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ČESTNÍ HOSTÉ 

Ing. Miloš Zeman, prezident České Republiky 
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví  
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj  
Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
doc. MUDr. Milada Emmerová, Senát Parlamentu ČR 
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR 
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
Monika Palatková, generální ředitelka CzechTourism 
Ing. Jitka Mattyášovská, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR ČR 
Ing. Kateřina Setunská, produkt manažer lázeňství a medical turismus CzechTourism 
MUDr. Martina Novotná, ředitelka Českého inspektorátu lázní a zřídel 
RNDr. Libor Kabát, starosta obce Lednice 
Ing. Alena Ďurišová, ředitelka Lázní Lednice, lázeňský dům Perla 
Ing. Martin Plachý, prezident Evropského svazu lázní, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR, 
Royal Spa, lázeňské hotely 
MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, ředitel Léčebných lázní Jáchymov 
a Lázní Luhačovice, a.s. 
Bc. Dagmar Žitníková, Ing. Ivana Břeňková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 
zástupci zdravotních pojišťoven 
 

PROGRAM 
 
ČTVRTEK 3. PROSINCE 2015 
Zámecká jízdárna, Lednice 
12.00-12.30 tisková konference  
12.30-13.00 registrace účastníků  
13.00-13.30 zahájení konference,  

krátké vystoupení hostů - zdravice 

13.30-15.50 1. blok přednášek na téma: DESTINAČNÍ MANAGEMENT 
 
v průběhu přednášek zajištěn coffeebreak 
 
moderátor Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných lázní 

Třeboň 
13.30-13.45 JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
13.45-14.00 Monika Palatková, generální ředitelka CzechTourism 
14.00-14.15 Ing. Jitka Mattyášovská, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR ČR 
14.15-14.30 Ing. Anna Doležálková, Ph.D., odborná asistentka Katedry cestovního ruchu VŠH 

Praha 
14.30-14.45 Alena Koukalová, ředitelka Schweiz Tourismus ČR 
  WELLNESS DESTINACE ŠVÝCARSKA 
14.45-15.00 Karel Zelený, vedoucí marketingu a zastoupení ČR a SR, Německá turistická centrála 
15.00-15.15 Ing. Jana Labudová, zahraniční zastoupení ČR, Slovenská agentura pro cestovní 

ruch 
  DESTINAČNÝ MANAŽMENT NA SLOVENSKU – ÚVOD DO TEÓRIE AJ PRAXE 
15.15-15.40 Ing. Slávka Medveďová, ekonomicko-obchodná námestníčka Kúpelov Lúčky 

a predsedkyňa dozornej rady OOCR region Liptov 
  DESTINAČNÝ MANAŽMENT REGIÓNU LIPTOV 

Ing. Anastázia Mičková, riaditeľka Kúpelov Lúčky  
  KÚPELE LÚČKY V DESTINAČNOM MANAŽEMENTE LIPTOV 
 
15.40-15.50 DISKUSE  

15.50-16.00 PŘESTÁVKA 

 
 



 

 

16.00-18.30 2. blok přednášek na téma: LÁZNĚ PO ZMĚNĚ INDIKAČNÍHO SEZNAMU, 
MEDICÍNSKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO VÝLUČNÉ DĚDICTVÍ 

 
moderátor Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných lázní 

Třeboň 
16.00-16.20 MUDr. Martina Novotná, ředitelka Českého inspektorátu lázní a zřídel  
  LÁZEŇSTVÍ Z POHLEDU ČESKÉHO INSPEKTORÁTU LÁZNÍ A ZŘÍDEL 
16.20-16.40 MUDr. Eduard Bláha, prezident SLL ČR, ředitel Léčebných lázní Jáchymov, a.s. 

a Lázní Luhačovice, a.s. 
  AKTUÁLNÍ SITUACE OBORU, BUDOUCÍ RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI 
16.40-17.00 Ing. Martin Plachý, prezident Evropského svazu lázní, viceprezident SLL ČR, Royal 

Spa-lázeňské hotely 
  ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ – VYSTAČÍME SI S TRADICÍ? 
17.00-17.20 Ing. Bc. Jiřina Valentová, ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart 
  NOVÝ INDIKAČNÍ SEZNAM – LÁZNĚ A DĚTI 
17.20-17.40 Renata Bezdíčková, ředitelka Balneologického institutu v Karlových Varech 
  BALNEOLOGIE A LÁZEŇSTVÍ JAKO KULTURNÍ A HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 
17.40-18.00 MUDr. Vasil Janko, primář Dětské léčebny Vesna, ředitel léčebné péče Státní 

léčebné lázně Janské Lázně 
REHABILITAČNÍ LÉČBA PACIENTA PO ODSTRANĚNÍ ANAPLASTICKÉHO 
EPENDYMOMU MOZKU (KAZUISTIKA) 

18.00-18.10 DISKUSE  

18.10-18.30 Bc. Aleš Hučík, MBA, Managing director NEXT MOBILE SOLUTIONS – data 
collection company 

 PROJEKTY V LÁZEŇSTVÍ 
 
20.00  Společenský program s hudbou, rautem a ochutnávkou nápojů spol. Rémy 

Cointreau 
20.30-20.40 Udělení Ceny za osobnost českého lázeňství 2015 
21.30-22.00 Možná přijde i kouzelník… 
22.00-24.00 Pokračování společenského večera při hudbě 
24.00-03.00 Disco 

PÁTEK 4. PROSINCE 2015 

Zámecká jízdárna, Lednice 

10.00-12.00 3. blok přednášek na téma: VYSOKÝ POTENCIÁL ČESKÉ KLIENTELY,  

MARKETING V LÁZEŇSTVÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ FORMY PREZENTACE 

LÁZEŇSTVÍ 

v průběhu přednášek zajištěn coffeebreak 
 
moderátor Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných lázní 

Třeboň 
10.00-10.20 Ing. Lena Mlejnková, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze 
  POTENCIÁL ČESKÉ KLIENTELY V LÁZEŇSTVÍ 
10.20-10.40 Ing. Alena Ďurišová, ředitelka Lázní Lednice, lázeňský dům Perla 
  VÝVOJ ČINNOSTI V LÁZNÍCH LEDNICE 
10.40-11.00 doc. Ing. Věra Seifertová,CSc., vedoucí katedry Průvodcovské činnosti a cestovního 

ruchu VŠO v Praze 
  NOVÝ TREND DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V LÁZEŇSTVÍ 
11.00-11.20 Marta Csontosová 

INDIVIDUALISMUS V LÁZEŇSKÉM A WELLNESS PODNIKÁNÍM 
11.20-11.40 RNDr. Jiří Schlanger, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně 

MOŽNÝ STRATEGICKÝ VÝVOJ SPOLEČENSKÝCH INOVACÍ A MOŽNÉ DOPADY 
NA LÁZEŇSTVÍ 

11.40-12.00 Ing. František Och, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně 
LÉČEBNÝ TURIZMUS VE SVĚTĚ A V ČR - HISTORIE, SOUČASNOST, TRENDY 

12.00-12.15 DISKUSE, PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ 

V ZÁVĚRU KONFERENCE BUDOU VYLOSOVANÍ TŘI VÝHERCI KRÁSNÝCH DÁRKŮ.  



 

 

12.15-13.00 OBĚD 

PÁTEK 4. PROSINCE 2015 
09.30-12.00 Seminář pro zahraniční lékaře z Ruska a pozvané české lázeňské lékaře 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE 

 Kosmetické ošetření Gernetic - wellness procedury s léčivým účinkem 
1. Ošetření nohou – odstranění otoků, úleva od bolesti  

doba ošetření: 30 min. 
2. Regenerační antistresový zábal (celotělový) 

doba ošetření: 45 min. 

 Prohlídka zámku Lednice, procházka zámeckým parkem k přístavu, okružní plavba na 
lodičkách, prohlídka lázeňské kolonády a návštěva lázní, LD Perla 

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCE: 
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Agentura CzechTourism 2015+

9.12.2015

18. KONFERENCE SLM ČR – Lednice 03 – 04/12/2015



1.

CzechTourism 2015+
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Změna organizace CzechTourism 2015



Organizační struktura 2015

9.12.20154

                       

 



• Produkt management

• Aktivní turismus - cykloturismus, pěší turistika, golf, zimní aktivity 
(běžky, lyže),..

• Kulturní turismus - kulturní cesty (architektura, gastronomie, 
technické památky,..)

• Lázeňství a medical turismus

• Event management
• CzechConvention Burreau
• TIC

9.12.20155

Vznik odboru Regionální partnerství a vztahy B2B



Cesty pro zdraví – České lázně a Medicínský 
turismus

Aktivity CzT
• Spolupráce se SLM: aktivní účast CzT na lázeňské říjnové konferenci v 

Teplicích (odd. Produkt management, odb. Institut turismu), spolupořádání 
18. Konference SLM v Lednici, organizace fam tripu pro ruské lékaře 2.-
7.12.15 (Lednice, Luhačovice, KV, Jáchymov,..)

• Realizace fotoprodukce pro komunikaci lázeňství, lokality: Jeseníky, Velké 
Losiny, Karlova Studánka

• Vydání imageových brožur Lázeňství v České republice (NJ, RJ, PL, Arab., 
nově AJ, ČJ do konce roku) a Medical Turismus ( AJ, NJ, RU, Čínš., Arab.)

• Pracovní skupina produktu; první setkání prosinec 2015

• Realizace vstupního výzkumu pro produkt: Analýza stávající nabídky 
v lázeňství ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze

9.12.20156



Služby pro partnery

• Spolupořádání fam a press tripů
• Prezentace partnerů na veletrzích
• Tiskoviny
• Eventy - otevírání lázeňské sezóny, výročí a významné 

události
• Lázeňské konference
• Networking 

9.12.20157

Cesty pro zdraví – České lázně a Medicínský 
turismus
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9.12.20159
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Mexico City

MadridNew YorkLos Angeles

Stockholm

Beijing

Shanghai

Hong Kong

Yekaterinburg
Moscow

Soul

London

Amsterdam

Milan

Berlin

Bratislava

Paris
Warsaw

Sao Paulo

Buenos Aires

Key Markets

Strategic Markets Without Foreign Representation 

Traditional Markets Regular CzechTourism Office

Local PR Agency representing CzechTourism 

Síť zahraničních zastoupení 2015
CzechTourism Foreign Offices Network 2015

Tokyo

Vienna



Vnitřní procesy – co se podařilo

§Inovace organizačního 
schématu
§Udržení know-how
§Stabilizace ICT
§IOP projekty a jejich 
udržitelnost
§Transparentní partnerství

...



Vnitřní procesy – co nás čeká

Vnitřní kontrolní mechanismus
• zřízení interního auditu v rámci CzechTourism

• společná metodika ve spolupráci s OCR MMR

CRM a certifikáty
• CRM - větší transparentnost, kontrola, 

podklady pro strategická rozhodnutí

• certifikáty - CAF, ISO



2.

CzechTourism 
Marketing 2015+

9.12.201515



CzechTourism
Kampaně 2015



Marketingové kampaně 2015

9.12.201517

                       

 

• Za podpory projektů IOP se agentuře CzechTourism v 
roce 2015 podařilo realizovat 5 zahraničních a 1 
tuzemskou marketingovou kampaň.

• Výsledkem je tematická rozmanitost a zastoupení všech 
turistických regionů v kampaních CzechTourism.             

 



Top partnerské eventy v roce 2015

9.12.201518

MS v hokeji 2015 Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015

Expo Milan 2015 Moto GP Golf Masters



Přehled kampaní 2015

Image kampaň 
Destinační kampaň 
Česko naše 
destinace

Produktová kampaň 
Země jako z filmu

Produktová 
kampaň
České tradice

Imageová kampaň
Cool destinace 

Eventová 
kampaň
EXPO

Trhy Rusko, Čína ČR ČR
Polsko, Slovensko, 
Německo, Rakousko

ČR, Polsko, 
Slovensko, 
Německo, 
Rakousko, Rusko

Polsko, Německo, 
Rakousko, 
Francie, Itálie, 
Španělsko,
Benelux, UK

Itálie

Čas 10 - 12 2015 4 - 12 2015 6 - 9 2015 6 - 9 2015 5 - 6 2015 8 - 10 2015

Národní
produkty

Praha, města s 
příběhem, 
kulturní krajina, 
cesty krajinou, 
cesty pro zdraví

Města s příběhem, 
kulturní krajina a 
kulturní cesty, letní a 
zimní cesty, české 
lázně 

Města s příběhem, 
kulturní krajina

Kulturní krajina Města s příběhem Města s 
příběhem, 
kulturní krajina

CS bonitní: 
SINKS, DINKS, 
páry

nerozhodnutí:
mladé páry, prázdné 
hnízdo

kulturní CS: zážitky, 
genius loci, zábava

CS s rozhledem, 
městské obyv. 
autentické zážitky, 
studenti až 50+

mladí cestovatelé, 
18-26 let

potenciální 
návštěvníci 
eventu

Mix print, on-line, 
sociální média, 
mobilní aplikace

print, on-line, TV, 
OOH, mobilní 
aplikace

print, on-line, cinema, 
mobilní aplikace

print, online, 
OOH, mobilní 
aplikace

print, online, 
eventy, mobilní 
aplikace

print, OOH



Ukázky printové komunikace  domácí / 
incoming



Marketingové aktivity NAD rámec plánu 2015



Marketingové aktivity nad rámec plánu 2015

České dny v Šanghaji (04/2015)
• oficiální prezentace ČR na veletrhu CSITF

Somewhere Only We Know

Přímé letecké spojení Praha – Peking
• CzechTourism + Hainan Airlines + CNTA

• inaugurační let 23. 9. 2015

• + cca 350 mil. Kč ročně z cestovního ruchu



Marketingové aktivity nad rámec plánu 2015

Otevření zahraničního zastoupení
ve Vídni a v Tokiu
• cílenější podpora incomingu rakouských, 

švýcarských a japonských turistů

Veletrhy
• nový koncept fungování veletrhů

• interaktivní expozice



Marketingové aktivity nad rámec plánu 2015

EXPO 2015
• pavilon Země příběhů a fantazie hodnocen 

italskými médii mezi TOP 5

• účast na Národním dni České republiky

Travel Meeting Point

• 20. - 21. 10. 2015, incoming workshop
• mezinárodní B2B veletrh cestovního ruchu

Branding České republiky
• příprava konceptu mezirezortní spolupráce



Marketingové aktivity – co nás čeká 2016+



Kampaně 2016 - 2020

9.12.201526

2016 – příběhy karlovských míst (Karel IV. - gotika)
2017 – příběhy stavitelů chrámů (Santini-baroko, barokní 
krajina, Dientzenhofer)

2016: Země romantických příběhů – královské zážitky
Královské zážitky na karlovských místech: vazba na výročí Karla IV.
• 2017: Země romantických příběhů – příběhy stavitelů chrámů
Příběhy spojené se zážitky: gastronomie, živá kultura, spiritualita, 
wellness



Kampaně 2016 - 2020

9.12.201527

2018 – příběh 20. století (100 let výročí ČR – secese, 
funkcionalismus)
2019 – příběhy budoucnosti (30 let výročí 1989, industriál)

• 2018: Země romantických příběhů – příběh 20. století
Příběhy českých značek, příběhy moderního umění: Pilsner, Preciosa, 
Baťa, …
• 2019: Země romantických příběhů – příběhy současnosti
Příběhy současnosti: lifestyle, design, nákupy, trendy



Hlavním komunikačním tématem 2016 je výročí Karla IV.

• hlavní tématem roku 2016 je oslava 700. výročí 
narození císaře Karla IV.

• CzechTourism po boku organizací ministerstva kultury 
(NPÚ, Národní galerie) jako  jeden z nejagilnějších 
aktérů 

• královské zážitky na karlovských místech

                       

 



Cíle a metriky pro rok 2016



Cíle pro rok 2016

0,49

0,98 1 1

AVE

0,57

1,46 1,5

Zásah

300
311,137

358,2

Počet fanoušků Příjem z CR

141,8

144,6

147,5

Příjezdy

8

8,2

8,4

Počet přenocování

22,6

23,2

23,6

Obchodní přínos

miliardy Kč mld potenciálních návštěvníků tisíce miliardy

miliony miliony

cíl 2014 2014 cíl 2015

cíl 2016 | zhodnocení marketingové investice 

9.12.201530
cíl 2016



Domácí CR – hlavní ukazatele 2015 a 2016

AVE Počet fanoušků – kudyznudy.cz

2014 odhad 2015

9.12.201531

Počet návštěv – portál kudyznudy.cz

76,4

80

cíl 2016

miliony Kč

10
13

16miliony

237,4

330 350
tisíce



Kampaně 2016

9.12.201532

Česko – země romantických příběhů

Královské zážitky Královské zážitky 

Karlovská 
místa – 

highlighty

Karlovská místa - 
neobjevená

Snow and Fun

Incoming DCR

Snow and Fun



Trhy, segmenty



Predikce výdajů turistů v ČR 2016 (tržní podíly zdrojových 
zemí)

TOP trhy 
40-60%

Bonitní trhy 
20-30% 

Klasické trhy 
(regionální 
diverzifikace)
do 10%

Emerging markets 
do 10%

Významné trhy bez 
ZZ do 5%

Rusko 9,6% USA + Kanada 7,5% Benelux 2,7% 
Polsko, Litva, 
Lotyšsko 2,1% 

Čína 2,6%  Izrael 2,1%

Německo 10,5% Velká Británie 4,5% Francie 2,2% Slovensko 1,4% Jižní Korea 2,8% GCC  n/a

ČR 32,8% Skandinávie 3,8%  
Španělsko, 
Portugalsko 1,9% 

Rakousko 1,3% 
Hongkong, Austrálie, 
o.a.z. 1,5%

Itálie 3,2% Mexiko + LatAm 1,4% Japonsko 1,1%



Segmentace – souhrnné zjištění a doporučení

9.12.201535

Česká republika je v současné době podle turistů ideální destinací pro segment Cool. 
Výhoda této skutečnosti spočívá v tom, že Českou republiku poznají lidé již v mladém věku 
a pokud si odvezou pozitivní zkušenosti, budou se sem v budoucnu vracet. Krom 
upevňování pozice ve stávajícím segmentu bychom CzechTourismu doporučili, aby cílil ještě 
na jeden segment turistů, a to na Požitkáře:

1. Jedná se o druhý nerozšířenější segment (30 %).
2. Tento segment je dominantní pro turismus čtyř ze sedmi sledovaných zemí 

(Británie, Holandsko, Itálie a Německo).
3. Tento segment je velice bonitní, jeho cílem je si na dovolené dopřát.
4. Tento segment je otevřený cestování do ČR (deklarovaný zájem cestovat do 

střední Evropy). 
5. Jedná se o segment, který je pro ČR dostupný - ČR dokáže saturovat potřeby 

tohoto segmentu (wellness, lázně, vysoká kvalita ubytování, gastronomie, 
atd.). 

6. Tento segment není „pragocentrický“ a skýtá potenciál rozšíření turismu i za 
hranice hlavního města (podmínkou je dobrá infrastruktura). 



