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Anotace  

Tato bakalářská práce je na téma „Historie a současnost balneologie severní Moravy“. 

V první části jsou popsány přírodní podmínky, které zahrnují geologii, geomorfologii, 

hydrologii a klima. Další část se zabývá historii lázeňství na severní Moravě, kde je 

popsána historie jednotlivých lázní a jsou zde zahrnuté i některé lázně jiţ zaniklé. Třetí 

část je zaměřená na současnost lázeňství na severní Moravě a v poslední části se zabývám 

lázeňstvím v kraji a turistickým ruchem. 

Klíčová slova: Lázně, lázeňství, wellness, severní Morava 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the topic "History and Presence of Balneology in Northern 

Moravia". The first section describes natural conditions including geology, 

geomorphology, hydrology and climate. The second section deals with the history of spas 

in Northern Moravia. It describes the history of particular spas and includes some defunct 

spa resorts. The third section focuses on the current situation in the spa areas in Northern 

Moravia and the last section deals with spas and tourism in the region. 

Keywords :Spa, balneology, wellness, North Moravia 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na lázně severní Moravy a na její historii a 

současnost. Lázeňství má u nás jiţ dlouholetou tradici a najdeme zde lázně, které jsou 

významné díky svým přírodním léčivým zdrojům, ale také lázně, které mají vynikající 

klimatické podmínky. Lázně v Jeseníku a v Karlové Studánce mají příznivé podnebí a díky 

své poloze patří mezi nejčistší lázně, které jsou daleko od průmyslu apod. Další lázně na 

severní Moravě se můţou pyšnit svými léčivými zdroji, které mají pozitivní vliv na léčbu. 

V úvodu své bakalářské práce se zaměřuji na přírodní podmínky severní Moravy, kde 

je zmínka o geologii, geomorfologii, hydrologii a klimatických podmínkách. Další kapitola 

je zaměřena na historii lázeňství na severní Moravě. Je zde popsána historie jednotlivých 

lázní a jsou zde zmíněné i zaniklé lázně. Následující kapitola je zaměřena na současnost 

těchto lázní. V poslední kapitole je zmínka o návštěvnosti lázní, kolik zde jezdí klientů, 

kteří si hradí pobyt sami, nebo je hradí zdravotní pojišťovna. Dále se zaměřuji na rozdíl 

mezi lázněmi a wellness centry, příklady wellness center a na návštěvnost lázni na severní 

Moravě. 

Nejčastěji se v lázních léčí nemoci oběhového, pohybového, trávicího a dýchacího 

ústrojí. Někteří zde jezdí na rehabilitace a na rekonvalescenci po nehodách. Do lázní se uţ 

nejezdí jen kvůli zdravotním problémům, ale jezdí se zde uţívat a relaxovat. Některé lázně 

nabízejí i wellness procedury, kde si návštěvník můţe dopřát např. masáţe, zábaly, 

kosmetické procedury a mnoho dalších. Někteří návštěvníci zde nejezdí jen relaxovat, ale 

uţívají si i aktivním sportem.  

V některých lázeňských areálech je golfové či tenisové hřiště a nacházejí se zde také 

bazény, kde si můţou zaplavat a nebo zacvičit. V blízkosti jsou také cyklostezky, můţete 

se zde projet po okolí anebo si vyjít na túru po horách. Lázně pořádají i kulturní akce např. 

koncerty, divadelní nebo filmová představení. 
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2. Přírodní podmínky severní Moravy a lázeňství 

 

2.1 Geologie 

Podle regionálního členění České republiky patří většina Moravy i Slezska do 

soustavy Českého masivu a východ Moravy a Slezska patří do části Západních Karpat. Do 

východní části Českého masivu patří brunovistulikum, moravikum, silesikum, ţulovský 

masiv a moravskoslezské paleozoikum (Chlupáč, 2002). 

Celá Morava je tvořena krystalinikem a granitoidy. Granitoidy se vyskytují 

jihozápadně od Olomouce a slezský blok je tvořen biotitickými a dvojslídnými pararulami 

(Řehoř, 1998). 

Karpatská soustava je mladší neţ Český masiv a u nás zasahuje jen menší úsek 

Západních Karpat, který je tvořen příkrovy terciérních a mezozoických hornin, coţ jsou 

flyšové Karpaty. U Karpatské části rozlišujeme flyšové pásmo, karpatskou předhlubeň a 

Vídeňskou pánev. Flyšové pásmo je rytmicky střídání písčitých a jílovitých sedimentů, 

které jsou mezozoického a terciérního stáří. Flyšové pásmo tvoří tektonické jednotky, které 

jsou charakteristické příkrovovou stavbou. 

Karpatská předhlubeň na Moravě je vyplněná mořskými sedimenty, které jsou 

miocenního stáří a sladkovodní sedimenty, které jsou pliocenními. Vídeňská pánev na 

Moravě je vyplněná neogenními mořskými a sladkovodními sedimenty. Podloţí této pánve 

je tvořeno příkrovy flyšového pásma (Chlupáč, 2002). 
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Obr. 1 Gelogická mapa České republiky (Chlupáč, 2002) 

 

Výskyt a sloţení minerálních vod jsou podmíněny geologickou stavbou a při 

vzniku se uplatňuje chemismus hornin, úloţné poměry a fyzikální vlastnosti. Minerální 

vody protékají podzemím a získávají vyluhováním hornin svůj obsah rozpuštěných solí. 

Prameny sirné, síranové, slané a ţeleznaté vznikají vyluhující činností podzemní vody a 

bez přítomnosti juvenilních prvků a plynů. Území bohaté na minerální prameny je vnější 

pískovcové pásmo Karpat a minerální prameny jsou tady většinou bez juvenilních prvků. 

V Jeseníkách byla uvolněná tektonická činnost magmatického krbu, která spadá aţ do 

třetihor. Minerální prameny, které jsou v karpatské oblasti, jsou studené, hořké, slané, 

sirovodíkové, jodové a ţeleznaté. Slané vody s jodobromovým obsahem se vyskytují 

v ostravském miocénu. V moravské oblasti jsou nejhojnější prameny sirovodíkové (Hynie, 

1949). 



Denisa Rychtářová: Historie a současnost balneologie severní Moravy  

 

 

2015 
 

4 

2.2 Geomorfologie 

Severní Morava je území, které se skládá z území Moravskoslezského kraje, 

Olomouckého kraje a z části Zlínského kraje. 

Moravskoslezský kraj leţí na styku dvou jednotek a to Českého masivu a Karpatské 

soustavy. Na západním kraji se nachází masiv Hrubého Jeseníku a postupně přechází v 

Nízký Jeseník, Oderské vrchy a na východě jsou Moravskoslezské Beskydy. Mezi horami 

se nachází i níţe poloţená oblast a to je Slezská níţina, která je tvořena Opavsko-

ostravskou pánví, která na jihu navazuje na Moravskou bránu. Z geomorfologického 

hlediska se člení území Moravskoslezského kraje na hercynský a alpsko-himalajský systém 

(Internet 1). 

Podle geomorfologického členění se CHKO Litovelské pomoraví dělí na 

Hornomoravský úval a Mohelnickou brázdu. Hornomoravský úval patří do Západních 

Karpat a v úvalu dělí řeka Bečva tuto depresi na východní a západní část. Východní je 

holešovská a západní je olomoucko-litovelská část. Olomoucko-litovelská část je rovinný a 

zvlněný povrch, který má 200-220 m n.m. a šíří se na méně odolných mladotřetihorních a 

čtvrtohorních sedimentárních výplní, z nichţ vystupují i horniny starého Českého masivu. 

V úvalu podél řeky Moravy se nachází Sředomoravská niva a na západě od Sředomoravské 

nivy se nachází Prostějovská pahorkatina, která má zvlněný erozně-akumulační povrch. 

Mohelnická brázda je široká 3,5 km příkopovitá deprese, která se nachází mezi Bludovem, 

Zábřehem na Moravě a Třesínským prahem (Internet 2). 
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2.3 Hydrologie 

 Severní Morava je bohatá na vodní toky. Na tomto území se nachází povodí 

Moravy, které patří k úmoří Černého moře a povodí Odry, které úmoří do Baltského moře. 

Mezi největší řeky patří Morava, Odra, Bečva a Opava. 

 Povodí Moravy je docela výškově členité a patří velikostně na čtvrté místo z osmi 

oblastí v ČR (Němec, Kopp, 2009). Hlavní tok je řeka Morava a je to také nejdelší řeka na 

Moravě, která dosahuje v České republice délky 284,5 kilometrů. Mezi další významné 

řeky patří Bečva a Dyje. Bečva má charakter horských toků a Dyje má srovnatelnou délku 

s řekou Moravou (Internet 3). 

Povodí Odry má dvě odlišné geologické oblasti a to oblast Jesenicka a Beskydska. 

Povodí je převáţně tvořeno menšími toky a nejvýznamnější tok je řeka Odra. Na Jesenicku 

je řeka Opava a mezi nejvýznamnější řeky na Beskydsku patří řeka Ostravice a Olše. 

