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1 Úvod   

   

Cestovní ruch je jedním z nejvíce rozvíjejících oblastí ekonomiky. Jednou z forem 

cestovního ruchu je lázeňství.  

 Lázeňství v Evropě i u nás má velice bohatou historii. Jiţ od středověku lidé jevili 

zájem o přírodní minerální prameny, které vyuţívaly k léčbě. Lázeňství v ČR souvisí 

s výskytem přírodních minerálních vod nebo peloidů. Lázeňská místa představují centrum 

klidu, míru a pohody pro načerpání fyzických a duševních sil. Dnes jsou lázeňské sluţby 

vyuţívány k doléčení nemoci, k předcházení nemocím, zmírňují následky nemoci nebo 

umoţňují zvládat stres.  

 V posledních letech díky hektickému ţivotnímu stylu společnosti vzrůstá poptávka 

po ozdravných a sportovních pobytech a také odpočinku těla i mysli. Proto vznikají nové 

trendy v lázeňství v podobě wellness pobytů nebo zdravotní turistiky.  

 Lázeňství přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel, ke tvorbě hrubého domácího 

produktu a k rozvoji mezinárodního cestovního ruchu. Aţ pět procent zahraničních turistů 

jezdí do ČR právě za návštěvou některých českých lázní. [2] 

 Lázeňství jako téma bakalářské práce jsem si vybrala, protoţe mě zajímá zdravý 

ţivotní styl, který s tím úzce souvisí. 

 Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí.  

 První kapitola je zaměřena na popis teoretických předpokladů systému lázeňství. 

Je zde zachycen popis historie vývoje lázeňství v České Republice. Jsou také popsány 

lázeňské sluţby, které jsou poskytovány a spotřebovány ve specifickém balíku. Tento 

balík obsahuje stěţejní léčebné sluţby, které se liší podle vyuţívaných léčebných 

prostředků, ubytovací, stravovací a kulturně společenské sluţby. V této kapitole jsem také 

nastínila nově vznikající trendy v lázeňství.  

 V následující kapitole jsem aplikovala zjištěný teoretický základ na společnost 

Lázně Darkov, a. s. Nastínila jsem zde hospodaření, podnikatelské aktivity, vnitřní 

podmínky lázní a moţnou konkurenci v Moravskoslezském kraji. Pro poskytování 

lázeňské péče jsou velice důleţité ubytovací, stravovací a společensky kulturní sluţby, 

které jsou rovněţ podrobně popsány.  

 Jako samostatnou část bakalářské práce tvoří důkladný popis léčebných procedur, 

jeţ jsou hlavní podnikatelskou činností Lázní Darkov. Ve čtvrté kapitole tak shrnuji 
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zjištěné informace do SWOT analýzy. Tato analýza bude podkladem pro návrhy a 

doporučení nové strategie rozvoje zdravotního cestovního ruchu. 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zachytit současný stav zdravotního cestovního 

ruchu na konkrétním subjektu, Lázní Darkov, a.s.  
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2 Teoretická východiska  

2.1 Historie lázeňství v ČR 

 

 Jiţ od středověku můţeme pozorovat zájem lidí o přírodní minerální prameny, 

které se odlišovaly od běţných pramenů především svým vzhledem, chutí a teplotou. 

Později tyto vody hojily lidem rány a bolesti, ohřívaly je a byly i pomocníkem při výkonu 

některých prací. Přírodní prameny pouţívali k vodoléčbě jiţ Římané při svých válečných 

výpravách po Evropě.  V místech výskytu pramenů se začaly budovat speciálně pro ně 

účelové stavby.  

 Prameny, které jsou dnes vyuţívané Mariánskými Lázněmi, byly místním 

obyvatelům známé jiţ ve 13. století. Nejmladší historii mají prameny v Lázních 

Poděbrady, kde při hledání pitné vody v roce 1905 byly náhodně objeveny prameny 

minerální vody, extrémně bohaté na oxid uhličitý. 

 Na území naší republiky dochází k rozvoji lázeňství koncem 18. století díky 

pokroku vědy, techniky a společenské komunikace. Jsou stavěny první velké lázeňské 

stavby – kolonády, stavby u zřídel, lázeňské domy. Sledovaly se účinky pramenů na 

lidský organizmus, vědecky bylo zkoumáno chemické sloţení a lidé začali cíleně 

navštěvovat tato místa, za cílem zlepšení jejich zdravotních stavů. 

Koncem 19. a počátku 20. století je označováno s určitou nadsázkou za „zlatou éru 

našeho lázeňství“. Dochází k dostavbám celých lázeňských komplexů, k modernizaci 

lázeňských léčebných procesů, k modernizaci zařízení. Léčebné lázeňské postupy jsou na 

bázi vědeckých poznatků modernizovány a naše lázeňství se začíná proslavovat i svou 

léčebnou účinností a kvalitou lázeňských lékařů (např. kardiologie profesora Libenského 

v Poděbradech). Lázeňská místa se stávají společenskými a kulturními centry, jsou 

významné i z hlediska cestovního ruchu. Rozvoj jednotlivých lázní vede k diferenciaci na 

lázně draţší pro bohaté, střední vrstvy a léčení ,,na kasu“. Budují se komfortní domy, 

průměrné lázeňské domy, levné penziony a ubytovny v majetku pojišťoven. 

V období okupace je většina našich významných lázeňských středisek zabrána 

Německem a ostatní lázně jsou vyuţívány pro vojenské účely. S válečným obdobím a 

poválečnými opatřeními dochází k zastavení dynamického rozvoje lázeňství v naší zemi a 

jeho návaznosti na západní Evropu. 

Před rokem 1940 bylo hlavním úkolem lázeňství uspokojit subjektivní potřeby 

jedince v oblasti zdravotní péče při dosaţení maximálního zisku, poté převládá úkol 
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začlenit lázeňství do systému zdravotní péče a utlumit komerční aktivity v oboru. Proto 

v roce 1947 byla majetková podstata včetně všech přírodních léčivých zdrojů převedena 

do výhradního vlastnictví státu.  O deset let později se začíná uplatňovat metoda 

ekonomického modelu, kdy přestávají být lázeňská zařízení ve stejném postavení jako 

postavení nemocnic a zdravotní péče je kombinována s ostatními sloţkami sluţeb 

poskytovaných pacientům. Lázeňská péče je v tomto období dobrovolnou dávkou 

nemocenského pojištění. 

V období 70. let poptávka po lázeňských sluţbách převyšovala nabídku kapacit a 

moţnosti výkonů o 30 % a trvale chyběly investice na obnovu zařízení. V odbytu 

lázeňských sluţeb je hledán kompromis mezi poptávkou a disponibilní kapacitou, stejně 

jako v rámci klientely mezi našimi pacienty a zahraničními hosty. Proto se zvyšuje počet 

lůţek a omezuje sezónnost lázní, coţ má za následek negativní dopad na kvalitu 

poskytovaných sluţeb. V řízení lázní jsou uplatňovány principy a omezení, které sniţují 

poptávku po lázeňských sluţbách, a to omezením moţností opakování lázeňské péče.  

V 80. letech nastává obrat v pohledu na funkci veřejně prospěšných sluţeb typu 

lázeňství, které zahrnuje lázně v rámci zdravotního systému státu, systém hotelových a 

stravovacích sluţeb v lázních a cestovní ruch a jeho dopad na lázně a region. Důleţitou 

roli hrají i sportovní, kulturní a společenská zařízení. Tyto aspekty vedly 

k restrukturalizaci majetkových vztahů a privatizaci v oboru lázeňství a strukturálních 

změn v systému léčebných lázeňských poukazů a financování lázeňské péče. [6] 

Po roce 1989 byly lázně privatizovány a celá řada lázeňských objektů se vrátila 

původním majitelům. Do privatizace vstupovalo 22 lázeňských společností. Některé 

lázeňské podniky se v průběhu privatizace rozdělily na několik menších samostatných 

organizací, zejména v Karlových Varech. Počet lázeňských společností se od roku 1993 

soustavně zvyšuje. K roku 1999 existovalo celkem 66 lázeňských společností 

v působnosti ministerstva zdravotnictví, obrany a vnitra, které spravovaly 92 lázeňských 

zařízení. Změna vlastnických poměrů s sebou přinesla i zájem zahraničního kapitálu o 

podnikání v lázeňství u nás. Zájem ze strany zahraničního kapitálu je především o 

Karlovy Vary a Mariánské Lázně. [25] 
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2.2 Významné osobnosti v historii lázeňství v ČR 

 

Přehled významných osobností v lázeňství podle lázeňských komplexů: 

Karlovy Vary 

Václav Payer – lázeňský lékař, který v roce 1522 vydal první odborné pojednání o 

karlovarské léčbě. Kromě koupelí doporučil i pití zřídelní vody. 

Dr. David Becher – lázeňský lékař, který provedl první vědecký rozbor 

karlovarských vod. Zavedl výrobu a vývoz karlovarské vřídelní soli. 

Johann Georgie Pupp – vystavěl první ubytovací a gastronomická zařízení 

v lázeňství. 

Jean de Carro – v roce 1826 zaloţil parní lázně u Vřídla. 

Mudr. Mixa – český balneolog, který prosazuje vliv karlovarské léčby na látkovou 

výměnu a oběhový systém. 

 

Mariánské Lázně 

Jan Josef Nehr- zkoumá medicínské účinky minerálních vod Mariánských Lázní. 

Postavil první lázeňský dům a v roce 1808 zahájil první sezónu lázní. 

Profesor Dr. Vladimír Mladějovký – český balneolog, vedl léčbu v Mariánských 

lázních třicet let. 

 

Františkovy Lázně 

Georg Agricola – popsal první plynový bouřlivý pramen 

Dr. Bernhard Vinzenz Adler – zahajuje úpravy pramenů. Roku 1791 je nad 

pramenem postavena první lázeňská dvorana. V roce 1800 poprvé pouţil slatinu 

k léčebným účelům. 

 

Poděbrady 

Pruský šlechtic von Büllow – v roce 1905 navrtán pramen minerálky bohaté na 

oxid uhličitý 

Profesor MUDr. V. Libenský – byl zakladatelem vyšetřovacího kardiologického 

ústavu v Poděbradech s vyuţitím uhličitých koupelí, pohybu a přísné lékařské péče. 
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Jeseník 

Vincenc Priessnitz – v roce 1822 zaloţil první vodoléčebný ústav na světě, který je 

zaloţen na účincích studené pramenité vody. Pro léčbu uţíval také kombinace 

ţivotosprávy a klimatoterapie. 

 

Jáchymov 

Marie Sklodowska-Curie a Pierre Curie – mají zásluhu na vznik prvních 

radioaktivních lázní na světě. [6]     

 

 

2.3 Lázeňství a cestovní ruch 

 

Lázeňství je formou cestovního ruchu, která vyţaduje přítomnost zdravotnických 

zařízení vyuţívajících přírodních léčivých zdrojů (léčivých vod, vřídelních plynů, 

emanací, peloidů a klimatických podmínek). Tyto léčivé zdroje působí na lidský 

organizmus svojí teplotou, chemickým sloţením nebo chemickým tlakem. Je třeba i 

existence vhodného léčebného prostředí (parky, parková úprava) a společensko-

kulturního ţivota lázeňského místa. 

Lázeňství je součástí cestovního ruchu, protoţe je vyuţívána i materiálně-

technická vybavenost slouţící cestovnímu ruchu v daném místě jako je ubytovací a 

stravovací zařízení, kulturní zařízení, sportoviště, infrastruktura obce. Lázeňství je 

významnou součástí domácího cestovního ruchu díky dlouhodobé tradici a atraktivitě 

lázeňských míst s bohatou kulturně společenskou nabídkou. Lázeňství přispívá k rozvoji 

zahraničního cestovního ruchu vzhledem k jedinečnosti některých přírodních léčivých 

zdrojů, nebo pouţitých léčebných metod v dané oblasti.[4] 

 

2.3.1 Shodné prvky lázeňství a cestovního ruchu 

 

- vznikaly a vyvíjely se historicky společně 

- jsou orientovány na člověka – uspokojení jeho potřeb, regenerace jeho fyzických a 

duševních sil, rozvoj schopností jedince 

- soubor sluţeb vykonávaných místně i časově mimo trvalé bydliště člověka 

- sluţby jsou vyuţívány v komplexu a vyvolávají realizaci doplňkových sluţeb 
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- významný ekonomický přínos pro region i pro stát. [4] 

2.3.2 Odlišnosti lázeňství od cestovního ruchu 

 

- moţnost rozvoje lázeňství je omezena na místa výskytu přírodních léčivých 

pramenů 

- struktura účastníků je částečně přizpůsobována dle označení lázeňského místa a 

zdravotního stavu hostů 

- struktura základních sluţeb je rozšířena o léčebné sluţby 

- k zajištění léčebných sluţeb je třeba specifické materiální a personální vybavení, 

které je kapitálově náročné 

- ve spotřebě je čerpáno širší spektrum sluţeb, neţ při krátkodobém pobytu. 

