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 1. Úvod 

 

Česká republika je mimořádně bohatá na přírodní léčebné zdroje a díky vysoké kvalitě léčebných lázní a lázeňské 

medicíny s využitím nejmodernějších léčebných metod a postupů, má velký ohlas v Evropě i zámoří. Toto společné dílo přírody 

a lidí se postupně stalo velkou chloubou naší země. Léčebné lázně v České republice dnes představují moderní lázeňsko-

rehabilitační komplexy s využíváním přírodního léčivého zdroje a mají nezastupitelné místo v systému následné léčebné péče s 

důrazem na prevenci. Lázeňství je důležitou součástí cestovního ruchu, má velký potenciál ve zdravotnictví a v neposlední 

řadě, má také i ekonomický potenciál. Nicméně z širšího pojetí lázeňství v rámci cestovního ruchu je nutné vyčlenit právě 

poskytování lázeňské léčebné péče, která je klientům hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění jako součást celého 

léčebného procesu směřujícího ke zlepšení zdraví a kvality jejich života. V posledních letech je bohužel počet lázní a léčivých 

pramenů vlivem nejrůznějších okolností neustále redukován. Pro jejich význam je velmi důležité chránit tyto přírodní léčivé 

zdroje a zachovat je budoucím generacím. Lázeňství je zároveň i oborem zdravotnictví a je chápán velice široce od 

jednoznačné alternativy farmakoterapie přes ambulantní rehabilitace v lázeňském zařízení až po účinné doléčení v lázních po 

pobytu v nemocnici. Tento obor je neustále předmětem několika polemik a diskuzí jak zdravotně obsahového charakteru, stejně 

tak i ekonomického a společenského rázu. 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu nového programu k rozvoji lázeňské péče ve zvoleném zařízení 

v Sanatoriích Klimkovice. Nový lázeňský program by měl zefektivnit služby, které Sanatoria Klimkovice v současné době 

poskytují při zachování stávajícího počtu odborného personálu a časového harmonogramu. Sanatoria Klimkovice jsou 

nestátním zařízením, které poskytuje své léčebné lázeňské služby široké veřejnosti. V převážné většině se jedná o služby, které 

jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami z veřejného zdravotního pojištění.  

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první teoreticko-metodické části diplomové práce se zaobírám nejprve 

vysvětlením základních pojmů z oboru lázeňství, příslušným legislativním rámcem lázeňství, historií i současným stavem lázní 

České republiky, dále popisem organizace a správy v této oblasti a fiskální politikou státu vůči lázeňské sekci v rámci 

zdravotnického oboru. V druhé aplikačně-ověřovací části již konkrétně řeším daný problém, kdy nejprve rozebírám aktuální 

situaci ve zvoleném zařízení pomocí SWOT analýzy a pomocí metody dotazováním prostřednictvím dotazníku a následně 

zvolím způsob řešení. Na závěr této práce vyhodnocuji a předkládám návrh opatření k vyřešení problému. Přínos této práce 

vidím v zefektivnění poskytovaných služeb, který by vedl k rozvoji lázeňské péče v Sanatoriích Klimkovice a potažmo celého 

lázeňství v České republice. 
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2. Obecná charakteristika lázeňství 

 

Lázeňství a jeho produkci lze definovat jako obor zdravotnictví, který z převážné části patří do veřejné ekonomiky. 

Jeho produkty v podobě statků nebo služeb mají charakter veřejných neboli kolektivních statků. 

 

 

 

 2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Veřejná ekonomika zahrnuje veškeré ekonomické činnosti přímo a nepřímo řízené státem. Státní léčebné lázně jako 

státní podnik a soukromé léčebné lázně jako akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným produkují statky nebo 

služby v rámci lázeňských léčebných aktivit na trhu převážně neprodávané, a které se realizují formou přerozdělování důchodů 

a bohatství mezi občany (prostřednictvím zdravotních pojišťoven a na základě dotace a daňových úlev). Stát je představován 

veřejnou státní správou a územní samosprávou. Zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního 

prostředí, Lékařská komora, Český inspektorát lázní a další vykonávají svou činnost na základě legislativních a jiných nařízení a 

opatření. [1] 

 

Tržní ekonomika se týká se veškerého hospodářského podnikání, které probíhá v podmínkách tržního mechanismu 

a střetu nabídky a poptávky.  Jsou to např. aktivity ubytovací, restaurační, dále zdravotní turistika a wellness, kongresy a 

výstavy, školení apod. [1] 

 

Privátní statek je statek, jehož spotřeba je plně dělitelná mezi spotřebiteli. Prostřednictvím koupě a prodeje může 

měnit majitele. Existuje pro něj produkční funkce, nabídková a poptávková funkce a tento statek se realizuje v rámci tržního 

mechanismu střetu nabídky a poptávky. Například v lázeňství privátní statky (služby) tvoří soubor poskytovaných služeb 

samoplátcům, cizincům a jiné lázeňské služby v rámci zdravotnické turistiky poskytované na obchodní bázi (hotelové ubytování, 

stravování, různá školení, výstavy apod). [1] 

 

Veřejný (kolektivní) statek je statek, jehož spotřeba je buď zásadně nedělitelná nebo dělitelná částečně. Existuje 

čistý veřejný statek, jehož spotřebu nelze rozdělit na jednotky, proto je spotřebován společně všemi potencionálními 

spotřebiteli ve svém úhrnu. Pro tento statek jsou charakteristické následující vlastnosti: nedělitelnost spotřeby a nesoutěživost 

spotřebitele, nevyléčitelnost ze spotřeby a nutné mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele (nikoliv náklady 

produkční).  Vedle reprezentativních typů, jakými jsou národní obrana, veřejné osvětlení, majáky, lze uvést v lázeňství takové 

čisté veřejné statky, jakými je lázeňské prostředí, které zlepšuje stav pacientů a návštěvníků, klimatické podmínky, minerální 

vody, přirozená radioaktivita, odpočinkové a kulturní prostředí jako je park, zeleň, sady, koncerty na kolonádě, atd. [1] 
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Smíšený veřejný statek je statek, jehož spotřeba je co do kvantity dělitelná mezi jednotlivými spotřebiteli, avšak 

kvalita dělitelná není. Lze vyloučit spotřebitele ze spotřeby smíšeného kolektivního statku např.pomocí přídělového nebo 

cenového systému, u něhož kvantita je dělitelná např.systém přidělování lázeňské péče, kdo není pojištěn, obvykle hradí tržní 

cenu. Za daného stavu spotřebované kvantity je kvalita poskytované služby pro všechny spotřebitele stejná. [1] 

 

Externality nebo-li efekty přelévání nastávají, když výroba nebo spotřeba způsobuje nedobrovolné náklady nebo 

přínosy jiným, tj. náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné. Externalita je dopad chování jednoho ekonomického subjektu na 

blahobyt jiného subjektu, přičemž tento dopad se neodráží v penězích nebo tržních transakcích. Případem kladné externality u 

lázní je taková, že přispívají k udržení čistého životního prostředí a k zlepšení stavu pacientů. Příkladem záporné externality 

může být např. chybějící čistička odpadních vod.[1] 

 

Vědní obor zabývající se lázeňstvím nazýváme balneologií. Zahrnuje v prvé řadě balneoterapii jako léčebnou a 

preventivní lékařskou disciplínu. Dnešní balneologie se ve výběru svých léčebných prostředků neomezuje jen na přírodní léčivé 

zdroje, jako tomu bylo v minulosti, ale kombinuje toto léčení i s dietoterapií-výběrem speciálně upravené stravy, často též 

s fyzioterapií-pohybovou léčbou včetně léčebného tělocviku, masáží, terénních kúr, dále s jinou fyzikální léčbou, a konečně i 

s léčbou medikamentózní.[2]  

 

 

 2.2 Definice lázeňství 

 

V současné době je lázeňská péče způsob léčení při využití přírodních léčivých zdrojů, tj. přírodních minerálních vod, 

plynů, peloidů a klimatu. Jde o souhrn konkrétních léčebných postupů užívaných v místě příslušného přírodního léčivého zdroje 

pod lékařským vedením za účelem uzdravení nebo restituce funkcí organismu. Jde o nenárokovou možnost léčebného plánu 

pacienta, která se poskytuje podle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů
 1

. Pro indikaci lázeňské péče je dosud platná vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky 

(dále jen Ministerstva zdravotnictví ČR) č.58/1997 Sb., Indikační seznam
2
, v aktuálním znění. Lázeňská léčba obvykle není 

jediný způsob ústavní rehabilitace. 

Léčebné lázně mohou sdružovat lázně i jednotlivé lázeňské domy - státní i soukromé. Společným znakem je 

využívání přírodního léčivého zdroje schváleného ministerstvem zdravotnictví. Tyto organizace poskytují i ostatní služby, 

                                                                        
1
 Zákon č.48 ze dne 28.března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 

16, s.1185-1264. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=48/1997&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244.   

 
2
 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.58 ze dne 28.března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Indikační seznam. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 20, s.1506-1608. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult. aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon 

&whatCislo zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.%20aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon%20&whatCislo
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.%20aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon%20&whatCislo
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které se přímo netýkají léčebné funkce, ale potvrzený přírodní léčivý zdroj a s tím související režim, odborný dohled a kontrola 

kvality podávaného zdroje je odlišují od ostatních ústavů, soukromých sanatorií atd., která tímto přírodním léčivým zdrojem 

nedisponují a nesplňují tak podmínky lázeňské legislativy tzn. nemohou se tedy považovat za lázeňská léčebná zařízení.  

Přírodní léčivé zdroje jsou souborem určitých přírodních prostředků využívaných zejména v lázních k léčení nemocných 

a rozdělujeme do následujících skupin: 

 přírodní léčivé vody, které se používají ke koupelím, jako pitná kůra, k inhalacím nebo výplachům a dále je členíme 

na: 

a) minerální vody, což jsou přírodní vody s obsahem alespoň 1 g rozpuštěných anorganických látek nebo plynů 

v 1 litru (kg), 

b) termální vody, což jsou teplé minerální prameny, s teplotou obvykle nad 20 °C, 

 peloidy jsou slatinné a rašelinné zeminy, bahna apod, které mají vlastnosti a účinky léčebných zdrojů viz obr.č.2.1, 

 vřídelní plyny, které se používají k celkovým či částečným plynovým koupelím nebo k injekční léčbě, 

 emanace je vyzařování, vylučování či výron pro prvek vznikající v plynném skupenství či radioaktivním rozpadu látky 

v tuhém skupenství, 

 klimatické podmínky využívané pro léčbu určitého druhu onemocnění např.astmatu.[4] 

 

 

Obr.č.2.1: Přírodní léčivý zdroj – bahenní zábal. 

.  

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/procedury-2/.[cit. 5.1.2012]. [online]. 
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2.3 Legislativní rámec lázeňství 

 

Legislativní základ tvoří zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
3
, v aktuálním znění, zákon č.48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
4
, v aktuálním znění, vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.58/1997 Sb., kterou se stanoví 

indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
5
, v aktuálním znění, vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 

č.242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
6
, v aktuálním znění. 

Pokud má být lázeňské zařízení uznáno jako léčebné, musí splnit řadu podmínek, které jsou definovány v zákoně č. 

164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
7
, v aktuálním znění. Kvalitu podávání přírodního 

léčivého zdroje pak musí dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.370/2001 Sb. o zkoušce o odborné způsobilosti k 

výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
8
, 

v aktuálním znění a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah 

hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na 

životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých 

zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě balených minerálních vod a o stavu 

životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
9
, v aktuálním znění, kontrolovat odborně 

způsobilý balneotechnik, který musí být v každém lázeňském zařízení. 

                                                                        
3
 Zákon č.20 ze dne 30.března 1966  o péči o zdraví lidu. In: Sbírka zákonů České republiky. 1966, částka 7, s.74-92. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=20/1966&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
4
 Zákon č.48 ze dne 28.března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 

16, s.1185-1264. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=48/1997&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244.   

 
5
 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.58 ze dne 28.března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Indikační seznam. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 20, s.1506-1608. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult. aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon 

&whatCislo zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
6
 Vyhláška Ministerstva  zdravotnictví  ČR č.242 ze dne 20.června 1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 1991, částka 47, s.4770-4784. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=242/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo 

zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
7
 Zákon č.164 ze dne 18.května 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 64, s.3594-3624. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q= 164/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 370 ze dne 24.října 2001 o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 140, s.7918-7919. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=370/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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Související legislativa: 

 Nařízení vlády České republiky č.385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální 

vodu odbíranou ze zdroje přírodní minerální vody
10

, v aktuálním znění.  

 Další související právní předpisy týkající se vyhlášení přírodních léčebných lázní, přírodních léčivých zdrojů,zdrojů 

přírodních minerálních vod a jejich ochranných pásem viz. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic 

(instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR, část V. Přírodní léčebné lázně, přírodní léčivé zdroje a 

zdroje přírodních minerálních vod.  

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost 

balených vod a o způsobu jejich úpravy
11

, v aktuálním znění. 

Právní normy v lázeňství umožnily vznik nových institucí nebo rozšíření jejich působení. Lázeňská města a obce vydávají 

ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR lázeňský statut a Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL) má dozor nad 

přírodními léčivými zdroji a vydává opatření k jejich ochraně a posudky k povolení staveb nebo činností dotýkajících se 

lázeňského místa nebo ochranného pásma. 

 

Český inspektorát lázní a zřídel jako součást Ministerstva zdravotnictví ČR je ústředním orgánem státní správy pro 

stanovení podmínek pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 

vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. Problematika  je upravena 

zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 

lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“) 
12

a prováděcími předpisy. Podle 

tohoto zákona: 

 vykonává dozor nad dodržováním opatření a povinností, 

 vykonává dozor nad činností vodoprávního úřadu, 

                                                                                                                                                                                                                                

léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 159, s.9034-9056. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=423/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
10

 Nařízení vlády České republiky č.385 ze dne 9.listopadu 2001, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odbíranou ze zdroje přírodní 

minerální vody. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 146, s.8437-8437. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=385/2001 

&typeLaw =zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.275 ze dne 30.dubna 2004 o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2004, částka 88, s.5791-5808. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=275/2004&typeLaw=zakon&what= 

Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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 Zákon č.164 ze dne 18.května 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 64, s.3594-3624. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q= 164/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=10430&typ=application/msword&nazev=Seznam%20platných%20právních%20předpisů.doc
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=10430&typ=application/msword&nazev=Seznam%20platných%20právních%20předpisů.doc
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=275/2004&typeLaw=zakon&what
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 zabezpečuje náležitosti za účelem osvědčení a využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 

vod, území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst;  

 zabezpečuje náležitosti za účelem stanovení ochranných pásem, 

 vydává certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů, kterým bylo vydáno osvědčení dle tohoto zákona, a to pro 

potřeby posuzování těchto vod mimo území České republiky, a certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo 

území České republiky pro potřeby jejich dovozu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, 

 spravuje registr přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů, ochranných 

pásem zdrojů, evidenci ostatních zdrojů minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, 

 předkládá grafické a písemné podklady katastrálnímu úřadu pro potřeby evidence ochranného pásma I. stupně a 

vnitřního území lázeňského místa, 

 koncepčně řeší další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčebných 

lázní, 

 zřizuje jako příspěvkovou organizaci Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů, 

 vydává závazné stanovisko k některým činnostem - je dotčeným orgánem pro pořizování politiky územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení v ochranných pásmech a na území lázeňského místa, 

 vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. 

 

 

2.4  Historie lázeňství v České republice 

 

První zmínky o lázeňství nacházíme již ve středověku, ale během celého feudálního období byl význam lázeňství 

minimální, neboť toto období obecně nevynikalo kultem vody a hygieny. Jen pro nejvýznamnější a nejbohatší malou vrstvu 

obyvatel byl pobyt v lázeňských místech rozptýlením, spojeným většinou s hony a jinými kratochvílemi. V nejstarším období 17. 

století byly léčebné kúry velmi náročné např. pobyt v teplé lázni trval dlouhé hodiny, někdy i dny a noci, až docházelo 

k poškození kůže. U pitné kúry bylo předepisováno denně vypít až 9. litrů vřídelní vody, což jistě nevedlo ke zlepšení zdravotní 

stavu, ba naopak.  

