deklaruje, a navíc je celý proces oko-
lo víz ovládán nejrůznějšími mafi emi. 
Znemožňuje to reálný příchod a udržení 
těchto zaměstnanců. Po třech měsících 
je zase vrací do ciziny. Na původním pra-
covním místě je musíte nahradit, a tak 
jen zaučujete a zaučujete. Praxe i v těch 
nejvýznamnějších pražských hotelech 
je dnes taková, že co tři měsíce přijíž-
dí autobus nových zaměstnanců a celý 
proces se rozbíhá od začátku. Zato lidé 
z nám kulturně vzdálených zemí, jako 
je například Indonésie, pracovní povo-
lení dostanou i na dva roky. Čeští hos-
té ani jejich čeští kolegové na pracoviš-
tích se s nimi ale nedomluví, stejně jako 
se zaměstnanci z Rumunska, kterým 
žádné překážky neklade členství jejich 
země v Evropské unii. 

Úplně absurdně zní ale požadavky 
na uznání vzdělání lékařům z Ukraji-
ny. V jejich případě si lžeme do kapsy. 
V Německu to už pochopili,  natahují 

po nich ruku a my stavíme bariéry 
i  přesto, že naši lékaři stárnou a v pohra-
ničí je nemá kdo nahradit. Zkrátka není 
to vůbec jednoduché. Nicméně prochá-
zíme proměnou, kterou si už Západ pro-
šel před několika lety, že i u nás budou 
ve službách běžně pracovat lidé z jiných 
zemí. A bude se to dít i v léčebném lázeň-
ství. Bereme to jako fakt. 

>>> www.lecebnelazne.cz

Navýšení na rok 2020

o čtyři procenta 

Procházíme proměnou, kterou si Západ 

prošel před několika lety, že ve službách 

běžně pracují lidé z jiných zemí.

MUDr. Eduard Bláha
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S honorárním konzulem Singapu-
ru, viceprezidentem Evropského 
svazu lázní a viceprezidentem 

Svazu léčebných lázní České republi-
ky Ing. Martinem Plachým se potkává-
me krátce před volbami do Evropského 
parlamentu. 
Pane inženýre, zdá se, že brexit přestal 
být nejexponovanějším tématem. Nic-
méně Římané, kteří dali Británii jmé-
no, v ní zřídili množství lázní, z nichž 
některé existují dodnes. Jak to bude 
s Evropským sva-
zem lázní a brit-
ským lázeňstvím, 
pokud opravdu 
dojde k brexitu?

V e l k á  B r i t á -
nie není členem 
Evropského svazu 
lázní. V tuto chví-
li tam není žádný 
funkční konsolido-
vaný svaz zabývají-
cí se lázeňstvím. Takže dojde-li k vystou-
pení Velké Británie z Evropské unie, 
Evropského svazu lázní se to nedotkne.

Nicméně Evropská unie pokrývá ani 
ne polovinu evropského kontinentu 
a Evropský svaz lázní nemá ve svém 
názvu, že by byl zastřešující organizací 
pouze unijních svazů. Takže co lázeňské 
svazy dalších zemí?

V tuto chvíli evidujeme velký zájem o spo-
lupráci z východu. A nejen z Evropy. Ať už 
z Ruské federace, Běloruska, tak i z asijské-
ho kontinentu – Thajska, Japonska a dalších 
zemí. Zájem podílet se na aktivitách spja-
tých s evropským konceptem lázeňství je 
velký. Z východu je snaha dostat se k evrop-
skému know-how a uplatnit je ve svých 
zemích. V této souvislosti jsem například 

jednal v Berlíně na ITB s thajským minist-
rem pro cestovní ruch, jejichž svaz je part-
nerem Evropského svazu lázní.

Ono to funguje i opačně. Evropské lázně 
a wellness zařízení praktikují východní 
balneoprocedury.

Když se podíváme po Evropě, běžně 
jsou tu poskytovány thajské masáže, aku-
punktura, koncept ajurvédy atd. Je jasné, 
že východní kultura evropské lázeňství 
obohacuje. My zase máme systém, který 
by východní země rády aplikovaly. Včet-
ně regulativních normativů  týkajících 

se ochrany přírodních léčivých zdrojů – 
nastavení pravidel jejich využívání. Samo-
zřejmě se dívají, jak rozvinout to, co se 
v jejich zemích koncentruje ad hoc. Uvě-
domují si, že celoroční vytěžování lázní 
v Evropě je ekonomicky rentabilnější než 
to jejich jenom v hlavní sezoně. I v tom 
 jsme pro ně inspirující. 

Krom toho, že jste viceprezidentem Sva-
zu evropských lázní, jste už devatenác-
tým rokem honorárním konzulem Sin-
gapuru a držitelem jednoho z nejvyšších 
singapurských státních vyznamená-
ní „Public Service Star“ – zlaté hvězdy 
za veřejný přínos. Co klientela z až tak-
hle vzdálených zemí? 

Singapur je specifi cký zdrojový trh inco-
mingu. Hlavně z toho důvodu, že není moc 
velký. Má pět milionů obyvatel. Vnímání 
Česka v Singapuru je podobné jako v Číně 

nebo dalších dálněvýchodních zemích. Js-
me pro ně nějaká malá zemička někde 
hodně daleko. V lepším případě tamní 
obyvatelé vědí, že jsme v Evropě. Při slo-
vě Czechoslovakia si možná vybaví Pavla 
Nedvěda nebo Bohemia Crystal. A pro ty 
zcestovalé je Česko zastávkou na trase tře-
mi čtyřmi evropskými zeměmi. Málokdy 
se setkáváme s tím, že někdo odtamtud při-
jede speciálně do České republiky. To už 
zpravidla musí být byznys klient. 

Singapur, to je převážně buddhistická 
čínská kultura. Obecně tam platí, že Sin-
gapurci čerpají málo dovolené. V průbě-
hu roku si vyberou v průměru dva týdny 
dovolené. Ale ne že by se Singapurec sebral 
a na čtrnáct dní se vydal do Evropy. Vět-
šinou to jsou kombinace prodloužených 
víkendů a státních svátků. Proto v Česku 
máme pouze nějakých pět šest tisíc Singa-
purců ročně. Samozřejmě zaznamenává-
me třiceti- čtyřicetiprocentní nárůsty pří-
jezdů turistů z Číny. Ta má ale miliardu 

dvě stě milionů obyvatel a čtyři přímé lety 
do Česka. Nicméně i pro ně je Česko jen 
jednou z evropských zastávek.

Zájem o Česko v Singapuru v poslední 
době výrazně povzbudila ofi ciální pracov-
ní návštěva předsedy české vlády Andre-
je Babiše. Jedna z věcí, kterou v Singapu-
ru zjistil, je, že tam není česká ambasáda, 
jež tam byla do roku 2006, a rozhodl, že 
se musí znovu otevřít. No a česká média 
zaujalo, že v Singapuru na počest význam-
ných hostů – zpravidla prezidentů či před-
sedů vlád – občas pojmenují orchidej a že 
jednu pojmenovali po Andreji Babišovi. 
Takže premiér Babiš má v singapurské 
botanické zahradě vlastní orchidej.

>>>www.europeanspas.eu

Public Service Star 
jedno z nejvyšších singapurských 

státních vyznamenání

Ing. Martin Plachý

V Singapuru na počest významných hostů,  

zpravidla prezidentů či předsedů vlád, 

občas pojmenují orchidej. Jedna nese jméno 

předsedy české vlády Andreje Babiše.
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S předsedkyní dozorčí rady ak-
ciové společnosti Lázně Bělohrad 
MUDr. Jitkou Ferbrovou se potká-

váme na slavnostním otevření nového 
pavilonu Dětských lázní.
Paní doktorko, 
Dětské lázně jsou 
jen částí vašich 
léčebných lázní.  

Ano, ale začít 
s prevencí a tera-
pií už v dětském 
v ě k u  j e  v e l i k ý 
pokrok. To, čemu 
v mládí nevěnu-
jeme pozornost, 
nás nemile překva-
pí v dospělém věku a doživotně limituje 
naše aktivity. Špatné pohybové stereoty-
py vedou ke svalovým dysbalancím a ty 
ve svém konečném důsledku až napří-
klad k náhradám nosných kloubů. Ruku 
v ruce se stresem a nedostatkem pohy-
bu jde i špatná životospráva, jejíž důsled-
ky, zejména obezitu, řeší naši terapeu-
ti ve Spa resortu Tree of Life. Efektivní 
SLIM program máme postaven na pohy-
bových aktivitách, komfortní dietní stra-
vě a na nejmodernějších přístrojích, kte-
ré jsou schopny redukovat podkožní tuk. 

V Tree of Life ale najdete i wellness, sau-
nový areál a beauty studia. 

Zpátky k Dětským lázním, kterým při-
byl nový rehabilitační pavilon.

Dětské lázně byly tak trochu popelkou 
našich lázní. V posledních letech jsme ale 
zmodernizovali interiéry, odstranili sta-
rá okna, upravili jsme zahradu a zrekon-
struovali školu. Děti však stále  přecházely 
za terapií do sousední budovy. S novým 
rehabilitačním pavilonem získaly děti 
moderní prostory, které posunuly i mož-
nosti terapie. Spolu s těmito kroky jsme 
také omladili manažerský tým a přija-
li volnočasového manažera, který je pro 
děti kamarádem i psychologem, když je 
třeba. Je důležité, aby děti léčba také bavi-
la, snáze pak vyhoví požadavkům fyziote-
rapeutů a lékařů.

Okolí Lázní Bělohrad a samo město 
jsou plné atraktivních turistických cílů. 
 Reliéf krajiny přímo vybízí k vyjížďkám 
na kole.

V okolí hotelu se nachází řada cykloste-
zek různé obtížnosti, na které se můžete 
vydat a objevovat přírodní a historická 
místa v regionu. Vyrazit lze bez nadsáz-
ky přímo ode dveří Spa resortu. U nás 

v lázních půjčujeme kola, koloběžky či 
piknikovou výbavu. Bezpečně uskladní-
me i vlastní kola.

Krásná krajina a účinné přírodní léči-
vé zdroje, které navracejí zdraví, to jsou 
atributy vašich léčebných lázní. To, co 
ale není dáno z podstaty a o co je tře-
ba v současné době čím dál víc usilovat, 
jsou lidské zdroje. Vám se však daří, že 
ve vašich lázních pracují skvělí, laskaví 
a odborně zdatní lidé.

Přírodní zdroje jsou základním před-
pokladem existence jakýchkoli léčebných 
lázní. Technika je dokonalá, ale na duši 
vás nepohladí. Nepopovídá si s vámi. 
Lidé, kteří tu pracují, jsou erudovaní, 
vstřícní a komunikativní. Umějí si k hos-
tům a pacientům najít osobní vztah. Pro-
to se k nám lidé rádi vracejí.

>>>www.belohrad.cz 

>>>www.lazneprodeti.cz

>>>www.treeofl ife.cz

Atraktivní programy 

Lázní Bělohrad

Lázně Bělohrad, a. s.
se nacházejí v podhůří Krkonoš, 

na dosah Českého ráje. Jsou tu slatinné 

lázně, lázně pro děti a dorost, čtyřhvěz-

dičkový Spa resort Tree of Life a registro-

vané zařízení sociálních služeb Domov 

Vitalita. Lázeňští hosté sem přijíždějí 

nejčastěji za léčbou pohybového apará-

tu, na doléčení stavů po ortopedických 

operacích a úrazech a s gynekologickými 

indikacemi. Základem klasické lázeňské 

léčby je v Lázních Bělohrad přírodní  

přírodní slatina. Spa resort Tree of Life 

vyhledávají klienti pro bohatý medical 

spa program, který umožňuje jak rege-

neraci, tak relaxaci. A v rámci SLIM pro-

gramu nabízí Spa resort i vyhledávané 

programy pro snižování nadváhy. 

MUDr. Jitka Ferbrová
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Rozhovor s uvolněným členem 
zastupitelstva pro oblast lázeň-
ství, cestovního ruchu a UNES-

CO Ing. arch. Vojtěchem Frantou jsem 
zahájil konstatováním, že nejexpono-
vanější částí Česka z hlediska lázeň-
ství a počtu lázeňských společností je 
tzv. západočeský lázeňský trojúhelník. 
Kromě léčebných lázní jeho tří lázeň-
ských sídel  ale 
v Karlovarském 
kraji lidem úspěš-
ně navracejí zdra-
ví i Léčebné lázně 
Jáchymov a Léčeb-
né lázně Lázně 
Kynžvart.
Pane architekte, 
někteří  exper ti 
udávají, že cestov-
ní ruch nastarto-
valo právě lázeňství. Zejména poby-
ty šlechty, která do lázeňských sídel 
jezdila nejen kvůli léčení, ale i ze spo-
lečenských důvodů a na diplomatic-
ká jednání. Z jejich množství si dovo-
lím připomenout setkání našeho císaře 
Františka Josefa I. s anglickým králem 
Eduardem VII. 22. března 1904 v Ma-
riánských Lázních.

Opakované pobyty anglického krá-
le Eduarda VII. koncem předminulé-
ho a začátkem minulého století oprav-
du umocnily lázeňský boom na území 
dnešního Karlovarského kraje i proto, že 
král Eduard VII. měl pověst největšího 
gentlemana světa. Britská říše se navíc 
během jeho vlády (1902 až 1910) stala nej-
větší koloniální mocností světa. Eduard 
VII. do Mariánských Lázní poprvé při-
jel v roce 1897. Tehdy ještě coby princ, 
a to v inkognitu vévody z Lancasteru. 
Byl bodré postavy Jana Wericha a kvůli 
svému mohutnému břichu zavedl zapí-
nání saka na jeden knofl ík, nezapínání 
si spodního knofl íku u vesty a další prv-
ky včetně záložek na konci kalhotových 
nohavic, které se v pánském odívání 
drží dodnes. Jako jeden z prvních jezdil 
automobilem, a to i v Mariánských Láz-
ních a jejich okolí, kam si nechal dopra-
vit vůz značky Renault. Nejezdil pouze 
do Mariánek, kde byl devětkrát, ale své 
inovace a další věci jezdil šířit i jinam. 
Když například poprvé přijel 29. srpna 
1882 na léčení do Bad Homburgu, koupil 
tam a začal nosit plstěný šedý klobouk 
vyráběný fi rmou Möckel. Homburg Hut 
se tak na dlouhou dobu stal celosvěto-
vým bestsellerem. 

I díky Eduardovi VII. se lázeňství a ces-
tovní ruch a s nimi spjaté aktivity, jako 
lázeňská kasina či golfová hřiště, rozší-
řily po Evropě a staly in. A to jsou prv-
ky, které máme v rámci jedenácti lázeň-
ských měst ze sedmi zemí Evropy, jež 
spolu s Karlovými Vary, Františkovými 
Lázněmi a Ma riánskými Lázněmi poda-
ly v rámci projektu Great spas of Europe 
nominaci na zápis na seznam světového 
přírodního a kulturního dědictví lid-
stva UNESCO, společné. Většinu z těch-
to lázeňských míst totiž král Eduard VII. 
navštívil. A díky jeho příkladu je zača-
la navštěvovat světová smetánka. Nutno 
podotknout, že tam tito lidé absolvovali 
pitné a další léčebné kúry. Navíc věřili, že 
léčebné lázeňství je spirituální záležitost, 
která jim pomáhá nabírat životní energii. 
Obzvlášť v Ma riánských Lázních, kde to 
už od prvopočátku zdejší léčby bylo spja-
to s mariánským kultem. Proto tito hosté 
z vděku Mariánským Lázním, ale i dalším 
lázeňským místům dedikovaly kostely, 
spousty vyhlídek a monumentů. 

Karlovarský kraj vás, svého zastupi-
tele, před pár lety uvolnil pro výkon 
gesce nad lázeňstvím, cestovním 
ruchem a nominací lázeňských míst 

Institut lázeňství 
a balneologie založen

Ing. arch. Vojtěch Franta



15čtvrté vydání 2019

Karlovarského kraje na zápis na seznam 
UNESCO. 

Než jsem se ujal této oblasti, Karlovarský 
kraj se v lázeňství věnoval především kont-
role lázeňských zařízení a jejich správného 
rozdělení. Nebylo totiž jasně defi nováno, 
co je a co není lázeňské zařízení a zda pro-
cedury, které v něm probíhají, jsou oprav-
du léčebné, nebo wellnessové. Tyhle sféry, 
spa a wellness, se pořád jakoby přetahují. 
Přitom spousta lázeňských ubytovacích 
zařízení chce získat statut léčebného zaří-
zení, neboť je to daňově výhodnější. Nic-
méně léčebné lázeňské zařízení musí spl-
ňovat spoustu striktních regulativů. 

Co se této legislativy týče, tak v tom 
by Karlovarský kraj coby stěžejní lázeň-
ský kraj České republiky a zákonodár-
ná iniciativa mohl udělat důležitý krok 
ke změně přežitých normativů už proto, 
že chce rozvoj lázeňství jednoznačně pod-
porovat. Máme tu ale obrovský výpadek, 
a to i kvůli zániku špičkového vědeckový-
zkumného pracoviště, světem uznávané-
ho Výzkumného ústavu balneologické-
ho, Mariánské Lázně, který s válečnými 
a převratovými přestávkami fungoval 
od roku 1902 do roku 1993. Od té doby, 
co se vývoje a výzkumu balneologie tý-
če, jede léčebné lázeňství na setrvačnos-
ti osvědčených léčebných kúr. Desítky let 
už se žádná státem podporovaná vědec-
ká instituce balneologickému výzkumu 
nevěnuje. Přitom mnozí z představitelů 
ostatních medicínských oborů a na ně 
napojený průmysl a byznys vedou vůči 
přírodním léčivým zdrojům ostrý konku-
renční boj – místo toho, aby ve prospěch 
zdraví obyvatel Česka využívali synergie, 
které může přinášet součinnost ostatních 
medicínských oborů s balneologií, respek-
tive s uzdravujícími silami přírody. 