- část účastníků čerpá lázeňské sluţby jako hrazenou sociální dávku (plně nebo 

částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou) 

- průměrná délka pobytu zahraničního hosta je čtyřnásobně delší neţ v cestovním 

ruchu  

- průměrné denní výdaje zahraničního hosta jsou dva krát větší neţ v cestovním 

ruchu [4] 

 

 

2.3.3 Materiální předpoklady 

 

Aby mohl existovat lázeňský cestovní ruch v konkrétní lokalitě, je zapotřebí 

splnění těchto materiálních předpokladů: 

1. existence přírodních léčivých zdrojů 

2. lázeňsko-léčebné zařízení 

3. ubytovací a stravovací kapacity 

4. funkční infrastruktura daného místa – regionu, obce, města 

5. vhodné estetické a přírodní prostředí 

6. zajištění společensko – kulturního a sportovního vyţití. [4] 

 

Mezi přírodní léčivé zdroje jsou podle zákona č. 164/2001 Sb. (tzv. Lázeňský 

zákon) v České Republice zahrnovány: 
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 minerální vody, to jsou podzemní vody se zvýšeným obsahem solí, plynů, 

stopových prvků, radonu a podzemní vody termální vody s teplotou vyšší 

neţ 21 °C 

 léčebné plyny – přírodní oxid uhličitý 

 peloidy – bahno, rašelina a slatina. 

Odborný orgán ministerstva zdravotnictví zkoumá a sleduje sloţení přírodních 

léčivých zdrojů a jejich příznivé vlivy na lidský organizmus. Ministerstvo zdravotnictví 

uděluje povolení k dočasnému uţívání těchto zdrojů. Stát stanovuje podmínky pro uţití, 

těţbu a komerčního vyuţívání léčivých zdrojů.[4] 

V roce 2007 bylo v ČR v provozu 85 lázeňských zdravotnických zařízení, coţ ve 

srovnání s hotelovými lůţky tvoří přibliţně 8 % kapacity. Tato lázeňská zařízení disponují 

celkem 25 700 lůţky.  Zhruba 12 % lůţkové kapacity patří lázeňským zařízením 

zřizovaným centrálními orgány, tj. Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a 

Ministerstvem vnitra ČR. Jedno lázeňské zařízení provozuje město a zhruba 87 % 

kapacity spravují jiné právnické osoby nebo fyzické osoby. [25] 

Jako státní léčebná zařízení jsou provozovány některé dětské léčebny a dále např. 

Jánské Lázně, Karlova Studánka. Lůţková kapacita lázeňských zařízení se trvale zvolna 

zvyšuje. [4] 
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2.4 Služby lázeňských zařízení 
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Obr. č. 1: Sluţby lázeňských zařízení [6] 
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Sluţby lázeňství jsou nabízeny a spotřebovány ve specifickém komplexu. Mezi základní 

sluţby patří, viz Obr. č. 1: 

a) zdravotní  

b) ubytovací  

c) stravovací  

d) kulturní, společenské, sportovní a zábavní. 

 

2.4.1 Zdravotní služby 

 

Léčebné sluţby zahrnují diagnostiku, terapii, ústavní péči a ambulantní a speciální 

zdravotní péči. Ústavní péče je spojená s léčebným pobytem pacienta v lázeňském místě. 

Ambulantní péče je vyznačována provedením diagnostiky a stanovení terapie, kdy pacient 

dochází na léčebnou péči do lázní. 

Základem diagnostiky v lázeňské léčebné péči je komplex běţných lékařských 

vyšetření v ordinaci, doplněný některými diagnostickými výkony potřebnými pro 

lázeňskou péči – laboratoří, ergometrickými pracovišti. Lázeňský lékař provádí vyšetření 

před nástupem, během léčby a po ukončení léčby. Nezbytná jsou vyšetření v průběhu 

léčby a také výstupní prohlídky, které slouţí k doporučení k další terapii, popř. k 

opakování lázeňské péče. 

Léčebný proces zahrnuje základní léčbu přírodními léčivými zdroji, 

kombinovanou léčbu fyzikálními a rehabilitačními metodami, dietou, léky, psychoterapií, 

vlivem reţimu a lázeňského prostředí. Terapie se v jednotlivých lázeňských zařízeních liší 

s ohledem na druhy léčených onemocnění a technického vybavení konkrétních lázní. [6]  

Balneoterapie je souhrn léčebných procedur uţívaných v lázeňském místě pod 

dohledem lékaře po dobu několika týdnů. Druhy léčebných metod: 

a) Pitná kúra minerálními vodami – tato léčba zahrnuje pití minerálních vod 

většinou přímo z vývěrů a odběrových míst.  

b) Termoterapie – vyuţívá kinetickou energii molekul – přivádí nebo odvádí 

teplo z těla. Uţívá se tepelně upravený přírodní léčivý zdroj nebo zdroje 

umělé. 

c) Vodoléčba – jsou vyuţívány přírodní zdroje vody – termální, bohaté na 

plyny (především CO2) a mineralizované. Provádějí se koupele, zábaly, 

sprchy, střiky, sauna, atd. 
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d) Uhličitá terapie – zahrnuje plynové koupele, aplikace podkoţních 

plynových injekcí, uhličité vodní koupele. 

e) Peloidoterapie – je formou termoterapie, kde zdrojem tepla je peloid. 

Peloid jsou přírodní látky vzniklé geologickými pochody a uţívané ve 

směsi s vodou k léčebným účelům. Je to bahno, rašelina, slatina, parafín. 

f) Rehabilitace – je vyuţívána pohybová energie k léčení. Rehabilitaci 

můţeme rozdělit na pasivní cvičení, kdy cvičení provádí s pacientem 

rehabilitační pracovník a pacient sám nemůţe provádět cvičení, a aktivní 

cvičení s dohledem rehabilitačního pracovníka. Provádějí se dechová 

cvičení, svalová uvolnění, speciální pohybová terapie, léčba prací, terénní 

pohybová léčba, apod. 

g) Elektroterapie a magnetoterapie – spočívá v působení elektrických výbojů, 

léčbu laserem, vyšetřením ultrazvukem. Tato léčba je velmi nákladná. 

h) Léčebná inhalace – vyuţívají se minerální a mořské vody při léčení horních 

a dolních cest dýchacích.  

i) Fototerapie – uţití světelného záření na lidský organizmus při specifických 

podmínkách a v daných vlnových délkách vyvolává specifické účinky. 

Rozlišujeme infračervené záření, viditelné světlo a ultrafialové záření. 

j) Dietoterapie – terapie, která omezuje dietou negativní vlivy nesprávného 

stravování. Dieta můţe být jako dobrovolná součást jiných terapií nebo 

jako přímá součást komplexní terapie s vazbou na diagnózy. Diety máme 

kašovitou, diabetickou, racionální, urologickou, atd. 

k) Klimatoterapie – tlak vzduchu, teplota a vlhkost a čistota vzduchu, 

převládající směr a rychlost větrů, mnoţství sráţek, oblačnost, 

atmosférická elektřina, radioaktivita vzduchu a sloţení aerosolu působí na 

lidský organizmus. Klimatoterapii můţeme dále dělit podle léčivých 

faktorů na aeroterapii (pobyt na vzduchu s určitými klimatickými poměry), 

helioterapii (působení slunečního záření), na thassaloterapii (léčba 

mořským klimatem) a spelleoterapii (pobyt v jeskyních). [6] 
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2.4.2 Ubytovací služby 

 

 Ubytovací zařízení musí svým stavebním řešením, dispozičním a provozním 

uspořádáním přihlíţet ke skutečnosti, ţe hostům slouţí k přechodnému pobytu po více 

dnů (průměrná ošetřovací doba je více neţ 20 dnů), případně týdnů, a proto jim musí 

poskytnout dostatek pohodlí a svým vybavením útulností jim zpříjemnit pobyt.  

 V současnosti se začínají více vyuţívat alternativní formy ubytování a stravování. 

V budoucnosti si zákazníci budou moci sestavit jednotlivé komponenty lázeňské péče 

pouze s doporučením, především v oblasti ubytovací a stravovací. 

 Ubytovací sluţby musí zahrnovat sluţby hotelové a ošetřovatelské – sluţby 

zdravotnického personálu, speciálně vybavené pokoje pro akutní případy. V pokojích 

bývá také signalizace pro zdravotnický dozor. Hotelové sluţby musí zajistit 

administrativní sluţby (příjem pacienta, jeho umístění, informace), hospodářsko-sanitární 

ubytovací sluţby (vybavení pokoj, úklid a výměna prádla, zajištění provozu hotelových a 

ostatních ubytovacích kapacit) a kulturní a společenské sluţby a recepce (informační 

sluţby, společenské a kulturní, telefonické spojení, denní tisk, prodej pohledů a suvenýrů, 

u cizineckých hotelů směnárenská sluţba, etáţový servis, atd.). 

Lázeňské hotely nabízejí kromě své nabídky hotelových sluţeb také aktivity, které 

nabízí lázeňské místo. V České Republice se v lázeňských místech neuplatňují hotelové 

řetězce. Prodej hotelových sluţeb se uskutečňuje přímým prodejem hotelem, prodejem 

přes zprostředkovatele (cestovní kancelář, touroperátor a ubytovací kancelář lázní) nebo 

speciální místní informační a ubytovací servis. 

 Lázeňské penzióny slouţí pro ubytování pacientů lázní, často pacienti s tzv. 

příspěvkovou péčí. Jsou nabízeny i hostům v lázních v rámci obecných ubytovacích 

nabídek v cestovním ruchu. Penziony jsou niţší třídy i cenové úrovně neţ lázeňské hotely. 

Nejsou vybaveny pro celodenní stravování. Lázeňské penziony jsou přínosem pro 

regionální ekonomiku. 

 Ubytování v soukromí bylo alternativou pro ubytování hostů v předválečném 

období. Toto ubytování zajišťovalo obţivu majitelům objektů a města se snaţila o 

zlepšování vzhledu lázeňských měst. V současné době nastává této formě ubytování 

znovuoţivení. 

 Skromnější turistickou formou jsou kempinky a tábořiště v okolí lázeňských míst. 

Moderní formou můţe být ubytování v apartmánech, bungalovech, studiích, garsoniérách, 
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které mají vlastní ubytovací komfort s malou kuchyňkou, zařízenou pro vlastní přípravu 

stravy. [6]     

 

2.4.3 Stravovací služby 

 

 Stravovací sluţby by měly zajistit celodenní výţivu pacienta. Podle zdravotního 

stavu pacienta a rozhodnutí lázeňského lékaře můţe být aplikován dietní systém. 

Stravování je součástí léčby, kdy se pacient léčí na onemocnění zaţívacího ústrojí, 

onemocnění močového ústrojí atd. Pacientům jsou poskytovány stravenky po celou dobu 

jejich pobytu v lázních nebo strávníky eviduje dietní nebo vrchní sestra. Při nedodrţování 

diety můţe i vyloučení z léčby. 

 Stravovací sluţby by měly zahrnovat úkoly: 

 Administrativní úkoly zahrnují předpis diety pacientovi, rozpis stravy dle 

diety a její dodrţování. 

 Hospodářsko-sanitární - vybavení jídelen, čistota a kvalita servírovacích 

předmětů. 

 Konzumní – systém výdeje stravy. Zahrnuje formy stravování, donáška 

jídla na pokoj imobilním nebo nemocným pacientům, doplňkové výběrové 

formy stravování, salátové bufety. 

 Edukační – poradenská a výchovná činnost dietních sester a lékařů 

dietologů. [6] 

Celodenní stravování pacienta je vyuţíváno u komplexní lázeňské péče. Pacient 

má na výběr několik druhů jídel podle příslušné diety. Strava je podávána obsluhou, 

v poslední době se vyuţívají rautové stoly. Nereţimové stravování je realizováno jako 

samostatný provoz, který je napojen na stejnou kuchyň jako reţimové stravování, 

veřejnosti je přístupný. Tyto restaurační provozy (bary, restaurace, kavárny) mohou být 

doprovázeny hudebními doprovody. Mezi doplňková zařízení patří kavárny, cukrárny, 

mléčné bary, pekárny, atd. [6] 
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2.4.4 Kulturní, sportovní a společenské aktivity 

 

 O jejich poskytování se starají kulturní referenti, kteří při sestavování programů 

úzce spolupracují s vedoucími lékaři jednotlivých lázeňských léčeben. Mezi kulturní, 

sportovní a společenské sluţby patří vyuţívání sluţeb, které zpříjemňují volný čas trávený 

v lázních. Mezi tyto sluţby patří odpočinkové činnosti zaměřené na potlačení únavy po 

procedurách prostřednictvím knihoven s čítárnami, televizní místnosti, klubovny. Jsou 

nabízeny individuální nebo společně organizované procházky, návštěvy výstav, vyjíţďky 

na koních v historických kočárech, na loďkách a autobusové zájezdy. 

 Pacienti mohou nalézt sportovní vyţití v golfu, koupání, turistice, tenise, squashi, 

fitness, józe, bowlingu, lyţování, apod. Z hlediska kultury jsou pacientům nabízeny různá 

filmová a divadelní představení, koncerty, estrádní programy, přehlídky, přednášky, 

folklórní festivaly, galerie, jarmarky. 

 Doplňkové sluţby zahrnují např. činnosti prádelen, lázeňského zahradnictví, 

prodej léčebné kosmetiky s vyuţitím léčivých účinků přírodních léčivých zdrojů, 

směnárenské sluţby, poskytování občerstvení, prodej pohlednic, upomínkových předmětů 

a cukrářských výrobků. [6] 

 

 

2.5 Nové trendy v lázeňství 

 

2.5.1 Wellness 

  

 V poslední době lázně nabízejí tzv. pobyty wellness. Jde o formu poskytování 

lázeňské péče, kdy pacient si hradí pobyt a sluţby sám a jeho délka je obvykle 4 aţ 7 dnů. 

Tento pobyt je zaměřený na zlepšení zdraví, kondice, psychické a duševní pohody, coţ je 

velice potřebné v dnešním hektickém ţivotě. Wellness pobyty jsou volným reţimem 

lázeňských procedur se specifickým programem a kratší dobou strávenou mimo 

zaměstnání.  Poskytuje se v destinaci, kde je dobrá infrastruktura. Wellness můţe 

vyuţívat přírodní lázeňské prostředky - bahno, rašelina, solný roztok, termální voda, seno, 

klima.  