V oblasti povodí se nacházejí i přírodní minerální prameny. Na Jesenicku jsou to 

postvulkanické kyselky, které se vyskytují v Karlové Studánce, na Krnovsku, Bruntálsku, 

v Budišově a v Moravském Berouně. V Ostravsko-karvinském revíru je výskyt slaných 

vod, které jsou např. v Darkově (Němec, Kopp, 2009). 

 

2.4 Klima 

V oblasti Olomouckého kraje je toto území velice pestré, díky svému výškovému 

rozpětí od nejvyšší polohy Hrubého Jeseníku aţ po níţinný charakter dolního toku 

Moravy. Hrubý Jeseník leţí na rozhraní kontinentálního a atlantického klimatu (Internet 2). 

Sráţkově nejbohatší je měsíc červen, který má úhrn sráţek 89 mm a poté následuje 

měsíc červenec a květen. Nejchudší měsíc na sráţky je únor a březen s úhrnem sráţek 37 

mm. V oblasti povodí Moravy je průměrná roční teplota vzduchu 8,1 °C. Nejchladnější 

měsíc je leden s průměrnou teplotou – 2,6°C a nejteplejší je červenec, který má průměrnou 

teplotu vzduchu 17,7°C. 
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V oblasti Moravskoslezského kraje jsou klimatické oblasti mírně teplé a chladné. 

V oblasti povodí Odry je průměrná roční teplota vzduchu 7,1°C. Nejchladnější měsíc je 

leden s průměrnou teplotou vzduchu 3,1°C a nejteplejší je červenec, který má průměrnou 

roční teplotu vzduchu 16,3°C (Němec, Kopp, 2009). 

V Beskydech se střetávají vlivy kontinentálního a oceánského klimatu. Podle 

klimatického členění patří oblast Beskyd do oblastí chladných. Jiţní část Valašska patří do 

mírně teplé oblasti. Nejniţší teploty má Lysá hora, která má průměrně 2,6 °C a nejníţe 

poloţené oblasti mají okolo 7 °C (Internet 2). 

Klimatická místa se v České republice dělí podle nadmořské výšky. A to na místa: 

 

-níţinná, která mají do 400 m n.m. – Teplice nad Bečvou. Klima mají sedativní, coţ 

znamená, ţe jde o podnebí suché, slunné a teplé. 

- podhorská, která mají od 400 aţ do 800 m n.m. – Velké Losiny, Jeseník, Karlova 

Studánka. Klima mají charakter tonizující, coţ je podnebí, které je mírně dráţdivé a 

popudové.  

- horská, která mají od 800 aţ do 1200 m n.m. – v České republice ţádná lokalita. Klima 

má charakter stimulační, které jsou v horských oblastech je dráţdivé. 

- vysokohorská, která mají nad 1 200 m n.m. – Na Slovensku Štrbské pleso. Má charakter 

silně stimulační (Kajlík, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denisa Rychtářová: Historie a současnost balneologie severní Moravy  

 

 

2015 
 

7 

3. Historie lázeňství na severní Moravě 

Pouţívání léčivých pramenů má u nás jiţ velmi dlouhou tradici. V roce 1627 Jan 

Amos Komenský zakreslil do mapy některé prameny i na Moravě např. Velké Losiny a 

Teplice nad Bečvou (Kříţek, 2002). Moravské a České lázeňství se řadí mezi nejvyspělejší 

na celém světě. V 18. a 19. století byl zlatý věk pro Moravské lázně. Šlechta, obce i 

soukromé osoby začaly budovat u pramenů lázně. Stavěli zde také poutní kostely i kaple. 

Pro šlechtu to znamenalo módní trend stavět lázně na svém panství (Burachovič, Wieser,  

2001). Lázně byly pojmenované buď podle zeměpisné lokality anebo podle majitelů lázni 

(Kříţek, 2002). 

 

3.1 Lázně Bludov 

 

Historie tohoto lázeňského místa je spjatá se šlechtickým rodem Ţerotínů, který 

také ovlivnil i vznik nedalekých lázní Velkých Losin (Seifertová, 2003). Uţ v 17. století 

lidé vyuţívali zdejší pramen teplé sirné vody. Tento pramen později zanikl z důvodů 

výstavby rybníků. Na začátku 19. století se ovšem pramen znovu objevil (Burachovič, 

Wieser, 2001).  

Roku 1924 zakoupil pozemek František Pospíšil. Lázně zaloţila a provozovala 

rodina Pospíšilu několik desítek let (Kajlík, 2007). Roku 1926 pan Pospíšil nechal udělat 

několik vrtů a tím získal zdroj teplé vody, která měla teplotu 39 °C a byl pojmenován 

Terma. 

Lázně byly otevřeny v roce 1929 s teplou radioaktivní síro-jodovou a síro-ţelezitou 

vodou. Později následovaly další vrty a mezi nejznámější patří Bazénový pramen 

(Burachovič, Wieser, 2001). První lázeňská budova byla postavená v roce 1931. Na 

začátku své sezóny měly lázně 60 lůţek a v roce 1933 jich bylo jiţ 200. 

V průběhu druhé světové války, zde vozili zraněné a omrzlé německé vojáky 

(Kajlík, 2007). V roce 1980 se pouţívala ke koupelím termální zřídla, která obsahovala 

sulfátové ionty. Další nový vrt byl v 60. letech 20. století (Burachovič, Wieser, 2001). 



Denisa Rychtářová: Historie a současnost balneologie severní Moravy  

 

 

2015 
 

8 

3.2 Lázně Darkov 

 

Slané prameny byly v okolí Darkova známé jiţ od 13. století a nacházel se zde také 

solivar (Burachovič,Wieser, 2001). Výroba se ale nevyplácela, tak byl solivar zrušen. 

Baron Jiří Bees na svém pozemku dělal pokusné vrty na sloje černého uhlí, ale na uhlí 

nenarazili. Později z vrtu vytryskla slaná voda. Fryštátský lékař věděl, ţe pramen je léčivý 

a začal s léčbou. Ve vanách koupal své pacienty. O darkovských léčivých vodách se 

mluvilo po celém Rakousku-Uhersku.  

V roce 1866 dostal baron povolení na vyuţití pramene a zřídil lázeňské místo Ráj a 

byl tak postaven první lázeňský dům v Darkově, který se nazýval Skleník. Skleník byl po 

35 letech strţen (Rohel, 1978). 

První lázeňská sezóna byla v roce 1867 a v roce 1976 bylo zaloţeno rehabilitační 

sanatorium v Karviné (Burachovič, Wieser, 2001). V roce 1872 byl postaven lázeňský dům 

Nové lázně, coţ jsou dnes Staré lázně. Jezdila zde také bohatá klientela, která měla zvláštní 

kabinu, která byla krásně vybavena (Rohel, 1978). 

V roce 1876 se zjistilo, ţe pramen má skvělé účinky na léčbu cévního systému a 

pohybového ústroji a proto do lázní začalo jezdit stálé více klientů. Byla postavena Vila 

Anna, vila Heinrichshof a vila Henrietta. V Darkově se nejen léčilo, ale vyváţela se odtud 

odpařovaná darkovská sůl (Internet 4). Další vrt byl navrtán v roce 1892 v Karviné-Ráji, 

který byl napojen do lázní (Burachovič, Wieser, 2001). 

Do roku 1902 se opravovala a stavěla nová ubytovací zařízení a téhoţ roku byla 

vybudována dětská léčebna. V roce 1899 baron Bees lázně prodal Janu Larisch-

Mönnichovi, který se stal spolumajitelem a roku 1905 byl majitelem.  

V období, kdy byla 1. a 2. světová válka se budovy změnily na vojenský lazaret, ale 

lázně slouţily celou dobu, jak měly. Po roce 1945 lázně patřily státu. Kvůli důlním pracím 

hrozil lázním zánik a byl postaven nový objekt na druhém konci Karviné, který se nazýval 

Rehabilitační sanatorium. Některé budovy jsou prohlášené za kulturní památku. Od roku 

2003 jsou lázně Darkov akciovou společnosti (Internet 4). 
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3.3 Lázně Jeseník 

 
Lázně leţí na území bývalé osady Gräfenberk, které patří k městu Jeseník. 

Zakladatelem lázni je Vincenz Priessnitz. Vincenz byl obyčejný sedlák a pomáhal rodičům 

v hospodářství. V roce 1815 Vincenz spadl a přejelo mu hrudník kolo. Lékař prohlásil, ţe 

jeho zranění je nevyléčitelné a Vincenz prodělal bolestivou metodu, která mu vrátila ţebra 

do původní polohy a poté si dělal mokré zábaly. Za rok uţ Vincenz mohl normalně 

pracovat a o jeho úspěchu se dozvědělo široké okolí i za hranice (Knoppová, Knopp, 

2001). 

Vincenz byl volán k nemocným lidem na Moravu i do Čech. Léčil i chudé lidi a 

proto byl také velice oblíbený. Byly zde i lidé, kteří mu záviděli a roznášeli pomluvy 

(Selinger, 2014). První lázeňská budova byl jeho rodný dům. Později jeho dům nestačil, 

proto jej zbořil a v roce 1822 postavil na jeho místě budovu zděnou. V roce 1826 uzdravil 

ve Vídni císařova bratra arcivévodu Antonína a poté začal léčit choleru (Zeman, Zatloukal, 

2014). 

