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Program konference:
Čtvrtek 20. října 2016
Společenský dům – INGO CASINO

 11.30 – 12.15 tisková konference

 11.30 – 12.30 registrace účastníků

 12.30 – 13.00 zahájení konference, vystoupení hostů – zdravice:

  Ing. Ivo Bárek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

  MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví MZ ČR

  Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism

  Jakub Pánik, 1. náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví a dopravu Karlovarského kraje

  Ing. Petr Kulhánek, předseda Sdružení lázeňských míst ČR, primátor St. města Karlovy Vary

  MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, ředitel Léčebných lázní Jáchymov, a.s. a Lázní Luhačovice, a.s.

  Ing. Martin Plachý, viceprezident Evropského svazu lázní, viceprezident SLL ČR, Royal Spa-lázeňské hotely

  Jan Kuchař, starosta města Františkovy Lázně

 13.00 – 15.30 1. blok přednášek na téma: 

  BRANDING DESTINACE
  (moderuje Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných lázní Třeboň)

  v průběhu přednášek zajištěn coff ee break  

 – JAK MŮŽE CZECHTOURISM ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST
  Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism

 – ČESKÉ LÁZNĚ JAKO V POHÁDCE
  Ing. Martin Plachý, viceprezident Evropského svazu lázní, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR, Royal Spa, lázeňské hotely

 – SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY A MĚSTO PIEŠŤANY – ZNAČKA A DESTINACE“
  Ing. Josef Provázek, ředitel Thermie Palace, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

 – LÁZEŇSTVÍ A MEDICAL WELLNESS - NEJLEPŠÍ PŘÍKLADY Z NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ
  Mgr. Miroslav Rončák, Katedra rekreologie FTK UP v Olomouci, Ředitel marketing & sales FVW Medien Eastern Europe

 – GLOBÁLNÍ MEDICAL TURISMUS A ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ – HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA
  Dr. Ludmila Vacková, PhD., Global Spa Concepts Inc., CEO, Vancouver, Kanada, VSTS, Palestera  

 – SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ BEZ HRANIC
  Jan Kuchař, starosta města Františkovy Lázně 

 – MOBILNÍ APLIKACE JAKO PODPORA DESTINACE
  Vojtěch Jaroš, obchodní ředitel fi rmy INIZIO - Internetový marketing a tvorba www stránek

  Lukáš Bajt, INIZIO - Internetový marketing a tvorba www stránek

 – „° – A CO DÁL?“ 
  Ing. Jitka E� ler Štěpánková, ředitelka, INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

 15.30 – 15.45 diskuse

 15.45 – 16.00 přestávka



 16.00 – 18.30 2. blok přednášek na téma: 

  PROBLEMATIKA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
  APLIKOVANÝ VÝZKUM V LÁZEŇSTVÍ (I. část)

 16.00 – 17.20 přednášející na téma místní poplatky:
  (moderuje Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných lázní Třeboň)

 – NÁVRH ZMĚN REŽIMU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V PŘÍMÉ VAZBĚ NA CESTOVNÍ RUCH
  Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví, VŠH Praha

 – LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POPLATEK Z POHLEDU OBCÍ
  Ing. Petr Kulhánek, předseda Sdružení lázeňských míst ČR, primátor Statutárního města Karlova Vary

 – VÝBĚR POPLATKŮ, MOTIVACE K NIM A ÚČELNÉ VYUŽITÍ
  MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, ředitel Léčebných lázní Jáchymov a Lázní Luhačovice, a.s.

 17.20 – 17.30 diskuse

 17.30 – 18.30 přednášející na téma aplikovaný výzkum v lázeňství (I. část):
  (moderuje RNDr. Jiří Schlanger, místopředseda Rady ústavu, VÚ balneologický, v.v.i., Mšené Lázně/Františkovy Lázně)

 – HISTORIE A SOUČASNOST VÝZKUMU V LÁZEŇSTVÍ
  MUDr. Jaroslav Mikula, Kúpele Piešťany, dlouholetý specialista v oboru RFM

 – APLIKOVANÝ VÝZKUM V LÁZEŇSTVÍ ČR V SOUČASNOSTI
  Prim. MUDr. Ladislav Špišák CSc., Medical Director, SAVOY WESTEND HOTEL, LUXURY SPA RESORT

  Společenský program

 20.00  Společenský program s hudbou, rautem a ochutnávkou nápojů

 21.00 – 21.30 Udělení Ceny za osobnost českého lázeňství 2016

 21.30 – 22.00 Taneční vystoupení

 22.00 – 02.00 Pokračování společenského večera při hudbě

19. KONFERENCE SLM ČR
20. a 21. října 2016  |  Františkovy Lázně

Ing. Miloš Zeman, prezident České Republiky
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Ing. Ivo Bárek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví MZ ČR
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj MMR ČR
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně sekce regionálního rozvoje MMR ČR
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra MV ČR
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. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje
Jakub Pánik, 1. náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví a dopravu Karlovarského kraje
Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism
JUDr. Renata Králová, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR ČR
Ing. Kateřina Setunská, produkt manažer lázeňství a medical turismus CzechTourism
MUDr. Jan Marounek, ředitel Odboru zdravotního dohledu MZ ČR
Mgr. Zdeněk Třískala, vedoucí Českého inspektorátu lázní a zřídel MZ ČR
Jan Kuchař, starosta města Františkovy Lázně
Ing. Martin Plachý, viceprezident 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 pojišťovenČe

st
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Pátek 21. října 2016
Společenský dům Františkovy Lázně

 9.30 – 11.30 3. blok přednášek na téma: 

  APLIKOVANÝ VÝZKUM V LÁZEŇSTVÍ (II. část)

  25. VÝROČÍ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST – 
  historie a budoucnost, statuty lázeňských měst

 9.30 – 10.30 přednášející na téma aplikovaný výzkum v lázeňství (II. část)
  (moderuje RNDr. Jiří Schlanger, místopředseda Rady ústavu, VÚ balneologický, v.v.i., Mšené Lázně/Františkovy Lázně)

 – APLIKOVANÝ VÝZKUM V LÁZEŇSKÉ MEDICÍNĚ ZALOŽENÝ NA OBJEKTIVNÍCH DŮKAZECH
  MUDr. Lubomír Mankovecký CSc., VÚ balneologický, v.v.i. Mšené Lázně/Františkovy Lázně

 – MONITORING PLZ NA POMEZÍ ČECH A BAVORSKA JAKO ZDROJ DAT PRO OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK UDRŽITELNOSTI PLZ
  Ing. František Och a RNDr. Ondřej Mráz, VÚ balneologický, v.v.i. Mšené Lázně/Františkovy Lázně

  Dr. Eckart Walcher, GeoB – Waldsassen)

 – „REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM“ S PODTITULEM KONTINUÁLNÍ PROCES
  MUDr. Jan Marounek, MBA, odbor zdravotního dohledu MZ ČR

  Mgr. Zdeněk Třískala, oddělení Českého inspektorátu lázní a zřídel MZ ČR

 10.30 – 10.40 diskuse

 10.40 – 12.00 přednášející na téma 25. výročí SLM ČR – historie a budoucnost, statuty lázeňských měst:
  (moderuje Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí města Třeboně a Městských slatinných lázní Třeboň)

 – OHLÉDNUTÍ ZA 25 LETY SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR
  Ing. Zdeněk Husťák, starosta města Klimkovice

 – „CESTA KE STATUTU LÁZEŇSKÉHO MÍSTA OSTROŽSKÁ NOVÁ VES“ 
  Ing. Pavel Botek, starosta obce Ostrožská Nová Ves

 – LÁZNĚ A PARAGRAFY
  PhDr. Ladislav Langr, starosta města Poděbrady

  Poděkování a rozloučení

 12.00 – 13.00  oběd

   Doprovodný program konference

 13.00 – 15.00  Exkurze lázní včetně průvodce
  Exkurze města včetně průvodce

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Ing. Lucie Říhová / tel.: 606 063 145
e-mail: info@jedemedolazni.cz 

www.jedemedolazni.cz www.czechtourism.cz

PARTNEŘI AKCE:
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Konkurenceschopnost  
českého lázeňství 

a aktivity agentury CzechTourism 

19. Konference Sdružení lázeňských míst 

Konkurenceschopnost českých lázní v evropském prostoru 

Františkovy Lázně 

20.10.2016 



Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Profesionální, proklientsky 

(proobchodně) orientovaná a 

renomovaná marketingová agentura 

zajišťující konkurenceschopnost a růst 

hodnoty značky destinace Česká 

republika na zahraničním i domácím 

trhu při splnění nároků na udržitelnost. 