Wellness pobyty kombinují lázeňskou péči s posilovacím a rehabilitačním 

cvičením a kulturními aktivitami. Při volbě lékařských procedur se klade důraz na 
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psychickou relaxaci. Tyto procedury nemusí být ověřeny klinickými testy a většinou mají 

nezvyklé atraktivní názvy. Sluţby wellness zahrnují aktivní část (posilovna, organizované 

cvičení, výlety), relaxační část (bazén, sauna, aromapára, solná jeskyně), rehabilitační část 

(masáţe, aromaterapie) a beauty (kosmetika, manikúra, kadeřnictví). [9] 

Veškeré sluţby se poskytují tzv. pod jednou střechou. Sluţby wellness si vybírá 

sám klient podle jeho potřeb. Wellness pobyty by měly nabízet příjemné prostředí 

v podobě malých lázní a hotelů, úpravnosti okolí a kulisou hor, členění a vybavení 

interiérů a také kvalifikovaný a příjemný personál. Strava se podává regionální, 

racionální, dietní nebo vegetariánská, měla by být zdravou a vyváţenou výţivou. [24] 

 

2.5.2 Zdravotní turistika 

 

 Zdravotní turistika je komerčním programem lázní. Vyuţívají jej lidé, kteří chtějí 

včasnou péčí předcházet onemocněním. Po těchto programech se v ČR poptávají zejména 

movitější klienti. Poskytují se kondičně orientované dovolené, programy spojené se 

sportovní aktivitou, cesty za zdravím, rekondiční a relaxační programy. V zahraničí se 

stávají velkým hitem konference pořádané v lázeňských městech, kdy je spojováno 

příjemné s uţitečným.[9] 

Délka pobytu díky náročnosti léčebného pobytu je obvykle 10 a více dní. Výdaje 

návštěvníků za lázeňské a doplňkové sluţby bývají o 30 % vyšší. Zdravotní turistiku 

vyuţívá nejen produktivní populace, ale také i senioři a děti, u kterých se vyskytuje 

nadváha a nedostatek pohybu. [4] 

 

2.6 Systém poskytování lázeňské péče 

 

 Od roku 1993 je lázeňská péče financována ze zdravotního pojištění za podmínky, 

ţe je doporučována lékařem jako součást léčebného procesu. Systém poskytování 

lázeňské péče můţeme dělit podle úhrady. Lázeňská péče na náklad zdravotní pojišťovny 

je poskytována jako komplexní nebo příspěvková. Lázeňská péče je předepisována 

ošetřujícím lékařem podle platného indikačního seznamu s dělením nároků na výši 

hrazení pobytu zdravotními pojišťovnami. Indikační seznam obsahuje choroby, které se 

mohou léčit v jednotlivých lázních, a jestli se jedná o komplexní nebo příspěvkovou 

lázeňskou péči. [4] 
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Komplexní lázeňská péče je hrazena léčba, kvalifikovaný doprovod, cesta do lázní 

a zpět, lázeňská taxa v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 58/1997 Sb. 

Zdravotní péče navazuje na ústavní péči nebo péči odborných ambulancích a zaměřuje se 

na doléčení, zabránění nebo zmírnění invalidity. Poskytuje se v období dočasné 

neschopnosti k práci. Pojištěnec můţe být po dohodě s ošetřujícím, revizním a lázeňským 

lékařem přeloţen do léčebny přímo z nemocnice, jde o akutní naléhavost. U chronických 

onemocnění je nástup do lázeňské péče nejpozději do tří měsíců, u dětí do šesti měsíců. 

Počet dospělých pacientů komplexní lázeňské péče v letech 2003 – 2007 se pohyboval 

okolo 104 000 ročně, počet dětí a dorostu byl 14 000 za rok. 

 Zdravotní pojišťovna u příspěvkové lázeňské péče hradí pouze léčbu a náklady na 

vyšetření. Tato forma můţe být vyuţita pouze jednou za dva roky, pokud revizní lékař 

nerozhodne jinak. Příspěvková lázeňská péče byla ročně vyuţita 18 000 dospělými 

klienty a 26 dětmi a dorostenci. [6] 

 Ostatní programy lázní, např. wellness a zdravotní turistika, si klienti hradí sami 

dle svého uváţení a finančních prostředků. Některé zdravotní pojišťovny poskytují 

příspěvky na tyto pobyty. Mezi tuzemské samoplátce patří fyzické a právnické osoby, 

např. firemní ozdravné pobyty, celkový počet pacientů této kategorie se pohyboval od 30 

900 do 91 900 osob a v letech 2003 aţ 2007 trvale narůstal aţ o trojnásobek. Počet 

zahraničních pacientů vzrostl do roku 2007 o 13 % na 134 000. [25] 

 

 

2.7 Lázeňství ČR a jeho postavení v Evropě 

 

 České lázně jsou srovnatelné se západními lázeňskými místy v zahraničí. Naše 

země má díky své pestré geologické stavbě mnoho přírodních léčivých zdrojů, minerální a 

termální vody či peloidy. Lázně v ČR nabízejí atraktivní přírodní prostředí, tradiční 

léčebné procedury na vysoké úrovni, která je garantována odborností lázeňských lékařů i 

středního zdravotního personálu, provádění klinických testů přírodních léčivých zdrojů, 

poskytování komplexního systému sluţeb přes ubytování, stravování aţ po doplňkové 

sluţby (parkování, směnárna). Léčebná péče v ČR nezaostává za vyspělými lázeňskými 

velmocemi v zahraničí, naopak o vybrané oblasti jako kardiologie se zajímají zahraniční 

kolegové. Některá lázeňská místa mají mezinárodní certifikaci kvality sluţeb ISO 9001. 
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 Pacienti ocení především pobyt v krásném přírodním prostředí, které přispívá 

svým klimatem k uzdravení a kde je i moţnost sportovního vyţití. Lázeňská místa jsou 

spojována s velkým kulturním dědictvím. V mnoha lázních je zachována tradice kulturně 

společenského programu. Pořádají různé hudební, divadelní a filmové festivaly a 

přehlídky, na které jsou zvány zahraniční mediálně známé osobnosti. Takové akce mají za 

cíl zatraktivnit lázeňské místo, pobavit pacienty a propagovat lázně v zahraničí.   

 Slabá stránka lázní v ČR tkví v nízké kvalitě ubytovacích míst. Díky velkému 

rozmachu lázeňské péče v minulých letech se budovaly ubytovací komplexy většinou s 

vícelůţkovými pokoji, bez vlastního sociálního příslušenství a bez výtahů. Někdy jsou 

ubytovací objekty vzdálené od léčebného a stravovacího zařízení.  

  V lázeňství ČR oproti zahraničí zaostává ekonomika a komerce lázeňských 

aktivit. Jedná se o cestovní ruch, infrastrukturu, hotelnictví, stravování a doplňkové 

sluţby. Po roce 1989 po privatizaci vznikají velmi potřebné podnikatelské a servisní 

subjekty. Které se zapojují do majetkových vztahů a podnikatelských aktivit lázeňských 

míst více českých i zahraničních firem.  

 Dnes jsou lázeňské sluţby i lázeňský cestovní ruch k dispozici zahraničním 

zájemcům prostřednictvím zahraniční agentury Czech Tourism, i odborných sdruţení jako 

je Svaz léčebných lázní, který hájí zájmy lázní, nebo Sdruţení lázeňských míst. Nabídka 

lázeňských sluţeb se poskytuje na veletrzích cestovního ruchu nebo speciálních 

výstavních akcí v tuzemsku (veletrh BALNEA) i v zahraničí. [4] 

 Lázeňskou péči vyuţívají 3 – 5 % zahraničních turistů naší republiky. Cizinců 

v českých lázeňských místech nadále přibývá, v letech 2003 – 2007 byl zaznamenán 

nárůst o 13%. V roce 2007 tvořili zahraniční hosté v lázních 26,5 % z celkového počtu 

pacientů. K nejnavštěvovanějším lázním cizinci patří Karlovy Vary, Mariánské Lázně a 

Františkovy lázně, Teplice, kde k léčbě vyuţívají radioaktivní vody a vyznačují se 

dlouhou tradicí. Dále krásné prostředí chráněné krajinné oblasti a rezervaci UNESCO 

poskytují lázně Poděbrady, na Moravě jsou hodně navštěvované Lázně Jeseník a 

především Luhačovice. [25] 

 Na území České Republiky je evidováno 37 lázeňských míst, 35 je aktivně 

vyuţíváno. Nově vznikly lázně v Lednici na jiţní Moravě a v Klášterci nad Ohří 

v západočeském kraji. O uznání přírodního léčivého zdroje usilují další oblasti např. 

Hluboká nad Vltavou. Kaţdé lázeňské místo nabízí jiné přírodní prostředí, vybavenost a 

indikační zaměření léčby. [4] 
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2.8 Lázeňství v současné Evropě 

 

 Léčebné lázeňství je výhradně evropskou záleţitostí. Vyznačuje se svým 

dlouhodobým vývojem, který je spjat s výskytem přírodních minerálních vod a peloidů. O 

vznik lázeňských míst se zaslouţily římské legie, které vyuţívaly termální a minerální 

prameny při svých vojenských taţeních. Kaţdá země má svá specifika v oblasti lázeňství 

díky odlišným přírodním podmínkám, kultuře, politického a ekonomického vývoje.  

Mezi lázeňské velmoci, kde je lázeňství velmi navštěvované a rozvinuté, patří 

Německo, Francie a Itálie. V ČR, Rakousku, Řecku, Portugalsku se nachází větší počet 

významných lázní. Belgie, Polsko, Rusko jsou země s menším významem a tradicí 

lázeňství. Naopak mezi země bez lázeňské tradice se označují severské země, Velká 

Británie, Nizozemí. Vliv římského – evropského lázeňství můţeme zpozorovat i v  

Turecku, Izraeli, Tunisu. 

Lázeňská místa v zemích Evropy po otevření hranic mezi sebou spolupracují, 

např. v transplantologii. Probíhá neustálá globalizace, která je spjata s internacionalizací 

poskytování lázeňských sluţeb a léčebné péče. Dnes pacienti s dermatologickými 

problémy cestují do oblastí Mrtvého moře nebo pacienti s revmatologickými potíţemi 

navštěvují lázně Francie. Pro obyvatele Evropy jsou vytvářeny nejlepší léčebné varianty. 

V mnoha případech lázeňských center v Evropě jsou léčebné programy 

doprovázeny i komerčně orientovanými programy pro turisty jako poznávací pobyty. 

Bulharská střediska u Černého moře jsou turistickou přímořskou oblastí, ale také jsou 

tradičním lázeňským místem. Alpská střediska v zimě vystupují jako lyţařská centra a 

v létě jsou navštěvovány především jako lázeňská místa, která vyuţívají horského klimatu 

k léčbě. [6] 

 Lázeňství je vnímáno jako centrum načerpání fyzických i duševních sil, potěšení, 

získání nového optimismu, zotavení, léčení a rehabilitace. Lázně představují místo 

odpočinku, meditace, sportovního a společenského setkání. Lázeňství je pro zemi 

významné pro zlepšování zdraví svých obyvatel, ovlivňuje příjezd turistů, zvyšuje 

zaměstnanost a přináší státnímu, regionálnímu i soukromému sektoru příjmy. Lázeňství 

zvyšuje atraktivitu země a její kredit v zahraničí. V lázeňských místech se rozvíjí 

společenský, kulturní, politický a vědecký ţivot a to prostřednictvím kongresů, festivalů, 

konferencí a podobných setkání.  

V lázních v Evropě převaţuje domácí klientela, ale v Itálii je návštěvnost 

zahraniční klientely aţ 20 % díky přímořských lázeňských center. Našim největším 
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konkurentem je Maďarsko, které je vyhlášené kvalitními přírodními zdroji, dobrou 

kuchyní a svým kulturním a sportovním programem. Návštěvnost cizinců je zde aţ 80 %, 

ale průměrná doba je pouze 2 aţ 3 dny. 

 Naše lázeňství se liší svým vyuţitím lázeňských zařízení pro zdravotnické účely – 

léčebnou péči. Týká se to lázeňských míst, kde není dostatečná materiální vybavenost pro 

rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch v lázeňství představuje rozšiřování nabídky 

rekondičních a relaxačních sluţeb, nebo pobyty zaměřené na určité skupiny klientů (děti, 

ţeny, manaţeři, atd.). Lázně zařadily tyto sluţby vedle klasických léčebných pobytů, 

tímto se lázeňství otevírá i účastníkům cestovního ruchu. [4]  
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3 Popis vybrané organizace  

 

3.1 Historie  

 

  

Roku 1862 baron Jiří Bess z Chrastiny nalezl silný pramen vody namísto loţiska 

uhlí. Jodobromová voda solanka byla přezkoumána místními obyvateli, kteří se chodili do 

studánky léčit, tak i profesorem lékařské fakulty ve Vídní, MUDr. Redtenbacherem. Jiří 

Bess o čtyři roky později zakládá lázně pod titulem ,,Lázeňské místo Ráj“, rok nato je 

označován jako první lázeňská sezona.  

 Později při analýze vody bylo zjištěno, ţe obsah jodu a bromu převyšuje všechny 

známé prameny v Evropě a má mořský třetihorní původ. V roce 1895 kupuje Lázně 

Darkov hrabě Jindřich Larisch-Mönnich a spolumajitelem se stává lékař MUDr. 

