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1 Úvod 

 

Wellness – v současnosti velmi atraktivní druh cestovního ruchu. Jaká je budoucnost 

wellness? Jaké jsou jeho klady a zápory? Studuji obor ekonomika cestovního ruchu, proto je 

důležité proniknout do této problematiky. 

  

Wellness se v současné době v České republice stal velkým trendem. Lidé v něm 

nacházejí nejen další formu odpočinku, ale také nový životní styl. Význam wellness díky 

dnešní uspěchané době stále roste. Lidé si stále více uvědomují následky nezdravého 

životního stylu, a proto navštěvují různá wellness zařízení ve snaze udržet si své zdraví co 

nejdéle.  

 

Vzniká nové tržní prostředí, tzv. wellness business. Pro podnikatele je tento, dynamicky 

se rozvíjející, obor velkou příležitostí. V tomto businessu najdou uplatnění hoteliéři, majitelé 

lázní, majitelé fitness center, relaxačních center, ale také firmy zabývající se výrobou wellness 

vybavení. Wellness pobyty se nově staly nabídkou cestovních kanceláří a agentur. Jsou 

zakládány nejrůznější asociace a sdružení na podporu a šíření wellness. Wellness se také 

prezentuje na různých veletrzích, výstavách atd. 

 

Jako každé perspektivní odvětví přináší wellness nejenom peníze, ale také mnoho 

pracovních příležitostí a určitý rozvoj v dané lokalitě. A i přes počáteční problémy v oblasti 

poskytovaní těchto služeb, týkající se nezkušenosti českých podnikatelů, je zde snaha se učit 

od západních sousedů, kteří jsou daleko před námi. 

 

Do budoucna můžeme čekat rozhodně zkvalitnění služeb, růst zájmu široké veřejnosti    

o tyto služby. Budou vznikat nová wellness zařízení. Budou se navazovat kontakty se 

zahraničními podnikateli v oboru a třeba tak budou vznikat i mezinárodní řetězce, poskytující 

co nejkomplexnější služby. 
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1.1 Cíle práce a metodika zpracování 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit situaci na současném wellness trhu ve Zlínském 

kraji. Zjistit, které kategorie wellness businessu se uplatňují v kraji a jaká infrastruktura byla 

vybudována. 

 

Informace ke své práci jsem čerpala z odborné literatury, a to z publikací zabývajících 

se oborem wellness, cestovním ruchem, marketingem či ekonomikou cestovního ruchu. 

Dalším podkladem pro moji práci byly internetové zdroje týkající se informací o jednotlivých 

wellness zařízení a lázních. Údaje jsem následně doplnila o informace a číselná data získané 

z wellness zařízení, které nejsou veřejně dostupné. 

 

Zpracování daného tématu vyžaduje mnoho postupných kroků. V první řadě opatřit si 

zdroje informací o tomto, pro mě zatím málo známém oboru podnikání. Tzn. opatřit a shrnout 

existující publikace, vyhledávat informace ve slovnících či encyklopediích.  

 

Text bakalářské práce, by měl charakterizovat dosavadní stav poznání a prokázat, že se 

v dané problematice orientuji. Úkoly bakalářské práce: 

- stanovit kategorie wellness businessu a určit subjekty, které na tomto trhu působí 

- osvojit si infrastrukturu wellness businessu a popsat ji  

- vytvořit současnou a přehlednou výpověď o současném stavu wellness businessu ve 

Zlínském kraji. 
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2 Dosavadní stav poznání dané problematiky 

 

2.1 Pojem wellness 

Wellness je součástí tzv. zdravotního cestovního ruchu (health tourism). Tento druh 

cestovního ruchu vznikl z potřeby lidí, kteří si chtějí uchovat své zdraví, které je negativně 

ovlivňováno rychlým životním tempem a nezdravým životním stylem. [4] 

 

Slovo wellness je spojením anglických slov well being a fitness, ve volném překladu 

to znamená: „být v pohodě a fit“ nebo „dobré zdraví“. [5]  

 

Existuje mnoho definic tohoto pojmu. Podle České asociace wellness (ČAW) 

znamená slovo wellness: „Stav/pocit blahobytu, jež je maximálně orientovaný na individuální 

možnosti člověka - vlastní osoby. Je to dlouhotrvající - stupňující se proces přeměny vaší 

psychické, intelektuální, emoční, sociální, duchovní a okolní pohody. Tyto parametry jsou 

nejdůležitější součástí wellness. Wellness je také označení pro strukturu, zařízení a prostor, 

které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (architektura, design, barvy…) a pro 

programy, které nás k pocitům wellness vedou (procedury, balíčky, menu…). Wellness prostor 

je v nás i v přírodě, pokud  zajišťuje prožitek krásy, klidu a míru.“ [35] 

 

Další pojetí slova wellness: „Wellness je cesta, postup, přístup, který jsme zaujali 

k sobě samému a k okolí. Je to filozofie, pro kterou se svobodně rozhodneme  a kterou budeme 

vyznávat. Je to komplexní pojem, jenž zahrnuje snad všechny oblasti našeho života, který teď 

musíme přehodnotit. Je to holistický (celostní) pohled na kvalitu našeho stravování, našeho 

vztahu k přírodě, k našim zvykům a stereotypům vůči nám samým a v komunikaci s druhými, 

pohled na péči, kterou věnujeme našemu tělu a našemu osobnímu růstu. Wellness je také 

prostor. Místo, kde je vše perfektní, kde je nám dobře. Pro někoho je to prostor snů, někdo za 

tím uvidí domov, jiný kouzelné místo v přírodě.“ [2, s. 14] 

 

Zjednodušené pojetí představuje wellness jako cestu k harmonickému vyvážení těla, 

duše a mysli. Wellness také můžeme chápat jako synonymum pro zdravý životní styl či jako 

prevenci proti onemocnění. 

Abychom pojem wellness pochopili přesněji, je nutné tento pojem rozlišit od 

lázeňství, se kterým má mnoho společného. Wellness nabízí jak relaxační, tak i některé 
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léčebné procedury. A naopak lázně poskytují svým zákazníkům léčebné kúry, které se mohou 

kombinovat s wellness relaxačními procedurami.  

Hlavním rozdílem je to, že do lázní pacienti jezdí za účelem léčby zdravotních 

komplikací. Zatímco wellness znamená žít správným životním stylem, a tak nemocem 

předcházet. Wellness využívají tedy lidé zdraví, většina wellness procedur má převážně 

relaxační účinky.  

Hosté si v těchto zařízeních hradí celý pobyt sami. Wellness zařízení nepotřebuje 

k fungování přírodní léčebné zdroje, tak jak je tomu u lázní. Délka pobytu se také liší, je 

kratší, většinou 4-7 dnů. [31] 

 

2.2 Wellness životní styl 

Jak už bylo výše uvedeno žít wellness životním stylem znamená cestu, jak dosáhnout 

harmonie těla, duše a mysli.  Této harmonie lze dosáhnout díky: 

- zdravé výživě 

- kontrole a dosažení optimální hmotnosti 

- pohybu (fitness) 

- kontrole stresu 

- psychické pohodě 

 

Zdravá výživa 

Ve wellness životním stylu je dodržování racionální výživy nutností. Díky zdravému 

stravování lze předcházet některým onemocněním (např. cukrovka, obezita, některé formy 

rakoviny...). 

 Ta správná strava je plná vitamínů, minerálních látek a živin. Podstatou je strava 

pravidelná, pestrá, podávaná v přiměřeném množství, v níž chybí nevhodné tuky a cukry. Je 

nutné se vyvarovat tučných mas, cukrovinek a naopak zahrnout do stravy více ovoce, 

zeleniny, luštěnin atd. 

S racionální stravou je úzce spjat pitný režim (denní dávka tekutin by měla být dva až 

tři litry čisté vody, neslazených ovocných, bylinných nebo zelených čajů apod.). 

Samozřejmostí je omezit alkohol a nekouřit.  

Vše co by mělo tvořit základ zdravého jídelníčku a čeho je nutno se vyvarovat je 

uvedeno v tzv. potravinové pyramidě zdravé výživy.  
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Kontrola a dosažení optimální hmotnosti 

Ke zdravému životnímu stylu patří také optimální hmotnost. Protože nízká nebo 

naopak velmi vysoká hmotnost vede k mnoha chorobám.  

Ke zjištění optimální váhy, její dosažení a udržení existují různé metody. Např. Body 

Mass Index (BMI), díky tomuto indexu lze zjistit optimální hmotnost. Hydrostatickou 

technikou vážení se dá změřit tuk v těle. Výživové tabulky a indexy nám zase řeknou kolik 

lze denně přijmout energie. Glykemický index potravin zase udává množství cukru v dané 

potravině atd. [5]   

 

Pohyb  

Pohybovou aktivitou může být fitness, tento pojem vyjadřuje fyzickou zdatnost. 

Fitness zahrnuje pravidelnou fyzicky náročnější činnost jako je posilování, běh, aerobik, 

spinning apod.  

Ale k tomu, aby se lidé zdravě cítili a vypadali lze využít i méně náročnější sporty 

jako jízda na kole, plavání, jóga apod. [8]   

 

Kontrola stresu 

K wellness životnímu stylu patří dovednost zvládat stresové situace, případně 

redukovat stres za pomoci wellness (využití relaxačních a sportovních aktivit). 

 

Psychická pohoda 

Psychickou pohodu plně dosáhne jen duševně zdravý člověk, který reaguje spontánně, 

je realista, je schopen uspokojit své potřeby, je zodpovědný atd. [5]    

 

2.3 Dimenze wellness (selfness) 

Podle Evy Blahušové je wellness kombinací pěti dimenzí, jejichž harmonizací člověk 

dosáhne kvalitního života. Je to například fyzická dimenze, která zahrnuje fitness, zdravou 

výživu, kontrolu a ovlivňování hmotnosti, prevenci onemocnění. Je ze všech nejdůležitější, 

má totiž největší vliv na zdraví a kvalitu života. Jinou je sociální dimenze, kterou se rozumí 

udržování dobrých vztahů s přáteli, rodinou, kolegy, partnerem apod. [1]     
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Dimenze podle Blahušové vlastně definují pojem selfness, který s pojmem wellness 

úzce souvisí. Selfness je označován jako „druhá vlna wellness“. Tento pojem vznikl jako 

reakce na to, že se z wellness ztratila původní myšlenka a stal se z něho jenom byznys. 

 Hlavní myšlenkou pojmu selfness je to, že by účastník wellness neměl být jen 

pasivním příjemcem různých relaxačních procedur, ale měl by se aktivně podílet na svém 

fyzickém a duševním zdokonalování. [31]     

 

2.4 Vývoj wellness 

Historie wellness úzce souvisí s historií lázeňství. Lázeňství a wellness se začalo 

rozlišovat až ve 20. stol. Prvopočátky wellness lze zaznamenat už ve starověku, kdy byly 

lázně doplňovány prostory pro relaxaci a odpočinek (odpočívárny, tělocvičny, čítárny...).  

Za mezník ve vývoji wellness lze považovat vydání knihy High Level Wellness (1961) 

od amerického lékaře Halberta L. Dunna. V této knize pojmenoval zdravý životní styl jako 

wellness. Následně se tento pojem začal šířit i mezi lidmi a v roce 1977 byla založena 

organizace „National Wellness Institute“, která propaguje a podporuje jeho rozvoj po celém 

světě.  

Do Evropy se wellness dostává v 80. letech 20. stol., kdy jako první začalo uplatňovat 

myšlenku wellness Rakousko. Následně se přidalo i Německo a Švýcarsko a postupně se 

začaly budovat tyto hotely a centra. 