 

 



Konkurenceschopnost 

Stupeň zvýhodňujících a znevýhodňujících faktorů při prodeji produktů dané země na 

mezinárodním trhu. Schopnost výrobců dané země soutěžit úspěšně na světových 

trzích a s importy na trhu domácím.  

 

Sledování konkurenceschopnosti v destinaci je možné provést dvěma způsoby: 

 

1) Kvantitativní ukazatele (základní indikátory vývoje turismu v destinaci a jejich 

srovnání s konkurenčními)  

2) Kvalitativní ukazatele sledované v destinacích (názory, postoje, vnímání atd.) 

 

 

 

 



Konkurenceschopnost destinace Česká republika 

 

Konkurenceschopnost v turismu/lázeňství v ČR ovlivňují a stanovují její podmínky: 

 

• Podnikatelský sektor 

• Vláda ČR 
– Ministerstvo zdravotnictví ČR  – stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou péči (Zákon č. 48/1997 Sb., 

zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)  

– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

• Obce a jejich přístup k rozvoji turismu a lázeňství v místě 

 

Role organizací destinačního managementu (národní, regionální) je založena na 

systematickém ovlivňování poptávky po destinaci a vnímání destinace na základě daných 

podmínek a limitů (vymezení rolí a kompetencí, výše rozpočtu, veřejná podpora, (ne)existující 

zákon o cestovním ruchu). 

 

 

 

 



Naše služby 
pro vás 

Naše služby 
pro vás 



Naše služby pro vás 

Marketingová komunikace 
B2B, B2C  

Workshopy, prezentace 

Ediční řady: brožury a mapy 

Veletrhy, road-show  

Press a fam tripy 

Partnerství na významných 
eventech 

Marketingové výzkumy, 
informační servis, country 

reporty 

Marketingová komunikace s 

médii, měření mediálních 

výstupů a jejich efektivity 



Cílová skupina komunikace CzechTourism 

 

Široká cílová skupina; potřeba vždy přizpůsobit obsah a formu sdělení komunikace: 

 

• Veřejnost – odborná veřejnost (školy, instituce), široká veřejnost 

• Media – zahraniční + česká media 

• Business – zahraniční a čeští TO, asociace, partneři, destinační managementy 

regionální a národní, veškeré subjekty v cestovním ruchu a i mimo něj 

• Státní správa a samospráva 

• Rezidenti 



Národní produkty 2016 
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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  



_ 

Cesty pro zdraví 2016 
Produkt lázeňství 



Služby pro produkt lázeňství – nástroje propagace 2016 

• Kampaně, print a online komunikace (nákup mediálního prostoru) 

• Veletrhy 

• Ediční řady, brožury 

• Workshopy 

• Roadshow a prezentace 

• Press a fam tripy 

• Partnerství na eventech 

• Výzkumy 



Kampaně, print a online komunikace 
lázeňství 2016 

30. října 2016 11 

 

• Hlavním tématem Karel IV. - 
vhodná provazba s lázeňstvím 
přes Karlovy Vary 

• Vizuál „Karlovy Vary“ v aktuální 
online kampani na trzích 
Německo a Rusko 



Kampaně, print a online komunikace lázeňství 2016  
(nákup mediálního prostoru) 

Trh Médium Výstup 
Německo Článek Karel IV. a lázně pro Reisemagazin 

Ferien Welten 
50.000 výtisků 

Rakousko Rozhlasová kampaň ve spolupráci s regionem 
Sasko promující mj. lázeňství 

826.000 posluchačů 

Rakousko Lázeňská Inzerce realizovaná ve spolupráci s 
TO+PA Touristik a Vital Tours 

rozesílka na 16.500 
zákazníků 

 
Slovensko Web TV Bratislava - soutěž o pobyt, 01-10/16 10 uplatněných voucherů 

Velká Británie Emailová kampaň s aerolinkou Jet2,  100 000 příjemců 

Hong Kong 
 

TV pořad"Travel Report", TV kanál Travel 
Channel, TrueView 
 

Celkem rozpočet 578 000 CZK 

12 



Ediční řada – lázeňství 2016 
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• Lázně v České republice 

• celkový náklad 18 000 ks  

• 10 000 AJ (nový titul) 

• 5 000 ČJ (nový titul) 

• 3 000 Nj (reedice) 

• Cena celkem: 186 000 CZK (pouze tisk) 



Veletrhy 2016 – prezentace lázeňských subjektů 



Veletrhy 2016 – prezentace lázeňských subjektů 

 Veletrh Návštěvnost 
 

ATM Dubai 28 000 

Ferienmesse Wien 150 000 

Free Mnichov 120 000 

IMTM Tel Aviv 25 300  

ITB Berlín 180 000 

Reisemarkt Dresden 30 000 

Slovakiatour Bratislava 70 147 

Vakantie Utrecht 121 573 

MITT Moskva 28 000 

WTM Londýn 52 000 

Celkem návštěvnost 805 020 

Celkem rozpočet na 
všechny veletrhy  CzT  
(i mimo uvedené bez lázní) 14 000 000 CZK 

15 

Účastní se celkem 

cca 30 lázeňských 

subjektů 

 



Workshopy lázeňství 2016 
Trh Výstupy 

Hong Kong Představení Karlových Varů, 
červen 
 

Rusko  V4 workshop v Baku, účast cca 15 
lázeňských subjektů, červen 

Zahraniční zastoupení CzechTourism    CzechTourism Trade Show, více než 
160 účastníků, červen 

Zahraniční zastoupení CzechTourism, 
80 nákupčích z celého světa 

CzechTourism Travel Trade Day, 
B2B workshop, září, téměř 1 000 
schůzek 

Izrael, GCC „Kulaté stoly“ za účelem 
diskuze a potenciálu dalších 
aktivit CzT 

Celkem rozpočet 1 680 000,-* 
 
*bez provozu ZZ 

16 



Czech Republic Travel Trade Day 

Incomingový workshop Olomouc 26. – 27. 9. 2016  

• 65 zahraničních nákupčí z 24 světových trhů   

• 80 zástupců podnikatelů a regionů, téměř 1 000 jednání 

• Spoluorganizováno regionálními autoritami 

• Partneři: České dráhy, Fashion Arena Prague Outlet, 

Turkish Airlines 

• Představení regionů ČR – rotační systém 

• Představení marketingového plánu CzechTourism 2017 
• Představení B2B katalogu s itineráři po ČR 



Roadshow a prezentace lázeňství 2016 

Trh Zaměření 

Německo Prezentace lázeňských subjektů v obchodním centru Reiseboerse 
Potsdam a Chemnitz, říjen, listopad, 10 000 návštěvniků 
 
 

Rakousko Seniorentage im Donauzentrum Wien, prezentace Jižní Moravy a 
lázeňství , březen 

Rakousko ABC Bloggerkonferenz, dvou denní blogger konference v Linci na 
lázeňství, duben 
 

Slovensko Prezentace lázní na slovenském Febiofestu, soutěže o pobyty v 
Luhačovicích, duben 

DCR B2C Dny lázeňství v OC Smíchov,medializace, listopad 

Rozpočet celkem 352 000,- CZK* 
 
*bez provozu ZZ 
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Press a fam lázně 2016 
Trh Zaměření Výstupy 