Wilhelma Degré, který byl vyznamenán řadou ocenění za své lékařské úspěchy. Byl 

postaven moderní a honosný lázeňský komplex, který sčítal několik vil, ubytovací 

zařízení a park. Při první světové válce Larisch-Mönnich postoupil lázně bezplatně 

Rakouskému červenému kříţi. 

 Rozvoj lázní pokračoval do počátku druhé světové války, kdy bylo z lázní 

vytvořeno sanatorium pro zraněné vojáky. Při vstupu německých vojsk, chtěly německé 

úřady dosadit do lázní svého správce, a proto Larisch-Mönnich jmenoval správcem a 

generálním ředitelem svého syna Jana. Lázně začaly přednostně léčit německé vojáky. 

 Skončením druhé světové války aţ do roku 1989 se lázně staly socialistickým 

majetkem. 1. 9. 2003 došlo k privatizaci lázní a vzniká akciová společnost Lázně Darkov, 

a.s, která navázala na 135letou tradici lázní. 

 Léčivý pramen solanka musel čelit vlivům důlní činnosti, protoţe je ukryt ve 

výdutích uhelné pánve. Kvůli tomu byly vybudovány nové objekty na opačném předměstí 

města Karviné. Rehabilitační sanatorium bylo postupně uváděno do provozu v letech 

1976, 1980 a 1989. 

 Roku 1994 Léčebně Darkov hrozil zánik kvůli plánované těţbě uhlí. Proto bylo 

postaveno moderní sanatorium v obci Klimkovice – Hýlov. Nacházejí se na úpatí Nízkého 

Jeseníku, vzdálené 40 km od Karviné. Do roku 2000 bylo sanatorium součástí Lázní 

Darkov, od roku 2001 fungují samostatně. [10] 
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3.2 Charakteristika Lázní Darkov – o společnosti 

 

 Lázně Darkov jsou akciovou společností, jejíţ hlavním předmětem podnikání je 

komplexní lázeňská péče ústavní, ambulantní zdravotní péče v oboru rehabilitační a 

fyzikální medicína, praktické lékařství pro dospělé a odborný dohled nad vyuţíváním a 

ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod – balneotechnik. 

 Organizační strukturu podniku tvoří hospodářská střediska léčebna Darkov a 

léčebna Rehabilitačního sanatoria a ostatní hospodářská střediska technické provozy a 

ředitelství. Hospodářská střediska se dále člení na hospodářská podstřediska.  

Po roce 1989 po zastavení důlní činnosti se lázně postupně modernizovaly a 

rekonstruovaly tak, aby odpovídaly dnešnímu standardu. Některé budovy byly vyhlášeny 

za kulturní památku a lázeňský park byl označen jako významný krajinný prvek. [10] 

Přírodní léčivý zdroj jodobromová solanka se nachází v mořské vodě 600 aţ 1200 

m pod povrchem v severomoravské uhelné pánvi. Léčebné účinky jodobromové vody 

v kombinaci s komplexní rehabilitací tvoří základ lázeňských léčebných sluţeb. 

Jodobromová voda je silně mineralizovaná chloridosodná voda se zvýšeným obsahem 

kalciového, hořečnatého a barnatého iontu, studená a hypertonická. [11] 

 

 

 

3.3 Lokalizace Lázní Darkov 

 

 Lázně Darkov se nacházejí na území města Karviné, na severovýchodě České 

Republiky, 5 km od hranic s Polskem. Od třetího největšího města v republice Ostrava 

jsou vzdálené 25 km. Lázně jsou velice dobře dostupné autem, vlakem a autobusem. Po 

dokončení stavby dálnice D47 se doprava stane jednodušší. [10]  

 Lázně se nacházejí ve městě s 60 tisíci obyvateli, z čehoţ plynou výhody i 

nevýhody. Mezi výhody patří bezprostředně dobrá infrastruktura. Dopravní spojení do 

města i mezi léčebnami je na dobré úrovni. Město poskytuje několik obchodních domů, 

kin, parků, dům kultury, letní koupaliště, loděnici, sportovní halu, zimní stadión, mnoho 

restaurací a obchůdků. Nevýhody města je jeho průmyslová historie v těţbě uhlí. 
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Obr. č. 2: Zámek Fryštát [21] 

  

Karviná, přesto ţe je postavena ve stylu 

reálného socialismu, má i historický ráz.  

Na zrekonstruovaném karvinském 

náměstí se nachází zámek Fryštát, viz Obr. č. 

2, který je postavený v empírovém stylu a jeho součástí je stálá expozice Národní galerie. 

Dále kostel Povýšení Sv. Kříţe, radnice s renesanční věţí, litinová kašna s městským 

znakem a další zajímavosti. Karviná je nejen moderním a lázeňským městem, ale i 

městem studentským. Karviná se stala vysokoškolským městem po otevření Obchodně – 

podnikatelské fakulty Slezské univerzity. [23] 

 

3.4 Zaměstnanci  

  

Ke konci roku 2007 zaměstnávala společnost 543 zaměstnanců, z toho největší 

část tvoří 52 % dělníci a provozní pracovníci, 37 % tvoří technicko-hospodářští 

pracovníci a 11 % zaujímají zdravotničtí pracovníci jako lékaři, ošetřovatelky, sestry, 

maséři a další. Od roku 2004 byl zaznamenáno sníţení pracovních míst sester, ale zvýšení 

pracovních míst rehabilitačních pracovníků a ošetřovatelek a také od roku 2004 byl 

zvýšen počet masérů o 10 míst, celkem tedy 35 masérů.  

 Přes 70 % zaměstnanců má dosaţené střední vzdělání s maturitou, 20 % 

zaměstnanců dosáhlo pouze základního vzdělání a 10 % vystudovalo vyšší odborné nebo 

vysokoškolské vzdělání.  

 Účetní jednotka Lázní Darkov přispívá svým zaměstnancům na závodní 

stravování, ambulantní lázeňskou péči, sportovní a kulturní vyţití, setkání s jubilanty a 

důchodci a dále poskytuje slevy na vlastní sluţby. Tyto sluţby jsou zaznamenány 

v kolektivní smlouvě. Zaměstnancům některých provozů jsou poskytnuty jednotné 

pracovní oblečení. Všem zaměstnancům je také povedena vstupní a periodická lékařská 

prohlídka. 

 Příspěvek na penzijní připojištění ve výši dvou procent z vyměřovacího základu je 

hrazen všem zaměstnancům, kteří o něj projevili zájem. Od roku 2007 účetní jednotka 

poskytuje i příspěvek na ţivotní pojištění vybraným zaměstnancům. Vrcholovým 
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manaţerům na základě dohod o pouţívání sluţebního vozidla je umoţněno uţívat osobní 

automobil ke sluţebním i soukromým účelům.  

V roce 2007 bylo vynaloţeno na vzdělávání a školení zaměstnanců 442 000 Kč. 

Průměrná mzda v podniku se pohybuje okolo čtrnácti tisíc korun. [11] 

  

 

3.5 Investiční oblast   

 

 Rok 2007 se označuje jako rok investiční.  

 Část peněţních prostředků ve výši 26 mil. Kč byla vynaloţena do rekonstrukce 

pokojů, a to za účelem dosaţení vysokého komfortu pobytu.  

 Bylo vybudováno Centrum regenerace v hodnotě 6 mil. Kč. Toto centrum 

poskytuje sluţby, které můţe vyuţívat široká veřejnost i pacienti vyuţívající lázeňskou 

péči.  

 Rekonstrukcí části zdravotních provozů byla vybudována centrální ambulance, 

výdejna léků a ergoterapeutické pracoviště.  

 Největší část peněţních prostředků ve výši 34,5 mil Kč byla vynaloţena na 

celkovou opravu a modernizaci jodobromového a rehabilitačního bazénu a zázemí 

bazénu, který byl v nevyhovujícím stavu. Vybudovaly se vířivé bazénky, sauny, centra 

pro masáţe. K provozování bazénů a saun byla zaloţena dceřinná společnost se 100% 

majetkovou účastí s názvem Svět vitality, s.r.o., činnosti jsou zde prováděny na základě 

podnájemního vztahu. 

 Formou splátkového prodeje s výhradou vlastnictví byla pořízena nová 

technologie kryokomora v hodnotě téměř 3 mil. Kč. Doposud výnosy z provozu 

kryokomory nedosáhly očekávání.  

Jiţ v minulosti Lázně Darkov investovaly do nákupu dceřinné společnosti se 100 % 

majetkovou účastí v Rusku. Společnost Kurort Darkov, ooo dosud nevykazuje ţádné 

ekonomické aktivity. V Saudské Arábii byla zaloţena nová společnost pod názvem Czech 

Saudi Medici Company, ltd. S 50 % majetkovou účastí. [11] 
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3.6 Léčebny  

 

 Lázně Darkov, a.s. jsou jedním 

lázeňským centrem ve městě Karviná, ale jsou 

rozděleny na dvě léčebny – Léčebna Darkov a 

Rehabilitační sanatorium. 

  

Obr. č. 3: Léčebna Darkov [21] 

 

Léčebna Darkov, viz Obr. č. 3, byla 

zaloţena roku 1867, více neţ sto let byly Lázně Darkov tvořeny pouze touto léčebnou. 

V posledních letech prošly komplexní rekonstrukcí a výsledkem je komfortní ubytování 

přímo v areálu lázeňského parku. Staré lázně tvoří 8 lázeňských domů, vyhlášených za 

kulturní památky (Sanatorium, Vlasta, Maryčka, Jiřina, Společenský dům, Hubertus, 

Eliška, Staré lázně). Nacházejí se na území krásného lázeňského parku o sedmnácti 

hektarů plného zeleně, sochami a s protékající řekou Olší.  Z parku se lze dostat pěšky 

během několika minut do historického centra města. Okolí léčebny je charakteristické 

svým typickým lázeňským prostředím pro odpočinek.  

Ve Léčebně Darkov se léčí pacienti s nemocemi pohybového a oběhového ústrojí, 

jsou také vhodné pro relaxační a rekondiční pobyty.  V létě 2007 bylo zpřístupněné pro 

lázeňské klienty i širokou veřejnost nové Centrum regenerace a Svět vitality. 

 Díky převyšující poptávce po lázeňských sluţbách bylo v roce 1976 zprovozněno 

Rehabilitační sanatorium, viz Obr. č. 4. Nachází se blízko hranic s Polskem a jsou 

obklopeny parkem o rozloze dvanáct hektarů. Léčebnu tvoří komplex vzájemně 

propojených budov, a tím se všechny sluţby poskytují tzv. pod jednou střechou. Vnitřní 

prostory i okolí jsou bezbariérové, přizpůsobené klientům s omezenou pohyblivostí. [10] 

  

Obr. č. 4: Rehabilitační sanatorium [21] 

  

Rehabilitační sanatorium se zaměřují na 

léčbu klientů s nemocemi pohybového ústrojí, jako 

např. nemoci páteře, stavy po operacích a úrazech 

pohybového ústrojí, stavy po implantaci umělého 

kloubu, neurologické nemoci včetně stavů po mozkových příhodách. [10]  
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3.7 Strategické programy  

  

 Posláním Lázní Darkov je pomáhat pacientům odstranit nebo minimalizovat trvalé 

následky onemocnění pohybového a nervového ústrojí, včetně poúrazových a 

pooperačních stavů, prostřednictvím metod, prostředků a nástrojů komplexní lázeňské 

péče, která je poskytována odborníky na vysoké kvalitativní úrovni. 

  

 Program TEP je spolupráce s lůţkovými odděleními nemocnic, kdy je pacient 

přeloţen z lůţka přímo z nemocnice na lůţko v lázních. Zajišťuje tak časnou lázeňskou 

péči, která vede k nejlepším a nejdříve dosaţeným maximálním rehabilitačním 

výsledkům. Zkracuje se celková doba léčení pacienta a jeho pracovní neschopnost. Tento 

program je zaměřen na pacienty po implantaci umělých kloubních náhrad u kyčelních a 

kolenních kloubů.  

 Lázně Darkov zavádějí program Management Kvality do stravovacího, 

zdravotního a ubytovacího úseku. V zdravotní péči se modernizuje a rozvíjí se 

zdravotechnika. Zavádí se nové a originální léčebné metody a provádí se systematické 

vzdělávání odborného personálu. Podle dotazníku prováděného mezi zákazníky lázní 

hodnotí kvalitu poskytované péče. Dále lázně sledují u nesoběstačných klientů funkční 

index soběstačnosti jako globální vyhodnocení změny funkční kapacity klienta během 

lázeňské léčby. U pacientů s onemocněním páteře bylo zavedeno hodnocení vlivu léčby 

na intenzitu bolesti.  

 Lázně Darkov se prezentují v publikační a pedagogické činnosti a na odborných 

lékařských kongresech v České Republice i v zahraničí.  

 V Rehabilitačním sanatoriu Karviná byly uspořádány odborné zdravotnické akce, 

kde cílem bylo propagovat nové léčebné moţnosti a strategické cíle Lázní Darkov. 

 Ekonomické aktivity mají za úkol zajistit dostatečné zdroje finančních prostředků 

ke krytí závazků a trvalý rozvoj v oblasti investic i v péči o zaměstnance. Ke splnění 

uvedeného cíle je zapotřebí vyuţívání lůţkového fondu, aktivní příprava k cenovým 

jednáním se zdravotní pojišťovnou, systémem odměňování je upraven tak, aby byl 

motivací pro zaměstnance za osobní zodpovědnost za vykonanou práci. [11] 
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3.8 Klientela  

 

Lázeňská péče je poskytována tuzemské klientele, plně hrazená z prostředků 

všeobecného zdravotního pojištění (komplexní lázeňská péče), částečně hrazená 

z prostředků všeobecného zdravotního pojištění (příspěvková lázeňská péče), cizinecké 

klientele se zaměřením na ruské a arabské pacienty a samoplátcům.  