Cílové segmenty - komunikace

9.12.2015 36

Pokud se komunikace CzechTourism zaměří na segmenty Cool a Požitkářů, bude ve sledovaných zemích oslovovat 
45 % turistů. Navíc jde o segmenty, které jsou charakteristické pro turismus Velké Británie, Německa, Itálie, 
Nizozemí, Polska a Francie. Sledované segmenty reprezentují zcela odlišné skupiny turistů a při komunikaci s nimi 
bude potřeba zaujmout odlišné strategie. 
Cool

Segment Cool che akci, zábavu a levný alkohol. Česká republika by měla být 
prezentovaná jako země mejdanů a adrenalinu. V propagaci země cílené na 
tento segment by tak mělo být komunikováno levné pivo, legálnost absintu a 
široká nabídka barů. Propagovat by se měly i hudební a filmové festivaly a 
možnost adrenalinové zábavy (vodáctví, bungee jumping apod.). Je důležité, 
aby komunikace festivalů od začátku cílila i na zahraniční klientelu (webové 
stránky, reklama). Výhodou by byla i komunikace existence levného ubytování. 
Nosičem komunikace by měl být internet. 
POŽITKÁŘI

Požitkáři představují turisty středního a vyššího věku, kteří hledají luxusní služby 
zprostředkovávající pasivní odpočinek. V komunikaci by měla být zdůrazňována 
témata jako bezproblémová letecká dostupnost, bezpečí, znalost cizích jazyků, 
široká nabídka lázeňství a wellness, kvalitní a zajímavá gastronomie, 
prvotřídní služby, možnost pěší turistiky a relaxace v přírodě. Cestu by měly 
organizovat a nabízet zahraniční cestovní kanceláře jako balík služeb. Tento 
segment zaujmou programy na víkend anebo prodloužený víkend. Komunikačním 
médiem by mohly být noviny, časopisy  a propagační materiály cestovních 
kanceláří . 



Produkt
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Cesty za poznáním Cesty krajinou Cesty pro zdraví MICE

• Praha

• Města s příběhem 
(UNESCO apod.)

• Kulturní krajina 

• Cesty s příběhem 
(spirituální turismus)

• Kulturní cesty 
(tematické cesty)

• Letní cesty 

• Zimní cesty

• Na plný plyn 
(motorsport) 

• České lázně         

• Zdravě a zodpovědně 
(zdravý životní styl) 

• Medicínský turismus 

• Kongresy 



Specifické produkty 2016

9.12.2015 39

Cesty za poznáním Cesty krajinou Cesty pro zdraví MICE

• Praha

Karlovská místa

• Kulturní cesty 
(tematické cesty)

Karlovská místa

• Letní cesty

Karlovská místa 

• Zimní cesty

Snow and Fun 

• České lázně         

Karlovská místa

• Medicínský turismus

Katalog služeb

 

• Kongresy 



Produkty komunikované na trzích – 2016
Trh 

Cesty za poznáním Cesty krajinou Cesty pro zdraví 
MICE 

Praha Kulturní cesty
Letní 
cesty 

Zimní 
cesty 

České lázně Medical tourism

Benelux ■ ■ ■ ■

Francie ■ ■ ■ ■

Itálie ■ ■

Německo ■ ■ ■ ■

Polsko ■ ■ ■ ■

Rakousko ■ ■ ■ ■

Slovensko ■ ■
■

Skandinávie ■ ■ ■ ■

Španělsko ■ ■ ■

Velká Británie ■ ■ ■ ■ ■

Čína ■ ■ ■ ■

Hong Kong & JV Asie ■ ■ ■ ■

Japonsko ■ ■ ■ ■

Jižní Korea ■ ■ ■ ■

Mexiko & Latam ■ ■ ■ ■

Rusko ■ ■ ■

USA ■ ■ ■ ■

Blízký východ ■ ■ ■ ■ ■

Indie ■ ■ ■

Izrael ■ ■ ■ ■

ČR ■ ■ ■ ■



Produkt Kulturní cesty: karlovská místa – královské 
zážitky
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Long Haul Short Haul DCR

Královské stavby – kulturní dědictví
Karlův most, K. univerzita, katedrála

Královská péče - lázeňství, wellness: 
legenda Karlovy Vary

Ve stopách Otce vlasti
Hledání neobjevených míst 

Královské zážitky na královských 
sídlech– kulturní dědictví
Hrady, zámky: Karlštejn + golf, Křivoklát

Královská sídla – kulturní dědictví
Hrady, zámky: Karlštejn + golf, Křivoklát + 
gastronomie; + ubytování na zámcích

spojených s osobou Karla IV.:
Gamifikace – soutěže, geocaching 
apod.

+ gastronomie + ubytování na zámcích
Výběrově i ze short haul

Královské hostiny – gastronomie: klášterní 
pivovary, vinařské oblasti – templářské sklepy, 
tradiční i moderní gastronomie, farmářské trhy

Spolupráce: NPÚ, karlovská místa

Tradice s královskou historií:
Sokolnictví (UNESCO), sklářství (lesní sklo), 
přírodní kosmetika, šperkařství (granát), loutky

Short Haul Královská zábava - cool:
Karlovy lázně, univerzity; plesy; galerie Dům U 
Kamenného zvonu, bohémský život

Královská horní města
Kutná Hora, Jihlava…. doly, podzemí, 
prohlídky

Královské putování – aktivní
Hipoturistika, cyklovýlety po karlovských 
okruzích, filmové putování

Vyrobeno pro královský dvůr – značky
Moser, Pilsner, Mattoni, Lasvit, Preciosa

Královské mystérium – kulturní dědictví
Kláštery, kostely, tajemství, středověk, 
mystika, D. Brown, Jméno růže, sklepení



Kreativní strategie



Předpoklady
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• Hlavní téma komunikace 2016 je 700. výročí císaře Karla IV.
• Pokračujeme v positioningu Česko - země romantických 

příběhů
• Cítíme potřebu téma Karla IV. více diverzifikovat a zasadit ho 

do kontextu kulturního produktu
• Chceme dosáhnout co největšího sepětí s regiony
• Budujeme proobchodní přínos



Kampaň Česko – země romantických příběhů 2016
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MARKETINGOVÝ CÍL
Zvýšení počtu turistů v destinacích -  zvýšení regionálního rozptylu, nárůst příjmů z CR

KOMUNIKAČNÍ CÍL 
Změna vnímání destinace, povědomí o regionálních produktech

V případě partnerských kampaní KPIs: počet konverzí (počet stažení mob. aplikací, počet 
návštěv itinerářů cest s příběhem, rezervace letenek a ubytování, nákup destinačních karet) 

POSITIONING 
Česko – země romantických příběhů

TRHY 
Top: ČR, DE, RU; Bonitní: USA, IT, FR; Klasické: A; Emerging: JK apod.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Požitkáři; LH, SH - Bonitní, VŠ vzdělaní, větší města, zcestovalí, core 30 – 50 let, internet – 
sociální sítě, SINKS, DINKS, prázdné hnízdo, bestagers; ČR; SH: + rodiny



Návrh řešení
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KREATIVNÍ IDEA
Královské zážitky na karlovských místech

EXPLIKACE
Po tematické prioritě romantiky v roce 2015 (Česko – země romantických 
příběhů) pokračujeme v konceptu „romantických příběhů“ turistů, kteří 
budou tentokrát putovat za unikátními místy, která mají vazbu na 
epochu Karla IV, jehož výročí slavíme. Výraznou komponentou 
konceptu bude propojení těchto tzv. karlovských míst s kvalitní 
zážitkovou nabídkou, jež na karlovské místo váže, např.: 

Karlovské místo Karlštejn + zážitek – golf ve stínu královského 
hradu, tradiční gastronomie = královský zážitek na karlovském 
místě. 

Koncept bude takto založen na vzniku nového produktu, kterými jsou 
tematické itineráře, jež propojí takto koncipovaná karlovská místa. 



Moodboard – Karel IV.

9.12.201547



Možné řešení – vazba na značku, produkty a regiony

9.12.201548

VAZBA KONCEPTU NA ZNAČKU
OK

Výzva bude v dynamickém pojetí konceptu, aby nebyl příliš historizující; budeme tedy 
nejprve hledat karlovská místa s unikátní architektonickou kompozicí (Karlštejn, Zvíkov), jež 
nechá efektivně rozehrát příběh a zážitky našich turistů

Koncept je vhodný pro incoming i DCR.
VAZBA KONCEPTU NA PRODUKTY

Kulturní produkt OK
Lázeňský produkt OK
Aktivní produkt: OK pro relaxační pěší a cykloturistiku; problém pro zimu a výkonnostní 

turistiku.
VAZBA KONCEPTU NA REGIONY
OK

Koncept stavitelů nám umožní přirozeně tematizovat a spojovat místa etablovaná i 
opomenutá (př. Veveří vs. Karlovy Vary); navíc budeme moci pracovat v logicky sevřených 
regionálních okruzích 



Kampaně 2016
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Česko – země romantických příběhů

Královské zážitky Královské zážitky 

Karlovská 
místa – 

highlighty

Karlovská místa - 
neobjevená

Snow and Fun

Incoming DCR

Snow and Fun



www.czechtourism.cz

Děkuji za dosavadní spolupráci 
a těším se na další v roce 2016.

Monika Palatková



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

18. konference SLM ČR  

Lednice, 3. a 4. 12. 2015 

Destinační společnost a 

management  

v cestovním ruchu 



Destinace – turistický cíl, cílová oblast či region, nebo země s významnou, 

specifickou nabídkou atraktivit cestovního ruchu a doprovodnou infrastrukturou; 

turisticky, historicky nebo administrativně kompaktní oblast 

Destinační management – systematická činnost, aplikace souboru technik, 

nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, 

komunikaci, marketingu, rozhodování a regulaci cestovního ruchu v dané 

destinaci 

Destinační společnost – organizace provádějící management a marketing 

destinace v zájmu vytváření a prosazení destinace a jejích produktů cestovního 

ruchu, se zaměřením na vývoj, tvorbu, cenovou politiku a aktivní prodej produktů 

CR na trhu 

Destinace, destinační management, destinační  

společnost v CR 



Destinační společnost z pohledu MMR 

Destinační společnost (DS) = nástroj podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech a 

prostředek ke zvyšování konkurenceschopnosti regionálních destinací 

Zakládání a financování destinačních společností  

DS by měla vzniknout na základě potřeb regionu a svobodné vůle a poptávky subjektů 

cestovního ruchu zdola 

DS by měla být založena na principu partnerství podnikatelských subjektů, samosprávy, 

NNO a dalších subjektů a měla by pokrývat komplexní nabídku destinace 

DS = soukromoprávní subjekt podnikající vlastním jménem na vlastní účet bez závislosti 

na dotacích z krajů nebo obcí  

DS by měla být financována zejména z členských poplatků a z interních zdrojů – 

poskytování služeb za úplatu 

DS dle organizačního uspořádání - národní úroveň (CzechTourism) 

                                                      - regionální/krajská úroveň (krajské DS) 

                                                      - oblastní a lokální DS   



Hlavní úkoly destinačních společností dle MMR 

Zpracování marketingové strategie – analýza nabídky destinace, definování 

produktových témat, cílových skupin, zaměření komunikace 

Tvorba produktů cestovního ruchu – zpracování kompletní nabídky destinace 

Vyhledávání i realizace eventů (zajímavých událostí z oblasti historie, kultury, sportu, 

společenského života, apod.) na podporu návštěvnosti destinace 

Realizace komunikačních aktivit vůči : 

 Rezidentům ( přínos cestovního ruchu pro destinaci a její obyvatele) 

 Subjektům CR v destinaci ( nabídka spolupráce, zapojení do činnosti DS) 

 Návštěvníkům (oslovit a přimět je k návštěvě/pobytu v destinaci) 

Realizace marketingových aktivit – uchopení a vyzdvihnutí a „prodej“ specifik 

destinace, tvorba značky a image destinace, regionální speciality, apod. 

Řízení návštěvnosti destinace – zpracování plánu sledování a řízení toku návštěvnosti, 

definování udržitelné absorpční kapacity destinace bez negativního dopadu na přírodní a 

kulturně historické dědictví, opatření na rozptyl návštěvnosti mimo exponovaná území, 

opatření s dopadem na rozšíření návštěvnické sezóny a rozprostření návštěvnosti v 

čase, spolupráce s turistickými informačními centry a místními akčními skupinami 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destinační společnosti ve vztahu k Akčnímu plánu ke 

Koncepci na období 2015 - 2016   
Podpora činnosti destinačních společností – je součástí aktivit priorit 2. Management 

cestovního ruchu a 3. Destinační marketing v rámci Koncepce státní politiky 

cestovního ruchu na období 2014 – 2020 (Koncepce) 

Akční plán ke Koncepci na období 2015 – 2016, opatření 4.10.2 – Zefektivnění 

managementu a marketingu destinací - záměrem MMR je otevřít v rámci implementace 

tohoto opatření několik problematických bodů s negativním dopadem na činnost DS : 

 Problematika stávající rajonizace (nevyhovuje potřebám CR, přirozené 

destinace jsou nevhodně rozdělené, na stejnou úroveň jsou postaveny 

velikostí, způsobem řízení i financování nesrovnatelné organizace) 

 Problematika definování kompetencí a odpovědností (MMR připravuje 

vytvoření metodiky pro nastavení standardů činností DS jednotlivých úrovní, 

včetně nástrojů komunikace mezi DS na stejné/různé úrovni organizační 

struktury a mezi DS a subjekty cestovního ruchu) 

 Problematika zpracování strategických dokumentů destinace (MMR 

připravuje vytvoření jednotné metodiky pro zpracování a vyhodnocování plnění 

regionálních strategií v oblasti cestovního ruchu) 

 

 

 



Plán MMR na podporu činnosti destinačních 

společností 

MMR uvažuje o vytvoření národního programu/podprogramu na podporu činností DS, 

který by následně sloužil jako podpora pro přijetí a využívání vypracovaných metodik 

pro standardy činností DS a zpracování/vyhodnocování regionálních strategií ve 

smyslu pozitivní motivace DS. 

Podpora by měla být orientována do těchto oblastí : 

 Podpora řízení destinací 

 Monitoring návštěvnosti 

 Realizace výzkumů, pořízení dat 

 Mapování přístupnosti destinace 

 Zpracování studií 

 Podpora zpracování strategických dokumentů 

 Podpora sledování výkonnosti / efektivity realizovaných aktivit  

  Podpora tvorby produktů 

 Podpora zavádění regionálních karet destinace 

 Podpora regionálních produktů 

 Tvorba programů pro specifické cílové skupiny          

  



 Podpora tvorby produktů udržitelného cestovního ruchu 

 Marketing a propagace k vytvořeným produktům 

 Podpora moderních IT technologií v destinacích 

 Podpora turistických informačních center 

 Vzdělávání (vzdělávací materiály, zajištění lektorů, účast na kurzech, apod.) 

 

 

 

 

Plán MMR na podporu činnosti destinačních 

společností  



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Děkuji Vám za pozornost. 

 



UPLATŇOVÁNÍ DESTINAČNÍHO 
MANAGEMENTU  

ING. ANNA DOLEŽÁLKOVÁ 

LEDNICE NA MORAVĚ, 3. 12. 2015 



HISTORICKÝ EXKURS 

RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO 

 

 

 

 

 

 ČESKÁ REPUBLIKA 



ORGANIZACE DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 

V DM JE DESTINACE CHÁPÁNA JAKO JEDEN 

OBJEKT ŘÍZENÍ (SBU) – TZV. „KVAZI PODNIK“: 

 
Plánovač 

Koordinátor 

Vyjednavač 

 Propagátor 

• Tvorba produktu CR a podpora jeho 
prodeje 

Vytvoření DMO 

• Definování poslání destinace 

Vypracování strategie 

• Styk s médii, naplňování strategie, práce s 
veřejností, výchova místního obyvatelstva, 
organizování eventů, řešení  

Existence pracovníků 

Finanční zabezpečení 



 PRINCIP „3K“ 

Komunikace 

Koordinace 

Kooperace 
 

 

PŘEKÁŽKY ZALOŽENÍ DMO: 

• DŮVĚRA  

• ZÁJMY - existence „černého pasažéra“ 

• ZNALOSTI  

• INTERNÍ USPOŘÁDÁNÍ     

 

 

 

 



 KONCEPTY DESTINAČNÍHO  
 MANAGEMENTU 

Klastr  

Systém 

Síť 

Sociální konstrukce 

Tourism learning area 



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CR 
Veřejný sektor     Cíle     Soukromý sektor 

Lokální 

Regionální 

Národní 

Nadnárodní 



Filmová kancelář Jihovýchodní Moravy – „film friendly region“ 

Spojme své síly i prostředky, vytvářejme společně turistickou nabídku regionu a 

propagujme Jižní Moravu jako ten nejlepší a jedinečný region České republiky.  

 

Konkurence je sice zdravá, ale naučme si vzájemně posílat hosty, co nemáme my, 

půjčme si u sousedů, oni nám to vrátí.  



• Marketingová strategie CCRJM včetně plánu činnosti 2015-2018 

• Vývoj CR ve světě a u nás 

• Struktura řízení CR na jižní Moravě 

• Zhodnocení marketingového plánu 2011 – 2013 

• Vazba na aktuální strategické dokumenty 

• SWOT analýza 

• Vize dalšího rozvoje CCR JM 

• Ekonomické aspekty rozvoje činnosti CCR JM 

• Akční plán 

 



DMO V TURISTICKÝCH 
OBLASTECH  

Nejednotný přístup k vytváření oblastních DMO v 

rámci turistických oblastí jižní Moravy  

Oblastní destinační organizace funguje pouze na 

Slovácku.  

Roli oblastních destinačních organizací v dalších 

částech regionu částečně suplují aktivní TIC 

jednotlivých měst. 

  



PARTNEŘI CCRJM 

• OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAMĚŤ 

 

• NADACE PARTNERSTVÍ 

 

 

 

• OBEC KOPČANY 

 



 

MOŽNÁ JSME TO UŽ NĚKDE SLYŠELI, ALE DRŽME SE HESLA 

 

 „SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE“! 

 



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST! 
 

A PŘEJI KRÁSNÝ DEN!  
 
 
 
 

Ing. Anna Doležálková 

KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU 

dolezalkova@vsh.cz 
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Wellness presentation. 

Switzerland Tourism  

December 2015 

2 



Key data Wellness. 

 122 Wellness Hotels & 8 Wellness Destinations  

 Specialization from hotel assocation   

 Certification through Swiss Association of Tourism  

 22 thermal, mineral and healing baths  

 Trends: Medical Wellness (Prevention, Selfness, Well-Aging – Healthy 

guests)  

 





Positioning Wellness. 



Integration in ST marketing campaigns. 

6 



Marketing model. 

7 



Promotion Wellness. 

Wellness brochure 

Top-of-Mind / Branding 

Hotel app 
MyS.com 

Offers on MyS.com 

Marketing  

- Promotion 

- Key Account Mngt 

- Key Media Mngt 

- eMarketing 

 

Wellness  



Wellness statistics.  
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Wellness-Statistics: TMS 2013. 