Německo Presstrip lázeňský trojúhelník+ lázně Luhačovice, 
říjen 

Mediální výstupy s celoněmeckým zásahem 
(print + online) 

Německo HPT Golf a lázně, Západočeský lázeňský 
trojúhelník, srpen 

Články na webu Reisen und Golfen.de 

Skandinávie PT Ski a wellness pro dánská média, ve spolupráci 
s lázněmi Jáchymov, Karlovarským krajem, Ski 
areálem Klínovec a dalšími subjekty, březen 

Mediální výstupy v denním tisku + online s 
celkovým rozsahem 2 900 000 čtenářů a 
hodnotou: 3 460 000 Kč 

USA, Kanada, Irsko, 
VB, Skandinávie, 
Korea, Mexiko, 
Španělsko 

HPT Spa a wellness „Královské zážitky“ 3 skupiny, 
celkem 16 novinářů, včetně pre a post tours pro 
trhy USA, září 

Online magazíny: Woman Sense, 
Wanderingcarol.com, weblogtheworld.com, 
raintravels.com, Senior.se (počet čtenářů: 
120 000, hodnota výstupů: 90 000,- CZK) 

Rusko - Moskva PT pro televizní štáb Poedim se zaměřením na 
moderní českou gastronomii; natáčení proběhlo v 
Praze a v Karlovarském kraji, březen 

Pořad Poedem Poedim je vysílán na ruském 
televizním kanálu NTV 

Celkem 
rozpočet 

877 000,- * 
 
*bez provozu ZZ 
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Články - Korea Cestovatelský blog - Kanada 
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Příspěvky na Instagramu - US a Kanada 



Partnerství na lázeňských eventech 2016 
Event Plnění 

Zahájení lázeňské sezóny 2016 
Karlovy Vary, květen 

Partner, medializace, sběr kontaktů pro lázeňské 
subjekty k využití pro jejich B2C komunikaci + šetření 
poptávky 

Zahájení lázeňské sezóny 2016 
Mariánské Lázně, květen 
 

Partner, medializace - host ve Snídani s Novou, sběr 
kontaktů pro lázeňské subjekty k využití pro jejich 
B2C komunikaci 
 

Janáček a Luhačovice – 25. ročník, 
červenec 

Partner, medializace na kudyznudy.cz 

Janáčkův máj – 41. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu, 
červen 

Partner, medializace na kudyznudy.cz 
 

Celkem rozpočet 160 000,- CZK 

+ medializace akcí prostřednictvím webů 
czechtourism.cz, kudyznudy.cz 

22 



Zahájení lázeňské sezóny Mariánské Lázně 2016 

• Fotky  

30. října 2016 23 



Zahájení lázeňské sezóny Karlovy Vary 2016 

24 

Ve spolupráci s Karlovarským krajem proběhlo měření efektivity eventu - skladba návštěvníků, původ, 

doprovod, důvod příjezdu a frekvence návštěv Karlových Varů. 

 



Výzkumy 2016 - lázeňství 

Výzkum Cíl  Výstupy 
Efektivita eventu Zahájení 
lázeňské sezóny Karlovy 
Vary  2016 

Profil návštěvníka + 
potenciál eventu z hlediska 
turismu 
 

Skladba návštěvníků, původ, 
doprovod, důvod příjezdu, 
frekvence návštěv KV 

Mapování služeb pro 
segment „luxury“  

Zmapování nabídky služeb 
pro incoming segment 
luxusní turismus 

Databáze služeb pro 
segment luxury na úrovni 
17 tur.regionů 

Produktová nabídka českých 
lázní 

Analýza současné 
produktové nabídky, 
kategorizace lázní 

Agregátní poptávka a 
nabídka, konkurence 
českého lázeňství, návrh 
obchodního modelu 

Celkem  359 000,- CZK 

30. října 2016 25 



Další oblasti propagace lázeňství 

• Soutěž DestinaCZe 2016 
– Kategorie „Trendy novinky 

2016“, vítězem Termály Velké 
Losiny 
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• Mediální partnerství Snídaně s 
Novou – lázeňské destinace v 
reportážích „Tipy na víkend“ 

 

– Reportáž 28.4. 2016 Luhačovice 

– Sledovanost 81 000 lidí 

 

– Reportáž Velké Losiny – Termály 

– Sledovanost 73 000 lidí 
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Další oblasti propagace lázeňství 



Další oblasti propagace lázeňství 

• Články ve 
spolupráci s 
iDNES.cz, 
dohromady 
14 343 
přečtení 

28 



SHRNUTÍ produkt Cesty pro zdraví – 2016   

Aktivita Rozpočet 

Marketing – kampaně 578 000,-  

Marketing – edice 186 000,-  

Marketing – veletrhy 14 000 000,- * všechny 

veletrhy CzT 

Workshopy 1 680 000,-  

Roadshow a prezentace 352 000,- 

Press a fam  1 216 000,-  

Partnerství eventy 160 000,-  

Výzkumy  359 000,-  

Celkem 18 192 000,- 

 

? 

obchodní 

přínos 



_ 

Cesty pro zdraví 2017 
Produkt lázeňství 



Komunikace národních produktů v roce 2017 

30.10.2016 31 

Cesty za poznáním Cesty krajinou Cesty pro zdraví MICE 

• Praha 

• Kulturní cesty 

(tematické cesty) 

• Kulturní krajina  

 

• Letní cesty 

• Zimní cesty (Snow and 

Fun – produktová 

komunikace) 

• České lázně   

• Zdravě a zodpovědně 

(zdravý životní styl)  

  

 

 

• ČR atraktivní M.I.C.E. 

destinace 

• Mezinárodní a národní 

meetingy 

• Incentivní turismus 

• Aktivní sales destinace 

       

 

 

Téma Barokní krajiny je v souladu se všemi produkty a je regionálně velmi dobře 
uchopitelné. Stabilní výjimkou jsou výkonnostní sporty a B2B, které si drží vlastní 

komunikační linku. 



Produkt lázeňství Cesty pro zdraví - 2017  

 

- Navázání na Marketingový plán agentury CzechTourism na 2017 (schválený) 

- Pro produkt lázeňství předpoklad stejného rozpočtu jako ve 2016 

- Cílem je udržení stálé poptávky po lázeňském produktu na příhraničních trzích a v Rusku (komunikace B2B a B2C) 

- Dalším cílem je budování povědomí ČR jako konkurenceschopné lázeňské destinace na perspektivních vzdálených 

trzích – arabské země, Izrael (ve spolupráci s místní PR agenturou), Čína (spolupráce se ZZ) 

 

- Nástroje komunikace na 2017 

- Udržení stávajících nástrojů: veletrhy, road-show, worskhopy (Travel Trade Day 2017 – sekce lázeňství?), press a 

fam tripy 

- Důraz na online komunikaci – sdílené kampaně s partnery (předpoklad na navázání zimní kampaně hory + lázně 

z 2016) 

- Udržení setkávání pracovních skupin, dobré zkušenosti z 2016 

- Vše v lince hlavního komunikačního tématu BAROKO 

 

 

 



Novinka 2017: B2B katalog s regionálními itineráři 
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Výstupem naší práce je obsah inspirativních cest/itinerářů po Česku, 
které mohou zahraniční pobočky nabízet svým B2B partnerům, v další 
fázi pak i B2C.  



