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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou lázní a lázeňských sluţeb na Mo-

ravě a ve Slezsku. Cílem bakalářské práce je ucelení informací o vybraných lázních 

Moravy a Slezska. Tyto informace můţou být vyuţity například v cestovním ruchu. 

Na začátku charakterizuje historii lázeňství, od historie lázní v Evropě aţ po historii 

lázní na našem území. V kapitole struktura lázeňských sluţeb uvádí jednotlivé po-

skytované sluţby. Závěrečná kapitola se zabývá organizací lázeňských pobytů.  

 

Klíčová slova: Lázně, lázeňské sluţby, léčba, Morava, Slezsko. 

 

 

 

 

Summary 

This Bachelor thesis deals with the problem of spa and its services in Moravia and 

Silesia. The aim is to complete information about selected Moravian and Silesian 

spa. This information can be used in tourism for example. At the beginning it 

characterizes spa history, from Europe to spa on our country. The chapter of spa 

services structure individually specifies the services. The final chapter looks into 

organization of the spa stays. 

 

Key words: Spa, spa services, treatment, Moravia, Silesia.  
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1 ÚVOD 

 

Při výběru tématu na mou bakalářskou práci mě zaujala oblast lázeňství, proto se ve 

své práci věnuji tématu lázeňství a lázeňské sluţby na Moravě a ve Slezsku. O lázních 

obecně můţeme říct, ţe jsou místem odpočinku a mají blahodárný účinek na lidské zdraví. 

V některých lázních se léčí pomocí klimatických podmínek, minerálních vod a prostřednic-

tvím léčebných procedur. Podle druhu pouţitého léčebného zdroje jsou pacientům posky-

továny lázeňské sluţby. Lázně podporují i oblast cestovního ruchu a ve 21. století jsou jeho 

nedílnou součástí. Většina lázní na tento fakt reaguje snahou rozšířit poskytované sluţby 

co nejširší veřejnosti a co největší nabídce lázeňských sluţeb.  

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat lázně Moravy a Slezska a popsat jejich nabí-

zené sluţby. Prostudováním dostupné literatury jsem si osvojil tuto problematiku. Charak-

terizoval jsem historii lázeňství, nejprve jsem popsal historii lázní v Evropě a následně 

v České republice. U této kapitoly jsem vybral a popsal především lázně, které mě zaujaly. 

Další kapitolou je struktura lázeňských sluţeb, kde charakterizuji poskytované sluţby. 

Čtvrtá kapitola a také poslední se zabývá organizací lázeňských pobytů. 
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2 HISTORIE LÁZEŇSTVÍ 

2.1.1 Minerální vody 

Jako minerální vody jsou na celém světě označovány podzemní vody, které se liší od 

obyčejných, prostých vod svými chemickými či fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Také 

se mohou lišit svou barvou teplotou nebo zápachem. Od prostých vod se v českých zemích 

minerální vody odlišují pěti kritérii: 

1. podle obsahu rozpuštěných minerálních látek,  

2. podle obsahu oxidu uhličitého,  

3. podle teploty,  

4. podle radioaktivity,  

5. podle obsahu některých významných látek (sirovodík, brom, ţelezo aj.).   

Vodu lze povaţovat za minerální, pokud je její teplota vyšší neţ 20 °C.  Geologické 

prostředí, které formuje tvárnost krajiny, lze v našich zemích označit za velmi rozmanité. 

Charakter tohoto prostředí determinuje neobvyklé mnoţství výskytu minerálních vod.  

Bezprostřední příčinou přítomnosti většiny minerálních vod v tomto prostoru je třeti-

horní horotvorná činnost a s ní prostorově i časově spjatá vulkanická činnost. Doznívající 

sopečná aktivita velké časti naší krajiny je doprovázena odplyňováním zemských hlubin. 

Důsledkem je pak výstup plynů, z nichţ převaţuje oxid uhličitý, který je nejdůleţitějším 

faktorem vzniku a utváření většiny našich minerálních vod. Minerální léčivé vody musí 

splňovat podmínky:  

1. mají mít vedle svého chemického sloţení nebo fyzikálních vlastností stálé, vědec-

ky prokazatelné a pro lidské zdraví tak uţitečné účinky, ţe se jich pouţívá k léčebným úče-

lům,   

2. splňují zásadní hygienické poţadavky a jsou zcela zdravotně nezávadné,  

3. vyuţívá se jich k léčebným účelům ve stavu, v jakém se nacházejí v přírodě, anebo 

po úpravě, která neovlivnila jejich podstatné fyzikální nebo chemické změny. 

Čechy, Morava a Slezsko nejsou jedinými evropskými oblastmi, ve kterých se vyu-

ţívají minerální vody. Například Německo, Francie, Slovensko či Maďarsko a mnoho ji-
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ných států mají dlouhou tradici ve vyuţívání minerálních vod, leckdy zaloţenou před 

mnoha tisíci lety [1], [6]. 

2.2 Historie lázní Evropy 

Přírodní léčebné zdroje mají na území Evropy dlouhý vývoj, prvního rozkvětu se 

lázeňství dočkalo jiţ v době římské, tyto stopy můţeme najít i v dřívější římské kolonii 

Galii. Jiţ v dávných dobách si lidé všímali vod, které byly atypické svou barvou, chutí, 

teplotou nebo zápachem. Poblíţ těchto vod se usazovali lidé i zvířata a učili se je vyuţívat. 

Koupele v minerálních vodách, zakládání lázní a pití vod sehrály velkou roli v lékařství a 

byly nejstarším způsobem terapie např. zábaly a koupele v rašelině. Nálezy těchto zdrojů 

jsou často spojeny s uzdravením zvířat, která se vyválela ve slatině a jejichţ rány nebo 

koţní nemoci se rychleji zhojily. V dřívějších dobách byla tyto uzdravení připisována nad-

přirozeným silám, později kdyţ se rozšířilo křesťanství, se tato místa stala poutními (Lour-

des). Léčebná místa nebyla stavěna jen u přírodních léčivých zdrojů. Jejich vzniku pomoh-

la např. osobnost zakladatele, laika, léčitele, který začal na daném místě léčit (Vincenc 

Priessenitz v lázních Jeseníky začal aplikovat studenou vodu ve formě zábalů, koupelí a 

pitné kůry). V Evropě je patrný vliv Římanů na vznik a vyuţívání minerálních vod, kteří 

vyuţívali prameny k vodoléčbě. Ve svých domech si stavili balnea, balneria. V období 

římského císařství uţ existovaly veřejné termální lázně a jejich jména byly většinou po 

císařovi (Diokleciovy lázně v Římě, které měly svůj kosmetický a depilační salon, byly 

zde i tělocvičny se šatnami, jejich rozloha byla 140 000 m
2
). Prameny se zvláštními vlast-

nostmi Římané objevovali i na válečných cestách. Proto se tyto termy nacházejí i v jejich 

koloniích. Nejednalo se jenom o území Francie (Dax bylo první město s lázněmi a lázně 

Aix-les-Bains), Španělska (Balneario de Sierra Alhamilla), Maďarska a Německa (Wie-

sbaden, Baden-Baden), Švýcarska (Baden), Británii (Bath), Chorvatska (Varaţdinské Tep-

lice). Dvě Evropské země mají na svém území v provozu více jak 250 lázní a je to Němec-

ko a Itálie [22]. 