 Počet klientů, kterým je hrazena lázeňská péče, se od roku 2004 po rok 2007 

postupně sniţoval z počtu 11 139 na 9 112. V těchto letech byl zaznamenán nárůst 

samoplátců z 1 200 na 3 800. Mezi samoplátce zahrnujeme osoby v doprovodu, hotelové 

hosty, cizince a tuzemce neubytovaných a ubytovaných v lázních. V roce 2007 446 

cizinců vyuţívalo lázeňské péče, kdy také lázně dosahovaly největšího počtu klientů 

13 235. [11] 

 

3.9 Hospodaření Lázní Darkov 

 

 Výnosy Lázní Darkov jsou tvořeny dvěma základními pilíři, a to:  

– výnosy z hlavní podnikatelské činnosti, tj. poskytování lázeňské péče, 

– výnosy z hostinské činnosti.  

 

 Největší podíl na výnosech, téměř 91 %, zaujímá lázeňská péče, která v roce 2007 

dosáhla 280 mil. Kč. Výnosy z hostinské činnosti činily 23 mil. Kč. Ostatní výnosy byly 

zanedbatelné. 

Zásadní podíl na výnosech z poskytování lázeňské péče tvoří úhrady za lázeňskou 

léčbu tuzemských pacientů hrazenou zdravotními pojišťovnami ČR. Přičemţ s více neţ 

57 % se na nich podílí Všeobecná zdravotnická pojišťovna, následuje se 14-ti % Hutnická 

zdravotní pojišťovna, s 9-ti % Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Revírní 

bratrská pokladna. Podíl ostatních zdravotních pojišťoven nepřevyšuje 5%. Vyjádřeno 

v trţbách, inkasovaná částka dosahuje 207 mil. Kč. Od roku 2004 po rok 2007 postupně 

klesala klientela komplexní lázeňské léčby, avšak narůstal počet osob v ambulantním 

léčení.   

 Zbylou část výnosů za lázeňskou péči, téměř 70 mil. Kč tvoří výnosy 

samoplátecké klientely, jak tuzemské, tak zahraniční.  
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Největší podíl na výnosech měli tuzemští zákazníci s 85,5 % a zbytek tvoří 

zahraniční pacienti. [11] 

 

 

3.10    Služby Lázní Darkov 

  

3.10.1 Ubytovací služby 

 

 Ubytovací kapacity jsou poskytovány klientům lázní, kteří zde podstupují svůj 

léčebný nebo relaxační pobyt. Volné pokoje mohou vyuţívat hosté, účastnící se kongresu 

nebo semináře. Je vhodné, aby si klienti v dostatečném časovém předstihu ověřili a 

zarezervovali volná místa v příslušné ubytovací kanceláři dané léčebny. 

 Rehabilitační sanatorium se nachází v městské části Karviná – Hranice s celkovou 

kapacitou 593 míst. Tvoří je komplex čtyř vzájemně bezbariérově propojených budov. 

Areál budov se vyznačuje architektonickou strohostí 70. a 80. let, avšak moderně 

vybavených interiérů. Klientům 

Rehabilitačního sanatoria jsou poskytovány 

pokoje jednolůţkové, dvoulůţkové pokoje 

kategorie lux nebo apartmány, všechny 

pokoje mají vlastní sociální zařízení.   

 

Obr. č. 5: Dvoulůţkový pokoj [21] 

 

Léčebna Darkov je situována 

v městské části Karviná – Darkov s kapacitou 277 ubytovacích míst. Je  tvořena  několika 

lázeňskými domy. 

Dvoulůţkové, viz Obr. č. 5, a jednolůţkové pokoje standart jsou vybavené 

koupelnou a WC (se sprchou nebo vanou), televizí se satelitním příjmem, telefonem a 

trezorem. Část těchto pokojů je přizpůsobena imobilním pacientům. Pokoje lux jsou 

vybaveny základní nabídkou a doplněny o chladničku, vysoušeč vlasů, minivěţ, 

rychlovarnou konvici, ventilátor a sprchový a vlasový šampon. Apartmán tvoří jedna nebo 

dvě loţnice s obývacím pokojem, koupelnou a WC (se sprchou nebo vanou), televizí se 

satelitním příjmem, chladničkou, telefonem, trezorem, vysoušečem vlasů, minivěţí, 
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rychlovarnou konvicí, ventilátorem a sprchovým a vlasovým šamponem. Apartmán lux je 

luxusně vybavený byt s manţelskou postelí. [10] 

 

 

3.10.2 Stravovací služby 

 

Stravování je důleţitou sloţkou lázeňského pobytu a doplňuje program léčení 

pacienta. Tým profesionálních kuchařů denně zajišťuje komplexní stravní reţim. Pacienti 

mají zajištěnou celodenní stravu a mohou si vybrat z pěti jídel a z několika druhů 

dietních, racionálních, bezmasých, krajových, zeleninových a výborných lázeňských 

specialit. Základem je racionální, biologicky a energeticky vyváţená strava české 

kuchyně, viz Obr. č. 6. Personál se snaţí vţdy vyjít vstříc poţadavkům klienta na 

stravování, je zde i moţnost při výběru diet, např. dieta diabetická, redukční, racionální 

apod.   

 

Obr. č. 6: Obědové menu [21] 

  

Klienti se stravují celkem ve třech 

jídelnách, a to ve dvou v Rehabilitačním 

sanatoriu a v jedné v Léčebně Darkov. Jídelny 

se vyznačují vysokou kulturou stolování a 

příjemnou obsluhou. 

V lázních se nachází celá řada 

restaurací, kaváren, cukráren a salónků, v létě venkovní restaurace nebo zahrádky, kde 

klienti si mohou zpříjemnit čas mezi procedurami nebo po skončení léčebného dne. Tyto 

prostory jsou vyuţívány i pro pořádání akcí pro volný čas, jako jsou taneční večery, 

speciální gastronomické akce, koncerty a další. Některá gastronomická zařízení mají 

velkoplošnou obrazovku, která je vyuţívána při velkých sportovních svátcích.  

V cukrárnách jsou podávány čerstvé zákusky a moučníky, které jsou vyráběné 

přímo v lázních. Nyní byla otevřena nová Lázeňská cukrárna v centru města Karviné. 

Darkovské cukrářky a kuchaři získali nejedno ocenění a prezentují se na různých 

mezinárodních gastronomických soutěţích, jako je Gastrohradec a Gastro festival 

Ostrava. Zaměstnanci ve stravovacím provozu se nadále vzdělávají prostřednictvím 
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odborných stáţí v tuzemsku i zahraničí. V Lázních Darkov byla zaloţena organizace 

soutěţe kuchařů z moravských a českých lázní nazvaná ,,Ondráškovo klání“. 

Lázně Darkov mají také tradici ve výrobě vlastních lázeňských produktů. Klienti 

si mohou zakoupit výborné lázeňské oplatky klasického kulatého tvaru nebo tzv. 

trojhránky v několika příchutích, např. čokoláda, oříšek, alţírská káva, jablko, vanilka, 

kokos a jiné. Jedině v Lázních Darkov lze zakoupit Darkovskou lázeňskou. Tato bylinná 

je nápojem s třicetiosmi procentním obsahem alkoholu nahořklé chuti, která je vyráběná 

z výtaţků alpských bylin. Lázně nabízejí také jakostní známkové červené víno Lázeňské 

cule, jeţ je vyráběné na Jiţní Moravě z odrůd Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a 

Frankovka. [10] 

 

3.10.3 Doplňkové služby  

 

 Lázně poskytují svým klientům  doplňkové sluţby, čímţ se snaţí zpříjemnit  pobyt 

tak, aby byl se stal komfortním. V lázních se nachází pošta, směnárna, bankomat, 

knihovna, internet a prodej tisku. Samozřejmě nesmí chybět v areálu lékárna, prodejna 

zdravotnických pomůcek, bufet a městské informační centrum. Lázně zajišťují také praní 

a čištění prádla a půjčování ţehliček. Pro vylepšení svého vzhledu mohou pacienti vyrazit 

do jednoho ze salonu kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry a manikúry. [21] 

 

3.10.4 Kulturní, sportovní a společenské aktivity 

 

 Lázně pořádají taneční a poslechové večery, koncertní představení různých ţánrů 

hudby, divadelní představení, přednášky a besedy. Tradicí se staly Darkovská lípa, 

Darkovský festival a Lázeňské vinobraní.   

 Darkovská lípa je akce, kde řezbáři a malíři tvoří během deseti dnů svá díla 

v lázeňském parku. Poslední den, který je zároveň dnem dětí, jsou tato díla draţena na 

dobročinné účely. Výtěţek z draţby putoval Nadaci Pomozte dětem, Dětskému domovu 

v Karviné, Nadaci Chantall Poullain a dalším, viz Obr. č. 7. [21] 

 Lázně Darkov kaţdoročně v srpnu pořádají Darkovský festival, kde se představují 

divadelní spolky a hudební umělci z regionu, ale také i známe osobnosti z české divadelní 

nebo hudební scény.   
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Lázně pravidelně od roku 2004 pořádají Lázeňské vinobraní, jehoţ cílem je oslava 

burčáku a vína. Součástí akce je prezentace tradiční ruční výroby řemeslníky, přehlídka 

dobových kostýmů za doprovodu cimbálové 

muziky.  

 

Obr. č. 7: Aukce při Darkovské lípě [21] 

 

 

Prostřednictvím Lázeňské cestovní 

agentury Lázně Darkov zajišťují zájezdy do 

okolí Moravskoslezského kraje. Klienti mohou 

navštívit na divadelní představení v Divadle Jiřího Myrona nebo Antonína Dvořáka. Za 

odborného výkladu průvodkyně jsou pořádány výlety na zámky a hrady, např. Hukvaldy, 

Štramberk, Slezkoostravský hrad, Hradec nad Moravicí. Nejen pacienti lázní, ale také i 

široká veřejnost vyuţívá nabídky výletů do ZOO Ostrava, Ostravského pivovaru, 

Hornického muzea Landek, horských Pusteven nebo skanzenu v Roţnově pod 

Radhošťem. Při kaţdém zájezdu se návštěvníci dovídají informace o daném místě a o 

historii Lázní Darkov a zajímavostech léčebných programů. [21] 

Volný čas v lázních lze trávit i aktivním odpočinkem. Je zde moţnost si 

pronajmout na odpoledne tenisový kurt, vypůjčit kolo, zahrát si stolní tenis, kuţelky nebo 

volejbal. Pacienti mohou navštívit v areálu lázní mini-golf, fitness centrum se spinningem 

a badminton. V Léčebně Darkov se nachází 

nově zrekonstruovaný bazén s whirpoolem, viz  

 

Obr. č. 8, a nádherným výhledem do lázeňského 

parku. [10] 

 

 
Obr. č. 8: Nový bazén [21] 
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3.11    Konkurenti v Moravskoslezském kraji 

 

3.11.1 Lázně – Sanatoria Klimkovice 

  

 Lázně se rozkládají v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku s výhledem na 

panorama Beskyd. Sanatoria vznikla v roce 2004 s původním názvem Lázně Nový 

Darkov Areál budov je soudobým architektonickým dílem, které bylo několikrát oceněno. 

Sanatoria obklopuje rozsáhlý park s bezbariérovým přístupem a moţností sportovního 

vyţití, jako je tenisový kurt, minigolf. Lázně vyuţívají přírodní léčivý zdroj – 

jodobromovou minerální vodu, která má všestranné léčivé účinky na lidský organismus. 

Uţívá se při léčbě pohybového ústrojí, nemocí neurologických a gynekologických. Také 

příznivě působí na cévní systém. [9] 

 

3.11.2 Lázně Karlova Studánka 

 

 Lázně se nacházejí v údolí Bílé Opavy v centru Hrubého Jeseníku a jejich vznik se 

datuje koncem 18. století. Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima jsou vyhledávány 

pacienty s nemocemi dýchacích cest. Přírodním léčivým zdrojem lázní je přírodní uhličitá 

minerální voda a přírodní léčivý peloid, jeţ se vyuţívá při vodoléčbě, masáţi, rašelinnou 

terapii, rehabilitaci a další. V lázních se léčí nemoci onkologické, onemocnění cévní a 

vysoký krevní tlak. [7] 

 

3.11.3 Beskydské rehabilitační centrum Čeladná 

 

 Beskydské rehabilitační centrum bylo zaloţeno v roce 2000 a navázalo tak na 

přerušenou tradici Lázní Skalka. Nachází se na jiţním úpatí Ondřejníku. Centrum je 

charakteristické stavbou starých lázní, léčebných domů a další objekty umístěné v 

kouzelném prostředí lesoparku. Beskydské rehabilitační centrum je vyhledávaným 

místem pro relaxaci a ozdravným pobytům. Nabízí také první polárium v České republice, 

které je umístěno v blízkosti největšího golfového areálu v zemi. Centrum vzniklo 

z bývalé Nemocnice Čeladná, viz Obr. č. 9, a tím si udrţelo vysokou odbornou úroveň 
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personálu i vybavení. Léčí se zde 

především nemoci pohybového ústrojí i 

nemoci nervové. [19] 

 

Obr. č. 9: Rehabilitační centrum Čeladná [19] 
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4 Hlavní činnost podnikání 

 

4.1 Léčebné služby 

 

 Lázně Darkov se specializují na léčbu pohybového ústrojí a neurologických 

nemocí a gynekologických nemocí. Díky výsledkům léčby a hodnocení klientů patří mezi 

nejlepší svého oboru v České Republice.  