Spolupráce s asociacemi 

Konkrétní aktivity v produktech vznikají ve spolupráci se zahraničními zastoupeními 

a odbornými asociacemi 

 

Asociace a CzechTourism , směr spolupráce 

- Odborní partneři v jednotlivých oblastech (produkt lázeňství: Sdružení lázeňských míst a Svaz 

léčebných lázní) 

- Měli by být pojítkem mezi CzT a soukromými subjekty = prostřednictvím asociací 

předkládání konkrétních návrhů na spolupráci s CzechTourism 

- Cílem spolupráce: měření obchodního přínosu, odborné konzultace, sdílení know 

how, sdílení plánů aktivit 

- Účast v pracovních skupinách (sdílení vzájemné aktuální agendy v produktech) 

 

 



Komunikační téma 2017: příběh barokní krajiny 



Komunikační téma 2018: příběhy 20. století 



Komunikační téma 2019: příběhy současnosti 



ČCCR – CzechTourism  

Vinohradská 46  

120 41 Praha 2 

 

www.czechtourism.cz 



Lázně jako v pohádce 

Martin Plachý 
Konference SLM ČR 
Františkovy Lázně 20.10.2016  



TÉMA KONFERENCE: 

Konkurenceschopnost 
českých lázní  

v evropském prostoru 



Konference SLM 2007 
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Konference SLM 2008 
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Konference SLM 2010 
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Konference SLM 2013 
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Konference SLM 2015 
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TÉMA KONFERENCE: 

Konkurenceschopnost 
českých lázní  

v evropském prostoru 



Pohádka začíná…. 
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Jde o vyprávění 
založené na básnické 
fantazii, zejména ze 
světa nadpřirozených 
jevů. Důležité je, že 
pohádkový příběh není 
původně vázán na 
podmínky reálného 
světa. Příběh samotný 
není vypravěčem 
prezentován jako 
pravdivý a posluchači 
zpravidla také nevěří, 
že by se mohl odehrát 
ve skutečnosti. 



Kampaň Czech Spa v New Yorku 
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Tvář reklamní kampaně lázní v USA 
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I love 
Czech Spa 



Pravidelná linka Karlovy Vary - Dubai 
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Primátor KV vítá miliontého návštěvníka 
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Zahájení lázeňské sezony v Luhačovicích 
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Hello 
Luhacovice… 



O volné místo v lázních je velký zájem 
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Noví absolventi University balneologie  
v Karlových Varech  
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Komise cestovního ruchu schvaluje výstavbu 
kolonády ve Velkých Losinách 
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Obec Velké Losiny zahájila výstavbu kolonády 
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ZP sjednala 5ti letý pevný kontingent  
s lázněmi 

 
19 



Sněmovna schválila zákon o prevenci 
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Úřednice vyhazuje anonymní udání 
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Úřady začaly postihovat klamání spotřebitele 
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Stát zrušil polovinu své agendy a zákonů 
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Pohádka začíná…. 
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Jde o vyprávění 
založené na básnické 
fantazii, zejména ze 
světa nadpřirozených 
jevů. Důležité je, že 
pohádkový příběh není 
původně vázán na 
podmínky reálného 
světa. Příběh samotný 
není vypravěčem 
prezentován jako 
pravdivý a posluchači 
zpravidla také nevěří, 
že by se mohl odehrát 
ve skutečnosti. 



Lázně a veřejná podpora  

 

České léčebné lázně milujete  
od malička! 



DESTINÁCIA A ZNAČKA 

 

Slovenské liečebné kúpele 

Piešťany, a.s. 

 

( Josef Provázek, 2016) 



HISTÓRIA 

1. POVESTI O OBJAVENÍ A ÚČINKU VODY A BAHNA 

- Kone Rimanov 

- Voľne žijúce pávy 

 

2. SKÚSENOSTI MIESTNYCH ĽUDÍ 

 

 

 

      LOKÁLNY ROZMER A VÝZNAM, KTORÝ SA ŠÍRI ÚSTNYM PODANÍM 

 

 

 

PRVÁ PÍSOMNÁ MEDZINÁRODNÁ ZMIENKA ( Adam Trajan Benešovský, r. 1642 – Uzdravujúce 

Piešťanské kúpele) 

ROZVOJ KÚPEĽNÍCTVA V EURÓPE A POTREBA KÚPEĽNÝCH KAPACÍT 



ZO SPONTÁNNEHO HISTORICKÉHO VÝVOJA – VZNIKÁ: 

PRODUKT DESTINÁCIA 

KÚPELE, ŠPECIFIKÁCIA 

OCHORENÍ 

UBYTOVACIE 

KAPACITY 

ZÁKLADNÉ SLUŽBY  

( SERVIS) 

PROPAGÁCIA 

ROZVOJ DESTINÁCIE  

( služby, región, 

infraštruktúra) 

VZNIK 

PROPAGAČNÝCH 

MATERIÁLOV 

(Rakúsko - Uhorsko 

VZNIK LOGA ( 1899, 

Barlolamač = 

obchodná značka 





SÚČASNOSŤ – DESTINÁCIA - ZNÁMKA 

 DESTINÁCIA 

- Rozvoj propagácia v spolupráci s regiónom 

- Propagácia zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu 

- Zviditeľnenie destinácie pomocou pridaných hodnôt, požadovaných súčasným 

návštevníkom ( športové aktivity, kultúrne aktivity, festivaly...) 



- Vznik značky v roku 1890 

- Alexander Winter a synovia registrujú prvú značku medzinárodne 

- Vývoj značky – hlavná idea „ BARLOLAMAČ“  



VÝVOJ ZNAČKY 

 

                                                         Rok 1914 



                                                         Rok 1922 



                                                         Rok 1954 Rok 2010 



ĎAKUJEM ZA  

VAŠU POZORNOSŤ! 



 

  Lázeňství a medical wellness – nejlepší příklady 

z německy mluvících zemí 

  

  



Co se mění? 

Nové cílové skupiny a nové požadavky v 

souvislosti s demografickými změnami 

Péče o zdraví jako součást životního stylu 

Změny zdravotního systému a zdravotního 

pojištění 

Doba nových inovačních projektů a 

kooperací 



Co charakterizuje současné nabídky?  

 Pocit bezpečí, komfort, bezbariérové prostředí 

 Zvýšení množství nabídek „zdravotní dovolené“ 

 Zapojení lékařsko-terapeutického personálu  

(měřitelné výsledky a prokazatelné účinky) 

 Úzké zaměření na konkrétní indikace 

 Diferenciace nabídek 

 Nabídky s účinky zaměřenými na dlouhodobou a trvalou 

změnu životního stylu 

 Zintenzivnění kooperace jednotlivých poskytovatelů služeb 

 Nové prodejní kanály zaměřené na konkrétní cíl. skupiny 



Bavorsko 

  Nejoblíbenější spolková země pro strávení lázeňské a 

wellness dovolené 

 Každá třetí „zdravotní“ dovolená probíhá v Bavorsku 

 47 lázeňských subjektů 

 16% celkové německé nabídky v segmentu lázeňství 

 Top cíle: Bad Füssing, Obersdorf, Bad Kissingen, 

Füssen, Garmisch-Partenkirchen, Bad Griesbach 

 Síla čtyř elementů: Vzduch, voda, země, oheň 

 

 



Program podpory bavorských lázní 

 Program bavorské vlády z roku 2013 

 Zvýšení kvalifikace a další vzdělávání personálu  

 Zlepšení kvality a samotných výsledků léčení 

 Výstavba a přestavba budov za účelem zlepšení kvality 

léčení a udržení hygienických standardů 

 Podpora nových metod léčení za účelem rozšíření 

nabídky 

 Modernizace lékařsko-technického vybavení 

 Orientace na témata budoucnosti (alergie, burn-out atd.) 