 

Koncem 18. století dochází na našem území k rozvoji lázeňství. Díky pokroku vědy, techniky a společenské 

komunikace dochází k významnému povznesení lázeňských míst. Jsou stavěny velké lázeňské stavby tzv. kolonády, stavby u 

zřídel, lázeňské domy (viz obr.2.2). Ku prospěchu lázeňských míst se předhánějí podnikatelé ve výstavbě ubytovacích kapacit 

(hotelů, penzionů a lázeňských domů). V seznamu lázeňských hostů lze v celém období nalézt převažující klientelu především 

z řad aristokracie s povinným doprovodem, vysokých státních úředníků, později pak i z řad průmyslníků, bohatších obchodníků, 
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bankéřů, umělců a diplomatů. Pobyt v lázních se stává nejen důležitým léčebným podpůrným prostředkem při onemocněních, 

ale již i důležitým společenským a prestižním počinem.[2] 

 

Obr.č.2.2: Rozmach lázeňských měst koncem 18.stol. 

 

Zdroj : Internetové stránky http://www.franzensbad.cz/cs/historie-a-soucasnost/.[cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

Období konce 19. století a počátku 20.století lze označit za „zlatou éru“ lázeňství na našem území. V tomto období 

dochází k dostavbám celých lázeňských komplexů, k modernizaci lázeňských léčebných procesů, následně pak i k modernizaci 

zařízení pro tuto péči. Po první světové válce se však objevují první významné zdravotní pojišťovací společnosti, které 

umožňují lázeňskou péči stále širšímu okruhu uživatelů. Tímto rozevřením vějíře lázeňské péče pro relativně i absolutně chudší 

klientelu se také rozvíjí řada alternativních možností ubytování, stravování a méně náročných služeb. Rozvoj jednotlivých lázní 

vede také k diferenciaci na lázně dražší pro bohaté, střední vrstvy a léčení „na kasu“. Z hlediska ekonomického lze toto období 

charakterizovat jako období prosperity a dynamického vývoje podnikatelských aktivit v celém spektru nabídek lázeňských míst 

včetně např. plnění a prodeje minerálních vod, vřídelní soli.[2] 

 

Po druhé světové válce převládá úkol začlenit lázeňství do systému zdravotní péče a utlumit komerční aktivity 

v oboru. Byl vydán zákon č.125/1948 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě 

konfiskovaného majetku. Tímto aktem byla majetková podstata lázní převedena do výhradního vlastnictví státu. V období 50. a 

60.let 20.století je hledána v oboru lázeňství optimální forma jejich fungování a byl vydán zákon č.103/1951 Sb., o jednotné 

preventivní a léčebné péči 
13

, který se týká i péče lázeňské. Postupně je u nás patrná snaha o přeměnu lázní na zdravotnická 

zařízení a jejich přechod na celoroční provoz, především přeměnu lázeňských hotelů na odborné léčebné ústavy-komplexní 

                                                                        
13

 Zákon č.103 ze dne 27.prosince 1951 o jednotné preventivní a léčebné péči. In: Sbírka zákonů České republiky. 1951, částka 50, s.5265-268. Dostupný také z 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/1951&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 

http://www.franzensbad.cz/cs/historie-a-soucasnost/
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lázeňské domy. V roce 1957 dochází opět ke změně ekonomického postavení a řízení lázeňských organizací, kdy lázeňská 

zařízení již nejsou ve svém postavení totožná s postavením nemocnic, i když je nadále proklamována priorita zdravotní péče, je 

však již účelově kombinována s ostatními složkami služeb poskytovaných pacientům-lázeňským hostům. Vyústěním nových 

zásad, kdy vedení státu (v tomto období strana a vláda) vymezuje hlavní funkce lázeňství je zákon č.20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu
14

, kde dle tohoto zákona jsou lázně „lázeňské léčebné ústavy, ve kterých jsou při poskytování léčebné a 

preventivní péče využívány především přírodní léčivé zdroje a klimatické podmínky vhodné k léčení. Lázeňská péče je v tomto 

období nadále věcnou (dobrovolnou) dávkou nemocenského pojištění. Je organizována masově, především přes odborové 

orgány a v návaznosti na indikační seznam chorob pro lázeňskou péči Krajskými správami sociálního zabezpečení. 

V lázeňských místech je vybírán tzv. lázeňský poplatek (taxa) vyhláškou Ministerstva financí č.71/1964 Sb., o lázeňském 

poplatku
15

.[2] 

 

V období 70. a 80. let 20. století nadále přetrvává uznávaná zdravotnická priorita lázeňské péče a lze ho 

charakterizovat jako vzepjetí před krizí v lázeňském oboru. Poptávka po lázeňských službách převyšovala nabídku kapacit a 

možnosti výkonů o 30% a trvale chyběly investice na obnovu zařízení. V odbytu lázeňských služeb je hledán kompromis mezi 

poptávkou a disponibilní kapacitou, stejně jako v rámci klientely mezi našimi pacienty a zahraničními hosty. Díky nově 

rozšířenému indikačnímu seznamu jsou také rozšířené pobytové dny u některých indikací na 28 dnů, je nutno dále rozšiřovat 

počty lůžek a omezovat sezónnost lázní. To vše s negativním dopadem na kvalitu poskytovaných služeb. V řízení z centra jsou 

nyní uplatňovány principy a restrikce vedoucí k omezení společenské zakázky (poptávky) omezením možností opakování 

lázeňské péče, apod. Zelenou dostávají pobyty cizinců a devizové inkaso. V 80. letech docházelo k růstu nákladů bez zajištění 

odpovídajícího zvýšení produktivity práce při poskytování výkonů a byly intenzivně vytěžovány kapacity lázeňských zařízení bez 

odpovídajících investic do jejich údržby, modernizace a obnovy. Vývoj od roku 1986 vedl přes kratší stagnaci k absolutnímu 

poklesu kapacit (nutné havarijní odstávky), a tím i počtu pacientů a výkonů. Centrální, tvrdě plánované řízení lázní ČR vedlo 

k potlačení iniciativy jednotlivých lázní, nelogická a od stolu prováděná investiční politika pak postupně připravila lázně o 

poslední zbytky důvěry v kvalitu lázeňské péče, i když problémy cítili více pracovníci lázní než lázeňští hosté. Stát se v tomto 

ohledu spoléhal více na fakt, že většinu lázeňské péče hradí z veřejných prostředků, občana pobyt v lázních nestojí většinou 

nic, tedy si ani nemůže naříkat na stále se snižující standard.[2] 

 

Po listopadových změnách v roce 1989 v naší společnosti nastává obrat v pohledu na funkci veřejně 

prospěšných služeb typu lázeňství, které jako komplex služeb zahrnuje řadu oblastí, které samy o sobě mají svůj vývoj a své 

výchozí podmínky. Jde především o lázně v rámci zdravotního systému státu, dále systém hotelových a stravovacích služeb 

                                                                        
14

 Zákon č.20 ze dne 30.března 1966  o péči o zdraví lidu. In: Sbírka zákonů České republiky. 1966, částka 7, s.74-92. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=20/1966&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
15

 Vyhláška Ministerstva financí ČR č.71 ze dne 20.dubna 1964 o lázeňském poplatku. In: Sbírka zákonů České republiky. 1964, částka 30, s.435-436. Dostupný také z 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=71/1964&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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v lázních, cestovní ruch a jeho dopad na lázně a region. Restrukturalizace majetkových vztahů a činnosti provozovatelů byly 

nosnou myšlenkou pro záměry privatizace v oboru lázeňství a strukturálních změn v systému léčebných lázeňských poukazů a 

financování lázeňské péče a jejím cílem mělo být účelné a smysluplné propojení různých forem vlastnictví jako platforma pro 

další rozvoj lázní a pro regulované využívání přírodních léčivých zdrojů. Privatizací neměla být narušena v oboru lázeňství 

tvorba hlavního produktu lázeňského místa, ani úroveň a efekt lázeňské léčby pro indikované pacienty a díky ní měla zásadně 

vznikat nestátní (popř. ve zvláštních případech státní) zdravotnická zařízení s nabídkou specifického druhu služeb. Specifikum 

lázeňství je dáno veřejně prospěšným charakterem v hlavní činnosti, a tím vazbou na sektor veřejné ekonomiky. [2]   

 

   

2.5 Současná situace v lázeňství 

 

Tradiční české lázně prošly během posledních let asi nejvýraznější proměnou ze všech segmentů zdravotnictví. 

Prodělaly úspěšnou privatizaci, masivně investovaly do infrastruktury, daří se jim udržovat medicínskou odbornost i sledovat 

poslední trendy v oblasti wellness, rozšiřují obchodní kanály a v marketingu se zlepšují mílovými kroky. Nic jiného jim ani 

nezbývá. Většina lékařů má o kvalitách lázeňské rehabilitace stále jen minimální povědomí, život společnosti se zrychluje a 

dnešní generace na tradiční lázeňskou léčbu nemají čas. To spolu s restriktivní politikou pojišťoven vedlo k dlouhodobému 

poklesu počtu léčených pojištěnců. Takto uvolněné kapacity lázně naštěstí zaplnily návštěvníky, kteří si svůj pobyt platí sam i a 

jejichž počty rok co rok rostou. Díky tomu si lázně dokázaly udržet tempo investování do vlastního rozvoje i vychovat další 

generaci poučených pacientů. Většina lázní se v současné době snaží vyváženě kombinovat nabídku léčebných a relaxačních 

pobytů např. Mariánské lázně (viz obr.2.3). Z hodnocení pacientů i ze všech dostupných statistik je zřejmé, že se jim to daří.  

 

Obr.č.2.3: Mariánské lázně. 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.marianskelazne.cz/cs/fotogalerie/12-kolonada/?page=1. [cit. 5.1.2012]. [online]. 
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Nespornou léčebnou kompetenci českých léčebných lázní v evropském kontextu stvrzuje suverénně nejvyšší počet 

úspěšně absolvovaných certifikací medicínské kvality Evropského svazu lázní ze všech členských zemí Evropské unie a 

pozvolný růst zájmu zahraničních zdravotních pojišťoven o uzavírání smluv s tuzemskými lázněmi. Ačkoli se dnes do lázní jezdí 

již opět i za odpočinkem, turistikou, kulinářskými zážitky nebo kongresy a firemními aktivitami, hlavním motivem vždy byla, je 

a bude péče o zdraví, léčba i prevence. V případě léčebných pobytů vychází vždy z individuálního léčebného plánu, 

sestaveného a dozorovaného lékařem, který je založen na kvalifikované rehabilitaci potencované podáváním procedur s 

indikačně a místně příslušným přírodním léčivým zdrojem. Právě tyto tradiční procedury s prokazatelným léčebným účinkem 

jsou nejčastěji aplikovaným léčivým prostředkem. Díky využívání přírodních léčivých zdrojů je lázeňskou léčbu možné 

považovat za výrazně šetrnější k lidskému organismu, než je léčba medikamentózní či invazivní zákrok. Lázeňská léčba má 

prokazatelné výsledky zejména u stavů po těžkých onemocněních i operacích a u chronických onemocnění. Jejím cílem je 

dokončit léčebný proces v návaznosti na péči v nemocnicích či odborných ambulancích. U chronických onemocnění je 

jejím cílem stabilizovat stav pacienta a průběh jeho nemoci. K lázeňské léčbě patří také edukace a seznámení pacienta s 

nemocí i jejími možnými riziky v jeho dalším životě. Svaz léčebných lázní ČR dnes sdružuje 46 lázeňských společností a více 

než 20 000 lůžek. Je členem Evropského svazu lázní a platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Posláním svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro další rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit 

společné i individuální zájmy členů.[3] 

 

V současné době počet lidí, kteří budou moci vyjet za peníze ze zdravotního pojištění, zřejmě o něco klesne. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR plánuje uspořit v této oblasti stovky milionů korun. Podrobnosti zatím nejsou jasné, odborníci se 

nyní začínají zabývat detaily. Revize čeká nejen lázeňskou, ale i rehabilitační péči. Uvažuje se o omezení diagnóz, u nichž 

zdravotní pojišťovny proplácejí pacientům léčbu, pobyt i stravu, a omezení počtu ošetřovacích dnů z 28 na 21 a to u všech 

schválených indikací. Lázeňství by se tak mělo připravit na těžké období. Zdravotní pojišťovny změny v oblasti lázeňské péče 

vítají i přesto, že zatím neznají konkrétní plány. Vyhláška, která stanovuje diagnózy, u nichž mají pacienti nárok na komplexní a 

příspěvkovou lázeňskou léčbu, platí od roku 1997, ale není aktuální pro převážnou část lázeňských zařízení. Od tohoto data 

došlo k mnoha navýšením a postupným změnám a upřesněním indikací s příslušnými zdravotními pojišťovnami u jednotlivých 

lázeňských zařízení, ale nová sjednocující vyhláška zatím nevyšla. 

  

Nutnost změny vidí i samotné lázně a jejich svaz. Zřetelně vnímají existenci ohromného nepoměru ve způsobu, jakým 

se schvaluje a přiděluje lázeňská péče a jakým způsobem se pacienti mohou velmi snadno dostat do jiného rehabilitačního 

zařízení. A přitom pojišťovny nemají nad tím žádnou kontrolu. Podle svazu by jako první měl být vytvořen jednotný indikační 

seznam pro celou následnou rehabilitační péči tak, aby v něm platila všude stejná pravidla. Je jasné, že u některých indikací se 

může změna dotknout lázní negativně, u některých to naopak může otevřít nové možnosti. V roce 2008 vynaložila největší ze 

zdravotních pojišťoven, VZP, na lázeňskou péči více než 1,66 miliardy Kč, o rok později zaplatila lázním více než 1,84 miliardy. 

V celkových číslech je bilance podobná, každým rokem se do lázeňství dává více peněz, procentuálně však podíl celkových 
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výdajů na tento segment klesá. I když celková suma vzrostla, podíl klesl ze 2 procent přibližně na 1,5. Lázně se tak stále více 

otevírají samoplátcům.  

 

Je podstatné si uvědomit, že lázeňské léčení nepůsobí zlepšení jen po dobu pobytu v lázních. Přeladěním dosavadní 

vegetativně nervové hladiny lze na dlouhou dobu zasáhnout do průběhu poruchy zdraví nebo její vznik oddálit a při vhodném 

využívání všech možností jí dokonce i zabránit. Doba, po kterou trvají změny reaktivity po lázeňské léčbě je u chronických 

onemocnění 5 až 6 měsíců. Cílem lázeňského pobytu je i léčebné působení na vedlejší onemocnění např. žlučníkové kameny a 

nadváha atd., zpomalení procesů stárnutí, zlepšení tělesné a duševní kondice a udržení kondice ve stáří, zvýšení výkonnosti 

oběhového aparátu, zlepšení prokrvení orgánů a zlepšení látkové výměny, prevence vzniku nebo progrese onemocnění již 

vzniklých, získávání a prohlubování znalostí správné životosprávy, pohybových stereotypů, dietního stravování  atd.  

 

V průběhu lázeňské léčby prochází pacient několika fázemi. Nejprve je to vstupní fáze neboli adaptace, která začíná 

prvním dnem a trvá do desátého dne, pak následuje, fáze vlastní léčby (2. a 3. týden), poslední je fáze sestupná (konec 3. 

týdne, eventuálně 4. týden). Posouzení výchozí situace je základem, na kterém lze pak vypracovat individuální léčebný plán, 

zahrnující vhodné léčebné faktory. Těmi jsou: pitná léčba, léčba minerálními koupelemi, vodoléčba, fyzioterapie, 

mechanoterapie, přídatná fyzikální terapie z umělých zdrojů – teplo, světlo, zvuk, elektroléčba, dále klimatická léčba, lázeňská 

léčebná výživa, farmakoterapie, kulturní a edukační péče.  