 Accomodation: 56.5% hotels, 45.1% in ****-Hotels und 35.7% in ***-Hotels 

 16-55 years (77.9%), specially 36-55 years (46%) and families (72.3%) 

 15.3% have booked wellness treatments during stay 

 2.9% Medical wellness treatments  

 Booking behavior: 10-26 weeks before arrival (24.9%) 

 Informationen about Switzerland:  

 Recommendations of friends & family (46.8%) 

 Hotel websites (44.7%) 

 Destination‘s website (29.8%) 

 

 

 

 

 

 

 



Needs of wellness- and beauty guest.  
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Wellness and Guests All Tourists









Top sport activities. 
 

                                        Walking (less than 2 hours): 60.4% 

 

 

 

                                        Swimming: 58.9% 

                                            

 

 

                                        Hiking: 58,9% 

 

 

 



Why wellness holidays in Switzerland?  



Why wellness holidays outside Switzerland? 



Special Wellness offers.  
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Ski-Yoga on the slopes. 

 4 tranquility zones  

 Individual or professional Guide  

 Package: Grand Hotel Kronenhof, 

Pontresina  

 Paradiso Piste in Corviglia 

 



Cinebad Bern. 

 Wellness & cinema  

 Pool with whirlpool installations 

 Also children cinema  

 Limitations: 30 persons 

 

 



wellnessHostel4000, Saas-Fee. 

 World’s first youth hostel with its 

own spa  

 September 2015 

 Medical Wellness offer  

 1900 m2 Aqua Allalin  

 Minergie  

 

 

 



Jacuzzi on 3000 m & highest outdoor pool in 

Europe.  

 Berghaus Diavolezza  

 On 3000m (41 degrees) 

 Vue on the Bernina massiv 

 

 

 Riffelalp Resort  

 2222m (35 degrees) 

 Vue on the Matterhorn  

 

 



Wellness Examples.  
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Wellness-Destination Leukerbad.  

 Largest thermal spa resort in the 

Alps  

 3.9 Mio liters of natural waters (51 

degrees) 

 Creation of a wellness circle  

 Attractive offers:  

 Champagne breakfast in the thermal pool 

 2 thermal spring treks  

 Authenticity: Walliser Sauna-Dorf with 

special Valais treatments, wine paths  

24 



Grand Resort Bad Ragaz.  

 Europe’s leading wellbeing & 

medical health resort  

 2 five-star hotels  

 In-patient rehabilitation clinic  

 36.5 degrees blue gold (thermal 

baths) 

 Tamina george discovered 1242 

25 



Thank you for your attention. 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Destinačný manažment   
na Slovensku 

 
Úvod do problematiky 

Vypracovala: Ing. Jana Labudová 
Lednice 3.12.2015 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Zákon  č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu  
v znení zákonov č. 556/2010 Z. z., 386/2011 Z. z., 352/2013 Z. z. a 415/2013 Z. z. a 

Výnos MDVRR SR č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M 
 
  
 

• 3. marca 2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh 
zákona o podpore cestovného ruchu 

 

• prezident Slovenskej republiky podpísal zákon 12. marca 2010. 
 

• zákon bol uverejnený v čiastke číslo 48/ 2010 Zbierky zákonov 
Slovenskej republiky 24. marca 2010.  

 

• zákon nadobúda účinnosť  od 1. decembra 2011 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Východiská 

• cestovný ruch nemá svoju odvetvovú právnu normu 
 

• cestovný ruch na Slovensku je atomizovaným odvetvím, pôsobí v 
ňom cca 20 tis. podnikateľských subjektov, z ktorých je viac ako 
90 % malých a stredných podnikov 
 

• dôležitú úlohu v cestovnom ruchu zohrávajú samosprávy ako 
koordinátor aktivít i prevádzkovateľ zariadení využívaných 
návštevníkmi 

 

• silná konkurencia na medzinárodnom trhu cestovného ruchu 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Charakter - obsah zákona  
 

• vytvára predpoklady na vznik a rozvoj destinančného manažmentu 
cestovného ruchu, ktorý výrazne absentuje 
 

• je novým systémovým prvkom podpory cestovného ruchu SR 
 

• je novým legislatívnym rámcom rozvoja cestovného ruchu SR 
 

• vytvára systém riadenia CR na lokálnej, regionálnej a národnej 
úrovni           DESTINAČNÝ MANAŽMENT 

 

• určuje kompetencie v systéme riadenia 
 

• definuje spôsob financovania organizácií za účasti štátu 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Vznik organizácií cestovného ruchu 
 

Oblastná organizácia (OOCR): 

 najmenej 5 obcí (počet prenocovaní/rok ≥ 50 000)    

     alebo 

 menej ako 5 obcí (počet prenocovaní/rok ≥ 150 000)  

     + minimálne 2 podnikateľské subjekty  

 

Krajská organizácia (KOCR):                                                                                                                      

 členom najmenej 1 oblastná organizácia CR (OOCR) 

     + vyšší územný celok 
 



Pyramída horizontálnej a vertikálnej spolupráce v cestovnom ruchu 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Zdroje financovania OCR 

• členské príspevky 

• dotácie zo štátneho rozpočtu        základný princíp 1:1, t. j. dotácia 
= členské príspevky 

• dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických a právnických osôb  

• príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb 

• odmeny za sprostredkovanie 

• výnosy z činnosti turisticko-informačných kancelárií 

• príjmy z predaja reklamnej plochy 

• nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov 
vrátane príspevkov z prostriedkov EÚ 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže ministerstvo poskytnúť: 
 

OOCR 

 vo výške súhrnnej hodnoty vybraných členských príspevkov v roku, 
ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku 

 max. 90% hodnoty vybratej dane z ubytovania u všetkých 
členských obcí OOCR v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 
rozpočtovému roku 

 

KOCR 

 v rovnakej výške, ako je členský príspevok VÚC v roku, ktorý predchádza 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku 

 max. 10% hodnoty vybratej dane za ubytovanie všetkých členských 
obcí OOCR, ktoré sú členmi KOCR v roku, ktorý predchádza 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku 

Poskytovanie dotácie v zmysle zákona  
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Aktivity -  hlavný predmet činnosti 
 

• infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení 
určených na ubytovanie 
 

• zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov 
a dokumentov, štatistík a prieskumov 

 

• zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb 
 

• vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a 
cestovného ruchu v nej 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

• marketing a propagácia 

• činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou 
cestovného ruchu okrem nákladov na mzdy a prevádzkových 
nákladov  

• tvorba a prevádzka rezervačného systému  

• tvorba a podpora produktov cestovného ruchu   

• podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej 
ponuky v CR 

 

Aktivity -  hlavný predmet činnosti 
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Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch 

Pretrvávajúce problémy 

 systematickosť 

 motivačný charakter 

 spolupráca a spájanie 

 udržateľnosť 

 dynamickosť a transparentnosť 

Hlavné prínosy 

 pretrvávajúca atomizácia trhu cestovného ruchu 
 

 „uzatváranie sa OCR“ / nedostatočný záujem zo strany 
podnikateľských subjektov 
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Ďalšie kroky k podpore CR na Slovensku 

Spolupráca univerzít s organizáciami cestovného ruchu 
 

 podpora aktívnej spolupráce s akademickou obcou Slovenska 
 oficiálne zverejňovanie ponúk spolupráce s OCR na webových 

stránkach MDVRR SR  

Kvalita ako pilier rozvoja cestovného ruchu 
 

 zavedenie „Národného systému kvality služieb“, ktorý by mal 
v budúcnosti zariadeniam cestovného ruchu pomôcť lepšie plniť 
požiadavky svojich klientov 

 cieľom projektu je nasmerovať podnikateľov v cestovnom ruchu 
tak, aby štandard svojich služieb nastavili na európsku úroveň 

 



Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch 
www.slovakia.travel 

 Slovenská agentúra pre cestovný ruch v Prahe 
   Jilská 16, 110 00 Praha  

Tel.: +420/224 946 082, Mob: +420/776 765 477 
E-mail: office.cz@slovakia.travel 

AHOJ NA SŁOWACJI 
Ďakujem za pozornosť  



SPOLUPRÁCA JE HNACOU SILOU 
ROZVOJA CR V REGIÓNOCH 

Oblastná organizácia cestovného ruchu  
REGION LIPTOV 



 jeden z najrozvinutejších a najnavštevovanejších regiónov 
cestovného  ruchu na Slovensku  

 1,3 milióna prenocovaní ročne 

 región medzinárodného významu 

 pozitívny image na trhu 
 

visitliptov.sk 
 

REGIÓN LIPTOV 



Čo je Klaster LIPTOV? 

 jedinečný a pilotný projekt v rámci regionálneho cestovného ruchu 
na Slovensku 

 združenie právnických osôb zapísané do registra záujmových 
združení právnických osôb 

 Nezisková organizácia 

 Vznik  v r. 2008 

 Súčasnosť: 25 členov – 3 mestá, 4 podnikateľské subjekty, 

 20 obcí, 2 pridružení členovia 



 vznik v r. 2012 podľa Zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 
ruchu 

 Zapísaná v registri organizácií CR vedeného Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia CR 

 zastrešujúca organizácia pre riadenie a marketing cestovného 
ruchu v regióne - nadväzuje na aktivity a činnosti Klastra LIPTOV 

 Súčasnosť: 15 členov – 3 mestá, 6 podnikateľských subjektov,            
6 obcí 

 
!!! Dotácia od Ministerstva 

Čo je Oblastná organizácia  cestovného ruchu REGION LIPTOV? 



KLASTER 
LIPTOV 

 

REGION LIPTOV 

V roku 2014 došlo v regióne Liptov k zlúčeniu 3 OOCR do jednej OOCR REGION LIPTOV  

JASNÁ 

VZNIK OBLASTNÝCH ORGANIZÁCII CR v roku 2012 

Liptovský Ján Turizmus 



visitliptov.sk 
Centrálny rezervačný systém 

Spoločné projekty 

•Prenocovania:  540 400 € 
•Vybraná daň:     337 600 € 
•Počet členo :      10  

• Prenocovania:  305 200 € 

• Vybraná daň:     305 200 € 

• Počet členov:      3 

• Prenocovania:  152 100 € 

• Vybraná daň:     76  000 € 

• Počet členov :      3 

Klaster LIPTOV = servisná organizácia 

ŠTRUKTÚRA DMO  



 Začiatok organizácie destinačného manažmentu v regióne   

 stratégie, plány aktivít, spoločná značka, podpora značky, webový portál, 
spoločné aktivity 

 Získavanie prostriedkov na rozvoj turizmu v regióne LIPTOV  

 celkový rozpočet OOCR REGION LIPTOV 1 661 800 tis. eur 

 Spolupráca subjektov  CR, realizácia  spoločných  projektov:  

 Liptov Region Card, SKI & AQUA BUS, Cykloregión  Liptov, realizácia 
spoločných marketingových kampaní atď.  

 Rast počtu návštevníkov + 15,13 % prenocovaní  + 12,86 % (2015 vs. 2014)  

 Rast vybranej dane v regióne LIPTOV 985 304   

 + 34% (kumulatívne za roky 2011 - 2014) 

 

Prínos založenie Oblastnej organizácie REGION LIPTOV 



SPOLOČNÁ KAMPAŇ NA UKRAJINE 



Štatistiky prenocovaní v regióne LIPTOV 

1 317 330 1 084 920 1 116 623 1 200 891 1 252 918 1 382 106 1 225 857 1 354 858 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
odhad 

0
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Počet prenocovaní 2008-2015 
 + 10 %   



VÝŠKA VYBRANEJ DANE Z UBYTOVANIA 2011 - 2014 

718796,41 
851845,38 

925417,66 985304,41 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011 2012 2013 2014

Kumulatívne 
+ 266 508 € 
+ 37% 



 Jednotná organizácia destinačného manažmentu  

 Jednotná prezentácia a propagácia regiónu pod značkou LIPTOV 

 Celkový rozpočet REGION LIPTOV:  1 661 800 € 

 členské príspevky: 894 152 € 

 dotácia: 767 648 € 

 Relaunch produktu LIPTOV REGION CARD, LRC ZADARMO každému klientovi od 
prvej noci, LRC zúčtovanie vybranej dane pre mestské úrady 

 Rast počtu návštevníkov, prenocovaní a vybranej dane  

 

 

       

 

LÍDROM NA TRHU HORSKÉHO TURIZMU V STREDNEJ EURÓPE   

OČAKÁVANIA OOCR REGION LIPTOV 



Zábavná hra pre rodiny s deťmi v prírode 

Putovanie rodín v regióne Liptov a tým spoznávanie jeho krás. 
 

Cieľ projektu:  

 obohatenie ponuky pre návštevníkov regiónu  počas  

 letnej sezóny 

 vzbudiť túžbu spoznávať Liptov 

 návšteva TOP atraktivít a zaujímavých miest regiónu 

 predstavenie a prepojenie širokého spektra ponuky oddychu 



SPOLU: 40 najatraktívnejších miest LIPTOVA 
 

ÚLOHA: navštíviť minimálne 3 miesta, vylúštiť otázku,  

 poklad pre deti a rodičov 
 

SÚŤAŽ: každý, kto sa zapojil, bol zaradený do žrebovania  

 o ceny pre celú rodinu 
 

BONUS: pri návšteve 3 atrakcií mesta LM = omaľovánku pre deti  
 

TERMÍN:  5.6. – 30.9.2015 



Darčekové miesto 
Počet odovzdaných darčekov  

Trend % 
2014 2015 

Vlkolínec 37 89 141% 

IC Čutkovská dolina 78 185 137% 

IC Hrabovo 97 183 89% 

IC Liptovský Mikuláš 475 811 71% 

Kúpele Lúčky 54 92 70% 

JASNÁ Nízke Tatry 98 151 54% 

Gino Paradise 93 143 54% 

IC Liptovský Ján 125 191 53% 

Tatralandia 103 138 34% 

FUNsport * 12   -100% 

SPOLU 1 172 1 983 69% 



Silný potenciál pre rozvoj 
cykloturistiky 

• 700 km cyklotrás 
• dva bike parky 
• cyklo podujatia 
• subjekty: SCK, MAS, mestá a 

obce, cyklonadšenci, OOCR-ky 
Jasná, Liptovský Ján turizmus, 
Región Liptov 

Hlavné aktivity projektu 

• koncepcia rozvoja cykloturistiky v regióne 
LIPTOV  

• značenie cyklotrás, 150  km  
• mapa cyklotrás v regióne 
• mobilná aplikácia LIPTOV s cyklotrasami 
• spoločný marketing Cykloregiónu          

Liptov 

CYKLOREGIÓN  
LIPTOV  
PREMENA REGIÓNU  
NA CYKLOREGIÓN  



INTEGROVANÁ DOPRAVA SKI & AQUA BUS-om 

PRÍNOS: zvýšila sa vyťaženosť  ubytovacích kapacít vo vzdialenejších strediskách od Jasnej, ktoré prilákali novú klientelu 
z Ukrajiny, pobaltských republík 

Bezplatná 
doprava lyžiarov 

do stredísk 

65 tis. km 
96 dní 

70 000 
lyžiarov 

DOTÁCIA  

82 500 eur 

NÁKLADY 
SPOLU 

98 000 Eur 



MOBILNÁ APLIKÁCIA LIPTOV 



 Cieľ: neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v CR 

 Liptovská hviezda 2013 – hodnotenie kvality ubytovacích zariadení 

 15 UZ bolo ocenených Liptovskou hviezdou 

 Liptovská hviezda 2014 –hodnotenia  kvality reštauračných a 
gastronomických prevádzok  

 13 reštaurácií bolo ocenených Liptovskou hviezdou 

 Liptovská hviezda 2015 – komplexné hodnotenie poskytovateľov 
ubytovacích a stravovacích služieb 

 Hodnotenie UZ ešte prebieha 

 Účasť a dobrý výsledok v súťaži bude prestížou a skvelou  

 prezentáciou pre každého poskytovateľa služieb 

LIPTOVSKÁ HVIEZDA 



 Svetový pohár v alpských disciplínach v obrovskom slalome a slalome  

 žien v Jasnej  5.-6.3.2016 

 LIPTOV FEST – festival liptovskej rozmanitosti 

 Otvorenie zimnej, letnej sezóny v regióne a v strediskách 

 Podujatia na zatraktívnenie a oživenie mestských a 

 turistických centier, turistických stredísk počas sezón 

PODPORA TOP PODUJATÍ REGIÓNU LIPTOV 



Ing. Slávka Medveďová  
 
visitliptov.sk  
www.facebook.com/slovakia.visitliptov 

 
ekonom@kupele-lucky.sk 

Ďakujem za pozornosť! 
   LIPTOV TREBA ZAŽIŤ!  

http://www.facebook.com/slovakia.visitliptov
http://www.facebook.com/slovakia.visitliptov
http://www.facebook.com/slovakia.visitliptov


KÚPELE LÚČKY a.s. 

 



Liečebné kúpele na Liptove 
 

Poloha: 

 pod úbočím Choča 

 na rozhraní Oravy a Liptova 14 km od 

Ružomberka  

 v nadmorskej výške 621 metrov 



História sa píše od roku 1712 



V roku 2012 oslávili kúpele 300 
výročie ich prvej zmienky 



V roku 1979 bola ukončená  výstavba hlavnej  
budovy kúpeľného hotela Choč***  (238 lôžok) 

 4 apartmány  

 ubytovanie v 

 dvojlôžkových izbách 

  jedáleň 

  kinosála 

  recepcia 

  denný bar 

  espresso 

  zdravotné oddelenie 

Autor projetku: 

 Ing. arch. Jaroslav Vítek 





Dependance Liptov (72 lôžok) 

 V roku 2014 bol kompletne zrekonštruovaný 

 

 

 

 

 



Dependance Adam a Barbora 
 

        Dependance ADAM    (30 lôžok) 

    Dependance  BARBORA    (14 lôžok) 



Dependance Cyril  (21 lôžok) 
 



Dependance Maja (38 lôžok) 

 Nachádza sa tu výťah 

  

 



Dependance Diana (36 lôžok) 

 

V novembri 2015 bol vybudovaný nový 

Dependance Diana. 

 

Nachádza sa tu výťah,  

16 dvojlôžkových izieb a 2 apartmány 

 



Zdravie v Lúčkach 

 Rozhodujúcim činiteľom pri komplexnej 

kúpeľnej liečbe je termálna minerálna voda 

kúpeľných prameňov BJ-101  

(32 °C) a HGL-3 (37 °C), používaná je  

v bazénoch a  aj v separátnych kúpeľoch. 

(perličkové vane, minerálne vane, aromavane 

....)  

  

 



Indikácie liečené v KÚPEĽOCH LÚČKY 

I. Onkologické choroby  

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva 

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s 

vnútornou sekréciou 

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest 

VI. Nervové choroby 

VII. Choroby pohybového ústrojenstva 

XI.    Ženské choroby 

XII. Choroby z povolania 

  

*  Prevencia a podporná liečba osteoporózy 

  

 



Voľnopredajné procedúry 

  Dlhé roky poskytujeme širokej 
verejnosti v KÚPEĽOCH 
LÚČKY procedúry najmä  
v popoludňajších hodinách  
(až do 22.00 hod.)  

 



Najžiadanejšie sú: 
 

  Masáž lávovými kameňmi, 
Thajská masáž, Akumasáž, 
Perličkové vane, Reflexné 
masáže chrbtice a chodidiel, 
medová masáž, bambusová 
masáž.... 