Díky odloučení od veškerého západního dění se wellness dostal do České republiky 

začátkem 90. let. K dynamickému rozvoji dochází ale až v posledních pár letech, hlavně díky 

aktivní propagaci zdravého životního stylu. Lidé si začali uvědomovat, že je nutné dbát o své 

zdraví a duševní spokojenost. V poslední době roste také tlak na fyzický vzhled. Hlavně ženy 

dbají o to, aby byly štíhlé a vypadaly krásně a mladě. Tato poptávka je uspokojována 

rostoucím počtem wellness, fitness a beauty center. Také lázně zareagovaly na tento trend, 

který se díky náročnosti poptávky musel stát součástí léčebných pobytů v lázních. [5]     

V roce 2007 pak byla založena Česká asociace wellness, která má za cíl podporovat       

a rozvíjet obor wellness v České republice. Je to sdružení právnických a fyzických osob 

působících v této oblasti. Jedním z cílů asociace je i vytvoření jednotné certifikace                  

a klasifikace subjektů wellness. [34]    
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2.5 Aktivní a pasivní wellness 

U wellness je důležitá harmonizace těla, duše a mysli. Pokud k takové vyrovnanosti 

člověk dospěje díky fyzické aktivitě, jde o tzv. aktivní wellness, když se tohoto pocitu 

dosáhne díky jiným činnostem, jde o tzv. pasivní wellness. 

 

Aktivní wellness  

Zahrnuje méně náročné fyzické a sportovní aktivity. Tyto aktivity nenutí člověka 

k maximálnímu výkonu, jedná se spíše o aktivní odpočinek např. při turistice, plavání, jízdě 

na kole... Tento pohyb se nemusí uskutečňovat každý den, stačí se mu věnovat rekreačně. [8]    

 

Pasivní wellness  

Do pasivního wellness patří procedury jako prohřívací, ochlazovací, bath procedury, 

beauty procedury, respirační procedury, fyzioterapeutické, orientální apod. 

 

Poskytování některých relaxačních procedur vyžaduje náročnější realizační 

podmínky při výstavbě, a hlavně také významné finanční náklady jak u stavby, tak samotného 

budoucího provozu. Patří sem například tzv. vodní svět, který je v aquaparcích, hotelech, 

lázních, sportovních centrech aj. a představuje plavecké či rekreační bazény.  

Základní rozdíly mezi plaveckým a rekreačním bazénem jsou ty, že u rekreačních 

bazénů jsou instalovány vodní atrakce (tobogány, masážní lavice, vodopády...), je tu menší 

hloubka a plocha vody než u plaveckého bazénu. Rekreační bazény vyžadují i vyšší teplotu 

vody.  

Do rekreačních bazénů patří např.: 

Bazén vířivý (vířivka, whirlpool), kdy trysky působí na tlakové masážní body, čímž je 

docílena masáž celého těla (uvolnění svalstva, zbavení stresu). Z trysek může vycházet voda 

(whirlpool), vzduch (airpool) nebo kombinace obojího (turbopool).  

Bazén s proudící vodou (divoká, líná řeka), kdy se v bazénu vytvoří proud vody           

o různé rychlosti, který pak uživatele unáší.  

Bazén s vlnobitím, díky technologiím lze instalovat, jak klasické vlnobití, které 

potřebuje větší bazén, tak i stojaté vlnění, které se dá instalovat i do menšího bazénu                

a například zvýšit tak návštěvnost i běžných plaveckých bazénů. [14]      

Wellness se nemusí uskutečňovat jen v uzavřených prostorách a zařízeních, ale také 

v přírodě, kdy lze rozlišit např.: 
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Klimatoterapii 

Při této terapii se využívá příznivý vliv klimatu na lidský organismus. Patří sem např. 

sluneční svit, čisté ovzduší, teplota vzduchu...  

Helioterapii 

Souvisí s klimatoterapií, je to léčba slunečními paprsky. Slunce nejen dodává vitamín 

D, ale výrazně zlepšuje náladu, např. po dlouhém zimním období bez dostatku přírodního 

světla. 

Naturoterapii 

Zahrnuje všechny pozitivní vlivy přírody na lidský organismus. Energii lze načerpat 

například procházkou v lese nebo meditací a celkově pobytem v přírodě. 

Terapii bioenergií 

Tato terapie úzce souvisí s naturoterapií, tedy s přírodou, kde se čerpá pozitivní 

energie především díky kontaktu z živými organismy (stromy, zvířata, rostliny...). [2]       

 

2.6 Trendy ve wellness 

Zatímco se v České republice zájem o wellness teprve vyvíjí a získává si stále více 

zastánců, v USA už nastupuje selfness (druhá vlna wellness). V Německu a Rakousku 

dochází ke stagnaci wellness trhu, díky snížení poptávky po wellness aktivitách. Naopak 

v Polsku, Slovinsku a na Slovensku se wellness rozvíjí a podporuje se infrastruktura. 

Švýcarsko se zaměřuje na zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu, za velmi vysokou 

úroveň a kvalitu služeb poskytovaných ve wellness odvětví. Maďarsko zase kombinuje 

městský cestovní ruch s wellness. Británie získala ocenění za nejlepší spa hotel (Pennyhill 

Park Hotel v roce 2009) v Evropě. Tento hotel zároveň patří i mezi největší wellness hotely 

v Evropě. Na Kanárských ostrovech a Madeiře se wellness hotely začaly sdružovat do skupin, 

kdy jim v tomto rozvoji pomáhají němečtí specialisté. 

 

V poslední době jsou velmi populární wellness zařízení, která zařadila do své 

podnikatelské strategie ekologii a udržitelný rozvoj, tzv. green spa. Očekává se, že do 

budoucna budou tyto centra stále více navštěvovaná. 

 

Další trend, který je v České republice populární, je darování poukazů na wellness 

pobyty/procedury rodině, přátelům, kolegům. Wellness se také hojně využívá jako motivace 

k pracovním výkonům od zaměstnavatelů pro zaměstnance. 
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Prognózy odborníků říkají, že poptávka po wellness aktivitách a procedurách v České 

republice poroste i v průběhu dalších 10 až 20 let. V budoucnu to znamená další rozvoj 

wellness center, hotelů, beauty salónů apod. [31]      

 

2.7 Klasifikace a certifikace wellness zařízení 

Wellness zařízením se rozumí takové zařízení, které neposkytuje lázeňskou léčbu, 

nepotřebuje ke svému provozu přítomnost přírodních léčebných zdrojů. Takovými zařízeními 

jsou např. wellness hotely, relaxační a sportovní centra aj. 

Rychlý rozvoj samotného pojmu wellness znamenal pro Českou republiku vznik 

mnoha těchto zařízení. To způsobilo problémy s jejich klasifikací. Neexistují žádná pravidla    

a podmínky týkající se úrovně vybavení a poskytovaných služeb v těchto zařízeních. Proto na 

trhu působí mnoho provozů nedostatečné kvality, které se mnohdy neprávem prezentují 

označením wellness.  

Touto problematikou se zabývá Česká asociace wellness, která společně 

s Ministerstvem pro místní rozvoj pracuje na jednotné klasifikaci a certifikaci wellness 

subjektů. Pracují na ucelené formulaci podmínek a pravidel, potřebných k certifikaci.  

Za pomoci dotací z EU by pak v budoucnu mohla být wellness zařízení certifikována 

jako wellness gold, silver či bronze, podle kvality vybavení a poskytovaných služeb.             

A k ubytovacím kategoriím by se nově mohla přidat i kategorie wellness hotel a resort. [34]       

Jak poznat dobré wellness zařízení? Podle Dr. Jana Hejmy, prezidenta České asociace 

wellness, musí mít kvalitní wellness centrum několik atribut. Velmi důležitá je obsluha tohoto 

zařízení, která musí mít odborné znalosti v oboru a zajišťovat co nejkvalitnější péči. 

Samozřejmostí u těchto osob je příjemné vystupování a vstřícnost. Přítomnost recepce u 

těchto provozů je také důležitá. Návštěvníci jsou zde informováni o provozu, procedurách, 

výhodách pro klienty atd. Dalším neméně důležitým prvkem je správně zvolený interiér 

celého zařízení, umožňující navození dobré nálady, pohody. Součástí první návštěvy by měla 

být i základní diagnostická prohlídka, z níž vyplyne pro klienta vhodnost určitých 

pohybových aktivit či procedur. Nedílnou součástí wellness zařízení tvoří wellness zóna 

s bazénem, vířivkou, vodními procedurami, saunovým světem, masážemi... Každý provoz 

musí mít sociální zařízení a odpočívárny na adekvátní úrovni. Vhodná je přítomnost               

a možnost konzultace s odborníky ohledně stravy, pohybu... Na toto zařízení by měly 

navazovat i venkovní aktivity organizované pro návštěvníky (nordic walking, jízda na koni, 

kole, bruslích, turistika apod.). Je vhodné počítat i s parkovacími plochami pouze pro 
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návštěvníky tohoto centra. Výhodou může být i umístění prodejny se sportovním zbožím, 

např. prodejna plavek v aquaparku, prodej sportovního oblečení ve fitness centru... Wellness 

centra by se měla snažit o inovace, díky zavádění nejnovějších trendů v této oblasti a hlavně 

co nejlépe motivovat zákazníky k další návštěvě. [34] 

 

 

V roce 2010 byl realizován průzkum potřeb zákazníků pro různé sektory cestovního 

ruchu. Jedním z těchto sektorů byl i wellness. Tento průzkum si objednalo Ministerstvo pro 

místní rozvoj, vypracovala ho pak společnost INCOMA GfK s.r.o. Na realizaci průzkumu se 

podílela i Česká asociace wellness. Cílem bylo zmapovat potřeby a přání zákazníků. 

Respondenti zařazeni do tohoto průzkumu, byli ve věku 18+, kteří jsou aktivními sportovci      

a v posledním půlroce navštívili wellness zařízení. 

  

 

Pro zajímavost jsem vybrala dva grafy, které se týkají důležitosti vybavení                    

a poskytování služeb ve wellness zařízení. 
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Obr. 2.1 – Obecné charakteristiky wellness zařízení 
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Zdroj: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Průzkum potřeb zákazníků pro sektor wellness. Dostupné z:  

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0e605e00-9a9d-4667-bfcd-f20317cd8d1d 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že pro respondenty je nejdůležitější hygiena              

a čistota ve wellness zařízení, a to podle společnosti INCOMA, zejména pro ženy, starší lidi     

a obyvatele větších měst. Dále je pro dotazované důležitý pozitivní přístup zaměstnanců ke 

klientovi a hlavně jejich kvalifikace. Zajímavé je, že účastníky průzkumu téměř vůbec 

nezajímalo, jak takové wellness zařízení vypadá po estetické stránce a jakou má návaznost na 

venkovní aktivity. 
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Obr. 2.2 – Vybavení a poskytované služby wellness zařízení 
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Průzkum potřeb zákazníků pro sektor wellness. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0e605e00-9a9d-4667-bfcd-f20317cd8d1d 

 

U průzkumu vybavení a poskytovaných služeb respondenti považují za nejdůležitější 

vybavení wellness zařízení bazén, recepci a moderní sociální zázemí. Samotné relaxační 

procedury pro dotazované nejsou až tak důležité. A např. spa zóna byla, jak tvrdí INCOMA, 

pro čtvrtinu dotázaných úplně neznámým pojmem, což se také promítlo do jejich preferencí. 