 

Balneoterapie obecně hraje význačnou roli v prevenci zejména chorob civilizačních a chorob stáří. Primární 

preventivní činnosti je nutno směrovat především na zdravou a přítomností rizikových faktorů a rizikových onemocnění 

ohroženou populaci. Sekundární preventivní činnost je zaměřena na prevenci recidiv a exacerbací již stávajících chronických 

onemocnění a prevenci změn. Terciární prevence má za cíl prevenci změn spojených se stárnutím organismu. [4] 

 

Podle aktuálních informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen ÚZIS ČR) 

celkový počet pacientů ve zdravotnických zařízení  lázeňské péče vzrostl v České republice za období 2006-2010  o 15%. 

Celkový počet pacientů vzrostl z 327 078 pacientů všech kategorií (podle indikačních skupin) v roce 2006 na 375 866 pacientů 

v roce 2010. Největšího počtu pacientů bylo dosaženo v roce 2008, kdy se v lázních léčilo 383 414 osob viz tab.č.2.1. Mírný 

pokles se projevil u platících klientů z ciziny a stagnace u klientů veřejného zdravotního pojištění, což souvisí zřejmě s nutnými 

úspornými opatřeními. V roce 2011 však dochází k výraznému poklesu počtu pacientů léčících se v lázeňských zařízení. 

V současné době přesné číslo o celkovém počtu pacientů v roce 2011 UZIS ČR nemá k dispozici, ale dle novinového článku 

periodika „Lidové noviny“[5] se počet pacientů v lázních snížil na 366 000, přestože nová vyhláška o poskytování lázeňské péče 

není ještě v platnosti a režim předepisování lázeňské péče se zatím nijak nezměnil. Podle Svazu léčebných lázní České 

republiky pojišťovny dostávají od lékařů asi o jednu pětinu návrhů na komplexní lázeňskou péči méně. Většinou z důvodů 

neoprávněných obav, že lázně psát nemohou a proto návrhy ani pacientům nenavrhují a nepředepisují. Nejvíce pacientů 
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v lázních přitom tvoří lidé s chronickými obtížemi. Nejčastěji se jedná o pacienty s chorobami pohybového ústrojí, nervového 

systému a kardiaky. Dne 1. 7. 2012 má vyjít novela vyhlášky č.58/1997 Sb., o poskytování lázeňské péče, která výrazně 

upravuje podmínky opakovaného přijetí chronických pacientů na komplexní lázeňskou péči, která je hrazena z účtů zdravotních 

pojišťoven. Právě tito chroničtí pacienti by mohli jezdit do lázní „na pojišťovnu“ nanejvýše třikrát a poté jen s částečnou 

spoluúčastí a jen jednou za dva roky. 

 

 

Tab.č.2.1: Počty pacientů v lázních České republiky v letech 2006-2010. 

Kategorie 2006 2007 2008 2009 2010 

Na náklady zdravotního pojištění: 

Komplexní lázeňská péče 106 869 104 927 101 196 108 025 107 022 

Příspěvková lázeňská péče 18 650 15 714 15 162 15 111 15 077 

Plně na vlastní náklady: 

Tuzemci 66 756 91 953 113 041 111 123 114 957 

Cizinci 134 803 133 962 154 015 143 922 138 810 

Celkem počet pacientů 327 078 346 556 383 414 378 181 375 866 

Zdroj: Internetové stránky http://www.uzis.cz/system/files/10˗11.pdf. [cit. 20.3.2012]. [online]. 

 

 

2.6  Svaz léčebných lázní České republiky 

 

Svaz léčebných lázní České republiky (dále jen Svaz léčebných lázní ČR) vznikl, jako zájmové profesní sdružení 

lázeňských společností, krátce po revolučních změnách v bývalém Československu a dal si za cíl udržet a garantovat léčebnou 

úroveň těchto lázeňských společností. V současné době Svaz léčebných lázní ČR sdružuje 42 lázeňských společností ze všech 

lázeňských míst v celé České republice, které jsou uznávány všemi příslušnými státními autoritami a orgány v České republice 

a jsou napojeny na veřejný zdravotní systém. Svaz léčebných lázní ČR je členem Evropského svazu lázní se sídlem v Bruselu, 

jehož hlavním cílem je udržet a garantovat léčebné lázeňství v celé Evropě. 

 

 

2.7  Formy lázeňské péče 

 

V rámci lázeňské péče jsou hlavní 2 formy kategorizovány z hlediska pobytu v lázních: 

 péče ústavní, která je spojená s léčebným pobytem pacienta v lázních (tedy i se službami ubytovacími, stravovacími 

a jinými pobytovými), 

 a péče ambulantní, která je charakterizována pouhým docházením na léčebnou péči (diagnostiku a terapii) do 

lázeňských léčebných zařízení, s ubytováním a stravováním mimo lázeňská zařízení a podobně jako u ústavní péče 

se stanovenou strukturou léčebné péče). V našem lázeňství je zatím chápána jako nerežimová a nesystémová péče 

lokálního významu. 
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2.7.1  Druhy poskytované péče v lázních 

 

Lázeňská péče je předepisována formou návrhu na lázeňskou péči registrujícím praktickým lékařem nebo 

ošetřujícím lékařem při hospitalizaci dle platného indikačního seznamu s rozčleněním nároku na výši hrazení pobytu 

zdravotními pojišťovnami jako: 

 komplexní lázeňská péče – je zdravotní péče navazující na ústavní péči nebo péči v odborných ambulancích a je 

zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. 

Poskytuje se v době dočasné pracovní neschopnosti. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na léčení 

předvolán nejpozději do 1 měsíce od data vystavení návrhu, popř. po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského 

lékaře přeložen do léčebny přímo z nemocničního lůžka, jedná se tvz. o překlad „z lůžka na lůžko“. V druhém 

pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do 3 měsíců, děti a dorost do 6 měsíců od data vystavení návrhu. 

Návrh schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta a následně jej zasílá přijímací kanceláři lázní. Náklady 

komplexní lázeňské péče jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, 

 nebo příspěvková lázeňská péče – je péče, která je poskytována u nemocí, které jsou obsaženy v indikačním 

seznamu, a kde nejsou splněny podmínky uvedené u komplexní lázeňské péče. Zdravotní pojišťovna hradí náklady 

na vyšetření a léčení pojištěnce. Návrh schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta a následně jej zasílá 

přijímací kanceláři lázní.Pacient si hradí ubytování, stravování a dopravu. Nástup na příspěvkovou lázeňskou péči 

musí být nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu. 

 

Kromě vymezených dvou základních forem lázeňské péče dle indikačního seznamu jsou ostatní programy a 

výkony poskytované klientům lázní na bázi komerční a jsou plně hrazeny z prostředků klientů. Struktura hrazených výkonů 

v rámci komplexní nebo příspěvkové péče o lázeňské pacienty je dána tvz.standardy lázeňské léčebné péče v návaznosti na 

indikační seznam a smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem péče (lázeňskou organizací) a financujícím partnerem (zdravotní 

pojišťovnou). V návaznosti na indikační seznam a stupeň postižení je zdravotní pojišťovnou hrazen také kvalifikovaný 

doprovod v rozsahu daném vyhláškami a rozhodnutím ošetřujícího a revizního lékaře zdravotní pojišťovny. V rozsahu a ve 

způsobech daných vyhláškou je hrazena pacientovi cesta do lázní a zpět. V rámci pobytu v lázeňském místě je diferencovaně 

pacientem hrazena tvz.lázeňská taxa-místní poplatek, který je příjmem místního rozpočtu lázeňského města. 

  

 

2.8  Fiskální politika vůči lázním 

 

Ekonomika lázeňství v České republice závisí ze dvou třetin na financích poskytovaných zdravotnickými pojišťovnami. 

Společnosti provozující lázeňství jsou tedy subjekty veřejnoprávního vztahu tzn., že jejich ekonomika je z velké části součástí 

veřejné ekonomiky. Lázeňství je proces poskytování léčebné péče a lázeňských služeb, ve kterém se prolínají hlavní prvky 

veřejné ekonomiky s prvky tržní ekonomiky. Charakterem a zaměřením činností spadá lázeňství do oblasti veřejné 
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ekonomiky. Ta zahrnuje celou oblast služeb a statků, u kterých neúplně funguje trh a jejichž produkce a spotřeba je 

financována redistribucí (přerozdělováním) důchodů v rámci příjmů a výdajů státního rozpočtu nebo zákonného pojištění a 

jiných forem pojištění. Lázeňská léčebná péče financována na základě smluvních vztahů mezi lázeňskými subjekty a 

zdravotními pojišťovnami tvoří podstatnou část tržeb lázeňských subjektů, a je součástí komerčních aktivit. Lázeňství také 

provozuje činnosti, které mají tržní charakter, což znamená, že se uskutečňují na základě nabídky a poptávky (provoz 

ubytovacích zařízení, restaurací a různých forem využití volného času). 

 

 

Praktikovaná fiskální politika vůči lázním má tyto zvláštnosti:  

 lázeňské podniky (státní a soukromé) nejsou zatíženy daní z přidané hodnoty (dále jen DPH) – u ceny za léčení, 

ubytování a stravování pacientů, 

 lázeňská léčebná zařízení jsou osvobozena od placení daní z nemovitostí, 

 mimo rámec lázeňských léčebných aktivit mají lázeňské podniky stejné daňové povinnosti jako ostatní podnikatelské 

subjekty (fyzické a právnické osoby), 

 státní poručnictví v podobě tvz.“zlaté akcie“ Ministerstva zdravotnictví ČR, která zabraňuje po dobu 10 let prodeji a 

změně účelu některých specifikovaných zdravotnických a lázeňských zařízení. Zabraňuje i zatěžování, zastavování 

(hypotéku) daných objektů. 

 

Mezi existujícími zdravotními pojišťovnami má Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen VZP) relativně monopolní 

postavení jak z hlediska množství pacientů (tj. potenciálních klientů lázní), tak z hlediska cenového diktátu. VZP určuje ceny 

lázeňské péče (ostatní pojišťovny ji v podstatě kopírují) podle zdravotního řádu a rámcového přehledu indikačního zaměření 

lázeňských zařízení a přírodních léčivých zdrojů. Lázeňská péče zůstává při všech lékařských vyšetřeních a procedurách 

nesrovnatelně levnější než průměrný pobytový den hrazený VZP pro nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení. Přitom pobyt 

v lázních se několikanásobně vyplatí celé společnosti, zvláště jedná-li se o prevenci.  

 

Dále svým potenciálem lázně staví pevný základ rozvoji měst a obcí. Ve svém regionu se stávají lázně výrazným 

prvkem jak z hlediska zdravotnického, tak především z hlediska turistického, potažmo pak ekonomického. Lázeňské místo se 

stává atraktivním pro velkou škálu podnikatelských aktivit : 

 zdravotnictví – nabízeny jsou specializace a odbornosti, které by jinak ve stejně velkém městě bez lázní nebyly 

zastoupeny, 

 kadeřnictví, kosmetické a podobné služby, 

 hotelnictví a ostatní ubytovací služby, 

 stravovací služby a související aktivity – kavárny, cukrárny, vinárny, bary apod, 
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 dopravní služby – taxikářské, autobusové, 

 obchodní síť – hustší a pestřejší než v jiných místech, 

 výroba a prodej specifických produktů – keramika, sklo, suvenýry apod. 
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3. Analýza lázeňského zařízení Sanatoria Klimkovice 

 

 3.1  Obecné  informace o městě Klimkovice 

 

Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy (7 km). Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Součástí 

Klimkovic jsou části Josefovice, Václavovice, Hýlov a Mexiko, s nimi měří klimkovický katastr 1 423 ha (viz obr.č.3.1). Na území 

katastru Klimkovic se nachází lázeňský areál Sanatorií Klimkovice. Dnešní Klimkovice jsou se svými více než 4 000 obyvateli 

rozvíjejícím se městem s cílem přizpůsobit se požadavkům a úrovni lázeňských měst.
16

 

 

Obr. č.3.1: Plán města Klimkovice 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.mapy.cz/#l=13&z=10&x=18.13092966017218&y=49.78609141745932. [cit. 5.1.2012]. 

[online]. 

 

 

3.2  Sanatoria Klimkovice 

 

Sanatoria Klimkovice se nacházejí 10 km od krajského města Ostrava a 3 km od centra města Klimkovice. Lázeňský 

areál Sanatorií Klimkovice se rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné přírodní scenérii s výhledem na 

panorama Beskyd. Sanatoria Klimkovice jsou jedny ze tří lázní v Moravskoslezském kraji. K nesporným výhodám klimkovických 

lázní patří, že se nacházejí jen 10 kilometrů od moravskoslezské metropole s pestrou nabídkou kulturního vyžití i dalšími 

možnostmi trávení volného času. Přitom samotné lázně jsou umístěny obklopeny lesy s turistickými trasami vhodnými i pro lidi s 

pohybovým handicapem. 
17

 

                                                                        
16

Dostupný z WWW:  http://www.mesto-klimkovice.cz/index.php[cit. 5.1.2012]. [online]. 

 
17

 Dostupný z WWW: http://www.sanatoria-klimkovice.cz/ [cit. 5.1.2012]. [online]. 



22 

 

 

Sanatoria Klimkovice jsou nestátní lázeňské léčebné zařízení poskytující lázeňskou péči ve smyslu zákona 

č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
18

. Sanatoria Klimkovice jsou členem Svazu léčebných 

lázní České republiky, které byl zřízen jako zájmové sdružení léčebných lázní a jiných právnických osob podnikajících ve sféře 

lázeňství za účelem kultivovat prostředí, vytvářet podmínky pro léčebné lázeňství v České republice a hájit společné i 

individuální zájmy členů.  Lázeňská péče je poskytována dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.58/1997 Sb., Indikační 

seznam
19

 a které je v provozu již od 1994 (viz obr.č. 3.2). Sanatoria Klimkovice jsou moderní lázně s unikátním léčivým 

zdrojem, kterým je jodobromová voda pocházející z podzemního moře vzniklého v období třetihor, která obsahuje 

mimořádně vysoké koncentrace účinných minerálních látek a jódu. Sanatoria Klimkovice disponují celkovou kapacitou 483 

lůžek z toho 321 pro dospělé pacienty v lázeňském domu A a 162 pro děti a dorost v lázeňském domě B.   

 

Cenná jodobromová solanka, kterou lázně využívají v podobě koupelí i zábalů, pomáhá při léčbě pohybového 

ústrojí, nemocí neurologických i gynekologických, příznivě ale působí též na cévní systém i na kožní potíže. 

 

Obr.č.3.2: Sanatoria Klimkovice, lázeňský dům A. 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/lazensky-areal/. [cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

 

 

                                                                        
18

 Zákon č.164 ze dne 18.května 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 64, s.3594-3624. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q= 164/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
19

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.58 ze dne 28.března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Indikační seznam. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 20, s.1506-1608. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult. aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon 

&whatCislo zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/prirodni-lecivy-zdroj/
http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/lazensky-areal/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.%20aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon%20&whatCislo
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.%20aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon%20&whatCislo
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3.2.1  Historie Sanatorií Klimkovice 

 

 Na přelomu 50. a 60. let probíhal na celém území Ostravského kamenouhelného revíru rozsáhlý geologický průzkum, 

při němž se uskutečnilo několik hlubinných vrtů v okolí Polanky, Staré Bělé a Jistebníku. Vrty odhalily v hloubce 300 – 400 m 

rozsáhlá ložiska sedimentů nasycených vodou, jejíž rozbor ukázal, že obsahuje velké množství minerálů, především jódu a 

brómu, v množství až 52 mg/1 litr, což je největší množství v Evropě. O léčebném využití těchto cenných minerálních zdrojů se 

začalo uvažovat teprve v 80. letech, kdy razantní těžba uhlí pokračovala na Karvinsko a výstavba nového dolu Darkov dokonce 

ohrožovala samotnou existenci tamějších lázní. Právě v té době vznikla myšlenka výstavby nových lázní s využitím 

jodobromových vod z oblasti Jistebník – Polanka nad Odrou. Tyto nové lázně měly nahradit již světoznámé lázně Karviná-

Darkov. Myšlenka výstavby nových lázní ožila opět v roce 1989. Pro její realizaci se rozhodla Česká pojišťovna, a.s. Praha (viz 

obr.č.3.3). 