V roce 1831 byl vodoléčebný ústav, státem uznané lázně. Mezi léčebné metody 

patřily studené zábaly do zapářky, studené koupele anebo sprchování silným proudem. 

Přijíţdělo zde stále více klientů i ze zahraničí a potřebovalo se stále více budov. V roce 

1839 byl dostaven hlavní lázeňský dům a v roce 1895 se zde léčilo přes 2 914 osob 

(Burachovič, Wieser, 2001). 

Podle Gräfenberku vznikaly vodoléčebné ústavy aţ po celé Evropě. Po smrti 

Priesnitze návštěvnost poklesla a jeho nástupcem se stal Josef Schindler. Začal zde stavět 

šest dřevěných novostaveb, okolí centra a promenádu (Zeman, Zatloukal, 2014). V letech 

1853 a 1890 zde bylo 549 pokojů. V roce 1890 zemřel Josef Schindler a v roce 1909 se 

lázně staly společností s ručení omezeným a jeho členem se stal i vnuk Priessnitze. 

 Na počátku 20. století se postavila hlavní budova Priessnitzova sanatoria, která 

byla postavena na hřebenu. Budova aţ do dnes dominuje svému okolí. Je to třípatrový 

dům, který má tři sta pokojů. 
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Během první světové války se lázně proměnily na lazaret pro vojáky a kdyţ 

skončila válka, tak lázně opět oţily (Knoppová, Knopp, 2001). V 80. letech se zde léčilo 

přes 8 000 pacientů a léčba byla zaměřená na nemoci z povolání, nemoci dýchacích cest a 

na neurologické onemocnění. V roce 1989 se z lázní stala akciová společnost a nesla 

název, podle zakladatele na Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. V současnosti je návštěvnost 

lázni okolo 15 000 pacientů (Kajlík, 2007). 

 

3.4 Lázně Karlova Studánka 

 
Tyto lázně patří mezi nejstarší na Jesenicku. Existuje legenda, která vypráví o 

měšťanovi Karlu Riedlovi, který trpěl bolestmi nohou. Někdo mu řekl, ţe mu můţe 

pomoct koupání v dobré vodě. Riedel to vyzkoušel a voda mu velice pomohla a od té doby 

k pramenům začalo jezdit spoustu lidí. O léčivé prameny se začal zajímat také lékař a 

velmistr Maxmilián (Knoppová, Knopp, 2001). 

Zakladatel lázni byl Maxmilián II. František a lázně jsou provozovány od roku 

1785. V tomto roce byl také postaven první lázeňský dům (Burachovič, Wieser, 2001). 

Karlova Studánka se nejdříve jmenovala Hinnewieder, coţ znamenalo tam a zpět. Tento 

název vznikl proto, ţe lidé byli ubytování v okolních obcích, jelikoţ v Karlové Studánce 

bylo nedostatek ubytovacích míst. V roce 1803 byl nový název Karlsbrunn a byl 

pojmenován podle velmistra řádu Karla Ludvíka (Kajlík, 2007). Po Karlovi byl také 

pojmenován pramen, který se předtím nazýval lesní. V roce 1812 byl další pouţívaný 

pramen pojmenován po velmistru Antonínovi. 

Karlova Studánka byla v 19. století populární lázeňské místo. Jezdili zde také členové řádu 

šlechtického původu a za sluţby a luxus museli hosté platit. Uţ v této době se zaměřili na 

nemoci dýchacího a pohybového ústrojí. Nemohli se zde léčit nemocní tuberkulózou anebo 

nemocní koţní a pohlavních infekcí.  

V roce 1836 byl postaven Lázeňský salon a vznikl Nový koupelnový dům. Roku 

1840 byl postaven zděný kostelík Panny Marie, který byl nahrazen místo dřevěné kapličky. 
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Od roku 1803 aţ 1893 zde bylo postaveno mnoho budov, které byly postaveny ve stylu 

klasicistním a empírovém (Knoppová, Knopp, 2001). 

Koncem 19. století byl postaven Pitný pavilon, vyšetřovací ústav, Letní lázně a 

Hudební hala. Ve 20. století byl postaven Slezský dům a lázeňský dům Libuše (Kajlík, 

2007). 

Během první světové války provoz lázní ochabl a léčebnu vyuţívala rakouská 

armáda. Po vzniku Československa majetek řádu německých rytířů připadl státu 

(Knoppová, Knopp, 2001). Po roce 1945 byly lázně znárodněny a v 60. letech 20. století 

zde byla navrtána nová zřídla (Burachovič, Wieser, 2001). 

Dnešním majitelem lázní je Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. V roce 

2006 měla Karlova Studánka 250 - leté výročí od narození Maxmiliána II. Františka, který 

byl zakladatel lázní (Kajlík, 2007). 

 

3.5 Lázně Klimkovice 

 

Klimkovice mají velmi krátkou historii. V období 50. a 60. let v okolí Ostravska 

probíhal geologický průzkum. V Polance, Staré Bělé, Jistebníku a okolí byly provedeny 

hlubinné vrty. Našli se zde loţiska sedimentů, které byly nasycené vodou, zjistilo se, ţe 

voda je z období třetihor a je pozůstatkem miocenního moře (Internet 5). 

V roce 1991 byla zahájena stavba nových lázní v Klimkovicích. Areál je zajímavý 

jak architektonicky, tak i tím, ţe mají výhled na Beskydy (Kajlík, 2007). Architektonický 

návrh na areál dospělých vypracoval architekt Ing. Gleich a návrh na léčebnu dětí 

vypracoval architekt Ing. Leinert (Internet 5). 

V roce 1994 byly lázně slavnostně otevřeny. Areál představuje moderní 

architektonické dílo, které je nazýváno jako skvost třetího tisíciletí (Seifertová, 2003). 
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3.6 Lázně Slatinice 

 

Slatinice patří mezi nejstarší lázně na Moravě. Slatiny a místní prameny se zde 

vyuţívaly uţ po staletí. Tomáš Jordán z Klausenberku psal v roce 1580 dílo o moravských 

léčivých zřídlech a psal i o zdejších pramenech. První lázeňská budova byla postavená 

v roce 1733 na místě, kde stál předtím barokní statek. Budovu postavil Jan Adam 

z Liechtensteinu (Burachovič, Wieser, 2001). 

První rozbor sirnaté vody byl v roce 1896 (Kajlík, 2007). V roce 1920 pouţívaly 

jako léčebné prostředky koupelovou léčbu, elektroléčbu, vodoléčbu a léčil se zde 

revmatismus, koţní a ţenské problémy. Lázeňský dům měl bazén i vany a majitelem a 

lékařem byl dr. J. Reindl (Burachovič, Wieser, 2001). 

Celoroční provoz byl zahájen v polovině 20. století. V roce 1993 byla majitelem 

lázní soukromá firma Bestol, která byla z Olomouce. V roce 2000 byl nový majitel 

Hanácké ţelezárny. V roce 2005 se zde začalo stavět balneocentrum a o rok později zde 

byl zprovozněn bazén a whirlpool (Kajlík, 2007). 

 

3.7 Lázně Teplice nad Bečvou 

 

Jan Kropáč z Nevědomí v roce 1553 postavil kamennou nádrţ a do ní byly svedeny 

minerální prameny (Kajlík, 2007). Postavil zde také hostinec, vanové koupelny a léčila se 

zde hlavně dna. Lázně později patřily olomouckému biskupovi Františkovi z Dietrichsteina 

a jeho rod lázně vlastnil přes 300 let. Zdejší pramen byl v roce 1627 také vyznačen v mapě 

od Jana Amose Komenského (Burachovič, Wieser, 2001). 

První místní lázeňská budova byla postavena aţ v roce 1711 (Kajlík, 2007).  

V období třicetileté války byly lázně zpustošeny a rozmach lázni opět začal v 18. století.

 Nová lázeňská budova byla postavena v roce 1865 a o šest let později také dřevěná 

kolonáda. 
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Další rozmach lázní byl v 19. století, kdy nájemcem a lékařem lázni se stal dr. G. 

Hadinger. Od roku 1920 se zde léčily záněty ledvin a močového měchýře, dna, neurózy a 

koţní nemoci. V roce 1930 byl majitelem lázní sociální pojišťovna, která byla z Prahy 

(Burachovič, Wieser, 2001). Ve 20. století se prokázalo, ţe zdejší pramen je dobrý pro 

léčení srdečních a cévních onemocnění a to vedlo k dalšímu rozvoji lázní (Kajlík, 2007).   

 

3.8 Lázně Velké Losiny 

 

Lázně jsou nejznámější a patří také mezi nejstarší moravské lázně s dlouhou tradicí. 

Není známo, kdy lázně přesně vznikly. Většinou se udává rok 1592, kdy Jan ze Ţerotína 

nechal postavit dřevěnou budovu nad pramenem (Sajner, Kříţek, 1973). 