[29] 
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3 Charakteristika situace ve wellness podnikání 

 

3.1 Wellness business v České republice 

Wellness zasahuje jak do osobního, tak do ekonomického života obyvatelstva. Výdaje, 

které jsou na něj vynaložené a s ním spojené jsou součástí hrubého domácího produktu České 

republiky. Rozvoj wellness oboru podporuje jak zaměstnanost, tak investiční činnost. 

Do České republiky se dostal po roce 1989. Největší rozvoj infrastruktury zažívá ale 

až v posledních letech. Díky dynamickému rozvoji představuje velmi perspektivní obor pro 

podnikatelské subjekty.  

 

V současné době jsou wellness služby důležitou součástí nabídky hotelů, komerčních 

wellness zařízení a lázní. 

Wellness je možné rozlišit na lázeňský a nelázeňský. O businessu se z větší části dá 

hovořit pouze u nelázeňského wellness. Který zahrnuje hotely, aquaparky, fitness centra, 

masážní a kosmetické salóny apod. Dále sem patří výrobci wellness vybavení, např. 

výrobci bazénů, vířivek, saun atd. Potom také cestovní kanceláře a agentury, zabývající se 

prodejem wellness pobytů. A do určité míry i veletrhy a výstavy, kde se všichni prezentují. 

Zatímco pro lázně je pořád primární nabídka léčebných pobytů, které neplatí pacienti, 

ale zdravotní pojišťovny. To ale neznamená, že by se některé lázně nepřizpůsobily wellness 

trendu. Nabízejí kratší pobyty s wellness relaxačními procedurami o které má zájem stále více 

lidí. 

 

3.1.1 Hotely 

U hotelů s wellness službami nejsou nejdůležitější služby jako ubytování a stravování, 

ale naopak služby doplňkové (relaxace, regenerace, sportovní aktivity...). 

Existují tzv. wellness hotely, které se přímo specializují na nabídku wellness. Plně se 

přizpůsobily této filozofii, kdy hotelové vybavení, architektura, design, stravování... naplňují 

základní cíle wellness.  

V České republice dále existují hotely s wellness aspekty. Při stavbě těchto hotelů 

nejdříve nebylo počítáno se zřízením wellness relaxačního centra. Určité relaxační zóny zde 

byly dobudovány až později. V dnešní době se totiž stalo pro hotely nezbytností zřídit alespoň 

malou relaxační zónu, aby obstály v rostoucí konkurenci. Mít v hotelu vlastní wellness 

centrum je sice finančně náročně, ale má také mnoho přínosů např.: 
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- získání nových zákazníků (i místní obyvatelstvo) 

- prodloužení hotelové sezóny 

- možnost poskytování doplňkových služeb nezávislých na počasí 

- vyšší víkendová obsazenost díky speciálním programům 

- zvýšení obratu 

- pozitivní image 

 

Součástí wellness hotelů se stala i kongresová turistika, která se významně podílí na 

jejich rozvoji. Kromě účasti na jednotlivých kongresech, konferencích, seminářích apod. je 

pro tyto účastníky samozřejmostí odpočinek a relaxace v příjemném prostředí, což wellness 

nabízí. Ve wellness hotelech se může pořádat také teambuilding. Výhodou těchto akcí je, že 

v případě spokojenosti s poskytnutými službami se manažeři, podnikatelé, zaměstnanci... vrátí 

do tohoto hotelu i soukromně, např. s rodinou. [6,8]       

 

V současné době se v České republice nachází relativně velké množství tzv. wellness 

hotelů. Problémem je, ale již výše uvedená klasifikace a certifikace, kdy tyto hotely nabízejí 

nekvalitní služby a jejich vybavení neodpovídá standardu. V republice je opravdových 

wellness hotelů, které by se mohly srovnávat se zahraničím jen velmi málo. [34]       

 

Následující hotely jsem si vybrala k představení, protože jsou zajímavé svými 

službami, vybavením, polohou nebo návazností na sportovní aktivity. Jejich aktivní a pasivní 

forma wellness je na vysoké úrovni. Příklady wellness hotelů v ČR: 

1. WELLNESS HOTEL FRYMBURK 4*  

Wellness hotel Frymburk v Jihočeském kraji je v České republice největším wellness 

hotelem. Kromě velkého množství wellness a spa procedur, mohou návštěvníci využít              

i aquapark, který se nachází přímo v areálu hotelu, dále saunový svět, solnou jeskyni atd. Na 

relaxační aktivity výborně navazují i ty sportovní. Díky blízkosti nádrže Lipno se mohou 

návštěvníci v letním období věnovat vodním sportům. Kolem nádrže je vybudovaná 

cyklostezka. V zimních měsících je možné využít Skiareálu Lipno nebo bruslit na zamrzlém 

Lipně (bruslařská dráha přes 10 km). Hotel také nabízí výlety na golfová hřiště v Rakousku. 

Přímo v hotelu se pak nachází fitness centrum, bowling, spinning...  
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2. HOTEL DAROVANSKÝ DVŮR 4* 

Hotel se nachází v Plzeňském kraji poblíž Plzně v obci Břasy. Hotel je vybaven 

wellness centrem Vitální svět, který je vybudovaný v antickém stylu. Ve wellness zóně se 

nachází sauny, vířivka, ochlazovací bazének, masážní sprchy, několik odpočíváren... Nabídku 

také tvoří různé druhy masáží. Tento resort je atraktivní zejména kvůli velkému areálu            

a okolí, které lze využít pro aktivní odpočinek. Přímo v areálu se nachází golfové hřiště. 

Vybudovány jsou zde také prostory pro míčové hry (fotbalová, volejbalová hřiště, tenisové 

kurty...), vodní sporty (vyhřívaný venkovní bazén, vodáctví na Berounce). V hotelu se 

nachází dále např. tělocvična, bowling... Celý areál se nachází v blízkosti přírodního parku 

Horní Berounka vhodného pro venkovní aktivity, jako turistika, cyklistika, jízda na koni atd.  

 

3. HOTEL PROSPER 4* 

Hotel se nalézá v Moravskoslezském kraji v Čeladné v Beskydech. Ve svém wellness 

centru nabízí vyhřívaný krytý bazén, finskou saunu, infrasaunu, bio saunu, parní kabinu, 

masáže a orientální procedury, solárium. Nedílnou součástí je i fitness centrum a salon krásy. 

V okolí hotelu je k dispozici golf club, jízdárna. Hoteloví hosté si mohou vyzkoušet nordic 

walking. Beskydy nabízejí krásné okolí, kde je možné využít turistiku, cyklistiku. V zimním 

období se zde dá lyžovat v menším ski areálu blízko hotelu nebo v Pustevnách, či běžkovat na 

rozsáhlých běžeckých tratích. 

 

4. HOTEL SAVANNAH 4* 

Hotel Savannah najdeme v Jihomoravském kraji u obce Chvalovice nedaleko města 

Znojma. V hotelovém wellness a spa centru se nachází plavecký bazén, sauna, parní lázeň       

a kardiofitness centrum. Atraktivitou v procedurách jsou určitě ajurvedské léčebné terapie, 

které provádí terapeuti přímo ze Srí Lanky. V rámci volného času mohou hosté navštívit 

znojemské kulturní historické památky (např. znojemské podzemí), přírodní atraktivity 

(národní park Podyjí) nebo vinařské stezky.  

 

5. RESORT SVATÁ KATEŘINA 

 Resort se nachází u obce Počátky na Vysočině. Do tohoto resortu se jezdí především 

za hubnutím a tvarováním postavy. Nabízí služby kvalifikovaných trenérů a dietologů. 

Nachází se zde dietologická laboratoř, ve které měří na přístroji detailní složení těla, na 

základě těchto měření odborník doporučí adekvátní stravu, pohyb. Cvičební a sportovní 

programy můžou hosté doplnit jógou, meditací a odpočinkem v krásné okolní přírodě. 
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V hotelu se nachází několik tělocvičen. Po cvičení mohou hosté relaxovat ve wellness zóně se 

saunami, parními lázněmi, vířivce nebo si dopřát zábaly, masáže, solární louku apod. Také 

strava se podřizuje zdravému životnímu stylu, čtyřikrát denně se podávají nízkokalorická jídla 

s velkým podílem zeleniny. Resort se nachází v lese, bez přístupu motorových vozidel a na 

pokojích nejsou žádné televizní a reprodukční přístroje. Zajímavostí je umístění 

hydromasážních van pod širým nebem, meditační místa u vody, pramene a na louce, hosté si 

také můžou zaplatit jízdu psím spřežením. Resort nabízí také balíčky, kromě těch hubnoucích 

antiageing balíčky, jóga a pilates balíčky, golf a lifestyle balíčky a samozřejmě romantické 

pobyty. 

 

3.1.2 Lázně 

České lázeňství patří z hlediska ekonomického k významnému zdroji příjmů pro 

soukromý, komunální a státní sektor. Lázeňství má v České republice dlouholetou tradici       

a k návštěvě láká i zahraniční turisty.  

Na území republiky se nachází přes 30 lázeňských míst a více než 200 lázeňských 

zařízení. Mezi nejvýznamnější místa patří tzv. západočeský lázeňský trojúhelník, který tvoří 

Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně. Další lázeňská místa jsou např. Teplice 

v Čechách, Jáchymov, Poděbrady, Třeboň, Jeseník a Luhačovice. [3] 

Podle lázeňských statistik Czechtourismu se nejvíce jezdí do lázní Karlovarského 

kraje, dále pak do Zlínského a Olomouckého kraje. Karlovarský kraj má kapacitu lůžek přes 

12 000, Olomoucký a Zlínský, oba přes 2000 lůžek. Na návštěvnosti českých lázní, zejména 

pak v Karlovarském kraji se podílí i zahraniční hosté, a to hlavně Rusové a Němci (až ze dvou 

třetin). [17] 

Po roce 1989 musely české lázně zareagovat na náročnější poptávku ze strany klientů. 

Návštěvníci lázní chtěli, kromě léčby, využívat i regenerační a relaxační programy. Lázeňství 

tedy začalo díky wellness plnit i preventivní funkci. Postupně tak přibývá návštěvníků – 

samoplátců.  

Dnes se pod pojmem moderní lázeňství rozumí tzv. medical wellness (healthness). 

K léčebným procedurám, které využívají přírodních zdrojů (minerální vody, plyny, peloidy...) 

se přidávají i wellness procedury (např. čokoládové, medové, aroma masáže, sauna, 

whirlpool, pohybové aktivity...). Tyto služby nabízejí lázně ve formě pobytových balíčků, 

které si klient hradí sám. Tyto balíčky jsou nejčastěji zaměřeny např. na ženy, seniory, 

manažery... 
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České lázně jsou známy také svojí charakteristickou architekturou a zvláštnostmi, 

které jsou důležité pro vytvoření prostředí pro klidný pobyt. Mezi typické stavby patří 

kolonády, fontány, altány, krásné lázeňské domy, sanatoria a jiné historické památky, nechybí 

zde ani parková úprava. 

 V současné době se wellness procedury uplatňují ve více než polovině českých lázní. 

 

3.1.3 Komerční wellness centra 

Komerční wellness centra nabízejí služby fitness a wellness. Ve fitness je 

samozřejmostí posilovna, většinou zde mají zastoupení i spinning, squash a prostory pro další 

cvičení jako aerobic, jóga, pilates... Wellness zastupují vířivky, bazény, solária, sauny... 

Nabídka někdy může být rozšířena i o přednášky a konzultace ohledně zdravé stravy, redukce 

váhy, prevence chorob apod. Ta nejlepší centra dbají i na ekologii a nechybí zde restaurace 

s nabídkou stravy odpovídající zdravému životnímu stylu.  