 

Obr.č.3.3: Výstavba Sanatorií Klimkovice. 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/historie/ [cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

 

Jodová Sanatoria Klimkovice byla slavnostně otevřena dne 18. července roku 1994. Vznikl tak zcela nový lázeňský 

komplex s moderní architekturou, která nemá na světě obdoby. V roce 2001 se Sanatoria Klimkovice osamostatnila, a od té 

doby poskytují rehabilitačně-lázeňské služby jako nestátní zdravotnické zařízení. 
20

 

 

 

  

 

                                                                        
20

 Dostupný z WWW: http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/historie/ [cit. 5.1.2012]. [online]. 

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/historie/
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  3.2.2  Přírodní léčivý zdroj v Sanatoriích Klimkovice 

 

Podstatou léčby v léčebných lázních je využívání místních přírodních léčivých zdrojů. Léčivým zdrojem lázní 

Sanatoria Klimkovice je jodobromová voda, tzv. solanka. Je to unikátní přírodní léčivá minerální voda, původem mořská voda 

z období třetihorního vrásnění. Je silně mineralizovaná a vyznačuje se neobvykle silnou koncentrací jódu. Obsah jódu v 

průměru 900x převyšuje běžnou mořskou vodu a obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný. Vysokou hodnotu 

vykazuje obsah bromu v solance a pro léčivý účinek má význam také celkový obsah iontů a stupeň kyselosti (pH faktor). Výskyt 

zdrojů fosilních vod je spojen s oblastmi uhelných ložisek Ostravska, v jejichž písčitých slojích, vytvořených bouřlivým pohybem 

zemských vrstev, byla zakonzervována voda pravěkého moře, které se zde vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let. Vzácnost 

těchto zdrojů je umocněna jejich omezeností a vyčerpatelností.  

 

Solanka je čerpána z vrtů, o hloubce 400 - 500 m, které se nacházejí v okolí Polanky nad Odrou, vzdálené od lázní 

asi 11 km. Odtud je do areálu lázní dopravována potrubím a ukládána do jímek, v nichž 2–3 týdny dozrává. Po zahřátí na 

teplotu 36°C je využívána jako léčivý prostředek k vnější aplikaci formou koupelí a zábalů
21

pro děti i dospělé pacienty (viz 

obr.č.3.4 a obr.č.3.5). 

 

Obr.č.3.4: Aplikace jodobromové solanky prostřednictvím koupelí. 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/wellness-2/ .[cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

 

 

 

 

                                                                        
21

Dostupný z WWW: http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/prirodni-lecivy-zdroj/ [cit. 5.1.2012]. [online].  

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/wellness-2/


25 

 

 

Obr.č.3.5: Aplikace jodobromové solanky pro dětské pacienty prostřednictvím koupelí. 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/procedury-2/leceni-deti-a-dorostu-2/#article_19460 . 

[cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

Jód je velmi vzácný stopový prvek, který se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. Je naprosto nezbytný pro 

tvorbu hormonů štítné žlázy. Ovlivňuje bazální metabolismus, dále metabolismus bílkovin, tuků, glycidů, hladinu cholesterolu, 

tělesnou hmotnost, vylučování kalcia a fosforu, stěnu cévní a její strukturu. Při jeho nedostatku u plodu a kojence dochází 

k poškození vývoje centrální nervové soustavy a k nepříznivému ovlivnění tělesného nebo duševního vývoje člověka. U 

dospívajících dětí a dospělých se nedostatek jódu projevuje například zvětšením štítné žlázy-strumou, únavou, zimomřivostí, 

suchostí a zhruběním kůže a vlasů, tloustnutím, sklonem k depresím, poruchami sexuálního vývoje, poruchou plodnosti a vyšší 

potratovostí u žen, nedostatek jódu u žen je také příčinou častějšího výskytu nádorového bujení prsu a štítné žlázy. Jód se 

lehce vstřebává sliznicemi i kůží, vstupuje do organismu cestou kožní, oční rohovkou, sliznicí dýchacích cest, trávicího ústrojí a 

urogenitálního traktu. 

 

 

 

  3.2.3  Formy léčby v Sanatoriích Klimkovice  

 

Sanatoria Klimkovice poskytují: 

 zdravotní pojišťovnou hrazenou lázeňskou péči komplexní a příspěvkovou, v rámci komplexní lázeňské péče 

zajišťují u pacientů v prvém pořadí naléhavosti tvz.časnou léčebně rehabilitační péči s přímým překladem klienta 

z nemocnice (překlad z lůžka na lůžka), dle platného indikačního seznamu, 

 zdravotní pojišťovnou hrazenou ambulantní specializovanou péči, dle platného seznamu zdravotních výkonů, 

 samoplátecké léčebné, relaxační pobyty. 
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Komplexní lázeňská léčba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pojišťovna hradí léčení dle platného indikačního 

seznamu, který je zpracován dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.58/1997 Sb., Indikační seznam
22

 viz příloha č.1 pro 

dospělé pacienty a viz příloha č.2 pro děti a dorost,  dále hradí ubytování i stravování. Pojištěnec si hradí pouze dopravu, 

pokud ji však nemá zdravotně indikovanou (sanitka). Délka základního pobytu je 21-28 dnů podle zdravotní indikace. Komplexní 

lázeňská léčba je poskytovaná na základě „Návrhu na lázeňskou péči“ viz příloha č.3 vystaveného odborným hospitalizujícím 

nebo ošetřujícím registrovaným praktickým lékařem. U doprovodu pacienta, který je schválený revizním lékařem, zdravotní 

pojišťovna hradí ubytování a stravování. Časná pooperační léčebně rehabilitační péče (překlad z lůžka na lůžko) přímo 

navazuje na hospitalizaci v nemocnicích formou komplexní lázeňské léčby viz. výše.  Tato péče je poskytovaná po ukončení 

akutní péče pacientům, kteří nevyžadují dopomoc druhé osoby v rámci soběstačnosti o svoji osobu.  

 

Příspěvková lázeňská léčba je částečně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pojišťovna hradí léčení dle platného 

indikačního seznamu, který je zpracován dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.58/1997 Sb., Indikační seznam
20

 viz 

příloha č.1 pro dospělé pacienty a viz příloha č.2 pro děti a dorost.  Pacient si hradí ubytování, stravování a dopravu. Délka 

základního pobytu je 21-28 dnů podle zdravotní indikace. Příspěvková lázeňská léčba je poskytovaná na základě „Návrhu na 

lázeňskou péči“ vystaveného odborným hospitalizujícím nebo ošetřujícím registrovaným praktickým lékařem. 

 

Samoplátecký léčebný pobyt s individuálním sestavením léčebného programu je vhodný pro klienty, kteří chtějí, aby 

skladbu procedur navrhl lékař. Dále je určen i pro klienty, kteří již mají zkušenosti s rehabilitačně-lázeňskou léčbou a vědí, které 

procedury jim konkrétně nejvíce vyhovují. Je vhodné při nástupu do lázní si vzít s sebou lékařské doporučení. Klient si hradí 

veškeré náklady sám. Délka pobytu je individuální. 

 

Samoplátecký týdenní nebo víkendový pobyt je určen pro všechny klienty, kteří si již sami stanoví charakter a 

strukturu volně prodejných procedur. Klient si hradí veškeré náklady sám. 

 

Ambulantní specializovaná péče je smluvně sjednaná se zdravotními pojišťovnami a poskytovaná podle seznamu 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na doporučení odborného nebo praktického na základě poukazu na vyšetření typu 

K nebo typu FT viz příloha č.4 Sanatoria Klimkovice mají uzavřenou smlouvu na tento typ léčby jen s těmito 

                                                                        
22

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.58 ze dne 28.března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Indikační seznam. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 20, s.1506-1608. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult. aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon 

&whatCislo zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 

 

 

 

 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.%20aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon%20&whatCislo
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.%20aspx?q=58/1997&typeLaw=zakon%20&whatCislo
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pojišťovnami: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, zdravotní pojišťovna Ministerstva 

vnitra České republiky, Revirní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.  

 

V následující tab. č. 3.1 uvádím počty léčených ubytovaných pacientů v obou lázeňských domech. Je zřejmé, že 

v posledních letech samopláteckých tuzemských pacientů mírně ubývá, zatímco vývoj počtu ubytovaných zahraničních 

samopláteckých pacientů je opačný. Rekordního celkového počtu léčených ubytovaných pacientů bylo dosaženo v roce 2011 a 

to ve výši 91,1% z celkové ubytovací kapacity obou lázeňských domů Sanatorií Klimkovice. Největší nárůst je zaznamenám u 

pacientů při komplexní lázeňské péči dále při příspěvkové lázeňské péči i u samopláteckých cizinců (většinou z arabských 

zemí). Tento vývoj je paradoxně odlišný od celkového vývoje ubytovaných léčených pacientů v lázeňských zdravotnických 

zařízeních České republiky. 

 

Tab.č.3.1: Ubytovaní pacienti v Sanatoriích Klimkovice v období 2006-2011 v procentech. 

Kategorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Komplexní lázeňská péče - dospělí 75,0% 77,8% 73,1% 73,0% 73,7% 82,0% 

Doprovody dospělí 1,4% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,2% 

Příspěvková lázeňská péče - dospělí 3,7% 4,2% 3,6% 2,9% 2,5% 3,3% 

Samoplátci ubytovaní 3,5% 5,5% 5,5% 4,7% 4,8% 4,1% 

Cizinci 1,5% 0,7% 1,3% 2,0% 1,9% 2,5% 

Doprovody cizinci 1,5% 0,3% 0,9% 1,2% 1,5% 1,6% 

Hotelové ubytování 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,9% 

Přistýlky 1,3% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 

Celkem Lázeňský dům A 88,0% 92,2% 87,3% 86,6% 87,2% 96,3% 

Komplexní lázeňská péče - děti 63,1% 78,0% 60,4% 51,2% 59,6% 50,7% 

Komplexní lázeňská péče - dospělí 0,0% 4,6% 0,0% 0,5% 1,7% 10,2% 

Doprovody děti 14,7% 12,6% 12,4% 14,3% 15,4% 14,6% 

Samoplátci ubytovaní - děti 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Samoplátci ubytovaní - dospělí 0,3% 0,1% 0,7% 0,6% 0,0% 0,0% 

Cizinci 0,2% 0,2% 0,3% 1,2% 1,0% 0,7% 

Doprovody cizinci 0,4% 0,2% 0,9% 1,4% 1,6% 1,0% 

Hotelové ubytování 0,1% 0,4% 2,4% 2,7% 1,4% 2,9% 

Přistýlky 0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 0,9% 0,8% 

Celkem Lázeňský dům B 79,3% 96,5% 77,8% 72,4% 81,5% 80,8% 

CELKEM 85,1% 93,6% 84,1% 81,9% 85,3% 91,1% 

Zdroj: Interní zdroje Sanatorií Klimkovice. 
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Sanatoria Klimkovice mají na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu sjednané smluvní vztahy se všemi českými 

zdravotními pojišťovnami. Skladba příchozích pacientů-pojištěnců zdravotních pojišťoven se každým rokem mění viz tab.č.3.2. 

V roce 2011 došlo k úbytku pacientů-pojištěnců ze Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v důsledku přechodu těchto 

pojištěnců k jiným zdravotním pojišťovnám, které jim nabídly pro ně zajímavější podmínky pojištění.  

 

Tab.č.3.2: Skladba pacientů-pojištěnců zdravotních pojišťoven léčených v Sanatoriích Klimkovice. 

Zdravotní pojišťovna rok 2010 rok 2011 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 47,99% 45,01% 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 17,37% 20,04% 

Revirní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 12,59% 13,66% 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 10,23% 10,43% 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 4,08% 3,82% 

Vojenská zdravotní pojišťovna 3,73% 3,78% 

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance 3,63% 2,90% 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0,32% 0,31% 

Zdravotní pojišťovna Média 0,06% 0,05% 

Zdroj: Interní zdroje Sanatorií Klimkovice.  

 

 

3.3  SWOT analýza 

  

Základním předpokladem úspěšné obchodní a návazně ekonomické funkce lázní je znalost vlastních silných a 

slabých stránek např.SWOT analýzy, disponibilních kapacit a cílů, trhu v předmětných oblastech působení (tržní prostředí, tržní 

potenciál, hlavní konkurence, místa působení na trhu a společnosti), služeb potřebných ke komplexnímu uspokojení zákazníků, 

vlastní marketingová pozice a plánů, jak dosáhnout vytčených cílů. 

 

 

3.3.1  Teorie SWOT analýzy 

 

Pro zefektivnění poskytovaných služeb a celkového fungování lázeňského zařízení Sanatoria Klimkovice jsem si 

vybrala jednu z marketingových metod a to SWOT analýzu, která hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky 

společnosti, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategii nebo 

i restrukturalizací procesů. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. 

SWOT analýza je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

SWOT analýza nejprve vychází ze zkoumání vnějšího prostředí (makroprostředí), které firmu obklopuje (analýza 

vhodných příležitostí a hrozeb). Vnější prostředí leží mimo kontrolu vlastních pracovníků firmy a kde na firmu působí 
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nekontrolovatelné faktory a vlivy. Cílem analýzy vnějšího prostředí je určení možných příležitostí pro uplatnění strategických 

aktivit firmy a identifikace možných rizik a ohrožení. Strukturu tohoto vnějšího prostředí tvoří:  

 přírodní  prostředí, které v mnoha oborech představuje základní potenciál pro podnikání např.lázeňství z hlediska 

přírodních zdrojů a klimatických podmínek, 

 technologické prostředí jako jsou nové technologie a inovace, 

 demografické prostředí, které je rozhodující pro vytváření trhů, jejich struktury a velikosti (velikost populace, 

hustota, mobilita obyvatel, sociální, příjmová, vzdělanostní a věková struktura), 

 ekonomické prostředí, kde makroekonomické trendy a fáze ekonomického cyklu vytvářejí rámec pro podnikatelské 

možnosti a determinují kupní sílu, 

 politicko-právní prostředí, kde neznalost zákonů neomlouvá, 

 sociálně-kulturní prostředí, které se promítá do spotřebního a kupního chování zákazníků, 

 vlivy globálního makroprostředí např.nadnárodní podniky, integrace a seskupení, mezinárodní smlouvy a 

ujednání.[6] 

 

Dalším krokem ve SWOT analýze je analýza vnitřního prostředí (mikroprostředí) firmy (analýza silných a slabých 

stránek firmy), která je tvořena externím a interním mikroprostředím firmy. Externí mikroprostředí, neboli blízké okolí 

organizace, tvoří: 

 zákazníci jsou ti, kteří nakupují naše služby a představují jeden z nejdůležitějších faktorů tohoto prostředí, 

 dodavatelé jsou ti, kteří ovlivňují možnosti a efektivitu získání potřebných zdrojů, jež jsou nutné pro plnění funkce 

podniku, 

 konkurence uvnitř odvětví a ve spádové lokalitě působení naší firmy, konkurence substitutů a noví potenciální 

konkurenti. 

 marketingoví prostředníci jsou zprostředkovatelé služeb (distribuční kanály služeb), logistické firmy, výzkumné a 

reklamní agentury, finanční organizace, 

 veřejnost je pak místní komunita, odborná veřejnost, vláda, média a různé nátlakové skupiny. [6]  

 

 

Interní mikroprostředí firmy pak představují výrobní, technické, technologické, finanční a jiné podmínky, které 

v dané firmě poskytují služby a určují mantinely, v nichž se může činnost firmy pohybovat.  

 

Výsledky SWOT analýzy můžeme použít jako základnu pro volbu vhodné marketingové strategie, která nám 

umožňuje identifikovat priority strategických postupů firmy vytvořením pořadí identifikovaných silných (slabých) stránek a 
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příležitostí (ohrožení) firmy. SWOT analýza je považována za účinný a transparentní prostředek k prozkoumání možností změn 

a rozvoje. Její výstupy mohou být použity pro tvorbu rozhodnutí na různých úrovních. 