 



Program podpory bavorských lázní 

 Posílení medicínského profilu jednotlivých lázeňských 

subjektů a lázeňských míst prostřednictvím moderních 

a nových konceptů v segmentech včasného zjištění 

onemocnění, prevence a rehabilitace 

 Výše podpory: 70% výdajů (max. 200 000 Euro) 

 Příjemce podpory: Vklad nejméně 10% 

 Nejnižší částka celkových výdajů: 25 000 Euro 

 Délka podpory: 3 roky 

 Konec programu: 31.12.2017 

 

 

 

 



Digitalizace bavorských lázní 

 Iniciativa Bavorského svazu lázní, Bavorského 

ministerstva průmyslu a Bayern Tourismus Marketing 

GmbH 

 www.gesundes-bayern.de 

 Zadání klíčového slova a místa bydliště 

 Vyhledání kompetentních lékařů, terapeutů a klinik ke 

konkrétním indikacím (1600 registrovaných subjektů) 

 Verze přizpůsobená také pro tablety a mobilní zařízení 

  Výsledky v roce 2014: 

340 000 návštěvníků, 1,14 mil. Page impressions 

 

 

http://www.gesundes-bayern.de/
http://www.gesundes-bayern.de/
http://www.gesundes-bayern.de/


Digitalizace bavorských lázní 

 Blog o zdraví zaměřený na bavorské lázně 

provozovaný Bavorským svazem lázní 

 www.gsunde-gschichten.de 

 Zdravý život, informace o zdraví, tipy na akce v 

lázních (interview o burn-out nebo pitné kůře) 

 

 

 
 

 

 
Wassertreten, © www.gesundes-bayern.de   Trinkkur, © Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH 

 

http://www.gsunde-gschichten.de/
http://www.gsunde-gschichten.de/
http://www.gsunde-gschichten.de/
http://www.gesundes-bayern.de/
http://www.gesundes-bayern.de/
http://www.gesundes-bayern.de/
http://www.gsunde-gschichten.de/wp-content/uploads/2016/06/Bad-Kissingen_Heilwassertrinken_WEISSE-KATEGORIE.jpg
http://www.gsunde-gschichten.de/wp-content/uploads/2016/07/KneippfBadgroenenbach.jpg


Bad Reichenhall – Bavorsko 

  7 denní prevenční program prevence stresu vytvořený 

na základě studie s Ludwig-Maximilians univerzitou  v 

Mnichově 

 Pevný denní rytmus založený na chronobiologických 

poznatcích (vnitřní hodiny) 

 Uvědomování si sebe sama, sladění pohybu, relaxační 

techniky, reflexe, odpočinkové časy pro sebe sama, 

přírodní zážitky v okolí Bad Reichenhall 

 Pod vedením zdravotního kouče 

 Výrazné snížení chronického stresu i po 6 měsících 

 

 
 



Bad Reichenhall – Bavorsko 

 

 
 



Bad Reichenhall – impulsy k nadechnutí 

 

 
 



Bad Reichenhall – zážitky k nadechnutí 

   

 
 



Bad Reichenhall – „lavičky k nadechnutí“ 



Bad Aibling – prevence burn-out 

  3 týdenní prevenční programy 

 Stres management seminář (20 hod) 

 Dýchací a tělesná cvičení, meditace, relaxační cvičení 

(Hathajóga, Qigong, progresivní svalová relaxace – 16 

hod) 

 Pohyb (Nová škola zad: Zlepšení specifických oblastí 

zad a obecného fitnessu, zvládání stresu vytrvalostními 

aktivitami – 13 hod) 

 Místní léčebné zdroje (7 x slatinné koupele s 

následným odpočinkem a masážemi) 

 

 
 



Bad Aibling – prevence burn-out 

 Příspěvěk zdravotní pojišťovny, např. Barmer GEK 

   843, 58 Euro (celková cena za procedury - 1010 Euro) 

 + 150 Euro (v případě, že ve stejném roce žádné 

pohybové a relaxační kurzy neabsolvoval) 

 Partneři: Aiblinger Naturmoorbäder, Rheumaklinik 

Bad Aibling, Klinik Wendelstein/REHA Zentrum, 

Klinik Windach – Psychosomatische Medizin a 

Psychotherapie 

 



Municipal Hospital Group – Mnichov 



Municipal Hospital Group – Mnichov 



Municipal Hospital Group – Mnichov 



Municipal Hospital Group – Mnichov 

 

 



Norderney – thalassoterapie 

 Sever Německa – jeden z východofríských ostrovů 

 Léčba mořskou vodou a vzduchem 

 Největší německé Thalasso centrum (8000 m²) 

 „Best public Bath“ 2015 

 Široké spektrum thalasso a wellness nabídek 

 Element mořské vody 

 Element „ohně“ – sauna, bio-sauna, pára 

 Zdraví, vnitřní vyrovnanost a anti-aging 

 

 
 



Norderney – thalassoterapie  

 

 

 

 
 



Norderney – thalassoterapie 

 

 

 

 
 



Norderney – thalassoterapie 

 

 

 

 
 



Norderney – thalassoterapie 

 

 

 

 
 



Berlín jako metropole medicínského turizmu 

 „Capital of health“ 

 Premium medical services in Berlin“ 

 The health capital cluster – Berlin - Brandenburg 

 17 – 21 000 mezinárodních pacientů/rok 

 Celkové příjmy/rok – 100 – 150 mil. Euro 

 Příjmy medicínských zařízení/rok – 70 – 102 mil. Euro 

 Příjmy hotelů – 4 – 11 mil. Euro 

 Příjmy z nakupování – 10 – 15 mil. Euro 

 
 



Berlín jako metropole medicínského turizmu 

 Kooperace subjektů 

 Berlin Tourismus, kliniky, lékaři, nákupní centra, hotely 

 
 



Berlín jako metropole medicínského turizmu 

 

 
 



Berlín jako metropole medicínského turizmu 

 
 



Berlín jako metropole medicínského turizmu 

 

 
 



Baden-Baden – zaměření ruský trh 

 

 
 



Baden-Baden – luxus, tradice, kvalita 

 

 
 



Baden-Baden – tradice 

 

 
 



Baden-Baden – kvalita léčení 

 

 
 



Baden-Baden – léčivá voda  

 
 



Baden-Baden – nové a inovativní metody léčení 

 
 



Baden-Baden – moderní wellness 

 

 
 



Baden-Baden – umění, kultura, hazard 

 

 
 



Baden-Baden – aktivní odpočinek 

 
 



Baden-Baden – sport a volný čas 

 

 
 



Baden-Baden – kliniky 

 

 

 

 
 



Baden-Baden – kliniky 

 

 

 

 
 



Grand Resort Bad Ragaz 

 

 

 
 



Bad Ragaz – nádherná příroda 

 

 

 

 
 



Bad Ragaz – přírodní zdroje a wellness 

 

 

 

 
 



Bad Ragaz – nejmodernější léčebné centrum 

 

 

 
 



Děkuji za pozornost! 

Mgr. Miroslav Rončák 

Katedra rekreologie FTK UP v Olomouci 

Mobile CZ: +420 775 493324 

E-Mail: miroslav.roncak@upol.cz   

 www.ftk.upol.cz 

 
 

FVW Medien GmbH 

Wandsbeker Allee 1, 22041 Hamburg 

Mobile DE: +49 151 41342630 

E-Mail: mroncak@fvw-medien.de  

 www.fvw-medien.com 

 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

GLOBÁLNÍ MEDICAL TURISTIKA 

A ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ 

 

HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA 

Dr. Ludmila Vacková, Ph.D. 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

• Ekonomie, politika, zdraví 

• Změny ve světe, globalizace, nová vlna 

terorismu,  

• Politický populismus – ztráta 

historických jistot, stress 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

• ROSTOUCÍ NÁKLADY NA ZÁKONY ZARUČENOU 

ZDRAVOTNÍ PÉČÍ (náklady na léky, nové 

technologie, stárnoucí populace) 

• ROI STÁTNÍCH INVESTIC DO ZDRAVOTNÍ PÉČE 

NEUSPOKUJÍCÍ (počet civilizačních a chronických 

onemocnění, které jsou pokládány za důsledek 

nezdravého životního stylu se výrazně nesnižuje) 

• Globální náklady na ztrátu produktivity - triliony/rok  



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

WEF – světové ekonomické fórum 

• Většina globálních ekonomů 

pokládá náklady na 

zdravotní péči a penze za 

neudržitelné 

• WEF – světové ekonomické 

fórum, Davos 2015, 2016, 

evropské ekonomické 

centrum 2016 

• ŘEŠENÍ – PREVENCE, 

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU, 

SPOLUODPOVĚDNOST 

OBČANŮ – finanční i morální 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

POSUN PŘÍSTUPU  

K MANAGEMENTU ZDRAVÍ 

• REAKTIVNÍ – ŘEŠENÍ JIŽ VZNIKLÝCH 

ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ (s pomocí 

třetí strany bez osobni odpovědnosti) 

• PROAKTIVNÍ – PREVENCE A OSOBNÍ 

ZODPOVĚDNOST (zdravější životní 

styl)  

 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

Global Wellness Institute 

• SURVEY 2015, 2016 – GWI (www.Globalwellnessiinstitute.Com) 

GLOBÁLNÍ OBJEM BYZNYSU, KTEROU POSKYTUJE - ZDRAVOTNĚ 

PREVENTATIVNÍ SLUŽBY- 3, 4 TRILIONY  ($US)  

• spa a wellness centra, zařízeni využívající hydrogeotermální minerální 

zdroje – lázně, výživové poradenství a potravinové doplňky, fitness centra a 

outdoorové aktivity, antiaging , soukromá zdravotně preventivní zařízeni.  