A do toho další podpásovka – tradova-
né klišé, že lázně jsou pouze pro staré 
a nemocné. Tedy nikoli pro mladé lidi, 
a to ani z hlediska zdravotní prevence. 

Je proto zásadním úkolem posunout 
léčebné lázeňství na úroveň progresu zbý-
vajících medicínských oborů ve smyslu 
inovací léčebných balneologických metod 
tak, aby korespondovaly s vývojem ostat-
ních medicínských oborů. Proto je opět 
třeba v balneologii nastartovat vědecké 
a výzkumné aktivity. Zavést vzdělávací 
programy obsahující nejnovější poznat-
ky a moderní postupy využívání pří-
rodních léčivých zdrojů. Pokud by se to 
podařilo, česká balneologie by zase moh-
la zaujmout pozici světového lídra a lázeň-
ská místa České republiky opět být hospo-
dářsky prosperujícími a turisty z celého 
světa hojně navštěvovanými destinacemi.

Aby se slezské, moravské a české lázně 
staly místy, která stojí za to navštěvovat 
třeba i přes půlku světa, tak to je také 
o činnosti souhrnně nazývané destinač-
ní management. 

V této souvislosti si dovolím podot-
knout, že se Karlovarský kraj musel při-
způsobit tomu, co bylo dáno shora, když 
bývalá ministryně pro místní rozvoj Kar-
la Šlechtová vyhlásila, že se nebude tvo-
řit nový zákon o cestovním ruchu a že se 
nastaví segmentace společností destinač-
ního managementu. Proto jsme vytvořili 
krajskou společnost destinačního mana-
gementu Živý kraj, která krom řady dal-
ších činností doma i v zahraničí propagu-
je Karlovarský kraj coby cílovou destinaci 
cestovního ruchu. Velmi úspěšně se jí 
ve prospěch prosazování Karlovarského 
kraje daří využívat moderních informač-
ních technologií. Ostatně, oproti klasické 
propagaci je návštěvnost internetových 
stránek snadno měřitelná. Když vyjede-
te někam na veletrh, byť byste tam roz-
dali tisíce katalogů, účinnost takovéto 
kampaně těžko změříte. Kdežto vedete-
li on-line kampaň, můžete počítat prokli-
ky i čas strávený na té které stránce její-
mi návštěvníky. 

Společnost destinačního managemen-
tu Živý kraj funguje sice teprve něco 
přes dva roky, avšak lze říci, že se jí daří, 
i když se dosud do spolupráce s ní v rám-
ci Karlovarského kraje nezapojila některá 
z měst, jejichž mikroekonomiky výrazně 
těží z cestovního ruchu, a další subjekty, 
jež na našem území podnikají v turismu. 
Pořád tu totiž ze strany odborné veřejnos-
ti existuje jisté nepochopení toho, co by 
měl dělat kraj, co jeho destinační agen-
tura, co by mělo dělat město, co infocen-
trum a co lokální destinační agentura. 
Nicméně dobré vzory máme v soused-
ních západoevropských zemích, kde se 
mikroregionům a regionům na základě 
zastřešující funkční zemské  destinační 

agentury daří úspěšně prodávat jejich 
produkty cestovního ruchu a lázeňství 
a samozřejmě zobchodovávat i další věci, 
neboť turista či lázeňský host je spotře-
bitel jako každý jiný. Jen v místech, kde 
pobývá, utrácí daleko víc peněz (zejmé-
na za ty nejobyčejnější služby a věci) 
než domácí trvale usazení spotřebite-
lé. A samozřejmě, z útrat těchto přícho-
zích spotřebitelů odjinud (hostů a turis-
tů) benefi tuje nejen navštěvovaný region 
včetně jeho podniků a živnostníků, pře-
stože řada z nich s turisty a lázeňskými 
hosty nepřichází do přímého obchodní-
ho styku, ale i stát a ti, kdo jsou fi nanco-
váni z veřejných rozpočtů. Jsem proto pře-
svědčen, že když to u našich západních 
sousedů funguje, zkrátka a dobře: když už 
„to kolo“ někdo vynalezl, že bychom se ho 
měli naučit používat také.

V lednu tohoto roku byla do Paříže 
podána nominační dokumentace pro-
jektu Great spas of Europe.

A v září k nám má přijet mezinárodní 
komise expertů ICOMOS (Mezinárodní 
rady pro památky a místa). V červnu nebo 
červenci příštího roku by se to mělo roz-
hodnout. ICOMOSem máme schválenu 

Historie cestovního ruchu je rela-
tivně krátká. Až v polovině 18. sto-
letí začalo větší množství lidí 
cestovat za hranice svých vlastí, 
aby viděli, co tam je, získali nové 
dojmy anebo si odpočinuli a zre-
kreovali se. Tento vzestup ces-
tovního ruchu vzešel výhradně 
z vyšší a střední třídy společnosti, 
kde byly dostatečné fi nanční 
prostředky k cestování pouze pro 
radost. Někteří odborníci udávají, 
že za počátek turismu může zvyk 
z 18. století navštěvovat lázně. 

Výňatek z článku Ing. Pavla 

Hortka „Alliance Internationale 

de Tourisme“, který vyšel 

v květnovém Všudybylu 1999.
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i druhou nominaci na zápis na seznam 
UNESCO, Mountain region Erzgeber-
ge / Krušné hory. Synergie všech UNE-
SCO statků v Karlovarském kraji včetně 
kynžvartské daguerrotypie bude pro dal-
ší rozvoj cestovního ruchu klíčová. Samo-
zřejmě, bude záležet na tom, jak to ucho-
píme. Němci a Rakušané nám předvádějí, 
jak nastavit marketing. Jak dělat bran-
ding. V Česku dost často nedokážeme cílit 
na hosta, o kterého máme zájem. Němci 
a Rakušané ano. A ti nám v rámci lázeň-
ské nominace mohou velmi pomoct, pro-
tože převládající host by měl být stálé 
lázeňský host a na něj bude třeba správ-
ně cílit.

Památkovou inspirací nám mohou 
být zase Britové z města Bath. Ti pře-
sto, že město bylo v roce 1987 zapsá-
no na seznam UNESCO se svou téměř 
monolitickou vápencovou architekturou, 

 vypsali  architektonickou soutěž a násled-
ně vystavěli pětipodlažní moderní lázeň-
ský objekt v samotném jádru památkové 
zóny. Na jeho stavbu je sice použit stejný 
materiál, ale forma je soudobá. V našich 
podmínkách zatím nemyslitelné. A je 
to další zrcadlo, které je třeba nastavit 
Česku. 

Dobře si uvědomujeme, že v rámci 
nominací UNESCO musíme pečlivě řešit 
také téma dopravy. Vzájemná blízkost 
měst západočeského lázeňského troj-
úhelníku je pro ně výhodou a zároveň 
nevýhodou. Pokud by jedno z nich zvo-
lilo restriktivní opatření, v dalších by se 
pravděpodobně zvýšila návštěvnost. I to 
je motivuje ke spolupráci a Karlovarský 
kraj v tomto procesu plní roli koordiná-
tora a vzájemného tmeliče. 

Pane radní, spolu s Ústeckým a Morav-
skoslezským krajem patříte ke struktu-
rálně postiženým regionům. 

Nedávno nás v té souvislosti navštívili 
představitelé Evropská komise a my jim 
prezentovali projekt Institutu lázeňství 
a balneologie – veřejné vědeckovýzkum-
né instituce. Specializuje se na činnosti 
v oblasti balneologie, lázeňství, geologie 
a příbuzných oborů. Tento počin hod-
notili velmi kladně. Institut byl se sou-
hlasem Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR založen k poslednímu 
dubnu letošního roku. Má schválený roz-
počet, úspěšně podanou žádost o dotační 
titul Smart Akcelerátor v objemu jedenác-
ti milionů korun a výhledově schvále-
ný závazek vlády, že v RE:STARTu bude 

 jedna miliarda korun na výzkum a vývoj 
balneologie. Teď jednáme s městem Kar-
lovy Vary o jeho umístění na nábřeží Jana 
Palacha v přímé návaznosti na lázeň-
skou infrastrukturu. Partnery zabývají-
cí se léčebným lázeňstvím, ať už to byly 
Svaz léčebných lázní ČR, Sdružení lázeň-
ských míst ČR, Český inspektorát lázní 
a zřídel, Obchodní komora ČR, Balneolo-
gický institut Karlovy Vary, či Výzkum-
ný ústav balneologický Lázně Mšené, js-
me posadili k jednomu stolu. Společně 
 jsme defi novali cíle a strategii. Z toho vze-
šlou koncepci schválilo krajské zastupi-
telstvo se zadáním navázat na úspěšnou 
činnost někdejšího Výzkumného ústavu 
balneologického.

Defi novali jsme čtyři strategické oblas-
ti, z nichž základní je vědecký výzkum 
s důrazem na obhajobu lázeňských pro-
cedur, reakce na současné trendy a téma 
prevence jako téma lázeňské. Certifi kace 
léčebných lázní je druhá oblast. Ideálně 

na úrovni Evropy. Balneologické vzdělá-
vání třetí. Balneologie a zdravotní pre-
vence totiž byla v Česku v posledním 
čtvrtstoletí odsunuta na pátou kolej. My 
bychom rádi, kdyby se v plné síle formou 
osvěty o ochraně přírody a přírodních 
zdrojích a o úzkém sepětí zdraví a kon-
dice každého jednoho člověka s přírodou 
vrátila do mateřských a základních škol, 
do výuky na zdravotních školách a jako 
rovnoprávný medicínský obor na lékař-
ské fakulty. Kde jinde než u nás, v Karlo-
varském kraji, by měli budoucí zdravot-
ní sestry, fyzioterapeuti a bal neologové 
č er pat poz nat k y,  ja k  př is t upovat 

k  léčebnému lázeňství a přírodním léči-
vým zdrojům, k lázeňské terapeutické 
krajině? 

Čtvrtou nosnou oblastí je develop-
ment. Chceme přemostit propast mezi 
samosprávami, které někdy bývají hodně 
vzdáleny problematice lázeňství, a pro-
vozovateli léčebných lázní. Být autori-
tou, která dokáže podat, k čemu je lázeň-
ský statut. Jak by obec nebo město měly 
k léčebnému lázeňství přistupovat. Pou-
kázat na potenciály rozvoje. Na to, že se 
dané sídlo v této sféře může angažovat 
i skrze investice a projekty a participovat 
na veřejně přístupných lázních částečně 
vlastněných městem či obcí nebo je pří-
mo provozovat tak, jako je tomu na Zápa-
dě. Vy tvořit takovou pobídku, aby 
do lázeňského projektu vstoupil dlouho-
letý partner. To je jedna z věcí, kterou se 
chceme naučit od německých partnerů. 
Koncipovat úspěšné PPP (Public Private 
Partnership) projekty. Máme ambice, aby 
ředitel institutu byl ambasadorem léčeb-
ného lázeňství pro celou Evropu. Zahra-
niční partneři nás v tom podporují, takže 
věřím, že institut bude mít celoevropský 
dosah. Chceme, aby se Karlovarský kraj 
jeho prostřednictvím stal vlajkovou lodí 
léčebného lázeňství. 

>>> www.zivykraj.cz/cz/
>>> www.kr-karlovarsky.cz

Jsem přesvědčen, že když už „to kolo“ 

někdo vynalezl, že bychom se ho měli 

naučit používat také.
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Výkonnou ředitelku hanáckých 
lázní, Lázní Slatinice, a. s., 
Ing. Irenu Vašicovou jsem oslo-

vil: Paní ředitelko, malebná hanácká 
obec Slatinice, v níž se na úpatí Velké-
ho Kosíře nacházejí Lázně Slatinice, 
disponuje čistým 
životním prostře-
dím. A i samy vaše 
léčebné lázně se, 
letos ještě důsled-
něji, vydaly ekolo-
gickou cestou.

Začala bych tím, 
že Lázně Slatini-
ce koncem dubna 
úspěšně obhájily 
akreditaci z roku 
2016, kdy jsme se staly prvními léčebný-
mi lázněmi v České republice, které jako 
zdravotnické zařízení úspěšně prošly 
akreditačním šetřením. V rámci akredi-
tace si společnost stanovuje cíle a jedním 
z těch našich bylo zanechat co nejmen-
ší ekologickou stopu. Léčebné lázně jsou 
totiž s přírodou spjaty již svojí podstatou. 
Od ostatních zařízení následné péče se 
odlišujeme tím, že jako hlavní léčebný 
prostředek používáme přírodní léčivý 
zdroj. Tím naším je středně mineralizo-
vaná voda s obsahem sirovodíku, kterou 
využíváme k léčbě pohybového aparátu, 
nemocí nervových, kožních, onkologic-
kých a nemocí oběhového ústrojí.

Nedávno jste tu hloubili nový vrt. 
A na mineralizovanou vodu s obsahem 

sirovodíku jsme narazili v 92 metrech. 

V současné době probíhají testovací 
zkoušky. Její vzorky pravidelně odebírá-
me a posíláme do akreditované laborato-
ře na rozbor, aby se potvrdilo, že se jedná 
o ten správný přírodní léčivý zdroj.

Zemi spolu s dalšími odpady zane-
řáďují tuny syntetických farmak. Ty se 
poté, co projdou lidským organismem, 
coby splašky dostávají do volné příro-
dy, protože je čističky odpadních vod 
nedokážou zachycovat. Z ekologické-
ho hlediska je tak důležitá i zdravotní 
prevence.

V rámci kulturních pořadů v areálu Láz-
ní Slatinice každoročně pořádáme mimo 
jiné i Den zdraví. Letos v termínu 15. červ-
na pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje Vladislava Oklešťka. Celý tento den 
se věnujeme zdravému životnímu stylu. 
S návštěvníky tu například bude bese-
dovat známý slovenský expert na zdra-
vý životní styl magistr Andrej Medveď. 
Zdravotní pojišťovny chystají „stany zdra-
ví“, v nichž si lidé budou moci nechat 
vyšetřit šedý zákal, cévní věk a plicní věk. 

Z Fakultní nemocnice Olomouc bude 
k dispozici dermatolog, který posoudí 
podezřelá mateřská znamínka. V nepo-
slední řadě se svou hudební produk-
cí vystoupí legendární Spirituál kvintet. 
Na Dni zdraví samozřejmě nebudou žádné 
jednorázové plastové tácky a kelímky. Ty 
budou krásné, závěsné, tzv. nicknacky, kte-
ré si každý rád jako malý suvenýr odnese 
domů. Věřím, že i tímto konceptem pod-
poříme iniciativu Ministerstva životního 
prostředí ČR vedenou proti jednorázovým 
plastům. Naštěstí čím dál víc lidí vnímá, 
kolik ke dnešku vyhynulo živočišných 
druhů a jak je naše planeta znečištěná. Je 
takový slogan, že příroda není naše dědic-
tví po rodičích, ale půjčka od našich dětí. 
Měníme proto tašky z plastů za papírové, 
ekologicky se tu uklízí. Tam, kde nám to 
hygienické normy umožňují, používáme 
české ekologicky nezatěžující čisticí a dez-
infekční prostředky. Máme tu sběrné mís-
to na použité baterie atd. 

Letos na jaře jste obdrželi certifi kát Zele-
ná fi rma.

Ano, ekologických aktivit je v našich 
lázních celá řada. Například se připojuje-
me k mezinárodně pořádané akci Hodina 
Země. Omezili jsme energetickou nároč-
nost, třídíme odpad a minimalizujeme tis-
ky. To je ale už v dnešní době běžné. Pro-
to bychom v ochraně životního prostředí 
i v budoucnu chtěli jít dál. 

>>> www.lazneslatinice.cz

Lázně Slatinice 

myslí a konají 
ekologicky

Ing. Irena Vašicová

Příroda není naše dědictví po rodičích, 

ale půjčka od našich dětí.
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ROYAL SPA
Je to třiadvacet let, co vznikla lázeňská 
skupina ROYAL SPA a k hotelu MIRA-
MARE v Luhačovicích v roce 1996 při-
bylo lázeňské sanatorium ROYAL v Ma-
riánských Lázních. Hotel ROYAL tak 
patří mezi nejstarší členy tohoto rodin-
ného řetězce lázeňských hotelů a resor-
tů. Jeho název dal jméno obchodní značce 
pro celou skupinu ROYAL SPA – Králov-
ské lázně. Řetězec ROYAL SPA dnes patří 
mezi hlavní hráče v lázeňství. Provozuje 
šest lázeňských komplexů, wellness hotel 
a termální park. Zaměstnává více než čty-
ři sta lidí ve čtyřech lázeňských destina-
cích: v Luhačovicích, Mariánských Láz-
ních, ve Velkých Losinách a v Ostrožské 
Nové Vsi. Celková ubytovací kapacita 
řetězce je zhruba tisíc lůžek.  

Mariánské Lázně 
jsou jedny z nejnavštěvovanějších zápa-
dočeských lázní a lázeňský hotel ROYAL 
v nich patří mezi nejoblíbenější. Nachá-
zí se na okraji lesoparku, blízko koloná-
dy. Hostům nabízí jeden z nejkrásnějších 
panoramatických výhledů na Marián-
ské Lázně. Je zasazen do rozlehlé zahra-
dy s jezírkem. Zahrada umožňuje cvičení 
a k rehabilitaci lze využívat i oblázko-
vý prostor nedaleko jezírka. V Marián-
ských Lázních a jejich okolí vyvěrá velké 
množství minerálních pramenů, přímo 
ve městě jich je kolem čtyřiceti. Díky své 
rozmanitosti a blahodárným účinkům 
jsou vhodné k léčbě širokého spektra 
nemocí.