2.3 Historie lázní na našem území 

Lázně Gánovce u Popradu můţeme povaţovat za nejstarší pozůstatky lázní na 

území bývalého Československa. V České republice to byly nejstarší nálezy mincí řím-

ských a keltských z roku 500 aţ 400 př. n. l. Tyto mince byly nalezeny ve vývěru termální-
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ho pramene v městě Teplicích (dříve zde byl nejsilnější pramen v České republice, dnes je 

nejsilnější karlovarské Vřídlo) a nález Duchcovského pokladu (jednalo se o kotlík bronzo-

vých spon, náramků, řetízků, který byl nalezen v šesti metrech ve vývěru pramene u La-

nhoště). Některé legendy o vzniku lázní nejsou historicky doloţeny jako například, ţe Kar-

lovy Vary pomohl Karlovi IV. objevit jelen. Podle termálních pramenů dostala některá 

města svá jména jako například Teplice, Teplá nebo Vary. Ve středověku byly lázně velmi 

navštěvovány, hygiena se vyvíjela a katolická církev se postavila k lázním jako ke zdroji 

hříchu. Hříšník, který se provinil lázní, musel se jí dlouhou dobu vyhýbat. V klášterech se 

mniši směli mýt jedenkrát za měsíc, někdy i jedenkrát za rok, výjimku tvořili pouze ne-

mocní, kteří se směli koupat častěji. Pověst o Svaté Barboře říká, ţe se nemyla vůbec. Ve 

středověku se lázeňství velmi omezilo a bylo poskytováno ve formě lazebnictví, hygiena a 

koupele nebyly jiţ časté a tvořily spíše výjimky. Největší rozmach zaţívá naše území v 18. 

– 19. století. Zakládají se lázeňská místa, zkoumají se léčebné vody a buduje se infrastruk-

tura. Významní architekti staví lázeňské domy jako Gočar, který postavil Gočarův dům 

v Lázních Bohdaneč, Zítek navrhl v Karlových Varech kolonádu, Jurkovič postavil většinu 

lázeňských domů v Luhačovicích. Začínají se prosazovat pitné kůry, jako například Dr. 

David Becher – Karlovy Vary. V roce 1841 je v Praze na Karlově univerzitě poprvé na 

světě přednášen obor balneologie. Klientelu lázní 19. století tvoří hlavně vyšší společenské 

vrstvy, jako jsou bankéři a statní úředníci. Tito klienti si své pobyty v lázních hradili sami. 

Koncem 19. století a do roku 1938 nastává největší rozvoj lázeňství. Tento rozvoj se nazý-

vá zlatou érou lázeňství. Lázeňská centra dostavují velké lázeňské komplexy a stávají se 

společenskými centry. Jsou zaváděny nové léčebné postupy, pobyty jsou finančně přijatel-

nější, stávají se dostupnější pro širší veřejnost a jsou společenskou prestiţní záleţitostí 

[22]. 

  Nový směr ve struktuře pacientů podpořil vznik a rozvoj zdravotních pojišťoven, 

které se postupně začaly podílet na úhradě lázeňského pobytu. Rozvoj lázeňství pozname-

nal i architekty, kteří viděli v tomto směru velké moţnosti seberealizace při výstavbě a 

výzdobě lázeňských center. Rok 1948 byl mezníkem v historii naší společnosti. Období po 

tomto roce se negativně projevilo v lázeňství, které se stalo součástí zdravotní péče bez 

jakéhokoliv dalšího ekonomického úmyslu. Charakteristickým znakem pro tuto dobu byla 

převaţující poptávka nad nabídkou. Po roce 1989 byla změna politické situace a také pri-

vatizace Československých lázní. V současnosti má jiţ většina lázní své konkrétní vlastní-
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ky. Výrazně se změnilo myšlení dnešního člověka a obzvlášť v péči o své zdraví.  Prioritou 

lázeňské péče stále zůstává péče o lidské zdraví s tím, ţe se lázeňská místa značným způ-

sobem transformují v centra cestovního ruchu se stále rozšiřující nabídkou kvalitnějších 

sluţeb. Současný návštěvník lázeňského místa vyţaduje vhodné spojení odborné lékařské 

péče, kvalitních ubytovacích a stravovacích sluţeb společně s nabídkou kulturního a spor-

tovního vyţití [7]. 

2.4 Lázně Moravy a Slezska 

 

Obr. 1: Mapa lázeňských míst Moravy a Slezska [8] 
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Pořadí Název lázeňského místa Lůţková kapacita Kraj, kde leţí lázně 

1. Lázně Luhačovice 1350 Zlínský kraj 

2. Lázně Jeseník  985 Olomoucký kraj 

3. Lázně Teplice nad Bečvou 668 Olomoucký kraj 

4. Lázně Darkov  639 Moravskoslezský kraj 

5. Lázně Klimkovice 483 Moravskoslezský kraj 

6. Lázně Karlova Studánka 464 Moravskoslezský kraj 

7. Lázně Hodonín 312 Jihomoravský kraj 

8. Lipová Lázně 296 Olomoucký kraj 

9. Lázně Velké Losiny 203 Olomoucký kraj 

10. Lázně Slatinice 177 Olomoucký kraj 

11. Lázně Bludov 173 Moravskoslezský kraj 

12. Lázně Kostelec u Zlína  160 Zlínský kraj 

13. Lázně Ostroţská Nová Ves 137 Zlínský kraj 

14. Lázně Skalka 21 Olomoucký kraj 

Tab. 1: Přehled lázní podle lůţkové kapacity [vlastní zpracování] 

 

 

Obr. 2: Lázeňské místa Moravy a Slezska podle lůţkové kapacity [vlastní zpracování] 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Počet lůžek



Petr Jurča: Lázně a lázeňské sluţby na Moravě a ve Slezsku 

 

2011                                                                                                                                                       7 

 

2.4.1 Lázně Luhačovice 

Lázně Luhačovice patří mezi největší lázně České republiky. V léčení dýchacích 

cest patří mezi hlavní zařízení v zemi. Jako hlavní léčebný zdroj jsou zde pouţívány zdejší 

minerální vody, pro jejich vysoký obsah minerálních látek a proplynění CO2, jsou povaţo-

vány ve střední Evropě za jedny z nejúčinnějších. Jejich stálé vyuţití má k léčebným úče-

lům jiţ 300letou tradici. Moderní lázeňství se datuje od roku 1902, ve stejné době byla 

zaloţena Akciová společnost lázní luhačovických. Po tomto roce došlo k velkému rozvoji, 

který je charakteristický výstavbou hotelů, penzionů a léčebných zařízení. Většina z těchto 

staveb jsou od slovenského architekta Dušana Jurkoviče anebo od významných architektů 

a některé jsou zapsány mezi kulturní památky Českého státu. Děti se v lázních léčí od 3 let 

věku s onemocněním dýchacích cest. Léčba je zaloţena na vyuţití přírodních léčivých 

zdrojů dohromady s nejmodernějšími a rehabilitačními metodami. Minerální vody se vyu-

ţívá k pití, inhalaci a minerálním koupelím. Lázně nabízí 60 různých procedur [20]. 

 

Tab. 2: Souhrn informací o Lázních Luhačovice [20] 

INDIKACE  Onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, 

nemoci z poruch výměny látkové, poruchy pohybového 

aparátu, nemoci oběhového ústrojí, nemoci onkologické. 

MEDIA Pitná léčba, inhalace, slatinné obklady, kloktání, koupele 

v přírodní minerální vodě, vodoléčebné procedury, klasic-

ké reflexní a podvodní masáţe, parafínové obklady, ply-

nové injekce, magnetoterapie, kyslíková terapie a lamfa-

tická drenáţ, dechová a rehabilitační cvičení, klimatotera-

pie. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Přírodní hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné minerální 

vody obsahují sodík, vápník, hořčík a volný oxid uhličitý 

a zdejší klima. 