V roce 1580 byla první vědecká zpráva o lázních, kterou přinesl Tomáš Jodán 

z Klausenberku a obec nazval jako královnou mezi léčivými vodami moravskými. Velký 

význam pro lázně měli Ţerotínové, kteří byly majitelé aţ do roku 1496. Jan starší ze 

Ţerotína v roce 1592 nechal v okolí pramene vysušit močály a nechal zde vybudovat první 

dřevěné lázně. V roce 1627 Jan Amos Komenský zakreslil do své mapy lázně Velké 

Losiny (Burachovič, Wieser, 2001). 

Hraběnka Ludvika Ţerotínská v roce 1721 nechala postavit u lázeňské budovy kapli 

Sv. Kříţe, která byla dřevěná a v roce 1750 byla nahrazena zděnou kapličkou. Většina 

budov byla dřevěná, a proto byla později nahrazena budovami zděnými (Sajner, Kříţek, 

1973). 

V roce 1802 se lázně a jeho okolí staly majetkem rodu Lichtensteinů, kteří se o 

lázně starali a nechali postavit několik ubytovacích zařízení. V 19. století se v lázních 

mohlo ubytovat i přes tisíc pacientů (Kajlík, 2007). Lázeňský lékař určoval délku 

léčebných procedur. Přibliţně hodinu trvaly koupele ve vanách a v bazénu půl hodiny. 

Léčily se zde i dětské choroby a byl zde také postaven bazén pro děti aj. (Sajner, Kříţek, 

1973). 
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V roce 1910 byl lékař ve Velkých Losinách dr. František Riedl, snaţil se o zaloţení 

akciové společnosti. Větší část budov byla postavena ve 20. století.  Velká část objektů 

v roce 1930 bohuţel vyhořela a obnovily je o dva roky později. V roce 1941 lázně zabrala 

německá nacionální socialistická strana, která lázně vyuţívala jako domov pro matky a 

mládeţ. 

Od roku 1960 se zde začala léčit dětská obrna a v roce 1990 se zde léčily i nemoci 

nervové u dospělých a u dětí nemoci dýchacího ústrojí. V současnosti se o lázně starají 

Státní léčebné lázně, s.p. (Burachovič, Wieser, 2001). 

 

3.9 Zaniklé lázně 

 

3.9.1 Rožnov pod Radhoštěm 

 
Roţnov pod Radhoštěm se nachází v Moravskoslezských Beskydech a má 

nadmořskou výšku 375m. I přesto, ţe má malou nadmořskou výšku, má subalpinský 

charakter. František Kočár se zajímal o klima v Roţnově a poslal zde čtyři pacienty, kteří 

měli plicní chorobu. Pacientům pomohl horský vzduch a ţinčice, coţ je ovčí syrovátka 

(Hambálková et al., 2005). 

V Roţnově byly klimatické lázně, které byly zaloţeny v roce 1796. Vyuţívaly se 

zde jodobromové prameny. První léčebná budova zde byla postavena v roce 1820 a lázně 

byly brzy velice slavné. Po lázních v Ustronu, které byly na území Polska, byl Roţnov 

druhá nejstarší léčebna syrovátkou (Burachovič, Wieser, 2001). 

Začátkem 19. století do Roţnova jezdilo více nemocných klientů, i kdyţ to byly 

soukromé návštěvy bez lékařského doporučení. Vilem Josef Drobník byl ředitel 

roţnovského panství a v roce 1820 nechal upravit městský park a postavil pec na ohřívání 

ţinčice a v pivovaru nechal zřídit vanové koupele s teplou a studenou vodou. 
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V letech 1839 aţ do roku 1846 zde bylo postaveno 6 zděných domů. V roce 1850 

přijel do Roţnova František Polanský, který byl profesor vídeňské lékařské fakulty a 

zkoumal zdejší klima. Později zjistil, ţe klima je tady velice dobré a propagoval lázně ve 

svých článcích a přednáškách. V druhé polovině 19. století zde jezdilo spoustu hostů 

z Rakouska (Hambálková et al., 2005). 

V roce 1949 patřily mezi léčebné prostředky vodoléčba, inhalace, elektroléčba a 

klimatické léčení. Léčily se zde nemoci dýchacích cest, stavy po vyčerpanosti a operacích 

a neurózy (Burachovič,Wieser, 2001). V roce 1946 se po volbách změnilo vedení, které 

nejevilo zájem o pokračování lázní. V roce 1950 byly lázně zrušeny (Hambálková et al., 

2005). 

Z původní lázeňské budovy je v dnešní době restaurace a nachází se na severním 

okraji historického jádra města. Hotel Relax dnes zde nabízí elektoléčbu a také vodoléčbu 

(Burachovič, Wieser, 2001). 

 

 

Obr. 2 Původní lázeňská budova (Internet 6) 
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3.9.2 Dolní Lipová 

 
Roku 1829 byly zaloţeny lázně v obci Dolní Lipové. Zakladatelem lázní byl sedlák 

a lidový léčitel Johann Schroth (Burachovič, Wieser, 2001). Schroth byl dobrý hospodář a 

úspěšný léčitel zvířat. Později své zkušenosti vyuţíval i na lidech. Kdyţ byl mladý, utrpěl 

zranění kolena, které si vyléčil sám studenými obklady, které mu po několika týdnech 

pomohly. Zábaly začal pouţívat i na léčbu jiných lidí. 

V roce 1837 zde přijela Magdalena Bartschková, která trpěla skrofulózou a Schorth 

se postaral o její uzdravení, coţ se hned rozkřiklo. V dalším roce uţ léčil 17 pacientů a 

v roce 1839 jich bylo uţ přes 50. V roce 1842 byla postavená první lázeňská budova, která 

měla 11 pokojů (Knoppová, Knopp, 2001). 

Po smrti Johanna se stal jeho nástupcem syn Emanuel. U pacientů byl velice 

oblíbený a nazývali ho papa Schroth (Kajlík, 2007). V ústavu pomáhal otci uţ od mala a 

tím, také získal spoustu zkušeností. Jelikoţ nebyl lékař, stejně jako jeho otec, musel buď 

ústav zrušit anebo přijmout lékaře. Přijal lékaře z nedalekého Domašova doktora Augusta 

Schildera. Do lázní jezdilo stále více pacientů i z ciziny a v roce 1889 se zde léčilo 777 

pacientů (Knoppová, Knopp, 2001). 

Po smrti Emanuela se stal jeho nástupcem syn Rochus Schroth a z rodinného 

podniku udělal akciovou společnost. V roce 1909 byl lékař Max Mader, který zde byl aţ 

do druhé světové války. Max Mader vydal několik odborných knih o Schrothových  

metodách. V proběhu druhé světové války zde byl vojenský lazaret a po válce byly lázně 

opraveny a začal nárůst dalších pacientů. 

V 60. letech se zde léčila otylost a v roce 1970 se zde léčili diabetici. V roce 1992 

lázně koupila společnost Schroth s. r. o. (Kajlík, 2007). Vedení lázni v roce 2013 se 

rozhodlo ukončit svou činnost. Byl zde velký pokles pacientů, důvodem byla hlavně 

finanční situace (Internet 7). 
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Obr. 3 Lázeňský dům Terezínka (foto autor, 2015) 

 

Obr. 4 Lázeňská budova Johanna Schrotha (foto autor, 2015) 
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3.9.3 Jánské koupele 

 
Jánské koupele se nacházejí 17 km od města Opavy a jsou součásti obce Staré 

Těchanovice. Jsou to bývalé lázně s vývěry kyselky. Dříve měly několik názvu jako třeba 

Melčské lázně,  Johannisbrunn, Janské Prameny aj. (Burachovič, Wieser, 2001). 

První zmínky o minerálních pramenech jsou z roku 1640, protoţe zde jezdili jezuité 

z Melče a vyuţívali zdejší prameny k léčebným koupelím. V roce 1811 byl postaven první 

lázeňský dům. Zdejší pramen uhličitou a ţelezitou kyselku stlačovali do láhví a následně je 

exportovali (Internet 8). Hrabě Jan z Tenczin zaloţil lázně v roce 1821 a lázně byly 

pojmenované Johanisbrunn. Mezi hlavní léčené nemoci zde byly nemoci krevního oběhu, 

neurózy, nespavost, ţenské nemoci, revmatismus aj. 

Pozdější majitel byl hrabě Razumovský, který nechal v roce 1898 lázně zrenovovat. 

V roce 1920 se zde vyuţívaly tři prameny, které se vyuţívaly jak na koupele, tak i ke 

kloktání a irigaci. V roce 1949 během druhé světové války byly lázně mimo provoz. 

V objektech lázni byl tábor pro zajaté důstojníky a po válce zde byla dětská léčebna. Lázně 

přešly později do majetku ROH (Burachovič, Wieser, 2001). Po druhé světové válce uţ 

nedošlo k obnově lázní. Později zde byly jen ozdravovny a od roku 1993 došlo k uzavření 

objektů (Internet 8). 