 







Ponuka pobytov pre samoplatcov 

 Komplexné balíčky, ktoré zahŕňajú 

ubytovanie, stravovanie, lekársku 

starostlivosť, liečebné procedúry, vstupy do 

bazénov 

 

 Najobľúbenejšie u klientov sú: liečebné, 

víkendové, pre seniorov, na prevenciu 

osteoporózy, lyžiarske,  veľkonočné, 

silvestrovské... 



Špeciálna ponuka pre lyžiarov 

Kombinácia lyžovačky a pobytu  

v termálnej liečivej vode 

 
 Ubytovanie 

 Polpenzia 

 1 liečebná procedúra denne 

 1 vstup do bazénov denne 

 

 Bonusy: zadarmo regionálna zľavová karta LRC, bezplatný 

odvoz na lyžiarsky svah, zľavy v lyžiarskych strediskách, 

bezplatné pripojenie na internet, bezplatné parkovanie 

 



Špeciálna ponuka pre lyžiarov 

Skibus denne priamo na lyžiarsky svah  

v strediskách :  

Jasná Nízke Tatry  

Ružomberok – Malinô Brdo 

 

 Odchod do lyžiarskeho strediska  

o 8.30 hod. 

 

 Odchod z lyžiarskeho strediska: 

Jasná Nízke Tatry o 13.40, 15.35 hod. 

Ružomberok – Malinô Brdo o 16.00 hod. 



Pre klientov je k dispozícii 
AQUA – VITAL Park 

 



AQUA – VITAL Park  
je otvorený celoročne  





Vonkajšie bazény 
 

 

 rekreačný bazén  

s teplotou vody 

   28 °C – 33 °C  

s rozličnými atrakciami 

 sedací termálny bazén  

    s liečivou  minerálnou 

vodou 36 °C – 38 °C 



Vnútorný bazén – delený 
 
 

Rozmery 7 m x 14 m 

Hĺbka 140 cm 

 

Prírodná termálna 

liečivá minerálna 

voda s teplotou  

32 °C a 36 °C 





Súčasťou AQUA – VITAL Parku 
je aj Vitálny svet a Snack Bar 

 

 fínska sauna 

 tepidárium 

 kneippov kúpeľ 

 mentolová sauna 

 masážne sprchy 

 rímsky parný kúpeľ 

 





V roku 2015 bol slávnostne 
otvorený vonkajší vitálny svet 

  Jacuzzi pod holým nebom 

  Fínska sauna pre 16 ľudí 

  Ochladzovací bazén 



Zľavy pre držiteľov  
Liptov Region Card 

Rovnaké Fixné zľavy aj Zľavy pre 

pobytové balíky: 

 

Vstup do AQUA – VITAL Parku 

20 % zľava na prvý vstup 

30 % zľava na druhý a ďalšie vstupy 

 

Zľava 5 % na permanentky 



Wellness v Dependance Liptov 
   Soľná jaskyňa suchá aj mokrá, Jacuzzi so slanou 

vodou pripravenou z morskej soli, fínska sauna, 

infrasauna, ochladzovacia kaďa 



Zľavy pre držiteľov  
Liptov Region Card 

Rovnaké Fixné zľavy aj Zľavy pre 

pobytové balíky: 

 

Vstup do Wellness 

20 % zľava na prvý vstup 

30 % zľava na druhý a ďalšie vstupy 

 



Doplnkové služby pre klientov 

- Minigolf, Tenis, Bowling 

- 3 kozmetické salóny 

- Kaderníctvo 

- Manikúra, Pedikúra 

- Slovenské večery – s tanečným vystúpením folklórneho 

súboru Lúčan s typickými liptovskými špecialitami, 

- Kinosála, kde sa pravidelne konajú divadelné 

predstavenia, koncerty vážnej hudby, prednášky so 

zdravotníckou a inou tematikou....,  
 





 

- Každoročne sa v Lúčkach konajú Dolnoliptovské folklórne slávnosti 

za účasti aj zahraničných súborov  

- V areáli kúpeľov sa nachádza veľké množstvo umeleckých diel, 

ktoré boli vytvorené počas jednotlivých ročníkov Maliarsko-

Sochárskych sympózií, je to tzv. Artterapia 

- Pravidelne sa organizuje: 

- Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 

- Poľovnícky deň 

- Liptovský vínny festival 

- Pivný fest 

 

 

Iné aktivity aj pre verejnosť 



Výlety do okolia 

- Oravský podzámok, splavovanie Oravy na Pltiach, Liptovské 

Múzeum v prírode v Pribyline, chránená pamiatka UNESCO – 

Vlkolínec, Keltská osada – Havránok, Demänovská jaskyňa Slobody, 

Demänovská ľadová jaskyňa, Stanišovská jaskyňa,  Jaskyniarske 

múzeum v LM, Kvačianska a Prosiecka dolina, výlety na Starhrad, 

Likavský hrad, nákupné výlety do Poľska, výlet na Štrbské Pleso, 

návšteva okolitých salašov, .... 

 

 



 

www.kupele-lucky.sk 

KÚPELE LÚČKY a.s.  

 kúpele pre celú rodinu 

 

Príďte si k nám oddýchnuť a načerpať 
nových síl!!!  

 

Ing. Anastázia Mičková 

riaditeľ a.s. 
člen predstavenstva OOCR  



 
 

Lázeňství z pohledu Českého inspektorátu  

lázní a zřídel 

 
Lednice 2015 

MUDr. Martina Novotná 

Český inspektorát lázní a zřídel 



České lázeňství 

• Součást zdravotních služeb – lázeňská léčebně 

rehabilitační péče 

• Součást přírody - přírodní léčivé zdroje 

• Součást života obce – lázeňské místo 
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Kde se poskytuje lázeňská péče? 

 Oficiálně Ministerstvo zdravotnictví eviduje  

 

 39 lázeňských míst 

 

 

 Lázeňská péče je nyní poskytována v rámci 

 

 33 lázeňských míst 

 

 

 Bez poskytovatelů zůstávají lázeňská místa:  

 Běloves 

 Bílina 

 Dubí 

 Klášterec nad Ohří 

 Lipová Lázně 

 Sadská 

 

 

 

 

• indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se 

nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky 

vhodné k léčbě nemocí,  

 

• obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.  
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POSKYTOVATELÉ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE 
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Lázně Kynžvart 

Konstantinovy Lázně 

Mariánské Lázně 

Františkovy Lázně 

Karlovy Vary 

Jáchymov 

Teplice v Čechách 

Lázně Libverda 

Jánské Lázně 

Poděbrady Lázně Bohdaneč 

Bludov 

Velké Losiny 

Karviná - Darkov 

Klimkovice 

Teplice nad Bečvou 
Slatinice 

Kostelec u Zlína 

Ostrožská Nová Ves 

Luhačovice 

Buchlovice 

Lednice 
Hodonín 

Velichovky 
Mšené Lázně 

Lázně Bělohrad 

Lázně Kundratice 

Lázně Toušeň 

Vráž 

Bechyně 

Třeboň 

Jeseník 

Karlova Studánka 



Prostředky pro poskytování lázeňské péče 

• Přírodní léčivé zdroje minerální vody 

 

 

• Přírodní léčivé zdroje peloidu 

 

 

• Přírodní léčivé zdroje plynu 

 

 

• Klimatické podmínky vhodné k léčení 
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PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – MINERÁLNÍ VODY 

Konstantinovy Lázně 

Mariánské Lázně 
Lázně Kynžvart 

Nová Ves - Louka - Mnichov 
Františkovy Lázně 

Karlovy Vary 
Kyselka 

Jáchymov 
Klášterec nad Ohří 

Zaječice 
Bílina 

Teplice v Čechách 

Lázně Libverda 

Jánské Lázně 

Běloves 

Poděbrady 
Lázně Bohdaneč 

Karlova Studánka 

Bludov 

Velké Losiny 

Karviná 

Klimkovice 

Teplice nad Bečvou Slatinice 

Skalka u Prostějova 

Kostelec u Zlína 

Ostrožská Nová Ves 

Luhačovice 

Buchlovice 

Šaratice 

Pasohlávky 

Lednice 
Hodonín 
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PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – PELOIDY 

Františkovy Lázně 

Velichovky 

Lázně Bohdaneč Čistá Krásno 

Mšené Lázně 

Lázně Toušeň 

Lázně Bělohrad 

Lázně Kundratice 

Vráž 

Bechyně 

Třeboň 
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PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – PLYN (CO2) 

Mariánské Lázně 

Františkovy Lázně 
Karlovy Vary 

Karlova Studánka 



9 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY PŘÍZNIVÉ K LÉČENÍ 

Lipová Lázně 

Lázně Kynžvart 

Jánské Lázně 

Jeseník 

Karlova Studánka 



Český inspektorát lázní a zřídel 

Co pro Vás děláme: 

 

• Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

• Ochrana lázeňského prostředí 

• Podpora rozvoje lázeňství 

• Podpora kvality poskytované lázeňské  

léčebně rehabilitační péče 
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Činnosti Českého inspektorátu lázní a zřídel  

Vydáváme rozhodnutí o osvědčení nových zdrojů 

 

V roce 2015 byly osvědčeny 3 nové zdroje: 

 

• BQ – 2 v Rohatci – zdroj přírodní minerální vody 

 

• HV – 45 v Mariánských Lázních – přírodní léčivý zdroj 

minerální vody 

 

• a posledním je „znovu osvědčený“ přírodní léčivý zdroj 

minerální vody ve Františkových Lázních – pramen 

František 
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Činnosti Českého inspektorátu lázní a zřídel  

Vydáváme povolení pro správce zdroje a další uživatele 

 

 

V roce 2015 bylo vydáno 17 rozhodnutí o správci zdroje a 

dalších uživatelích: 

 

• 2 noví správci přírodních léčivých zdrojů 

 

 

• 5 aktualizovaných povolení stávajících správců 

 

 

• 10 nových dalších uživatelů přírodních léčivých zdrojů 
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Činnosti Českého inspektorátu lázní a zřídel  

Kontrolní činnost 

 

V roce 2015 bylo vykonáno: 

 

• 18 místních šetření 

 

• 2 kontroly ve smyslu zákona o kontrole 
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Činnosti Českého inspektorátu lázní a zřídel  

Výsledky kontrol: 

 

1. případ 

 

Zjištěna masivní pochybení ze strany správce přírodních léčivých 

zdrojů. Dodnes jsou prováděna nápravná opatření, stav se 

stabilizoval. 

 

2. případ 

 

Zjištěno dodržování stanovených povinností. Kontrola ukončena 

bez uložení nápravných opatření. 
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Činnosti Českého inspektorátu lázní a zřídel  

Výsledky místních šetření: 

 

Pouze v 1 případě bylo zjištěno hrubé porušení povinnosti 

správce 

 

Ve většině lázeňských zařízení je patrné opotřebení jímadel 

a distribučních soustav. 

 

Žádná z navštívených lokalit nemá zpracován havarijní plán pro 

případ havárie páteřního přírodního léčivého zdroje. 

 

Souhrnně lze výsledky provedených místních šetření 

klasifikovat jako uspokojivé. 

 

 



Činnosti Českého inspektorátu lázní a zřídel  

Vydáváme rozhodnutí o činnostech, které jsou prováděny:  

 

• v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů 

• v oblastech, které jsou chráněny statutem lázeňského místa 

• v rámci návrhů a změn územních plánů 

 

Stovky správních řízení a rozhodnutí za rok.  
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Legislativní činnost - Lázeňský zákon 

Lázeňský zákon 

 

Pokračují práce na přípravě novely 

 

„Velká pracovní skupina“ 

 - zástupci SLM, SLL, správců, balneotechniků, odborářů, 

právníků 

 - připravila návrh základního rámce textace a definovala 

nutnost vzniku dílčích pracovních skupin 
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Legislativní činnost - Lázeňský zákon 

Pracovní skupina I – „lázeňská péče“ 

Zasedala 28. května 2015 

Dohodla se na následujících bodech: 

• nutno definovat základní nastavení minimálních 

parametrů poskytování LLRP 

• přesně definovat možné využití jednotlivých 

druhů PLZ 

• docílit novelou rozlišení lázeňské péče a 

wellness 

• lépe definovat klimatické podmínky vhodné  

k léčení 
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Legislativní činnost - Lázeňský zákon 

Pracovní skupina II – „lázeňské místo“ 

Zasedala 8. října 2015 

Dohodla se na následujících bodech: 

• vypuštění pojmu přírodní léčebné lázně 

• ochrana pojmu lázně 

• klima v lázeňských místech 

• využití volné kapacity zdrojů k dalším účelům 

(na dobu určitou) 

• jasná definice postavení správce a dalšího 

uživatele 
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Legislativní činnosti - statuty lázeňských míst 

5 statutů v legislativním procesu 

Lednice → v procesu vypořádávání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení 

Hodonín → materiál připraven k předložení do meziresortního 
připomínkového řízení 

Karviná → materiál připraven k předložení do vnitřního 
připomínkového řízení 

Poděbrady → provádění konečných úprav ve spolupráci s obcí před 
předložením do meziresortního připomínkového řízení 

Ostrožská Nová Ves → v procesu vypořádávání připomínek  
z meziresortního připomínkového řízení 
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Práce na nových statutech 

6 statutů ve stádiu přípravy před finálním předložením ČIL 

Buchlovice 

materiál doposud není v kvalitě pro legislativní proces 

stav roku 2013 

Janské Lázně 

Obec dočasně pozastavila práce na přípravě nového statutu 

stav roku 2008 

Lázně Bělohrad 

ČIL předběžně schválil podobu statutu, čeká se na oficiální předání 

stav roku 2012 

Luhačovice  

Zastupitelstvem bylo rozhodnuto o dočasném pozastavení prací 

stav roku 2015 

Teplice nad Bečvou  

Finalizace návrhu ze strany města 

stav roku 2014 

Třeboň 

Město přepracovává návrh předložený ČIL 

stav roku 2015 

 



Co můžeme společně udělat dál? 

Podpora kvality lázeňství 

Možné kroky MZ, lázní i lázeňských míst pro další období 

 

• Spolupráce s balneotechniky 

• Podpora atraktivity povolání 

balneotechnika 

• Správné nakládání s výtěžkem 

• Stabilní personál 
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Co můžeme společně udělat dál? 

 

• Definování standardů lázeňské péče 

• Úprava legislativy 

• Zvážit revizi ochranných pásem 

• Spolupráce s místní samosprávou 

• Sdílení informací mezi ČIL a krajskými 

úřady 
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Co se daří 

Balneotechnici 

většina jsou zkušení pracovníci, kterým záleží na dobré 

kondici zdrojů 

Lázeňská místa  

většina je vizuálně v dobrém stavu 

Lázeňské organizace 

je patrná dobrá spolupráce 

Místní samosprávy 

spolupráce při přípravě nových statutů 
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Web www.mzcr.cz 
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Blízká budoucnost - ArcGIS online 
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Mapa ochranných pásem PLZ a ZPMV 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

martina.novotna@mzcr.cz 

 

Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel 



 

 

České lázně – situace v oboru 
 
MUDr. Eduard Bláha, prezident SLL ČR 

Konference Sdružení lázeňských míst ČR 

Lednice, 3. prosince 2015 
 

 



Registrovaná  lůžková zdravotnická zařízení 

 

•Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní kritéria pro získání statutu přírodních 

léčebných lázní 

•Poskytují  lůžkovou  léčebnou  péči při využití místních přírodních léčivých zdrojů 

•Dlouhodobě postupně snižují svou závislost na ZP 

•Je třeba je odlišit od hotelů v lázeňských místech či hotelů s registrací pro ambulantní 

zdravotní péči ( na ně dnes často dopadá kauza DPH) 

•87% jejich lůžkového fondu spravují soukromí vlastníci( fyzické osoby, města,        

zahraniční síť) 

•Poskytují i  relaxační, regenerační  a preventivní péči, které plní   edukační roli pro 

dnešní čtyřicátníky    

Léčebné lázně 



• Způsob vyslání: zákon č. 1/2015 Sb., jeho příloha č.2 . a související vyhláška MZ 

indikačním  seznamu  

• Odborný/ošetřující lékař doporučí LP dle těchto pravidel 

• Praktický lékař vystaví návrh na LP( KLP/PLP a „místo“ – měl by respektovat 

pacientovu svobodnou volbu ZZ) 

• Revizní lékař ZP schvaluje LP ( Případně mění na KLP na PLP) 

• KLP - neschopenka, 21  nebo 28 dní - ZP hradí S, L, U – 1000 Kč/d 

• PLP - dovolená, 21 dní - ZP hradí L - průměrně 500 Kč/d 

• Ceny za OD jsou od roku 2009 za diagnózu jednotné až na cenu PLZ a jsou de 

facto variantou DRG  

 

 

 

Regulace oboru  



• Je jako na houpačce 

• Lázně prožily krušný rok 2013 (propouštěly, omezovaly investice i krachovaly ) 

• Nyní jsou plné, odmítají návrhy a chybí jim personál 

• Za krizí stála skoková restrikce IS a její mediální obraz (nebezpečí vyhlášek) 

• Pojištěnce do lázní v roce 2014 vrátila adaptace terénu i kampaně lázní 

• A hlavně zrušení regulační stokoruny (+ 30%  v roce  2014)  

• V krizi rostly počty samoplátců (část se ale vrátí do režimu KLP a PLP), které nyní       

klesají 

• Krize zasáhla většinu lázní mimo KV. Ty zasáhly nyní protiruské sankce 

• Výdaje ZP na LL loni činily 2,4 mld. Kč (což je méně než 1,4 %) 

• V roce  2015 se očekávají výdaje cca 3 mld. Kč (hodnota roku 2012) 

Aktuální situace oboru a jeho regulace   



Komplexní lázeňská péče pro dospělé KLP a její změna mezi roky 

   2011 a 2013 poté, kdy se během roku 2012 změnila pravidla IS  

3,1% 

12,7% 

1,6% 

1,9% 

7,2% 

17,3% 

50,1% 

0,7% 

2,3% 
1,5% 

1,6% 
Nemoci onkologické

Nemoci oběhového ústrojí

Nemoci trávicího ústrojí

Nemoci z poruch výměny
látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci
dýchacího ústrojí
Nemoci nervové

Nemoci pohybového ústrojí

Nemoci močového ústrojí

Duševní poruchy

Nemoc kožní

Nemoci ženské

4,7% 

11,2% 1,3% 

0,9% 

7,8% 

15,5% 53,8% 

0,3% 

2,4% 0,9% 1,1% 

Počet ošetřovacích dnů v r. 2011 činil 2 265 408 
Počet ošetřovacích dnů v r. 2013 činil  1 096 109 



 

 

 
 

 
 

 

 
Podíl lázeňství na celkových nákladech 
na zdravotnictví ve zlomových období 

  Zdravotnictví celkem (€) Lázeňství Podíl 

Česko - 2013 4,313 0,026 0,71% 

Slovensko - 2005 2,166 0,017 0,78% 

Německo - 2012 184,250 2,410 1,31% 

Zdroj: ÚZIS, NCZISK, Deutscher Heilbäderverband e.V., BMFG 



            Náklady na zdravotní péči čerpané o oddílu a základního fondu  

                          zdravotního pojištění v letech 2009 - 2013  

Zdroj: Analytická komise DŘ 



Pokles nákladů na lázeňskou péči zajistil skoro polovinu této     

        úspory ( segment s výdaji pod 1,5% zajistil úsporu 1 mld.Kč) 