PROVOZOVATEL Lázně Luhačovice a.s. 

KRAJ Zlínský kraj 
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Lázně Luhačovice a.s. 

Akciová společnost byla zaloţena v roce 1992. Byl to výsledek kupónové privati-

zace. Ubytovací kapacita je 1300 lůţek v 6 hotelech, (z toho je 420 lůţek v kategorii 

čtyřhvězdičkových hotelů), 8 penzionech a 2 dětských léčebnách. Sluţby poskytuje         

500 zaměstnanců, z toho je 19 lékařů a 210 zdravotního personálu. Sluţby jsou zde posky-

továny po celý rok. Vedení věnuje velkou pozornost kvalitě sluţeb a modernizaci zařízení. 

V roce 2006 byla vládou ČR podána oficiální ţádost, aby byl zapsán Luhačovický lázeň-

ský areál, se svými jedinečnými architektonickými objekty, do seznamu kulturního dědic-

tví UNESCO. V roce 2010 byla dokončena modernizace hotelu Alexandria, který je nejlu-

xusnějším wellness hotelem v Luhačovicích. Lázně byly sedmkrát zařazeny mezi Czech 

TOP 100 obdivovaných firem v České republice a jsou jedny z nevýznamnějších firem 

v oblasti lázeňství a také cestovního ruchu v zemi. Také se zde pořádají kaţdoročně odbor-

né lékařské kongresy, kam přijíţdí jak domácí, tak zahraniční odborníci a jejich výsledky 

jsou uplatňovány v jejich praxi. Za posledních 18 let bylo zrekonstruováno a zmodernizo-

váno 18 objektů a náklady činily cca 40 mil. EUR [20]. 

 

Obr. 3: Lázeňský hotel Palace v Lázních Luhačovice [foto autor] 
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Relaxační a wellness pobyty, volný čas 

Zdejší přírodní zdroje, okolní příroda, ubytovací, stravovací a zdravotnické sluţby 

jsou důvodem, proč jsou vyuţívány lázeňské zařízení pro relaxační pobyty typu wellness. 

Tyto preventivní programy se mají starat o vaše zdraví v době, kdy jej ještě máte a ne aţ 

jej začnete ztrácet. Společnost vydává kaţdý měsíc svůj měsíčník Lázeňské listy a také 

provozuje vlastní cestovní agenturu, která se jmenuje Luhanka. Cestovní agentura nabízí 

zájezdy nejen pro pacienty, ale i pro širokou veřejnost. Klienti mohou navštívit památná 

místa v regionu, jako jsou hrady, zámky, muzea, skanzeny a místa lidové kultury. Kromě 

lázeňské léčby je zde moţnost aktivního odpočinku, kulturního a společenského vyţití 

[20]. 

 

Obr. 4: CK Luhanka v Lázních Luhačovice [foto autor] 
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Prameny 

Vincentka – patří mezi nejznámějším pramenem Luhačovic, protoţe se jako jediný 

stáčí do lahví. Tento pramen vyvěrá těsně za kolonádou v osmimetrové hloubce přímo 

v luhačovickém pískovci. Je znám jiţ od 17. století, kdy se mu říkalo Hlavní pramen. 

V roce 1879 se tento pramen dočkal obezdění a zastřešení. Nad pramenem byl postaven 

pavilon, na kterém je nápis “Nemocnému k útěše, zdravému k potěše“. Plnírna byla přista-

věna v polovině 19. století. Pramen byl mělce jímán, proto se několikrát musel upravovat. 

V době kdy se stavěla nová kolonáda, byla také postavena nová hala Vincentky, kam byl 

tento pramen sveden. Tato voda se vyuţívá k pitné léčbě a k inhalaci v hale Vincentky. Má 

velký obsah kyseliny bromité, flourydů a barydů. Pramen vyvěrá na povrch vydatností 10 

aţ 12 l/min. V roce 2003 bylo rozhodnuto, ţe je tento pramen znečištěn a jiţ se nebude 

vyuţívat. Byl nahrazen pramenem Vincentka 2, tento pramen byl získán z hloubky 50 m.  

 

Obr. 5: Pramen Vincentka v Lázních Luhačovice [foto autor] 
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Aloiska - je jeden z nejstarších pramenů. Vývěr pramene je o 30 m výše neţ všech-

ny ostatní prameny. V dnešní době je zachycována v hloubce 14 m. K pitné kúře se ho 

začalo vyuţívat aţ ve 20. letech 19. století, ale známá byla jiţ v roce 1770. Z počátku kdy 

se Aloisce říkalo ještě Lesní pramen, byla zde jen studánka, které byl v roce 1830 postaven 

dřevěný pavilon. V roce 1904 došlo k zakalení pramene, znova zachytil pramen MUDr. 

František Veselý ředitel lázní. Vydatnost pramene začala v roce 1929 – 1930 velmi klesat. 

Starý pramen byl zrušen a byl znovu zachycen v 9 m hloubce. V roce 1963 došlo v okolí 

pramene k provizorním terénním úpravám. Aloisky se vyuţívá k pitné léčbě a k inhalacím, 

má zvýšený obsah jodu, ţeleza kyseliny boryté a vyvěrá na povrch v mnoţství 3 l/min.  

Mezi další místní prameny patří: Ottovka, Amandka, pramen Mudr. Štastného, Elektra, 

Elektra 2, Bystrica, Jubilejní pramen, Nová Vincentka, pramen sv. Josefa, Nová Janovka, 

pramen Vladimír [3]. 

 

Obr. 6: Pramen Aloiska v Lázních Luhačovice [foto autor] 

Klientelu tvoří 

Domácí hosté tvoří 85% lázeňské klientely a zbylých 15% tvoří zahraniční hosté, 

kteří jsou především z Rakouska, Německa, Ruska, Izraele, USA a Kanady. Za léčebným 

účelem v hlavních indikacích jezdí do lázní 30% hostů a na relaxační a wellness pobyty  
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70% hostů. Zdravotní pojišťovna hradí plně nebo částečně domácí klientele 65%. Více neţ 

50% hostů navštěvuje tyto lázně kvůli poruchám dýchacího ústrojí. V roce 2009 podle sta-

tistik navštívilo lázně 28 000 hostů. Mezi pravidelné hosty lázní patří významné osobnosti, 

jako prezident České republiky Václav Klaus se svojí ţenou Lívií, špičky naší politické 

scény, herci, umělci, zpěváci, významní podnikatelé a manaţeři. Luhačovice se staly 

v rámci předsednictví Evropské unie jedním ze čtyř míst republiky, kde se konalo Setkání 

ministrů práce a sociálních věcí Evropské unie v roce 2009 [20]. 

2.4.2 Lázně Jeseník 

Tyto klimatické lázně se nachází v oblasti pohoří Jeseníků. Lázně existují díky sed-

lákovi Vincenci Priessnitzovi, kterému se přezdívalo vodní doktor. Podle jeho vzoru vy-

rostly desítky lázní po celé Evropě. V mládí se sám vyléčil zdejší vodou a tu začal později 

aplikovat na nemocné. Z počátku léčil jen ve své chalupě, ale ta později nestačila tak ji 

zbořil a na její místo postavil zděnou budovu. Tato budova se stala prvním léčebným ústa-

vem na světě. Jako první praktikoval vodoléčebné postupy. V roce 1931 bylo vydáno po-

volení k provozování lázní. Hlavní léčebnou metodou byly studené zábaly do zapářky, 

které vedly k intenzivnímu pocení při stálém přísunu pitné vody, částečné a celé studené 

koupele a sprchování silným proudem vody pod širým nebem za kaţdého počasí a za kaţ-

dého ročního období. Výsledky léčby přiváděli do Jeseníku stále více nemocných [1]. 