Dnes je celý areál ve velmi špatném stavu a vedou se o něj majetkové spory.  U 

Jánských Koupelí se nachází rekreační oblast a vedou tudy turistické cesty (Burachovič, 

Wieser, 2001). 
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Obr. 5 Jánské koupele před lety (Internet 9) 

 

 

 

Obr. 6 Jánské koupele v současnosti (Internet 9) 
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4. Současnost lázeňství na severní Moravě 

Na Jesenicku se nachází spoustu lázeňských míst i s minerálními prameny. Velké 

Losiny, Karlova Studánka, Lipová a Bludov se mohou chlubit bohatou historii a dobrými 

léčebnými výsledky. Na tomto území jsou nejznámější lázně Priessnitzovo sanatorium 

v Jeseníku a pod Nízkým Jeseníkem se nachází nejnovější lázně tohoto území a to lázně 

Klimkovice. V Olomouckém kraji se nachází lázně Slatinice a Teplice nad Bečvou. Ve 

Slatinicích můţeme najít pramen sirné vody a v Teplicích nad Bečvou minerální vodu s 

vysokým obsahem oxidu uhličitého. 

Ve Velkých Losinách a Bludově se nachází sirovodíkové minerální prameny. 

V Karlově Studánce můţeme najít  hydro-uhličitano–vápenaté kyselky a lázně Klimkovice 

a Darkov mají jodobromové vody (Kajlík, 2007). 

 

 

Obr. 7 Mapa lázeňských zařízení na severní Moravě. Upraveno podle (Internet 23). 
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4.1 Lázně Bludov 

 

Bludov jsou lázně, poutní místo, které jsou součásti obce Bludov (Burachovič, 

Wieser, 2001). Lázně se nachází v podhůří Jeseníku v okrese Šumperk a nadmořské výšce 

297 m. Klima je zde především níţinné a v létě mírné (Kajlík, 2007). 

Lázeňské sluţby zde poskytují Státní léčebné lázně lázně Bludov, s.p. Mezi 

přírodní a léčebné zdroje zde patří termální pramen, sírano- chlorido – sodná voda, která 

má zvýšený obsah fluoridu (Burachovič, Wieser , 2001). 

Podle Kajlíka (2007) se v lázních léčí nemoci pohybového ústrojí a u dětí se léčí 

nemoci a poruchy výměny látkové a ţláz s vnitřní sekrecí a nemoci ledvin a močových 

cest.  

Mezi léčebné procedury patří vodoléčba, rehabilitace, koupele, fyzikální terapie, 

světloléčba, termoterapie aj. Vodoléčba zde obsahuje skotské střiky, cvičení a plavání 

v termálním bazénu. Koupele mohou být termální minerální perličková, přísadová, vířivá 

aj. Fyzikální terapie obsahuje diadynamik, interferenční proudy a světloléčba obsahuje 

infrosaunu, solux, biolampu aj. Termoterapie je parafínová a rašelinový zábal (Kajlík, 

2007). 

V provozu je lázeňská budova, kde se nachází všechna příslušenství. V okolí 

lázeňské budovy je louka s koupalištěm a také minigolf (Burachovič, Wieser, 2001). 

Ubytování je zde ve dvoulůţkových a trojlůţkových pokojích dvojího typu. Kategorie A 

má vlastní sociální zařízení a kategorie B má společné sociální zařízení na chodbě. Lázně 

nabízejí ubytování v Zahradním a Lesním pavilonu, v Lázeňské vilce a v Hlavní lázeňské 

budově. 

Bludov nabízí mnoho léčebných pobytů, mezi ně patří např.: rekondiční, 

regenerační a ozdravný víkendový program, detoxikační pobyt, dětské ozdravné pobyty, 

hubnutí s radostí a garancí úbytku, léčba a rehabilitace pro seniory, velikonoční wellness 

pobyty, víkendový pobyt pro dámy, wellness a relax v lázni aj (Internet 10). 
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Obr. 8 Hlavní budova v Bludově (foto autor, 2015) 

 

 

4.2 Lázně Darkov 

 

Darkov je rehabilitační ústav, slatinné lázně a prameny jsou zde jodobromové 

solanky (Burachovič, Wieser, 2001). Jodobromové solanky jsou mořského původu a 

pocházejí z období třetihorního vrásnění (Seifertová, 2003). Lázně se nacházejí při úpatí 

Beskyd v okrese Karviná a nadmořská výška je 234 m. Klima je zde vlhké a také níţinné 

(Kajlík, 2007). 

Dnes jsou lázně rozděleny na dvě léčebná zařízení a to je léčebna Darkov v Karviné 

- Darkově a sanatorium v Karviné - Hranicích. Do roku 1976 byla léčebna Darkov jediným 

zařízením v lázni Darkov. V současnosti je tvoří 8 budov, které jsou vyhlášeny za kulturní 

památky, nacházejí se v krásném lázeňském parku (Kajlík, 2007). Sanatorium Karviná je 

postaveno na sedmi hlubinných vrtech se solankou. Solanka je jodobromová stejně jako 

v lázních Darkov (Burachovič, Wieser, 2001). 
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Podle Seifertové (2003) se v léčebně Darkov léčí následující nemoci: 

- nemoci pohybového ústrojí 

- nemoci koţní 

- nemoci neurologické 

- nemoci gynekologické 

Rehabilitační sanatorium se zaměřuje především na léčbu poúrazových a pooperačních 

onemocnění pohybového ústrojí (Burachovič, Wieser, 2001). 

Mezi léčebné procedury patří vodoléčba, koupele, masáţe, fyzikální terapie, 

světloléčba, teroterapie, kineziterapie, reflexní léčba a další. Vodoléčba obsahuje skotské 

střiky, plavání a cvičení v bazéně. Koupele jsou přírodní jodobromové, perličkové, 

přísadové, uhličité vodní, suché a jiné. Masáţe zde jsou především klasické, reflexní, 

podvodní a lymfodrenáţ. Světloléčba je solarium a kineziterapie je skupinová, 

individuální, v bazénu a ergoterapie. U reflexní léčby je technika měkkých tkáni, 

baňkování a jiné (Kajlík, 2007). 

V obou léčebnách je moţné si objednat hotelové ubytování i bez procedur nebo je 

moţné si procedury dokoupit. Pacienti se mohou ubytovat v jednolůţkových i 

dvojlůţkových pokojích, které se také dělí na apartmány, standardní a lux (Internet 4). V 

rehabilitačním sanatoriu je 631 lůţek a v léčebně Darkov je 288 lůţek. V lázeňském parku 

se nachází pavilon G, coţ je nově zrekonstruovaný dům, který má kapacitu 12 lůţek jen ve 

dvoulůţkových pokojích (Kajlík, 2007). 

Můţeme si zde vybrat mezi třemi léčebnými pobyty. Pobyty jsou zde také 

relaxační, které mají jednodenní, třídenní anebo týdenní programy. Mezi léčebné pobyty 

patří preventivně odpočinkový pobyt, efektivní léčebný pobyt a intenzivní léčebný pobyt 

(Internet 4). 
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Obr. 9 Rehabilitační sanatorium Darkov  v Karviné- Hranici (foto autor, 2015) 

 

Obr. 10 Společenský dům v Darkově (foto autor, 2015) 
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4.3 Priessnitzovy lázně 

 

Lázně se nacházejí u města Jeseník v okrese Jeseník v nadmořské výšce 620 m. 

Jsou zde velice příznivé klimatické podmínky a klima je zde podhorské. Můţeme odtud 

vidět nádherný výhled na hřebeny Hrubého Jeseníku (Kajlík, 2007). 

Lázeňské sluţby tady zajišťují Priessnitzovy léčebné lázně, a. s. Mezi přírodní a 

léčebné zdroje patří prameny minerální i prosté vody. Mezi nejznámější prameny patří 

Priessnitzův, Adolfův, Bezručův, Hanácký, Smrkový, Šárčin aj (Burachovič, Wieser, 

2001). 

Podle Seifertové (2003) se v lázních léčí následující nemoci: 

- nemoci dýchacího ústrojí 

- onemocnění cév a srdce 

- nemoci nervové soustavy vegetativního nervstva 

- nemoci ţenské a koţní 

Mezi léčebné procedury zde patří vodoléčba, koupele, masáţe, fyzikální terapie, 

světloléčba, reflexní léčba aj. Vodoléčba obsahuje plavání a cvičení v bazénu, sauna anebo 

skotské střiky. Masáţe mohou být klasické, reflexní segmentové, podvodní aj. Fyzikální 

terapie obsahuje elektrospánek a světloléčba obsahuje solux, solárium a biolampu. 

Můţeme tady vyzkoušet nestandartní koupele, které se nazývají Priessnitzovo tajemství, 

Priessnitzova studánka a Jesenické pohlazení. (Kajlík, 2007). 

 Lázně nabízí ubytování v osmi ubytovacích zařízeních, které mají 724 lůţek. 

Ubytovací lázeňské domy se jmenují Petr Bezruč, Priessnitz, dětská léčebna Karolina, 

léčebný dům Jan Ripper, Mír, lázeňský dům Wolker, penzion Maryčka a Bílý kříţ 

(Burachovič, Wieser, 2001). V lázeňském domě Priessnitz se můţeme ubytovat 

v jednolůţkových i dvojlůţkových apartmánech. Zde můţeme najít ošetřovnu, ordinaci 

lékařů, denní bar i kavárnu a je tady také velká nabídka wellness a beauty sluţeb. V domě 

Ripper můţeme najít ošetřovnu, jídelnu a balneoterapii, fyzioterapii, bazén s proti 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.priessnitz.cz%2F&ei=rF87VfWeJYnTaKSVgIgK&usg=AFQjCNH4WOSV0dSxgYZtsaPpv8drbDk_tg&bvm=bv.91665533,d.d2s
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proudem, vodopádem a vířivkou. V ostatních lázeňských domech se můţeme ubytovat 

v jednolůţkových a dvoulůţkových pokojích. 