Lázeňská léčba 
v hotelu ROYAL je zaměřena na pohy-
bový aparát, na respirační onemocnění, 
na nemoci ledvin a močových cest, meta-
bolismu, na péči o onkologické pacienty 
v remisi a také na onemocnění perifer-
ních cév a nervů. „Průběžně inovujeme 

nabídku léčebných, zdravotně-rehabilitač-
ních, relaxačních i wellness pobytů. Naše 
programy využívají především přírodní 
léčivé zdroje, včetně koupelí v Balbínově 
prameni. Tyto koupele mají antistresový 
účinek. Blahodárně působí i na činnost 
srdce a ledvin. Ve speciálních vanách lze 
absolvovat minerální uhličitou koupel, 
která díky vysokému obsahu přírodního 
CO2 podporuje krevní oběh a upravuje 
krevní tlak. Kromě vynikajících léčebných 

účinků mají koupele v Balbínově prame-
ni i účinky relaxační. Pro hodně nároč-
né hosty máme širokou škálu nadstan-
dardních spa a wellness procedur. Každý 
si u nás vybere nebo mu rádi poradíme,“ 
říká obchodní manažerka hotelu ROYAL 
Mariánské Lázně Věra Forstnerová. 

Hotel ROYAL
se vyznačuje příjemnou rodinnou atmo-
sférou a nabídkou komplexních služeb 

ROYAL 
Mariánské Lázně 

nabízí vysokou kvalitu 
a individuální přístup
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Marketingové manažerky lázeňských 

hotelů a resortů ROYAL SPA Lenky 

Plaché jsem se zeptal, jestli jsou jejich 

hotely v něčem jiné, královské.

Základem naší 

filozofie je posky-

t o v a t  k v a l i t n í 

služby, ať se jed-

ná o lázeňskou 

péči , ubytování 

nebo stravování. 

Naši hosté jsou 

asi ze dvou třetin 

samoplátci a jsou 

zvyklí na určitou 

kvalitu služeb. To 

je spolu s geniem 

loci lázeňských míst a jedinečností pří-

rodních léčivých zdrojů důvodem, proč 

se do našich zařízení rádi vracejí. Pro 

jejich spokojenost děláme maximum. 

Sledujeme světové trendy a neustá-

le hledáme možnosti, jak péči o naše 

hosty zlepšovat, aby od nás odjížděli 

spokojení a v lepší kondici. Celkový 

dojem z lázeňského pobytu je kombi-

nací mnoha aspektů. Velmi důležitá je 

atmosféra v hotelu, přátelský přístup 

personálu a vůbec úroveň komunikace 

s hostem během jeho pobytu. Naši nej-

věrnější hosté do našich zařízení jezdí 

již dvě dekády a řada z nich u nás byla 

víc než padesátkrát. 

Na trhu je velká nabídka lázeňských 

pobytů. Hotely a lázně komunikují 

podobné programy a přetahují se 

o lázeňské hosty. 

Ano, lidé jsou pod obrovským tlakem 

reklamy. Češi bohužel často slyší na to, 

kolik kde ušetří, a nesledují, co za své 

peníze dostanou. Jsem přesvědčena, 

že základem je poskytovat kvalitní 

služby a investovat do svého zdraví se 

lidem vyplatí. Pracujeme na tom, aby 

se u hotelů a lázní skupiny ROYAL SPA 

posílilo vnímání jedinečnosti a prvot-

řídní lázeňské péče. Nechceme jít cestou 

slev, protože kvalitní péči nelze poskyto-

vat levně. Tu je možné zajišťovat pouze 

kvalitním personálem. V našich hotelech 

jsme pro dosažení co nejlepšího efektu 

lázeňské léčby na základě našich mno-

haletých zkušeností vytvořili vlastní 

celostní přístup HEALTH BALANCE 

POINT®. Ke každému klientovi přistu-

pujeme individuálně. Respektujeme 

jeho potřeby a přizpůsobujeme lázeň-

ský program a pobyt jeho zdravotnímu 

stavu. Správně pečovat o své zdraví je 

velmi důležité v průběhu celého života 

a s potěšením mohu konstatovat, že 

v posledních letech klesá průměrný věk 

našich hostů. Tento způsob dovolené 

a odpočinku je totiž stále vyhledávaněj-

ší i u mladších generací. 

pod jednou střechou. Skýtá komfort-
ní ubytování, prvotřídní gastronomii 
s možností dietního stravování a kon-
zultací s nutričním terapeutem. Zabez-
pečuje špičkovou lázeňskou péči, která 
těží z využití přírodních léčivých zdrojů 
a vysoké odbornosti personálu. Samozřej-
mostí jsou zdravotní rehabilitace a široká 
nabídka léčebných a relaxačních proce-
dur. Hotel ROYAL opakovaně získává obo-
rová ocenění, nezřídka na základě ohla-
su klientů cestovních kanceláří. Oceněn 
byl například největší německou cestov-
ní kanceláří FIT REISEN za kvalitu posky-
tovaných služeb a vybavenosti lázeňské-
ho zařízení a stal se vítězem v kategorii 
„Best Health & Spa Resort“. Loni v listopa-
du získal certifi kát Czech Stability Award 
2018 „Excelentní“ udělovaný pod záštitou 
Czech Top 100, stvrzující, že společnost LS 
ROYAL Mariánské Lázně, a. s., patří mezi 
ekonomicky nejstabilnější fi rmy v Česku. 
Lázeňský hotel ROYAL také patří k něko-
lika málo hotelům v České republice, kte-
rému byl již v roce 2006 jako jednomu 

z prvních udělen evropský certifi kát kva-
lity EUROSPAmed, jejž uznávají i němec-
ké zdravotní pojišťovny.

>>>www.royalmarienbad.cz 

Ing. Lenka Plachá
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S výkonným ředitelem Lázní 
Luhačovice, a. s., Ing. Jiřím Děd-
kem, MBA, se potkáváme v neděli 

12. května na zahájení lázeňské sezony 
před Jurkovičovým domem v lázeňském 
centru Luhačovic.
Pane řediteli, ote-
vírání pramenů 
je symbolickým 
aktem zahájení 
hlavní lázeňské 
sezony. 

Bezesporu. Pro 
akciovou společ-
nost Lázně Luha-
čovice ale má ote-
vírání pramenů 
také vyšší duchovní rozměr. Připomíná 
důležitost přírodních léčivých zdrojů, 
které celoročně využíváme k léčebným 
účelům.  

V Luhačovicích vyvěrá třináct léčivých 
pramenů. Kolik z nich spravuje vaše 
akciová společnost?

Deset. Cí lem ovšem není prame -
ny v naší správě jen využívat, ale také 
o ně pečovat. Investujeme do nich, aby 
sloužily i příštím generacím. Hlídáme 
jejich teplotu, měříme mineralizaci 
a každý týden děláme rozbory vody, aby-
chom se ujistili, že její kvalita je na nej-
vyšší úrovni. 

Jak je program zahájení lázeňské sezo-
ny koncipován?

Je třídenní. V pátek a sobotu se nesl 
v duchu volnější zábavy. Například v sobo-
tu jsme tu měli přehlídku historických 
vozidel, které po hlavní třídě přijely až 
před Jurkovičův dům. Lidé si tu moh-
li prohlédnout okolo sedmdesáti veterá-
nů. Před vilou Alpská růže proběhly leto-
vé ukázky dravců. Lidé měli za asis tence 
chovatelů možnost vyzkoušet si roli sokol-
níků. Na kolonádě proběhla vystoupení 
pěveckých souborů, kejklířů a muzikan-
tů. Ve městě u pošty probíhal od pát-
ku do soboty pouliční jarmark. Dneš-
ní nedělní program je víc národopisný. 
Koná se v duchu návratu k tradicím. 
Po ranní mši v kostele Svaté rodiny prů-
vod krojovaných souborů, hasičů v uni-
formách spolu s představiteli Zlínského 
kraje a města Luhačovice obešel prameny 
a zúčastnil se jejich svěcení. Odpoledne 

program pokračoval vystoupením taneč-
ních a pěveckých folklórních souborů. 
To se vzhledem k počasí nekonalo pod 
širým nebem na Lázeňském náměstí, ale 
v kulturním domě Elektra. Po organizač-
ní stránce je hlavním nositelem progra-
mu město Luhačovice. Naše společnost 
mu poskytuje prostory, jelikož se většina 
programu odehrává v lázeňském území, 
které vlastní naše společnost.

Na co se lázeňští hosté mohou v nadchá-
zející sezoně těšit? 

Na balíčky komplexních služeb jak 
z léčebného, tak z kulturního hlediska. 
Na zážitky, protože krom léčby se snaží-
me vytvářet pohodové prostředí, aby se 
u nás cítili co nejkomfortněji. Na léto chys-
táme bohatý kulturní program, ze které-
ho bych si dovolil vyzdvihnout Janáčkův 
hudební festival, Divadelní Luhačovice 
nebo Dny slovenské kultury. 

Ing. Jiří Dědek, MBA

Lázně Luhačovice 
zahájily hlavní 

lázeňskou sezonu
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Jaké má vaše společnost investiční 
plány?

Do konce října chceme dokončit rekon-
strukci kolonády a haly Vincentka, aby 
byla co nejdřív přístupná široké veřej-
nosti a opět umocňovala tradičně poho-
dovou atmosféru našich lázní. Koloná-
da i hala Vincentka patří mezi kulturní 
památky České republiky. Nacházejí se 
na území, které je navrženo na zápis 
do seznamu UNESCO. Na záchranu té-
to kulturní památky tak naše společnost 
dostala pětadevadesátiprocentní dota-
ci. Součástí společnosti jsou také dětské 
léčebny, kde se léčí děti od 1,5 roku věku 
především s onemocněním dýchacích 

cest. Proto  jsme se zaměřili na to, aby-
chom pro naše nejmenší pa cienty vytvo-
řili co nejpříjemnější prostředí. Za čtyři-
cet milionů jsme rekonstruovali dětskou 
léčebnu Vítkov a rozšířili ji o novou 
budovu, která bude 20. června uvedena 
do provozu. 

Připravil Matouš Kainc.

>>> www.lazneluhacovice.cz
>>> www.kr-zlinsky.cz

S hejtmanem Zlínského kraje Jiřím 
Čunkem se potkávám v Luhačovicích 
na slavnostním zahájení lázeňské sezo-
ny během svěcení lázeňských pramenů. 
Pane hejtmane Luhačovice jsou jedny 
z nejznámějších lázní České republiky. 
Jistě jste na ně hrdý.

Ano, jsem. Luhačovice jsou největší 

a nejznámější lázně Zlínského kraje. Pro-

sluly díky léčebným účinkům zdejších 

přírodních léčivých zdrojů. Jsou zde uni-

kátní secesní stavby – navržené slavným 

architektem Dušanem Jurkovičem a zasa-

zené do malebné valašské přírody. Luha-

čovice tak jsou hojně navštěvované lázně. 

Město v čele s Marianem Ležákem i ak-

ciová společnost Lázně Luhačovice připra-

vily velice zajímavý program, který sem 

na letošní zahájení lázeňské sezony při-

lákal tisíce návštěvníků, až byl problém 

projet městem. Dokonce museli zasaho-

vat hasiči, aby se lidé mohli dostat do měs-

ta a z města. 

Při příležitosti zahájení hlavní lázeň-

ské sezony přebírá hejtman Zlínského 

kraje Jiří Čunek od generálního ředi-

tele Lázní Luhačovice Eduarda Bláhy 

nově designovaný lázeňský pohárek.

Zleva: moderátor, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, generální ředitel Lázní Luhačovice 

Eduard Bláha a starosta Luhačovic Marian Ležák.
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S jednatelem společnosti Schrotho-
vy léčebné lázně Ing. Michalem 
Dynterou se v Lipové-lázních 

potkáváme na slavnostním zahájení 
hlavní lázeňské sezony. 
Jak jste se, pane inženýre, dostal k léčeb-
nému lázeňství?

Naše podnikatel-
ská skupina spolu-
pracovala na jed-
nom projektu tady 
nedaleko, v Jesení-
ku. Když jsme sem 
do regionu jezdili 
na kontrolní dny, 
s t ave b n í  d o z o r 
dělal pan Ing. Ivo 
Pospíšil, který nám 
řekl: „Chlapi, vy furt něco kupujete a opra-
vujete. Až odtud pojedete, cestou v Lipové 
jsou na prodej lázně.“ V Lipové jsme si udě-
lali kolečko a uviděli ty nádherné budo-
vy. Místo nám učarovalo. Rozhodli jsme 
se lázně koupit. Nabídli jsme cenu, která 
byla pro věřitele akceptovatelná. V květnu 
2016 jsme nabyli vlastnická práva a zača-
li s rekonstrukcemi. Z objektu Villy Groh-
mann jsme udělali hotel. Bylo nám jas-
né, že se musíme opřít nejen o léčbu, ale 
i o cestovní ruch. Že spoléhat na příjmy 
výhradně z plateb zdravotních pojišťoven 
by nemuselo stačit. V této chvíli lze říct, že 
wellness, turistická a fi remní klientela jsou 
naším druhým pilířem. Přestože obrat z ní 
není tak velký jako z plateb za pojištěnce 
zdravotních pojišťoven, jsou tyto příjmy 
pro provoz lázní velmi důležité. 

Co u vás léčíte?
Máme čtyři indikační skupiny. První je 

léčba poruch žláz z vnitřní sekrecí – endo-
krinologie –, diabetes a stavy po operaci 
štítné žlázy. Následně jsou to různé netur-
bekulózní nemoci dýchacích cest u dětí 

i dospělých. Potom to jsou nemoci kož-
ní, naše nejtradičnější indikace. Schrotho-
vy lázně jsou známy především jako láz-
ně kožní, léčící lupénku a atopický ekzém. 
Čtvrtou slupinou (a druhou indikačně nej-
silnější) jsou psychické poruchy. Neurózy 
a psychózy ve stadiu remise. 

Čím léčíte?
Úžasnou přírodou, klimatem a samo-

zřejmě standardními léčebnými lázeňský-
mi kúrami. Například na kožní problémy 
jsou velice účinné naše unikátní bylinné 
koupele v kombinaci s UV zářením. 

Většina objektů vašich lázní je krásně 
zrekonstruovaná.

Ano, většina budov, které uvádíme 
do provozu, prošla kompletní rekonstruk-
cí. Přesto že léčebná lázeňská péče má 
v tomto místě stodvaaosmdesátiletou tra-
dici, jsme novými, moderními léčebnými 
lázněmi, i když jsme díky plášťům budov 
zachovali kouzlo historických objektů. 
Jejich interiéry jsou svěží, moderní. O pa-
cienty pečuje personál, v němž lze najít 

řadu zkušených matadorů lázeňství – špič-
kových profesionálů. Panuje tu přátelská 
atmosféra domácího prostředí. Jsme men-
ší lázně, žádaná fabrika. Domáckým pří-
stupem k pacientům jsme pověstní.

A k tomu kouzelný Hrubý Jeseník 
a Rychlebské hory.

Jeseníky a Rychlebky jsou našimi spo-
luhráči. Úžasné prostředí lesnatých hor-
ských terénů přináší báječné klima. Tyto 
hory nabízejí neskutečné možnosti spor-
tovního a rekreačního vyžití. Na letošní 
rok jsme proto pro naše hosty připravi-
li půjčovnu elektrokol. Hlavní budova, 
kde máme centrální lázeňskou jídelnu, je 

situována dvě stě metrů od lyžařské sjez-
dovky, kterou provozuje partnerská spo-
lečnost Lázeňský vrch. Je tam i dětská ško-
lička a půjčovna lyží a obec Lipová-lázně 
je výchozím bodem zajímavých turistic-
kých tras. 

>>> www.lazne-lipova.cz

Schrothovy léčebné lázně, 

kde příroda léčíIng. Michal Dyntera
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Výzkumný ústav balneologický, státní podnik (1952–1991, likvidace 1993), byl 
výzkumným ústavem evropského významu. Jsme jediní v České republi-
ce, kdo po dvou desetiletích v roce 2011 obnovil zárodky balneologického 

a lázeňského výzkumu ve formě veřejné výzkumné instituce. Dnes jsme schopni 
využít multioborovou kapacitu asi dvacítky vědeckých a odborných specialistů. Čle-
nové rady a dozorčí rady ústavu reprezentují vysokou vědeckou i odbornou úroveň.

Během dvacetileté přestávky v balneologickém výzkumu se svět kolem nás 
(Německo, Maďarsko, Polsko a další) dynamicky rozvíjel. Proto jsme významnou 
část našich kapacit věnovali systematickým rešerším ze světových vědecko-odbor-
ných databází. Poznání současných a očekávaných proudů výzkumu ve světě 
a Evropě přineslo zejména tyto výsledky:
1.  Jsme jediní na světě, kdo vydal v roce 2018 úspěšnou publikaci Budoucnost lázeň-

ství.  Publikace předpovídá vývoj ve světě, v Evropě a u nás na příštích patnáct 
let, tedy do roku 2033. Uvádí důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce  Průmysl 
4.01 a jejího derivátu Health 4.0 v léčebném lázeňství. Má vynikající recenze před-
ních českých a slovenských prognostiků.

2.  Jsme jediní v ČR ve skutečném prosazování přístupu označovaného jako medi-
cína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine, EBM) do oboru lázeň-
ství a léčebného wellness, především v klinických změnách biomarkerů 
a imunomarkerů.

3.   Jsme jediní v ČR v prosazování příkladů dobré praxe v Evropě a Asii do metodi-
ky dvojitě zaslepených klinických studií účinku peloidu nebo léčivé minerální 
vody na artrózu kolenního kloubu.

4.  Jsme jediní v ČR v podávání žádostí o dotační podporu na aplikační výzkum kli-
nického hodnocení účinku přírodních léčivých prostředků.

5.  Jsme jediní v ČR, kdo navrhuje využití pojmu „přírodní léčivý prostředek“ 
(medicínský pojem) defi novaný jako „přírodní léčivý zdroj“ (geologický pojem) 
upravený pro balneoterapii. Základní inspirací je významový obsah užívaných 
pojmů natural remedies nebo natürlichen Heilmittel v Evropském svazu lázní 
(www.europeanspas.eu).

6.  Jsme jediní v ČR, kdo podepsal a realizuje Memorandum o spolupráci ve výzku-
mu, vývoji a inovacích ve vodní terapii v oboru mikro- a nanobublin s předním 
evropským výrobcem této revoluční technologie.