Tab. 3: Souhrn informací o Lázních Jeseník [1] 

INDIKACE  Nemoci oběhového ústrojí, nemoci poruch látkové výmě-

ny a ţláz s vnitřní sekrecí, netuberkulózní nemoci dýcha-

cího ústrojí, duševní poruchy a koţní nemoci. 

MEDIA Vodoléčba kombinovaná se cvičením a stalým pitím pra-

menité vody, procházky po zdejších lesích s léčbou prací 

(v teplém období to je řezáním a štípáním dřeva a 

v zimním období to je odklízení sněhu). 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Zdejší klima, které je doplněno o balneologické a fyziat-

rické procedury, pohybovou léčbu a dietoterapie. 

PROVOZOVATEL Priessnitzovi léčebné lázně, a.s. 

KRAJ Olomoucký kraj 
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Obr. 7: Hlavní budova Lázní Jeseník [foto autor] 

 

2.4.3 Lázně Teplice nad Bečvou 

Lázně se nachází na jiţním okraji Města Hranice na Moravě v úzké soutěsce řeky 

Bečvy. První zmínky jsou z roku 1520. Prameny jsou podrobně popsány zemským lékařem 

markrabství moravského Tomášem Jordánem z Klausenburku v roce 1580 v knize o mo-

ravských lázních.  Vyvěrá zde zemitá ţelezito-alkalická kyselka, jejíţ teplota je 21 °C, má 

velmi vysoký obsah fluoridů a byla objevena jiţ roku 1480. K dispozici pacientům je zde 9 

lázeňských domů se 668 lůţky. Nejvyšší kvality se klientům dostává v nově zrekonstruo-

vaném domě Moravan, dřívější název byl Ozdravovna pro muţe a ţeny. Základ teplických 

lázní poloţil Jan Kropáč z Nevědomí, který nechal zachytit několik zdejších pramenů, po-
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stavil bazén, hostinec a vanové koupelny. V roce 1871 byla postavena i dřevěná kolonáda, 

stavitelem byl Antonín Zástěra. Dne 18. dubna 1957 byl pro lázeňské místo Teplice nad 

Bečvou vyhlášen lázeňský statut. Léčí se zde všechny věkové skupiny pacientů [1]. 

Tab. 4: Souhrn informací o Lázních Teplice nad Bečvou [1] 

INDIKACE  Srdečně-cévní onemocnění, onemocnění pohybového 

aparátu, koţní onemocnění. 

MEDIA Uhličité koupele, plynové koupele, parafínové a bahenní 

zábaly, kyslíkové terapie, elektroléčba, vodoléčba a lé-

čebné tělocviky. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Slabě mineralizovaná kyselka s vysokým obsahem fluori-

dů, jejíţ teplota je 21 °C a výborné klima. 

PROVOZOVATEL Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. 

KRAJ Olomoucký kraj 

 

Obr. 8: Lázeňské náměstí v Lázních Teplice nad Bečvou [foto autor] 
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2.4.4 Lázně Darkov 

Darkovské lázně jsou součástí města Karviná. První lázeňská sezóna byla zahájena 

v roce 1867. Zaloţení předcházelo odborné prozkoumání přírodní jodo-bromové vody so-

lanky. Další rozšíření následovalo aţ v roce 1931. Kromě období dvou světových válek, 

kdy byly pouţity jako vojenský lazaret, slouţily lázně svému účelu. Posledním soukromým 

majitelem, byl před rokem 1945 hrabě Larisch-Mönnich a aţ do 1. 9. 2003 byly lázně ma-

jetkem státu. Protoţe solanka je uloţena ve výdutích uhelné pánve, lázně museli čelit dů-

sledkům důlní činnosti a jistou dobu jim hrozil zánik. Proto se začaly stavět nové objekty 

na opačné straně města, kterým se začalo říkat Rehabilitační sanatorium. Obě lázeňská 

místa působily jako jeden celek. Po ukončení důlní činnosti v roce 1989 byly budovy zre-

konstruovány a dnes jejich stav odpovídá všem standardům [13].   

 

Obr. 9: Budova v Lázních Darkov [foto autor] 
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Tab. 5: Souhrn informací o Lázních Darkov [1], [2] 

INDIKACE  Nemoci pohybového ústrojí, nemoci oběhového ústrojí, 

nemoci koţní (ekzémy, lupénka), stavy po úrazech a po 

operacích, stavy po popáleninách a nemoci gynekologic-

ké.  

MEDIA Hydroterapie, uhličitá terapie, kinezioterapie, reflexní 

terapie, rehabilitace chůze a sebeobsluhy, elektroterapie, 

fototerapie. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Přírodní jodo-bromová solanka 

PROVOZOVATEL Státní léčebné lázně Darkov, s.p. 

KRAJ Moravskoslezský kraj 

 

 

 

2.4.5 Lázně Klimkovice 

  Lázně Klimkovice se rozkládají v lesnaté krajině, v krásné přírodní scenérii 

s výhledem na Beskydy. Historie sahá do 50. a 60. let, kdy na Ostravsku probíhal geolo-

gický průzkum. Při tomto průzkumu se provedlo několik vrtů, které našly nasycenou vodu. 

Po odeslání této vody na rozbor se zjistilo, ţe voda obsahuje velké mnoţství jódu a brómu. 

Toto zjištění bylo základním kamenem pro postavení lázní. Pramene se začalo vyuţívat aţ 

v 80. letech. Česká pojišťovna, a. s. se rozhodla postavit nové lázně, veškerá dokumentace 

byla navrhnuta během 30 měsíců.  Stavba byla zahájena 5. prosince 1991 a slavnostní ote-

vření Sanatoria Klimkovice bylo 18. května 1994. Areál lázeňských budov prezentuje své-

rázné architektonické dílo, které je nazýváno architektonickým skvostem třetího tisíciletí 

[1], [7]. 
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Tab. 6: Souhrn informací o Lázních Klimkovice [1], [14]      

INDIKACE  Nemoci pohybového ústrojí, neurologické nemoci, gyne-

kologická a cévní onemocnění. 

MEDIA Přírodní léčivé zdroje, zábaly, světloléčba, masáţe, kou-

pele v jodo-bromové solance, fittness cviky. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Jodo-bromová solanka, klima 

PROVOZOVATEL AquaKlim s.r.o.  Sanatoria Klimkovice 

KRAJ Moravskoslezský kraj 

 

 

Obr. 10: Lázeňská budova Klimkovice [foto autor] 
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2.4.6 Lázně Karlova Studánka 

Lázně se nachází 15 kilometrů severozápadně od Bruntálu. Od počátku 17. století 

toto území patřilo bruntálskému panství rodu německých rytířů a rozvoj úzce souvisel 

s tímto rodem. Místní prameny byly jiţ známy odedávna, ale jejich trvalé vyuţití se datuje 

aţ od přelomu 18. století. První lázeňský dům zde byl postaven na popud Maxmiliána II. 