Lázně nabízí mnoho pobytů pro zlepšení jak fyzické tak i psychické pohody. 

Můţeme si zde vybrat např. léčebný preventivní pobyt, sniţování nadváhy, lázeňský pobyt 

pro seniory, zadáno pro ţeny, energie pro manaţery a mnoho dalších (Internet 11).  Tyto 

pobyty jsou vhodné pro aktivní sportovce kaţdého věku, soukromé podnikatele, 

rekonvalescenty a mnoho dalších. Kaţdý si zde můţe najít vhodný pobyt, který by mu 

vyhovoval (Seifertová, 2003). 

 

 

Obr. 11 Hlavní lázeňský hotel Priessnitz (foto autor, 2015) 
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4.4 Lázně Karlova Studánka 

 

Lázně se nachází v Hrubém Jeseníku v okrese Bruntál. Patří mezi nejvyšší 

poloţenou obec, která má nadmořskou výšku 800 m. Je tady podhorské klima s čistým 

ovzduším (Kajlík, 2007). 

Lázeňské  pobyty zde poskytují Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. Mezi 

přírodní a léčebné zdroje patří minerální prameny a rašelina. Je zde lesnaté a horské 

prostředí, které má nejčistší vzduch jak v ČR, tak i ve střední Evropě (Burachovič, Wieser, 

2001). 

Podle Seifertové (2003) se v lázních léčí následující nemoci: 

- nemoci cévní 

- onemocnění horních a dolních dýchacích cest 

Léčba je klimatická, inhalační a rehabilitační, která je především u nemocí 

dýchacího ústrojí (Burachovič, Wieser, 2001). Mezi léčebné procedury patří vodoléčba, 

koupele, masáţe, fyzikální terapie, světloléčba, termoterapie, kineziterapie, reflexní léčba 

aj. Vodoléčba obsahuje parní skříň, parní lázně, skotské střiky, cvičení a plavání v bazénu. 

Koupele mohou být minerální, uhličitá, suchá, perličková, přísadová, vířivá aj. Masáţe 

jsou klasické, reflexní segmentové, hydromasáţ a lymfodrenáţ. Fyzikální terapie je 

čtyřkomorová galvanizace, diadynamik, ultrazvuk aj. Světloléčba je biolampa, horské 

slunce, solux a termoterapie obsahuje rašelinové zábaly a parafín. Kineziterapie můţe být 

individuální, skupinová aj. (Kajlík,2007). 

Pacienti mohou také vyuţít rehabilitační wellness bazén. Bazén je první tohoto 

druhu u nás a má prvky balneologického vybavení. Můţeme zde absolvovat hydroterapií, 

termoterapií a také inhalaci v solné jeskyni (Internet 12). 

Lázeňské ubytování má unikátní klasicistní styl a některé budovy jsou dochované 

původní z roku 1840 (Burachovič, Wieser, 2001). Pacienti a hosté se mohou ubytovat 

v šesti lázeňských domech (Kajlík, 2007). Hlavní lázeňská budova se jmenuje Libuše a 
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najdeme zde recepci, lékařskou sluţbu, tělocvičnu, jídelnu, balneo provoz a elektroléčbu. 

V lázeňské Vile Evţen jsou čtyři čtyřhvězdičkové apartmány. V dalších lázeňských 

budovách je ubytování v 1-2 lůţkových pokojích a jmenují se: Lázeňská vila Vlasta, 

Lázeňský dům Bezruč, Lázeňský objekt Opava, Pošta, Slezský dům a objekt U lesa. 

Celková kapacita uvedených objektů je 487 lůţek (Internet 12). 

Karlova Studánka má lázeňské pobyty, které jsou zkrácené a ve formě Dovolená 

pro zdraví. Můţeme zde oslavit příchod nového roku v pobytech Silvestr, který je 

dlouhých šest dnů a kombinovat ho lze s lyţařskými sporty, které jsou blízko ve středisku 

Ovčárna (Seifertová, 2003). 

 

 

Obr. 12 Lázeňský objekt Slezský dům (foto autor, 2015) 

 

 



Denisa Rychtářová: Historie a současnost balneologie severní Moravy  

 

 

2015 
 

29 

4.5 Lázně Klimkovice 

Jsou to moderní lázně. Hlavním léčivým zdrojem je jodobromová voda (Internet 5). 

Lázně se nachází v úpatí Nízkého Jeseníku v okrese Nový Jičín. Leţí v nadmořské výšce 

370 m. Klima je zde mírně teplé, od jihovýchodu je mírně chladné (Kajlík, 2007). Klima je 

zde jedinečné, protoţe se svým obsahem jódu se srovnává s přímořskými letovisky a také 

s vyuţíváním minerálních vod a s různými druhy koupelí a rehabilitací (Seifertová, 2003). 

Podle Seifertové (2003) se v lázních léčí následující nemoci: 

- onemocnění neurologické 

- nemoci pohybového ústrojí 

- gynekologická onemocnění 

Podle Kajlíka (2007) se zde léčí i děti, které mají nemoci: 

- nemoci oběhového ústrojí 

- nemoci nervové 

- nemoci pohybového ústrojí  

- nemoci gynekologické 

Mezi léčebné procedury patří vodoléčba, koupele, masáţe, fyzikální terapie, 

světloléčba, termoterapie, kineziterapie, reflexní léčba aj. Vodoléčba obsahuje cvičení a 

plavání v bazénu, sauna, skotské střiky a Hubbardova lázeň. Koupele jsou jodobromové, 

uhličité, perličkové, přísadové a také střídavá noţní koupel. Masáţe mohou být klasické, 

reflexní segmentové a podvodní. Fyzikální terapie je čtyřkomorová galvanizace, 

diadynamik, magnetoterapie a světloléčba je laser. Do termoterapie patří hypertermní vana, 

peloidní obklady, parafín a do kineziterapie patří skupinová, individuální, v bazénu aj. Do 

reflexní léčby se zahrnuje reflexní masáţ segmentová (Kajlík, 2007). 

Lázeňské domy jsou rozděleny do komplexu A, B, dětského sanatoria a sanatoria 

dospělých. V komplexu A se nachází hlavní budova, léčebna A, která obsahuje ubytovací 

část, léčebný pavilon, jídelnu a kolonádu (Kajlík, 2007). Ubytování je v jednolůţkových a 



Denisa Rychtářová: Historie a současnost balneologie severní Moravy  

 

 

2015 
 

30 

dvojlůţkových pokojích a pro náročnější hosty jsou zde apartmány. Celkový počet lůţek je  

321. Nachází se zde rehabilitační bazén, který má teplotu 32°C (Internet 5). V lázeňském 

komplexu B je ubytování, jídelna, školy a společenská místnost s velkým sálem a také 

rehabilitační bazén (Kajlík, 2007). Ubytování je zde ve dvojlůţkových pokojích a kapacita 

je 162 lůţek (Internet 5). Komplex dětského sanatoria má kapacitu 150 lůţek a jsou zde 

dvou aţ čtyřlůţkové pokoje. Nachází se zde televizní místnost, kuchyňka pro rodiče, 

jídelna, herna, tělocvična, bazén a speciální školy. V komplexu pro dospělé je celková 

kapacita 300 lůţek a ubytování je v 1-lůţkových aţ 2- lůţkových pokojích (Kajlík, 2007). 

Klimkovice mají např. krátkodobé léčebné pobyty, relaxační pobyty, léčebné pobyty 

na míru anebo také velikonoční pobyt (Internet 5). 

 

 

Obr. 13 Lázeňský dům B (foto autor, 2015) 
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4.6 Lázně Slatinice 

Lázně se nachází v Olomouckém kraji v okrese Olomouc a nadmořská výška je 245 

m. Klima je zde především níţinné a v letním období suché a teplé. Lázně jsou vyjímečné, 

protoţe mají přírodní sirnou vodu, která má hypotonický obsah sirovodíků (Kajlík, 2007). 

Lázeňské sluţby tady poskytuje Lázně Slatinice, a.s. 

Mezi přírodní léčebné zdroje zde patří suché, níţinné klima a také sirná voda 

(Burachovič, Wieser, 2001). Prameny jsou zde studené, vyuţívají se prameny sv. Vít, sv. 

Václav, Zdeněk a sv. Jan a sv. Jiří. Zdejší prameny mají teplotu kolem 16 °C a vyuţívají 

se na koupele (Kajlík, 2007). 

V lázních se léčí následující nemoci (Internet 13) : 

- nemoci pohybového ústrojí 

- nemoci nervové 

- nemoci onkologické 

- nemoci koţní 

Mezi léčebné procedury patří vodoléčba, koupele, fyzikální terapie, masáţe, 

světloléčba, termoterapie, kineziterapie aj. Vodoléčba obsahuje cvičení a plavání v bazénu 

a masáţe mohou být klasické, podvodní anebo přístrojové. Koupele jsou tady např. sirné, 

perličkové, vířivé, kaviárové aj. Fyzikální terapie obsahuje diadynamik, interference, 

ultrazvuk a světloléčba má biolampu a solax. Termoterapie má rašelinový zábal, parafín a 

kineziterapie můţe být individuální a skupinová (Kajlík, 2007). 