 

  Další metodou, kterou můžeme použít k vyhodnocení faktorů je metoda plus/minus matice analýzy SWOT. Tato 

metoda porovnává vzájemné vazby mezi námi vytipovanými silnými stránkami S, slabými stránkami W, spolu příležitostmi O a 

hrozbami T. Rozlišuje se:  

 silná oboustranně pozitivní vazba ++, 

 silná oboustranně negativní vazba --, 

 slabší pozitivní vazba +, 

 slabší negativní vazba -, 

 žádný vzájemný vztah 0. 

 

Součty hodnot řádků a sloupců matice nám dávají pořadí klíčových faktorů, o které by se měly opírat navrhované 

programy strategie rozvoje firmy. Toto hodnocení by měl provádět pověřený pracovník na základě svého subjektivního 

hodnocení, které ovšem vychází z hluboké znalosti dané problematiky a firmy. 

 

 

  3.3.2  Použití SWOT analýzy pro Sanatoria Klimkovice 

 

Vnější prostředí (makroprostředí) je prostředí, které nestátní lázeňské léčebné zařízení Sanatoria Klimkovice 

obklopuje. Vnější prostředí leží mimo kontrolu vlastních pracovníků zařízení a působí na něj nekontrolovatelné faktory a vlivy. 

Patří do něj přírodní prostředí, technologické prostředí, demografické prostředí, ekonomické prostředí, politicko-právní prostředí 

a sociálně-kulturní prostředí. 

 

Přírodní prostředí – trendem posledních let je atraktivní přírodní prostor s čistým ovzduším a příznivým klimatem. 

Sanatoria Klimkovice disponují nejen výbornou polohou na úpatí Nízkého Jeseníku (viz obr. č. 3.6), ale mohou se zaručit i 

nejčistším vzduchem v ostravském regionu. V roce 2010 získaly certifikaci, kterou vydal Zdravotní ústav v Ostravě podle 

dlouhodobého měření. Je to lokalita s koncentracemi prachu pod úroveň platných limitů, kde se tedy může dýchat vzduch 

kvalitativně srovnatelný se vzduchem v podhorských jesenických oblastech.  
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Obr.č.3.6: Pohled  ze  Sanatorií Klimkovice do okolí. 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/lazensky-areal/ .[cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

Technologické prostředí - nové technologické vybavení procedur. Zkušené terapeutky a zdravotníci používají nejen 

standardní rehabilitační pomůcky, ale také zcela nové diagnostické přístroje, které pomáhají zkvalitnit léčbu. Balneo část 

Sanatorií Klimkovice je nově vybavena nejmodernějšími diagnostickými přístroji, na kterých jsou klienti s neurologickými nebo 

ortopedickými diagnózami vyšetřeni před a po ukončení léčebné rehabilitace. Vstupní vyšetření slouží lékařům a 

fyzioterapeutům ke stanovení optimálního rehabilitačního plánu a výstupní vyšetření je předáváno formou písemného reportu 

spolu s propouštěcí zprávou praktickým nebo odborným lékařům 

 

Demografické prostředí – z demografických předpovědí je zřejmé, že dochází ke stárnutí populace. Zvyšuje se podíl 

počtu obyvatel v důchodovém věku, kteří tvoří nezanedbatelnou cílovou skupinu zákazníků. Pro Sanatoria Klimkovice, které se 

zaměřují na léčbu nemocí pohybového aparátu to znamená zvýšení počtu pacientů či potenciálních klientů právě s těmito 

nemocemi. 

 

Ekonomické prostředí – v současné době dochází v ekonomice k určité stagnaci, což znamená, že i ve sféře 

lázeňské dochází k úbytku pacientů a potencionálních klientů. Dále došlo i k omezení úhrad na hrazenou lázeňskou péči, a to o 

15% z účtů zdravotních pojišťoven. Předpokládáme omezení o téměř 1,5 mld. Kč. Ministerstvo zdravotnictví ČR tento propočet 

proto přislíbilo ověřit a následně případně revidovat rozsah navržených změn. Na druhou stranu v roce 2010 byl ostravský 

region připojen na dálniční síť, která propojuje nejen moravskou metropoli, ale právě i Sanatoria Klimkovice s ostatními městy v 

České Republice. Což má zcela jistě velký ekonomický přínos pro toto lázeňské zařízení. 

 

Politicko-právní prostředí – v posledních letech je to velice nestabilní prostředí. Ministerstvo zdravotnictví ČR 

připravilo revizi vyhlášky, která k jednotlivým diagnózám a jejich stupni přiřazuje nárok na čerpání hrazené lázeňské péče. V ní 

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/diagnosticka-laborator-novinka/
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navrhuje omezit četnost opakování léčby u většiny diagnóz, některé řadí jen do příspěvkové léčby a několik diagnóz z nároku 

vyřazuje. Vyhláška však musí nejprve projít tzv. připomínkovým řízením a platit začne nejspíše až v pololetí roku 2012. 

 

Sociálně-kulturní prostředí – zde vnímáme sílící vliv trendu péče o své zdraví s důrazem na zdravý životní styl. 

Klienti Sanatorií Klimkovice se kromě léčení učí základním principům zdravé výživy a pohybovým aktivitám (viz obr.č.3.7), které 

pak mohou snadno přenést i do svého běžného života. Dosažení pozitivních výsledků léčebného pobytu spočívá v propojení 

odborných znalostí lékařů a fyzioterapeutů, zajišťujících vysoký standard poskytované péče s účinky přírodních léčivých zdrojů 

– jodobromové solanky, rehabilitačních metod a změna životního stylu klienta. 

 

Obr.č.3.7: Pohybové aktivity v Sanatoriích Klimkovice 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/procedury-2/ .[cit. 5.1.2012]. [online]. 

 

 

Vnitřního prostředí (mikroprostředí) lázeňského zařízení je tvořeno externím a interním mikroprostředím. Externí 

mikroprostředí neboli blízké okolí organizace, tvoří zákazníci, dodavatelé, konkurence, marketingoví prostředníci a veřejnost. 

Interní mikroprostředí lázeňského zařízení představují výrobní, technické, technologické, finanční a jiné podmínky, které 

v dané firmě poskytují služby a určují mantinely, v nichž se může činnost firmy pohybovat.  

 

Zákazníci – Sanatoria Klimkovice mají široké spektrum pacientů, které tvoří nejen dospělí pacienti, ale i děti a dorost. 

Díky své dobré spádové poloze, která je přibližně 10 km jihozápadně od okraje krajského města Ostrava  a  asi 3 km od centra 

města Klimkovice, mohou lázně pravidelně  navštěvovat klienti nejen z těchto měst, ale dále i z opavského, novojičínského a 

frýdecko-místeckého regionu. Sanatoria Klimkovice poskytují také ambulantní rehabilitace všem zájemcům, kteří zde chtějí 
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dojíždět. Spektrum pacientů je široké a je závislé na schváleném indikačním seznamu. Jedná se především o pacienty 

s pohybovým, neurologickým a gynekologickým onemocněním. 

 

Dodavatelé – Sanatoria Klimkovice disponují vlastním přírodním léčivým zdrojem (jodobromová solanka), nejsou  

tedy nijak závislá  na dodávce přírodního léčebného zdroje od jiných dodavatelů. Jodobromová solanka je čerpána ze čtyř vrtů 

o hloubce 400 - 500m, které se nacházejí v okolí Polanky nad Odrou, vzdálené od lázní asi 11 km. Odtud je do areálu lázní 

dopravována potrubím a ukládána do jímek, v nichž 2–3 týdny dozrává. Poté je dále rozváděna na oddělení balneoterapie a 

léčebné rehabilitace, kde je aplikovaná formou individuálních celotělových koupelí a lokálních obkladů (teplý jodobromový 

obklad, balzámový jodobromový obklad, jodobromový Priessnitz). 

 

Konkurence – velkým konkurentem Sanatorií Klimkovice je nestátní lázeňské léčebné zařízení Karviná-Darkov. 

Sanatoria Klimkovice byly při svém založení a krátce po něm součástí státních jodových lázní Karviná-Darkov. Po privatizaci 

byla obě zařízení odprodána soukromým společnostem. Lázně Karviná-Darkov disponují stejným přírodním léčivým zdrojem, 

stejnými schválenými indikacemi a tím pádem poskytuje i stejné služby a procedury svým pacientům a klientům. Nachází se 

v sousedním regionu a je jen na volbě pacientů, do kterých lázní se pojedou léčit. Dále se v okolí nachází velké množství 

soukromých zařízení, která nabízejí různé wellness služby a řada zdravotnických zařízení (polikliniky a nemocnice), 

nabízejících ambulantní rehabilitační péči.  

 

Marketingoví prostředníci – Sanatoria Klimkovice prostřednictvím svého obchodně-marketingového oddělení sami 

vytvářejí koncepci marketingu a marketingovou komunikaci tvz.marketingový mix - 4P (produkt, price, place, promotion).  

 

Veřejnost – Sanatoria Klimkovice jsou součástí města Klimkovice, jehož obyvatelé jsou častými nejen hosty, ale i 

tvoří i podstatnou část zaměstnanců tohoto lázeňského zařízení. Svou polohou jsou lázně dobře dostupné pro veřejnost z 

širokého okolí po celý rok. V areálu lázní jsou pro veřejnost dostupné mimo volně prodejných procedur i bohaté kulturní a 

společenské programy jako jsou výstavy, koncerty, divadelní a filmová představení, taneční večery, odborné přednášky a 

semináře. (viz obr.č.3.8).  

 

Obr.č.3.8: Kulturně-společenské programy Sanatorií Klimkovice pro širokou veřejnost 

 

Zdroj: Internetové stránky http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/volny-cas-2/ .[cit. 5.1.2012]. [online]. 
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Rozborem vnějšího a vnitřního prostředí lázeňského léčebného nestátního zařízení Sanatoria Klimkovice 

prostřednictvím metody SWOT analýzy jsem identifikovala následující faktory viz tab.č.3.1. 

 

Tab.č.1: Faktory SWOT analýzy 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 - široké spektrum pacientů a klientů W1- velký konkurent- lázně Karviná-Darkov 

S2 - nezávislost na dodavateli přírodního léčebného zdroje W2 - velké množství wellness zařízení v okolí 

S3 - dobrá povědomost u laické i odborné veřejnosti   

O - příležitosti T – rizika 

O1 - atraktivní přírodní poloha T1 - stagnace na trhu 

O2 – čisté ovzduší T2 - úsporná opatření zdravotních pojišťoven 

O3 - technologické vybavení T3 - nestabilní legislativní prostředí 

O4 - stárnutí populace T4- novela vyhl. č.58 / 1997 Sb., která s účinností od 1. 7. 2012   

O5 - obsluha MHD města Ostravy a napojení na dálniční síť významně  upravuje indikační seznam lázeňské péče, hrazené  

O6 – nový trend v péči o zdraví ze zdravotního pojištění 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Dalším krokem analýzy je vyhodnocení těchto faktorů metodou plus/minus matice analýzy SWOT a to porovnáním 

vzájemných vazeb mezi silnými stránkami S, slabými stránkami W, spolu s příležitostmi O a hrozbami T (viz Tab.č.3.2).  

Součtem hodnot řádků a sloupců matice jsem zjistila pořadí klíčových faktorů, o které se budou opírat mnou navrhované 

programy strategie rozvoje lázeňského zařízení Sanatoria Klimkovice. 

 

Tab.č.3.2: Plus/minus matice analýzy SWOT 

  

S - silné stránky W - slabé stránky 
Suma 

S1 S2 S3 W1 W2 

O
 –

 p
ří

le
ž
it

o
s

ti
 

O1 + 0 ++ + 0 4 

O2 ++ 0 ++ + 0 5 

O3 ++ 0 ++ ++ ++ 8 

O4 + 0 + 0 0 2 

O5 ++ 0 + 0 0 3 

O6 ++ ++ ++ 0 - 6 

T
 –

 r
iz

ik
a
 T1 - 0 0 -- -- -5 

T2 - 0 0 - -- -4 

T3 0 - 0 - - -3 

T4 - 0 - - 0 -3 

Suma 10 2 10 -4 -7 

  Pořadí 1. 6. 1. 2. 1 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.3.3  Vyhodnocení SWOT analýzy pro Sanatoria Klimkovice 

 

Vyhodnocením plus/minus matice SWOT analýzy jsem určila klíčové prvky, na které je nutné se v nové strategii 

rozvoje lázeňství v Sanatoriích Klimkovice zaměřit.  

 

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že v okolí Sanatorií Klimkovice se nachází velké množství soukromých zařízení, 

která nabízejí různé wellness služby a zdravotnická zařízení (polikliniky a nemocnice), nabízející ambulantní rehabilitační péči 

(W2). Velkým konkurentem Sanatorií Klimkovice je nestátní lázeňské léčebné zařízení Karviná-Darkov, disponující stejným 

přírodním léčivým zdrojem, stejnými schválenými indikacemi a poskytující stejné služby a procedury svým pacientům (W1). 

Velkým rizikem, které ohrožuje Sanatoria Klimkovice je nastupující stagnace na trhu (T1) a úsporná opatření zdravotních 

pojišťoven, které neustále snižují výdaje na lázeňskou péči, což se již dnes projevuje v omezování schvalování komplexní a 

příspěvkové lázeňské péče chronickým pacientům (T2). 

 

Významným pozitivem pro Sanatoria Klimkovice je jejich dobrá povědomost u laické i odborné veřejnosti (lékaři) 

jakožto  o zařízení, které poskytuje odbornou a kvalitní rehabilitační péči (S3) pro  široké spektrum pacientů a klientů (S1).  

 

Pro podporu rozvoje lázeňství v Sanatoriích Klimkovice by bylo vhodné vytvořit nový program, který obsahuje služby 

zcela odlišné od služeb, které poskytují konkurenční zařízení, a který bude vycházet z nevyužité stávající kapacity odborného 

personálu lázní (fyzioterapeuti, lázeňské). Rozsah a skladba programu obsahující nové služby, by měl vycházet z aktuálních 

požadavků pacientů a klientů lázní prostřednictvím marketingového výzkumu.  

 

 

3.4  Marketingový výzkum  

 

Účelem marketingového výzkumu je zjistit, jak jsou pacienti a klienti Sanatorií Klimkovice spokojeni s rozsahem a 

strukturou nabídky poskytovaných lázeňských léčebných služeb; dále zda jsou pacienti a klienti spokojeni s jejich kvalitou, 

přístupem obsluhujícího personálu, cenou za dodatečné, volně prodejné procedury a s cenami ostatních poskytovaných služeb. 

Cílem marketingového výzkumu je zajistit vypovídací schopnost informací z dotazníků, tudíž  získat  jejich alespoň 60%  

návratnost. Tento počet budu považovat za vypovídající pro zjištění váhy požadavků pacientů a klientů tohoto lázeňského 

zařízení. 

 

 

3.4.1  Metody marketingového výzkumu  

 

Techniky dotazování se provádí v zásadě třemi způsoby, a to písemným dotazováním (dotazníky jsou zasílány 

poštou, e-mailem), osobním dotazováním (rozhovor tazatele s respondenty) a telefonickým dotazováním. Každý z těchto 
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způsobů má své výhody a nevýhody.  Rozhodli jsme se pro písemné dotazování formou dotazníku pro jeho velké výhody. 

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních informací, jsou velice pružným nástrojem, neboť nabízejí 

široké spektrum možností. Jsou také velmi ekonomické, protože jejich pořizovací náklady se omezují jen na technickou činnost 

(napsání, vytištění a jejich distribuce). Lze jimi získat poměrně snadno a levně odpovědi od prostorově rozptýleného vzorku 

respondentů. Pro respondenty jsou dotazníky výhodné zejména zajištěním jejich anonymity a poskytnutím dostatku času na 

promýšlení odpovědi.  