 Lázně jako přírodní léčivý zdroj vyuţívají jodobromovou vodu zvanou solanku. 

Solanka je určená k vnějšímu uţití, především formou koupelí nebo inhalací. Svým 

sloţením připomíná velmi mineralizované moře. [21] 

  

Tab. č. 1: Chemické sloţení jodobromové vody  

Prvek Ionty v mg/l 

Jod - 37,02 

Brom -  131,46 

Baryum ++ 27,6 

Stroncium ++ 32,5 

Chlor - 26 519,85 

Sodík + 13 090 

Hořčík ++ 868,3 

Vápník ++ 859,7 

Zdroj: <www.darkov.cz> [cit. 2009-2-5] 

 

1. Procedury na bázi přírodního léčebného zdroje 

 Jodová koupel v přírodní jodobromové solance je při ní ponořené celé tělo kromě 

hlavy. Teplota koupele je okolo 37 °C, trvá 20 minut a je zakončena suchým zábalem na 

10 aţ 15 minut. Je vhodná u cévních onemocnění mozku, kardiaků, hypertoniků, 

roztroušené sklerózy, revmatiků, onemocnění páteře, kloubních onemocnění, svalových 

bolestí, gynekologických, neurologických onemocnění a dalších.  

 Koupel v bazénu s přírodní jodobromovou solankou o teplotě 37 °C, kde se 

pacienti procházejí nebo sedí na okrajích bazénu. Díky velikosti bazénu je inhalace jodu 

ještě větší neţ u vanové koupele. Koupel trvá 20 minut a je zakončena suchým zábalem.  

http://www.darkov.cz/
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 Jodové zapařovací Priessnitzovy obklady se uţívají při kloubních potíţích 

spojené s otokem, nebo při dráţdivém kašli a angíně. Na ošetřovanou oblast se přiloţí 

studený vlhký obklad, ten se překryje fólií a suchým zábalem. Zábal se ponechává jednu 

hodinu.  

 Hypertermní jodové zábaly jsou zábaly namočené v jodobromové vodě a klient 

leţí ve vaně vyhřáté na 38 °C a je dohříván infračervenou lampou. 

 Individuální nebo skupinové inhalace jodobromové solanky napomáhají při 

rozpouštění hlenu v dýchacích cestách a napomáhá k snadnému vykašlávání. 

 

2. Vodoléčebné procedury 

 Perličková koupel má teplotu 37°C. Vzduch vháněný do roštu na dně vany vytváří 

malé bublinky podobné perličkám, které provádějí mikromasáţ kůţe. Lépe se tak 

prokrvuje pokoţka, zlepšuje se krevní oběh a tělo při tom relaxuje. Tato koupel je vhodná 

při nespavosti, stresu a při přetíţení organismu. 

 Podvodní masáţ se provádí ve víceúčelové vaně za pomocí vodního proudu. Na 

břiše se postupuje po směru tlustého střeva, na hrudníku a zádech se provádějí leţaté 

osmičky. Masáţ je vhodná k uvolnění ztuhlých svalů a pro zmírnění bolesti kloubů. 

 Skotské střiky se provádějí vodním paprskem ze vzdálenosti 3 – 4 m při střídání 

chladu a tepla. Střiky se opakují několikrát na dolní a horní končetiny, poté na trupu a 

břicha. Kůţe se výrazně prokrvuje, zvyšuje se odolnost a podpora metabolismu. 

 Vířivá koupel je jemnou masáţí vířivou vodou prováděná částečně nebo celkově. 

 Šlapací koupel je střídavá noţní koupel. Provádí se přešlapováním mezi vaničkami 

o teplotě 10 – 16 °C a 40 – 50 °C. Příznivě působí na bolesti hlavy, migrény, poruchy 

krevního oběhu, uvolnění kotníků a kloubů.  

 

3. Uhličitá terapie 

 Tyto procedury jsou zaloţené na oxidu uhličitém, který se vhání do vody, nebo se 

pouţívají plastikové vaky nebo se aplikují podkoţní plynové injekce. Napomáhají ke 

sníţení krevního tlaku, zlepšují činnost srdce, prokrvení organismu, léčbě cévních 

onemocnění a pohybového ústrojí. [10] 

 

4. Léčebná rehabilitace, reflexní terapie a manuální medicína 
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 Funkční rehabilitační diagnostika zahrnuje testy pohybového ústrojí jako je test 

ruky, páteře, chůze, svalový a další. Tyto testy jsou prováděny při nástupu pacienta do 

lázní i v průběhu léčby a následně se stanovuje diagnóza a postup léčby. 

 Individuální léčebná tělesná výchova (ILTV) je speciální kinezioterapie, která 

vyuţívá pohybu k obnově a rozvoji narušených pohybových funkcí pacienta. Aplikuje se 

speciální cvičení na postiţené části, nacvičují se základní pohybové stereotypy, které byly 

narušeny nemocí nebo úrazem. Pacient se musí aktivně zapojovat do cvičení. Provádí se 

aktivní cvičení s doprovodem nebo odporové cvičení, posiluje se svalstvo, správné drţení 

těla. 

 Individuální rehabilitace v závěsu (SET KONCEPT) je speciální forma ILTV, 

která vyuţívá špičkové rehabilitační nářadí Therapi Master. Je to systém, kdy se pomocí 

závěsného zařízení odlehčuje procvičovaná část a pacient tak můţe provádět cviky 

v různých polohách. 

 Trakční léčba vyuţívá tahové síly na uvolnění omezené pohyblivosti svalů, vazů, 

kloubů a šlach. Trakční tah můţe být vyvoláván druhou osobou nebo za pomocí pytlíku 

s písky a popruhů. Pacient můţe být také Glibssonovy kličky, která vyuţívá závaţí nebo 

nakloněného trakčního stolu, kdy tělo pacienta provádí tah vlivem gravitace.  

 Měkké techniky provádí fyzioterapeut. Prvky této techniky jsou shodné 

s některými masáţními prvky a jejím cílem je sníţení bolesti a odporu.  

 Skupinová kinesioterapie je tělesná výchova vedena odborníky v tělocvičně 

s podobným diagnostickým zaměřením, např. skupinová kinesioterapie u obezity, 

onemocnění páteře, nosných kloubů. [10] 

 Cvičební systém PILATES vede k posílení a protaţení svalů celého těla. Posilují 

se především svaly hluboko uloţené při zapojení správného dýchání. Pilates přebírá i 

některé prvky z jógy a rehabilitačního cvičení.  

 Jógová relaxační cvičení se zaměřuje na dosaţení lepší harmonizace těla a mysli.  

 Severská chůze (NORDIC WALKING), NW WARNING A STRETCHING je 

dynamickou kondiční chůzí v přírodním terénu, kde pacient vyuţívá pár speciálních holí 

pro severskou chůzi. Lokomoční rytmus je dán dvoudobou křiţmochodní dynamikou. 

Tato forma je aţ 50 % účinnější neţ klasická chůze. Chodec má lepší stabilitu a 

přetěţování kloubů je o 30 % niţší. 

 Hippoterapie je léčebná gymnastika nebo jízda na ţivém koni. Tato terapie je 

vhodná pro zlepšení rovnováhy a aktivují se řada reflexních mechanismů.  
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 Senzomotorická rehabilitace na míčích posiluje udrţení rovnováhy a činnost 

osového svalstva trupu. 

 Hydrokinesioterapie v rehabilitačním bazénu je léčebná tělesná výchova ve 

vodě, která se provádí většinou ve skupinkách s podobným diagnostickým zaměřením. 

Voda tělo nadnáší, tím se sniţuje zátěţ na končetiny po úrazech a cvičení není tak 

bolestivé.  

 Rehabilitační plavání je nejvýznamnější sport tělesně postiţených. Základními 

styly jsou kraul, znak, prsa a motýlek.  

 Aquafitness je pohybovou aktivitou ve vodě za doprovodu rytmické hudby. 

Aquafitness podstatně méně zatěţuje pohybové ústrojí ve srovnání se stejnými aktivitami 

na suchu. [10] 

 Parapleg slouţí k rehabilitaci klientů s ochrnutými končetinami. 

 Rehabilitační chodník je speciální metodikou zaměřenou na obnovu a nácvik 

vzpřímené chůze. Podle příčin poruch chůze se provádí nácvik s plným odlehčením, 

částečnou nebo plnou zátěţí.  

 Léčebná tělesná výchova na přístrojích  

 

5. Elektroterapie vyuţívá léčebného účinku různých forem elektrické energie. 

Elektroterapie zlepšuje krevní cirkulaci a výţivu tkán, tlumí záněty a usnadňuje pohybové 

funkce. Uţívá se ultrazvuk, magnetické pole, vysokovoltáţní terapie a dalších.  

 

Ostatní procedury jsou nabízeny i jako wellness sluţby, které jsou popsány v další 

kapitole.  

 

4.2 Wellness a služby pro volný čas 

 

Lázeňští hosté i veřejnost z města Karviné i širokého okolí mohou vyuţít sluţeb, 

které nabízí nové Centrum regenerace a Svět vitality. Centrum regenerace bylo slavnostně 

otevřeno na začátku dubna 2006 za přítomnosti prezidenta České Republiky Václava 

Klause. Centrum regenerace se nachází v Léčebně Darkov i v Rehabilitačním sanatoriu. 

Svět vitality byl vybudován v Rehabilitačním sanatoriu a zpřístupněn veřejnosti byl 

v říjnu 2007. [10] 
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Nabízené sluţby jsou orientovány na uvolnění těla i mysli:  

 Klasická masáţ – částečná nebo celková. Klasická masáţ je zaloţena na principů 

tradiční mistrovké švédské metodiky Pira Henrika Linga, kdy se hmaty rychle střídají za 

pouţití síly. Masáţ umoţňuje vyprazdňování povrchových ţil, lymfatických cév, sekreci 

potních ţláz, normalizaci koţního napětí, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, 

vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výţivu tkání a zmírňuje bolest. Ovlivněním pořadí 

ošetřovaných oblastí působí masáţ jako relaxační nebo tonizační. Masáţ má velmi 

příznivě ovlivňuje organismus člověka. Při klasické masáţi jsou pouţívány speciální 

masáţní prostředky, nejčastěji masáţní emulze nebo oleje. Doba trvání je u částečné 

masáţe stanovena na třicet minut, u celkové masáţe je šedesát minut.  

 Aromaterapeutická masáţ – částečná nebo celková, viz Obr. č. 10. 

Aromaterapeutická masáţ je klasická masáţ, která je provádí za pomocí éterických silic a 

rostlinných olejů. Tyto silice a oleje pocházejí z různých částí rostlin – květů, plodů, 

kořenů, listů, kůry a dřeva. Kaţdá silice má své jedinečné vlastnosti, které podporují 

zdraví, ulevují při zátěţi a stresu, posilují imunitu organismu, harmonizuje tělo i mysl, 

celkově uklidňují. Masáţ můţe být relaxační, tonizační nebo osvěţující. Při masáţi oleje 

pronikají do hlubších vrstev tkáně a jednotlivých orgánů, a proto je třeba nechat působit 

oleje a vynechat koupel alespoň hodinu po masáţi. Po aplikování masáţe by pacient měl 

vypít dostatek tekutin, aby odplavil toxiny z těla, 

které se uvolňují po masáţi.  Doba trvání masáţe 

je třicet minut u částečné masáţe, u celkové 

šedesát minut. [10] 

 

Obr. č. 10: Aromaterapeutická masáţ [21] 

  

 

 Reflexní masáţ plosky nohou je aplikována na ploskách i nártech obou nohou, kde 

se nacházejí reflexní body celého těla. Po koupeli a ošetření nohou začne masérka 

masírovat pomocí uvolňovacích hmatů všechny vazy, klouby a svaly chodidla, které 

vedou k celkovému uvolnění a stimulování organismu. Reflexní masáţ odstranění pocit 

těţkých nohou a stimulováním reflexních bodů na ploskách nohou dochází k uvolnění 

bolestí páteře a hlavy. Masáţ pozitivně ovlivňuje krevní oběh, zlepšuje prokrvení, 

regeneraci a hojení, působí protizánětlivě, zmírňuje bolest, podporuje lymfatický systém, 



 44     

urychluje detoxikaci organismu a posílení imunity. Masáţ má léčebné a preventivní 

účinky a je pomocnou léčbou u alergií, astmatu, poruch trávení a nespavosti.  

 Masáţ horkými lávovými kameny působí do hloubky svalové tkáně, zlepšují 

prokrvení kapilár i velkých cév, stimuluje krevní oběh i lymfatický systém, urychluje 

látkovou výměnu, detoxikuje organismus a podporuje imunitní systém. Pouţívají se 

speciálně vyhlazené lávové kameny ohřáté na teplotu kolem 55 °C, které se přikládají na 

tělo pacienta. Masáţ příznivě působí při léčení nadváhy, pozitivně působí na nervový 

systém, uvolňuje stres, zlepšuje schopnost soustředění a koncentrace.  

 Baňkování se uţívá při nemoci pohybového ústrojí, revmatismu, bolestivých stavů 

svalů, vaziva či onemocnění kloubů. Baňkování je prováděné pomocí skleněných nebo 

umělohmotných baněk, které pod tlakem vtahují část kůţe s podkoţím. Působí na 

kritických místech nebo po přisátí se přejíţdí po dobře namazaných zádech, které se velmi 

prokrví. Baňky se mohou také přikládat na reflexní bod, jenţ ovlivňuje určitý orgán v těle. 