Ubytovat se zde můţete v penzionu Hanačka, Mánes I. a II. a v lázeňském domě 

Morava (Burachovič, Wieser, 2001). Další moţnost je ve vile Martin a v novém hotelu 

Balnea. Kapacita je celkově 200 lůţek. V lázeňském domě Morava jsou veškeré lázeňské 

procedury od bazénu aţ po balneoprovoz (Kajlík, 2007). 

Lázně nabízejí týdenní pobyty např. léčebný týden pro zdraví a léčebný pobyt pro 

harmonií pohybu. Nechybí pobyty pro seniory a wellness pobyty. Jsou zde také speciální 
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pobyty jako je léčba po onkologickém onemocnění, léčba lupénky, léčba poruchy 

plodnosti a léčba po operaci prostaty (Internet 13). 

 

 

Obr. 14 Hlavní lázeňský dům Morava (Internet 14) 
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4.7 Lázně Teplice nad Bečvou 

Lázně se nachází v Olomouckém kraji v okrese Přerov asi 30 km od města 

Olomouc. Nadmořská výška je 264 m a klima je zde mírné a níţinné. Lázeňské sluţby zde 

poskytují Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. (Kajlík, 2007). V lázních se nachází známé 

Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou v blízkosti hlavní lázeňské budovy. Jeskyně 

zdobí krápníky a jsou přístupné veřejnosti od roku 1926 (Knápek, 2007). 

Mezi přírodní a léčebné zdroje termální zemitá kyselka, která má vysoký obsah 

oxidu uhličitého. Teplotu má 22,5°C a pramení ve velkých hloubkách (Kajlík,2007).   

V lázních se léčí následující nemoci (Burachovič, Wieser, 2001). : 

- nemoci běhového ústrojí 

- nemoci pohybového ústrojí 

- nemoci koţní 

Mezi léčebné procedury patří koupele, kyslíková terapie, vodoléčba, termoterapie a 

světloléčba. Koupele jsou zde uhličité, plynové a koupele končetin. Termoterapie obsahuje 

parafínové a bahenní zábaly a vodoléčba obsahuje cvičení a plavání v bazénu. 

Ubytovat se můţete hned v několika lázeňských domech, které mají přes 768 lůţek. 

Děti jsou ubytované v léčebně Radost a další lázeňské domy se jmenují Moravan, Janáček, 

Bečva, Lesanka, Vlasta, Milena, Praha, Slovenka a Tereza (Burachovič, Wieser, 2001). 

Lázeňský dům Bečva má 96 pokojů a nachází se zde jídelna s letní terasou, recepce a 

kavárna. Dům je vybaven také speciálním diagnostickým pracovištěm kardiocentra. 

V lázeňském domě Janáček je přijímací kancelář, recepce, balneoprovoz, jídelna, kavárna i 

kadeřnictví (Kajlík, 2007). 

Lázně mají na výběr z mnoha lázeňských pobytů. Víkendové a wellness pobyty 

nabízejí např. letem světem za 4 nebo 8 dní, zadáno pro muţe, zadáno pro ţeny, mořské 

klima a relaxační pobyty. Další léčebné pobyty se zaměřují na léčbu srdce, lupénky a 

atopického exému, pohybového aparátu, pobyty pro diabetiky, malý léčebný pobyt, který 
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je zaměřen na srdeční a cévní onemocnění a novinkou je léčba vysokého krevního tlaku 

(Internet 15). 

 

 

Obr. 15 Lázeňský dům Bečva (Internet 16) 
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4.8 Lázně Velké Losiny  

Lázně se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Nachází se v širokém 

horském údolí na úpatí Pradědu v nadmořské výšce 412 m. Klima je zde podhorské a také 

mírně vlhké. Patří mezi nejstarší lázně na Moravě (Kajlík, 2007).  Lázeňské sluţby tady 

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

Mezi přírodní a léčebné zdroje patří léčivá termální sirná voda, která má vyšší 

obsah sirovodíku, hydrosulfidu, thiosironu a fluoridů. Mezi nejznámější prameny patří 

Eliška, Petr, Dobrá, Ţerotín, Marie Terezie, Marie a Karel. Eliška je termální pramen a 

Marie Terezie je sirovodíkový a studený pramen a pouţívá se pro pitné kúry. Marie je 

termální pramen a je pouţíván od roku 1928 a je učený především pro koupele. Karel je 

studený pramen, který je pouţíván od roku 1903 (Burachovič, Wieser, 2001). 

Podle Kajlíka (2007) se zde léčí následující nemoci: 

- nemoci nervové 

- nemoci pohybového ústrojí 

- nemoci dýchacího ústrojí 

Mezi léčebné procedury patří koupele, vodoléčba, fyzikální terapie, masáţe, 

kineziterapie, termoterapie aj (Burachovič, Wieser, 2001). Koupele mohou být sirné 

termální, perličkové, přísadové aj. Vodoléčba obsahuje bazénový chodník, Hubbartové 

lázně a termální bazén. Masáţe mohou být klasické, podvodní, přístrojové a reflexní 

segmentové. Fyzikální terapie obsahuje galvanizaci, diadynamik, vysokofrekvenční 

terapie. Termoterapie obsahuje buď parafín a nebo dynaterm. 

Ubytovat se zde můţete v lázeňských domech Šárka, Eliška, Boţena, Brněnka, 

Kníţecí a Chaloupka. Vedle toho se můţete ubytovat i v jiných objektech jako je wellness 

hotel Diana, Penzion Vaněk aj (Kajlík, 2007). Hlavní budova Eliška má všechny 

komplexní sluţby. Můţeme zde najít balneoprovoz, termální bazéň a kavárnu. V domě 

Šárka můţete najít restauraci, balneoprovoz s termálním bazénem. Ubytovat se lze jak 

v jednolůţkových či dvojlůţkových pokojích. 
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Lázně nabízí několik zajímavých pobytů a mezi ně patří např. pobyt pro seniory 

relax, rehabilitace plus, jarní regenerace, wellness za babku, chuť termálu, velikonoční i 

víkendové pobyty (Internet 17). 

 

 

Obr. 16 Lázeňský hotel Eliška (foto autor, 2015) 
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5. Lázeňství v kraji a turistický ruch 

 Do roku 1990 jezdili do lázní především pacienti, kteří měli pobyt v lázních hrazen 

zdravotní pojišťovnou, jezdila zde také klientela z východní Evropy. V současnosti je 

ţivotní styl jiný, neţ byl před desítky let. Lidé jsou více ve stresu, mají sedavé zaměstnání 

s nedostatkem pohybu, špatné stravovací návyky aj. Proto se stále více lidí snaţit pečovat o 

své zdraví. Chtějí více sportovat a vyhledávají odborné specialisty. Lázně jsou 

vyhledávané především pro rekonvalescenci, léčbu některých nemocí, ale také pro 

odpočinek a uţívání si různých přírodních procedur a zdravého vzduchu (Seifertová, 

2003). 

Lázeňství u nás se zaměřuje na funkce léčebné, společenské i ekonomické. 

Z narůstající konkurencí lázeňská místa nabízí wellness sluţby, mnoho zajímavých pobytů 

pro muţe, ţeny i seniory a také poskytují doplňkové sluţby, které jsou spojené s cestovním 

ruchem (Benešova, Kruisová, 2013). Lázně se starají nejen o fyzické zdraví pacientů, ale i 

o sportovní a kulturní aktivity, aby pacienti byli spokojeni jak po fyzické, tak i po 

psychické stránce. Mezi sportovní aktivity patří např. golf, tenis, jezdectví, plavání i 

cykloturistika. Za kulturou můţeme jít do divadla nebo kina. Klienti se zde jezdí nejenom 

léčit, odpočívat, ale také poznávat okolí lázeňský míst. 

Jezdí k nám i více zahraničních klientů, kteří představují pro náš stát devizové příjmy. 

Lázeňství zvyšuje návštěvnost lázeňský míst a jeho širšího okolí a je součástí cestovního 

ruchu (Seifertová, 2003). 
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5.1 Návštěvnost lázní 

Lázeňskou léčbu doporučuje ošetřující lékař a hradí jí zdravotní pojišťovna. 

Náklady, které hradí pojišťovna mohou být buď plně hrazené nebo částečně hrazené. 

Pojištěnci mohou vyuţívat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči. U komplexní 

péče si pojištěnec hradí jízdné a musí uhradit i lázeňský poplatek. U příspěvkové péče si 

pojištěnec hradí ubytování, stravování a lázeňský poplatek (Seifertová, 2003). Lázně 

navštěvují také klienti, kteří si pobyt a procedury platí zcela sami a jsou to buď tuzemští 

klienti anebo cizinci. 