 

Do komerčních wellness center dále patří aquacentra a aquaparky. Vedle obvyklého 

vybavení (bazény, tobogány, skluzavky a jiné vodní atrakce) zde najdeme relaxační zóny 

s vířivkami, saunami a lze využít masážní, kosmetické a jiné služby. Ve větších 

auquacentrech jsou i prostory vyhrazené pro jiné než vodní sporty (bowling, volejbal...). 

Nedílnou součástí jsou restaurace a bary. 

 

Do komerčních center patří také beauty salóny, které jsou určené především ženám. 

Poskytují se zde služby jako manikúra, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, solárium, masáže... 

[6,8] 

Některé příklady komerčních wellness center: 

1. AQUAPALACE PRAHA 

V komplexu Aquapalace Praha se nachází největší aquapark jak v České republice, tak 

ve střední Evropě. Navštívit zde lze rozsáhlý vodní svět, kromě mnoha vodních atrakcí zde 

mají k dispozici např. i potápěčský tubus o hloubce 8 m, kde lze absolvovat kurzy potápění. 

Dále saunový svět, fitness, spa-wellness centrum s nabídkou relaxačních a beauty procedur. 

V komplexu se dále nachází 4* Aquapalace hotel Prague, kde mohou hoteloví hosté využít 

spa a wellness služby.  
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2. CENTRUM BABYLON LIBEREC 

V tomto centru se nachází 4* hotel Babylon, který je rozdělen na 3 části: hotel 

Wellness, hotel Family, hotel Business. Nabídka wellness a spa procedur je široká. Aquapark 

je velmi dobře vybavený. Centrum Babylon nabízí možnost návštěvy např. vlastního 

lunaparku, casina, music clubu apod. V zimě si hosté mohou zalyžovat na Ještědu. 

 

3. OMEGA CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ OLOMOUC 

 Toto centrum nabízí několik tenisových kurtů vevnitř i venku, čtyři squashové             

a badmintonové kurty a také prostory pro stolní tenis. Posilovnu s posilovací, kardio               

a střečinkovou zónou. Zákazníci mohou dále využít služby osobního trenéra, diagnostiku       

a poradenské služby, týkající se zdravého životního stylu. Centrum dále poskytuje skupinová 

cvičení (aerobik, pilates, H.E.A.T., zumba, bosu atd.). Nacházejí se zde zóny s bazénem, 

whirlpoolem, saunami, párou, solária... Provádí se zde masáže a tzv. bezbolestná liposukce. 

Klienti zde mohou hrát také golf a pétanque. Nechybí tu kadeřnictví, kosmetika, dětský 

koutek, několik barů a restaurace 

 

4. H-CENTRUM STARÉ HRADIŠTĚ 

 Centrum najdeme v obci Staré Hradiště v Pardubickém kraji. Poskytované služby jsou 

podobné jako v Omega centru. Toto centrum ale nabízí některé služby navíc, jsou to např. dvě 

bowlingové dráhy, climbing hall, která je svojí velikostí a kvalitou jedinou svého druhu 

v kraji. Hraje se zde volejbal, florbal. Kromě masáží, vířivek, solárií nabízejí thalasoterapii, 

konkrétně zábaly se solí, řasami, hlínou a bahnem. 

 

Tato centra nabízejí především zábavu a vzrušení pro velké množství lidí, což se od 

hlavní myšlenky wellness značně liší. Dopřát zákazníků harmonii, klid a odpočinek je tedy 

zejména doménou wellness hotelů nebo lázní.  

 

3.1.4 Ostatní subjekty wellness businessu 

Wellness business nezahrnuje jen majitele hotelů, lázní a jiných wellness center, ale      

i subjekty, které s oborem wellness úzce souvisejí, jsou to zejména: 

- wellness veletrhy 

- cestovní kanceláře 

- dodavatelé a výrobci pro wellness odvětví 
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Wellness veletrhy   

Na wellness veletrzích představují výrobci nejnovější trendy ve vybavení pro wellness 

(sauny, bazény, whirlpooly, kryokomory, solária...), v kosmetických oblastech (antiaging, 

estetická medicína...), wellness procedurách... Probíhají zde přednášky a prezentace 

související s wellness, různé soutěže, prodej výrobků, nabídky rekvalifikací a jiného 

vzdělávání v oboru apod. Nabízejí se zde také wellness pobyty. Největší wellness veletrhy 

v České republice: 

1. WELLNESS BALNEA 2011  

7. mezinárodní veletrh wellness, rehabilitace a lázeňství (20.10. – 22. 10. 2011, Praha-

Holešovice) 

 

2. BAZÉNY, SAUNY & SPA  

6. mezinárodní veletrh bazénů, bazénových technologií, saun a lázeňství (10.3.-13.3. 2011, 

PVA Letňany) 

 

3. FOR FITNESS & WELLNESS  

2. festival zdravého životního stylu (10.3. – 13.3. 2011, PVA Letňany) 

 

4. WORLD OF BEAUTY & WELLNESS  

11. mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu (18.2. – 19.2. 

2011, Praha O2 Aréna) 

 

Cestovní kanceláře 

Existují cestovní kanceláře, které se zaměřují převážně na lázeňské a wellness pobyty 

jak v Česku, tak v zahraničí. Některé nabízejí přímo balíčky pro seniory, muže, ženy, 

valentýnské pobyty pro páry... Nejznámějšími cestovními kancelářemi specializujícími se na 

wellness a lázeňské pobyty jsou: 

1. CK WELLNESS TOUR Zlín 

 

2. CK Relax & Wellness Bludov 

 

3. CK Relax Lázně Praha 

 

4. CK S-GUIDE s.r.o. Brno 
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CK S-GUIDE nabízí kromě wellness pobytů i lyžařské pobyty v Alpách, golfové zájezdy, 

pronájem jachet... 

 

Dodavatelé a výrobci pro wellness odvětví 

Wellness business je široký pojem kam lze zařadit prakticky všechno zboží a služby, 

které souvisí se zdravím, štíhlou linií, mládím, krásou, zdravou stravou apod.  

Uvedu zde pouze některé firmy, které se zabývají výrobou, dodávkou wellness 

vybavení nebo výstavbou wellness center. Jsou to např.: 

1. SAUNATOP WELLNESS (Praha) 

Tato společnost nabízí výstavbu wellness zařízení i s vybavením na klíč. Dodává vybavení 

jako jsou například sauny, parní lázně, vířivky, ochlazovny, kryosauny, odpočívarny, zařízení 

pro balneo, solária apod. 

 

2. BALNEOVISION (Ostrava) 

Firma nabízí také wellness na klíč. Poskytuje navíc i výstavbu bazénů (vnitřních                      

i venkovních) a vodních atrakcí (vodopády, chrliče, protiproudy...). 

 

3. INTERGLOBAL (Praha) 

Interglobal se zabývá výrobou, stavbou, prodejem a servisem bazénů. Navíc prodává 

vybavení pro relaxační balneo a wellness centra. 

  

4. SPORTAKCENT (Praha) 

Sportakcent kromě výstavby bazénů a wellness dodává i fitness stroje. 

 

5. ALFA SALT (Plzeň) 

Specializuje se na výstavbu solných jeskyní. 

 

3.2 Trh ve wellness podnikání 

Cestovní ruch patří celosvětově k jednomu z nejvýznamnějších hospodářských 

odvětví. Wellness se v České republice rychle rozvíjí, ale nemá takovou finanční podporu 

státu jako např. lázeňství, cykloturistika apod.  

Tento trh představuje vzájemné působení nabídky a poptávky po zboží a službách 

wellness cestovního ruchu. Nacházejí se zde:  
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1. Subjekty 

Subjekty wellness trhu tvoří: 

- kupující - koneční spotřebitelé nebo např. hotely, které nakupují wellness vybavení 

- prodávající - dodavatelé, např. výrobci wellness vybavení 

 - zprostředkovatelé, např. cestovní kanceláře prodávající wellness pobyty 

- stát  

 

2. Objekty   

Objekty jsou wellness služby a wellness zboží nebo vybavení samotného wellness zařízení, 

které jsou předmětem směny. [10] 

 

Na trhu wellness služeb se setkává: 

Nabídka  

Nabídka je představovaná provozovateli jednotlivých wellness zařízení, kteří nabízejí 

tyto služby. Dále ji mohou tvořit i samotní výrobci vybavení pro tato wellness zařízení (firmy, 

které vyrábějí bazény, sauny, vířivky apod.). V neposlední řadě cestovní kanceláře a agentury 

nabízející wellness pobyty. 

 

Poptávka  

Poptávku tvoří zákazníci, kteří využívají wellness služeb (aktivního a pasivního wellness) 

nebo podnikatelé (provozovatelé wellness zařízení) poptávající wellness vybavení od svých 

dodavatelů (výrobců wellness vybavení). 

 

Cena 

Cenu ovlivňuje nabídka, poptávka a také konkurence na wellness trhu.  

 

Konkurence  

Konkurence ve wellness businessu je velmi velká, vzhledem k tomu že poskytované 

služby jsou si velice podobné.  

Pro odlišení od konkurence je důležité sledování nejnovějších trendů v oblasti 

wellness a umění jim přizpůsobit nabídku. Například, když se na trhu objeví novinka, je nutné 

ji co nejdříve zavést do provozu ve vlastním wellness zařízení. Odlišit se od konkurence je 

možné také díky krajovým specialitám. Například v oblastech, kde se pěstuje víno, zahrnout 

víno do koupelí, zábalů apod.  
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A stále platí, že čím větší a hlavně kvalitnější nabídka wellness aktivit, tím vyšší je 

šance uspět na trhu mezi konkurencí.  

 

3.2.1 Segmenty trhu 

Zákazníci wellness center mohou být prakticky všech věkových a sociálních skupin. 

Největší zájem o specifické služby ale zatím tvoří osoby středního věku, které jsou výdělečně 

činné a tvoří poptávku po relaxaci a regeneraci a jsou ochotni za ni zaplatit i vyšší cenu. 

U těchto osob existuje zásadní rozdíl, a to v pohlaví. Muži se většinou zajímají             

o odlišné služby na rozdíl od žen. Upřednostňují více adrenalinu, vzrušení, zábavy a naopak 

ženy žádají klid, odpočinek a porozumění. Tzn. muži se většinou zajímají o nabídku, jak 

relaxačních služeb tak i velkého množství sportovních aktivit.  

 

Ženy 

Ženy hlavně relaxují, odpočívají, navštěvují kulturní zařízení, kavárny apod. Kromě 

odpočinku se zajímají o beauty programy, které obsahují např. anti-ageing procedury, 

anticelulitidní, zeštíhlovací programy, orientální procedury jako thajské masáže, masáže 

lávovými kameny... Nabídka balíčků pro tento segment: Dámská jízda, valentýnský balíček 

pro páry.  

 

Manažeři 

Wellness a relaxační programy jsou nabízeny i manažerům, hlavním cílem je 

odbourání stresu. Nabídka balíčků je také pestrá. Hotely využívají např. teambuildingové 

zájezdy firem nebo kongresové akce, antistresové balíčky apod. 

 

Kromě osob středního věku mají o wellness zájem i senioři, kteří jsou v některých 

případech ještě výdělečně činní, mají vyšší životní úroveň než před lety a v mnohých 

případech jsou i zdravotně v dobré kondici, nadále se chtějí udržovat fit a zpomalit stárnutí. 

 

Senioři 

Senioři tvoří poměrně širokou skupinu obyvatel a do budoucna se bude dále rozrůstat. 