Masáţ zlepšuje prokrvení, aktivuje lymfatický systém, detoxikuje a vede k zlepšení 

obranyschopnosti organismu.  

 Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené 

tkáně, zvyšuje prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívá a uvolňuje svalstvo. 

Aplikuje se pomocí jednorázových lokálních obkladů, kde je obsaţena rašelina. Obklady 

jsou dohřívány tepelným nosičem a dekou. Uţívá se při pohybových nemocí, u 

chronických nemocí kloubů a páteře, u chronických srůstů a proti celulitidě.  

 Perličková koupel aromatická je koupel v teplé vodě vyhřáté na 38 °C. Do dna 

vany je vháněný vzduch, který vytváří malé bublinky podobné perličkám, ty provádějí 

mikromasáţ kůţe a vedou ke zklidnění, lepšímu prokrvení a celkové relaxaci organismu. 

Koupel podporuje psychickou relaxaci pacienta, jsou vhodné při nespavosti, stresu, 

celkového neklidu. Její pouţívání je vhodné pro uklidnění srdeční činnosti, zlepšení 

dýchání, uvolnění svalů a kloubů, pomáhají předcházet bolestem zad, páteře, napomáhají 

odbourat přebytečné tuky. Perličkové koupele aromatické jsou připravovány na bázi 

přírodních extraktů z léčivých rostlin a obohacené o dvacet procent třetihorní mořské 

jodové vody. Levandule má relaxační a uklidňující účinky, heřmánek regenerační, 

rozmarýn tonizační, eukalyptus protizánětlivý, borovice antiseptický, jalovec 

protirevmatický účinek. 

 Bylinná koupel obohacená přírodním jódem navozuje uvolnění těla i duše, coţ je 

velice ţádané, protoţe většina zdravotních problémů vychází ze stresu, nervozity a 

psychického problému. Podle typu přísady rozdělujeme koupele na relaxační, stimulační, 
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regenerační. Přísady mohou být kopřiva, která očišťuje pleť, levandule napomáhá 

relaxovat, heřmánek regeneruje a hojí, řepík se uţívá proti zánětům apod. Po koupeli 

následuje odpočinek v zábalu deky.  

 Přírodní jodobromová koupel, viz Obr. č. 11, má hlavní léčebný prvek jód, který 

se snadno vypařuje a pacient jej inhaluje a částečně se vstřebává do kůţe. Jód má 

antiseptické a desinfekční účinky, léčí cévní onemocnění v srdci, mozku a periferií. 

Zlepšením prokrvením se zlepšuje výţiva 

chrupavky, zlepšuje se hojení a funkce nervů, 

sniţuje hladinu cholesterolu a krevních tuků. 

Významné je i léčení gynekologických a koţních 

onemocnění touto koupelí. [10] 

   

Obr. č. 11: Jodobromová koupel [21] 

  

 Vodní uhličitá koupel obsahuje 1000 mg kysličníku uhličitého v jednom kilogramu 

vody. Při plnění se voda nesmí vířit a pacient muší leţet klidně, kdy kysličník obalí a 

zahřeje jeho tělo. Oxid uhličitý se vstřebává kůţí, zlepšuje se tak prokrvení a výţiva tkání, 

rozšiřuje velké cévy, sniţuje krevní tlak, příznivě působí na chod srdce a nervový systém. 

Po koupeli je kůţe pruţnější, hydratovaná a předchází celulitidě. 

 Suchá nebo plynová (obálky) uhličitá koupel se aplikuje na celé tělo, které je 

zabalené ve speciálním plastikovém vaku napuštěného čistým kysličníkem uhličitým. 

Kysličník je zvlhčován potem a dochází ke městnání tepla. Tělo se prokrvuje v důsledku 

rozšíření cév, dochází k lepšímu oběhu krve, prokrvení mozku, svalů a končetin, 

zlepšování hojení, ke změkčování jizev.  

 Oxygenoterapie je kyslíková terapie, kdy pacient inhaluje pomocí nosní sondy 

vzduch obohacený o 40 – 60 % kyslíku. Při dlouhodobém uţívání se ztrácejí důsledky 

chronického nedostatečného okysličení organismu, zlepšuje tělesnou kondici, duševní 

výkonnost, ulehčuje stres a jeho důsledky. Oxygenoterapie okysličuje srdce i mozek a 

předchází tak srdečním a mozkovým infarktům, stabilizuje krevní oběh, podporuje 

metabolismus a regeneruje organismus, zvyšuje se obranyschopnost a odolnost proti 

únavě. Při poskytování procedury je doporučuje pít iontovitamínový nápoj. 

 Lymfodrenáţ přístrojová aktivuje průchod lymfy v tkáních, která odplavuje 

toxické látky z těla. Přístroj Lympfoven naplňuje jednotlivé komory speciálních návleků a 

vytváří tlak. Tlak postupuje od třísel, přes stehna, lýtka, aţ k chodidlům a obráceně a 
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nahrazuje nefungující svalovou pumpu. Zlepšuje tepenné krve, zvyšuje se lymfatický 

odtok, podporuje se látková výměna, podporuje se zaţívání a pohyblivost střev a zmenšují 

se otoky.  

 Solárium je druhem léčení světlem. Uţívá se ultrafialové záření, které podporuje 

pigmentaci kůţe a tvorbu vitaminu D3 nezbytného pro růst a obnovu kostní tkáně. 

Solárium kombinuje ultrafialové a infračervené záření pro zdravé opalování, které vede 

ke zlepšení obranyschopnosti, svalové výkonnosti, je prevencí proti vzniku křivice, 

chudokrevnosti, únavě a depresím. Šetrné opalování zlepšuje prokrvení a působí 

protizánětlivě, zmírňuje bolest u svalů, kloubů nebo páteře. Uţívá se při léčení koţních 

nemocí jako je lupénka, akné.[10] 

 Polárium – Kryokomora arctica je krátkodobé extrémní chladové dráţdění celého 

těla, viz Obr. č. 12. Před vstupem do kryokomory je provedena prohlídka klienta, kdy se 

mu měří krevní tlak a celkový zdravotní stav, tělo musí být suché a nesmí mít kovové 

ozdoby ani prádlo z umělého vlákna. Pacient ve speciálním prádle s rouškou na obličeji a 

dřeváky na nohou stráví pod odborným dohledem půl minuty v -60 °C a další dvě aţ tři 

minuty v kryokomoře vychlazené kapalným vzduchem na -130 °C. V komoře se pomalu 

prochází a klidně dýchá, nesmí se ničeho a nikoho dotýkat, protoţe by mohlo dojít 

k poranění kůţe. Zpomaluje se rychlost vedení vzruchů nervovými vlákny a nastartuje se 

nervové hormonální reakce organismu. Cévy se zúţí, aby se zmenšily tepelné ztráty, ale 

pak se rozšíří a prokrvení se zvýší aţ čtyřikrát. Po vyjití z komory pacient ještě půl hodiny 

cvičí na přístrojích, kdy se tělo více prokrvuje a urychluje 

odplavování toxických látek. Kryokomora výrazně tlumí 

bolesti a záněty, urychluje hojení, zlepšuje imunitu a 

odolnost proti nachlazení, tvoří se hormony s 

protizánětlivým účinkem, pohlavní hormony, vyplavují se 

endorfiny, které zlepšují náladu. [10]    

 

Obr. č. 12: Kryokomora [21] 

  

 Finská sauna je vyhřívána na 60 – 90 °C s nízkou vlhkostí 10 – 30 %. Teplota je 

rozloţena podle úrovní lavic v sauně. Doba strávená v sauně je stanovena kolem 10 aţ 20 

minut. V sauně můţou pacienti jen leţet nebo provádět šlehání pomocí březovými 

větvičkami, coţ vede k výraznějšímu prokrvení kůţe. Pacient by se měl bezprostředně 

hned po vyjití ze sauny ochladit studenou vodou v bazénku nebo pod sprchou. Tento 
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cyklus se opakuje dvakrát nebo třikrát a následuje klidná relaxace. Sauna podporuje 

otuţování organismu, příznivě ovlivňuje revmatická onemocnění, alergické nemoci.  

 Parní sauna není tak horká, teplota se pohybuje okolo 45 °C, a je mnohem vlhčí 

neţ finská sauna, vlhkost vzduchu dosahuje aţ 100 %. V parní sauně se uţívají éterické 

oleje nebo příměsi bylin. Horká pára napomáhá při léčení nemocí dýchacích cest, astmatu, 

zánětu průdušek, prevence nachlazení, revmatismu a přetíţení svalů a má velký význam 

při pročišťování pórů. 

 Infrasauna je dřevěná místnost, která je prohřívaná speciálními infrazářiči, viz Obr. 

č. 13. Teplota se pohybuje mezi 40 a 60 °C a doba vyhřívání je 10 minut, kdy je vyvoláno 

intenzivní pocení díky infračervenému záření, jenţ proniká 2 – 10 mm hluboko do tkání. 

Cyklus se uţ pak neopakuje. Infrasauna je vhodná při chronických zdravotních 

problémech, pro uvolnění kloubů a svalů. 

Způsobuje zvýšený energetický výdej organismu a 

tím urychluje proces spalování. [10] 

  

Obr. č. 13: Infrasauna [21] 

 

 

 

 

4.2.1 Pobyty a programy 

 

Pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami 

  

 Systém úhrady lázeňské péče zdravotními pojišťovnami dělíme na poskytování 

komplexní a příspěvkové lázeňské péče.  

Lázeňská péče hrazená zdravotními pojišťovnami je poskytována na základě 

podání Návrhu na lázeňskou péči, kterou pacientovi vystavuje praktický lékař. Revizní 

lékař zdravotní pojišťovny tento návrh projedná a vystaví předvolání k nástupu do 

lázeňského léčebného zařízení. 

 U komplexní lázeňské péče je hrazeno zdravotními pojišťovnami ubytování ve 

dvoulůţkovém pokoji standart, celodenní stravování, lékařská vyšetření a léčebné 
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procedury. U příspěvkové lázeňské péče zdravotní pojišťovny hradí klientům pouze 

lékařské vyšetření a léčebné procedury v lázních. 

Nad tyto výše uvedené úhrady zdravotními pojišťovnami mohou být 

v oprávněných případech taktéţ uhrazeny náklady na dopravu pacienta z místa bydliště do 

lázní a zpět, oprávněné náklady na doprovod a případné zdravotní pomůcky.  

Vyjma některých výjimek (např. věk nad 70 let, bydliště v místě sídla lázní, 

ZTP…) si pacient sám hradí lázeňský poplatek v ceně 15 Kč za den a regulační poplatek 

60 Kč za den a to na základě platných právních norem. 

Pokud si pacient přeje nadstandardní ubytování nebo jiné nadstandardní sluţby, 

musí si za ně připlatit a to dle platného ceníku. [21] 

 

 

Pobyty a programy pro samoplátce 

 

Lázně Darkov nabízejí tyto sluţby klientům ubytovaných v lázních, jedincům, 

kteří jsou pojištěni u českých zdravotních pojišťoven nebo pojišťoven zemí Evropské 

unie. Kromě jednotlivých procedur jsou nabízené:   

 

Jednodenní programy 

Tab. č. 2: Jednodenní programy pro ţeny a muţe  

Program Ţeny Muţi 

Relax 1 200 Kč 1 100 Kč 

Fit 1 210 Kč 1 080 Kč 

Zdroj: <www.darkov.cz> [cit. 2009-2-5] 

 

Program Relax pro ţeny obsahuje perličkovou koupel aromatickou, aromaterapeutickou 

masáţ celkovou, reflexní masáţ plosky nohou a oxygenoterapii. 

Program Fit pro ţeny zahrnuje přírodní jodobromovou koupel, klasickou masáţ 

celkovou, teplé částečné rašelinové obklady, lymfodrenáţ přístrojovou a oxygenoterapii. 

Program Relax pro muţe zahrnuje procedury – perličková koupel, klasická masáţ 

celková, teplé částečné rašelinové obklady a osygenoterapie.  

Program Fit pro muţe obsahuje přírodní jodobromovou koupel, klasickou masáţ 

celkovou, teplé částečné rašelinové obklady a oxygenoterapii.  

Tyto programy zahrnují i oběd nebo večeři. [21] 

 

http://www.darkov.cz/
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Víkendové pobyty 

Tab. č. 3: Víkendové pobyty pro ţeny a muţe  

Víkendový pobyt 
V sezóně 

(1.4. – 30.9.) 

Mimo sezónu 

(1.1.-31.3. + 1.10.-31.12.2009) 

Speciál 3 600 Kč 3 400 Kč 

Revital 3 220 Kč 3 050 Kč 

Harmonie 2 970 Kč 2 800 Kč 

Nejen pro managery 4 480 Kč 4 230 Kč 

Zdroj: <www.darkov.cz> [cit. 2009-2-5] 

 

Procedury programu Speciál:  přírodní jodobromová koupel, perličková koupel 

aromatická, masáţ lávovými kameny, reflexní masáţ plosky nohou, teplé částečné 

rašelinové obklady a oxygenoterapie. 

Procedury programu Revital:  přírodní jodobromová koupel, 2x perličková koupel 

aromatická, klasická masáţ částečná,  revitalizující částečná aroma masáţ a 2x 

oxygenoterapie. 

Procedury programu Harmonie:  suchá uhličitá koupel, 2x perličková koupel 

aromatická, klasická masáţ částečná, lymfodrenáţ přístrojová, oxygenoterapie. 