Františka v roce 1785. Název lázní je podle řádového velmistra a vojevůdce vévody Karla 

Ludvíka. V 19. století byla Karlova Studánka velmi populární lázeňské místo Rakouska-

Uherska. Po druhé světové válce byly lázně znárodněny. V roce 1966 bylo navrtáno mno-

ho nových zřídel. Jsou zde i zřídla prosté vody a říká se jim Prameny filosofů [1].  

 

Obr. 11: Pitný areál v Karlově Studánce [foto autor] 
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Tab. 7: Souhrn informací o Lázních Karlova Studánka [1] 

INDIKACE  Nemoci dýchacího ústrojí, onkologické případy bez zná-

mek recidivy, hypertenze, funkční poruchy cév. 

MEDIA Přírodní léčivé zdroje, vodní masáţní procedury, koupele, 

masáţe, inhalační léčba, rehabilitační techniky, elektro-

léčba, wellness procedury. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Minerální prameny, rašelina, čisté lesnaté a horské pro-

středí, klima. 

PROVOZOVATEL Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p. 

KRAJ Moravskoslezský kraj 

 

 

2.4.7 Lázně Hodonín  

Lázně leţí na jiţní Moravě v prostředí Slovácka. Nachází se na severovýchodním 

okraji města. Dominantou zdejší krajiny jsou velmi rozsáhlé lány vinic, listnatých a jehlič-

natých stromů. Hodonínsko je také známo těţbou ropy a zemního plynu. V padesátých 

letech dvacátého století naftaři upozornili na fakt, ţe voda, kterou musí odčerpávat při těţ-

bě ropy, obsahuje velké mnoţství jódu. Tento poznatek byl signálem k bliţšímu prozkou-

mání účinku hodonínských vod. Dne 7. červena 1979 byla slavnostně otevřena Lázeňská 

léčebna Hodonín. Hodonínskou léčebnu získalo do svého vlastnictví město Hodonín v roce 

1993 a tím vznikly samostatné “Lázně Hodonín“(do tohoto roku byly majetkem lázní Lu-

hačovice a.s.). 

 

Hodonínské lázně jsou nejmladším lázeňským zařízením v republice a jsou typem 

moderních lázní, poskytující cílenou léčbu a rehabilitaci na vysoké úrovni. Kromě nízké 

mineralizace vyniká tato minerální voda vysokým obsahem jodu a svým sloţením patří 

mezi nejkvalitnější jodové vody v Evropě. Pod lázně hodonín patří také lázně Lednice [9]. 

 

 

 

http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/prirodni-lecive-zdroje-2/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/vodni-masazni-procedury-3/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/koupele-4/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/masaze-5/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/inhalacni-lecba-6/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/rehabilitacni-techniky-7/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/elektrolecba-8/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/elektrolecba-8/
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/wellness-procedury-10/
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Tab. 8: Souhrn informací o Lázních Hodonín [1] 

INDIKACE  Nemoci pohybového ústrojí, nervové nemoci, nemoci 

oběhového aparátu, předoperačních a pooperačních stavů 

a poúrazové rehabilitace. 

MEDIA Přírodní léčivé zdroje, kinezioterapie, hydroterapie, re-

flexní terapie, mechanoterapie, elektroléčba, fototerapie 

(laser), termoterapie (aplikace tepla a chladu), Inhalace, 

aplikace CO2 (z umělého zdroje), jodobromové koupele. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Jodo-bromová přírodní, středně mineralizovaná minerální 

voda z vrtu v Luţicích, která má zvýšený obsah kyseliny 

metaborité. 

PROVOZOVATEL Společnost Lázně Hodonín, s.p. 

KRAJ Jihomoravský kraj 

 

Obr. 12: Hlavní budova Lázní Hodonín [foto autor] 
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2.4.8 Lipová - lázně 

Lázně leţí 5 km západně od města Jeseník. Počátek léčby se datuje od roku1837, 

zakladatelem byl Jahannem Schrothem. Dovedl napravovat zlomeniny končetin pomocí 

dlah a později zapářkou a přikládáním zábalů. Příznivé působení vlhkého tepla byl prvním 

krokem Schrothovi léčby, další krok této léčby byly celkové zábaly a přísná dieta. Dne     

5. května 1840 dostal dekret na provozování lázeňské léčby. Jeho syn Emanuel zmírnil 

otcovu drastickou léčbu, tento krok se projevil ve zvýšení počtu pacientů. V období druhé 

světové války slouţily tyto lázně jako vojenský lazaret [10]. 

 

Obr. 13: Lázeňská budova Terezínka v Lázních Lipová [foto autor] 
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Tab. 9: Souhrn informací o Lázních Lipová [1] 

INDIKACE  Nemoci z poruchy výměny látkové a ţláz s vnitřní sekre-

cí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci koţní. 

MEDIA Klimatické a dietní léčení chorob koţních a interních, 

přísadové koupele, lokální dermatologická léčba, fyzikál-

ní terapie, rehabilitace, pohybová léčba. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Místní podhorské klima 

PROVOZOVATEL Schroth s.r.o. 

KRAJ Olomoucký kraj 

 

2.4.9 Lázně Velké Losiny 

Tyto termální lázně leţí 6 kilometrů severně od města Šumperk a patří mezi nej-

starší a nejslavnější lázně na Moravě. První zmínka pochází z roku 1296 a nachází se zde 

první dřevěná lázeňská budova, která byla postavena roku 1592. Jan Ámos Komenský za-

kreslil lázně Velké Losiny do své mapy Moravy z roku 1627. V roce 1930 byl skoro celý 

areál zničen poţárem a 1. května 1931 byl zase slavnostně otevřen po rekonstrukci. Priva-

tizace proběhla v roce 1991. Návštěvníci a lázeňští hosté jezdí do těchto lázní především 

kvůli blahodárným účinkům zdejších termálních, sirných minerálních vod. Taktéţ příjem-

ná pro návštěvníky je poloha lázní, která je v podhůří Hrubého Jeseníku. Jsou zde skloube-

ny výhody velkých lázeňských měst a klidné přírodní prostředí. Léčí se zde všechny věko-

vé skupiny pacientů [1]. 

Tab. 10: Souhrn informací o Lázních Velké Losiny [1] 

INDIKACE  Nemoci pohybového ústrojí, nemoci dýchacího ústrojí a 

respirační onemocnění. 

MEDIA Koupele, fyzikální léčba, manuální terapie, elektroterapie, 

magnetoterapie, dynatermie, masáţe, reflexní masáţe, 

inhalace, klimatoterapie, muzikoterapie a rehabilitace. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Přírodní a termální minerální sirná voda, klima. 

PROVOZOVATEL Státní léčebné lázně, s.p. Velké Losiny. 

KRAJ Olomoucký kraj 
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Obr. 14: Ředitelství Lázní Velké Losiny [foto autor] 
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2.4.10 Lázně Slatinice 

Nachází se 10 km západně od města Olomouc. Dřívější název byl Slátěnice. Jsou 

jedny z nejstarších lázní na Moravě a doloţená historie sahá aţ do roku 1558. Trvalá lázeň-

ská tradice tohoto místa, byla zahájena v roce 1733, kdy Jan Adam z Liechtensteinu posta-

vil první lázeňskou budovu, dnešní dům Morava. Jsou určeny převáţně pacientům samo-

statným a s občasnou pomocí [1]. 

 

 

Obr. 15: Budova Morava v Lázních Slatinice [foto autor] 
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Tab. 11: Souhrn informací o Lázních Slatinice  [11] 

INDIKACE  Léčí nemoci pohybového ústrojí, bolesti zad, páteře a 

kloubů, pooperační stavy, poúrazové stavy, artrózu a os-

teoporózu. 