Obvykle upřednostňují tzv. medical wellness, tedy kombinaci lázeňských a wellness 

procedur. Při kterých si odpočinou a zlepší svůj zdravotní stav.  
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Při přípravě wellness aktivit u této skupiny zákazníků je nutné brát v úvahu některé 

odlišnosti od běžných klientů wellness center. Senioři ve svém věku už nemají takovou sílu, 

pohyblivost, trápí je některé zdravotní problémy spojené s věkem, proto je vhodné mít 

k dispozici stálou lékařskou pomoc v případě neočekávané události. Samozřejmostí by měl 

být bezbariérový přístup a zajištění bezpečnosti.  

 

V nejbližší budoucnosti bude nutné orientovat se i na klientelu, která nepatří mezi 

současné zákazníky (např. na mládež, rodiny s nízkými příjmy, zdravotně handicapovaní 

apod.). Kdy k získání nových zákazníků mohou wellness zařízení připravit speciální slevové 

akce, balíčky apod. [31] 

 

3.3 Marketingový mix v oblasti wellness 

Základní nástroje marketingového mixu jsou čtyři, tzv. „4 P“ (Produkt, Price, 

Promotion, Place), ale u cestovního ruchu se k nim řadí ještě další „4 P“, a to People, 

Partnership, Package, Programme.  

  

1. Produkt - služba 

Ve wellness odvětví je hlavním produktem služba, tyto nabízené služby mají 

uspokojovat zákazníkovu potřebu po relaxaci, regeneraci a odpočinku.  

Hlavními produkty v tomto odvětví jsou různé druhy masáží, vodní procedury, sauny, 

parní lázně, kosmetické a kadeřnické služby atd. Produktem jsou také sportovní aktivity. 

Navzájem se tyto služby doplňují a uspokojují tak potřeby zákazníka. Poskytované služby by 

měly být na co nejvyšší úrovni, aby klient nelitoval vynaloženého volného času a peněžních 

prostředků.  

Tyto služby poskytují provozovatelé wellness zařízení nebo zprostředkovaně cestovní 

kanceláře a agentury.  

Na trhu jsou wellness služby již zavedené, v současné době je po nich v České 

republice stále větší poptávka, zisky z těchto služeb jsou tedy vysoké. 

 

2. Cena 

Cenu za wellness služby ovlivňují například: 

- vysoké náklady na vybavení samotného wellness centra 

- úroveň poskytovaných služeb, čím je služba kvalitnější, tím je vyšší i cena 
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- poptávka, která zatím po wellness službách stále roste 

- konkurence, která je v tomto odvětví velká 

- sezónnost, kdy se hotely a lázně snaží mimo sezónu nalákat zákazníky na levnější pobytové 

balíčky 

- stát, např. díky rostoucí DPH 

  

 Pro stanovení ceny je důležitá i cenová elasticita poptávky. Na poptávku mají 

významný vliv slevy. Jsou to například akce určené pro majitele dárkových poukazů na nákup 

wellness pobytu nebo procedury. Slevy pro studenty, seniory, pro rodiny s dětmi, které jsou 

typické zejména pro vstupy do aquaparků. Nebo sezónní slevy na wellness pobyty v hotelech 

a lázních atd. 

 Ceny balíčků v lázních a hotelech jsou dány úrovní ubytování, dobou pobytu                

a množstvím procedur. V lázních se nejlevnější balíčky mimo sezónu dají získat od cca 2 700 

do 7 750 Kč na 5-7 nocí v ubytování kategorie 3*. Ve 4* se ceny pohybují od 3 700 Kč až 

nad 20 000 Kč v případě těch nejluxusnějších pobytů. U hotelů jsou ceny podobné, ale 

nabídka balíčků je na rozdíl od lázní o trochu rozmanitější, jak v relaxačních procedurách, tak 

ve sportovních aktivitách. Objevují se i tzv. last minute pobyty, které vycházejí někdy až o 50 

% levněji. 

 

3. Marketingová komunikace – propagace wellness 

Propagace těchto služeb probíhá pomocí reklamy na internetu, v tisku, letácích, v 

televizi a rozhlase. Zde se prezentují jak hotely, lázně a jejich pobyty, tak i jiná wellness 

centra a výrobci wellness vybavení.  

Jako podpora prodeje přispívají např. veletrhy a výstavy, kde se představují výrobci 

wellness vybavení, nové trendy, nové výrobky atd.  

Např. dárkové poukazy na wellness pobyty nebo procedury jsou nabízeny i jako 

možná výhra k nákupu určitých výrobků.  

 

4. Místo na trhu 

Wellness služby poskytují hotely, lázně a jiná relaxační centra. Většinou jsou tato 

zařízení umístěna v klidném a přírodním prostředí, v horách, lesích apod. 

Distribuce těchto služeb se realizuje zejména u hotelů a lázní prostřednictvím 

internetu, kdy si zákazník přímo objedná daný pobyt. Prodej těchto pobytů se může 

uskutečňovat i prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur.  
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5. Lidé a spolupráce 

Zaměstnanci jsou velmi důležití pro image wellness zařízení. Úroveň a kvalita 

poskytovaných služeb závisí hlavně na nich. Zvláště pro tento obor je nutné vybírat si 

kvalifikované zaměstnance se znalostí poskytovaných služeb. Většina pracovníků v tomto 

oboru přichází do velmi úzkého kontaktu s klienty, proto by jim neměly chybět určité osobní 

vlastnosti jako je například zdvořilost, ochota, pozornost vůči zákazníkům, spolehlivost, 

zodpovědnost, důležitá je také schopnost empatie vůči problémům zákazníků atd. Vytváření 

pozitivního dojmu při jednání s lidmi, přispívá k dobré image zařízení, díky tomu se zákazníci 

později vrací.  

Partnership neboli spolupráce vede ke spokojenosti zákazníků. Ke spolupráci může 

docházet mezi wellness zařízením a cestovními kancelářemi, agenturami, dalšími podnikateli, 

ale také s organizacemi spojenými s cestovním ruchem (např. Ministerstvem pro místní 

rozvoj, Českou asociací wellness, Českou centrálou cestovního ruchu apod.). 

 

6. Balíčky a programy 

Tvorba balíčků vychází z průzkumů zákaznických potřeb a přání. Balíčky služeb 

většinou tvoří wellness procedury a sportovní aktivity a jejich vhodnou kombinaci. 

V pobytových balíčcích se pak přidává i ubytování a stravování v příslušném hotelu nebo 

lázních.  

Tyto balíčky jsou charakteristické nižší cenou, než u služeb nakupovaných jednotlivě. 

Dále také úsporou času, hlavně pro zákazníky, kteří by si jinak museli balíček vytvářet sami. 

To ale neznamená, že by si ho v případě nespokojenosti s jeho strukturou nemohli nakonec 

vytvořit sami, některá zařízení tuto možnost nabízejí. Běžně se dají přikoupit např.                   

i jednotlivé procedury.  

Balíčky jsou vytvářeny odborníky, kteří oboru wellness rozumí, to zaručuje kvalitu 

poskytovaných služeb. Odpovídají specifickým potřebám každého zákazníka, např. 

romantické pobyty zahrnují nejčastěji společný pobyt ve vířivce, společnou masáž, koupel, 

večeři, různá romantická překvapení apod. Vše pro to, aby si pár nejenom odpočinul, ale aby 

ho pak příjemné vzpomínky za čas přivedly zase zpět do tohoto wellness zařízení. 
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4 Zhodnocení současného wellness trhu ve Zlínském kraji 

 

Obr. 4.1 – Mapa Zlínského kraje 

 
Zdroj: Český statistický úřad. Územně administrativní uspořádání Zlínského kraje k 1.1. 2003. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/spravni_rozdeleni_zlinskeho_kraje/$File/720304m02.jpg 
 

Ve Zlínském kraji se za poslední dobu rozrostla nabídka aktivního využití volného 

času. Wellness zde má zastoupení hlavně v hotelech a lázeňských domech. Najdeme zde ale       

i aquaparky a jiná komerční relaxační zařízení či sportovní centra. Kraj tak nezaostává za 

zbytkem České republiky, naopak velmi dobře dokáže konkurovat wellness zařízením 

v jiných krajích.  

Zlínský kraj se skládá ze čtyř okresů - Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. 

K dosažení úplného stavu wellness zde lze samotné procedury doplnit i jinými aktivitami. 

Například poznáváním místních historických památek, folkloru, přírodních atraktivit               

a gastronomií. Návštěvníci mohou také relaxovat u četných sportovních aktivit, které území 

Zlínského kraje nabízí.  

Ve Zlínském kraji je wellness zastoupen nejvíce v lázeňském městě Luhačovice, kde 

se nachází značné množství hotelů, lázeňských domů a penzionů, které služby wellness 

poskytují. Další hotely nebo penziony jsou umístněny v ostatních atraktivních lokalitách 

Zlínského kraje.  
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4.1 Lázně 

4.1.1 Luhačovice 

Luhačovice jsou největší lázně na Moravě. Léčí se zde nejčastěji nemoci dýchacích 

cest, trávícího ústrojí, pohybového aparátu. Minerální prameny v Luhačovicích jsou 

považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Luhačovice jsou atraktivním místem 

s příznivým klimatem, krásnou přírodou a plné architektonických památek. 

 

Hotel Alexandria 

Hotel prošel rekonstrukcí za 361 milionů Kč (100 milionů z celkové částky dotace ze 

strukturálních fondů EU). Součástí rekonstrukce byla přístavba k původnímu hotelu, kde se 

nachází nové wellness a spa centrum. Je postaveno na několik pater, interiér je inspirovaný 

starořímskými lázněmi. V tomto centru se nachází bazén s masážními tryskami, zálivy, 

sedačkami, protiproudy, whirplpool, Kneippův chodník, vyhřívaná odpočinková lehátka, 

několik parních lázní a saun, provádí se zde řada léčebných a wellness procedur. Součástí je 

fitness a beauty salon. Hotel se stal vítězem v soutěži Hit sezony 2011, kterou pořádá Centrála 

cestovního ruchu Východní Moravy, se svým pobytovým balíčkem Medical wellness. 

Dalšími nabízenými wellness balíčky jsou např.  Dokonalá relaxace, Alexandria wellness 

víkend apod. Relaxační balíčky jsou dostupné jak pro hosty, tak i pro veřejnost. [39] 

 

Hotel Miramare 

 Hotel Miramare jako komplex sdružuje několik budov s různou ubytovací kategorií     

a kapacitou. Nabízí větší množství wellness balíčků a procedur než hotel Alexandria. 

Speciálně nabízí např. exotické procedury v Jávském masážním salonu. Ale ve srovnání 

s Alexandrií nemá tak velké wellness zázemí. Toto zázemí se liší podle jednotlivých budov 

komplexu.  

 

Pro srovnání wellness balíčků jsem vybrala a sestavila do tabulky dva podobné 

wellness pobyty hotelu Alexandria a hotelu Miramare: 
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Tab. 4.1 – Víkendový wellness balíček  

Hotel Alexandria 4*  

Alexandria wellness víkend* 

Hotel Miramare 4*  

Prodloužený wellness víkend 

3 x ubytování s polopenzí 3 x ubytování s polopenzí 

1 x uvolňující koupel 1 x relaxační přísadová koupel 

1 x wellness masáž dle vlastního výběru 1 x podvodní masáž 

1 x Rasul 1 x aromamasáž 

+ uvítací wellness drink, volný vstup do 

fitness centra a spa centra, zapůjčení 

županu 

+ volný vstup do bazénu, lékařská 

konzultace zdarma 

Celkem: 9 795,- (hlavní sezóna, 

jednolůžkový pokoj) a 7 950,- (mimo 

sezónu)  

Celkem: 5 550,- (hlavní sezóna, 

jednolůžkový pokoj) a 4 720,- (mimo 

sezónu) 

Zdroj: Webové stránky hotelů Alexandria a Miramare. – upraveno autorem 

* Pod pojmem víkendový wellness nabízejí lázně a wellness zařízení nejenom pobyt pátek až 

neděle, ale nově i např. prodloužený čtvrtek až neděle. 