Procedury programu Nejen pro managery:  přírodní jodobromová koupel, perličková 

koupel aromatická, suchá uhličitá koupel, osvěţující de Luxe aromatická masáţ částečná, 

klasická masáţ částečná, 2x teplé částečně rašelinové obklady, 2x oxygenoterapie. 

Všechny programy zahrnují celodenní stravování, ubytování ve dvoulůţkovém 

pokoji standart (u programu Speciál dvoulůţkový pokoj lux) a dárek na uvítanou. V ceně 

těchto pobytů není zahrnut lázeňský poplatek 15 Kč / den. Délka pobytu je 3 dny a 2 noci. 

[21] 

 

Týdenní pobyty 

 

Procedury pobytu Pro regeneraci:  přírodní jodobromová koupel, 2x perličková koupel 

aromatická, bylinná koupel obohacená přírodním jodem, 2x suchá uhličitá koupel, 

revitalizující celková aroma masáţ, reflexní masáţ plosky nohou, 3x teplé částečné 

rašelinové obklady, klasická masáţ částečná, lymfodrenáţ přístrojová, 3x oxygenoterapie. 

Procedury pobytu Pro zdravé tělo: přírodní jodobromová koupel, 2x perličková koupel 

aromatická, bylinná koupel obohacená přírodním jodem, 2x suchá uhličitá koupel, 3x 

http://www.darkov.cz/
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fitness, 2x teplé částečné rašelinové obklady, lymfodrenáţ přístrojová, klasická masáţ 

částečná, reflexní masáţ plosky nohou, 3x oxygenoterapie, Schwarzwaldská povzbuzující 

masáţ částečná. 

 

Tab. č. 4: Týdenní pobyty pro ţeny a muţe  

Týdenní pobyt 
V sezóně 

(1.4. – 30.9.) 

Mimo sezónu 

(1.1.-31.3. + 1.10.-31.12.2009) 

Pro regeneraci 9 670 Kč 9 120 Kč 

Pro zdravé tělo 9 420 Kč 8 890 Kč 

Pro dámy 9 690 Kč 9 150 Kč 

Pro dámy s poláriem  9 890 Kč 9 340 Kč 

Lázeňské pohody 8 980 Kč 8 480 Kč 

S poláriem 9 230 Kč 8 720 Kč 

Pro seniory 8 360 Kč 7 890 Kč 

Zdroj: <www.darkov.cz> [cit. 2009-2-5] 

 

Procedury pobytu Pro dámy:  přírodní jodobromová koupel, 3x suchá uhličitá koupel, 

2x perličková koupel aromatická, 2x lymfodrenáţ přístrojová, osvěţující de Luxe aroma 

masáţ celková, reflexní masáţ plosky nohou, 2x oxygenoterapie, 3x solárium, pleťová 

relaxační masáţ hlavy a šíje, olejová masáţ proti celulitidě. 

Procedury pobytu Pro dámy s poláriem: procedury jsou stejné jako u předchozího 

programu, navíc je zahrnut 3x vstup do kryokomory. 

Týden lázeňské pohody: přírodní jodobromová koupel, 2x perličková koupel 

aromatická, 3x teplé částečné rašelinové obklady, 2x klasická masáţ částečná, 3x suchá 

uhličitá koupel, lymfodrenáţ přístrojová, 3x oxygenoterapie. 

Procedury programu Pro seniory: přírodní jodobromová koupel, perličková koupel 

aromatická, 2x teplé částečné rašelinové obklady, 2x klasická masáţ částečná, 3x suchá 

uhličitá koupel, 3x oxygenoterapie. 

Všechny programy zahrnují celodenní stravování, ubytování ve dvoulůţkovém 

pokoji standart a dárek na uvítanou. V ceně těchto pobytů není zahrnut lázeňský poplatek 

15 Kč / den. Délka pobytu je 8 dní a 7 nocí. [21] 
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5 SWOT analýza Lázní Darkov 

 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy. Pomocí analýzy 

zjišťujeme moţnosti a nedostatky společnosti. Cílem analýzy je identifikovat, analyzovat 

a ohodnotit všechny faktory, které budou mít vliv na konečnou volbu strategie a cílů.  

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy. Silné a 

slabé stránky jsou měřeny interním hodnotícím procesem nebo benmarchingem (srovnání 

s konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty, které zvyšují nebo sniţují vnitřní 

hodnotu firmy. 

Příleţitosti a ohroţení se zaměřuje na vnější prostředí, které podnik ovlivňují, 

avšak je nemůţe ovlivnit. Je třeba tyto faktory identifikovat a nadále sledovat pro 

dosaţení cílů a strategie podniku.  

Podnik by měl vyzdvihovat do popředí silné stránky a potlačovat slabé stránky. 

Firma by se měla snaţit vyuţívat příleţitosti ve svůj prospěch. [20]  

 

Silné stránky 

 Dlouholetá tradice v lázeňství. 

 Přijatelná cenová úroveň nabízených sluţeb. 

 Vysoká specializace a rozvíjení odbornosti v oblasti léčby. 

 Systém Management Kvality v oblasti zdravotnictví, ubytování a stravování. 

 Projekt TEP. 

 Propracovaná marketingová politika. 

 Rostoucí počet zahraničních pacientů. 

 Vlastní cestovní agentura a zastoupení v zahraničí. 

 Rozsáhlá nabídka sluţeb pro volný čas. 

 Soustavná modernizace ubytovacích kapacit. 

 Bezbariérové prostředí. 

 Vše pod jednou střechou (Rehabilitační sanatorium). 

 Špičková úroveň gastronomických sluţeb. 

 

Slabé stránky 

 Karviná není typickým lázeňským městem. 
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 Chybí systémová certifikace (ISO 9001, Standard HOREKA, Certifikát 

EUROPESPA MED). 

 Nízký podíl samoplátců. 

 

 

Příleţitosti 

 Vzrůstající zájem o zdravý ţivotní styl a wellnes. 

  Růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v tuzemsku. 

 Vzrůstající poptávka po balíčcích sluţeb.  

 Stárnoucí populace. 

 

Ohroţení 

 Změna zdravotní politiky státu - moţný pokles úhrad za lázeňskou léčbu. 

 Světová finanční krize. 
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6 Návrhy a doporučení 

 

Lázně Darkov mají oproti ostatním lázním České Republiky nízký podíl 

samoplátců. Bylo by vhodné se zaměřit na trvalou podporu samoplátců a nadále 

rozšiřovat pro ně atraktivní nabídky sluţeb. Lázně by se měli soustředit na firemní 

klientelu s nabídkou moţnosti pořádání konferencí v lázních, udílení pobytů pro své 

obchodní partnery nebo pro jejich zaměstnance prostřednictvím zaměstnaneckých výhod.   

Lázně by měly dát najevo, jak si váţí svých stálých klientů. Proto by měly 

podporovat opakované pobyty pacientů v lázních, a to pomocí věrnostních karet, které by 

nabízely zvýhodněné pobyty.  

Lázně Darkov nemají potřebné systémové certifikace, které by posílily kvalitu 

poskytovaných sluţeb a jejich významnost na lázeňském trhu. 

Normy systému management jakosti ISO 9001:2000 jsou pro vnitřní aplikaci, 

certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Vyuţívá se pro nezávislé 

hodnocení schopnosti organizace. Podniku umoţňují získávání a poskytování sluţeb i 

nejnáročnějším zákazníkům s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti, garantují stálost 

výrobního procesu, a tím i stabilní vysoké kvality poskytování sluţeb, zvyšují 

konkurenceschopnost, zkvalitňují systém řízení a zdokonalují organizační strukturu 

podniku. Je třeba dodrţovat zdravotnické, hygienické a bezpečnostní standarty a normy. 

Kontrola dodrţování norem je prováděna kaţdý rok, kdy se prodluţuje doba platnosti 

certifikátu. [15] 

Certifikát EUROSPA MED potvrzuje kvalitu i účinnost poskytování sluţeb lázní.  

Certifikát získá jen ten, kdo splní na čtyři sta kritérií. Certifikát zajišťuje splnění limitů, 

od kvality lázeňské péče, úroveň a počtu lékařů, sloţení léčebného zdroje aţ po úroveň 

zajištění majetku a bezpečí klientů. Tuzemské lázně tak budou moci přijímat pacienty s 

kompletní úhradou ceny nejen od českých, ale i od zahraničních zdravotních pojišťoven. 

Pro zahraniční pacienty se certifikát EuroSpa Med stává dokladem srovnatelné úrovně 

lázeňské péče s tou, na jakou jsou pacienti z domova zvyklí. [13] 

Lázní Darkov chybí certifikát HO.RE.KA, coţ představuje klasifikační znak 

udílený pro ubytovací zařízení. Tento certifikát má doporučující charakter a slouţí jako 

pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení kategorií hotel, penzion, hotel garni a motel 

do příslušných tříd podle stanovených poţadavků. Za cíl má zlepšení orientace zákazníků 
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a cestovních kanceláří a agentur, zvýšení přehlednosti trhu ubytování a zkvalitnění sluţeb 

poskytovaných ubytovacími zařízeními. [14] 
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7 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zachytit současný stav zdravotního cestovního ruchu 

na konkrétním subjektu, Lázní Darkov, a.s.  

Informace byly získány z vnitřních materiálů lázní, webových stránek, 

propagačních materiálů, publikací a kniţní literatury. 

Ve čtvrté kapitole shrnuji zjištěné informace do SWOT analýzy. Tato analýza je 

podkladem pro návrhy a doporučení nové strategie rozvoje zdravotního cestovního ruchu. 

Lázně Darkov se svou dlouholetou tradicí v lázeňství poskytují komplexní sluţby 

na velmi vysoké úrovni. Nabízejí rozsáhlou a pestrou nabídku léčebných procedur, které 

jsou neustále doplňovány o nové léčebné procesy a metody. Lázně disponují příjemným 

prostředím s bohatým kulturním, společenským a sportovním vyţitím.  

Lázně Darkov zároveň pruţně zareagovaly na vznikající nové trendy v oblasti 

zdravotního cestovního ruchu. Otevřením Centra regenerace a Světu vitality bylo 

umoţněno čerpání celé řady wellness pobytů a programů pro samoplátce nebo pacienty 

ubytovaných v lázních.  

Zjistila jsem, ţe slabou stránkou podniku je však nízký podíl samoplátců a to ve 

srovnání s ostatními lázeňskými zařízeními, z čehoţ plyne: závislost na jednom 

„odběrateli“ je vysoce riskantní. Bylo by vhodné zvyšovat nabídku sluţeb pro tento 

segment samoplátecké klientely, dovolávat se firemních zákazníků, rodin a také 

zahraničních pacientů. 

Zjištěním bylo, ţe Lázním Darkov chybí odborné a systémové certifikace, které by 

garantovaly kvalitu poskytovaných sluţeb, a tím zvýšily jejich konkurenční schopnost 

vůči ostatním lázeňským zařízením. Díky certifikátu EuroSpa Med by lázně mohly zvýšit 

počet zahraničních pacientů, hlavně ze západoevropské klientely. Certifikát umoţňuje 

úhradu komplexní lázeňské péče zahraničních pacientů jejich mateřskými zdravotními 

pojišťovnami. 

Předností Lázní Darkov je Program TEP, který je jedinečný v naší republice. 

Program umoţňuje rychlé zotavení po operacích zejména kyčelních kloubů. Systém je 

zaloţen na přemístění pacienta z lůţka nemocnice přímo na lůţko v lázních. 

Lázně Darkov mají vhodné předpoklady pro rozvoj zdravotního cestovního ruchu. 
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S rostoucí průměrnou délkou ţivota a rostoucí kvalitou ţivotní úrovně roste 

potřeba prevence. V dnešní moderní a časově náročné době je lázeňství jedna z moţností 

jak obnovit psychické i fyzické síly.  

Propagací lázní na zahraničních a domácích veletrzích cestovního ruchu se region 

představuje jako turisticky zajímavá destinace. Rozvoj zdravotního cestovního ruchu 

v podobě lázeňství do budoucna bude přispívat k rozvoji cestovního ruchu i zviditelnění 

regionu, kraje i ČR.  
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Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce 

 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo, 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít (§ 35 

odst. 3), 
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Resumé 

 

Bakalářské práce je zaměřena na cestovní ruch. Jednou z forem cestovního ruchu je 

lázeňství. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol.  

 

První kapitola obsahuje teoretické předpoklady systému lázeňství. Zde jsem popsala nové 

trendy lázeňství. 

 

V další části jsem aplikovala zjištěný teoretický základ na konkrétním subjektu Lázně 

Darkov, a. s. Vyhodnotila jsem hospodaření a poskytované sluţby společnosti a moţnou 

konkurenci v Moravskoslezském kraji.  

 

Nalezené informace o Lázních Darkov jsem shrnula do SWOT analýza. SWOT analýza 

zachycuje silné a slabé stránky, moţnosti a ohroţení společnosti. Tato analýza byla 

podkladem pro novou strategii rozvoje zdravotního cestovního ruchu.  

 

  

Summary 

 

The bachelor work locates in tourism. Once of form tourism is spa. The bachelor work 

separate up four sections. 

 

The first section includes theoretic´s data of spa´s system and new trends of spa.  

 

I am apply findings theoretic´s principle to particular subject Lázně Darkov, a. s. I  

describe economy and customer servises of company and possibly competition in 

Moravian–Silesian Region. 

 

I give a summary the found informatic of Lázně Darkov in SWOT analyse. SWOT 

analyse restrains Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of company. This 

analyse create basic of new strategy development health´s tourism.  