MEDIA Koupele v sirné vodě 37 °C, perličkové koupele, léčebné 

cvičení v bazénu, podvodní masáţe, vířivé lázně, parafí-

nové zábaly, plynové injekce a elektroléčebné procedury. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým 

obsahem sirovodíku. Kvalita dnešních lázeňských zdrojů 

je zabezpečena čerpáním přítoků sirné minerální vody z 

napjaté akumulace podzemní vody o teplotě 35 - 38 °C. 

PROVOZOVATEL Lázně Slatinice a.s. 

KRAJ Olomoucký kraj 

2.4.11 Lázně Bludov 

Lázně se nacházejí 5 km jihozápadně od Šumperka v podhůří Jeseníků. Tradice 

lázní se vztahuje k šlechtickému rodu Ţerotínů. Jiţ v 17. století se vyuţíval zdejší teplý 

pramen sirné vody a lokalita se stala poutním místem. Po první světové válce koupil po-

zemky lékař Zdeňek Pospíšil, který nechal v roce 1926 udělat pár průzkumných vrtů a zís-

kal tak vydatný zdroj termální vody o teplotě 39 °C, který byl nazván Terma. Téhoţ roku 

bludovskou vodu označil za léčivou prof. dr. Vladislav Mladějovský. Léčí se zde dospělí, 

dorost a děti od tří let [1]. 

Tab. 12: Souhrn informací o Lázních Bludov [1] 

INDIKACE  Katary horních cest, obezita, nemoci ledvin a cest močo-

vých a u dospělých jsou to nemoci pohybového ústrojí. 

MEDIA Kombinace vodoléčby, rehabilitace, elektroléčba, magne-

toterapie a miostimulace. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Teplé radioaktivní síro-jodové a síro-ţelezité vody. 

PROVOZOVATEL Státní léčebné lázně Bludov, s.p. 

KRAJ Moravskoslezský kraj 
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Obr. 16: Budova Lázní Bludov [foto autor] 

 

2.4.12 Lázně Kostelec u Zlína 

Tyto lázně se nacházejí 5 km od města Zlín. Místní podnebí je níţinného rázu, nachází se 

zde smíšené lesy. Místní sirné prameny jsou vyuţívány jiţ od roku 1742, kdy byly objeve-

ny. Největší oblíbenosti se lázně dočkaly zejména v 19. a 20 století. Před první světovou 

válkou byly vystavěny architektonicky zajímavé budovy, které byly později zbourány. 

V obci Kostelec u Zlína se také nachází zoologická zahrada Lešná, která má rozlohu        

52 hektarů [1].   
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Tab. 13: Souhrn informací o Lázních Kostelec u Zlína [1] 

INDIKACE  Léčí se zde ischias, revmatismus, nemoci pohybového 

ústrojí, choroby koţní neuralgie a ţenské problémy. 

MEDIA Vodoléčba, rehabilitace, elektroléčba, magnetoterapie, 

ozařovací léčba, fyzioterapie. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Prameny léčivé sirnaté vody 

PROVOZOVATEL Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o. 

KRAJ Zlínský kraj 

 

 

Obr. 17: Hlavní budova Lázní Kostelec u Zlína [foto autor] 

2.4.13 Lázně Ostroţská Nová Ves 

Tyto sirné lázně Ostroţská Nová Ves se nacházejí 8 km od města Uherského Hra-

diště. Ostroţská Nová ves leţí na rovinaté krajině obklopené z jedné strany hřebenem Bí-

lých Karpat a z druhé strany Chřibami a typickou dominantou je zde hrad Buchlov [12]. 

Lázně byly zaloţeny v roce 1903. Podnětem pro otevření lázní byl podnět dr. Fran-

tiška Botka. V roce 1949 začal být pouţíván sirovodíkový pramen k vanovým koupelím. 
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V letech 1964 - 1991  byly tyto lázně začleněny do organizace Československé lázně Lu-

hačovice. Od roku 1992 jsou jiţ v soukromém vlastnictví s ručením omezeným a s účastí 

obce [1]. 

Tab. 14: Souhrn informací o Lázních Ostroţské Nová Ves [1] 

INDIKACE  Nemoci koţní a pohybového aparátu. 

MEDIA Koupele v sirné vodě, klasické, podvodní, reflexní masá-

ţe, elektroléčba, světloléčba, parafínové obklady, plynové 

injekce, léčebný tělocvik. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Sirné prameny a zdejší mírné klima. 

PROVOZOVATEL Sirnaté lázně Ostroţská Nová Ves, spol. s.r.o. 

KRAJ Zlínský kraj 

 

Obr. 18: Hlavní budova Lázní Ostroţská Nová Ves [foto autor] 
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2.4.14 Lázně Skalka 

Nachází se 10 km od města Prostějov a jsou známé hlavně svými minerálními pra-

meny, které mají jedinečné sloţení. Obsahují totiţ sylvin (je velkým zdrojem draslíku), 

který neobsahují ţádné minerální vody v České republice 

Tyto lázně byly zaloţeny v roce 1928. Na místě kde stál rybník Bařisko, který byl 

napájen ze dvou pramenů minerálních vod, dnes stoji sirné lázně. V roce 1938 prováděl 

doc. Dr. Schanbal průzkum pramenů a při páté sondě objevil artézský pramen minerální 

vody o teplotě 23°C a který tryskal do tří metrové výšky 

 Později byly navrtány další prameny, z nichţ i přes svou obdobnost a poměrně vel-

kou blízkost vrtů je kaţdý svým chemickým sloţením jiný [19]. 

Tab. 15: Souhrn informací o Lázních Skalka [19] 

INDIKACE  Nemoci revmatického charakteru a pohybového aparátu. 

MEDIA Koupele v sirné vodě a masáţe. 

POUŢITÉ LÉČIVÉ ZDROJE Sirnato-alkalické prameny a zdejší mírné klima. 

PROVOZOVATEL Lázně Skalka 

KRAJ Olomoucký kraj 

 

 

Obr. 19: Hlavní budova Lázní Skalka [foto autor] 
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3 STRUKTURA LÁZEŇSKÝCH SLUŢEB 

3.1 Zaloţení lázní 

Zaloţit lázně nelze kdekoli, aby bylo moţné je zaloţit, je třeba splnit legislativní 

podmínky lázeňské léčby vztahující se k sektoru lázeňství a jeho úskalí. Lázeňská léčba je 

v České republice určena zákonnou normou tzv. Indikačním seznamem pro lázně. Mezi 

přírodní léčivé zdroje patří minerální voda, plyn, klima, peloid. Peloid můţe být rašelina, 

slatina nebo bahno. Mezi ucelený léčebný systém patří vedle nemocniční a ambulantní 

péče také lázeňství. Účinek léčby je úzce spjat se změnou klimatu, prostředí a místa. Na 

základě fyzikálních a psychických podnětů dochází ke změně organismu na vyšší úroveň. 

Po těţkých onemocněních a operacích má lázeňská léčba příznivý vliv na organismus. Ne-

dostatek aktivního pohybu, nesprávná ţivotospráva, stres i na boji s těmito primárními ri-

zikovými faktory se lázeňství příznivě podílí. Na doporučení lékaře je pacientům poskyto-

vána léčba v lázních. Léčebné procesy jsou hrazeny s částí nebo úplně zdravotní pojišťov-

nou. Lázeňskou léčbu provádí státní léčebné lázně nebo registrované nestátní lázeňské za-

řízení [22]. 