 

Výzkum jsem provedla metodou šetření pomocí písemného dotazování ve formě dotazníků, které byly předávány 

pacientům a potenciálním klientům Sanatorií Klimkovice. Dotazníky byly předávány neadresně a nahodile v lázeňském zařízení 

Sanatorií Klimkovice a to na několika veřejně přístupných místech jako je recepce u hlavního vchodu lázeňského domu A, na 

chodbách balneoprovozu, stravovacího úseku a lázeňské kolonády. Dotazníky byly předávány nejen stávajícím pacientům 

Sanatorií Klimkovice, ale i samoplátecký klientům, kteří se během dotazování momentálně v areálu lázní pohybovali. Výzkum 

jsem prováděla od počátku roku 2012 do konce měsíce března roku 2012. Z 500 předávaných dotazníků se vrátilo zpět 

k závěrečnému zpracování 402 dotazníků což znamená, že návratnost byla 80% z celkového počtu, a to považuji za dostačující 

počet respondentů.  

 

 

3.4.2  Dotazník a jeho struktura 

 

Dotazník jsem sestavila z 8 otázek, které byly uzavřené (respondenti měli na výběr všechny uvedené varianty a mohli 

zvolit jen jednu), otevřené (respondenti odpovídali svými vlastními slovy) a polootevřené (respondenti při výběru jedné 

z několika z možných variant tuto mohli doplnit svými vlastními slovy). Cílem dotazníků bylo zjistit, zda jsou pacienti a klienti 

spokojeni s léčbou a s ostatními poskytovanými službami. Dále strukturu podle jejich druhu onemocnění a druhu lázeňské či 

rehabilitační léčby. Subjektivní názory či požadavky pacientů a samopláteckých klientů na rozšíření poskytované  léčebné péče 

sou vodítkem  při výběru a tvorbě  nových programů. 

 

 

3.4.3 Vyhodnocení dotazníku 

   

Z celkového počtu 402 vrácených dotazníků jej vyplnilo 336 pacientů, využívajících  komplexní lázeňskou péči, kteří 

tvoří největší procentuální podíl (83%) léčících se v Sanatoriích Klimkovice viz graf č.3.1. Druhou nejpočetnější skupinu 

dotazovaných respondentů tvořilo 56 pacientů (14%) na ambulantních rehabilitacích. Méně početnou skupinu lidí tvořilo 7 

pacientů (2%), kteří si léčbu v sanatoriích kompletně celou platili sami. Nejmenší počet lidí a to v počtu 3 osob (1%) jsou 

pacienti léčící se v rámci příspěvkové lázeňské péče.   
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Graf č.3.1: Struktura dotazovaných léčících se pacientů a klientů v Sanatoriích Klimkovice. 

Struktura pacientů a klientů v Sanatoriích Klimkovice.

336

3
56 7

komplexní lázeňská léčba

příspěvková lázeňská léčba

ambulantní rehabilitace

samoplátecká léčba

 

Zdroj: Vlastní zpracování.   

 

 

Sanatoria Klimkovice navštěvuje velká část pacientů a klientů pravidelně. Pokud se jedná o chronické pacienty,  ti po 

schválení návrhu na lázeňskou péči revizním lékařem mohou nastoupit na komplexní lázeňskou péči 1x za 2 roky. V dotazníku 

tuto možnost vybralo 109 pacientů z celkového počtu dotazovaných (27%) viz graf č.3.2. Pokud pacient zvolí příspěvkovou 

lázeňskou péči, pak může tuto léčbu podstoupit 1x za rok. Do této skupiny také spadají samoplátečtí klienti a pacienti na 

ambulantních rehabilitacích. Tuto možnost vybralo 42 osob z celkového počtu dotazovaných (10%). Ovšem největší část tvořilo 

232 pacientů (58%), kteří do lázní přijeli poprvé a to z několika důvodů. Jedná se především o pacienty po operačních 

zákrocích, jako jsou náhrady kyčlí a kolen, po operacích páteře a dále u chronických pacientů, kdy jim byla jejich nemoc 

diagnostikována v teprve nedávné době.  

 

Graf č.3.2: Návštěvnost Sanatoriíí Klimkovice dotazovanými pacienty a samopláteckými klienty. 

Návštěvnost Sanatorií Klimkovice dotázanými pacienty a klienty.
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Je velice potěšující, že většina pacientů a klientů Sanatorií Klimkovice je spokojena s léčbou respektive 

s procedurami. Takto odpovědělo 235 pacientů (59%) z celkového počtu dotázaných. Druhou část tvoří 149 pacientů (37%) , 

kteří byli docela spokojeni viz graf č.3.3. Trochu nespokojených nebo celkově nespokojených byla jen malá část pacientů. 

Jedná se o 12 z části nespokojených pacientů (3%) a 6 celkově nespokojených pacientů (1%). 

 

Graf č.3.3: Spokojenost pacientů a klientů s léčbou respektive s procedurami v Sanatoriích Klimkovice. 

Spojenost s léčbou respektivě s procedurami.
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nespokojený/á

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

U spokojenosti s kvalitou a strukturou ostatních poskytovaných služeb se rozložení odpovědí trošku pozměnilo, ale 

opět tu největší část tvoří pacienti a klienti, kteří byli velmi spokojeni a to v počtu 201 (50%) a 183 (46%) dotázaných 

respondentů, kteří byli docela spokojeni viz graf 3.4. Nevýraznou část tvoří nespokojeni pacienti, ale vždy je potřebné jejich 

názory vyslechnout a snažit se nalézt uspokojivé řešení pro obě strany. 

 

Graf č.3.4: Spokojenost pacientů a klientů v Sanatoriích Klimkovice s kvalitou a strukturou ostatních poskytovaných služeb.  

Spokojenost s kvalitou a strukturou ostatních poskytovaných 

služeb.
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Je velice důležité, jak pacienti a klienti vnímají lázeňskou léčebnou a rehabilitační léčbu a zda jim pomáhá nejdříve 

především ke zlepšení zdravotního stavu po stránce fyzické. Velké zlepšení vnímá 318 pacientů (79%), což také splňuje hlavní 

předpoklad a cíl lázeňské a rehabilitační léčby. Mírné zlepšení se vyskytuje zejména u chronických pacientů, kde díky 

pravidelným rehabilitacím dochází ke stabilizaci a zastavení progrese zdravotního stavu, např. u lidí s roztroušenou sklerózou. 

Tuto možnost označilo v dotazníku 63 dotázaných pacientů (16%). U pacientů, u kterých nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu 

po stránce fyzické lze konstatovat, že  se jedná o 12 nových pacientů (3%), kteří jsou v lázních teprve krátký čas viz graf č.3.5. 

Vlastní komentář vyplnilo 9 pacientů (2%), kteří převážně formulovali svůj názor: „jsem zde krátce, neumím posoudit“. 

 

Graf č.3.5: Struktura pacientů a klientů dle jejich názoru na zlepšení zdravotního stavu po stránce fyzické z důvodu jejich 

lázeňské léčebné a rehabilitační léčby. 

Zlepšení zdravotního stavu pacienta či klienta po stránce fyzické.
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velké zlepšení

mírné zlepšení

nedošlo ke zlepšení

vlastní komentář

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Nejen fyzická stránka zdravotního stavu je důležitá, ale v komplexní léčbě je kladen velký důraz i na pacientovu 

stránku psychickou. Protože pokud se pacient necítí dobře, pak se velmi pomalu nastartovává  efekt lázeňské léčby. Nejedná 

se jen o pacienty po operacích, ale také o chronické pacienty s různými diagnózami léčících se v Sanatoriích Klimkovice. O 

duševní a psychickou pohodu se stará nejen veškerý profesionální personál na rehabilitačních úsecích, ale i ostatní 

zaměstnanci lázní na stravovacím úseku, pokojské a zaměstnanci v přijímací kanceláři a na recepci, kteří se snaží vyhovět 

všem pacientovým požadavkům.  

 

Je velice potěšující, že 266 pacientů a klientů (67%) se v Sanatoriích Klimkovice cítí velice dobře a lázeňská léčba či 

ambulantní rehabilitace  jim napomáhají ke zlepšení zdravotního stavu i po stránce psychické. K mírnému zlepšení se přihlásilo 

117 pacientů (29%) z celkového počtu dotázaných, což i v tomto případě je velmi uspokojivé. U zbývajícího počtu pacientů 

v počtu 13 osob se nedostavilo zlepšení zdravotního stavu po stránce psychické viz graf č.3.6. Někteří klienti, z velké části 

senioři, špatně snáší cizí prostředí a nesnadno se aklimatizují. Bohužel většinou z tohoto důvodu se v lázních necítí dobře a 
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chybí jim domácí prostředí. Z vlastních komentářů vyplývají stejné skutečnosti, jako u předešlé otázky ohledně zlepšení 

zdravotního stavu pacienta po fyzické stránce a to, že jsou zde krátce a nemohou stav posoudit.  

 

Graf č.3.6: Struktura pacientů a klientů dle jejich názoru na zlepšení zdravotního stavu po stránce fyzické z důvodu jejich 

lázeňské léčebné a rehabilitační léčby. 

Zlepšení zdravotního stavu pacienta či klienta po stránce 

psychické.

266
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velké zlepšení

mírné zlepšení

nedošlo ke zlepšení

vlastní komentář

 

Zdroj: Vlastní zpracování: 

 

 

Převážnou část pacientů a klientů léčících se v Sanatoriích Klimkovice tvoří pacienti s onemocněním pohybového 

aparátu. Jedná se o stavy po ortopedických operacích (náhrada kyčelního kloubu). K této nejpočetnější skupině se přihlásilo 

116 pacientů (29%) z celkového počtu dotázaných. Druhou největší skupinu tvoří pacienti s diagnózou roztroušená skleróza a 

to v počtu 75 (19%). Další větší skupinu dotázaných pacientů tvoří pacientky s gynekologickým onemocněním (sterilita, 

infertilita, stavy po gynekologických operacích), pacienti s Bechtěrevovou chorobou, stavy po úrazech). Podrobnější struktura 

pacientů a klientů dle jejich onemocnění viz graf č.3.7.    
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Graf č.3.7: Struktura pacientů a klientů v Sanatoriích Klimkovice dle jejich onemocnění. 

Druh onemocnění léčených pacientů a klientů Sanatoria Klimkovice. 
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Na dotaz,  co by pacientům a klientům v Sanatoriích nejvíce pomohlo v léčbě jejich onemocnění, odpovědělo 183 

dotázaných z celkového počtu (46%), že by uvítali možnost častěji absolvovat komplexní lázeňskou léčbu, což ale 

z legislativních důvodů nelze. Jedná se především o chronické pacienty s pohybovým a neurologickým onemocněním. Jako 

schůdnější možnost vidíme v rozšíření ambulantních rehabilitací, které jsou omezeny platným indikačním seznamem, a které 

požaduje  136 dotázaných (34%) viz graf č.3.8. Počet ambulantních rehabilitací je také legislativně upraven a to tak, že pacient 

nemůže nastoupit na ambulantní rehabilitaci dříve, než po 3 měsících po poslední absolvované. Rozšíření stávajících procedur 

by požadovalo jen 26 dotázaných (14%), což je není velmi mnoho a je to dobrý ukazatel celkové spokojenosti se strukturou a 

počtem procedur v rámci lázeňské či rehabilitační léčby. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 
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Graf č.3.8: Zvolené možnosti rozšíření lázeňské či rehabilitační léčby v Sanatoriích Klimkovice. 

Zvolené možnosti rozšíření lázeňské či rehabilitační léčby v 

Sanatoriích Klimkovice, které bydopomohly v léčení jejich 

pacientů a klientů.
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 Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, že stávající pacienti a klienti Sanatorií Klimkovice jsou spokojeni s kvalitou i 

strukturou poskytované lázeňské léčebné péče, ale velice rádi by uvítali častější možnost absolvování komplexní lázeňské péče 

nebo ambulantní rehabilitace, což ovšem díky platné legislativě nelze. Jediná možnost jak nabídnout rozšíření stávající péče je 

vytvořit nové specializované programy ambulantní rehabilitace v rámci již schváleného indikačního seznamu a uzavřených 

smluv se zdravotními pojišťovnami. 
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4. Návrhy a opatření k podpoře rozvoje lázeňství 

 

 

V rámci neurologických indikací tvoří nezanedbatelnou složku dospělí pacienti s diagnózou roztroušená skleróza (dále 

jen RS); v průměru se jedná ročně o cca 690 pacientů a tento počet narůstá. Vzhledem k etiologii onemocnění (porucha 

autoimunity) se dá předpokládat, že počty pacientů s diagnózou RS budou dále narůstat a společnost bude muset vynakládat 

stále větší prostředky na léčbu základního onemocnění a sekundárních komplikací. 

  

Protože v České republice chybí specializované lůžkové zařízení pro následnou péči zaměřenou na pacienty s RS 

navrhuji, aby Sanatoria Klimkovice vytvořily specializovaný ambulantní program pro pacienty s touto diagnózou ve 

spolupráci s neurologickými odděleními v nemocnicích ostravského regionu. Tento program by měl minimalizovat časový 

interval mezi akutní léčbou v nemocnici a nástupem do Sanatorií Klimkovice, v rámci nejoptimálnějšího rehabilitačního plánu 

ambulantní péče. Tento plán může lékař dle aktuálního stavu pacienta denně korigovat podle tolerance zátěže pacienta.  

 

Tato ambulantní rehabilitační péče umožní pacientovi v co nejkratší době návrat do pracovního procesu nebo alespoň 

zvýší jeho fyzickou zdatnost, posílí jeho psychiku, sníží výskyt sekundárních komplikací, zlepší soběstačnost a sebeobslužnost 

a v důsledku toho zvýší kvalitu života. Dále může zkrátit délku léčení a délku práceneschopnosti pacienta, který je v pracovním 

poměru a v důsledku toho sníží finanční náklady na léčení RS z účtů zdravotních pojišťoven.[7] 

 

Sanatoria Klimkovice již dlouhodobě sledují účinnost lázeňské léčby RS z několika hledisek. Jednak je to dle  

subjektivního hodnocení pacientů, kteří se opakovaně vracejí do Sanatorií Klimkovice především z důvodů lázeňské léčby, při 

které je využíván nejen přírodní léčivý zdroj, ale také klasická rehabilitace a psychoterapie, která přispívá k prodloužení remise, 

ke zlepšení fyzické i psychické kondice a urychlení návratu pacienta do běžného života a práceschopnosti. Dále z lékařského 

objektivního hodnocení klinického stavu pacienta při pravidelných kontrolních vyšetřeních v průběhu lázeňské léčby, 

z kineziologického rozboru prováděného fyzioterapeutem v rámci individuální léčebné tělesné výchovy a ergoterapeutického 

hodnocení v rámci individuální a skupinové ergoterapie, které je zaměřené především na soběstačnost pacienta při úkonech 

denní potřeby. 

  

 

4.1 Návrh nového programu pro pacienty s roztroušenou sklerózou 

 

Nově vytvořený program pro pacienty a klienty Sanatorií Klimkovice by poskytoval nové služby v rámci ambulantní 

rehabilitační péče. Aby byl program efektivní, a přinášel lázním další finanční prostředky pro jejich rozvoj, je nutné ambulantní 

rehabilitační péči poskytovat ze stávající volné kapacity vhodných procedur a bez navýšení počtu obsluhujícího personálu 

(fyzioterapeuti). Strukturu a počet vhodných procedur pro pacienty s RS, které přispívají k prodloužení remise a ke zlepšení 

fyzické i psychické kondice, jsem prokonzultovala s odbornými lékaři (neurology) v Sanatoriích Klimkovice a s lékaři ve Fakultní 
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nemocnici v Ostravě-Porubě na neurologickém oddělení. Lékaři navrhují k ambulantním rehabilitacím použít především 

léčebnou tělesnou výchovu individuální, skupinovou, na přístrojích pod dohledem, v bazéně s teplou vodou a lokální  parafínové 

zábaly (viz tab.č.4.1) ve čtyřtýdenním cyklu a pod lékařským dohledem v rámci vstupních, průběžných a výstupních kontrol u 

lázeňského lékaře. 