7.  Jsme jediní v ČR, kdo podepsal a realizuje Memorandum o spolupráci ve výzku-
mu, vývoji a inovacích inteligentního terapeutického zařízení v oboru alternativ-
ní medicíny na základě tvrdých dat pořízených metodologií medicíny založené 
na důkazech.

V blízké budoucnosti hodláme: 
>   rozšířit spolupráci s akademickými pracovišti akreditovanými pro doktorand-

ská studia;
>   účastnit se řešení interoperability lázeňských informačních systémů se systémy 

pracujícími s elektronickým zdravotním záznamem na principech personalizo-
vané medicíny;

>    účastnit se projektů designu terapeutické krajiny založeného na důkazech pro 
vybrané lázeňské místo v kontaktu s Therapeutic Landscapes Network, USA;

>   účastnit se rozvoje aktivní i pasivní zdravotní turistiky. 

Výzkumný ústav balneologický, v. v.  i.
Ing. František Och, ředitel a předseda rady ústavu
Mšené-lázně, Praha, Františkovy Lázně
>>> www.balneologie.eu 

Výzkumný ústav 
balneologický, v. v. i.

S ředitelem Centrálních laboratoří 
Nemocnice České Budějovice, a. s., pri-
mářem MUDr. Miroslavem Vernerem se 

potkáváme v Bechyni na konferenci pořáda-
né v rámci programu zaštítěného ministrem 
zdravotnictví České republiky Adamem Voj-
těchem, ve spolupráci s pracovištěm klinické 
farmakologie Nemoc-
nice České Budějovi-
ce, Lázněmi Bechyně, 
s. r. o., a Jihočeskou 
centrálou cestovního 
ruchu, nazvané GEO-
MED 2019 – Peloidy, 
Fytoalexiny, Terpeny.
Pane primář i,  co 
je cílem programu 
GEOMED 2019?

V rámci naší pracov-
ní skupiny GEOMED se snažíme ukazovat, že 
bychom měli vnímat zázraky léčivé síly příro-
dy. Mnozí lidé je totiž ignorují, nebo dokonce 
ničí. Příroda je nejlepší laboratoří světa. Pou-
kazujeme na to, jakým způsobem můžeme 
sami sebe uzdravovat například pomocí poly-
fenolů  z borůvek nebo balzamické silice alfa-
pinen, která se nachází ve vysoké koncentraci 
v lesích. Upozornit na to, že díky rašeliništím 
je u nás obrovská výdejnost huminových kyse-
lin ve vodě, které rovněž pomáhají léčit. Mají 
podobnou strukturu jako hormony estrogeny. 
Že je kolem nás řada rostlin, které rovněž vydá-
vají silice, ať je to d-limonen, nebo jiné podob-
né, které lidem prospívají. V neposlední řadě 
to jsou potraviny z jihočeských regionů, kte-
ré posilují lidský organismus, jako jsou jogur-
ty, kde pracují bakterie, fermentované salámy, 
chléb a spousta dalších potravin obsahujících 
prebiotika, probiotika a synbiotika. 

Tento seminář je také o tom, že léčebné lázeň-
ství a zklidnění duše může výrazně pomoci 
kvalitě života. O tom, jak za přispění přírod-
ních léčivých zdrojů vrátit pacienty s totální-
mi endoprotézami kyčelních, kolenních nebo 
ramenních kloubů do normálního života. Jak 
vhodně aplikované přírodní léčivé zdroje bla-
hodárně působí na tvorbu svalových struktur 
okolo kloubů. 

Říkáme, že pokud správně využijeme náš re-
gion, pro nějž mají kolegové z Jihočeské centrály 
cestovního ruchu motto „Jižní Čechy pohodové“, 
jsme schopni se sami od sebe léčit. Je to o vytvo-
ření duševní pohody a o neškození sami sobě. 

>>> www.laznebechyne.cz
>>> www.jiznicechy.cz

GEOMED 2019
Peloidy, Fytoalexiny, 

Terpeny

8 let balneologického výzkumu v ČR, 

8 let zkušeností.

MUDr. Miroslav Verner



24 www.e-Vsudybyl.cz

Hybridní květinové dekorace 
společnosti Dynamic Home 
byly tématem Party Ligy pro 

cestovní ruchu, která se uskutečnila 
17. června v hotelu NH Prague. Jejího 
jednatele Tomáše Skořepu jsem se při 
té příležitosti zeptal na historii fi rmy. 

Dynamic Home 
jsem založil po dva-
ceti  letech pod-
nikání s firmou 
Orchid Flowers, 
která je jako jedi-
ná v Česku specia-
listou na zpracová-
ní řezaných květin 
pro segment potra-
vinových řetězců. 
Právě od činnos-
ti Orchid Flowers se odvinula tato má 
druhá podnikatelská aktivita, zaměřená 
na hybridní květinové dekorace a interi-
érový design, což byl pro mne svého času 
hlavně koníček. 

Řezané květiny jsou ale stále žádaným 
artiklem.

Jsou. Orchid Flowers květiny vykupuje 
přímo z farem. Mnohé z květin se do Čes-
ka přepravují letecky z Afriky, která je nej-
větším exportérem růží. Spolupracujeme 
i s farmáři v Holandsku. Přeprava probí-
há vždy v patřičném teplotním režimu co 
nejrychleji. Konkurenci co do rychlosti, 
servisu a poměru cena/kvalita na českém 
trhu nemáme. V Česku to nikdo nedělá 
rychleji než my.

Bývalý areál Jitony ve Spáleném Poříčí, 
kde se nachází váš showroom, jste kou-
pil v roce 2016. Dnes je v něm krom chla-
zených hal a chystaného resortu penzi-
onu vaše vzorková prodejna. Má 120 
metrů čtverečních a prezentujete v ní 
i velkoformátové objekty.

Designové objekty do velkých prostor 
jsou další specializací Dynamic Home. 
Léta vládl trend sázet do hal vzrostlé stro-
my, které tam zpravidla živořily. Alter-
nativou jsou velkoformátové hybridní 
designové kompozice. Používáme velké 
vypískované dřeviny z Kalifornie. Kom-
binujeme je nejen s bezúdržbovými kvě-
tinami a dalším rostlinstvem. Součás-
tí těchto aranží je spousta přírodních 

materiálů. Používáme například mumi-
fi kované mechy, které bez údržby vydrží 
až 15 let. Živé rostliny upravujeme tak, že 
jsou stále zelené, nevyžadují vodu, světlo 
a další údržbu. Vzhled hybridních deko-
rací je takový, že hosté nemají pocit, že se 
jedná o něco neživého. 

Tak tomu bylo i u mě při návštěvě vaše-
ho showroomu, kde mne ohromilo 
neskutečné množství kvetoucích orchi-
dejí a dalších nádherných dekorací, kte-
ré jsem doposud nikde za svou letitou 
kariéru nepotkal. Kdybyste mne neu-
pozornil, byl bych přesvědčen, že jsou 
všechny živé.

Nejste jediný, kdo na ně takhle reagu-
je. Už proto, že špičková úroveň umě-
lých rostlin je něco, co je v Česku – kde 
je zakořeněn mýtus, že umělá květina je 
něco podřadného nebo funerální prvek – 
v plínkách. Pokrok v technologiích a svě-
tový trend je ale posunuly jinam. Umělé 
květiny jsou in. Jsou na tak špičkové výši, 
že zákazník nepozná, jedná-li se o živou, 
nebo o umělou rostlinu. To je zajíma-
vé pro veřejné prostory, wellness provo-
zy, hotely, penziony, restaurace. Zatížení 
v těchto provozech, kde v řadě přípa-
dů není denní světlo, bývá hodně velké, 
takže ne všude lze mít živé květiny. Máme 
tak spoustu úspěšných instalací v prosto-
rách, kde by živé rostliny strádaly. 

Navíc, údržba živých květin stojí spous-
tu času a peněz. Znamená to vyčlenit pra-
covníky, kteří se o ně starají. Během dva-
ceti let praxe jsme zaregistrovali spoustu 
problémů, které s tím souvisejí. Díky bez-
údržbovým květinám tyto komplikace 
odpadají. Instalujeme hybridní dekora-
ci, která vám bude dělat parádu. Z naší 
strany čas od času provedeme její údrž-
bu. Zejména pokud je umístěna v prosto-
rách, kudy procházejí tisíce turistů, jako 
jsou například ty, na jejichž výzdobě jsme 
se podíleli po rekonstrukci Staroměstské 
radnice v Praze. 

>>> www.dynamichome.cz

>>> www.orchidfl owers.eu

Hybridní květinové dekorace 
Dynamic Home 

Tomáš Skořepa



čtvrté vydání 2019 25

>>> www.ahrcr.cz

>>> www.dynamichome.cz

>>> www.nhprague.com

>>> www.staropramen.cz

>>> www.blatel.cz

>>> www.bluemauritiusgold.com

>>> www.atelierlayout.cz

>>> www.kmbpartners.cz

>>> www.e-Vsudybyl.cz

Party 
Ligy pro cestovní ruch

Časopis Všudybyl, Dyamic Home, hotel NH Prague, Liga pro cestovní 

ruch, Pivovary Staropramen, VÍNO BLATEL a Blue Mauritius Gold 

pořádaly 17. června 2019 pod záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR v 

NH Prague hotelu další ze setkání Ligy pro cestovní ruch.
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Zdravotní rehabilitace je nedílnou 
součástí medicíny a Státní léčeb-
né lázně Janské Lázně jsou uni-

kátní tím, že v tomto směru dokážou 
zázraky: rozhýbat pacienty z nehybné-
ho stavu. S tímto konstatováním jsem 
zahájil naše povídání s ředitelem těchto 
lázní, Mgr. Martinem Voženílkem. 

To mohu potvr-
d i t .  D r ž í m e  s e 
osvědčených reha-
bilitačních metod, 
k t e r é  d ě t s k ý m 
i  dospělým pa-
cientům prospíva-
jí. Zároveň s naším 
r e h a b i l i t a č n í m 
týmem, který odvá-
dí úžasnou práci, 
postupujeme pod-
le posledních trendů a tyto metody dopl-
ňujeme moderní robotickou rehabilitací.

Jaké místo v rámci vaší léčby zastává 
robotická rehabilitace?

Jejím základem zůstávají Vojtova a dal-
ší metody, například Kabatova metoda 
nebo Bobath koncept. Vesměs se jedná 
o metody na neurofyziologickém podkla-
dě. Tuto neodmyslitelnou lidskou práci 
doplňujeme špičkovými rehabilitačními 
přístroji. Například přístrojem na reha-
bilitaci horních končetin nebo robotic-
kým přístrojem na nácvik chůze s mož-
ností vertikalizace. To pomáhá zejména 

imobilním pacientům ke správnému 
fungování vnitřních orgánů a oběhové 
soustavy. Vertikalizace má také pozitivní 
vliv na jejich duševní zdraví. Bez moder-
ní robotiky se současná zdravotní rehabi-
litace neobejde. Pomáhá nám držet vyso-
ký standard účinnosti léčby.

Kromě rehabilitačních metod pa-
cientům určitě prospívají i zdejší čisté 
ovzduší a Janský pramen.

O tom není pochyb. Janův pramen 
prošel kompletní sanací a rekonstruk-
cí z důvodu dřívějšího prosakování jeho 
minerální vody do podloží. Do hloubky 
sedmnácti metrů byl celý vrt převlož-
kován. Po třech letech tak můžeme opět 
využívat bazén, do kterého vyvěrá. Jan-
ský pramen je na nějakou dobu stabilizo-
ván a my se můžeme věnovat studii nové-
ho vrtu.

Nabízíte i krátkodobé pobyty. 
Klientelu zdravotních pojišťoven dopl-

ňujeme samopláteckými domácími 
i zahraničními hosty. Tak jako všechny 
lázně musíme mít více zdrojů příjmu. 
K zájmu veřejnosti o naše lázně napomá-
hají renomé horského letoviska Janské 
Lázně, krásné okolí a také nedávná rekon-
strukce našeho hotelu Terra. A protože si 
Státní léčebné lázně Janské Lázně chtějí 
udržet status špičkového odborného zaří-
zení, tyto pobyty jsou většinou zaměřeny 
na medical wellness.   

Letos jsou zdravotní pojišťovny vůči 
svým pojištěncům zase o chlup velko-
rysejší. Jak se to promítá do provozu 
vašich léčebných lázní?

Pojišťovny navýšily úhrady o šest pro-
cent u komplexní lázeňské péče, ale pouze 
pro dospělé pojištěnce. I díky tomu jsme 
mohli zaměstnancům zvednout platy. Ale 
ne tak, jak bychom si představovali, pro-
tože padesát procent našich pacientů jsou 
děti, kterým se tento rok úhrady hrazené 
pojišťovnou nenavyšovaly. Pro příští rok 
by mělo dojít k navýšení úhrad ve všech 
segmentech, ale jedná se pouze o čtyři 
procenta, což je podle mého názoru stá-
le ne zcela dostačující na udržení růstu 
mezd a provozních nákladů.

Přitom Česko trápí nedostatek pracov-
ních sil. Nakolik i Státní léčebné lázně 
Janské Lázně?

S nedostatkem personálu se potýkáme 
napříč všemi provozy. Trápí nás nedo-
statek kvalifikovaných pediatrů a reha-
bilitačních lékařů i zdravotních sester. 
Na druhou stranu díky blízkosti polské-
ho pohraničí máme dostatek šikovných 
fyzioterapeutů, kterým zde nabízíme dal-
ší možnosti vzdělávání. Musím říci, že 
obě strany, Poláci i my, jsou se spoluprací 
nadmíru spokojeny.

Vaše strategická pozice na česko-pol-
ském pohraničí přímo vybízí ke spolu-
práci s polskou stranou Krkonoš.

Náš rehabilitační 
tým odvádí úžasnou práci

Mgr. Martin Voženílek
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Díky této přeshraniční spolupráci 
s partnerskými lázněmi Szczawno-Zdrój 
a financování z programu Interreg Eu-
rope se nám například podařilo zrealizo-
vat Expozici lázeňství. Expozice historie 
Janských Lázní a szczawno-zdrójovských 
lázní se nachází v originálních prostorech 
sokolovny, dříve lázeňské dvorany. 

Jaké máte další investiční plány?
Letošní rok jsme začali s velkými inves-

ticemi, o kterých se dlouhodobě mluvilo. 

Velkou akcí je konverze parovodu na hor-
kovod. Přes čtyřicet let starý parovod by 
bez této rekonstrukce přestal spolehli-
vě rozvádět teplo po našich objektech, 
což by v budoucnu ohrozilo chod lázní 
a mohlo vyústit v havárii. Celý parovod-
ní rozvod včetně výměníkové stanice je 
ve vlastnictví Státních léčebných lázní 
Janské Lázně, proto jsme velice rádi, že se 
nám díky smluvnímu vztahu s ČEZ tep-
lárenská podařilo domluvit rekonstruk-
ci v hodnotě sto milionů korun, kterou 
kompletně hradí ČEZ a dotace. Ale nej-
méně na dalších třicet let zase budeme 
mít jistotu dodávek tepla a teplé vody 
do lázeňských domů. Také budeme mít 
novou příjezdovou komunikaci ze Svobo-
dy nad Úpou, která byla přes dvacet let 
v havarijním stavu. 

Zároveň jsme zahájili rekonstrukci dět-
ské léčebny Vesna první etapou – obnovou 
šestého patra a šesti výtahů. V této etapě 
vybudujeme i nové zázemí pro administra-
tivu léčebny. Tím uvolníme jiné prostory 
a zvýšíme kapacitu pokojů pro samoplátec-
kou klientelu ve druhém patře, které pro 
tento účel celé zrekonstruujeme následu-
jící rok. Vytvoříme zde jak apartmány, tak 
standardní lůžka. Cílem rekonstrukce je 

vytvořit zázemí pro malé pacienty s dopro-
vodem, kterých je u nás většina, a dostát 
věhlasu Vesny v zahraničí. Zároveň s tím 
nabídnout kvalitní ubytovací kapacity pro 
pacienty z rusky a arabsky mluvících zemí. 

Letos jste šli druhý ročník Pochodu pro 
dobrou věc…

Ano. Jedná se o výstup na Černou horu, kte-
rého se účastní naši zaměstnanci a kdokoli, 
kdo má chuť se zapojit. Za fi nanční obnos ze 
startovného, který stejnou částkou  dorovná 

nadace Duha Trutnov, pomůžeme rodině 
našeho pacienta. Vybraný obnos použije-
me na nákup rehabilitační či kompenzační 
pomůcky, kterou do rodiny potřebují. 

>>> www.janskelazne.com

Základem naší rehabilitace zůstávají 

Vojtova a další metody, například Kabatova 

či Bobath koncept. Neodmyslitelnou 

lidskou práci doplňujeme špičkovými 

rehabilitačními přístroji. 
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S ředitelkou akciové společnosti 
Léčebné lázně Konstantinovy Láz-
ně Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., 

MBA, se potkáváme na prahu hlavní 
lázeňské sezony. 
Paní ředitelko, lázeňským hostům vaší 
společnosti úspěšně navrací zdraví spolu 
s léčivými silami přírody špičková péče 
vašich balneologů a dalších odborníků. 
Uzdravující síly přírody však netkví jen 
v minerální vodě, ale i v re liéfu a klima-
tu krajiny, za kte-
ré mohou širé lesní 
porosty a lázeňské 
parky. Jednou z vel-
kých diagnostic-
kých skupin, které 
se v Konstantino-
vých Lázních léčí, 
jsou onemocnění 
srdce. 

Sama jsem kdy-
si byla překvapena 
tím, že Poděbrady 
a Konstantinovy Lázně jsou pouze dvoje 
lázně na území České republiky, které léčí 
pacienty po velkých srdečních operacích 
rovnou po chirurgickém zákroku. Přímo 
z lůžka. Takovým rekonvalescentům pro-
to říkáme „překladoví pacienti“. Opuště-
ní nemocnice pro ně bývá hodně povzbu-
zující. U nás v lázních se totiž vymaní 
z prostředí, které by je mohlo uvrhnout 
do pasivity a mít na jejich uzdravení 
záporný vliv. Tím, že jdou rovnou k nám 
a začínají rehabilitovat, se urychluje 

hojení operačních ran a navracení fyzic-
ké kondice, což je u kardiaků limitující 
faktor pro kvalitu dalšího života. 