 

Cenový rozdíl v hlavní sezóně činí u balíčků až 4 245 Kč, což je dáno o něco více 

rozšířenou nabídkou balíčku, ale  hlavně nabídkou vstupu do atraktivnějšího spa centra 

Alexandrie. 

 

Augustiniánský dům 

Za zmínku určitě stojí i čtyřhvězdičkový superior Wellness & Spa hotel 

Augustiniánský dům v Luhačovicích. Tato historická památka byla, po náročné rekonstrukci 

za 110 mil. Kč, znovu otevřena v březnu 2010. Moderní wellness centrum nabízí bazén, 

whirlpool, parní lázně, sauny, meditační a relaxační místnosti apod. Úpravy byly 

konzultovány také se spa odbornicí Hanou Cathalou. Novinkou v nabízených balíčcích je tzv. 

Manažerské hýčkání, jako prevence syndromu vyhoření pro ženy a muže. Ostatní wellness 

balíčky jsou orientovány převážně na exotické procedury a rituály z Orientu, Japonska, 

Polynésie apod. Wellness procedury se cenově pohybují od 450 až 1800 Kč. A ubytování od 

2 550 až 8 950 Kč na noc. Tento hotel se soustředí na náročnější klientelu, která požaduje 

vysokou úroveň ubytování, wellness služeb a gastronomie a je ochotna za tyto služby zaplatit 

vyšší cenu.  
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Rezidence Ambra 

Další hotel čtyřhvězdičková Rezidence Ambra má úplně jiný charakter než 

Augustiniánský dům. Jeden z rozdílů je, že Ambra se zaměřuje na zákazníky, kteří 

nepotřebují anebo nechtějí vydávat tolik peněz za luxus. Nabízí také větší množství procedur. 

Procedury se cenově pohybují od 120 až po 1 830 Kč. Cena ubytování je 1 350 až 3 250 Kč 

za noc. V relaxačním centru se nachází bazén s protiproudy, whirlpool, vana se světelnou 

terapií. V hotelu nabízejí služby nutričního terapeuta a specialisty v oboru dietologie, 

obezitologie.  

 

4.1.2 Ostatní lázeňská místa ve Zlínském kraji 

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 

 V Ostrožské Nové Vsi se nacházejí malé sirnaté lázně, jsou členem řetězce Royal Spa, 

který sdružuje lázeňské komplexy a wellness hotely. Nové zákazníky se snaží nalákat 

wellness balíčky. V nabídce je Týden pro ženy, Týden pro seniory, Antistresový program atd. 

Například Týden pro ženy stojí ve dvoulůžkovém pokoji v hlavní sezóně 7 700 Kč a mimo 

sezónu 4 800 Kč. V hlavní lázeňské budově je bazén, whirlpool se sirnou vodou, solárium. 

Dále jsou poskytovány doplňkové služby – kadeřnictví, kosmetika, masáže, estetická 

dermatologie apod. 

 

POZLOVICE 

 Obec Pozlovice leží asi tři kilometry od Luhačovic. Do seznamu lázeňských míst v 

České republice byly Pozlovice zařazeny v roce 2001. Většina rekreačních míst a lázeňských 

zařízení je soustředěna převážně do okolí vodní nádrže Luhačovice.  

 Jedním z hotelů poskytující wellness služby je například i tříhvězdičkový hotel Vega. 

Nachází se nad přehradou Luhačovice. Wellness zóna hotelu je vybavena bazénem, 

whirlpoolem, saunou, soláriem. Jsou zde poskytovány služby jako masáže, koupele, 

kosmetika atd. Ze sportovních aktivit si hosté mohou vybrat přímo v hotelu posilovnu, 

squash, stolní tenis. Ve venkovním areálu se nachází fotbalové hřiště a tenisový kurt. V okolí 

hotelu  mohou hosté využít cyklotrasy nebo jezdit na koni. Hotel spolupracuje s agenturami 

zajištujícími zábavné a adrenalinové aktivity např. paintball, zorbing, čtyřkolky, lukostřelba 

atd. V létě je možno navštívit kromě přehrady také venkovní aquapark, kde je nerezový 

plavecký bazén, bazén s vodními atrakcemi, dětský bazén... Hotel Vega nabízí, i když je 

„pouze“ tříhvězdičkový, zajímavé druhy relaxačních balíčků speciálně pro ženy, páry              

a seniory...  
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Například pro seniory šestidenní pobyt (dvoulůžkový pokoj) s plnou penzí stojí 5 950 

Kč (v dubnu, květnu, červnu, září, říjnu) nebo 6 450 Kč (v červenci, srpnu). Balíček zahrnuje 

5 krát ubytování s plnou penzí a několik dalších drobných služeb nebo pozorností. Do balíčku 

patří relaxační program, zákazník si může vybrat ze čtyř variant: 

První program zahrnuje 2x rašelinový zábal, 2x klasickou masáž zad a šíje,                 

1x hydromasáž dolních končetin a 5x vířivou koupel. 

Druhý program obsahuje 1x elektroakupresuru, 1x rašelinový zábal, 1x klasickou 

masáž zad, šíje a dolních končetin, 1x parafínový zábal horních končetin, 1x hydromasáž 

dolních končetin a 5x vířivá koupel. 

Třetí program nabízí 1x medový zábal, 1x rašelinový zábal, 1x klasickou masáž zad, 

1x baňkování, 1x hydromasáž dolních končetin a 5x vířivou koupel. 

Poslední program obsahuje 1x bahenní zábal, 1x rašelinový zábal, 1x klasickou masáž 

zad, 1x reflexní masáž plosky nohou, 1x hydromasáž dolních končetin a 5 x vířivou koupel. 

 

LÁZNĚ KOSTELEC 

 Lázně se nacházejí tři kilometry od města Zlína. Díky útlumu lázeňské léčby byly 

lázně v 60. letech vyškrtnuty ze seznamu lázeňských míst. Od roku 1994 je vlastníkem 

společnost ZLÍNSAT, s.r.o., která se snaží navázat na tradici lázeňského místa a obnovuje 

lázeňskou léčbu za pomocí zdejších léčivých pramenů.  

 Areál tříhvězdičkového hotelu nabízí sportovní vyžití na tenisovém kurtu, vyhřívaných 

venkovních bazénech, minigolfu, golfu apod. V okolí pak se pak hosté mohou věnovat pěší     

a cyklo turistice. I lázně v Kostelci zahrnuly wellness balíčky do své nabídky, je to např. 

Kostelecký wellnýssek na tři noci s polopenzí za 1 985 – 3 035 Kč s ohledem na sezónu. 

Hosté si tak mohou užít mátovou koupel, aromatickou masáž a parafínový zábal. 

Samozřejmostí je možnost dokoupení procedur. V nabídce mají lázně také tématické balíčky 

např. Golfový víkend, Začínáme s golfem I. a II. atd. 

 

4.2 Hotely a penziony 

4.2.1 Okres Kroměříž 

Hotel Rusava 

  Okres Kroměříž je z celého kraje „nejchudší“ na ubytovací zařízení se službami 

wellness. Jedním z mála je 3* Hotel Rusava, v obci Rusava. Má příjemné relaxační centrum 

s whirlpoolem, saunou, párou, koupelemi. Mezi další poskytované služby patří fitness, 
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solárium, masáže, kosmetika atd. V okolí hotelového areálu se nachází lyžařský areál Rusava, 

vyhřívané koupaliště, cyklotrasy... Hosté také mohou navštívit historické město Kroměříž 

s památkou UNESCO. Hotel má v nabídce víkendové a týdenní (po-pá) wellness balíčky ve 

třech variantách: De Luxe, Exclusive, Standard, dále také Detoxikační pobyt a Pobyt péče       

o tělo. Nejlevnější pobyt je víkendová varianta Standard za 3 250 Kč a nejdražší  je Pobyt 

péče o tělo za 8 900 Kč.  

 

4.2.2 Okres Uherské Hradiště 

Hotel & Wellness Kopanice 

 Tento čtyřhvězdičkový hotel se nachází v obci Žítková v CHKO Bílé Karpaty. 

V hotelovém wellness centru je k dispozici bazén, whirlpool, Kneippův chodník, sauna, 

fitness, infrakabina atd. Hotel nabízí wellness pobyty na víkend, prodloužený víkend a týden. 

Zajímavý je například balíček Víkend pro milovníky vín za 3 500 Kč. Součástí procedur je 

vinný peeling, zábal, maska a sommelierský večer. Ceny ostatních balíčků se pohybují od 

2 390 Kč až do 9 990 Kč. Zajímavé jsou i volnočasové aktivity, které hotel zprostředkovává, 

je to například let balonem a návštěva ekofarmy. 

 

Hotel Synot 

 Wellness a relaxační centrum čtyřhvězdičkového hotelu Synot se nachází ve Starém 

Městě u Uherského Hradiště. Hoteloví hosté i veřejnost mohou využívat bazén, whirlpooly, 

sauny, masáže, kosmetiku. Ve sportovním areálu hotelu je tenisový kurt, fotbalové                  

a volejbalové hřiště a letní kino. V blízkosti se nachází např. Baťův kanál, rozsáhlá síť 

vinařských cyklostezek nebo Archeoskanzen Modrá.  

Ceny jednotlivých procedur: - masáže 400 až 1 300 Kč 

 - zábaly 1 250 až 1 750 Kč 

 - kosmetické ošetření obličeje 1 120 až 1 590 Kč  
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Tab. 4.2 – Vstupné do wellness relaxačního centra pro veřejnost 

 1 hodina 2 hodiny 

Po-Pá 10:00 – 16:00 hod. 

Dospělí 170,- 240,- 

Děti (6-12 let) 70,- 130,- 

Po-Pá 16:00 – 22.00 hod. 

Dospělí 210,- 280,- 

Děti (6-12 let) 90,- 160,- 

Sobota, Neděle 

Dospělí 220,- 320,- 

Děti (6-12 let) 100,- 160,- 

Zdroj: Webové stránky hotelu Synot. – upraveno autorem 

 

Tab. 4.3 – Srovnání cen vstupného u hotelu Synot a Aquaparku Uherské Hradiště 

Vstup dospělí      

(2 hod.): 
Hotel Synot Aquapark UH Cenový rozdíl 

Po-Pá 10:00-16:00 240,- 50,- 

Po-Pá 16:00-22:00 280,- 90,- 

Sobota, Neděle 320,- 

190,- 

130,- 

Celkem průměrný 

cenový rozdíl 
- - 90,- 

Zdroj: Webové stránky hotelu Synot a Aquaparku Uherské Hradiště. – upraveno autorem 

 

Zajímavé je, že v průměru vychází až 90 korunový rozdíl za vstup mezi wellness 

zónou hotelu Synot a aquaparku Uherské Hradiště. Služby jsou srovnatelné, návštěvníci 

hotelového wellness relaxačního centra tak zřejmě připlácejí na vstupu za určité soukromí, 

díky menší kapacitě objektu. 