3.2 Přírodní léčebné lázně 

Přírodní léčebné lázně jsou souborem zdravotnických zařízení, která slouţí 

k poskytování lázeňské péče na území s vhodným stavem ţivotního prostředí, zda se na 

tomto území nebo v jeho blízkosti nachází přírodní léčivý zdroj. Balneoterapeutická zaří-

zení mohou být uznána za přírodní léčebné lázně po splnění tzv. lázeňského zákona          

č. 164/2001 Sb. a jsou stanovena vyhláškou MZ ČR. 

Předpoklady na ţivotní prostředí a vybavení léčebných lázní stanovuje zákon           

č. 164/2001Sb. ve svém § 46, odst. 1 písm. G a vyhláška MZ ČR č. 423/2001 Sb. (vyhláš-

ka o zdrojích a lázních) č. 2 § 8-12. Definuje se specifická povaha lázeňského prostředí 

jako významného faktoru lázeňské léčby, jsou vymezeny limity kvality ovzduší 

v přírodních léčebných lázních a náleţitosti odborného posudku o stavu ţivotního prostředí 

přírodních léčebných lázní. Kvalita ovzduší je určena legislativními limity [2]. 
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3.3  Indikační seznam 

Vymezuje jednotlivá lázeňská místa České republiky, podle toho jaká onemocnění 

dospělých, dorostu a dětí se v nich léčí. Jaké typy lázeňské péče poskytuje v rámci zdra-

votního pojištění, je to komplexní a příspěvková péče. Určuje délku lázeňské péče a kon-

traindikaci lázeňské péče. Pro rok 2011 je platná vyhláška č. 58/1997 sb. [23]. 

Ukázka indikačního seznamu, tento seznam je velmi podrobný a rozsáhlý, pro ilu-

straci uvádím část z něj: viz příloha 1. 

 

3.4 Media pouţívaná v lázeňství 

Ukázka seznamu medií, které jsou pouţívány v lázeňství, tento seznam je velmi 

podrobný a rozsáhlý, pro ilustraci uvádím část z něj: viz příloha 2. 

 

3.5 Proţití volného času v lázních 

Drtivá většina klientů lázní jiţ dnes bere dovolenou v lázních, jako způsob upevňo-

vání zdraví v době kdy ještě slouţí. Proto s příznivým vlivem léčivých přírodních zdrojů, 

vlastním aktivním přístupem k regeneraci sil, vyţadují klienti stále více různorodosti v 

doprovodném programu k vyuţití volného času, jenţ má přispět k psychické pohodě, která 

je významnou součástí zdravého ducha. Slezské a Moravské lázně jsou jiţ na to připrave-

ny. V prvé řadě jim staleté fungování vtiskly fenomén, který se dá těţko popisovat. Klienti 

a návštěvníci lázní o ně jednoduše mluví jako o jedinečné „lázeňské atmosféře“, která je 

duchem jejich zakladatelů a pilovanou zakladateli aţ po dnešní správce. Mnohdy lze nalézt 

historické objekty zařazené mezi chráněné památky. Uklidňující prostory, zeleně v lázeň-

ských parcích lákají k vycházkám, zcela ojediněle a jinde neţ v lázeňských městech neví-

dané jsou korza po kolonádách. Návštěvníci lázní se tedy stávají vděčnými posluchači ko-

lonádových koncertů či navštěvují výstavy v galeriích. Lázeňského ducha spoluvytváří i 

prostředí vináren, restaurací, klubů, tančíren či kavárniček a cukráren. Součástí nabídky 

sluţeb ve většině českých lázní je také nabídka výletů za poznáním. Tím se klientovi rozši-

řuje moţnost poznat široké okolí lázeňského místa ještě intenzivněji vnímat rozměr bohat-
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ství daného kraje. Je moţné obdivovat lidové památky, navštívit folklórní festivaly, přibli-

ţující se lidové zvyky, ochutnat víno ve vinařských sklípcích, nechat se provázet hrady a 

zámky, vyuţít pozvání do zoologických zahrad.  

Do nabídky sportovních aktivit bezesporu patří klasické turistické vycházky či cyklo-

turistika. V blízkosti nebo přímo v areálech lázeňských míst jsou připraveny tenisové kur-

ty, squashová či minigolfová hřiště. Lázeňské areály většinou nabízí také pro módní a mo-

derní severskou chůzi. Přímo v místě či nedaleko většiny lázní v ČR se jiţ nyní nachází 

také golfová hřiště. Samozřejmostí se ale všude začínají stávat wellness centra 

s relaxačními halami, tělocvičnami, fitness centry, plaveckými bazény, saunami, squasho-

vými hřišti, hydromasáţními stěnami a whirpooly. Moderním prvkem jsou solné jeskyně, 

na některých místech láká klienty i nejnovější chladová kryoterapie.  

Charakter zábavy sportovního a relaxačního vyţití se však mění od těch největších v 

Karlových Varech s kasiny, zábavními podniky, aţ po klidné barevné Luhačovice, či ti-

chou Karlovu Studánku [21]. 

3.6 Lázně – cíl jednodenních výletů 

Většina lázeňských míst se v poslední době opět stává cílem jednodenních výletů, ať 

jiţ rodin s dětmi, nebo manţelských párů bez dětí, či seniorů. Stále více lidí chce byť je-

nom nasát lázeňskou atmosféru klidu a pohody, ochutná vybrané minerální vody, posedět 

si v cukrárně, kavárně či restauraci a proţít příjemné chvíle v lázeňském prostředí. I to 

patří k lázeňskému ţivotu a to především v období hlavní lázeňské sezóny, kdy takovýchto 

návštěvníků lázní kaţdoročně přibývá. Velmi navštěvované jsou například tradiční oteví-

rání pramenů, kolonádní koncerty a přehlídky, filmové, hudební či divadelní festivaly, lá-

zeňské slavnosti a jiné události [21]. 

3.7 Jedinečnost českého lázeňství 

Unikátnost českých lázní spočívá v nemnoha faktorech, ale základním prvkem v celé 

škále je umístění lázní v oblastech s příznivými klimatickými podmínkami a vyuţívání 

jedinečných přírodních zdrojů (minerální vody, bahna, slatiny, jodové vody a další), díky 

kterým jsou léčena různá onemocnění od pohybového aparátu, přes dýchací aparát, aţ po 

např. diabetes a zaţívací potíţe. Lázeňskou léčbu je tak moţné povaţovat, díky vyuţívání 
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přírodních léčivých zdrojů za léčbu, která je k organismu šetrnější. Většina přírodních 

zdrojů je přitom určena pro širokou škálu indikací a jsou snášeny bez komplikací pacienty 

a klienty s různým stupněm rozvinuté choroby. Výhodou je také, ţe vody, slatiny a další 

přírodní zdroje velmi dobře snášejí osoby takřka všech věkových kategorií od dětí aţ po 

seniory [21]. 
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4 ORGANIZACE LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 

4.1 Typy lázeňské péče 

 Komplexní lázeňská péče – jedná se o lázeňský pobyt, který je plně hrazen zdra-

votní pojišťovnou. 

 Příspěvková lázeňská péče – jedná se o lázeňský pobyt, který pouze z části hradí 

zdravotní pojišťovna. 

 Samoplátecká lázeňská péče - tento pobyt je plně hrazen klientem. 