Do Konstantinových Lázní nádhernou 
krajinou jezdí vláček, který nejen do 
vašeho wellness vozí lidi z Plzně a okolí.

Ano, v předchozích letech jsme tu vybu-
dovali moderní wellness. Toto zázemí nás 
posunulo i v oblasti rehabilitace. Voda je 
naše bohatství a médium, které pomáhá 
lidskému organismu. Voda ve spojitosti 
s teplem (střídání tepla a chladu) – fyzikální 
terapie – dělá zázraky. Parní lázně, sauny, 
Kneippovy chodníčky, masáž periferních 
cév urychlují metabolismus a uzdravování.

I kvůli vašemu wellness (ale nejen jemu) 
jste atraktivní pro organizátory fi rem-
ních akcí a díky hojnosti zvěře ve zdej-
ších lesích i pro loveckou klientelu. 

Jednou z u nás provozovaných aktivit, 
spolu s nordic walking, cyklistikou, in-
line bruslením atd., je myslivost. V okolí 

je na tisíc hektarů honiteb, a tak se u nás 
čas od času zdržují lovečtí hosté, o které 
se rádi postaráme. Jimi ulovenou a poté 
veterinárně důkladně zkontrolovanou 
zvěřinu totiž umíme velmi dobře upra-
vit v kuchyni. 

Vaše hlavní léčebné metody využíva-
jí zdejší železnatou hydrogenuhličita-
novou sodnohořečnatou hypotonickou 
kyselku pojmenovanou po profesorovi 
vnitřního lékařství Bohumilu Prusíkovi. 

V posledních týdnech jsem využila 
svých zkušeností ze zdravotnictví také 

k tomu, abych se podívala na indikační 
seznam platný v České republice a na to, 
jestli Konstantinovy Lázně nemají ještě 
další možnosti, jak pomoci pacientům 
například s onkologickým onemocněním. 
Po konzultacích se špičkovými onkology 
a rehabilitačními lékaři jsme se rozhod-
li rozšířit naše indikace o pomoc ženám 
po karcinomech prsu. Ty při ukončení 
náročné léčby, kdy je onkologem konsta-
továno, že jsou zdrávy, mohou nastou-
pit lázeňskou léčbu. Samozřejmě, nové 
metody a nové léky způsobují, že ženy 
po prodělaném karcinomu nemají tako-
vé komplikace, jako tomu bylo před 
dvaceti lety. Nicméně zásah, kdy dojde 
k ablaci a poměrně drastickému ozáře-
ní tkání, může nějaké komplikace zane-
chat. My  jsme postavili léčebný program, 
který nejen že takové komplikace léčí, 
ale dokáže jim předcházet. Využíváme 
k tomu toho, co máme v lázních k dispo-
zici: vody, masáží, klimatoterapie i spe-
ciální programy a cvičení v přírodě. Zaha-
jujeme jednání s plátci péče a věříme, že 
i oni budou na potenciál této léčby příz-
nivě nahlížet. 

>>> www.konstantinovylazne.cz

Unikátní léčivé 
prostředí 

Konstantinových Lázní

Mgr. Dana Jurásková, 
Ph.D., MBA
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Setkání s ředitelkou Lázní Lednice, 
s. r. o., Petrou Kalců začínám kon-
statováním: Přestože vaše léčeb-

né lázně jsou nejmladší v Česku, během 
dvanácti let se staly velmi známou znač-
kou a zárukou kvality.

S a m o z ř e j m ě 
nás to těší. Velkou 
zásluhu na jejich 
renomé má profe-
sionalita zaměst-
nanců. Bez nich 
by léčebné láz -
ně nemohly být 
úspěšně. Lázeň-
s k ý m  h o s t ů m 
vycházíme vstříc 
ve všech směrech. 
Rádi se k nám vracejí nejen kvůli kvalit-
ní péči a modernímu vybavení našich láz-
ní. K opakovaným léčebným a  wellness 
pobytům je motivuje i genius loci Led-
nice a jejího malebného okolí. Spokojení 
hosté jsou devízou, díky níž už dvanáct let 
úspěšně budujeme značku Lázně Lednice. 

Léčebné lázně se orientují na třítýdenní 
a delší pobyty. Ty jsou zpravidla hraze-
ny zdravotními pojišťovnami. 

Už od vzniku Lázní Lednice bylo naším 
cílem navázat na balneologické úspěchy 
ostatních léčebných moravských a slez-
ských lázní aplikujících jodobromovou 
solanku z terciéru. Statut léčebných láz-
ní jsme získali nejen díky uzdravující-
mu přírodnímu léčivému zdroji, ale také 
díky obrovskému nasazení mé předchůd-
kyně Ing. Ďurišové, pana starosty RN-
Dr. Kabáta a ředitele tehdy sesterských 
Lázní Hodonín Ing. Sýkory při vyřizová-
ní související administrativy. Z hlediska 
balneologie dnes poskytujeme procedu-
ry zaměřené na léčbu pohybového ústro-
jí a neurologického systému. Kvalitou 
zázemí a jedinečným koloritem Ledni-
ce a jejího okolí jsme schopni nadchnout 

také fi remní a  wellness klientelu. Velice 
žádaná je například unikátní procedura 
Balíček  Kleopatra. Jedná se o rituál zahr-
nující koupel, celotělový peeling, zábal 
a vmasírování oleje královny Kleopatry 
do pokožky celého těla. Mohu hrdě kon-
statovat, že naše léčebné lázně v současné 
době nabízejí přes sto procedur.

Jste jediné léčebné lázně na území chrá-
něném organizací UNESCO.

Strategická lokace v Lednicko-val-
tickém areálu, zapsaném v seznamu 

světového kulturního a přírodního dědic-
tví lidstva UNESCO, jim dodává na ješ-
tě větší atraktivitě. Procházky nedalekou 
zámeckou zahradou jsou našimi hosty vel-
mi vyhledávány. 

Dnes je Lednice proslulá nejen histo-
rickým bohatstvím a krásou přírody, 
ale i léčebnou úspěšností vašich lázní 
a multifunkční lázeňskou kolonádou.

Lázeňská kolonáda dodala ten správný 
punc lázeňství tomuto malebnému místu 
na jižní Moravě. Již od svého ofi ciálního ote-
vření v roce 2014 poskytuje rozmanitá místa 
k odpočinku, relaxaci i kulturnímu vyžití. 
Centrem kolonády je podsvícená fontána. 
Její barevná hudba po setmění dokresluje 
jedinečnou atmosféru Lednice. Kolonáda, 
i díky své strategické poloze, je bezbariéro-
vě přístupná také imobilním hostům. Je to 
jakési lednické kulturní epicentrum, kde 
se pořádají rozmanité akce. Každoročně je 
využívána při příležitosti otevírání lázeňské 
sezony či lázeňského vinobraní pořádané-
ho lázeňským domem Perla a k promítání 
letního kina, které pořádá obec. 

Od loňského roku je obec Lednice jedi-
ným vlastníkem vašich lázní.

A starosta Lednice je naším jednatelem. 
S obcí máme skutečně vřelé vztahy. Velice 
si této podpory vážíme a věříme, že spo-
lečnými silami budeme upevňovat věhlas 
Lednice nejen jako sídla v areálu UNES-
CO, ale také jako lázeňského místa.

S Petrou Kalců hovořil Matouš Kainc.

>>> www.lednicelazne.cz

Petra Kalců

Léčebné lázně 
v Lednicko-valtickém 

areálu UNESCO
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Thermalpark Dunajská Streda 
je jedním z nejoblíbenějších a nejnavště-
vovanějších rekreačních středisek jižní-
ho Slovenska. V krásném prostředí v srd-
ci Žitného ostrova nabízí kvalitní služby 
a dokonalou relaxaci všem věkovým kate-
goriím. Na ploše 18 hektarů jsou 4 vnitř-
ní a 6 venkovních bazénů, z nichž ve dvou 
je termální voda o teplotě do 39 °C, kte-
rá má příznivé účinky na pohybový apa-
rát. Těm, kteří si chtějí užít blahodárné 
účinky termální vody, areál skýtá rela-
xaci na špičkové úrovni. Sedací část rela-
xačního bazénu s horkou léčivou vodou 
disponuje pohodlnými plochami. Prostře-
dí bazénu má příjemný jižní charakter 
umocněný přátelskými teplými barvami.

Od 1. července je po rekonstrukci 
do provozu znovuuveden nejstarší Vnější 

plavecký bazén. Nachází se ve středu kou-
paliště. Díky jeho upgradu se Thermalpar-
ku Dunajská Streda dostalo ještě moder-
nějšího, dynamičtějšího image. Těm, kteří 
hledají koupání a vodní hrátky, doporuču-
jeme navštívit venkovní rekreační bazén 
s několika vodními atrakcemi a příjem-
ným výhledem na jezero se zeleným ost-
rovem. Ve venkovním areálu také najde-
te o trochu menší Italský bazén a jacuzzi. 
Pro malé děti v hlavní sezoně koupaliště 
nabízí vyžití v dětském bazénu se zábav-
nou skluzavkou a dětský letní klub s pes-
trým programem. Příznivci adrenalinu 
mají možnost vyzkoušet tobogánovou věž 
se sedmi tobogány.

Ve vnitřním wellness bazénu najdete 
různé chrliče, vodní děla, jeskyně s vodo-
pádem, divokou řeku, masážní lehátka 

i perličkovou koupel. Vedle wellness bazé-
nu je menší krytý plavecký bazén a bazén 
pro nejmenší. Léčivé účinky vysoce mine-
ralizované termální vody si můžete užít 
i v kryté Rotundě, ze které lze vyplavat 
do venkovní části bazénu.

V hlavní sezoně čekají na milovníky 
pohybu sportovní hřiště (plážový volej-
bal, minigolf, multifunkční hřiště, stolní 
tenis, venkovní šachy).

Masážní centrum nabízí širokou škálu 
klasických masáží i speciálních procedur. 
Saunový svět se čtyřmi saunami (finskou, 
bio, infra a parní) zaručuje bezkonkurenč-
ní odpočinek a uvolnění.

A pokud se chcete ubytovat, Thermal-
park Dunajská Streda nabízí vlastní uby-
tování přímo v areálu (Hotel Thermal-
park***, Penzion Thermalpark**, Penzion 
Bílý Dům*, Apartmány u jezera, Autokem-
ping Thermalpark**).

Hotel Thermalpark*** 
se nachází přímo v areálu Thermalpar-
ku Dunajská Streda. Nabízí ubytování 
v moderně zařízených pokojích, kvalitní 
služby v podobě různých masáží a proce-
dur, saunový svět a příjemný personál. 
Hotel je polohou a vybavením vhodný 
pro fi remní akce, školení, semináře, ale 
i pro obchodní schůzky. Celkem 47 útul-
ných pokojů zajišťuje pohodlí druhé-
ho domova. Samozřejmostí je klimatiza-
ce na pokojích, minibar či wifi  připojení. 
Hotel nabízí i pokoje, které se dají mezi 
sebou propojit. Jsou tak vhodné pro rodi-
ny či skupinu přátel.

Pokud právě vybíráte dovolenou, Ther-
malpark Dunajská Streda je místem, kte-
ré splní vaše očekávání. 

Thermalpark 
Dunajská Streda

THERMALPARK DS, a. s.
Gabčíkovská cesta 237/38
929 01 Dunajská Streda

Všeobecné informace: 

+421 31 551 00 96
info@thermalpark.sk

Hotel, penzion, autokempink: 

+421 31 552 40 91
recepcia@thermalpark.sk

>>> www.thermalpark.sk
>>> hotel.thermalpark.sk
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Štýrsko je svou rozlohou druhou 
největší spolkovou zemí Rakous-
ka. V jeho okrese Südoststeier-

mark v členité, romanticky malebné 
vulkanické krajině leží, posazeno pří-
mo na hranici se Slovinskem, historic-
ké lázeňské město Bad Radkersburg. 
Centrum Bad Radkersburgu si dodnes 
uchovalo středověký charakter. Od slo-
vinské části kdysi jednoho sídla, dnes 
Gornjé Radgony (Oberradkersburgu), 
jej odděluje řeka Mur. V Bad Radkers-
burgu vyvěrá termální pramen o teplo-
tě 80 °C. Unikátní cíl lázeňských hostů 
a turistů z Bad Radkersburgu činí i sku-
tečnost, že má nejvíc hodin slunečního 
svitu z celého Rakouska. Jeho návštěvní-
ky tu k pobytům rovněž poutá příjemné 
středomořské klima, které pomáhá zre-
generovat tělo a načerpat životní ener-
gii. Nejen kvůli množství slunečných 
dnů, ale i díky úrodné půdě sopečné-
ho původu jsou (obdobně jako u nás 
v Českém středohoří) nedílnou součás-
tí tohoto regionu rozsáhlé vinice. Zdejší 
tramíny patří k nejvěhlasnějším v celém 
Rakousku. Mezi lesy a vinicemi se tyčí 
šlechtická sídla. K nejnavštěvovanějším, 
z něhož jsem byl přímo unesen, patří 
hrad Riegersburg. Jako orlí hnízdo byl 
ve 12. století vystavěn na vrcholku vyso-
ké, strmé čedičové skály. 
Malebný region Bad Radkersburg jsem 
koncem května navštívil v souvislos-
ti s připravovaným lázeňským vydá-
ním Všudybylu, abych zde požádal 
o rozhovor marketingovou ředitelku 

Tourismusverband Region Bad Rad-
kersburg paní Dorli Weberitsch.
Paní Weberitsch, genius loci Bad Rad-
kersburgu, romantická krajina a přízni-
vé klima jsou skvělými devízami každé-
ho lázeňského místa. Ostatně, zdraví 
a životní sílu lidem vracejí nejen lázeň-
ské kůry, ale i sám pobyt v takovéto tera-
peutické krajině.

Jedinečnost klimatu a prostředí regio-
nu Bad Radkersburg, to jsou příznivé prv-
ky, které výrazně přispívají k regeneraci 
lidského organismu a vysoké účinnosti 
léčebných kúr. Nicméně naším stěžejním 
přírodním léčivým zdrojem je termální 
minerální voda s vysokým obsahem mag-
nezia, která je rozváděna do lázeňských 

domů a hotelů. Vytváříme hostům co nej-
pohodovější podmínky, aby mohli inten-
zivně relaxovat a regenerovat. O ty, kteří 
k nám přijíždějí na léčení, pak ve skvěle 
vybavených lázeňských hotelech a sana-
toriích pečují týmy špičkových odborní-
ků. Lékařů, fyzioterapeutů, sester a další-
ho zdravotnického personálu. Obdobně 
pochvalně bych mohla hovořit o hotelo-
vém personálu a lidech pracujících v gas-
tronomických podnicích a turistických 
informačních centrech. Takže nejen díky 
jedinečným přírodním podmínkám, ale 
i díky nim má region Bad Radkersburg 
vynikající bilanci opakovaných a nových 
návštěvníků, kteří u nás tráví své dovo-
lené a prodloužené víkendy,  zpravidla 

 zaměřené na medical wellness, golf, 
vinařskou turistiku či cykloturistiku.

Ano, k relaxaci mohou přispívat i spor-
tovní aktivity. Váš region je jako stvoře-
ný pro cykloturistiku.

Asi vás tedy neudiví, že jako hlav-
ní proud svého sportovního vyžití na-
ši hosté a návštěvníci regionu Bad Rad-
kersburg preferují jízdu na kole. Naším 
sloganem je: „Eine Region die be wegt.“ 
Celý kraj je doslova protkán hustou sítí 

Region a termální lázně 

Bad Radkersburg

Region Bad 
Radkersburg 

je ideálním místem pro aktivní a well-

ness dovolené i pro lázeňské pobyty. 

Má mírné podnebí a nejvíc hodin slu-

nečního svitu v rámci celého Rakous-

ka. Genius loci Bad Radkersburgu je 

umocněn renesančním historickým 

centrem a atmosférou jižní krajiny. 

Jsou tu skvělé podmínky pro vinař-

skou turistiku, cykloturistiku, relaxaci 

v termální minerální vodě a kulinářské 

zážitky, což jsou ingredience pro ideální 

wellness dovolenou ve Štýrsku na jihu 

Thermenlandu. Unikátní je i vřesoviště 

u Halbenrainu. Klöch je zase domovem 

skvělých tramínů. Region Bad Radkers-

burg nabízí možnost zažít víno mnoha 

způsoby: na vinařské cyklostezce, při 

pěším putování vinicemi, při ochutnáv-

ce ve vinotékách, na podzimních vinař-

ských festivalech, v některé z taveren 

nebo na sedmadvacetijamkovém golfo-

vém hřišti.

Jako hlavní proud sportovního vyžití hosté 

a návštěvníci regionu Bad Radkersburg 

preferují jízdu na kole. Naším sloganem je: 

„Eine Region die bewegt.“
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cyklostezek vedených skrze romantic-
ké kulisy našeho krásného regionu. 
Nedávno jsme tu otevřeli novou cyklis-
tickou trasu Weinland Štýrsko. Má přes 
400 kilometrů. Jako okružní cyklostezka 
vede skrze oblasti, kde se vyplatí zhléd-
nout kulturní rarity a ochutnat kuli-
nářské speciality. Tato nová cyklotra-
sa představuje pozvánku k poznávání 
vinařské oblasti Štýrsko s jejími obyva-
teli, vinohrady, jabloňovými sady, poli, 
řekami a přírodním parkem Pöllauer 
Tal na východě Štýrska nedaleko hranic 

s Burgenlandem, lemovaným zalesněný-
mi kopci. Pöllauer Tal pokrývá 124 km² 
v nadmořské výšce 345 až 1 280 metrů. 
Ne nadarmo je tato oblast, které dominu-
jí ovocné sady, lesy, pole a především dva 
impozantní objekty – hrad Pöllau a pout-
ní kostel Pöllauberg –, nazývána „zahra-
dou Rakouska“. Jižní Štýrsko zase upou-
tá termálními lázněmi, spa a wellness 
hotely. To vše mezi historickými měs-
ty Hartberg, Bad Radkersburg, Leibnitz, 

Deutschlandsberg a Graz (Štýrský Hra-
dec). Velice oblíbené jsou také procházky 
a pěší túry. Je to neskutečně povznášejí-
cí pocit, putovat mezi vinicemi, obdivo-
vat krásy zdejší přírody, kochat se atmo-
sférou regionu Bad Radkersburg a dýchat 
čerstvý vzduch. Jak říká slogan Öster-
reich Werbung: „V regionu Bad Radkers-
burg v oblasti Thermen- & Vulkanland 
ve Štýrsku pocítíte lehkost léta a nakažli-
vou radost ze života.“

Některé  prameny naznačují ,  že 
o založení Bad Radkersburgu ve 13. 
století se možná zasloužil Přemysl Ota-
kar II.