Komplexní lázeňskou péči podstoupilo v roce 2013 celkem 17 253 pacientů a 

příspěvkovou lázeňskou péči vyuţilo 1 897 pacientů. V roce 2013 vyuţilo 34 751 

tuzemských samoplátců lázeňskou péči, coţ byl nárůst oproti předešlým létům, 

zahraničních pacientů bylo 1 214. 

Tabulka č. 1 Počet klientů v lázeňských zařízeních na severní Moravě v letech 2009- 2013 

Vypracováno podle (Internet 18). 
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 Graf č. 1 Vývoj počtu klientů v letech 2009 – 2013. Upraveno podle (Internet 18). 

  

 

Graf č.2 Návštěvnost lázni podle věkových skupin. Upraveno podle (Internet 18). 
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5.2 Rozdíl mezi lázněmi a wellness centrem 

Lázně jsou místo, kde se realizuje lázeňský cestovní ruch a je to také hospodářský 

subjekt, ve kterém se poskytují sluţby. Tradice lázeňství je u nás historicky zaloţena 

především na přírodních léčivých zdrojích. V lázních se vyuţívají především přírodní 

léčivé zdroje a také klima v daných oblastech. Lázně se zaměřují na rekonvalescenci, 

rehabilitaci a léčbu různých nemocí např. pohybového nebo dýchacího ústrojí. Mezi 

léčebné metody, které lázně pouţívají, patří balneologie, oxygenoterapie, klimatoterapie, 

fyzioterapie aj. Lázeňská místa nabízí nejenom péči o zdraví pacienta, ale snaţí se o 

zlepšení duševní a fyzické pohody pomoci kulturních a sportovních akci. Některé lázně 

nabízí i wellness sluţby, které mohou doplnit lázeňské léčebné sluţby (Seifertová, 2003). 

Wellness vzniklo spojením dvou slov a to wellbeing a fitness, coţ znamená 

v překladu být v pohodě a fit. Mezi hlavní znaky patří zdravá výţiva, meditace, relaxace a 

zkrášlující péče. Wellness nemusí být realizován v lázních a ani nepotřebuje přírodní 

léčivé zdroje. Je především spojený s trendy volnočasových aktivit, které zahrnují fitness, 

kontrolu stresu, kontrolu hmotnosti a optimální výţivu (Benešova, Kruisová, 2013). 
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5.3 Wellness centra 

 

V dnešní době je spoustu zařízení, které nabízejí různé wellness procedury. 

Nejenom na severní Moravě, ale v celé České republice je nespočet wellness center. 

Nacházejí se v hotelech, ale také uţ i lázně nabízejí wellness pobyty. V následující 

podkapitole je uvedeno pár příkladu zajímavých wellness center, které jsou na severní 

Moravě. 

 

5.3.1 Lara Wellness Čeladná 

 
Je rehabilitační centrum v Čeladné, nachází se v lesoparku, kde je opraveno několik 

cestiček s lavičkami. Toto místo je vhodné pro procházky, můţete dojít k Ferdinandovu 

pramenu, kde teče pitná voda nebo k malé zoo a jezírku. Dům Lara byl vyhlášen Stavbou 

roku 2007 Moravskoslezského kraje. 

Wellness centrum nabízí tyto sluţby: bazén, parní lázeň, tepidarium, finská sauna, 

solná jeskyně, thajské masáţe, masáţ lávovými kameny, medové masáţe a fitness. Parní 

lázeň se podobá sauně, vlhkost vzduchu zde dosahuje aţ 100 %. Tepidarium je teplá lázeň, 

jsou zde vyhřívané stěny, lavice i podlahy a teplota je aţ 40 °C. Finská sauna nabízí 

nádherný výhled přímo do parku a je zde horký vzduch a má 90°C. Solná jeskyně je 

především vhodná pro osoby trpící astmatem, alergiemi a vyuţívá hlavně pozitivních 

účinků soli (Internet 19).  

 

5.3.2 Hotel Energetic – Wellness resort 

  
Wellness hotel se nachází v Roţnově pod Radhoštem, který je v krásné valašské 

přírodě. Hotel je čtyřhvězdičkový a je zaměřen hlavně na wellness pobyty. Wellness 

pobyty můţou být víkendové, rodinné, relaxační, týdenní i pro seniory, nabízí se zde také 

firemní pobyty. Ubytování je velmi moderní, v restauraci můţete ochutnat pravou 

valašskou kuchyni a uţívat si a relaxovat v moderním wellness centru. 
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Ve Wellness centru najdete vyhřívaný bazén, který má teplotu 28 °C. Dále se zde 

nachází whirpool, vířivá, perličková vana, parní lázeň a finská sauna. Poté se můţete 

nechat hýčkat maséry, kde si můţete vybrat velkou škálu masáţí a zábaly (Internet 20). 

 

Obr. 17 Lara wellness v Čeladné (Internet 19) 

 

Obr. 18 Hotel Energetic (Internet 20) 
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5.3.3 Wellness hotel Pod Kyčmolem 

 
Wellness hotel se nachází v obci Horní Lomná u lesa v Chráněné krajinné oblasti 

Beskyd a nedaleko je také národní přírodní rezervace Mionší. Je to horský hotel, který je 

moderně zařízený. Nabízí nejenom wellness, ale také pivní lázně a v hotelu se nachází i 

hotelový pivovar, kde si vyrábí vlastní pivo Lomňan. 

Ve Wellness centru najdete bazén s vyhřívanou vodou, whirlpool, finskou saunu, 

bylinkovou saunu, biosaunu a Kneippův chodník. Kneippův chodník je střídavá chůze 

v teplé i studené vodě. V lázních můţete vyzkoušet různé koupele jako např. bylinkové, 

solné a sladové koupele (Internet 21). 

 

5.3.4 Hotel Belaria 

 
Hotel Belaria se nachází v Hradci nad Moravicí asi 10 km od Opavy. Hotel se 

nachází u údolí řeky Moravice a u zámeckého parku. Nabízí se zde wellness pobyty a 

romantické a rodinné dovolené. V okolí jsou dlouhé cyklostezky a hotel také pronajímá 

halu, kde se uskutečňují plesy, koncerty, svatby a sportovní akce. 

V hotelové wellness centrum nabízí vyhřívaný venkovní bazén se slanou vodou, 

vnitřní bazén, whirlpool, finskou saunu, masáţe, zábaly, baňkování a kosmetické 

procedury. Masáţe a zábaly jsou spojené anebo samostatné. Novinkou jsou tady zábaly 

např. kofeinové, skořicové a rašelinové (Internet 22). 
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Obr. 19 Wellness hotel Pod Kyčmolem (Internet 21) 

 

Obr. 20 Hotel Belaria (Internet 22) 
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6. Závěr 

V úvodu práce jsou popsány obecné charakteristiky přírodních poměrů na severní 

Moravě. Poté jsem se zaměřila na historii lázeňství na severní Moravě, kde je popsána 

historie jednotlivých lázní. Zmíněno je i několik lázní, které jiţ neexistují, ale v době, kdy 

fungovaly, byly velice významné a v širokém okolí známé.  

Dále v bakalářské práci zmiňuji současnost lázeňství na severní Moravě, kde jsou 

popsány jednotlivé lázně, jaké jsou v lázních procedury, co se zde léčí apod. Na severní 

Moravě je hned několik zajímavých lázní. Karlova Studánka patří určitě mezi ty 

nejslavnější na tomto území. Je to malá obec, která má své osobité kouzlo. Zdejší lázeňské 

budovy mají styl horského charakteru a lázně jsou zde díky tomu jedinečné. Priessnitzovi 

lázně v Jeseníku jsou bezpochyby taky krásné se zajímavou historií a je zde nádherný 

výhled z lázní na hřebeny Jeseníků. Lázně Bludov mají bohatou historii a dobré léčebné 

výsledky. Lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší moravské lázně s dlouhou tradicí a 

Klimkovice patří mezi nejnovější lázně na tomto území. O lázeňské budově 

v Klimkovicích se říká, ţe je to architektonický skvost. Lázně Darkov jsou známé, díky 

přírodnímu léčivému zdroji jodobromové solanky. V Olomouckém kraji se nachází lázně 

Slatinice a Teplice nad Bečvou. Lázně Slatinice jsou známé, díky přírodní sirné vodě a 

v lázních Teplice nad Bečvou se nachází známé Zbrašovské aragonitové jeskyně. Lázně 

jsou proslulé také díky kvalitní lékařské péči a kvalifikovaného personálu. Lázně jiţ 

neslouţí jen nemocným lidem, ale jezdí zde i lidé, kteří chtějí jen relaxovat nebo si uţít 

svou dovolenou. Pořádají se zde také kongresy. 

Poslední kapitola je Lázeňství v kraji a turistický ruch, kde se zaměřuji na 

návštěvnost lázní a na wellness centra. Lázeňství je forma cestovního ruchu, která je na 

vzestupu. Lázeňská místa na severní Moravě poskytují návštěvníkům velkou škálu 

léčebných procedur, wellness, sportovního a kulturního vyuţití. Lázně jsou vyhledávaná 

jak tuzemskými, tak i zahraničními návštěvníky, kteří mají velký podíl na celkovém počtu 

lázeňských hostů. Přibývá stále více návštěvníků samoplátců, kteří si hradí svůj pobyt 

zcela sami. 
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