 

Komplexní lázeňská péče 

Návrh na lázeňskou péči navrhuje obvodní nebo odborný lékař, který schvaluje re-

vizní lékař zdravotní pojišťovny, se kterou má klient smluvní vztah. Po schválení je návrh 

zaslán do příslušných lázní, které zašlou rozhodnutí o nástupu klienta. Nástupní termín je 

závazný, změny termínu jsou moţné jen ze závaţného důvodu a musí se tato změna pře-

dem domluvit. Délka procedury se určuje na základě diagnózy a obvykle bývá 21 nebo    

28 dní. Při komplexní lázeňské péči hradí celou částku zdravotní pojišťovna. V ceně je 

zahrnuto stravování (plná penze), standardní ubytování na dvoulůţkovém pokoji, lékařská 

vyšetření a lázeňské léčebné výkony, které jsou smluvně sjednané se zdravotní pojišťov-

nou. Klient si hradí jen dopravu do příslušných lázní. Od data vystavení poukazu praktic-

kým lékařem je jeho platnost 3 měsíce. Pokud by chtěl klient nadstandardní sluţby, tak si 

doplatí rozdíl podle ceníků příslušných lázní. 

Příspěvková lázeňská péče 

Obvodní nebo odborný lékař navrhuje léčbu jako komplexní, na základě „Návrhu 

na lázeňskou péči“, kterou schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Klient si můţe 

vybrat, do kterých lázní pojede, vybrat si termín nástupu a své představy o pobytu. Dohod-

nutý termín nástupu je závazný, po předchozí domluvě lze z váţných důvodů termín změ-

nit. Zdravotní pojišťovny hradí smluvně sjednané lékařské vyšetření a lázeňské léčebné 

procedury dle předem stanovené diagnózy. Kaţdý klient si hradí stravu, dopravu a ubyto-

vání dle svého výběru. Obvyklá délka pobytu je 21 dnů dle zdravotní indikace. Poukaz na 

pobyt je platný 6 měsíců od vystavení praktickým lékařem. 
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Samoplátecká lázeňská péče 

Při výběru tohoto druhu péče jiţ odpadá návštěva obvodního nebo praktického lé-

kaře. Klient si sám volí, do kterých lázní pojede, kde bude bydlet, kde se bude stravovat a 

také vlastní harmonogram pobytu. Je moţné si po předchozí dohodě domluvit procedury 

na odpolední hodiny nebo i na víkend. Na tento typ péče jiţ zdravotní pojišťovna nepřispí-

vá, klient si hradí pobyt i procedury z vlastních finančních zdrojů [5], [16].   

4.2 Poplatky v lázních 

V dřívějších dobách se platilo v lázních téměř za vše. Kočár, který vjel do města, musel při 

průjezdu městskou branou zaplatit mýto a mostné za vjezd koní. V takzvané vysoké sezóně 

byly pokoje dvojnásobně tak drahé, jak na začátku roku. Ubytovatel zajišťoval zaplacení 

lázeňské taxy a případné další poplatky, např. za zapůjčení klíče od veřejných záchodků. V 

současnosti si klient hradí lázeňský poplatek, který je stanoven Magistrátem města, ve kte-

rém se lázně nacházejí. Většinou se jedná o částku cca 15 Kč za den, od tohoto poplatku 

jsou zproštěni studenti, klienti starší 70 let, drţitelé průkazu ZTP/P a obyvatelé města ve 

kterém se lázně nacházejí. Podle novely zákona č. 48/1997 Sb. platí klienti regulační po-

platek, který je 60 Kč za den pobytu. Tento poplatek je srovnatelný s poplatkem za den 

pobytu ve zdravotnickém zařízení, kam lázně spadají. Dále se platí za nadstandardní sluţ-

by, jako jsou: pokoj vyšší kategorie, ubytování se zvířetem, více procedur. [4].   

 

4.3 Lázeňská taxa 

  Provozování lázeňských míst bylo vţdy nákladné, aby se mohly udrţovat prame-

ny, kolonády, bazény, parky a lázeňské budovy. Jiţ v 16. století se vytvořila zvyklost vybí-

rat od lázeňských hostů poplatek, který by pokryl náklady na provoz lázní (stalo se to v 

Baden-Badenu, kde hosté museli platit za uţívání koupelí). Český král Vladislav II. udělil 

privilegium vybírat lázeňskou taxu Karlovým Varům. Z tohoto poplatku neměl nikdo 

z hostů radost a byly četné stíţnosti. Později některé lázeňské taxy dočasně zmizely, nové 

se ale houfně objevovaly. V padesátých letech 19. století byla taxa sociálně odstupňována 

pro osoby stavovské, duchovní, úřední, řemeslné a obchodní. Lázeňská taxa se účtuje 

dodnes [4].    
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5 ZÁVĚR 

Na základě prostudování dostupných literatur, materiálů a prohloubení znalostí do 

problematiky jsem přišel na to, ţe na tak malém území je tolik krásných lázeňských míst.  

Na téma lázeňství bylo napsáno mnoho článků, knih a jiných textů, ale konkrétně o lázních 

leţících na Moravě a ve Slezsku nemůţeme naleznout takové mnoţství informací. 

Získal jsem ucelený přehled o lázeňských zařízeních a léčebných metodách, které se 

nachází na území Moravy a Slezska. Tento přehled můţe slouţit jak pro cestovní ruch (ja-

ko průvodce), můţe být také brán jako nabídka pro cestovní kanceláře, také pro běţné ob-

čany, kteří mají zájem o lázeňská místa, nebo můţe být dobrým studijním materiálem pro 

další práce. 

Zaměřil jsem se konkrétně na tyto lázně: Luhačovice, Hodonín, Jeseník, Kostelec u 

Zlína, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny, Ostroţská nová Ves, Bludov, Darkov, 

Karlova Studánka, Skalka, Klimkovice, které jsem také navštívil. Lázně Luhačovice jsou 

největšími lázněmi na Moravě a ve Slezku, proto jsem jim věnoval největší pozornost.  

Procházel jsem lázeňské parky kolonády a jiná útulná okolní místa, které přiléhají 

k lázním. Zaujala mně překrásná architektura Lázní Karlovi studánky, Jurkovičovi stavby 

v Lázních Luhačovice, krásný lázeňský park v Lázních Hodonín nebo malé přítulné lázně 

v Ostroţské Nové Vsi. Ochutnal jsem spousty minerálních vod (nejlepší chuť však  má 

Ottovka z lázní Luhačovice), vychutnával jsem si krasného ticha lázní Jeseníky. 

Pochopil jsem, ţe lázně mají své místo i v dnešní uspěchané době a neslouţí jen  

nemocným pacientům, ale nabízí i zdravým lidem pobyt pro utvrzení a posílení svého 

zdraví. Při zpracování tohoto támatu jsem došel k zjištění, ţe nikde nejsou porovnány lázně 

dle své velikosti. Na základě tohoto zjištění jsem provedl analýzu současného stavu 

ubytovacích kapacit jednotlivých lázeňských míst a následně jsem sestavil sestupnou 

stupnici. V minulosti byly lázně přístupné spíše bohatší vrstvě obyvatel a byly zaměřené na 

nemocné pacienty. V současné době mohou lázeńské zařízení, parky a kolonády vyuţít lidé 

i rekreačně. V poslení době se ve velké míře rozšířila obliba tzv. wellness pobytů například 

prodlouţených víkendů. Lázeňské pobyty nejsou jen plné procedur, ale dnešní moderní 

centra nabízí i mnohé sportovní volnočasové aktivity jako například: golfové hřiště, 
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tenisové kurty, zorbingové dráhy, lukostřelby a pro večerní aktivity jsou vybaveny bary, 

restauracemi, nočními kluby, kiny.  
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