Zdroj: Analytická komise DŘ 



   

Celkové výdaje na zdravotnictví 2010 – 2014 
(v mil. Kč) 

2010 2011 2012 2013 2014  

289 035 287768 293 306 290 943 299 923 

Zdroj: UZIS 
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Náklady ZP na LP a počty návrhů 
(Zdroj: VZP ČR) 
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Počet dnů lázeňského léčení v 1. pololetí 2015 



Vývoj počtu klientů KLP 1 - 9/2015 
Zdroj: SLL ČR 

 

KLP 2014 KLP 2015 Změna

leden 2 457 3 727 51,7%

únor 3 004 3 683 22,6%

březen 3 503 4 426 26,3%

duben 4 949 5 572 12,6%

květen 5 540 6 384 15,2%

červen 6 931 7 509 8,3%

červenec 6 532 6 976 6,8%

srpen 6 486 7 192 10,9%

září 6 435 6 660 3,5%
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Vývoj počtu klientů PLP 1 - 9/2015 
(Zdroj: SLL ČR) 

 

PLP 2014 PLP 2015 Změna

leden 284 301 6,0%

únor 441 373 -15,4%

březen 584 442 -24,3%

duben 884 598 -32,4%

květen 1064 781 -26,6%

červen 1302 961 -26,2%

červenec 1402 975 -30,5%

srpen 1435 1213 -15,5%

září 1570 1155 -26,4%
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Náklady na lázeňskou péči 2010 - 2015  
(v tis. Kč, rok 2015 - odhad) 

Zdroj: AK DŘ 

  2010 2011 2012 2013 2014 

VZP 1 810 019 1 718 187 1 406 819 825 769 1 293 507 

VoZP 206 490 201 835 179 089 115 703 184 745 

ČPZP 309 687 316 389 266 744 185 484 293 202 

OZP 235 054 190 005 158 602 112 884 146 710 

ZP Škoda 39 944 37361 29 738 21 630 31 844 

ZPMV 432 935 412 977 382 450 241 938 378 365 

RBP 108 454 108 001 97 085 75 447 117 391 

Celkem 3 202 583 2 984 755 2 520 527 1 578 855 2 445 764 



 

 

 
 

 
 

 

  Počet přenocování v českých lázních 2002 – 2015 (odhad) 

Zdroj: ÚZIS 



•V ÚV 2016 není růst cen OD, dorovnává pouze cenu doprovodů 

•Očekáváme zařazení procedur s PLP mezi ambulantní – nutnost smluv 

•Během roku došlo k mnoha kolizím na toto téma 

•Se 4 ZP se lázně přetahují o kompenzace za doprovody 

•ZP odmítají zvýšit tzv. akreditovanou kapacitu, ačkoliv mají problém s 

umístěním návrhů  

•Pobyty pro KLP nelimituje jen tato akreditovaná kapacita, ale i nedostatek 

kvalifikovaného personálu  

•Na Karlovarsku se schyluje k cenové „válce“ o Němce, kteří by měli nahradit 

Rusy a ke mzdové „válce“ o nedostatkové profese 

•V tomto regionu také začaly rozsáhlé kontroly FÚ na DPH 

•Již několik let trvá souboj lázní s OSA o český právní řád a férové podmínky 

•Rostou obavy o příjezdový cestovní ruch a také z možné další vlny regulace 

KLP 

Čím trh žije    



Lázně 

• Pokračovat v krizí vyvolané restrukturalizaci a aktivní obchodní politice 

• Stabilizovat  personál a zvyšovat atraktivitu oboru pro lékaře, 

fyzioterapeuty a klíčové zaměstnance 

 
Stát 

• Umožnit v lázních opět edukační pobyty – diabetici a kardiologičtí pacienti -jiné 

financování než IS 

• Delimitovat ambulantní péči v lázních (přesun bývalých KLP, výkony ale nejsou 

hrazeny pro chybějící referenční historii) a umožnit ambulantně poskytnout  

PLZ 

• Lázně legislativně otevřít prevenci hrazené ze zdravotního či sociálního 

pojištění (viz Německo - nárok na týden v L pro pracující důchodce) 

• Pomoci stabilizovat odborný personálu rozšířením jeho vzdělávání i 

úpravou cen LP ke zvýšení odměňovacích možností lázní ( cena LP stagnuje 

již 6 let) 

• Podpora balneologického výzkumu a vzdělávání 
 

 

        Jak lázně stabilizovat dlouhodobě?  



 

Děkuji za pozornost.  



 

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT 
KARLOVY VARY, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Bezdíčková 

18. konference SLM ČR 
3. - 4. 12. 2015 
Lednice 



 

• V lednu roku 2013 byl v Karlových Varech založen Balneologický institut Karlovy 
Vary, o.p.s. (BIKV) 

 
• Zakladatelem BIKV je Statutární město Karlovy Vary 
 
• Zakládajícími partnery jsou AXXOS hotel & spa management, s.r.o. , Imperial 

Karlovy Vary a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s., Savoy Westend Hotel 
 
• BIKV je členem Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, České 

technologické platformy pro potraviny a Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Karlovarského kraje 
 

• Od roku 2014 je podporovatelem BIKV i Krajský úřad Karlovarského kraje 



 
BALNEOLOGIE A LÁZEŇSTVÍ  

JAKO KULTURNÍ A 
HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 



• interdisciplinární přírodovědný obor zabývající se 
vznikem, jímáním, analýzou, úpravou a využitím 
přírodních léčivých zdrojů k léčebným účelům  

   (Škapík, 1994) 
• nauka o léčení přírodními léčivými zdroji, jejich účincích 

na lidský organismus a o lázeňských léčebných 
metodách    

• balneologie je souhrnem konkrétních léčebných 
postupů užívaných v místě příslušného přírodního 
léčivého zdroje pod lékařským vedením za účelem 
úzdravy či dosažení optima restituce funkcí organizmu  
    (Jandová, 2009) 
 

BALNEOLOGIE 



• hydroterapie již kolem roku 3700 př. n. l. v čínské 
literatuře  

• koupele již kolem roku 2500 př. n. l. v egyptské 
literatuře  

• očistný charakter koupelí – kolem roku 1800  
      př. n. l. v indické a japonské literatuře  
• aplikace masáží a směsí bahna a olejů 
      za léčebným účelem u Babyloňanů  

(PhDr. Marek Zeman, Ph.D.) 
• Řecký lékař Hippokrates 
• Galénos a Asklépion 
• Aviccena 

HISTORIE 



• Císařovna Marie Terezie 
• Vincenz Priessnitz z Gräfenbergu 
• Sebastian Kneipp 
• Renesance lázeňství v 16. století 
• Největší rozmach 18.-20. století 

 
 

ČESKÁ HISTORIE 



 
 

 

KARLOVY VARY 



• český král a římský císaře Karel IV. (1350) 
• Horké Lázně u Lokte,  přejmenovány a r. 1370     

udělena KV městská práva 
• Václav Payer – pitná kúra, autorem latinského 

spisu o karlovarské léčbě a využití karlovarských 
vod, (1522) v roce 1984 prvně přeložen do 
češtiny pod názvem Pojednání o teplicích Karla 
IV. Císaře 

• Dr. David Becher - modernizaci karlovarské  
           balneologie 
 
 

  

KARLOVARSKÉ LÁZEŇSTVÍ 



• 80 termálních pramenů a několik chladných 
• 14 pramenů léčebné účely (PLZ) – 21 pramenných váz 
• 2000l/min – 73°C 
• 6,4 g minerálů/l 
• Karlovarské prameny s převahou 

hydrogenouhličitanosírano-chlorido-sodných iontů 
náleží do skupiny  

     teplých alkalických  
     glauberových slaných vod. 

 
 

 

KARLOVARSKÉ PRAMENY 



• zřídelní sedimentace 
• karlovarská vřídelní sůl -před r. 1600  

KARLOVARSKÉ PRAMENY 



• Slavní návštěvníci – kulturní a historická tradice  
• Vysoká úroveň českého lázeňství 
• Dlouholeté zkušenosti a aplikace vědeckých 

poznatků v lázeňské praxi 
• Kvalifikovaní lékaři – balneologové  a 

kvalifikovaný zdravotnický personál 
• Unikátní přírodní léčivé zdroje 
 
 
 

KULTURNÍ A HISTORICKÉ 
DĚDICTVÍ 



 
 
 

 

 
• Zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v 

lázeňství (vzdělávání BIKV) 
• Odborné posudky a poradenství 
• Ochrana PLZ a minerálních vod (MINERWA) 
• Využití vědeckých poznatků v lázeňské 

praxi (Studie účinků lázeňské léčby na 
organismus pacienta) 
 
 



 
Renata Bezdíčková 
ředitelka 
 
Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 
I.P. Pavlova 891/7 
360 01 Karlovy Vary 
 
info@bikv.cz  
www.bikv.cz 
 
  
 

mailto:info@bikv.cz
http://www.bikv.cz/


REHABILITAČNÍ LÉČBA DĚTSKÉHO 

PACIENTA PO ODSTRANĚNÍ 

ANAPLASTICKÉHO EPENDYMOMU 

MOZKU (KAZUISTIKA) 

 
VASIL JANKO, KATARÍNA LUPTÁKOVÁ  

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ S.P., DĚTSKÁ LÉČEBNA VESNA 



ANAMNÉZA 

 Pacient A. W. nar. 7.7.2006 

 RA: matka a sestra polinotičky, otec migréna 

 OA: z 2. grav., perinatálně bp, běžné dětské 

nemoci, veden alergo jako asthma bronchiale 

(Ecobec, Zodac, Helicid) 

 NO: od začátku května 2014 nausea poránu, 

později intermitentní zvracení, intermitentní 

bolesti hlavy.  



ANAMNÉZA 

 Přijat na DO Liberec, kde diagnostické MRI 

17.6.2014 (věk 7 let 11 měs.), prokázána expanze 

vyplňující IV komoru s extenzí do 

mostomozečkového koutu vlevo, dále susp. 

Metastáza v přední části III. komory.  

 18.6.2014 přijat na NCH kliniku FN Motol k 

dovyšetření a odstranění tumoru 

 27.6.2014 operace I – resekce tumoru ve IV 

komoře a levém CPA  

 Histologie: anaplastický ependymom gr. 3 

 Po operaci výsev herpes zoster na zádech 

 



ANAMNÉZA 

 7.8.204 operace II – resekce metastázy ve III. 
komoře  

 Histologie 2.: metastáza ependymomu gr.3Pooperační 
MRI: bez prokazatelného rezidua tumoru, pooperační 
změny v oblasti III. komory s prokrvácením v této 
lokalizaci v kombinaci s nevelkými ischemickými 
změnami 

 Pooperační průběh komplikován hydrocefalem, 
akutně zavedena zevní komorová drenáž (ZDK), pro 
nemožnost extubace (bulbární syndrom) zavedena 
tracheostomie (TS) 

 Další komplikace: astmatický záchvat, aspirace s 
respirační insuficiencí, dehiscence rány na hlavě, 
porucha vědomí s opětovnou nutností 
UPV…depresivní ladění nespavost (psychiatr. 
medikace) 

 



ANAMNÉZA 

 3.9.2014 operace III (doc. MUDr. M. Tichý) – 

výměna infikované zevní komorové drenáže 

(opakovaně pozitivní nlikvor – Staph. 

epidermidis) 

 

 12.9.2014 operace IV – cystoskopie, založení 

epicystostomie  

 

 21.9.2014 operace V - výměna infikované ZKD 

 



ANAMNÉZA  

 3.10.2014 operace VI (v noci bylo zhoršení stavu 

s tonickými křečemi, opistotonem, zhoršením 

hybnosti pravostranných končetin) – zaveden VP 

zkrat, zrušení ZKD, po výkonu v pořádku 

 

 8.10.2014 MRI mozku a míchy: příznivý nález bez 

průkazu recidivy či rezidua tumoru 

 

 Radioterapie 11.11. – 23.11.2014 



ANAMNÉZA 

 Neurologické vyšetření 10.10.2014 se závěrem: 

Anizokorie, Nystagmus II. st. bilat., Bulbární 

syndrom, Mutismus, Centrální spastická 

levostranná hemiparéza, VP zkrat 

 Při propouštění 19.12.2014 popisováno jako 

centrální kvadruparéza s větším postižením 

levostranných končetin, kde prakticky plegie 

 Po celou dobu hospitalizace rehabilitace v 

podmínkách onkologické JIP, ergoterapie, 

logopedická péče, bazální stimulace 

 Po Novém roce rehospitalizace k dekanylaci. 

Dekanylace TS 8.1.2015, toleroval dobře 



KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ 

LÉČBA 

 14.1.2015 nástup lázeňské léčby v DL Vesna 

Janské Lázně (do 11.3.2015, celkem 8 týdnů) 

 V klinickém obraze dominuje kvadruparéza s 

levostrannou převahou, v lokomoci otočení na bok 

 Komplexní rehabilitační léčba obsahu ITV 2x 

denně 30 min., Individuální ergoterapii 3x týdně 

30 min., Elektrostimulaci na DKK a LHK 5x 

týdně 30 min., Vířivá koupel 3x týdně, Plavání v 

termálním bazénu 3x týdně, vzhledem k 

náročnosti programu nebyla indikována 

logopedie 



KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ 

LÉČBA 

 Individuální fyzioterapie zaměřená na : 

 

Balanční cv. s využitím pomůcek (válce, míče…), 

zaměřeno na zpevnění trup. svalstva, opory o HKK 

 

Protahování zkrácených svalů 

 

Prvky NDT (Bobath koncept) 

 

Nácvik lokomoce a vertikalizace (stoj, chůze v 

bradlech, chůze s pomůckami …chůze po schodech) 

 



KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ 

LÉČBA 

 Individuální ergoterapie: 

 

Rozvoj hmatové percepce 

Nácvik úchopů, předměty různé velikosti 

Rozvoj cílených pohybů 

Manipulace s předměty a terapeutickými hmotami 
(navlékání, vkládání, tvarování terapeutické hmoty 
– kuličky, válečky…) 

Nácvik ADL – používání příboru, krájení, 
šroubování víčka, nácvik uzlů, kličky 

Rozvoj gnostických funkcí, paměti (popis včera 
prožitých událostí, činností) 



KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ 

LÉČBA 

 

 Žádost o prodloužení lázeňské rehabilitační léčby 

celkem 3x - na 8 týdnu původně neschváleno, 

povoleno 6 týdnů, poté 7, poté 8… 

 



27.1.2015 



27.1.2015 



4.2.2015 



4.2.2015 



10.2.2015 



11.2.2015 



11.2.2015 



17.2.2015 



17.2.2015 



17.2.2015 



23.2.2015 



26.2.2015 



26.2.2015 



6.3.2015 



6.3.2015 













 

 

Děkuji za pozornost 
 

 

 
www.janskelazne.com 



 

ING. LENA MLEJNKOVÁ, VŠE PRAHA 
LEDNICE 4.12.2015 



DVĚMA ROZMĚRY: 

 

- POČTEM KLIENTŮ 

 

- JEJICH STRUKTUROU A 

KOUPĚSCHOPNOSTÍ 



 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

 

 - VELIKOST POPULACE 

 - VĚKOVÁ STRUKTURA POPULACE 

 - PODÍL ŽEN V POPULACI 



 CELKOVÝ POČET OBYVATEL SE MÍRNĚ SNÍŽÍ 

 

 MÍRNÝ POKLES POPULACE DĚTÍ DO 15 LET 

 VÝRAZNÝ POKLES EKONOMICKY AKTIVNÍCH 
OSOB DO 65 LET  

 NÁRŮST POČTU OSOB 65+ 

 OSOBY 65+ BUDOU TVOŘIT 1/3 CELÉ 
POPULACE  /NYNÍ 17 %/ 

 NEJRYCHLEJI POROSTE NEJSTARŠÍ VĚKOVÁ 
SKUPINA 85+ 



 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATEL ČR V 

PODÍLECH SKUPIN DLE VĚKU 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGNOZA ČSÚ 



 



 VIZE: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PREVENCE 

NEMOCI JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO 

ZVÝŠENÍ KVALITY A PRODLOUŽENÍ AKTIVNÍHO 

ŽIVOTA VE STÁŘÍ  

 KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ V ČÁSTI G1 PLÁNU MPSV: 

     PODPOROVAT REHABILITACI A NÁSLEDNOU  

         PÉČI.  

     ZODPOVÍDÁ: MZ VE SPOLUPRÁCI SE ZP 

         TERMÍN:         2015 A DÁLE KAŽDOROČNĚ   

 



 PODLE VÝZKUMŮ ČSÚ JE V ČR 

PRŮMĚRNÁ ZDRAVÁ DÉLKA ŽIVOTA U 

MŮŽŮ 62 LET 

     U ŽEN 64 LET 

 

 ÚKOL LÁZEŇSKÉ PÉČE V POLOZE 

PREVENTIVNÍ  = PRODLOUŽIT ZDRAVOU 

DÉLKU ŽIVOTA 

 V POLOZE REHABILITAČNÍ = ZA TOUTO 

HRANICÍ ZLEPŠOVAT KVALITU ŽIVOTA 



 JAKÁ JE BONITA LÁZEŇSKÝCH KLIENTŮ 

V ZÁVISLOSTI NA VĚKU? 

 

 

 KLIENTELA S PLNOU VLASTNÍ ÚHRADOU 

 /PRŮMĚRNÝ VĚK 35 – 55 LET/ 

 

 KLIENTELA S ÚHRADOU ZP 

     /PRŮMĚRNÝ VĚK 65 +/ 



 

 Střední mzda, medián,  měla hodnotu    23 072,- Kč 
 

 do 20 let je medián výdělku                  14 882,- Kč  
 

 20–29 let                                                  20 729,- Kč 
 

 30–39 let období kariérního vrcholu    24 095,- Kč 
 

 STAROBNÍ DŮCHOD               11 075,- Kč 
 

TÝDENNÍ LÉČEBNÝ POBYT VE VAŠICH ZAŘÍZENÍCH SE 

POHYBUJE V CENÁCH            6 500 – 21 140,- Kč 



 



 



 ZMĚNAMI ŽIVOTNÍHO STYLU:  

                               STRES X JEHO KOMPENZACE 

 

 NÁSTUPEM KULTU ZDRAVÍ A MLÁDÍ 

 

 VĚDOMÍM, ŽE UDRŽENÍ ZDRAVÍ = 

NEJLEPŠÍ INVESTICE 

     /včetně podpory zaměstnavatelů/ 



 



 JIŽ V ROCE 2014 MEZIROČNĚ VZROSTL 

POČET KLIENTŮ KLP 

    O 41 % 

 

 

 ZAČÁTKEM ROKU 2015 MEZIROČNĚ 

VZROSTL POČET KLIENTŮ  KLP  

     O 64 % 

 
Zdroj: Materiál MZ, březen 2015 

      

 

 



Rok Počet českých 

klientů 

Počet 

přenocování 

Průměrná 

doba pobytu 

/OD/ 

1964 212 076 5 324 560 25,1 

1989 257 602 6 429 060 24,7 

2014* ¾ LZ 221 588 2 831 853 12,8 

2014**dopočet 299 443 3 826 828 12,8 

Vývoj za 25 let 116,2 %** 59,5 %** 51,8 % 

Vývoj za 50 let 141,2 %** 71,9 %** 51,0% 



 



Relaxace, odpočinek  43 % 

Léčba 27 % 

Příjemné procedury 13 % 

Zkrášlovací pobyty 3 % 

Kulturní a společenské dění 2 % 

Příležitost k seznámení 1 % 

Turisticky zajímavý cíl 2 % 

Jezdím jako doprovod 5 % 

Jiné 4 % 



Kritérium Celkem odpovědí Průměrné pořadí 

Dostupnost lokality 126 1,60 

Přitažlivost lokality 97 1,63 

Nabídka služeb v zařízení 112 1,70 

Cena 84 1,87 

Doporučení přátel a známých 79 1,89 

Možnosti sportovního vyžití 15 2,20 

Pověst - dobré jméno zařízení 38 2,29 

Možnosti kulturního vyžití 18 2,78 

Jiné 50 – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výzkum VŠE 2010, 361 respondentů, 18-30 let, 72 % ženy 

 

 

 

 

 

 

 

Relaxace, odpočinek 28 % 

Příjemné procedury (masáže, 

koupele, zábaly, atd.) 