 

Tab.č.4.1: Struktura a počet vhodných procedur pro pacienty s RS po konzultaci s odbornými lékaři. 

Procedura Četnost 

Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou 8x 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
5x 

Léčebná tělesná výchova skupinová  5x 

Léčebná tělesná výchova individuální 10x 

Fyzikální terapie II. Parafínové zábaly (lokalitu určí lékař) 8x 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

  

Z interních zdrojů Sanatorií Klimkovice jsem zjistila volnou kapacitu u těchto zvolených procedur za kalendářní rok 

2011, které lze použít pro ambulantní rehabilitace pacientům s RS za předpokladu, že se nebude snižovat celkový počet 

procedur a normy pro odborný obsluhující personál lázní viz tab.č.4.2.  

 

 

Tab.č.4.2: Volná kapacita u vhodných procedur pro pacienty s RS. 

Procedura Kapacita Obsazeno Volná kapacita 

Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou 10960 7489 3471 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 

11433 1252 10181 

Léčebná tělesná výchova skupinová  71206 43247 27959 

Léčebná tělesná výchova individuální 30945 20442 10503 

Fyzikální terapie II. Parafínové zábaly (lokalitu určí lékař) 16938 11653 5285 

Zdroj: Interní materiály Sanatorií Klimkovice. Vlastní zpracování. 

 

 

Následně jsem podělením volné kapacity četností jednotlivých procedur zjistila, kolik pacientů s RS v rámci 

ambulantní rehabilitace lze v budoucnu ročně obsloužit toto lázeňské léčebné zařízení ve čtyřtýdenním cyklu léčby viz 

tab.č.4.3.  
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Tab.č.4.3: Propočet volné kapacity procedur na 1 kalendářní rok a na 1 kalendářní měsíc. 

Procedura 
Volná 

kapacita 
Četnost 

Počet 

pacientů za 1 

kalendářní 

rok 

Počet pacientů 

za 1 kalendářní 

měsíc 

Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou 3471 8x 433,88 36,16 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
10181 5x 2036,20 169,68 

Léčebná tělesná výchova skupinová  27959 5x 5591,80 465,98 

Léčebná tělesná výchova individuální 10503 10x 1050,30 87,53 

Fyzikální terapie II. Parafínové zábaly (lokalitu určí lékař) 5285 8x 660,63 55,05 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Volná kapacita zvolených vhodných procedur pro pacienty s RS je u každé z nich různá, proto musím zvolit tu 

nejmenší, abych mohla následně využít jejich kombinaci podle struktury procedur, předepsané odbornými lékaři. Z tab.č.4.3 

vyplývá, že nejmenší využitelnou volnou kapacitu nabízí léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou a to 

v počtu 3471 procedur za kalendářní rok, kterou lze využít v novém programu. Podělením volné kapacity četností této 

procedury a počtem měsíců v roce (3471/8 četností v 1 programu/12  měsíců v roce) ve čtyřtýdenním cyklu vychází, že 

v Sanatoriích Klimkovice lze  odléčit se stávajícím personálem v obvyklých časech procedur měsíčně dalších 36 pacientů, a to  

v rámci ambulantní rehabilitace bez možnosti ubytování. 

 

Pro zjištění finančního přínosu Sanatoriím Klimkovice poskytnutím této volné kapacity v podobě procedur vhodných 

k léčbě pacientů s diagnózou RS  v rámci ambulantní rehabilitace, jsem použila číselník Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

(dále jen VZP ČR), který používají všechny zdravotní pojišťovny v ČR.  Číselník je aktualizovaný k datu 1.1.2012 a je volně 

přístupný na webových stránkách VZP ČR http://www.vzp.cz/uploads/document/1327506464-vykony_832.pdf  v sekci číselníky 

zdravotních výkonů. Každá procedura je v tomto číselníku bodově ohodnocena. Finanční hodnota bodu je dána cenovým 

ujednáním mezi poskytovatelem procedur a jednotlivou zdravotní pojišťovnou. Pro poskytování ambulantní rehabilitační péče 

mají Sanatoria Klimkovice uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: 

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) - odbornost 201 a 902 

• Revírní bratrská pokladna (213) - odbornost 201 a 902 

• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) - odbornost 902 

• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) - odbornost 201, 209, 902 

 

http://www.vzp.cz/uploads/document/1327506464-vykony_832.pdf
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V případě Sanatorií Klimkovice mají hodnoty bodů stejnou cenovou úroveň u všech uzavřených smluv. V následující 

tab. č.4.4 jsou uvedeny procedury vhodné k léčbě pacientů s RS, bodové hodnoty jednotlivých procedur, cenová hodnota 1 

bodu a výsledná cena za proceduru.  

 

Tab.č.4.4: Bodové hodnoty a ceny jednotlivých procedur. 

Procedura 
Bodová 

hodnota 
Cena za 1 bod Cena za proceduru 

Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou 30 0,80 Kč 24,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
78 0,80 Kč 62,40 Kč 

Léčebná tělesná výchova skupinová  20 0,80 Kč 16,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální 75 0,80 Kč 60,00 Kč 

Fyzikální terapie II. Parafínové zábaly (lokalitu určí lékař) 62 0,80 Kč 49,60 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

4.1.1 Finanční přínosy návrhu nového programu pro pacienty s roztroušenou 

sklerózou 

 

Přepočtem ceny za jednotlivou proceduru a počtem procedur ve čtyřtýdenním léčebném programu jsem zjistila 

výslednou finanční částku, kterou Sanatoria Klimkovice obdrží za 1 pacienta ve specializované formě ambulantní rehabilitace 

určené pro podporu léčby pacientů s RS viz tab.č.4.5.  

 

Tab.č.4.5: Ceny za jednotlivé procedury, počty procedur a výsledné ceny pro pacienty s RS ve specializovaném programu. 

Procedura Cena za proceduru Počet procedur 

Výsledná 

cena 

Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou 24,00 Kč 8 192,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
62,40 Kč 5 312,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova skupinová  16,00 Kč 5 80,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální 60,00 Kč 10 600,00 Kč 

Fyzikální terapie II. Parafínové zábaly (lokalitu určí lékař) 49,00 Kč 8 392,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Pokud Sanatoria Klimkovice využijí volnou kapacitu procedur a nabídnou ji pacientům s diagnózou RS ve 

specializovaném programu formou ambulantních rehabilitací, získají tak od zdravotní pojišťovny za čtyřtýdenní léčbu 1 pacienta 

1.576,- Kč. Za 36 pacientů tak získají 56.736,-. Za 1 kalendářní rok tak Sanatoria Klimkovice získají 680.832,- Kč (56.736 x 12), 

což jistě není zanedbatelná částka s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o jinak nevyužitou volnou kapacitu vhodných 

procedur a bez potřeby navyšování počtu stávajícího obsluhujícího odborného personálu. 

 

 

 

4.2 Návrh nového programu pro pacienty s revmatoidní artritidou 

 

Další specializovaný program pro pacienty a klienty Sanatorií Klimkovice jsem navrhla pro pacienty s onemocněním  

revmatoidní artritidou,  který by opět poskytoval nové služby v rámci ambulantní rehabilitační péče využitím stávající volné 

kapacity vhodných procedur a bez navýšení počtu obsluhujícího personálu (fyzioterapeutů).  

 

Revmatoidní artritida je onemocnění imunitního systému, které napadá klouby, nezvratně je poškozuje a vyvolává 

v nich chronickou bolest. Revmatoidní artritida postihuje asi 1% obyvatelstva. Projevuje se jako zánět až mnoha kloubů 

(polyartritis) a postihuje klouby nebo skupiny kloubů symetricky, tj. na obou stranách těla. V akutním stádiu působí velkou 

bolestivost a otoky kloubů, dále tuhnutí a může dospět až k deformaci a různě těžké poruchy hybnosti kloubů až k případné 

úplné ztuhlosti. 

 

 Pravidelné cvičení a rehabilitace jsou nutné k zachování dostatečné svalové síly a udržení funkčního rozsahu pohybu 

ve všech kloubech. Strukturu a počet vhodných procedur pro pacienty s revmatoidní artritidou jsem prokonzultovala 

s odbornými lékaři v Sanatoriích Klimkovice. Lékaři navrhují k ambulantním rehabilitacím použít především léčebnou tělesnou 

výchovu individuální, skupinovou, na přístrojích pod dohledem, vířivku na horní končetiny a lokální interferenční proudy (viz 

tab.č.4.6)  ve čtyřtýdenním cyklu a pod lékařským dohledem v rámci vstupních, průběžných a výstupních kontrol u lázeňského 

lékaře. 
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Tab.č.4.6: Struktura a počet vhodných procedur pro pacienty s revmatoidní artritidou. 

Procedura Četnost 

Vodoléčba II-vířivka na horní končetiny 10x 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 

5x 

Léčebná tělesná výchova skupinová  5x 

Léčebná tělesná výchova individuální 10x 

Fyzikální terapie II. Interferenční proudy (lokalitu určí lékař) 10x 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

  

 

Z interních zdrojů Sanatorií Klimkovice jsem zjistila volnou kapacitu u těchto zvolených procedur za kalendářní rok 

2011, které lze použít pro ambulantní rehabilitace pacientům s revmatoidní artritidou za předpokladu, že se nebude navyšovat 

nebo snižovat celkový počet procedur a stav odborného obsluhujícího  personálu  lázní viz tab.č.4.7.  

 

Tab.č.4.7: Volná kapacita u vhodných procedur pro pacienty s revmatoidní artritidou. 

Procedura Kapacita Obsazeno Volná kapacita 

Vodoléčba II-vířivka na horní končetiny 6650 5175 1475 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
11433 1252 10181 

Léčebná tělesná výchova skupinová  71206 43247 27959 

Léčebná tělesná výchova individuální 30945 20442 10503 

Fyzikální terapie II. Interferenční proudy (lokalitu určí lékař) 4044 486 3558 

Zdroj: Interní materiály Sanatorií Klimkovice. Vlastní zpracování. 

 

 

Následně jsem podělením volné kapacity četností jednotlivých procedur zjistila, kolik pacientů s revmatoidní 

artritidou rámci ambulantní rehabilitace může v budoucnu ročně obsloužit toto lázeňské léčebné zařízení ve čtyřtýdenním cyklu 

léčby viz tab.č.4.8.  
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Tab.č.4.8: Propočet volné kapacity procedur na 1 kalendářní rok a na 1 kalendářní měsíc. 

Procedura 
Volná 

kapacita 
Četnost 

Počet 

pacientů za 1 

kalendářní 

rok 

Počet pacientů 

za 1 kalendářní 

měsíc 

Vodoléčba II-vířivka na horní končetiny 1475 10x 147,50 12,29 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
10181 5x 2036,20 169,68 

Léčebná tělesná výchova skupinová  27959 5x 5591,80 465,98 

Léčebná tělesná výchova individuální 10503 10x 1050,30 87,53 

Fyzikální terapie II. Interferenční proudy (lokalitu určí lékař) 3558 10x 355,80 29,65 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Volná kapacita zvolených vhodných procedur pro pacienty s revmatoidní artritidou je u každé z nich různá, proto 

musím zvolit tu nejmenší, abych mohla následně využít kombinace procedur podle struktury, předepsané odbornými lékaři. 

Z tab.č.4.8 vyplývá, že nejmenší využitelnou volnou kapacitu nabízí vodoléčba II. vířivka na horní končetiny a to v počtu 1475 

procedůr za kalendářní rok, kterou lze využít v novém programu. Podělením volné kapacity četností této procedury a počtem 

měsíců v roce (1475/10 četností v 1 programu/12  měsíců v roce) ve čtyřtýdenním cyklu vychází, že Sanatoria Klimkovice 

mohou navíc  odléčit se stávajícím personálem v obvyklých časech procedur měsíčně dalších 12 pacientů s revmatoidní 

artritidou v rámci ambulantní rehabilitace bez možnosti ubytování. 

 

Pro zjištění finančního přínosu Sanatoriím Klimkovice poskytnutím této volné kapacity v podobě procedur vhodných 

k léčbě pacientů s diagnózou RS  v rámci ambulantní rehabilitace, jsem opět použila číselník Všeobecné zdravotní pojišťovny 

ČR (dále jen VZP ČR), který používají všechny zdravotní pojišťovny v ČR.  

 

 

V případě Sanatorií Klimkovice mají hodnoty bodů stejnou cenovou úroveň u všech uzavřených smluv. V následující 

tab. č.4.9 jsou uvedeny procedury vhodné k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou, bodové hodnoty jednotlivých procedur, 

cenová hodnota 1 bodu a výsledná cena za proceduru.  

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Tab.č.4.9: Bodové hodnoty a ceny jednotlivých procedur. 

Procedura 
Bodová 

hodnota 
Cena za 1 bod Cena za proceduru 

Vodoléčba II-vířivka na horní končetiny 130 0,80 Kč 104,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
78 0,80 Kč 62,40 Kč 

Léčebná tělesná výchova skupinová  20 0,80 Kč 16,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální 75 0,80 Kč 60,00 Kč 

Fyzikální terapie II. Interferenční proudy (lokalitu určí lékař) 62 0,80 Kč 49,60 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

4.2.1 Finanční přínosy návrhu nového programu pro pacienty revmatoidní artritidou 

 

Přepočtem ceny za jednotlivou proceduru a počtem procedur ve čtyřtýdenním léčebném programu jsme zjistila 

výslednou finanční částku, kterou Sanatoria Klimkovice obdrží za 1 pacienta ve specializované formě ambulantní rehabilitace 

určené pro podporu léčby pacientů s revmatoidní artritidou viz tab.č.4.10.  

 

Tab.č.4.10: Ceny za jednotlivé procedury, počty procedur a výsledné ceny pro pacienty s revmatoidní artritidou ve 

specializovaném programu. 

Procedura Cena za proceduru Počet procedur 

Výsledná 

cena 

Vodoléčba II-vířivka na horní končetiny 104,00 Kč 10 1040,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na 

přístrojích 
62,40 Kč 5 312,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova skupinová  16,00 Kč 5 80,00 Kč 

Léčebná tělesná výchova individuální 60,00 Kč 10 600,00 Kč 

Fyzikální terapie II. Interferenční proudy (lokalitu určí lékař) 49,00 Kč 10 490,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Pokud Sanatoria Klimkovice využijí volnou kapacitu procedur a nabídnou ji pacientům s revmatoidní artritidou ve 

specializovaném programu formou ambulantních rehabilitací, získají tak od zdravotní pojišťovny za čtyřtýdenní léčbu 1 pacienta 

2.522,- Kč. Za 12 pacientů tak získají 30.264,-. Za 1 kalendářní rok tak Sanatoria Klimkovice získají 363.168,- Kč (30.264 x 12), 
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což jistě není zanedbatelná částka s přihlédnutím na skutečnost, že se jedná o jinak nevyužitou volnou kapacitu vhodných 

procedur a bez navyšování stávajícího obsluhujícího odborného personálu. 
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5. Závěr 

 

 

V  diplomové práci jsem se zabývala současným stavem lázeňství v České republice a jejím rozvojem. Česká 

republika je ve světě známá i pro svou vysokou kvalitu lázní a lázeňské medicíny, která využívá bohatých přírodních zdrojů a 

nejmodernějších rehabilitačních metod a postupů. V posledních letech je ale počet lázní a léčivých pramenů redukován; 

vzhledem k nastávající ekonomické situaci země, dochází v důsledku úsporných opatření zdravotních pojišťoven a omezení 

finančních zdrojů k redukci diagnóz v indikačním seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR, které jsou plně hrazeny ze 

zdravotního pojištění klientů.  Rovněž v důsledku hospodářské recese a s tím spojené inflace ubývá lázním klientů samoplátců. 

Proto je cílem této diplomové práce zpracování návrhu nových programů k rozvoji lázeňské péče v Sanatoriích Klimkovice, 

které efektivně bez potřeby nárůstu odborných kapacit využijí ty stávající. 