Bad Radkersburg je krásné pohranič-
ní městečko s bohatou historií. Většina 
objektů historického jádra města je v rene-
sančním slohu. Od roku 1978 je chráněno 
evropskou Zlatou medailí za památkovou 
ochranu a péči. Díky blízkosti Slovinska, 
Maďarska a Chorvatska je Bad Radkers-
burg ideálním východištěm pro celoden-
ní výlety do vinařských oblastí soused-
ních zemí nebo do slovinského Mariboru. 

Paní Weberitsch, až koncem června vy-
jde tohle vydání Všudybylu s naším 
interview, bude už vyhlášen největší bio-
sférický park v Evropě, který zasahuje 
do vašeho regionu. 

Ano, tato biosféric-
ká rezervace, uznaná 
v rámci mezinárod-
ního programu UNE-
SCO Člověk a bio-
sféra (Man and the 

Biosphere Programme – MAB) se roz-
kládá na území pěti evropských zemí – 
Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chor-
vatska a Srbska. Protékají jí řeky Mura, 
Dráva a Dunaj. Jedná se skutečně o uni-
kátní projekt. Jeho cílem je nejen ochrana 
přírody a životního prostředí, ale i snaha 
uchovat pro příští generace harmonic-
ké prostředí, kde budou lidé moci čerpat 
fyzické i psychické síly. Ráda bych tak čte-
náře Všudybylu pozvala k návštěvě naše-
ho regionu. Je ideálním místem pro tráve-
ní dovolených a prodloužených víkendů. 
Jsem přesvědčena, že je region Bad Rad-
kersburg okouzlí. 

S Dorli Weberitsch hovořil Matouš Kainc.

>>> www.badradkersburg.at

V regionu Bad Radkersburg v oblasti 

Thermen- & Vulkanland ve Štýrsku pocítíte 

lehkost léta a nakažlivou radost ze života.
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S ředitelem společnosti destinač-
ního managementu Olomouc-
kého kraje Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu Tomášem Rakem se 
potkáváme na zahájení hlavní lázeňské 
sezony Schrothových léčebných lázní 
v Lipové-lázních.
Pane řediteli, oblasti Jeseníků a Rychleb-
ských hor i samo-
statného geolo-
gického masivu 
Králického Sněž-
n í k u  n a  ú z e -
mí Olomoucké-
ho kraje jsou čím 
dál vyhledávaněj-
ší z hlediska jak 
domácího, tak pří-
jezdového cestov-
ního ruchu. 

Český statistický úřad každoročně kvar-
tálně zveřejňuje statistická data týkající 
se ubytování turistů v hromadných uby-
tovacích zařízeních. Jeseníky, Rychleb-
ské hory a masiv Králického Sněžníku 
jsou ale destinacemi, v nichž drtivá vět-
šina turistů využívá ubytování v malo-
kapacitních penzionech či v soukromí. 
Takže do této statistiky nespadají, a tato 
data tak nemusejí vypovídat o celkové ná-
vštěvnosti destinace. Proto jsme zakou-
pili analýzu, která nám na základě zbyt-
kových dat mobilních operátorů oddělí 
rezidenty; oddělí transferující lidi, kteří 
cestují do práce; oddělí výletníky, kteří si 
vyrazí v rámci regionu, například ze Šum-
perka do termálů Losiny. Poskytují pře-
hled, odkud kam lidé cestují, jaká je jejich 
sociodemografi cká struktura, v jakých ter-
mínech cestují a na která místa nejvíc. 
Tato data mimo jiné využíváme pro zací-
lení propagačních aktivit našich horských 
destinací a při prosazování značky Jese-
níky. Co je klíčové a vyšlo z těchto analýz 
jako hodně pozitivní, to jsou ekonomic-
ké přínosy cestovního ruchu. Víme tak, 
že v roce 2018 turisté v Jeseníkách utratili 

přes devět miliard korun. Z tohoto obra-
tu bylo do veřejných rozpočtů odvedeno 
kolem čtyř miliard korun. Zároveň díky 
poptávce turistů (spotřebitelů odjinud) se 
podařilo udržet nebo bylo nově vytvoře-
no asi 9 900 pracovních míst.

Rostoucí návštěvnost Jeseníků, Rych-
lebských hor i Králického Sněžníku jis-
tě přináší výzvy.

Těm Jeseníky – Sdružení cestovního 
ruchu vychází vstříc. Proto jsme se napří-
klad angažovali ve vytvoření sítě nabíjecích 
stanic pro elektrokola a v rozšíření mobil-
ní turistické informační aplikace pokrý-
vající celé Jeseníky. Ta výletníkům a turis-
tům dává tipy na zajímavé akce. Směruje 
je na další atraktivní místa. V tomto kon-
textu bych rád zdůraznil společný postup 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje, 
která se významně prohlubuje v uskuteč-
něných akcích. Jednou z prvních byla spo-
lečná účast na veletrzích cestovního ruchu 
nebo již zmiňované vytvoření sítě nabíje-
cích stanic pro elektrokola. Bude zahrnovat 
čtyřicet stanic pro všechny značky kol. Dva-
cet stanic na území Jeseníků v Moravsko-
slezském kraji, dvacet na území Jeseníků 
v Olomouckém kraji. Projekt je realizován 
pod záštitou jejich hejtmanů. Klíčový-
mi osobami, které projekt realizují, jsou 
uvolněný zastupitel Olomouckého kraje 

Vladimír Lichnovský a Jan Krkoška, náměs-
tek hejtmana Moravskoslezského kraje. 

Dalším projektem je součást propaga-
ce Jeseníků, a to mobilní informační cen-
tra. Některá střediska Jeseníků se potýkají 
s vysokou návštěvností a přetížením urči-
tých lokalit. Navštívit Praděd díky tomu 
už není až tak pohodovou záležitostí. 
Úkolem těchto mobilních informačních 
center je, aby přijela na turisticky expo-
novaná místa, informovala turisty o dal-
ších zajímavých cílech a inspirovala je 
k delšímu setrvání v Jeseníkách. Dnes-
ka ho máme s sebou tady v Lipové, aby 
informovalo a inspirovalo účastníky slav-
nostního zahájení hlavní lázeňské sezo-
ny k túrám a výletům do dalších koutů 
Jeseníků, Rychlebských hor a Králického 
Sněžníku. Zpravidla to jsou méně navště-
vované turistické cíle. Pokud bych měl 
uvést příklad, tak třeba navštívit jeden ze 
sedmi divů Olomouckého kraje, tančírnu 
v Račím údolí na Javornicku. Jsem pře-
svědčen, že víc než polovina turistů, kte-
ří navštíví vrchol Pradědu nebo Mechová 

Jeseníky, 
kolem čtyř miliard korun 

do veřejných rozpočtů

Mgr. Tomáš Rak, MBA
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S náměstkem hejtmana Olomouc-
kého kraje Milanem Klimešem 
se potkáváme v na české poměry 
neskutečně čistém životním pro-
středí na rozhraní Jeseníků a Rych-
lebských hor, v obci Lipová-lázně, 
kde se ve Schrothových léčebných 
lázních spolu se starostou obce 
Lipová-lázně Lubomírem Žmolíkem 
a jednatelem společnosti Schrothovy 
léčebné lázně Michalem Dynterou 
zhostil slavnostního zahájení hlavní 
lázeňské sezony.

Pane vicehejtma-
ne, neuzdravují 
jen minerální 
prameny či sla-
tina, ale i klima 
a krajina.

V tom má Lipo-
vá-lázně velkou 
tradici. Bohužel, 
došlo k tomu, že 
tato slavná tradi-
ce byla na nějakou dobu přerušena. 
Úspěšně na ni navázáno bylo teprve 
před třemi lety příchodem nové-
ho českého investora, společnosti 
Schrothovy léčebné lázně. Takže dnes 
se účastníme třetího zahájení lázeňské 
sezony znovuzrozených Schrothových 
léčebných lázní. Schrothovy léčebné 
lázně jsou staré, respektive mladé tak 
jako Priessnitzovy. Velký dík všem, 
kdo se o jejich znovuzrození zaslouži-
li. Pamatuji doby, kdy sem před desít-
kami let na ozdravné po byty a léče-
ní přijížděly z celé republiky děti 
s lupénkou a dalšími ekzémy a zdejší 
léčebné lázně jim vždy výrazně pomá-
haly. Schrothovy léčebné lázně tím 
byly proslulé. Jsem rád, že se k tomuto 
renomé pod novými majiteli dopraco-
valy zpátky. Rozsah léčby, kterou pro-
vádějí v dnešní době, je srovnatelný, 
ne-li větší než v dobách předchozích. 

>>> www.olkraj.cz

jezírka, o tomhle místu neví. Chceme, aby 
poznali nová místa a prodloužili si pobyt 
na území Olomouckého kraje. K tomu 
slouží YES card, slevová turistická kar-
ta, kterou budeme rozšiřovat i na část 
moravskoslezských Jeseníků. Umožňu-
je, aby lidé, kteří YES card v ubytovacích 
zařízeních zdarma obdrží, získávali slevy 
na služby na dalších místech, kde se jim 
může dostat dalších nevšedních zážitků. 

Nakolik představitelé Olomouckého kraje, 
jehož úřad sídlí v úrodné moravské rovi-
naté krajině v hanácké metropoli, podpo-
rují vaše aktivity ve slezských horách? 

Žádný z našich projektů by nebylo mož-
né realizovat bez významné pomoci Olo-
mouckého kraje, ale i kraje Moravskoslez-
ského. Za Olomoucký kraj tak patří velký 

dík hejtmanu Vladislavu Oklešťkovi, který 
má cestovní ruch prostřednictvím uvolně-
ného krajského zastupitele doktora Lich-
novského v gesci. Finanční podpora Olo-
mouckého kraje je pro nás zcela  zásadní. 

Letos nám pomohla udržovat víc než tři 
sta dvacet  kilometrů  zimních běžkařských 
tratí a realizovat projekt Skibus, kdy jsme 
na Červenohorské sedlo z obou stran Jese-
níků vyváželi běžkaře, aby se mohli svézt 
po jedné z nejúžasnějších tratí v Česku, 
po Jesenické magistrále. Teď budeme pro 
cykloturisty na obdobné trase do Červe-
nohorského sedla provozovat cyklobus. 
Pro Jeseníky a návštěvnost jejich regionů 
to jsou projekty, které přispívají k vysoké 
kvalitě služeb.

Velké poděkování si zaslouží i turistická 
informační centra.

Bezesporu. Na letošní rok jsme pro 
 klienty informačních turistických center  
připravili novinku, Zelenou linku pro Jese-
níky. Bezplatnou telefonní linku, která je 

v dané oblasti spojí přímo s územně pří-
slušným turistickým informačním cent-
rem. Případně budou spojeni s callcent-
rem Jeseníků – Sdružení cestovního ruchu, 
kde se dozvědí i o akcích, o novinkách a ti-
pech na výlety. Vycházíme tím vstříc zejmé-
na starším návštěvníkům Jeseníků. Těm, 
kteří moc nekamarádí s internetem a pro 
něž je dostupnost dat a zacházení s nimi 
problémem. Mohou si uložit telefonní čís-
lo 800 022 840 na Jeseníky a informovat 
se telefonicky. Na druhém konci linky jim 
operátorka nebo pracovník turistického 
informačního centra zodpoví jejich dotazy 
a dá tipy na zajímavé programy a cíle. Sys-
tém má tu výhodu, že hovory, jak už jsem 
řekl,  přesměrovává přímo do míst, o něž se 
telefonující zajímá. Na turistická informač-
ní centra, jejichž pracovníci destinaci, v níž 
působí, perfektně znají.

>>> www.jeseniky.cz

Milan Klimeš

V roce 2018 turisté v Jeseníkách utratili 

přes devět miliard korun. Z tohoto obratu 

bylo do veřejných rozpočtů odvedeno 

kolem čtyř miliard korun.
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Travelcon patří mezi nejvýznam-
nější konference cestovního 
ruchu v Česku. Uskutečnil se 

25. a 26. dubna na výstavišti v Českých 
Budějovicích. Při té příležitosti jsem 
požádal ředitele Jihočeské centrály ces-
tovního ruchu, hlavního organizáto-
ra této události, Ing. Jaromíra Poláška 
o rozhovor.

Travelcon je zase o kus dál než loni. 
Určitě z hlediska organizačního. Připravi-
li jsme ho tak, aby splňoval světová krité-
ria – už proto, že máme rakouský vzor jen 
pár kilometrů odtud. Pokud se v Rakou-
sku dělá konference obdobného význa-
mu, musí mít nejen smysluplný obsah, ale 
i nápaditý styl a špičkovou formu. Úroveň 
předávání informací, respektive interakci 
mezi mluvčími a auditoriem se nám letos 
podařilo opět zvýšit. Současně s tím jsme 
se zaměřili to na to, co nás všechny čeká, 
ale zatím se o tom mluví hlavně v obec-
né rovině, a to je dlouhodobá udržitelnost 
rozvoje cestovního ruchu. Proto jsme tuto 
konferenci koncipovali tak, aby se také 
zabývala aspekty ekologie. Aby se zamě-
řila na to, nakolik činnosti spjaté s cestov-
ním ruchem zatěžují životní prostředí. 
Na eliminaci produkování odpadů a jejich 
druhotné využití. V tomto duchu lze kon-
statovat, že poprvé za existenci Travelco-
nu máme online stream. Vzdálení zájem-
ci o konferenci (a nejen ti vzdálení) k nám 
nemuseli letět přes půl světa, ale účastni-
li se jí (včetně dotazů na mluvčí) ze svých 
domovů či kanceláří. Také proto bylo jed-
nání Travelconu tlumočeno do angličtiny. 

Mluvil jsem tu se spoustou známých 
z krajských úřadů, kteří mají cestov-
ní ruch na starosti, ze společností 

destinačního managementu a informač-
ních center.

Na Travelconu byla oficiálně zaháje-
na činnost našeho krajského turistického 
informačního centra. Je certifi kováno jako 
áčkové. Zároveň s tím i distribučního systé-
mu prostřednictvím e-shopu s cílem zajis-
tit lepší logistickou podporu všem jihočes-
kým turistickým informačním centrům. 
Turistická informační centra se budou prů-
běžně proměňovat. Jako expanduje online 
prostor, musejí i ona nabízet nové věci, aby 
turisté a další zájemci o turistické informa-
ce měli důvod jejich služeb využívat. Přije-
li nejen pracovníci turistických informač-
ních center, jsou tu i koordinátoři agentury 
CzechTourism, reprezentace profesních 
a oborových asociací cestovního ruchu 
a široké spektrum dalších profesionálů ces-
tovního ruchu. Přijeli si nejen vyslechnout 
přednášky, ale i pobavit se s přednášející-
mi a samozřejmě i mezi sebou, aby se věci 
posunuly dál. Aby se řešily rychleji, než 
kdyby se projednávaly separátně. 

Řada tvých kolegů s povzdechem říká: 
„Jo, Poláškovi, tomu se to dělá. Kdy-
bychom měli takovou podporu, jako 
Jihočeská centrála cestovního ruchu 
od Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
to by se nám to dělalo…“

Jistě je to vidět i na Travelconu a na vele-
trhu cestovního ruchu Travelfest. Jihočes-
ká hejtmanka nejen že těmto akcím poskyt-
la záštitu, ale díky podpoře hospodářského 

rozvoje Jihočeského kraje na bází tržní plat-
formy cestovního ruchu můžeme konferen-
ci a veletrh realizovat v takovémto rozsahu.  

Co chvíli mi lidé z Jihočeské centrály 
cestovního ruchu posílají informace 
o projektu Vltava.

Projekt Vltava je během na dlouhou 
trať, který jsme začali realizovat letos. 
Vzbudili jsme jím nejen pozitivní, ale 
i negativní emoce. Na některých úsecích 
podél Vltavy není tamními rezidenty 
a přechodnými obyvateli přijímán zrov-
na kladně. Berou to tak, že když přijede 
víc lidí k Vltavě, přijdou o svůj klid. A to 
nejen rybáři, ale i chataři a chalupáři. 
Vltava není pouze o samotné vodě a vodá-
cích, ale také o výletnících, rek reantech 
a turistech trávících zde vícedenní poby-
ty a o cykloturistice. Potřebujeme zahý-
bat s Vltavskou cyklostezkou, protože tady 
nám ujela už i ta Labská. Vltavskou cyk-
lostezku bychom rádi dostali do stavu, 
v jakém dnes Rakušané mají svoji Dunaj-
skou. A netýká se to jen cyklostezky, ale 
i využití památek, které jsou podél řeky 
Vltavy, a dalších cílů a infrastrukturního 
zázemí pro domácí i zahraniční turisty. 

Životní úroveň obyvatel Česka se zvyšu-
je – a kde na to zvyšování brát? Určitě ne 
pokračujícím zadlužováním příštích dosud 
nenarozených generací. Vytvářejme proto 
spotřebitelům odjinud – domácím a zahra-
ničním turistům, výletníkům a rekrean-
tům – podmínky k tomu, aby svými útrata-
mi pomáhali plnit naše veřejné rozpočty. 