27 % 

Léčba onemocnění 24 % 

Zkrášlovací pobyty  10 % 

Kulturní a společenské dění 3 % 

Turisticky zajímavý cíl (festival, 

památky, atmosféra atd.) 

4 % 

Příležitost k seznámení 3 % 

Jiné 1 % 



 NA OTÁZKU: 

 UVAŽUJTE V BUDOUCNU O POBYTU V 

LÁZNÍCH – ODPOVĚDĚLO V PRŮZKUMU 

VŠE PRAHA  2/3 DOTÁZANÝCH KLADNĚ. 

 

Soubor měl 361 respondentů, nejčetnější věková 

skupina byla 18 – 30 let, 72 % byly ženy. 

 

TO JSOU VAŠI POTENCIÁLNÍ KLIENTI!!! 







                              



 MPSV : „Příprava na stárnutí v ČR“, odborný 

materiál 

 MPSV: Národní akční plán podporující pozitivní 

stárnutí pro období 2013 – 2017 

 ČSÚ: Strukturální mzdová statistika 

 ČSSZ: Starobní důchody 

 MZ: „Současná situace českého lázeňství“, březen 

2015 dostupné: 

 Mlejnková, L. a kol. studentů: Výzkum spotřebního 

chování v lázeňském CR, VŠE Praha, 2011 



 http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_

uploads/8d54be2bf6fe27de/uploads/Soucasna-

situace-ceskeho-lazenstvi.pdf 

 

http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/8d54be2bf6fe27de/uploads/Soucasna-situace-ceskeho-lazenstvi.pdf
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LÁZNĚ LEDNICE, LÁZNĚ POHÁDKOVÉHO KRAJE 

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA 



ZAHÁJENÍ ČINNOSTI LÁZNÍ 

Od února 2007 provozují Lázně Hodonín jako svou provozovnu Lázně Lednice, lázeňský 

dům Perla. 

Prosadit se s novými lázněmi, které budují tradici v místě, kde dříve lázně nebyly, je hodně 

složité. Okolnosti při zahájení provozu nebyly příliš příznivé. Lázně Lednice zahájily 

provozování v roce 2007 jako hotel s balneoprovozem. Činnost rehabilitace, respektive 

balneoprovozu, byla prováděna na základě registrace nestátního zdravotnického zařízení 

podle zákona č. 160/1992 Sb. Lázně sice disponovaly osvědčením ke zdroji přírodního 

léčivého zdroje, ale nebyly v té době ještě vyhlášeny ministerstvem zdravotnictví léčebnými 

lázněmi. K vyhlášení došlo v dubnu 2009 vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 

145/2009 Sb.  

   



ZAHÁJENÍ ČINNOSTI LÁZNÍ 

   
V době tohoto procesu lázně musely plnit své závazky jak vůči zaměstnancům, 

tak vůči smluvním partnerům. Bez příspěvku zřizovatele první dva roky a 

podpory naší mateřské organizace bychom rozjezd lázní nezvládli.  

  

  

Lázně Lednice musely proniknout v krátké obě na trh samoplátecké  klientely, 

aby byly schopny vytvořit dostatečné finanční zdroje na svůj provoz i bez vazby 

na zdravotní pojišťovny. Organizace se v průběhu působení na trhu lázeňské péče 

dobře zavedla a i v současnosti je zaměřena převážně na samopláteckou klientelu. 



Jodobromová voda činí naši 

lázeňskou zónu jedinečnou. 

V sedmdesátých a 

osmdesátých letech  

na základě klinického 

výzkumu jodových vod na 

Hodonínsku, označil 

Výzkumný ústav 

balneologický tyto jodové 

vody jako jedinečné 

přírodní minerální vody 

tohoto druhu v Evropě.  

 

Lednické vody jsou totožné. 
 

PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ 



REALIZACE ZÁMĚRU ROZVOJE LÁZEŇSKÉ 

INFRASTRUKTURY V JM KRAJI 

 

• více využít vysoce kvalitní PLZ v Hodoníně a Lednici 

• rozšířit dobře fungující lázně v Hodoníně 

•  postavit nové lázně v jedinečném prostředí LVA 

 

CÍLE ZÁMĚRU 

 
•rozvoj lázeňství na Jižní Moravě 

•výrazná přidaná hodnota pro turistickou nabídku JM 

•zvýšení turistické návštěvnosti a prodloužení délky pobytu turistů    

•zvýšení přitažlivosti regionu pro domácí a zahraniční návštěvníky 

•zvýšení zaměstnanosti v regionu 

 



REALIZACE DVOU NOVÝCH LÁZEŇSKÝCH BUDOV 

v Hodoníně jako rozšíření kapacity existujících lázní 
104 lůžek 

130,400.000 Kč 

48 nových pracovních míst 

 

v Lednici – navázat na nový, státem uznaný PLZ, parametry pro 

klimatické lázně (zák.č. 164/2001 Sb.) 
76 lůžek 

kapacita léčebná 150 = možnost pro existující externí ubytovací kapacity 

119,600.000 Kč 

63 pracovních míst 

 

Celkové náklady = 250 mil. Kč: 
Dotace ze SROP – 140,6 mil. Kč 

Úvěr – 109,4 mil. Kč 

 



LÁZNĚ HODONÍN – LÁZEŇSKÝ DŮM  EVA 



LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA 



EFEKT REALIZACE PROJEKTU 

   Nabídka pro cestovní ruch a lázeňství byla rozšířena 

 a úspěšně nastartována 

 

  Nové kapacity si postupně našly své místo na  trhu 

 

  Průměrná obsazenost Lázní Lednice za celé 

 období=79% 

 

  Návštěvnost v roce 2007=  8 633 

 

  Návštěvnost v roce 2014= 43 493 

 

CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ více než 214 000 (k 30.6.2015) 

 



MILNÍKY V ČINNOSTI LÁZNÍ LEDNICE 

   2009 vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví ČR léčebnými lázněmi 

 

   2010 – získaly Lázně Lednice ocenění Sdružení spotřebitelů –    

 „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje“.  

 

  2011 – v říjnu t.r. jsme dosáhly stotisícího návštěvníka. 

 

  2012 – zařazení Lednice do Indikačního seznamu  

 pro lázeňskou péči. 

 

  2013 – uzavření smluv se zdravotními  

 pojišťovnami 

 

  2013 – zahájení činnosti cestovní  

 kanceláře CK-LAZNE.CZ. 

 

  4. 10. 2014 – slavnostní otevření  

 lázeňské kolonády 



LÁZNĚ LEDNICE NA INDIKAČNÍM SEZNAMU 

Od 1. 10. 2012, kdy nabyla účinnosti vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 

267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, jsou nově zařazeny léčebné lázně 

Lednice do indikačního seznamu a získaly tak možnost poskytovat lázeňskou 

léčebně rehabilitační péči pro dospělé pacienty zdravotních pojišťoven.  

 

Zatím uzavřeny smlouvy se třemi pojišťovnami – ZP MV ČR a VZP a VOZP. 

Probíhá jednání s OZP. 

Indikační zaměření pro Lázně v Lednici: 

Indikační skupiny: 

VI. – Nemoci nervové 

VII. – Nemoci pohybového ústrojí 

XI. – Nemoci gynekologické 

 



TROCHA STATISTIKY… 

Aby lázeňské služby měly úspěch, musí být vytvořeny na základě analýzy 

trhu a podrobných znalostí cílové skupiny zákazníků.  

 

 

Analýzu provádíme z dat, která jsou nejčastěji zjišťována pomocí 

dotazníkového šetření.  

Cílem dotazníku je provádět pravidelně průzkum spokojenosti klientů a 

dalších atributů, které jsou důležité pro rozhodování a plánování.  

 

 

Ani nejkvalitnější služba se neprodá sama, je důležité dobře stanovit 

cenu, místo nabízené služby, službu vhodně propagovat  

a excelentně zajistit. 

 



STATISTIKA DOTAZNÍKŮ LD PERLA 2014 
2012 

Věk návštěvníků Pracovní poměr Důvod návštěvy Informační zdroje 

56 – 65 let 408 zaměstnanci 585 prostředí 674 internet 498 

46 – 55 let 284 důchodci 532 nové zařízení 261 přátelé 607 

66 a více let 278 OSVČ 117 služby 357 naše www 135 

2013 

Věk návštěvníků Pracovní poměr Důvod návštěvy Informační zdroje 

56 – 65 let 462 zaměstnanci 751 prostředí 801 internet 701 

46 – 55 let 348 důchodci 549 nové zařízení 159 přátelé 640 

66 a více let 358 OSVČ 216 služby 798 naše www 130 

2014 

Věk návštěvníků Pracovní poměr Důvod návštěvy Informační zdroje 

56 – 65 let 593 zaměstnanci 693 prostředí 787 internet 464 

46 – 55 let 406 důchodci 584 nové zařízení 141 přátelé 615 

66 a více let 458 OSVČ 235 služby 767 naše www 125 



STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI LD PERLA  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (do 30. 6.) 

Tuzemská 
klientela 

2348 6951 7163 7273 10798 9384 8818 8818 4200 

Zahraniční 
klientela 

207 228 133 138 388 299 201 168 97 



NABÍDKA LD PERLA 

• Neustále inovujeme nabídku.  

 

• V současné době nabízíme kolem 40 pobytových 

balíčků. 

 

• Poskytujeme více než 100 druhů procedur. 

 

• Na každý rok tvoříme novou nabídku. 
 



TAKTO V LÁZNÍCH LEDNICE NELÉČÍME…. 

Pouštění žilou a baňkování, kolorovaný dřevořez z českého 

lékařského rukopisu, kolem r. 1500 



ANI TAKTO…. 

Masáže a manipulace, Avicenna, 

mědirytina, r. 1556 



NYNÍ JE LÉČENÍ TAKTO PŘÍJEMNÉ… 



NOVINKY PRO ROK 2015: 

 Rituál královny Kleopatry – Alquimia 

 

 

 

 Tajemství královny Kleopatry 

 Oáza klidu 

 Shirodhara 

 



    

   

 DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

☻  

na viděnou 

 v Lázních Lednice 

www.lednicelazne.cz 

Tel.:  + 420 519 304 811 



Marketing v destinačním 
managementu lázeňství

Marketingový trend v destinačním 
managementu - andragogika



Lázeňství a wellness v ČR – součást domácího 
a incomingového cestovního ruchu



Podpora moderního pojetí lázeňství, tj. rozšiřování 
jejich funkcí

Celoroční destinace pro trávení dovolené

Využití aktivního marketingu



Organizace destinačního 
managementu

� Předpoklad úspěšnosti lázeňských destinací

� Na jejím řízení – místní a veřejná samospráva, 
zástupci místních podnikatelských subjektů, různá 
profesní sdružení, neziskové organizace, ale i 
zástupci rezidentů, akademické obce, centrály 
cestovního ruchu apod.

� Koordinovaný postup – základ marketingové 
koncepce destinačního managementu



Podstata marketingové 
koncepce destinačního 

managementu spočívá v 
orientaci všech 

zainteresovaných subjektů na 
uspokojení požadavků 

návštěvníků lázeňské destinace 
za účelem dosažení zisku



Příklady úspěšné spolupráce

� Destinace Lipensko – produkt „Lipno baví“





Lázeňský trojúhelník

� „Aktivní letní dovolená v západočeských 
lázních“

� Golf – komplementární aktivita k lázeňství

� Cyklostezka na Ohři, pěší turistika – regionální 
naučné stezky



Luhačovice

� DM – spolupráce s centrálou cestovního ruchu –
východní Morava, PR

� Podpora prodeje - Hit sezony – soutěž vyhlašována 
centrálou cestovního ruchu východní Moravy –

2013 - Wellness dovolená v lázních a na horách
2014 - Regenerace zad a kloubů (Lázeňský hotel Palace) 
2015 - Po stopách Dušana Jurkoviče
Vánoce v Alexandrii



2015 - Po stopách Dušana Jurkoviče

Jurkovičův dům ↑ Chaloupka ↓Sluneční lázně ↓



Jestřábí ↓ Hudební pavilon ↓Vodoléčebný ústav ↑ Vila Valaška ↑



Segmentace – detailní popis 
homogenní skupiny zákazníků

� Vhodné cílové segmenty

� DCR – dle způsobu úhrady za lázeňskou péči

� Incoming: 
- aktivní, mladí, bez dětí, cca 20 – 35 let
- rodiny s dětmi, cca 25 – 40 let
- střední a starší věk „prázdné hnízdo“, cca 40 – 60 let

� Senioři 60+, aktivní, handicapovaní



Nové trendy v marketingové 
komunikaci destinací

� Přechod od pasivních k aktivním 
komunikačním formám

� Posun od B2C k C2C

� Cílem – informovat CS o produktu, destinaci,
ovlivnit jejich názory, vzbudit zájem a 
přesvědčit je ke koupi (AIDA)

� Udržet si zákazníky, vytvořit věrné zákazníky, 
komunikovat s nimi, vytvářet důvod k návratu



� Podlinková komunikace na úkor nadlinkové

� Alternativní marketingová komunikace –
vytváření emociálních vazeb s CS, ústní reklama 
WOM, využití ulice (Street marketing), internet, 
querilla marketing, buzz marketing, 
Multisenzorický marketing – Event marketing

� Product placement

� Nekomerční formy komunikace, propojení 
zákazníků mezi sebou



Tématická východiska pro tvorbu 
produktů v lázeňství

� Vždy spojená se Zážitky

� Např. Schoeber R.:

1. explorativní– vyhledávání info, objevování něčeho nového, cílem je 
navodit opak nudných chvil všedního dne. Př. Záhadná místa, exotická 
jídla, geocaching, munzee, geoquesting

2. biotické– vyhledávání nových a neobvyklých tělesných podnětů a 
zážitků – rafting na divoké řece, plavba plachetnicí, horská trasa

3. sociální– vyhledávání kontaktů s lidmi, které není možné potkat 
každodenně, kompenzace nedostatku času na sebe navzájem

4. optimalizované– představují příznivý dopad a hlavně důsledky cesty po 
návratu, např. opálení, obdiv za odvahu, výrazné zlepšení zdravotního 
stavu. Efekt cestování či pobytu v lázních se prodlouží do následujících 
běžných dní. 



Mark Hughes:

„Pokud lidem nenabídnete něco chytrého, 
přitažlivého, neobvyklého, zábavného, 

chytlavého, pozoruhodného…pokud jim 
nedáte něco, o co by se rádi podělili s přáteli, 

aby je pobavili, aby vypadali chytře nebo 
zajímavě, aby tím zapůsobili – zapomeňte na 

marketingový úspěch.
Žádný buzzzz, žádný rozruch nevyvoláte, budete 

neviditelní a neznámí…“



� české lázně jsou pro všechny (pestrá nabídka léčebných metod a procedur, 
minerální vody, rašeliny, bahna, slatiny, tradice, historie)

� přehledná nabídka – zaměření lázní na léčbu různých druhů obtíží, široka 
nabídka léčebných procedur – minerální vody, rašeliny, slatiny, vana atd.

� wellness procedury i pro nejnáročnější klienty, relax, sauny, masáže, 
zkrášlovací procedury

� české lázně jsou obklopeny krásnou přírodou (typická lázeňská 
architektura, společenský a kulturní život

� profesionalita, kvalita a odbornost (kvalifikovaný personál, certifikáty 
kvality)

� historie, příběhy, osobnosti (J.W.Goethe, W.A.Mozart, Paganini, L. van 
Beethoven, car Petr Veliký, anglický král Edward VII, T.A.Edison, Mark 
Twain, Vincenz Priessnitz, Jan Becher). Příběhy a legendy vzniku míst

� Gastronomie
(lázeňské speciality, oplatky, bylinné likéry, cukrárny) 

� sportovní, kulturní vyžití – indoor, outdoor, koncerty, festivaly
� eventy - celoročně
� vzdělávání – nový trend, univerzity 3. věku, andragogika – jako nový 

marketingový směr v lázeňství



České lázně jsou pro všechny (pestrá nabídka léčebných metod a 
procedur, minerální vody, rašeliny, bahna, slatiny, tradice, historie)



České lázně jsou pro všechny (pestrá nabídka léčebných metod a 
procedur, minerální vody, rašeliny, bahna, slatiny, tradice, historie)

T.G. Masaryk v Karlových Varech, 20. léta�



Přehledná nabídka – zaměření lázní na léčbu různých druhů 
obtíží, široka nabídka léčebných procedur – minerální vody, 

rašeliny, slatiny, vana atd.

Bahenní lázně ↓



Wellness procedury i pro nejnáročnější klienty, 
relax, sauny, masáže, zkrášlovací procedury

Hydrokinezioterapie ↑



Wellness procedury i pro nejnáročnější klienty, 
relax, sauny, masáže, zkrášlovací procedury

Thermal-Balneo-wellness-centum



České lázně jsou obklopeny krásnou přírodou (typická 
lázeňská architektura, společenský a kulturní život



Profesionalita, kvalita a odbornost (kvalifikovaný 
personál, certifikáty kvality)



Historie, příběhy, osobnosti (J.W.Goethe, W.A.Mozart, 
Paganini, L. van Beethoven, car Petr Veliký, anglický král 
Edward VII, T.A.Edison, Mark Twain, Vincenz Priessnitz, 

Jan Becher). Příběhy a legendy vzniku míst

Mozart

Goethe



Gastronomie



Gastronomie
(lázeňské speciality, oplatky,

bylinné likéry, cukrárny)



Sportovní, kulturní vyžití – indoor, 
outdoor, koncerty, festivaly



Eventy - celoročně



Vzdělávání – nový trend, univerzita 3. věku,
andragogika – jako nový marketingový směr v lázeňství



Zámecká jízdárna Lednice



Lednicko-valtický areál



Děkuji za pozornost

Doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.