 

Lovecký zámeček 

 Tento penzion se nachází v Buchlovicích v krásném prostředí Chřibů. Lovecký 

zámeček je historická budova ze 17. stol., byla zrekonstruována v 90. letech. Z wellness 

vybavení je zde k dispozici vířivka, sauna, solná jeskyně. Relaxační procedury zahrnují 

masáže, koupele a zábaly. Hosté si mohou vybrat wellness balíčky např. Relaxační pobyt pro 
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muže, páry, seniory a různé odtučňovací kúry pro ženy. Tyto relaxační pobyty jsou na tří až 

čtyři dny v ceně od 3 770 Kč do 7 110 Kč. Jednotlivé procedury pak stojí od 80 Kč až po 

exkluzivní procedury za 1 500 Kč. Ze sportovních aktivit lze vybrat pěší a cyklo turistiku, 

jízdu na koni, koupání v přehradě Smrďavka, v zimě lyžování. Hosté mohou navštívit              

i historické památky jako Hrad Buchlov, kapli sv. Barbory, Zámek Buchlovice a další.  

 

4.2.3 Okres Vsetín 

Resort Valachy Velké Karlovice 

Tento resort provozuje společnost HP TRONIC s.r.o. Resort sdružuje wellness hotel 

Horal, spa hotel Lanterna, hotel Galik, Ski areál Razula a Golf Club Horal. Všechny objekty 

se nacházejí ve Velkých Karlovicích. 

Valachy zvítězily se svými wellness pobyty v soutěži Hit sezony 2011, pořádanou 

Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. V soutěži vyhrály hlavně díky novému 

relaxačnímu areálu s termálními bazény se slanou mořskou vodou. Jejich výstavba stála 83 

mil. Kč, z toho 40 % za přispění z dotačního programu ROP. Kapacita termálních bazénů je 

80 osob a kapacita wellness zóny je 40 osob. Výstavba trvala skoro dva roky. Od otevření 3. 

ledna termální bazény navštívilo přes 10 tisíc návštěvníků. Hotel Horal má vlastní vrt, voda 

z vrtu se chemicky neupravuje je pouze vyhřívána a je zde použita sůl.  

V tomto sportovně relaxačním centru se nachází 20 metrový plavecký bazén, relaxační 

bazén s vodními atrakcemi (divoká řeka, jeskyně, masážní lavice), dětský bazének, whirlpool, 

saunový svět. K poskytovaným službám patří velký výběr masáží od běžných až po 

orientální, které provádějí Thajci a Srílančan. Zajímavá je i procedura thallasoterapie, která 

zde je simulována ve speciálním zařízení.  

Spa hotel Lanterna má také své spa centrum a poskytuje srovnatelné služby jako hotel 

Horal.  

V resortu je široká nabídka sportovních aktivit, kromě fitness centra se zde nachází 

golfové hřiště, ski areál, kurty na squash, bowlingové dráhy. Hotely nabízejí vlastní animační 

programy (výuka salsy, Priessnitzův walk, Severská výprava atd.).  

Za rok 2010 se celkově ve třech hotelích resortu ubytovalo 47 410 hostů, kdy zde 

v průměru strávili tři noci. Průměrná obsazenost byla 60%. Podle statistik hotelu byly dvě 

třetiny návštěvníků tvořeny pravidelnými hosty, kteří jezdí za wellness pobyty. Resort patří 

k největším ubytovatelům v Beskydech. 
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Rožnovské pivní lázně 

V okrese Vsetín se nachází i zajímavá atraktivita. Od listopadu 2010 byly otevřeny 

Rožnovské pivní lázně, v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavní nabídku tvoří pivní koupele 

v měděných vanách v pivovarských sklepeních nebo zábaly v pivovarských kvasnicích. Lázně 

ale také nabízejí tradiční procedury. Klient zde může využít i alternativního léčitelství (očista 

čaker, focení aury...) nebo astrologické a numerologické výklady. Konají se zde různé 

přednášky a semináře.  

 

4.2.4 Okres Zlín 

Amenity wellness-spa 

 Relaxační centrum Amenity se nachází v centru Zlína. Relaxační centrum je vybaveno 

whirlpoolem, finskou saunou, relaxační místností, sanariem, solnou a bylinnou parní lázní, 

ochlazovacím bazénkem a Kneippovou cestou. Doplňkové služby tvoří masáže, kosmetika, 

kadeřnictví apod. Ubytování je možné v penzionu. Cena balíčků je od 3 600 Kč do 4 600 Kč 

na 2 noci. 

 

Hotel Baltaci 

 Baltaci je akciová společnost, která ve Zlíně provozuje Hotel Baltaci Atrium 5*            

a Hotel Baltaci U Náhonu 3*. Oba hotely mají svoje wellness centra. Vybavením jsou 

srovnatelná – vířivý bazén, sauna, pára, odpočinková místnost. V hotelu Baltaci Atrium se 

nachází navíc masérský salon. 

 

4.3 Aquaparky 

4.3.1 Aquapark Uherské Hradiště 

Aquapark v Uherském Hradišti vznikl modernizací plaveckého bazénu z roku 1991       

a venkovního koupaliště z roku 1962. Přestavba trvala od  června roku 2009 do prosince 

2010, kdy se nový aquapark otevřel prvním návštěvníkům. Generálním dodavatelem byla 

společnost UNISTAV a.s. Spolupracovalo se s firmami jako např. SAUNATOP WELLNESS 

s.r.o, CENTROPROJEKT a.s., GG ARCHICO, a.s. atd. Provoz aquaparku zajišťuje 

příspěvková organizace města. 

Uherskohradišťský aquapark získal na letošním veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA 

ocenění, umístil se na 1. místě v soutěži Bazén roku a zvítězil tak nad 5 dalšími bazénovými 

provozy. 
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Prostor aquaparku je rozdělen do čtyř zón: 

Tab. 4.4 – Zóny aquaparku v Uherském Hradišti 

1. ZÓNA 2. ZÓNA 3. ZÓNA 4. ZÓNA 

plavecký bazén zábavný bazén 4x prohřívárna víceúčelový bazén 

výukový bazén 2x whirlpool ochlazovna dětský bazén 

parní kabina dětské brouzdaliště 
whirlpool se slanou 

vodou 
sportovní hřiště 

 výplavový bazén odpočívárna  

 2x tobogán   

Zdroj: Webové stránky Aquaparku Uherské Hradiště. – upraveno autorem 

 

Zóna 1 je určena zejména pro plavce. Organizují se zde ale i jiné sportovní aktivity 

např. aqua aerobic, aqua zumba, aqua step nebo potápěčské kurzy v doprovodu instruktora. 

Ve výukovém bazénu se konají kurzy plavání kojenců, batolat, dětí předškolního věku atd. 

Zóna 2 je určena pro zábavní vyžití. Nalézají se zde vodní atrakce jako divoká řeka, 

vodní chrliče, vzduchové lavice, dnové perličky, dva whirlpooly a tobogány, venkovní 

celoročně vyhřívaný bazén... Tato zóna je nejvíce navštěvovaná. 

Zóna 3 je wellness relaxační zóna. Nachází se zde 4 prohřívárny (finská, balnárium, 

turecká a bylinná lázeň), ochlazovací centrum, kde jsou k dispozici polévací vědra, studna 

s ledovou tříští, ochlazovací a zážitkové sprchy. K dispozici je zde také whirlpool se slanou 

vodou a odpočívárna. Přístup do 3. zóny je možný pouze bez plavek, za mírný poplatek jsou 

k dispozici prostěradla do prohříváren. 

Zóna 4 zahrnuje letní koupaliště s víceúčelovým bazénem s vodními atrakcemi             

a bazénem pro děti s vodními hřiby, chrliči apod. V areálu koupaliště jsou přístupná                 

i hřiště pro nevodní sporty (beachvolleybal, pétanque, plážový fotbal...). 

 

V zařízení se dále nachází restaurace a tzv. wellness bar, který nabízí odlehčenou 

stravu (zeleninové, těstovinové saláty...) a sortiment nealko nápojů. V létě se plánuje 

zprovoznění venkovní terasy, která bude sloužit zákazníkům k občerstvení. V areálu se 

poskytují také beauty služby - manikúra, pedikúra, masáže a kadeřnictví. 

Problematiku parkování má aquapark vyřešen prostory několika parkovišť, jedno se 

závorovým systémem, na které je pro návštěvníky aquaparku připravena sleva ve formě 

odečtení tří hodin z ceny parkovného, v letním období pěti hodin.  
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Použitá voda z aquaparku (z vlastní studny)  putuje do úpravny vody, ve které se 

filtruje přes křemíkové a uhlíkové filtry, jinak se dále upravuje a odchází zcela bez chlóru       

a čistá. Aquapark také využívá solární energie. 

 

Tab. 4.5 – Návštěvnost aquaparku v Uherském Hradišti 

 LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

Pracovní dny 14 700 14 000 16 100 

Víkendy 12 000 9 600 9 600 

Jarní prázdniny - 1 770 - 

CELKEM 26 700 25 370 25 700 

Zdroj: Data o návštěvnosti. Interní materiály provozu Aquaparku Uherské Hradiště. – upraveno autorem 

 

Přes týden se návštěvnost pohybuje okolo 700 návštěvníků za den, o víkendu se 

zvyšuje až na 1 200 návštěvníků, to jsou hlavně rodiny s dětmi. O jarních prázdninách 14. – 

20. února 2011 se návštěvnost zvýšila až o 30% oproti běžnému týdnu. Struktura návštěvníků 

je cca 60% muži a 40% ženy. Konkrétně u wellness zóny se návštěvnost žen zvyšuje až o 3%, 

tedy 43%. 

 

Kalkulace předpokládaných tržeb 

Tab. 4.6 – Kapacita aquaparku 

Vnitřní areál Vnější areál Celkem 

350 osob 1 500 osob 1 850 osob 

Zdroj: Webové stránky Aquaparku Uherské Hradiště. – upraveno autorem 

 

Tab. 4.7 – Tržby za jeden pracovní den 

 Návštěvnost za 1 

pracovní den 

Nejnižší možná 

cena vstupu v Kč* 

Nejnižší možné 

tržby celkem v Kč 

Zóna 1 200 os. 50,- 10 000,- 

Zóna 2 400 os. 125,- 50 000,- 

Zóna 3 100 os. 190,- 19 000,- 

Celkem 700 os. - 79 000,- 

Zdroj: Data o návštěvnosti. Interní materiály provozu Aquaparku Uherské Hradiště. – upraveno autorem 
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Tab. 4.8 – Tržby za jeden víkendový den 

 Návštěvnost za 1 

víkendový den 

Nejnižší možná 

cena vstupu v Kč* 

Nejnižší možné 

tržby celkem v Kč 

Zóna 1 345 os. 50,- 17 250,- 

Zóna 2 685 os. 125,- 85 625,- 

Zóna 3 170 os. 190,- 32 300,- 

Celkem 1200 os. - 135 175,- 

Zdroj: Data o návštěvnosti. Interní materiály provozu Aquaparku Uherské Hradiště. – upraveno autorem 

* nejnižší možná cena vstupu je základní cena vstupu do jednotlivých zón, bez slev pro 

abonenty, či jinak zvýhodněné vstupné 

 

Přes pracovní den by aquapark mohl vydělat v průměru, za nejnižší možnou cenu 

vstupu, za den až 79 000,-. O víkendu by se pak tržby mohly zvýšit až na 135 175,- za den. 

Tyto výpočty se týkají pouze vstupů jednotlivců, nejsou v nich zahrnuty rodiny s dětmi, které 

by o víkendu tržby ještě zvýšily. 