>>> www.travelfest.cz
>>> www.travelcon.cz
>>> www.pamatkyziji.cz
>>> www.gastrofest.cz

Travelcon
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Dosud jsme se účastnili všech ročníků 
Travelfestu a i letos jsme velice spokoje-
ni. Každý rok chystáme pro jeho návštěv-
níky něco nového. Máme tu fotokvíz turis-
tických atraktivit Pod Kletí. Návštěvnost 
je slušná a mne těší, že lidé mají o naši 
oblast zájem.

Pavel Kortus, turistická oblast PodKletí

Do Českých Budějovic jsme přivez-
li spoustu krásných tematicky zaměře-
ných materiálů. Návštěvníky Travelfestu 
a Gastrofestu jsme přijeli pozvat do Pra-
hy. V našich pražských informačních cent-
rech na Staroměstské radnici, na Můstku, 
na Václavském náměstí a na letišti je rádi 
přivítáme. Veletrh se nám líbí a určitě se 
zúčastníme i v příštích letech.

Markéta Strnadová, 

Prague City Tourism

O turistické cíle Plzeňského kraje je velký 
zájem. Sousedíme s Jihočeským krajem, 
máme společnou Šumavu, obsah řady 

informačních materiálů se tak prolíná 
oběma kraji. Námi vydaná mapa Šumavy 
například sahá až k jihočeskému Lipnu.

Ilona Šnebergerová, Plzeňský kraj

Prezentujeme tu dvanáct organizací, kte-
ré zřizuje Odbor kultury a památkové 
péče Jihočeského kraje – nejvýznamnější 
muzea, galerie a další kulturní instituce. 
Návštěvníky Travelfestu zveme na akce, 
které se konají v letošním roce. Na našem 
stánku mohou řešit kvíz s dvanácti otáz-
kami a poté v losování získat volnou vstu-
penku do jedné z těchto institucí.

Monika Zárybnická, Odbor kultury 

a památkové péče Jihočeského kraje 

Jsme sice ze vzdáleného koutu země, ale 
návštěvníky veletrhu úspěšně lákáme 
k výjezdům do našeho krásného Liberec-
kého kraje. Máme co nabídnout i rodinám 
s dětmi. Jak cyklostezky, tak zábavní par-
ky, indoorové i outdoorové aktivity.   

Věra Spilková, infocentrum 

KulturaDoksy.cz

Propagujeme tu unikátní záležitost – pro-
hlídku autentických chebských krovů 
několika architektonických typů od 13. 
století až po nedávnou minulost. Zájem 
o tento produkt je ze strany návštěvníků 
Travelfestu značný.

Petra Hartmannová,

nadační fond Historický Cheb

Návštěvníkům Travelfestu prezentujeme 
řadu cílů. Mimo jiné Opatské stezky, nej-
jižnější bod České republiky nebo poutní 
místo Maria Rast. Spousta lidí je považu-
je za nejzajímavější tip. Vyšší Brod i letos 
v Klášterní zahradě nabízí zajímavý kul-
turní program. Zájem je i o plán města 
s tipy, co kde navštívit.

Lucie Kubíčková, 

infocentrum Vyšší Brod

Představujeme tu Toulavu. Ukazujeme 
nejen to, co všichni znají, ale i spoustu dal-
ších zajímavých míst. Na Táborsku máme 
mnoho turistických tras pro cyklisty i pro 
pěší. Hodně propagujeme Tábor. Není 
jen husitským městem. Lze zde navštívit 
muzeum čokolády, zoologickou zahradu 
a řadu dalších zajímavostí.

Iva Studená, 

Toulava – od Tábora až k nám

Naši expozici hodně navštěvují rodiny 
s dětmi, kterým dáváme tipy na výlety. Ač 
jsou Budějovice od Náchoda daleko, setká-
váme se tu s lidmi, kteří už v Náchodě pár-
krát byli. Pokud v něm pobývají déle, rádi 
navštíví i nedaleké Polsko. Na Travelfestu 
vystavujeme prvním rokem a jsme rádi, 
že se ho účastníme.

Ivona Košková a Jana Somernitzová, 

město Náchod

Travelfest
Třetí ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest, probíhající v duchu 

projektu Jižní Čechy pohodové se zaměřením na život v památkách, 

navštívilo ve dnech 26. až 28. dubna na deset tisíc návštěvníků.
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Trendy a novinky představují 
nezajímavější nově otevřená místa
V kategorii Trendy a novinky se v soutěži 
utkaly tři zajímavé projekty. Jedinečnost 
míst je především v tom, že jsou nově ote-
vřená. Jedná se o neokoukaná místa, která 
rozhodně stojí za návštěvu.

1.  Podpořte nosorožce pivem 
ze Safari pivovaru

Spojení piva a safari je projekt, který je 
nejen příjemný pro návštěvníky, ale také 
velmi přínosný pro nosorožce, protože se 
podílí na jejich záchraně. Po nosorožcích 
jsou piva pojmenována a z každého zakou-
peného kousku putuje 1 koruna do progra-
mu na ochranu tohoto ohroženého druhu. 
Místní jedinečné pivo můžete ochutnat 
během návštěvy Safari parku každý den 
od 9:00 do 18:00 a základní vstupné poří-
díte za 230 Kč.

2.  Prozkoumejte vesmír ve Hvězdárně 
a planetáriu Brno

Každý se chce dotknout hvězd, ale máloko-
mu se to povede. Ve Hvězdárně a planetá-
riu Brno se ke hvězdám dostanete tak blíz-
ko, jak jen to je možné. Je to totiž největší 
3D stereoskopické planetárium ve střední 
Evropě a návštěvníkům přináší ty nejlepší 
pořady světové i vlastní produkce. Navští-
vit je můžete podle programu za základ-
ní vstupné 180 Kč.

3.  Poznejte současné umění v Muzeu 
umění a designu Benešov

Expozice Muzea umění a designu Benešov 
se zaměřuje především na umění 20. a 21. 
století a nachází se v krásné secesní budo-
vě, která je uměleckým dílem sama o sobě. 
Muzeum vystavuje zejména výtvarná díla 
a sochy můžete obdivovat, pokud navští-
víte místní čítárnu. Muzeum je otevře-
no od úterý do neděle od 10:00 do 18:00, 
základní vstupné je 60 Kč.

Kudy z nudy, už ví každá rodina
Aktivity pro rodiny s dětmi jsou čím dál 
populárnější a také v této kategorii soutěže 
o titul nejlepší DestinaCZe 2019 soupeřily 

tři velmi zajímavé atraktivity. Zvítězil statek 
Bernard, ale zdatně mu konkurovaly EKO-
Park Liberec i zámek Žďár nad Sázavou.

4. Statek Bernard zaujme děti i rodiče
U rodinných výletů je nejdůležitější 
zaujmout děti. Statek Bernard zaujme 
děti raz dva a zároveň pohltí i rodiče. 
Statek se stal centrem tradičních řeme-
sel – vyzkoušet si tady můžete truhlář-
ství, výrobu svíček i keramiky a domů si 
odnesete vlastnoručně vyrobený suvenýr. 
Až vás unaví řemesla, můžete si prohléd-
nout svět z pohledu včely nebo navští-
vit fotomuzeum. Aktivity jsou na statku 
dostupné od úterý do neděle od 10:00 
do 18:00. Restaurace je otevřená kaž-
dý den.

5.  V EKOParku Liberec si dopřejete 
odpočinek i vzdělání

EKOPark Liberec je volnočasové centrum, 
které vám nabídne únik z města, odpoči-
nek a také vzdělávání v oblasti ekologie. 
Nejdůležitější je v EKOParku příroda, je-
jí respektování a trávení času v souladu 
s ní. Je to místo, kde si uvědomíte, že žít 
offl ine je vlastně paráda! Otevírací doba je 
od 10:00 do 18:00, v létě dokonce od 9:00 
do 19:00, park můžete navštívit za jed-
notnou cenu 80 Kč.

6.  Dotkněte se minulosti v zámku 
Žďár nad Sázavou

Návštěva zámku Žďár nad Sázavou není jen 
nudnou procházkou po zámeckých kom-
natách, naopak, prožít ji můžete zábavně! 
Díky moderní expozici s multimediálními 
prvky si užije prohlídku každý člen rodiny. 
Odpočinout si pak můžete na zámecké tera-
se nebo v kavárně. Areál zámku je přístup-
ný od 9:00 do 18:00, vstupné se liší podle 
druhu zvolené aktivity.

Česko jede, tak jeďte taky
Kategorie Česko jede je zasvěcena aktivní-
mu trávení volného času. Právě po něm 
je velká poptávka, a tak i tato kategorie 
obdržela spoustu hlasů. Nejvíc jich zís-
kal Resort Olešná u Frýdku-Místku. Své 

fanoušky má i singletrail Moravský kras 
a trail park Klínovec.

7.  Resort Olešná u Frýdku-Místku 
nabízí nekonečně mnoho aktivit

I kdybyste zde byli na dovolené měsíc, 
nestihli byste využít všechny aktivity, které 
nabízí. Poloha u vody vám umožní věno-
vat se vodním sportům, na souši můžete 
zkusit kolo, brusle nebo fi tness hřiště. Až 
se unavíte, můžete se povozit na šlapacích 
autech kolem přehrady, a když budete úpl-
ně zničení, můžete si užít wellness a přímo 
v resortu se ubytovat.

8.  Odvažte se na singletrailu 
Moravský kras

Aktivněji než na singletrailu dovolenou 
strávit nemůžete. Singletrail je speciálně 
upravená stezka pro horská kola, která 
dokonale spojuje aktivní zábavu s odpočin-
kem v přírodě. Singletrail Moravský kras 
nabízí dva druhy stezek a každá z nich má 
několik okruhů. Otevírací doba je aktuál-
ně od úterý do pátku od 12:00 do 20:00 
a také o víkendech od 10:00 do 18:00. 
Poplatek za užití stezek je dobrovolný!

9. Užijte si jízdu v trail parku Klínovec
Čtyřsedačková lanovka, která v zimě vozí 
lyžaře, se v létě ujímá bikerů a poskytuje 
jim nevšední zážitek. 24 kilometrů dlou-
hé stezky v Krušných horách jsou netra-
diční formou cykloturistiky. Stezky mají tři 
úrovně náročnosti a na své si tady přijde 
skutečně každý. Otevírací doba je 9:30 až 
18:00 a základní jednosměrná jízdenka 
na lanovku stojí 170 Kč.

Vítěz bude znám v červenci
Celkový vítěz soutěže DestinaCZe bude 
odhalen v červenci, v soutěži rozdalo 
15 tisíc turistů přes 46 tisíc hlasů. 

Videopozvánky si prohlédněte na 
www.visitczechrepublic.com/destinacze.

9 tipů na výlet 
pro rodiny i cyklistické nadšence

Inspirujte se tipy na výlety, které vás provedou po méně známých místech 

Česka, jež uspěla v soutěži DestinaCZe 2019. Tu letos uspořádala 

agentura CzechTourism již posedmé ve třech kategoriích: Trendy 

a novinky, Kudy z nudy a Česko jede.
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Ohňostrojné týmy z Česka, Fili-
pín, Norska a Portugalska se 
na konci května a v červnu 

utkaly o „Brněnský oheň“. Statutární 
město Brno a Jihomoravský kraj s tradič-
ním organizátorem této světové soutěže 
ohňostrojů a festivalu zábavy SNIP & CO, 
reklamní společností, a partnery se opět 
úspěšně zhostili hojně navštíveného dva-
advacátého ročníku mezinárodní přehlíd-
ky ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis. 
Z celkem šesti ohňostrojů se čtyři odehrá-
ly na Brněnské přehradě a dva nad hra-
dem Špilberk, kde fi nálový ohňostroj byl 
už jubilejní 120. show v historii Ignis Bru-
nensis. Mezinárodní ohňostrojnou sou-
těž výsledkově zcela ovládli ohňostrůj-
ci  North Star Fireworks z Norska, kteří 
si z Brna odvezli tři ze čtyř hlavních cen.

Na šedesát akcí festivalu zábavy projek-
tu Starobrno Ignis Brunensis pak proběh-
lo už od 24. května do 16. června. Inspirací 
jim byla významná výročí: 150 let měst-
ské hromadné dopravy v Brně, kdy se 
slavnostního setkání 14. června na brněn-
ské Nové radnici zúčastnili ofi ciální hos-
té z Vídně, Budapešti, Debrecínu, Pozna-
ně a odborníci ze Slovenska a Česka; 120 
let Vysokého učení technického v Brně; 
100 let Masarykovy univerzity; 100 let 
Mendelovy univerzity v Brně; 95 let Čes-
kého rozhlasu Brno; 15 let Integrované-
ho dopravního systému Jihomoravského 
kraje a další. Součástí festivalu byla uni-
kátní výstava Veřejná hromadná dopra-
va ve třech stoletích a tradiční Dopravní 

nostalgie Ignis Brunensis s jízdami dvacít-
ky historických vozidel městské hromad-
né dopravy a parního vlaku Českých drah. 
Festival byl koprodukčně propojen s cha-
ritativními akcemi – Evropskými hra-
mi handicapované mládeže Emil Open, 
Během pro Hospic sv. Alžběty a Sportov-
ním dnem pro Dobro a s mezinárodními 
událostmi, jako byly např. Fulldome Fes-
tival Brno, MotoSurf World Cup, Meziná-
rodní policejní mistrovství ČR v jezdectví, 
Grand Prix Brno v moderní gymnastice 
a dalšími.

Fest ivalové programy,  zejména 
ve dnech ohňostrojných show, sledovaly 
desítky tisíc lidí. Nejen v místech ohňo-
strojů, ale i okolo Brna. Webový por-
tál ignisbrunensis.cz navštívilo za obdo-
bí duben až červen 2019 přes 140 tisíc 
unikátních uživatelů. Facebookové 
události a komentáře šesti ohňostrojů 

a festivalových akcí oslovily přes 473 tisíc 
lidí. Fotografové amatéři i profesionálové 
už posílají snímky do každoroční fotosou-
těže Ignis Brunensis s Olympia Brno, jejíž 
uzávěrka je 31. srpna.

Zábava v Brně ale nekončí. Jako součást 
programů Ignis Brunensis byla v sobotu 
15. června slavnostně uvedena  premiéra 

Romea a Julie Městského divadla Brno 
v rámci 10. ročníku open-air představe-
ní Léto na Biskupském dvoře. V histo-
rickém areálu Moravského zemského 
muzea na Zelném trhu v Brně se během 
léta představí Městské divadlo Brno, Diva-
dlo Bolka Polívky, umělci z řady zemí při 
28. Mezinárodním kytarovém festivalu 
Brno 2019, Maraton hudby Brno, folk-
lorní F-Scéna, hostující pražské Divadlo 
na Vinohradech a Balet Národního diva-
dla Brno. Letní scénu pod katedrálou sv. 
Petra a Pavla uzavře 6. září koncert legen-
dární skupiny Plastic People of the Uni-
verse, jímž organizátoři zahájí oslavy 
30 let od sametové revoluce.

Třiadvacátý ročník Starobrno Ignis 
Brunensis se uskuteční od 29. května 
do 21. června 2020.

>>>www.ignisbrunensis.cz         

Starobrno 
Ignis Brunensis 2019
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Merlin’s Kinderwelt
Merlinův dětský svět 
přináší zábavu, která nezná hranic. 
Na malé i velké návštěvníky, děti každé-
ho věku, ale i jejich  rodiče, čeká přes 200 
atrakcí na zemi, ve vodě, ve vzduchu i pod 
střechou. Vstup je zdarma!

Nezapomenutelné zážitky
Návštěvníky láká i lanové centrum Sky 
Trail umístěné více než dvacet metrů nad 
zemí, z jehož vrcholu se otevírá nezapo-
menutelný výhled na areál Excalibur City 
a okolí. Děti zabaví i pohádky promítané 
v prostorách multifunkčního kina, kde lze 
uspořádat narozeninovou oslavu s balon-
ky, klaunem, malováním na obličej a jiný-
mi překvapeními. 

Adrenalin i vzdělání
Malí závodníci si mohou v Merlinově 
dětském světě ověřit znalosti silniční-
ho provozu na dopravním hřišti, vyřá-
dí se na motokárách a čtyřkolkách. Mer-
linův dětský svět také pořádá speciální 

programy pro ZŠ a MŠ v podobě výletů 
a Merlinových her. V rámci nich si mohou 
školáci v průběhu roku poměřit své síly 
a zažijí chvíle plné pohybu.

Terra Technica
Světově největší muzeum hudby 
a techniky 
se věnuje tématu každodenní kultury. 
Jukeboxy a pinbally zde vystavené dříve 
sloužily k zábavě, rozptýlení a uspokojení 
herních instinktů. Dnes se jedná o relik-
ty zapomenuté doby, kterou Terra Tech-
nica oživuje. Na ploše více než 8 500 m2 je 
k vidění na 700 jukeboxů, 250 pinballů, 
stovky videoher a dalších kuriozit ze svě-
ta hudby od roku 1880 až po současnost.

Automobilové unikáty
Muzeum je rozděleno do šesti sekto-
rů, které jsou věnovány konkrétním 

epochám. Kromě jukeboxů a pinballů lze 
při prohlídce spatřit také unikátní auto-
mobily. Prvním z unikátů hned u vstupu 
je viktoriánská svatební drožka z roku 
1880. Návštěvník strne úžasem i při pohle-
du na první automobil z pásové výroby 
Ford Model T, přezdívaný Tin Lizzie (ple-
chová Líza), či jeho nástupce Ford Model 
A. Spatřit lze i Chrysler Windsor C 38 W 
Limousine – poslední vůz vlastněný svě-
tově proslulým americkým komikem Sta-
nem Laurelem (1890–1965). Ten vytvořil 
spolu se svým kamarádem Oliverem Har-
dym satirické duo Dick & Doof. A právě 
v muzeu Terra Technica hosté naleznou 
spoustu věcí z jejich pozůstalosti.