Vysoká škola obchodní Praha



Kliknutím lze upravit styl předlohy. 



























































 
 

RNDr. Jiří Schlanger , MUDr. Lubomír Mankovecký,CSc., 
RNDr. Ondřej Mráz, Ing. František Och,  
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 Vize a inovace v lázeňství 
Konference lázeňství SLM, 

Lednice, 3.- 4.12.2015 



 
VÚ balneologický, v.v.i. 

 

Výzkumný ústav balneologický v.v.i. byl založen v červnu 

2011 jako veřejná výzkumná instituce. Programově navazuje 

na zrušený Výzkumný ústav balneologický s.p. v roce 1991.  

V oblasti základního a aplikovaného výzkumu se věnuje 

především problémům balneotechniky (jímání nebo odběr, 

distribuce, zpracování, kontrolní péče a ochrana přírodních 

léčivých zdrojů - PLZ ) a balneomedicíny. Dále se věnuje 

sociálně-ekonomickým souvislostem lázeňství a informační 

podpoře procesů v lázeňství. 
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21. Století – století inovací 

INOVACE 

 technologické 

 ekologické (strategie udržitelného rozvoje) 

 společenské (sociální) 
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Inovace technologické 

 Léčebné postupy s využitím PLZ je třeba považovat za 

technologie stejně jako nové léky nebo léčebné postupy na 

bázi kmenových buněk 

 Medicína a tedy i balneomedicína založená na důkazech 

 Od léčby symptomatické (léčení či zmírnění příznaků nemoci) 

k léčbě kauzální (léčení  příčiny, dnes už obvykle na 

molekulární úrovni) 

 Lázeňská léčba působí komplexně na zdraví jedince a to 

prostřednictvím účinku na psycho-neuro-endokrino-imunitní 

systém, čímž podporuje regeneraci a brání nebo potlačuje 

degeneraci tkání. 
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Balneomedicína 

 

 výzkum působení přírodních léčivých zdrojů na organismus 

(centrální a autonomní  nervový systém, imunitní systém, 

hormonální systém, bolest, psychiku, apod.) v rámci 

lázeňského léčení v celém spektru diagnóz 

 výzkum a vývoj vhodných vyšetřovacích metod a postupů v 

rámci lázeňské léčby 

 výzkum pro stanovení efektivity terapeutických léčebných 

postupů a jejich vhodnosti aplikace u jednotlivých diagnóz     

(se snahou o neustálé zlepšování) 
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Balneomedicína 

 výzkum, vývoj a ověřování použitelnosti a účinnosti 

speciálních léčebných přípravků, nových moderních přístupů a 

metod  k efektivní lázeňské léčbě 

 výzkum a vývoj vedení zdravotnické dokumentace 

(informatika, logistika, legislativa, forenzní výzkum, apod.) 

 výzkum pro stanovení významu lázní jako center pooperační 

péče, následné a ucelené rehabilitace 

 prezentace pro preventivní a edukační programy pro jednotlivé 

indikace 

 vědecká a odborná publikační  činnost 
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Inovační přístupy v balneomedicíně 

 Balneoterapie jako plnohodnotná součást komplexní zdravotní péče v 

souvislostech a návaznostech (od izolace k integraci) 

 Výzkum v oblasti biomarkerů na molekulární úrovni 

 Sdílení informací a optimalizace péče s ostatními segmenty zdravotní péče – 

změna role lázeňského lékaře 

 Využití telemedicíny a asistivních technologií ke zvýšení dostupnosti 

lázeňské péče a zúžení kontraindikací 

 Využití MKFS a dalších objektivních metod k hodnocení medicínské 

efektivity lázeňské péče 

 Využití metody HTA (Health Technology Assesment- hodnocení 

zdravotnických technologií) k objektivnímu posouzení ekonomické 

efektivity lázeňské péče 
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Inovace ekologické 

 

Ekologie v širším (udržitelný rozvoj) a užším 

(biologie – životní prostředí) slova smyslu: 

 Udržitelnost zdrojů 

 Udržitelnost ekonomická 

 Bezpečnost 

8 



 
 

Udržitelnost zdrojů – 
- přírodní léčivé zdroje 

 

 Riziko degradace lázeňských zřídel vlivem důlní činnosti 

přetrvává dodnes a souvisí s trvalým narušováním zřídelních 

struktur vlivem antropogenní činnosti, s drenážním efektem 

důlních děl a s mísením prostých studených vod a důlních vod 

s vodami minerálními, přičemž dnešní, případně budoucí, 

rozsah povrchové těžby může mít fatálnější důsledky než 

historické případy. Podle některých názorů tyto důsledky se 

nemusí projevit jen na naší straně hranice se Svobodným 

státem Sas 
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Udržitelnost zdrojů – 
- přírodní léčivé zdroje 

 Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

           - geneze podmínek pro výzkum: 

„Regionální inovační strategie - RIS Ústeckého kraje“ - 

- opatření C.1.2 Koordinované využívání zdrojů určuje VÚB, v.v.i. jako 

řešitele úkolů sladění současné i budoucí těžby s požadavky na ochranu 

přírodních léčivých zdrojů, především léčivých vod/lázeňských pramenů a 

plynů. 

„Případová studie rizika“  

–  posouzení rizika vlivu rozšíření těžby hnědého uhlí v mostecké pánvi za  

územní ekologické limity (ÚEL) na přírodní léčivé zdroje (PLZ) jako možná 

součást kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů k USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. října 2015 č. 827 
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Udržitelnost zdrojů – 
- přírodní léčivé zdroje 

Možný obsah případové studie rizika: 
- Aktuální nezávislé odborné posouzení možných konkrétních rizik ohrožení PLZ 

vzhledem ke konkrétnímu návrhu změny ÚEL – rozsahu, hloubky a lokalizace 

těžby na velkolomu Bílina. 

 - Aktualizace a monitoring současného stavu opatření, určených k 

ochraně PLZ v exponovaných oblastech mostecké pánve (zejména velkolomy 

Bílina a ČSA).  

 - Specifikace konkrétního vlivu těžby na PLZ, tj. možné ovlivnění 

hydrogeologických poměrů a z toho vyplývající specifikace rizik ovlivnění a 

narušení zdrojových struktur minerálních vod, iniciace vývěrů a průvalů vody do 

prostoru těžby („stařinové vody“), vč. určení účinného způsobu ochrany 

infiltračního území, zdrojových oblastí a režimu nakládání s důlními vodami. 

 - Návrh závazných opatření pro ochranu PLZ v dosahu těžby, stanovení 

preventivních opatření proti nevratným ekologickým změnám a úprava 

ochranných pásem lázní podle zákona. 
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Udržitelnost zdrojů – 
- přírodní léčivé zdroje 

 

 

 Na Případovou studii rizika, týkající se především Mostecké 

pánve, má navázat v rámci přípravy dokumentů Surovinové 

politiky ČR důležitá část problematiky – „Studie možného 

vlivu současné těžby a těžby za ÚEL ve vztahu k riziku a 

ochraně PLZ“ pro „Region severozápadní Čechy“.  
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Udržitelnost zdrojů – 

- přírodní léčivé zdroje 

 

 Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

            - dlouhodobý užitný potenciál: 

 

Využitelnost PLZ představuje pro stát a jeho občany dlouhodobý užitný 

potenciál – „geologický věk“, na rozdíl od vlastní těžby hnědého uhlí, s 

dobou trvání „pouhých desítek let“. 
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Udržitelnost zdrojů – 
- přírodní léčivé zdroje 

 

Mezi historicky známé případy ohrožení PLZ patří především:  

-Následkem průvalu na dole Dollinger v r. 1879 a průvalů na dole Viktorie v. r. 

1887 a 1892 došlo k definitivnímu omezení využívání původních přepadů 

teplických minerálních vod, které bylo nutné nahradit čerpacími objekty, 

čímž došlo k celkovému snížení teploty i mineralizace minerální vody. S 

následky průvalu lázně v Teplicích musí počítat dosud. K průvalům z 

podložního krystalinika pánevních sedimentů docházelo i ve 20. století (1963 

důl Alexandr 30 l/s, 1985 jáma Pokrok 25 l/s). 

- Následkem průvalů teplých a proplyněných vod na dole Marie došlo k 

výraznému snížením využitelné vydatnosti karlovarských pramenů v letech 

(1901-1908), které se navracely k původním hodnotám až po zatopení chodeb 

sloje Josef. 
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Inovace v balneogeologii a 

balneotechnice 

 

 Řízení rizik (risk management) v oblasti 

geologie přírodních léčivých zdrojů 

 Sledování vlivu přírodních dějů a lidské 

činnosti na PLZ a ochrana PLZ 

 On-line monitoring PLZ-MV a jejich využívání 

a korelace s údaji o rizikových faktorech 
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Udržitelnost ekonomická 

Využití hodnocení zdravotnických technologií = 

health technology assessment: 

 multi-disciplinární pole politické analýzy, která zkoumá 

lékařské, ekonomické, sociální a etické důsledky a přidanou 

hodnotu šíření a používání zdravotnické techniky ve 

zdravotnictví,   

 proces posuzování efektivity péče z hlediska užitku pro 

pacienta (efektivita vynaložených prostředků vztažená na 

kvalitu poskytnuté péče), 

 obdoba postupů při zajišťování a hodnocení kvality 
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Udržitelnost ekonomická 

 

 HTA nelze vztahovat jen k nákladům zdravotního pojištění 

 

 

 HTA musí zohlednit širší ekonomická kritéria, zejména dopady 

na veřejné rozpočty, výnosy daní a pojistného vers. náklady na 

služby a finanční a věcné dávky 
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Udržitelnost ekonomická 

Příklad uplatnění metody HTA v lázeňství: 

 

Nákladová efektivita využití asistivních technologií a lázeňské 

péče v dětské obezitologii – 

 hodnocení klinických dat SLL Bludov a obezitologické 

ambulance FN Motol, 

 nákladová analýza plátce a poskytovatele 

 návrh léčby dětské obezity 

(FBMI ČVUT) 
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Bezpečnost 

 

 bezpečnost (snížení rizika ohrožení) PLZ 

 bezpečnost pacienta – komplexnost péče a sdílení informací 

 bezpečnost poskytovatele – informace o pacientovi a 

spolupráce mezi poskytovateli 

 kybernetická bezpečnost – ochrana osobních údajů a citlivých 

dat 
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Společenské inovace 

 Aktuální problémy zdravotnictví a sociální agendy 

nelze vyřešit parametrickými změnami v rámci 

současných systémů. 

 Potenciál parametrických změn je vyčerpán. 

 Problémy je třeba řešit v rámci společenských 

inovací. 

 Znamená to měnit ne parametry, ale paradigma 

systémů. 
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Společenské inovace 

 opatření nemohou reagovat na vnější symptomy, ale 

na příčiny jevů, 

 reformovat socializmus je kontraproduktivní, 

 měnit je třeba obsah a vztahy a pak teprve instituce 

 lze čerpat ze zdrojů a zkušeností 1. československé 

republiky, sousedních zemí (Německo, Rakousko) a 

protestantských zemí Evropy, inspirativní je Izrael, 

 nelze vytrhávat jednotlivá opatření z kontextu 
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Objektivní změny 

 změny demografické – stárnutí populace 

 prodlužování lidského věku 

 prodlužování věku dožití ve zdraví (s výhradou pro 

ČR) 

 limitované finanční zdroje – potřeba udržitelnosti 

systémů úhrad, efektivita a schopnost jejího měření 

 limitované lidské zdroje – lepší využití 
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Subjektivní problémy ČR: 

realita veřejné správy a veřejné moci 

 

 neznalost materie a souvislostí 

 chybí vzdělávání veřejné správy, analytika a prognóza 

 panuje rezortismus a alibismus 

 strategie jsou kabinetní řešení bez participace 

 chybí umění tvořit politickou shodu 

 malé ambice a strach z vysoké míry abstrakce v oblasti etické a 

hodnotové, 

 neschopnost vnímat ekosystém jako možnou variantu okolí 
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Příklady změn ve zdravotnictví a sociální 

agendě 

 od nahodilosti k odpovědné sociální práci na 

územích, 

 zkvalitnění plánování, 

  od rezidenční péče a ambulantních služeb 

(pohyb pacienta a klienta) k péči terénní ve 

vlastním domácím prostředí (pohyb za 

pacientem, klientem), 
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Příklady změn ve zdravotnictví 

 a sociální agendě 

 

 od jednotlivých služeb poskytovaných jednotlivými 

poskytovateli k integraci služeb v rámci integrované 

komunitní zdravotní a sociální péče, 

 od péče k podpoře (participace), 

 od cílových skupin k individuu (viz sociální jevy a 

sociální situace), 
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Příklady změn ve zdravotnictví  

a sociální agendě 

 

 od nahodilosti v rozhodování k rozhodování na 

základě objektivního hodnocení 

 od akumulace dat u jednotlivých orgánů a 

poskytovatelů ke sdílení dat mezi oprávněnými 

osobami 

 od kompenzace (kompenzačních pomůcek) k inkluzi 

(ke službám podporujícím inkluzi) 
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 Kontakty VÚB, v. v. i. 

 

 

 Adresa:   Mšené-lázně, Prosek 174, PSČ 41119, ČR 

 Telephone:  +420 416 865 220  

 Fax:   +420 416 865 195  

 Mobile:  +420 606 623 666 

 E-mail:   och@balneologie.eu,  

 Website:  www.balneologie.eu 

 Kontaktní osoby:  Ing. František Och, RNDr. Ondřej Mráz, RNDr. 

Jiří Schlanger, prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc, MUDr. Ĺubomír 

Mankovecký, CSc., Ing. Josef Bíža, Bc. Dita Plíhalová 
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Děkuji za pozornost 

 

 

 RNDr. Jiří Schlanger 

 mpř. Rady ústavu – VÚ balneologický, v.v.i. 

 jiri.schlanger@gmail.cz 

 GMS  + 420 736 504 777 
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Výzkumný ústav balneologický, veřejná 

výzkumná instituce 

Mšené-lázně, Česká republika 
 

Registrováno v Rejstříku Veřejných Výzkumných Institucí vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 9. června 2011 

 
 



 

 Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

 
 

Postřehy z historie a současnosti léčebného turismu 

Historie. Zdravotní turistika - nic nového. Ve starověkém Řecku, 

poutníci a pacienti přicházeli z celého Středomoří do svatyně 

uzdravení boha Asklepia u Epidauru. Ve starořímské Británii, 

pacienti vcházeli do vody na svatyni u Batha, praxe, která 

pokračuje 2000 let. V 18. století bohatí Evropané cestovali do 

lázní na Nilu nebo k Rudému moři (Safaga). Nyní, 21. století s 

relativně levným leteckým (low-cost jet) cestováním umožnilo 

rozvoj tohoto odvětví nejen pro bohaté, ale i pro příslušníky 

nižších příjmových skupin. 
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  
 

 

Zdaleka nejvýznamnější zemí s rozvinutým zdravotním turizmem jsou 

USA.  Proto nejprve několik dat: 

Zdravotní péče v USA stejně jako ve většině zemí světa, je v krizi.   

Náklady na zdravotní péči v USA dosahují hodnot vyšších než kdykoliv 

předtím, asi $ 2 biliony ročně, což je 16% HDP, jde o čtyřnásobek výdajů na 

národní obranu.  

V ČR, jak to dokládá tabulka na snímku č.20, jde asi o celkové výdaje ve 

výši cca 300 mld. Kč, což je málo přes 7% HDP.  

Podle Světové zdravotnické organizace, průměrná očekávaná délka dožití 

při narození v USA činí 79 let (v ČR 78, což je velmi podobné). 
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  
 

 

 Náklady na zdravotní péči rostou tak, že i bohatá ekonomika si nemůže dovolit 

hradit vše. 

 Přes prosazení Obamova zákona o ochraně pacientů a cenově dostupné péči (The 

Patient Protection and Affordable Care Act- tzv. Obamacare) je zde však řada potíží. 

Jde např. o vyloučené léčebné úkony z pojištění, apod.), které pro velkou část 

populace omezují přístup ke kvalitní léčebné péči.  

 Na druhé straně, je v poslední době mnoho zpráv o vysoce kvalitní péči a špičkové 

chirurgii, která je dostupná v zemích, jako je Indie, Thajsko, Singapur a Malajsie.  

 Důsledek: Rostoucí proud nepojištěných a nedostatečně pojištěných Američanů 

vstupuje na paluby letadel nikoliv pro dříve obvyklý facelift, plastiky břicha, ale 

především pro nízké ceny náhrad kyčelního kloubu a sofistikované srdeční operace. 
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

 

Příliv zahraničních pacientů do Indie je na vzestupu.  

 

 Nejpřesvědčivějším důvodem je cena. Mnoho Američanů vyhledává léčbu na úrovni 

jedné čtvrtiny nebo někdy dokonce desetiny z ceny doma.  

 Například, náhrada srdeční chlopně, která bude stát v USA až $ 200000 nebo více, 

bude stát $ 10.000 v Indii – kde to ještě zahrnuje zpáteční letenku, okružní letecký výlet 

a krátký dovolenkový balíček.  

 Podobně, nekovový zubní můstek v USA v hodnotě $ 5500 stojí v Indii $ 500.  

 Náhrada kolenního kloubu v Thajsku s šesti dny fyzikální terapie stojí asi jednu 

pětinu toho, co ve Státech, atd. 
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

 

 

 V Kanadě, často mají zájem o tento typ turistiky lidé, kteří jsou frustrovaní kvůli 

dlouhým čekacím dobám.  

 Ve Velké Británii, pacient si často nemůže dovolit čekat na ošetření v zařízeních 

hrazených National Health Service, ani si nemůže dovolit navštívit lékaře v soukromé 

praxi.  

 Přitom ve výše jmenovaných destinacích zdravotní turistiky působí vysoce 

kvalifikovaní a vyškolení lékaři, jsou zde akreditovaná zařízení a moderní technologie, 

což vše zvyšuje atraktivitu pro pacienta ze Západu.  
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

 

Je to opravdu tak dokonalé? 

 

 Existuje více než 200 lékařů, kteří jsou certifikováni ve Spojených státech a 

slouží v Bangkoku v Bumrundgrad nemocnici.  

 Tam je také několik nemocnic, které jsou akreditované Joint Commission 

International (JCI) a staly se pobočkami prestižní Johns Hopkins University v 

Baltimore.  

 V oblasti, kde zkušenost je stejně důležitá jako technologie, kooperující 

kardiologický institut a výzkumné centrum v Dillí a Faridabad, Indie, může 

provádět téměř 15.000 srdečních operací každý rok, a míra úmrtnosti u 

pacientů během chirurgického zákroku je jen 0,8 procenta. To je méně než 

polovina hodnoty ve většině velkých nemocnic ve Spojených státech.  
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

 

 V některých zemích, kromě výše uvedeného, se kliniky opírají o sofistikované 

výzkumné infrastruktury. Indie má vedoucí roli mezi zeměmi, které jsou top v 

biotechnologickém výzkumu. 

  

 Podle hodnocení největších amerických asociací pro zdravotní turizmus se Indie a 

Jižní Korea tlačí vpřed s výzkumem kmenových buněk, přičemž jejich úrovni se 

přiblížila jen Velká Británie. 