 

Nové lázeňské programy jsem sestavila na základě doporučení odborných lékařů způsobem efektivního využití 

stávajících volných kapacit existujících služeb, které Sanatoria Klimkovice v současné době poskytují. Skladbu a rozsah 

procedur jsem tedy vypočetla pro určitý počet ambulantních klientů, které je možno v rámci navržených programů odléčit. 

Nárůst finančních prostředků po zavedení těchto programů jsou přínosem mého vlastního řešení této diplomové práce. 

  

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Ve vstupní  teoreticko-metodické část se zabývám  vysvětlením základních 

pojmů z oboru lázeňství, příslušným legislativním rámcem lázeňství, historií i současným stavem lázní České republiky, 

popisem organizace a správy v této oblasti a fiskální politikou státu vůči lázeňské sekci v rámci zdravotnického oboru. V druhé 

aplikačně-ověřovací části již konkrétně řeším daný problém. Analyzuji aktuální situaci ve zvoleném zařízení a pomocí metody 

dotazování prostřednictvím dotazníku zjišťuji spokojenost respondentů a jejich názor na kvalitu, rozsah a osobně pociťované 

přínosy léčby. V závěru této práce jsem používané metody vyhodnotila a zpracovala návrh opatření k vyřešení problému. 

Přínos této práce vidím v zefektivnění poskytovaných služeb, který by vedl k rozvoji lázeňské péče v Sanatoriích Klimkovice a 

potažmo celého lázeňství v České republice. 

 

Vyhodnocením SWOT analýzy jsem určila klíčové prvky, na které je nutné se v nové strategii rozvoje lázeňství 

v Sanatoriích Klimkovice zaměřit. V okolí Sanatorií Klimkovice se nachází velké množství soukromých zařízení, které nabízejí 

různé wellness služby a zdravotnické zařízení (polikliniky a nemocnice) nabízející ambulantní rehabilitační péči. Dále velkým 

konkurentem Sanatorií Klimkovice je nestátní lázeňské léčebné zařízení Karviná-Darkov, disponující stejným přírodním léčivým 

zdrojem, stejnými schválenými indikacemi a poskytující stejné služby a procedury svým pacientům. Velkým rizikem, které 

ohrožuje Sanatoria Klimkovice je nastupující stagnace na trhu a neustále se snižující výdaje zdravotních pojišťoven na 

lázeňskou péči, které se již dnes projevují v omezování schvalování komplexní a příspěvkové lázeňské péče chronickým 

pacientům. Velkým pozitivem pro Sanatoria Klimkovice je jejich dobrá povědomost u laické i odborné veřejnosti (lékařů), jakožto 

zařízení, které poskytuje odbornou a kvalitní rehabilitační péči. Dalším velkým pozitivem je široké spektrum pacientů a klientů. 
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Pro podporu rozvoje lázeňství v Sanatoriích Klimkovice, by bylo dobré vytvořit nové programy, které obsahují služby zcela 

odlišné od služeb, které poskytují konkurenční zařízení a budou vycházet ze stávající kapacity odborného personálu lázní 

(fyzioterapeuti, lázeňské). Rozsah a skladby programů obsahující nové služby by měly vycházet z aktuálních požadavků 

pacientů a klientů lázní prostřednictvím marketingového výzkumu.  

 

 Účelem marketingového výzkumu bylo zjistit, jak jsou pacienti a klienti Sanatorií Klimkovice spokojeni s velikostí a 

strukturou nabídky poskytovaných lázeňských léčebných služeb, s kvalitou a přístupem obsluhujícího personálu a jakou novou 

možnost lázeňské péče by uvítali a využívali. Výzkum jsem provedla metodou šetření pomocí písemného dotazování ve formě 

dotazníků, které byly předány pacientům a potenciálním klientům Sanatorií Klimkovice. Dotazníky byly předávány neadresně a 

nahodile v celém lázeňském zařízení. Převážnou část pacientů a klientů léčících se v Sanatoriích Klimkovice tvoří pacienti 

s onemocněním pohybového aparátu. Jedná se o stavy po ortopedických operacích (náhrada kyčelního kloubu a kolenního 

kloubu). K této nejpočetnější skupině se přihlásilo 116 pacientů (29%) z celkového počtu dotázaných. Druhou největší skupinu 

tvoří pacienti s diagnózou roztroušená skleróza a to v počtu 75 (19%). Další větší skupinu dotázaných pacientů tvoří pacientky 

s gynekologickým onemocněním (sterilita, infertilita, stavy po gynekologických operacích), pacienti s Bechtěrevovou chorobou, 

stavy po úrazech. Na dotaz co by pacientům a klientům v Sanatoriích nejvíce pomohlo v léčbě jejich onemocnění, odpovědělo 

183 dotázaných z celkového počtu (46%), že by uvítali možnost častěji absolvovat komplexní lázeňskou léčbu, což ale 

z legislativních důvodů nelze. Jedná se především o chronické pacienty s pohybovým a neurologickým onemocněním. Jako 

nejschůdnější možnost řešení problému jsem viděla v rozšiřování ambulantních rehabilitací. Ty jsou omezeny pouze uvedeným 

schváleným indikačním seznamem. Rozšířené ambulantní rehabilitace podle dotazování požaduje 136 osob (34%). V závěru 

diplomové práce jsem navrhla nový program a jeho konkrétní finanční přínos, který jistě povede k rozvoji celkové lázeňské péče 

v Sanatoriích Klimkovice. 

 

Nový program ve formě ambulantních rehabilitací je specializovaný pro pacienty s diagnózou RS. Tento nový program 

by přinesl Sanatoriím Klimkovice za 1 kalendářní rok  680.832,- Kč (56.736 x 12 měsíců), což jistě není zanedbatelná částka 

s přihlédnutím na skutečnost, že se jedná o jinak nevyužitou volnou kapacitu vhodných procedur a bez navyšování stávajícího 

obsluhujícího odborného personálu. Další nově vytvořeným program je opět ve formě ambulantních rehabilitací, ale zde již pro 

jinou skupinu pacientů a to pro lidi, kteří jsou v léčbě s revmatoidní artritidou. Tento program by přinesl za 1 kalendářní rok 

Sanatoriím Klimkovice finanční částku ve výši 363.168,-Kč. Pro další rozvoj lázeňství navrhuji vytvořit další specializované 

ambulantní programy pro ostatní onemocnění v rámci již schváleného indikačního seznamu pro Sanatoria Klimkovice, např.pro 

pacienty s dětskou mozkovou obrnou při možnosti samostatné chůze bez vážných psychických změn, k udržení soběstačnosti 

a pracovní schopnosti, pro pacienty s osteoporózou nebo pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou,  a pro další možné choroby 

z výše uvedeného indikačního seznamu. Nové programy ambulantních rehabilitací pro konkretizované skupiny diagnóz, by 

využívaly po odborné konzultaci s ošetřujícím lékařem stávající volnou kapacitu procedur, které nejsou využívány pacienty 

v rámci komplexní a příspěvkové lázeňské léčby. Toto řešení by jistě zefektivnilo fungování Sanatorií Klimkovice a přispělo by 
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tak i ke snížení nákladů na následnou péči financovanou ze strany zdravotních pojišťoven, které pak mohou použít ušetřené 

finanční prostředky v jiných sférách zdravotnictví, což na jedné straně jistě povede k rozvoji lázeňství nejen v Sanatoriích 

Klimkovice ale i k rozvoji lázeňství v celé České republice. 
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Seznam zkratek 

 

apod.     a podobně 

a.s.     akciová společnost 

atd.     a tak dále 

°C     stupňů Celsia 

DPH     daň z přidané hodnoty 

č.     číslo 

ČIL     český inspektorát lázní a zřídel 

ČR     Česká republika 

g     gram 

ha     hektar 

Kč     koruna česká 

kg     kilogram 

km     kilometr 

m     metr 

mg     miligram 

mld     miliarda  

např.     například 

obr.č.     obrázek číslo 

RS     roztroušená skleróza 

s.     stránka 

Sb.     sbírka 

s.r.o.     společnost s ručením omezením 

tab.č.     tabulka číslo 

tvz.     takzvaně 

tzn.     to znamená 

VZP ČR     Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  

x     násobek 
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Příloha č.1: Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé pro Sanatoria 

Klimkovice 

 
 

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI O DOSPĚLÉ 
Tento Indikační seznam je zpracovaný dle Vyhlášky MZ č. 58/1997 Sb.  

V seznamu jsou uvedené také indikace (barevně vyznačené), které byly pro Sanatoria Klimkovice schválené v roce 2010. 
Barevně označené  nově schválené indikace akceptují tyto zdravotní pojišťovny:VZP, ČPZP, RBP, ZP MV ČR, ZP Média, 

VoZP, ZP Metal Aliance.  

Vysvětlivky 

 K - komplexní lázeňská léčba (zdravotní pojišťovna plně hradí ubytování, stravování a léčení) 

 P- příspěvková lázeňská léčba (zdravotní pojišťovna hradí pouze léčení) 

  

 Charakteristika 

 
Délka léčebného 

pobytu  

Typ 

lázeňské 

péče  

Indikace  

 

Nemoci nervové  

 

VI/1  Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom  21-49 

21 

K 

P 

VI/2  Polyneuropatie s paretickými projevy  21-49 

21 

K 

P 

VI/3 Kořenové syndromy vertebrogenního původu 21 K 

P 

VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách), pokud jsou přítomny spasticko-paretické 

známky 

21-49 

21 

K 

P 

VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce 21-49 

21 

K 

P 

VI/6  Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti a známkami obnovující se funkce 21-49 

21 

K 

P 

VI/7  Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku 21-35 

21 

K 

P 

VI/8  Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní 21-49 

21 

K 

P 

VI/9  Syringomyelie s paretickými projevy 21 K, P 

VI/10  Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze bez vážných psychických změn, k udržení soběstačnosti a pracovní 

schopnosti 

21-35 

21 

K 

P 

VI/11  Parkinsonova choroba 

 

21 K, P 

 

Nemoci pohybového ústrojí 
Délka léčebného 

pobytu  

Typ 

lázeňské 

péče  

VII/1 Revmatoidní artritis st. I. – IV. (včetně juvenilní artritidy) 28-35 

21 

K 

P 

VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba) 28-35 

21 

K 

P 

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a 

druhotné artritidy 

28-35 

21 

K 

P 

VII/4  Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, 

Sjogrenův sy. a ostatní překrývné syndromy) 

21-28 

 

K 

 

VII/5  Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická, diabetická artropatie, akromegalie, 

hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická, pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.) 

21 K, P 

VII/6 Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.) 21 K, P 

VII/7 Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy 21 K, P 



 

 

 

VII/8  Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími 

nástroji, mimokloubní revmatismus, celkový i lokalizovaný 

21 K, P 

VII/9 Koxartróza v soustavném léčení 21-28 

21 

K 

P 

VII/10 Gonartróza v soustavném léčení 21-28 

21 

K 

P 

VII/11 Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů) 21 K,P 

VII/12  Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený 21 K, P 

VII/13 Skoliózy idiopatické a jiné, soustavně léčené s tíží zakřivení do 60° podle Cobba (do 25 let) 28-42 

21 

K 

P 

VII/14 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz 

kanálu páteřního 

28-42 

21 

K 

P 

VII/15  Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní 28-42 

21 

K 

P 

VII/16  Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní 

 

21 K, P 

 

Nemoci gynekologické 
Délka léčebného 

pobytu  

Typ 

lázeňské 

péče  

XI/1  Sterilita a infertilita (primární a sekundární na podkladě zánětlivém a funkčním, Abortus habitualis) 28 K, P 

XI/2  Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy  

 

28 K, P 

XI/3  Zánětlivé procesy vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství) 28 K, P 

XI/4  Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve 

 

28 K, P 

XI/5  Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, dysmenorhoe, ad) 28 P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.2: Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost pro Sanatoria 

Klimkovice 

 

 

 

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI O DĚTI A DOROST 
Tento Indikační seznam je zpracovaný dle Vyhlášky MZ č. 58/1997 Sb.  

V seznamu jsou uvedené také indikace (barevně vyznačené), které byly pro Sanatoria Klimkovice schválené v roce 2010. 

Barevně označené nově schválené indikace akceptují tyto zdravotní pojišťovny: VZP, ČPZP, RBP, ZP MV ČR, ZP Média, 

VoZP, ZP Metal Aliance. 

 

Indikace                                                                  Charakteristika 

 

Nemoci oběhového ústrojí 

 

XXII/8 Juvenilní hypertenze 

XXII/9 Nemoci periferních cév 

 

  Nemoci nervové  

 

XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie 

XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění 

XXVI/3 Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení) 

XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. Rehabilitací, hybné 

poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku a po operacích benigních nádorů CNS. 

XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu 

 

Nemoci pohybového ústrojí 

 

XXVII/1 Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře 

XXVII/2 Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu (již od 1 roku věku) 

XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci (již od 1 roku věku) 

XXVII/4 Skoliózy - mobilní ve stále rehabilitační péči 

XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku 

XXVII/6 Morbus Scheuermann 

XXVII/7 Vleklé osteomyelitidy 

XXVII/8 Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu 

 

Nemoci gynekologické 

 

XXXI/1 Zánětlivé onemocnění zevních a vnitřních rodidel 

XXXI/2 Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy 

XXXI/3 Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém 

zhubnutí, hypoestrinní hypooligo-menorea 

XXXI/4 Stavy po léčených juvenilních metroragiiích hypohormonálních nebo zánětlivých  

XXXI/5 Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel 

XXXI/6 Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace 

  

 



 

 

 

Příloha č.3: Návrh na lázeňskou péči 

 



 

 

 

Příloha č.4: Poukaz na vyšetření typu K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.5: Dotazník 

 

Dotazník: kvalita a struktura lázeňské léčby v Sanatoriích Klimkovice 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

cílem tohoto naprosto anonymního dotazníku je zachytit Vaše dojmy z léčení v Sanatoriích Klimkovice a přispět tak k 

neustálému  zkvalitňování péče o naše klienty. Děkujeme Vám za Vaši upřímnost a čas, který nám věnujete. Váš názor je pro 

nás velmi důležitý. Tento dotazník odevzdejte, prosím, na recepci.     

 

Bc. Martina Raizlová 

vedoucí oddělení podpory zdravotních pojišťoven, komplexní, příspěvkové a ambulantní péče 

 

1. V Sanatoriích Klimkovice jsem se léčil/la v rámci: 

a) komplexní lázeňské léčby 

b) příspěvkové lázeňské léčby 

c) ambulantní rehabilitace 

d) samoplátecké léčby 

 

2. Jak často lázně navštěvujete? 

a)1x za 2 roky 

b)1x za rok 

c)2x za rok 

d)3x za rok 

e)jsem v lázních poprvé 

 

3. Jak jste byl/a spokojený/á s léčbou respektive s procedurami v Sanatoriích Klimkovice? 

a) velmi spokojen 

b) docela spokojen 

c) trochu nespokojen 

d) nespokojen 

 

4. Jak jste spokojeni s kvalitou a strukturou ostatních poskytovaných služeb v Sanatoriích Klimkovice? 

a) velmi spokojen 

b) docela spokojen 

c) trochu nespokojen 

d) nespokojen 

 

5. Ovlivnila léčba zlepšení Vašeho zdravotního stavu po fyzické stránce? 

a) ano, ovlivnila a došlo k velkému zlepšení 

b) došlo k mírnému zlepšení 

c) ke zlepšení nedošlo 

d) Váš vlastní komentář:________________________________________________ 

 

 

6. Ovlivnila léčba zlepšení Vašeho zdravotního stavu po psychické stránce? 

a) ano, ovlivnila a došlo k velkému zlepšení 

b) došlo k mírnému zlepšení 

c) ke zlepšení nedošlo 

d) Váš vlastní komentář: _________________________________________________ 



 

 

 

 

7. Jsem pacient s onemocněním: (vypište prosím druh Vašeho onemocnění) 

 

8. Co by Vám dále dle Vás v Sanatoriích Klimkovice nejvíce pomohlo?(např. rozšíření procedur, častější komplexní či 

příspěvková léčba, častější ambulantní rehabilitace ...) 

 

 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi, které budou ponechány jako anonymní.  

 

 



 

 

 

  