• WPW (zdravotně preventivní programy na pracovištích …), nemovitosti 

nabízející tento typ služeb a produktů  

• pětiletý nárůst v teto oblasti služeb 10 – 300 % 

http://www.globalwellnessiinstitute.com/


19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

GLOBALNI WELLNESS A MEDICAL 

WELLNESS TURISTIKA  

• 100 miliard – 300% nárůst v 

posledních 5 letech 

• 10 největších trhů:  

– USA 

– Německo 

– Francie 

– Japonsko 

– Rakousko 

– Kanada 

– Italie 

– Švýcarsko 

– Čína 

– Anglie 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

GLOBALNI MEDICAL TURISTIKA  - 

IMTA 

• Www.Medicaltravelassociation.Com  

• Členové: vlády, pojišťovny, instituce, 

odborná zařízeni, jednotlivci   

• Medical turistika – lékařské, 

chirurgické procedury 

• Ortopedické intervence, plastická 

chirurgie, zubní chirurgie, rehabilitace, 

… 

• Medical wellness turistika- doléčováni, 

některé formy rehabilitace, stress 

management…. 

• Lázeňské a rehabilitační pobyty, 

ozdravné procedury, edukační a re-

edukační programy, antistresové 

programy, … 

http://www.medicaltravelassociation.com/


19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

WMTC – World Medical Tourism 

Congress 

• Washington,d.C, záři 2016 - 3500 účastníku      

• Aktivní účast z evropských zemí: Maďarsko, Chorvatsko, 

Řecko, Litva, Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, 

Švýcarsko, Gruzie, …. 

• Spolupráce vlád, ambasády, … 

• Konkurence: Indie, Mexiko, další středoamerické země…  



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

GLOBAL HEALTH RESOURCES 

• Www.Ghr.Com 

• Database, management 

glob. pacientu, zdroje, 

strategické plánovaní, 

investice,  letecká přeprava 

pacientů / klientů 

• www.Healthflightsolutions.C

om Databáze firem / health / 

wellness benefit programy 

• Mezinárodni zdravotní 

pojištěni 

http://www.ghr.com/
http://www.healthflightsolutions.com/
http://www.healthflightsolutions.com/


19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

Global Wellness Summit 

• GWS (Rakousko, říjen 2016 )  

• 2000 delegatů  

• MEDICAL WELLNESS – 

LÁZEŃSKÁ ZAŘÍZENÍ 

(Rakousko, Německo, 

Maďarsko, Itálie, Španělsko, 

Francie, Anglie, Mayo clinic, 

...  

• Medical a medical wellness 

programy, hydrogeotermální 

zařízeni – lázně, wellness 

hotely (Stay Well Concept, 

Delos Int. …) 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

Z programu GWS 

• WELLNESS EVIDENCE 

(www.Wellnessevidence.Com)  

• EVROPSKÉ LÁZNĚ A WELLNESS TRADICE 

• Vzdělávaní terapeutu a management 

• Sport a zdravotní turistika 

• Přírodní zdroje minerálních vod & zdraví /wellness 

• Je rozvoj wellness “průmyslu” udržitelný? 

• Ekonomické strategie zdravotní prevence 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ A SVĚTOVÝ TRH 

• UNIKATNÍ POZICE – VÝZNAMNÝ PODÍL 

ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN – 

VÝHODY, NEVÝHODY 

• PŘÍRODNÍ ZDROJE 

• ODBORNOST (balneologie, technická 

dovednost) 

• HISTORICKÉ ZÁZEMÍ, PŘÍRODA 

• KOMPETITIVNÍ CENY 

 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

CO OČEKÁVÁ GLOBÁLNÍ KLIENT 

OD MEDICAL WELLNESS? 

• Programy, které podporují zdraví a 

napomáhají zlepšit některé 

chronické zdravotní problémy 

• KOMPLEXNI PROGRAMY 

ZAHRNUJÍ: kvalitní odborné služby, 

• Pohybové aktivity, zdravou výživu, 

cílenou relaxaci, zdravotní osvětu a 

doporučeni domácích programů, 

“nastartovaní” zdravého životního 

stylu, … 

• Dokonalou zákaznickou službu 

• Správný design, klid, zdravé okolní 

prostředí 

Další: 

• “Forest bathing“  

• Psychologické 

intervence: 

“mindfulness“, 

meditace…. 

• Domácí programy : 

pohybový režim, diety, 

pece o obličej, … 



19. konference Sdružení lázeňských míst ČR, 2016 

JAK MOHOU ČESKÉ LÁZNĚ KONKUROVAT NA 

SVĚTOVÉM TRHU MEDICAL WELLNESS? 

SPA MARKETINGOVY MIX  

• PRODUKT – odborné, kvalitní služby  

• PEOPLE – profesionální kvalita, komunikační schopnosti a dokonalá 

zákaznická služba 

• PACKAGING – cílená propagace     

• PROGRAMMING – správné propojeni jednotlivých služeb, aktivní relaxace, 

“méně znamená více “  

• PLACE – využití historických míst, kořeny českého lázeňství, přírodních 

zdrojů a okolní přírody 

• PRICE – správně nastavené ceny, které vyjadřují hodnotu a náklady 

• PARTNERSHIP -  propojeni s dalšími zařízeními nabízející wellness služby 

a produkty  

• PREZENTACE -  aktivní účast zástupců českého medical a medical 

wellness turismu v globálních  organizacích   



SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ

BEZ HRANIC
Jan Kuchař

SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ

BEZ HRANIC
Jan Kuchař



HLAVNÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE:

GEOLOGIE
- ochrana PLZ

- inovace ve správě PLZ

BALNEOLOGIE
- léčebné postupy s využitím PLZ

- balneomedicína založená na důkazech

VĚDA A VÝZKUMBRANDING DESTINACE

SPOLEČNÁ PROPAGACE

SPOLEČNÉ PROJEKTY

- propagace destinace jako celku
- společný cíl: „udržení klienta v lokalitě”

- propojení turistických atraktivit 
- společné projekty v různých odvětvích

SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ BEZ HRANIC



NĚMECKO
POLSKO

SLOVENSKO

RAKOUSKO

MAĎARSKO

SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ BEZ HRANIC



SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ BEZ HRANIC



SPOLUPRÁCE LÁZEŇSKÝCH DESTINACÍ BEZ HRANIC

24 km

34 km

36 km

BAD ALEXANDERSBAD - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - SIBYLLENBAD



DĚKUJI ZA POZORNOST
JAN KUCHAŘ

DĚKUJI ZA POZORNOST
JAN KUCHAŘ



  

Mobilní aplikace 
jako podpora 
destinace

19. konference SLM ČR, 
20.10.2016, Františkovy Lázně 

Vojtěch Jaroš
Lukáš Bajt
INIZIO Internet Media s.r.o.



  

● 17ti leté zkušenosti s tvorbou webů, 10 let jako s.r.o.