 

 Také, kromě kvalifikované skupiny lékařů, mnoho zahraničních klinik v těchto 

destinacích má vyšší poměr zdravotních sester na jednoho pacienta, než u jakéhokoli 

západního zařízení, a některé kliniky poskytují pacientům jednolůžkové pokoje, 

které jsou na úrovni pokojů ve čtyřhvězdičkových hotelech, se zdravotní sestrou 

věnující se každému pacientu 24 hodin denně.  
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

 

Vybrané základní agendy léčebného turizmu ve světě 

 

 Zdravotní Turistika ve smyslu cestování do jiné země za lékařskou péči, 

zubním lékařstvím a chirurgickým postupům, je na vzestupu. Zahrnuje také 

aspekty pro volný čas, které obvykle souvisejí s cestováním a cestovním 

ruchem. Stále více a více jednotlivců v západních zemích, především v 

USA využívá této populární alternativy zdravotní péče. V západním světě 

jde většinou o následující vybrané agendy léčebné turistiky: 
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Léčebný turizmus ve světě a v ČR 
František Och, Ĺubomír Mankovecký 

Lednice 2015  

Agenda Léčebné procesy a Benefity: 

 Úspora nákladů 

 Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč mnoho lidí cestuje po celém světě k lékařskému 

ošetření je obrovská úspora nákladů. V závislosti na druhu léčby a na volené zemi, nepojištění 

pacienti a pacienti nedostatečně pojištění  mohou ušetřit až 70% proti nákladům v USA. 

 Vysoká kvalita péče 

 Nemocnice, které jsou např. partnery Meditravels musí mít akreditaci Joint Commission 

International (JCI), nebo jsou v procesu získání této akreditace. Mají vysokou úroveň norem a 

kritérií zacházení se svými pacienty. Většina jejich lékařů má vzdělání ve Velké Británii nebo 

v USA.  

 Ošetření vyloučená z pojištění 

 I nejlepší pojišťovny v USA vylučují z pojistných úhrad celou řadu procedur a postupů. 

Pojistník musí zaplatit tyto výdaje z vlastní kapsy. Většina pojišťoven nepokrývá procedury, 

jako jsou výkony kosmetické chirurgie, zubní implantáty, oční léčby lasery, léčení 

neplodnosti, hubnutí, rehabilitační programy, protézy apod.  
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Lednice 2015  

Agenda Léčebné procesy a Benefity: 

 

 Speciální ošetření 

 Existuje jen velmi málo léčebných postupů, které nejsou povoleny ve Spojených státech 

(podobně i v ČR), a to buď nejsou schváleny Kongresem nebo jsou stále ve zkušební fázi a 

klinických studií.  

 Minimální čekací lhůty 

 Vyskytují se případy, a to jak v USA a dalších západních zemích, že pacient musí čekat s jeho 

narůstajícím problémem, např. než se dostane na transplantaci.  

 Jiná země, nové zkušenosti 

 Cestování do zahraničí za lékařským ošetřením může být pro někoho náročné. Mnozí pacienti 

znají nepříjemné pocity z domácího nemocničního prostředí. Znepokojující neznámo v 

destinaci Zdravotní Turistiky může být kompenzováno poznáváním nových kultur a nových 

zemí. 
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 Agenda Platby a platební styk: 

 Pojištění  

 Sazby, termíny, regiony a služby jsou různě, takže je nutné zjistit, který pojistný 

balíček vyhovuje specifickým potřebám jednotlivých klientů. Některé z pojišťoven 

na různých seznamech nabízejí jednoroční plán zdravotního pojištění při pobytu v 

zámoří. V rámci některých plánů pro pojištěnce do 70 let věku, si klient může vybrat 

celkový maximální limit, v rozmezí od $ 50.000 do $ jednoho milionu. Pro vyšší 

věk nad 70 do 79 let, celkový maximální limit bývá až $ 50,000.  

 Financování  

 V USA i Evropě je řada bank, které nabízejí výhodné půjčky na financování léčebné péče 

formou Zdravotní turistiky. Platby lze provést osobním šekem, pokladním šekem nebo peněžní 

poukázkou. Platby jdou obvykle na bankovní účet zprostředkující agentury nebo asociace, 

která pak v dohodě se zdravotním zařízením v zahraničí platby vypořádává.  
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 Agenda Akreditace: 

 

 Akreditace je proces, ve kterém právní subjekt, oddělený a odlišný od organizace 

zdravotní péče, obvykle nevládní, hodnotí organizaci zdravotní péče, zda splňuje 

soubor standardů určených k zajištění kvality péče. Nejvýznamnější akreditační 

institucí je dceřinná společnost Komise pro akreditaci zdravotnických organizací 

(JCAHO) společnosti Joint Commission International (JCI). Podle této Spojené 

mezinárodní komise (JCI) akreditace může pomoci mezinárodní spolupráci 

organizací zdravotní péče, agentur veřejného zdraví, ministerstev zdravotnictví a 

jiných institucí ve zdravotnictví, hodnotit, zlepšovat a ověřovat kvalitu péče o 

pacienty v jednotlivých národních podmínkách. 
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Agenda Přidružené programy: 

 Zaměstnavatelský  program 

 Malý podnik, společnost střední velikosti, korporace, instituce nebo makléř, 

pojistitel, pojištěnec, vždy je jim nabízen specielní balíček, který vyhovuje jejich 

potřebám, a kterým jim tak poskytuje vysoce kvalitní péči za nízké náklady. 

 Výhody pro zaměstnavatele 

 Firmy mohou nyní poskytovat příspěvek ke službám Zdravotní turistiky jejich 

zaměstnancům. Jde o životaschopnou alternativu usnadňující zaměstnancům 

cestovat do zahraničí za lékařskými výkony za zlomek nákladů oproti úrovni v 

USA. 

 Motivace pro zaměstnance 

 Společnosti, které v jejich personální politice zahrnují pojištění pro Zdravotní 

Turistiku, mohou nabídnout zaměstnancům vše za nižší náklady. Pro zaměstnance i  

zaměstnavatele to je win-win situace (zvítězí oba).  
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Agenda Marketing  

 Silný trh, který roste 

 Odvětví Zdravotnická Turistika ukázalo trvale pokračující stabilní růst bez známek 

zpomalení díky vysoké kvalitě, nízkým nákladům a cenově dostupné péči.  

 Komplexní systémy a podpora 

 Asociace nabízejí franšízu komplexních obchodních systémů.  Systémy pokrývají 

vše od vytáčení telefonu, technologii kontaktu s klienty a jak úspěšně regulovat 

podnikání z informací o denních prodejích a  měsíčních a ročních tržeb. 

 Průběžné školení a podpora 

 Asociace (např. MediTravels nebo  Medical Tourism Association) poskytují úvodní 

školení pro franchisanty, takže se stávají úspěšnými podnikatelskými lídry v řízení 

jejich předmětu činnosti. Mimo to podporují publicitu. 
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Agenda Marketing  

 Globální Peer Network 

 Síť nemocnic, klinik, lékařů, cestujících zástupců, spolu s franchisanty nabízí velké 

množství znalostí, zdrojů a pomoc klientům v oblasti Zdravotní Turistiky k 

vzájemnému využití za zvýhodněných podmínek.  

 

Agenda Informační služby 

 V současné době nejvýznamnější asociace Zdravotní Turistiky začínají vytvářet 

informační podporu mezi zdravotním záznamem pacienta (pokud existuje) a 

smluvním zdravotním zařízením. To usnadňuje licencovanému zdravotnímu zařízení 

racionalizovat diagnostické procesy a lépe řešit možné komplikace, které  mohou 

vzniknout při neznalosti anamnézy. 
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Nejvýznamnější asociace 

 MediTravels, příklad destinací : Costa Rica, Czech Republic (4 partneři), India, 

Korea, Malaysia, Mexico, Philippines, Singapore, Thailand  

 

 Medical Tourism Association Českou republiku jako destinaci nezná. Podle zprávy 

ze dne 9. 12. 2014 z kongresu v Palm Beach Gardens na Floridě uveřejněné na 

jejich webové stránce se pracuje na podpoře vzdělávání o možnostech využití nové 

evropské směrnice týkající se přeshraniční zdravotní péče. Vytváří se tak příležitost 

pro evropské a tím i pro české lázeňství. „I když země střední a východní Evropy - 

Maďarsko, Polsko, Lotyšsko a Česká republika - se dlouho pyšnily staletou historií 

přírodních lázeňských středisek, vlády a zdravotní instituce v Evropě hodlají začít 

podporovat tyto zdravotní služby na mezinárodní úrovni.“ V posledních dvou 

stoletích to bylo pouze na soukromém kapitálu. 
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 Trend je již charakterizován  

  Memorandum o porozumění mezi Medical Tourism Association (MTA) se sídlem 

ve Spojených státech a European Medical Association (EMA) reprezentující 

možnou síť zdravotních zařízení z 28 členských států EU je výrazem nového trendu. 

Projednala se vzájemná podpora, která bude zahrnovat  pořádání workshopů, 

konferencí a přípravu učebních osnov, aby se členské státy EU zapojily v pomoci 

pro vzdělávání zdravotníků na obou stranách Atlantiku. Zvýší se tak informovanost 

o zdravotních příležitostech pro cestovní ruch v Evropě a na celém světě. To by u 

nás nemělo proběhnout bez povšimnutí. 

  "Přeshraniční pacienti teprve začínají využívat výhodu směrnice o přístupu ke 

zdravotní péči po celé Evropě," řekl Renée-Marie Stephano, předseda Medical 

Tourism Association®, na závěr evropského summitu (http: // www. 

medicaltourismcongress.com/eu-summit-medical-tourism). Stephano nabídl akční 

plán pomoci členským zemím s přeshraničními otázkami. 
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 Trend je již charakterizován  

 

 Podle směrnice, evropští občané mají právo na přístup ke zdravotnickým službám v 

jiném členském státě. Nová pravidla rovněž vytvářejí rovnováhu mezi zachováním 

udržitelnosti zdravotních systémů a právní ochranou pacientů, kteří hledají 

z různých důvodů léčení mimo svou domovskou zemi. 

 Medical Tourism Association® bude pracovat specielně s EMA v oblasti 

poskytování strategické, provozní a vzdělávací podpory. Tato podpora bude 

orientována na certifikace a školicí programy pro nemocnice, pacienty a 

zdravotníky, odborníky marketingu cestovního ruchu na obou stranách, americké i 

evropské. Nepůjde o levnou záležitost, ale pokud se taková příležitost nevyužije, 

bude obtížné konkurovat v rámci globálního léčebného turismu. 
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 Kde se nachází české lázeňství 

 Na to částečně mohou odpovědět následující tři tabulky: 
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Tab. č. 2 Poskytnutá lázeňská péče Dospělí 2014 a 2013, zdroj ÚZIS 
  

  Na náklady ZP Plně na vlastní náklady Celkem 

  

  

KLP PLP tuzemci cizinci   

Poč.přijat.pa- cientů 

2014 

68 478 11 514 126 625 130 068 336 682 

Počet ošetř. dnů 2014  1 468 249 222 798 735 350 1 691 114 4 117 511 

Průměr. oš. doba ve 

dnech 2014 

21,4 19,4 5,8 13,0 12,2 

Poč.přijat.pa- cientů 

2013 

51 183 12 633 139 270 164 285 367 371 

Počet oš. dnů 2013 1 096 109 243 566 915 975 2 064 233 4 319 883 

Průměr. oš. doba  ve 

dnech 2013 

21,4 19,3 6,6 12,6 11,8 
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Tab.č.3  Srovnání počtu ošetřovacích dnů v roce 2000 a  v roce 2013  souhrnně pro všechny 

skupiny (dospělí, dorost, děti) *. 
 

Zdroj úhrady Forma  Počet ošetřovacích 

dnů v roce 2000 

Počet ošetřovacích 

dnů v roce 2013 

pojišťovna Komplexní léčebná péče 3 408 607 1 321 977 

pojišťovna Příspěvková lázeňská péče     506 493    246 222 

pojišťovna Celkem 3 915 100 1 568 199 

samoplátci Tuzemci     301 659    919 820 

samoplátci Cizinci 1 322 764 2 086 421 

samoplátci Celkem 1  624 423 3 006 291 

Pojišťovna+ 

samoplátci 

Celkem 5  539 523 4 574 440 

 

*) Zahrnuje i ošetřovací dny realizované v lázeňských hotelech. 
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 Poslední roky českému lázeňství nepřejí 

  Preventivní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění není v úhradové 

vyhlášce vůbec zařazena. Indikační seznam preventivní lázeňskou léčbu vůbec 

nezahrnuje. Např. VZP dává na prevenci méně než půl promile z celkových úhrad 

na zdravotní péči (Výroční zprávy VZP). 

 Nedávná kouzla s indikačním seznamem znamenala další pokles zdrojů 

financování a jak tabulky ukazují, tento stav v klesajících počtech ošetřovatelských 

dnů hrazených zdravotní pojišťovnou trvá. 

 Mezinárodní situace a migrační krize nedává naději, že by se situace mohla 

radikálně změnit. Letecká doprava může projít krizí, která bude mít vliv i na 

Globální Zdravotní Turistiku. 
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Poslední roky českému lázeňství nepřejí 

 

 Zkušenosti z výzkumu a projektování pro online portál o lázních a léčebných 

wellness pro země Visegradu je možné charakterizovat nechutí českých lázeňských 

subjektů k možnosti zařazení do Visegradské databáze přesto, že zařazení bylo 

nabízeno zdarma. Českých subjektů je do portálu zařazena jen třetina proti ostatním 

účastníkům z Polska, Slovenska a Maďarska.  

 Častým argumentem pro odmítnutí nabídky účastnit se v online portálu byla obava z 

možnosti srovnávání s konkurencí lázní v ostatních zemích Visegradu. 
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 Věda a výzkum je stále popelkou. Jediným subjektem, který se VaV v ČR 

zabývá je VÚB. Jde o tým lidí, kteří jsou ochotni již od roku 2011 pracovat 

na výzkumu třeba zadarmo nebo za úhradu režijních nákladů a kteří věří, že 

se nakonec podaří získat potřebné finanční prostředky z dotačních podpor.  

 Situaci charakterizuje i způsob vyhlášení soutěže Svazem léčebných lázní 

na podání nabídek na vyhotovení návrhu výzkumné studie na téma: 

„Nalezení optimálního způsobu prokázání dlouhodobých efektů lázeňské 

léčby u pacientů s  indikacemi dle přílohy č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o 

Veřejném zdravotním pojištění tzv. Indikační seznam pro lázeňskou péči, v 

platném znění.“ Proponovaná odměna pro řešitele návrhu byla 150 tis. Kč. 

Použití pojmu „optimální způsob“ je hrubou chybou zadání, vzhledem k 

tomu, že optimalita není definována.  
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 Jak z toho ven   -  Doporučení k přístupu - přes zlehčující titulek jde o 

kardinální otázku. Nelze dát spolehlivou odpověď, ale:  

1. České lázeňství, kde většina subjektů je stále ještě podkapitalizována, až na výjimky 

není připraveno na významnější účast na globálním trhu Léčebného Turizmu. Náklady 

ročního plného členství v asociaci Meditravels stojí kolem 45 tis USD. Nemluvě o 

dalších, řádově vyšších nákladech spojených s akreditací a jejím udržováním.  

Doporučení:  

- Pokusit se sdružit několik subjektů, které mohou nabídnout služby v podobné kvalitě, 

která byla charakterizována výše v destinacích Indie, Thajsko, apod. 

- Využít možností spolupráce s European Medical Association (EMA) pro účast na 

rozvoji vztahů v oblasti poskytování strategické, provozní a vzdělávací podpory 

léčebného turizmu. Tato podpora bude orientována na certifikace a školicí programy pro 

nemocnice, pacienty a zdravotníky, odborníky marketingu cestovního ruchu na obou 

stranách, americké i evropské. 
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 Jak z toho ven   -  Doporučení k přístupu – pokračování  
 

2. České lázeňství má mimořádnou možnost rozvíjet orientaci zdravotní turistiky na 

cílovou skupinu domácí klientely, a to jak v oblasti preventivní péče, tak rehabilitační 

péče. Snadnost a lehkost cestování do zahraničních destinací se zřejmě bude postupně 

omezovat vzhledem k rostoucím bezpečnostním rizikům. 

Doporučení:  

 Vedle využívání tradičních léčebných postupů využívajících přírodní léčivé zdroje 

postupně doplňovat léčebné plány o klinické postupy využívající přírodní léčivé 

zdroje na základě medicíny založené na důkazech  

 Vrátit se k balneologickému výzkumu se státní, komunální i privátní podporou. 
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 Jak z toho ven   -  Doporučení k přístupu – pokračování 

- Využívat výsledky medicínského výzkumu v marketingu. Vedle atraktingu na 

pohodu, klid a úžasné účinky piva, čokolády a jiných esencí, je dobré zavádět do 

praxe a publikovat výsledky ověření klinické efektivnosti léčebného plánu pro 

konkrétní indikaci. Nejde totiž jen o klinickou efektivnost jednotlivých procedur, 

jak se tradičně argumentuje desítky (v některých případech stovky i více) let. 

Vždy se musí uvažovat celkový léčebný plán, který může zahrnovat vedle 

aplikace přírodního léčivého zdroje (PLZ) a jiných procedur i působení léků, 

případně zvyšovat jejich účinnost a tím snižovat jejich objem. Takové myšlenky 

ve stávající praxi zavánějí kacířstvím. Důkaz: lázeňský lékař nemůže kromě 

situací náhlého onemocnění předepsat lék, který by doprovázel užití PLZ a 

úhrada ZP s takovou možností ani nepočítá.  

- Je nutné odmítat neserióznost inzerce některých lázní argumentujícím 

tvrzením, že některá procedura je ověřena výzkumem bez uvedení, o jaký 

výzkum šlo a kde je publikován.  
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 Jak z toho ven   -  Doporučení k přístupu – pokračování 
 

3. Předpokladem udržitelného rozvoje lázeňství je i nový přístup k ochraně 

přírodních léčivých zdrojů v návaznosti na programovou péči o životní prostředí. V této 

oblasti mohou lázeňská města a obce sehrát velmi významnou roli. 

 

Doporučení: 
- Vytvořit platformu všech subjektů se vztahem k lázeňství od úrovně státní správy, 

komunálu, podnikatelské úrovně až po profesní a zájmová sdružení, která by mohla 

iniciovat obranu před rostoucími riziky nenapravitelných škod způsobených 

antropogenní činností, především těžbou uhlí a jiných surovin. VÚB se aktivně 

zúčastňuje řešení nebo i přípravy několika projektů s tímto tématem s využitím 

dotací z IROP i přeshraniční spolupráce. 
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 Kontakty VÚB, v. v. i. 

 

Děkujeme za pozornost 
 

 Adresa:   Mšené-lázně, Prosek 174, PSČ 41119, ČR 

 Telephone:  +420 416 865 220  

 Fax:   +420 416 865 195  

 Mobil phone: +420 606 623 666 

 E-mail:   och@balneologie.eu, mraz@balneologie.eu 

 Website:  www.balneologie.eu 

 Kontaktní osoby:  Ing. František Och, RNDr. Ondřej Mráz, RNDr. 

Jiří Schlanger, prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc, MUDr. Ĺubomír 

Mankovecký, PhD, Ing. Josef Bíža, Mgr. Miriam Slezáková, PhD, 

Bc. Dita Plíhalová 
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