Dalším unikátem je Cadillac De Ville 
Limousine, legendární automobil z 50. 
a 60. let minulého století s „ocasními 
ploutvemi“, kterým mimo jiné jezdili 
Marilyn Monroe nebo Elvis Presley. Nej-
fotografovanějším exponátem muzea Ter-
ra Technica je ale originální Batmobile 

Excalibur City
Nákupní a zábavní centrum Excalibur City pro celou rodinu se nachází 

na česko-rakouských hranicích v Hatích u Znojma. Otevřeno je 365 dní 

v roce a naleznete zde free shop s nabídkou ušlechtilých destilátů, vín 

a sektů z celého světa; parfumerii, walk-in humidor, spoustu butiků, 

obchodů, zvířecí centrum, zážitkové restaurace, Asia bazar, wellness 

& beauty centrum, dětský zábavní park Merlin’s Kinderwelt a největší 

muzeum jukeboxů a pinballů Terra Technica. Nově se můžete ubytovat 

v mobilheimové vesničce Merlin’s Camp.
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z fi lmů Batman a Batman se vrací režisé-
ra Tima Burtona.

Specialitou celého muzea je skutečnost, 
že všechny exponáty jsou plně funkč-
ní a lidé si je mohou vyzkoušet. Nechají 
si tak z jukeboxu zahrát svou oblíbenou 
písničku či zkusí štěstí na pinballových 
automatech.

Sound & Vision 
O historii zvukového záznamu se mno-
hem více mohou návštěvníci dozvědět 

na výstavě Sound & Vision. Od papíro-
vých válců, které sloužily jako hudební 
nosiče ve fl ašinetech, přes děrované ple-
chové desky, šelakové a vinylové desky, 
fonografy a gramofony, magnetické pásky 
až po moderní MP3 přehrávače či smart-
phony. Pomyslnou třešničku na dortu pak 
tvoří funkční replika nahrávacího studia 
z 60. let 20. století.

Návrat do mladých let si vyzkouší 
i fanoušci videoher díky expozici Pixel 
World. V jedinečném výstavním prosto-

ru zde vídeňský sběratel Andranik Gha-
lustians prezentuje část své sbírky čítající 
přes 50 tisíc unikátních kousků. Od kla-
sické hry Pong ze 70. let přes Pac-Mana, 
„Space Invanders“ až po moderní kon-
zole s virtuální realitou. Mnoho z nich si 
můžete zahrát nebo jen obdivovat techno-
logický pokrok. Nechybí zde ani moder-
ní konzole jako X-Box. Oči se vám rozzáří 
i při pohledu na modely počítačů značek 
Atari, Philips, Colecovision, Intellivision, 
Vectrex, Nes, Commodore, Amiga, Sega, 
IBM a mnoho dalších.

Návštěvníci mohou svou návštěvu 
muzea Terra Technica zakončit ve stylo-
vém Vinyl Baru a pochutnat si na tema-
tickém občerstvení v prostředí inspirova-
ném americkou kulturou 50. a 60. let.

Merlin’s Camp
Mobilheimová vesnička 
v nákupním a zábavním centru Exca-
libur City umožňuje návštěvníkům 

strávit poklidný pobyt v moderně zaří-
zeném kempu. Nově vybudovaná ves-
nička nabízí 140 míst k ubytování v 28 
mobilheimech s kompletním servisem: 
kuchyň, klimatizace, koupelna s vlastní 
toaletou, televize, wifi , pohodlné poste-
le včetně lůžkovin. U kempu nechybí ani 
parkoviště. Mobilheimy jsou rozesety 
v parčíku plném zeleně, vodních prvků 
či dětských prolézaček. Odtud je to jen 
krůček k objevování rozsáhlého areálu 
Excalibur City nebo k  prozkoumávání 

krás Znojemska a příhraniční oblasti 
Weinviertel. 

>>> www.excaliburcity.com
>>> www.merlinskinderwelt.com
>>> www.terratechnica.info
>>> www.merlinscamp.com
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S generálním ředitelem Pivovarů Staropramen Ing. Petrem Kova-
říkem se potkáváme 8. června na pivovarském dvoře na Slavnos-
tech Smíchova pořádaných k 150. výročí Staropramenu.

Pane generální, meteorologové věští parné léto. Žízeň bude veliká.
Věřím, že na pivo ano. Poptávka po něm není jen o samotném pivu, 

ale také o různých sezonních příležitostech napojených na gastronomii. 
Všem pivovarníkům a gastronomům proto přeji úspěšné léto. 

Pivovary Staropramen celý tento rok slaví 150 let existence. Komuniku-
jeme naše kořeny a hodnoty, které s tím souvisejí. Tato kampaň vrcholí 
dnešní slavností. V oslavách ale budeme pokračovat. Skončíme až na Den 
českého piva, který se tradičně koná v září. A budeme ho slavit nejen 
s našimi hospodskými, ale sezveme k nám také všechny důležité zahra-
niční partnery – odběratele Staropramenu z různých zemí Evropy, Rus-
ka a Ukrajiny. Tedy míst, kde jsme nejsilnější.

I ve stopadesátém roce existence Staropramenu dál expandujete 
na zahraničních odbytištích.

Bezesporu. Je to úžasná historie. Dokázali jsme se napojit na úspěchy 
prvních pětasedmdesáti let Staropramenu, kdy se v rámci Československa 
stal největším pivovarem a jedním z největších v Evropě. Máme ambice 
se na tuto pozici vrátit a každým rokem jsme tomu blíž. Zaznamenáváme 
rekordní prodeje v zahraničí. Předpokládáme, že letos překonáme hrani-
ci 2 milionů hektolitrů čili 400 milionu půllitrů 
Staropramenu prodaného v cizině. V zahraničí je 
tak dnes Staropramen druhou nejprodávanější 
českou značkou piva a na to jsme náležitě pyšní.

>>>https://staropramen.cz/150let 

Vinařství Lednice Annovino zahájilo letošní sezo-
nu velkolepě. Spojení Vinařství Lednice Annovi-
no – Valtické podzemí – šampión prestižní sou-

těže TOP Vinařský cíl České republiky má na světě další 
velkolepý projekt. Unikátní stavbu Vinařského centra 
ANNOVINO v Lednici. Je založena na propojení vino-
hradů, jedinečného terroir a místa, kde se bude víno 
prezentovat a konzumovat. Tato stavba, jež byla zapsá-
na do knihy Českých rekordů, je založena na místním 
mušličkovém vápenci tvořeném zkamenělinami, který 
se běžně nachází v některých vinohradech v okolí. Stá-
ří kamenů se odhaduje na 18–20 milionů let. Na stavbu 
vinařství bylo použito šedesát tun tohoto vápence a cel-
kově je v zahradě na 100 tun tohoto materiálu. Vápenco-
vé kameny nejsou opracovávány moderním způsobem, 
ale citlivě skládány jako před 150–200 lety. Nové Vinař-
ské centrum je výslednicí deseti let usilovné práce  spo-
lumajitelů vinařství Jindřicha Soboty a Romana Žďár-
ského, kteří letos slaví 30 let společného podnikání.

Připravila Michaela Lejsková.  

>>>www.valtickepodzemi.cz

Slavnosti Smíchova 
ke 150. výročí Staropramenu

Vinařské centrum 

ANNOVINO

Generální ředitel Pivovarů Staropramen Petr Kovařík 

(uprostřed), starosta městské části Praha 5 

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. (napravo).
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S ředitelem Kolejí a menzy Univer-
zity Karlovy v Praze Jiřím Macou-
nem se potkáváme 21. května 

v Praze v MAKRO akademii Stodůlky 
na Kuchařské soutěži o nejlepší men-
zu 2019.
Kolikátý to bude ročník, pane řediteli?

Pátý. Úplný začátek soutěže vyplynul 
ze záměru držet kvalitu gastronomic-
kých služeb menz na co nejvyšší úrovni. 
První aktivitou, od které se vyhlášení sou-
těže odvinulo, byl vzdělávací program pro 
pracovníky našich gastronomických pro-
vozů, který jsme realizovali ve spolupráci 
s Asociací kuchařů a cukrářů České repub-
liky. V rámci praktických seminářů členo-
vé národní reprezentace kuchařů a cuk-
rářů a další špičkoví odborníci kuchaře 
Univerzity Karlovy seznamovali s aktuál-
ními a nastupujícími světovými trendy, 
s novými způsoby zpracování surovin, 
s přípravou a servírováním pokrmů tak, 
aby jídlo bylo i esteticky přitažlivé. 

Když jsme měli vzdělávací cyklus 
za sebou, přišlo mi škoda nedat gastro-
nomickým týmům našich menz šan-
ci se předvést. První ročník soutěže tak 
byl interní záležitostí v rámci Univerzity 
Karlovy. Tento formát byl úspěšný. Zájem 
zúčastnit se naší soutěže projevili partneři 

ze Studentwerk Dresden. Zrovna tak 
menza Technické univerzity v Košicích. 
Následující ročníky soutěže už proto byly 
mezinárodní a zájem vysokoškolských 
menz konfrontovat um svých kuchařů 

a  cukrářů s obdobně specializovanými 
týmy dál rostl. Loni se tak soutěže zúčast-
nil také tým menzy Žilinské univerzity 
v Žilině a letos se připojila i menza Uni-
verzity Komenského v Bratislavě. Letošní 
ročník byl proto obsazen třemi soutěžní-
mi týmy ze Slovenska, jedním z Němec-
ka, týmem menzy Technické univerzity 
v Liberci a třemi týmy Univerzity Karlovy, 
protože naše menzy máme v Hradci Krá-
lové, v Plzni a Praze. 

Absolutním vítězem letošního roční-
ku soutěže se dle odborné poroty, jejímž 
předsedou byl kontinentální ředitel Svě-
tové asociace kuchařských organizací WA-
CS a prezident Asociace kuchařů a cukrá-
řů České republiky Miroslav Kubec, staly 
Koleje a menzy Univerzity Karlovy – Hra-
dec Králové. Soutěž byla přístupná veřej-
nosti, která hodnotila soutěžní jídlo: zape-
čený bramborový pokrm. Ten nejlepší se 
podle ní povedl Kolejím a menzám Uni-
verzity Karlovy – Plzeň.

>>>www.kam.cuni.cz

Celkové menu (absolutní vítěz) 
1.  Koleje a menzy Univerzity Karlo-

vy – Hradec Králové
2.  Studentenwerk Dresden
3.  Koleje a menzy Univerzity Karlo-

vy – Praha

Moderní pokrm – jehněčí hřebínek 
(hlavní surovina)
1.  Koleje a menzy Univerzity Karlo-

vy – Hradec Králové
2. Žilinská univerzita v Žilině
3. Studentenwerk Dresden

Moderní chutný bezmasý pokrm 
s chřestem (hlavní surovina)
1. Technická univerzita v Košicích
2.  Koleje a menzy Univerzity Karlo-

vy – Hradec Králové
3.  Koleje a menzy Univerzity Karlo-

vy – Praha

Bezlepkový dezert obsahující bílý 
jogurt
1.  Koleje a menzy Univerzity Karlo-

vy – Praha
2. Studentenwerk Dresden
3. Technická univerzita v Košicích

Cena rektora Univerzity Karlovy:
Za inovativní, neotřelý 
a odvážný přístup k dezertu
Univerzita Komenského v Bratislavě

Soutěžní jídlo hodnocené veřejností: 
Zapečený bramborový pokrm
Koleje a menzy Univerzity Karlovy – 
Plzeň

Kuchařská soutěž o nejlepší 

menzu 2019
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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

Léčebné lázeňství představuje jed-
nu ze složek zdravotnictví. V Čes-
ké republice se jedná o hojně 

zastoupené a nadále se rozvíjející odvět-
ví i v oblasti spa & wellness travel. Nutno 
však poznamenat, že právní úprava lázeň-
ství je od úpravy 
cestovního ruchu 
poněkud odlišná 
a specifi cká a nelze 
přehlédnout snahu 
státu toto odvětví 
striktně regulovat. 
Děje se tak zejmé-
na na poli práva 
sociálního zabez-
pečení, když znač-
ná část lázeňských pobytů je hrazena zce-
la nebo zčásti ze zdravotního pojištění.

Základním předpisem upravujícím 
podmínky poskytování lázeňské péče 
je zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních 
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech (dále jen 
jako „lázeňský zákon“). Jak již sám název 
napovídá, tento zákon stanoví podmín-
ky pro vyhledávání, ochranu, využívání 
a další rozvoj přírodních léčivých zdro-
jů, zdrojů přírodních minerálních vod 
určených zejména k dietetickým úče-
lům, přírodních léčebných lázní a lázeň-
ských míst. Mimo jiné defi nuje základ-
ní pojmy lázeňství, a to přírodní léčebné 
lázně a lázeňská místa. Přírodními léčeb-
nými lázněmi se rozumí soubor zdravot-
nických a jiných souvisejících zařízení 
sloužících k poskytování lázeňské léčeb-
něrehabilitační péče; lázeňským místem 
se rozumí území nebo část území obce či 
více obcí, v němž se nacházejí přírodní 
léčebné lázně. I zde je patrný zcela zásad-
ní vliv státu, když přírodní léčebné láz-
ně stanoví Ministerstvo zdravotnictví 
vyhláškou (dále jen jako „ministerstvo“), 
stejně tak mohou být přírodní léčebné 
lázně vyhláškou ministerstva zrušeny. 
Podnět ke stanovení může vzejít z vlast-
ní činnosti ministerstva, z návrhu obce, 
na jejímž území mají přírodní léčebné 
lázně vzniknout, konečně i z podnětu 
fyzické či právnické osoby, která hodlá 
využívat místní přírodní léčivé zdroje 
nebo klimatické podmínky příznivé pro 
léčbu k poskytování lázeňské péče. 

Kromě výše uvedeného vykonává stát 
v oblasti lázeňství rovněž kontrolní pra-
vomoci, když ministerstvo je ústředním 
úřadem státní správy pro vyhledávání, 
ochranu, využívání a další rozvoj zdro-
jů, přírodních léčebných lázní a lázeň-
ských míst. Za účelem získání údajů 
o zdrojích upravených lázeňským záko-
nem lze dokonce na jeho základě omezit 
vlastnická práva osob k nemovitostem 
ve veřejném zájmu. Veřejný zájem dle 
lázeňského zákona představuje zájem 
na vyhledávání a využití zdroje k léčeb-
ným účelům a zájem na ochraně zdrojů 
za účelem zachování jejich kvalitativních 
a kvantitativních vlastností a zdravotní 
nezávadnosti.

Kromě výše uvedeného lázeňského 
zákona lze v rámci právní úpravy lázeňství 
zmínit i další, zejména podzákonné před-
pisy, a to na základě zákona o veřejném 
zdravotním pojištění vydanou vyhlášku 
ministerstva stanovící Indikační seznam 
pro lázeňskou léčebně-rehabilitační péči, 
dále vyhlášky ministerstva upravují-
cí například nezávadnost balených vod, 
minerálních vod a jejich zdrojů atd.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, je 
léčebné lázeňství zcela svébytnou součás-
tí českého zdravotnictví, která s ohledem 
na jeho výsadní postavení a důležitost je 
nejen upravena, ale rovněž dozorována 
státem jako jedním z jeho poskytovatelů, 
s čímž souvisí i zcela zásadní ingerence 
a pravomoci státu v této oblasti. 

JUDr. Lucie Kolářová, 

Advokátní kancelář Vácha & Kolář

>>> www.vacha-kolar.cz

JUDr. Lucie Kolářová

Lázeňství
právní úprava
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Voblíbeném městském lesoparku Deb-
recínu se nachází lázeňský komplex 
Aquaticum Debrecen s přímým prů-

chodem do hotelu Aquaticum****. Zážitko-
vé lázně Aquaticum Mediterrán lákají rodi-
ny a skupiny přátel jedinečnými tropickými 
rostlinami, které nikde jinde v Maďarsku 
nenajdete, a také opravdovými vodními 
dobrodružstvími. Zde se nemusíte vzdá-
vat vodních radovánek ani za chladnějšího 

počasí: zážitkové lázně jsou totiž kryté, zába-
va bez obav je tak garantována po celý rok 
a za každého počasí. Těm, kteří přijedou 
s malými dětmi, lázně zabezpečují následu-
jící služby: odpočinkovou zónu pro mamin-
ky s dětmi, bazén s vodou bez chlóru pro 
nejmenší, prostředí umožňující klidné koje-
ní nejmenších. Větší děti bezpochyby okouz-
lí četné skluzavky a další atrakce a také veli-
kánské dětské hřiště. Pro každý měsíc jsou 

Rodinná dovolená v Debrecínu 

AQUATICUM DEBRECEN 
H-4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Tel.: +36 52 514 111 (hotelová recepce)
>>> www.aquaticum.hu

Své odpočinkové chvíle si 
užijte v domácím prostředí se 

svými blízkými!  

naplánovány atraktivní animační rodinné 
programy, které zpestří programovou nabíd-
ku. V termálních lázních k plné relaxaci těla 
i duše přispěje i certifi kovaná léčebná voda. 
Milovníky saun zde každý den v týdnu čeká 
speciální osvěžující program v saunovém 
světě Aquaticum. 





+420 487 809 711
www.hotelport.cz

Moře zážitků
Kdo by nechtěl alespoň chvíli 
bydlet u jezera

VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT...



v n  zelené hybridní 

kv tinové dekorace
od návrhu až po realizaci 

Showroom a prodejna:
Zámecká 200, 335 61 Spálené Poříčí 
info@dynamichome.cz
+420 731 434 458
www.dynamichome.cz

Jde o spojení upravených organických rostlin s uměle vytvořenými květinami v jeden hybridní 

celek – dekoraci. Živé rostliny se upravují různými technikami práce s povrchem a konzervace, 

jsou tedy stále zelené a nevyžadují vodu, světlo a další údržbu. Evoluce hybridních 

květinových dekorací je dána potřebou zachování organických květin v interiérech, kde nemají 

vhodné podmínky, a zároveň je kladen vysoký důraz na estetiku a jejich dlouhou životnost. 