● Vývoj webů, e-shopů a aplikací na míru

● Internetový marketing a e-commerce

● 35 kolegů, 400+ dokončených projektů

INIZIO Internet Media s.r.o.



  

● Google Partner
● Mergado certifikovaný partner
● Držitelé 7 certifikátů Google AdWords 

a 4 certifikátů Google Analytics



  

Mezi naše klienty patří ...



  

Mobilní aplikace
● Mobilní aplikace změnily nejen svět mobilních zařízení

● Nepřeberné množství možností a funkcí

● Mezi první patřily e-mailové aplikace, kalendář či aplikace 
pro předpověď počasí 

● Používané distribuční platformy: 

– App Store (iOS)

– Google Play (Android)

– Windows Phone Store (Windows Phone)

– BlackBerry App World (BlackBerry OS) a další ...



  

Zdroj: vodafone.cz, csob.cz, cd.cz



  

Vývoj podílu na trhu operačních systémů 
od 1/2009-4/2015

Zdroj: Gartner Statista, 2016 



  

Prognóza celosvětového prodeje 
chytrých telefonů v miliardách

Zdroj: BI Intelgience Estimates, 2016 



  

Prognóza celosvětového prodeje tabletů

Zdroj: BI Intelgience Estimates, 2016 



  

Využívání mobilního internetu v Česku
u osob starších 16ti let

● Ve státech severní a západní Evropy přes 75 %

● Skupina 55+ v ČR 17,3 % (2015) oproti 6,1 % (2013)

Zdroj: ČSÚ, 2015 



  

Výhody mobilních aplikací
(oproti mobilní verzi webové stránky)

● Lepší personalizace (zájmy, poloha, chování uživatele)

● Možnost využívání funkcí chytrého telefonu

● Volnost v návrhu designu (malá omezení)

● Možnost používání offline

● Více stráveného času

● Zasílání notifikací

● „Vše v jednom“

● Rychlost



  

Využití času stráveného 
na chytrých telefonech

Zdroj: Flury Analytics, ComScore, NetMarketShare



  

Nevýhody mobilních aplikací
(oproti mobilní verzi webové stránky)

● Vyšší pořizovací náklady

● Časová náročnost vývoje

● Množství operačních systémů (mj. Windows Phone, 
BlackBerry, …)

● Aplikace je nutné stáhnout do mobilního zařízení 
a instalovat

● Pro změny je nutné aktualizovat aplikaci 
– nižší flexibilita

● Neaktuálnost obsažených dat



  

Mobilní aplikace 
a destinační management

● Změna destinačního managementu v posledních letech

● Úkolem již není nabídnout zákazníkům informace při 
výběru destinace a před samotnou cestou, 
ale zabavit je na místě, což můžeme:

– skrze web, sociální sítě a také mobilní aplikace, 
které jsou čím dál tím více populární

● Chytrý telefon se díky aplikaci stává novodobým kapesním 
průvodcem – najde nejlepší restaurace, zajímavá místa, …

„Mobilní aplikace jsou skvělé, pokud poskytují 
správné informace ve správný čas.“



  

Zdroj: http://gobluebridge.com/tourism/



  

Než začneme s vývojem ...

...musíme si odpovědět na několik základních otázek:

● Pro koho aplikaci vyvíjíme?

– Jaká je naše cílová skupina?

● K čemu chcete, aby aplikace sloužila?

– Inspirace, plánování, prožívání, ...

● Pro jaké platformy/operační systémy ji chcete vyvíjet?

– Andorid, iOS, Windows Phone nebo jiné?

● Bude aplikace aktuální? Jak a jak často ji aktualizovat?

– Možnost propojení s webovými stránkami



  

Vývoj mobilní aplikace

Zdroj: http://www.gulfitinnovations.com/



  

Možnosti mobilních aplikací 
pro destinace

● Mapy okolí

● Prohlídkové/turistické trasy

● Doporučené restaurace a podniky

● Aktuální program kulturních a sportovních akcí

● Plánovač programu

● Propojení se sociálními sítěmi

● Napojení na funkce telefonu (fotoaparát, GPS)

● Hodnocení jednotlivých míst (zpětná vazba)



  

Závěrem

● Vyvíjet aplikace pro Android a iOS (v ČR)

● Nepodcenit přípravu

● Správně zvolit obsah a pravidelně ho aktualizovat

● Zvýšení komfortu pro lázeňské hosty

● Zvýšení povědomí o místě a dalších službách 

● Možnost plánování času a programu před příjezdem

● Všechny potřebné informace na jednom místě a offline

● Aplikace může sloužit i pro udržení návštěvníka po návratu a 
držet ho v kontaktu s daným místem 
(např. Prostřednictvím push notifikací)



  

Zdroje

● http://www.rippleffect.com/news-views/mobile-apps-and-tourism-creating-the-
ultimate-destination-experience/

● http://www.solimarinternational.com/resources-page/blog/item/104-developin
g-mobile-apps-for-destinations

● http://www.newmind.co.uk/technology-platform/tourism-apps

● http://www.holidayextras.co.uk/travel-blog/before-you-go/best-travel-apps-to
-use-on-holiday.html

● https://vwo.com/blog/10-reasons-mobile-apps-are-better/

● https://www.hswsolutions.com/services/mobile-web-development/mobile-web
site-vs-apps/

● https://www.czso.cz/

● https://www.statista.com/

http://www.rippleffect.com/news-views/mobile-apps-and-tourism-creating-the-ultimate-destination-experience/
http://www.rippleffect.com/news-views/mobile-apps-and-tourism-creating-the-ultimate-destination-experience/
http://www.solimarinternational.com/resources-page/blog/item/104-developing-mobile-apps-for-destinations
http://www.solimarinternational.com/resources-page/blog/item/104-developing-mobile-apps-for-destinations
http://www.newmind.co.uk/technology-platform/tourism-apps
http://www.holidayextras.co.uk/travel-blog/before-you-go/best-travel-apps-to-use-on-holiday.html
http://www.holidayextras.co.uk/travel-blog/before-you-go/best-travel-apps-to-use-on-holiday.html
https://vwo.com/blog/10-reasons-mobile-apps-are-better/
https://www.hswsolutions.com/services/mobile-web-development/mobile-website-vs-apps/
https://www.hswsolutions.com/services/mobile-web-development/mobile-website-vs-apps/
https://www.czso.cz/
https://www.statista.com/


  

Děkujeme za pozornost!

Vojtěch Jaroš, vojtech.jaros@inizio.cz

Lukáš Bajt, bajt@inizio.cz

www.inizio.cz
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2011  Výchozí stav 

 

  Jezdí Rusové, zůstávají dlouho. 

 

   

  Přílišná závislost na jednom trhu a produktu  

  lázeňská péče  – omezený okruh klientů 

 

   

  Diversifikace klientely. 

  Ukázat Vary jako atraktivní destinaci. 

  Změnu vnímání KV na českém trhu. 

 

   



2011 Počátek cesty 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotný vizuální styl města. 

 

Komunikace s profesními organizacemi o produktech. 



Jednotný vizuální styl  



Vřídlo je srdcem Karlových Varů (73°C). 

Teplá x Studená = kontrast  

Tradiční i moderní, regionální i kosmopolitní  

VARY = prameny 

Původní název obce, „hovorové“ označení města,  



Produkty města 



Produkty města 



Produkty města 



Aktivity  





Aktivity marketing   

 

 

  

 



Aktivity města 

• Podpora kulturních a sportovních akcí.  

 

• Aktivity na vznik nových akcí. 

½ Maraton Karlovy Vary 

 

• 2016: Rok Karla IV.  

Nové akce atraktivní pro domácí i návštěvníky. 