 

V letní sezóně se otevře vnější areál aquaparku. Při předpokládané otevírací době 

10:00 – 20:00 hod. a délce pobytu průměrně pět hodin na jednoho návštěvníka, by se ve 

vnějším areálu mohlo prostřídat v průměru 3 000 lidí denně. Při celodenním vstupném pro 

jednotlivce za 80 Kč by průměrné tržby (T) mohly činit: 

T = 3 000 x 80 

T = 240 000 Kč 

 

Při celodenním nejnižším vstupném by aquapark za den mohl vydělat až 240 000 Kč. 

 

Investice 

Investiční náklady na výstavbu celého aquaparku byly cca 250 mil. korun. 

Odhadovaná návštěvnost za rok by byla zhruba 300 000 návštěvníků. Vycházím z toho, že 

zóna 2 je nejnavštěvovanější. Nejnižší cena vstupu do této zóny je pro dospělého 125 Kč. Pak 

by prostá doba návratnosti (N) mohla dosahovat: 

N = investiční náklad/roční výnos z investice 

N = 250 000 000/(300 000 x 125) 

N = 250 000 000/37 500 000 

N = 6, 666 let 
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Samozřejmě ne všechny tržby pokrývají návratnost, pokud by např. 40% tržeb šlo na 

běžný provoz aquaparku a zbylých 60% na návratnost, pak se doba návratnosti prodlužuje       

a mohla by vypadat takto: 

N = 250 000 000/(300 000 x 75) 

N = 250 000 000/22 500 000 

N = 11, 111 let 

 

Výpočty prosté návratnosti investice jsou pouze orientační. Samozřejmě se 

nepředpokládá, že všech 300 tis. návštěvníků půjde do zóny 2, tržby se budou měnit také 

vzhledem na strukturu návštěvníků (jiné vstupné zaplatí mládež, jiné rodiny s dětmi atd.), dále 

není zohledněna letní sezóna, kdy se návštěvnost bude soustředit převážně do venkovního 

areálu, kde je jiné vstupné. A výpočty také nepředpokládají změnu cen vstupného v průběhu 

dalších let. 

 

4.3.2 Aquapark Uherský Brod 

Výstavba tohoto aquaparku trvala od ledna roku 2002 do září roku 2003, kdy byl 

slavnostně otevřen. Investiční náklady na výstavbu činily 130 mil. Kč. Provoz aquaparku 

zajišťuje příspěvková organizace CPA Delfín.  

V aquaparku Delfín se nachází plavecký bazén, rekreační bazén s vodními atrakcemi 

(masážní lůžka, whirlpool, chrliče, tobogán...) a dětské brouzdaliště. Ve wellness zóně mohou 

návštěvníci využít parní lázeň, solnou lázeň, finskou saunu, dvě infrasauny a masáže. U 

finské sauny je možnost odděleného pobytu zvlášť pro muže a ženy, vždy na dvě hodiny 

jednou týdně. 

Organizují se zde sportovní aktivity, např. aquabike a aquaerobik. Součástí aquaparku 

je i rychlé občerstvení a restaurace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Obr. 4.1 – Návštěvnost aquaparku Delfín 

Návštěvnost aquaparku Delfín
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Zdroj: Data aquaparku Delfín Uherský Brod. – upraveno autorem 

 

Z grafu vyplývá, že v roce 2003 je návštěvnost velmi nízká, to je dáno tím, že 

aquapark byl otevřen až od září 2003. Např. pokles návštěvnosti v roce 2008 je díky tomu, že 

aquapark byl celý jeden měsíc mimo provoz. Loňská návštěvnost činila 273 tis. návštěvníků. 

Návštěvnost se snížila o 4,5% oproti předešlému roku. Zajímavé je, že návštěvnost byla 

zároveň o 18% vyšší než ve Valašském Meziříčí a dokonce vyšší než v aquaparcích Vyškov   

a Olomouc.  

Do budoucna se počítá s poklesem návštěvnosti hlavně díky výstavbě nového 

aquaparku v Uherském Hradišti. Delfín si chce zákazníky udržet zaváděním slev, např. 

zdarma jedna hodina finské sauny ke vstupence do bazénu nebo 25% sleva na vstupenku pro 

mládež, studenty, seniory atd. 

Hlavní prioritou je pro uherskobrodský aquapark výstavba venkovního areálu 

aquaparku, který by pomohl růstu návštěvnosti a tím tržeb v letních měsících. Díky 

nedostatku financí se ale s touto výstavbou v blízké budoucnosti nepočítá. [24] 

 

4.3.3 Aquapark Valašské Meziříčí 

Aquapark byl otevřen v květnu 2008. Provozovatelem aquaparku je ST SERVIS, s.r.o. 

Generálním dodavatelem byla společnost SKANSKA CZ, a.s. Subdodavatelé byli např. 
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EUROBALNEO, s.r.o. Praha, BAZENSERVIS, s.r.o. Týniště nad Orlicí. Investiční náklady 

na stavbu činily 143 mil. Kč. Kapacita krytého bazénu je až 270 návštěvníků a samotná 

návštěvnost se v průměru pohybuje okolo 240 tis. návštěvníků ročně. 

Vybavení aquaparku zahrnuje plavecký bazén (6 drah), rekreační bazén s atrakcemi 

(vodopád, whirlpool se slanou vodou, masážní lehátka, tobogán...), dětský bazén s atrakcemi, 

dále parní kabinu, mokrý bar. Ve wellness provozu se nachází solná parní komora, turecká 

parní lázeň, finská sauna, bylinková parní lázeň, infrakabina, whirlpool, odpočívárna               

a ochlazovna. Jako doplňkové služby aquapark nabízí masáže, solárium, restauraci a bar. 

Aquapark je součástí komplexu sportovišť, který kromě aquaparku tvoří dále např. 

koupaliště, kuželkářské a bowlingové dráhy, tenisovou halu atd.  

 

Srovnání aquaparků 

Tab. 4.9 – Srovnání cen jednotlivých aquaparků ve Zlínském kraji 

Ceníky aquaparků Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Meziříčí 

Minuty: 60 90 120 60 90 120 60 90 120 

dospělí 50,- 65,- 80,- 50,- 70,- 90,- 55,- - 110,- 

zvýhodněné 

vstupné * 
40,- 50,- 60,- 40,- 55,- 70,- - - - 

rodiny: 2+1 100,- 130,- 160,- - - - - - - 

Plavecký 

bazén: 

2+2** 140,- 180,- 220,- - - - - - - 

dospělí 125,- 160,- 230,- 70,- 100,- 130,- 120,- 170,- 190,- 

zvýhodněné 

vstupné 
110,- 140,- 200,- 60,- 85,- 110,- 75,- 110,- 135,- 

rodiny: 2+1 250,- 320,- 460,- 185,- 265,- 315,- 

Rekreační 

bazén: 

2+2 350,- 450,- 650,- 235,- 330,- 370,- 
165,- 230,- 255,- 

dospělí - - 190,- - - - - - 

zvýhodněné 

vstupné 
- - 170,- - - - - - 

rodiny: 2+1 - - 380,- - - - - - 

Wellness: 

2+2 - - 540,- - - - - - 

270,- 

Zdroj: Ceníky aquaparků Uherské Hradiště, Uherský Brod a Valašské Meziříčí. – upraveno autorem 

* zvýhodněné vstupné zahrnuje děti, mládež, studenty, seniory, invalidy. 

** u rodin platí vstupné pro dva dospělé a jedno nebo dvě děti do 15 let 
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V Uherském Brodě vstupné uvedené v tabulce pro rekreační bazén platí od pondělí do 

čtvrtka, pátek až neděle jsou dražší v průměru o 15 Kč. U rodin cena stoupá v průměru až       

o 60 Kč. Vstupem do sauny se připočítává 10,-/hod. k vstupnému do rekreačního bazénu. 

Ve Valašském Meziříčí platí jednorázový vstup do wellness zóny pro všechny, tj. 

270,-/os. na 2 hodiny. 

Celková vybavenost těchto zařízení se samozřejmě promítá do ceny vstupného. 

Uherský Brod i když celkově vychází nejlevněji konkrétně v oblasti wellness trochu zaostává. 

Delfín byl postaven už roku 2003, kdy ještě v České republice nebyl obor wellness rozšířen 

v takové míře jako dnes. Proto nemá tento aquapark tak rozšířenou nabídku relaxačních 

aktivit jako mají aquaparky v Hradišti nebo v Meziříčí.  

Jako velkou nevýhodu lze brát nepřítomnost venkovního bazénu přímo v areálu 

brodského aquaparku. Zatímco ostatní dva aquaparky mají nejenom venkovní bazény, ale 

např. i dobrou návaznost na sportovní aktivity – hřiště, kurty, fitness apod.  
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5 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit situaci na současném wellness trhu v České 

republice a zejména ve Zlínském kraji. Zjistit, které kategorie wellness businessu se uplatňují 

v kraji a jaká infrastruktura byla vybudována. 
 

Vzhledem k tomu, že wellness je v České republice dynamicky rozvíjející se obor, 

rozvíjí se také jeho infrastruktura. Staví se nové wellness hotely, wellness zóny se budují ve 

stávajících hotelech, lázních, penzionech. Budují se aquaparky, jejichž nedílnou součástí je 

právě wellness. Vše se přizpůsobuje této myšlence, spousta nových hotelů se staví v klidných 

oblastech obklopených přírodou odděleně od civilizace. K financování těchto projektů se 

využívají peníze z Evropské unie. Podnikatelé ve snaze se odlišit co nejvíce od velké 

konkurence přicházejí s novými wellness postupy, zařízeními, procedurami... V České 

republice existují pořád ve velkém množství tzv. wellness zařízení, která mají někdy až 

podprůměrnou úroveň. A naopak vynikají zde wellness zařízení, která jsou v souladu 

s wellness filozofií a poskytují velmi zajímavé    a originální služby.  

 

V samotném Zlínském kraji se wellness také rozvíjí. Řada zařízení je situována 

v klidných oblastech s krásnou přírodou. V centrech měst jsou pak většinou ubytovací 

zařízení pouze s dobudovanou wellness zónou.  

 

Moje původní mínění, že kvalitní wellness služby se poskytují pouze ve čtyř nebo pěti 

hvězdičkových zařízeních se nepotvrdilo. Zajímavé wellness programy jsou  k dispozici i ve 

tří hvězdičkových hotelech dokonce i v penzionech. Pokud jsou hosté spokojeni vracejí se do 

nich i několikrát za rok. Bohužel provoz některých těchto zařízení není tak výnosný jak by se 

dalo očekávat. Zda je to kvůli doznívající finanční krizi, nižším průměrným mzdám ve 

Zlínském kraji nebo jen kvůli tomu, že se sem zatím trend životního stylu wellness nedostal, 

lze pouze spekulovat. V každém případě vše naznačuje tomu, že by se tato situace mohla 

v blízké budoucnosti změnit.   

 

Ve Zlínském kraji jsou wellness aktivity a služby nabízeny v lázeňských městech            

a obcích (Luhačovice, Ostrožská Nová Ves, Pozlovice, Lázně Kostelec), v hotelech                 

a penzionech okresů (Amenity, Baltaci, Rusava, Kopanice, Staré Město), aquaparcích 
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(Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí). V práci jsou uvedeny údaje                   

o vydaných investicích, cenách za vstupy do objektů, cenách za služby apod. 
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Seznam zkratek 

apod.    A podobně 

a.s.    Akciová společnost 

atd.    A tak dále 

CK    Cestovní  kancelář 

Czechtourism   Česká centrála cestovního ruchu 

ČR    Česká republika 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

EU    Evropská unie 

CHKO    Chráněná krajinná oblast 

např.    Například 

ROP    Regionální operační program 

s.r.o.    Společnost s ručením omezeným 

tzv.    Takzvaný 

UNESCO   Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu 
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