Festival světla  

 



Návštěvy www: 1144000
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Jak jsme na tom? WWW 
2016 / 2011 + 230% 

 



Jak jsme na tom? Sociální sítě 

Facebook: 97 500 fans 

Instagram: 1 564 followers 



Jak jsme na tom? Pobočky IC 
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Návštěvnost: 2016 / 2011 + 133% 

 



Jak jsme na tom? ČSÚ 1.pol.  
Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích 

zařízeních města Karlovy Vary  1.pololetí 

2016 / 2011 

Hosté Přenocování 

Celkem 12% -12% 

z toho: 

ČR 40% 45% 

nerezidenti 1% -21% 

z toho: 

Rusko -45% -43% 

Německo 70% 22% 

ostatní zahraniční 10% 5% 

Průměrná délka pobytu: 

 

2011:  7,6 dne  

2016:   6,2 dne 

 

 



Jak jsme na tom? ČSÚ 1.pol.  

ČR 
22% 

Rusko  
29% Německo 

17% 

Ostatní 
32% 

Počet hostů 2011 (1.pol.) 

ČR 
13% 

Rusko 
52% 

Německo 
14% 

Ostatní 
21% 

Přenocování 2011 (1.pol.) 

ČR 
30% 

Rusko 
16% 

Německo 
23% 

Ostatní 
31% 

Počet hostů 2016 (1.pol.) 

ČR 
21% 

Rusko 
34% 

Německo 
20% 

Ostatní 
25% 

Přenocování 2016 (1.pol.) 



Jak jsme na tom? Trivago 



Ocenění 



Jak dál?  



Děkuji za pozornost 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

 

Ing. Jitka Ettler Štěpánková 

stepankova@karlovyvary.cz 

Tel.: 355 321 161 

 

www.karlovyvary.cz 

 



Problematika místních poplatků – 
legislativní změny 
(místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,  
místní poplatek z ubytovací kapacity) 

Ing. Petr Studnička, PhD.  
vedoucí katedry hotelnictví 

 
Františkovy Lázně 19. – 20. října 2016 

19. konference SLM ČR  
KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH LÁZNÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 



Fiskální decentralizace 
Evropská charta územní samosprávy 

• podpora decentralizace toku finančních prostředků v rozpočtové 
soustavě ze státu na územní samosprávu (VÚSC – kraje, ZÚSC – 
obce) 

• z hlediska daňového určení 

 a) daně svěřené – celý výnos plyne výhradně do jediného veřejného 
fondu – státního rozpočtu, rozpočtu kraje nebo rozpočtu obce 

 b) daně sdílené – o výnosu se v předem stanoveném procentuálním 
podílu dělí více veřejných rozpočtů 

• daně vhodné jako zdroj příjmů územních samosprávných celků – 
daň z nemovitých věcí a místní a regionální daně charakteru 
českých místních poplatků 

• ekonomická autonomie územní samosprávy není v České republice 
zcela respektována 

 

 

 

 



Fiskální decentralizace 
Místní daně 

• daň z nemovitých věcí a 8 druhů místních poplatků – podíl na 
celkových daňových příjmech 9,4 %, tj. 14,8 mld. Kč (9,7 mld. Kč 
daň z nemovitých věcí, 5,1 mld. Kč místní poplatky) 

• daň z nemovitých věcí = obligatorní charakter 

• místní poplatky = fakultativní charakter 

   je zcela na úvaze obce, zda a které místní poplatky na svém 
území zavede; obce si samy stanovují  

 a) konkrétní sazbu poplatku;  

 b) podmínky placení;  

 c) případná osvobození; 

 d) další konstrukční prvky, které nejsou striktně určeny přímo 
zákonem o místních poplatcích; 

 za podmínky, že nepřekročí zákonné zmocnění 

 

 

 



Kurtaxe a místní poplatky 
Historický vývoj 

• za průkopníka existence lázeňských poplatků jsou považovány 
země Koruny české 

• první „marketingové“ hodnocení situace v našich lázních 
v kontextu zavedení lázeňského poplatku, tzv. Kurtaxe, je 
zaznamenáno v publikaci Balbína (1679), ve které jsou popsány 
důvody, proč byl tento poplatek zaveden  

• v Karlových Varech byl předmětný poplatek vybírán v letech 1471 – 
1502 pro stavbu a udržování špitálu pro chudé a pro stavbu zřídelní 
kolonády 

• dnes plní místní poplatky 3 základní funkce 

 a) paušální úhrada za související služby poskytované obcí 

 b) povaha místního zdanění 

 c) regulační funkce 

 

 



Místní poplatky 
Legislativní vymezení 

• místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt lze vybírat 
v lázeňských místech a v místech „soustředěného turistického 
ruchu“, pro obec jej vybírá od hostů ubytovatel, maximální sazba je 
15 Kč za osobu a den, poplatku nepodléhají případy, kdy je 
prokázán jiný účel ubytování než léčebný nebo rekreační, od roku 
1991 se sazba tohoto poplatku nezměnila 

• místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních 
určených k přechodnému ubytování za úplatu, poplatku jsou 
zproštěna zařízení zajišťující přechodné ubytování studentů a žáků, 
zdravotnická a lázeňská zařízení (pokud neposkytují hotelové 
služby), sociální a charitativní zařízení, poplatek platí ubytovatel, 
maximální výše je 6 Kč za každé využité lůžko a den, od roku 1991 
se jeho výše změnila dvakrát 

 



Místní poplatky 
Změna maximální sazby v letech 1991 – 2015 (v Kč)  
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Místní poplatky  
Česká republika – zákon č. 565/1990 Sb. 

• ve vztahu k cestovnímu ruchu, hotelnictví a lázeňství mají největší 
význam 2 druhy místních poplatků 

 a) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3) – MP LRP 

 b) místní poplatek z ubytovací kapacity (§ 7) – MP UK 

• roční objem výběru (2015) 576 mil. Kč 

 

 

 

 

MP LRP 903 obcí 14,4 % 327 mil. Kč 

MP UK 1 387 obcí 22,2 % 249 mil. Kč 
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Místní poplatky 
Deset obcí s nejvyšším objemem výběru místních poplatků v ČR 

 
Obec MP LRP  Obec MP UK 

Praha 148 985 529 Praha 119 421 736 

Karlovy Vary 18 901 378 Brno 6 582 640 

Mariánské Lázně 11 506 303 Plzeň 6 023 406 

Špindlerův Mlýn 8 344 807 Karlovy Vary 5 820 673 

Františkovy Lázně 5 361 735 Ostrava 5 645 038 

Luhačovice 4 897 385 Špindlerův Mlýn 5 140 374 

Harrachov 4 817 982 Mariánské Lázně 4 525 405 

Český Krumlov 4 728 120 Český Krumlov 1 840 912 

Třeboň 4 671 731 Pec pod Sněžkou 1 666 130 

Lipno nad Vltavou 4 389 089 Lipno nad Vltavou 1 660 916 



Místní poplatky 
Legislativní úprava – východiska  

• vymezení dotčených míst, kde lze výběr místních poplatků 
provádět 

• zredukování skupin osvobozených osob od plateb místních 
poplatků a vymezení účelu pobytu v ubytovacích zařízeních 

• vymezení výběru místního poplatku paušální částkou versus 
individuální výběr 

• určení plátce a poplatníka místních poplatků 

• zvážení možnosti sloučení místních poplatků do jedné peněžní 
dávky 

• navržení výše maximální sazby místních poplatků 

• zvýšení pravomocí kontrolní činnosti ze strany obcí a sjednocení 
údajů v evidenčních knihách 

• zvážení zavedení účelové vázanosti finančních příjmů plynoucích 
z výběru místních poplatků 

 



Místní poplatky 
Legislativní úprava – důvody 
 

 zastaralé znění některých ustanovení (např. vyjmutí vojáků základní 
služby z povinnosti odvodu místního poplatku)  
 
 nevyhovující určení, ve kterých obcích se mohou místní poplatky 
vybírat 
 
 administrativně náročná agenda, která se řadě obcí nevyplatí 
 
 nevyhovující definice ubytovacích zařízení, na které se povinnost 
vztahuje (např. apartmánové bydlení) 
 
 nutná úprava vzhledem k nárůstu sdílené ekonomiky (např. Airbnb) 

 vysoká míra regulace ze strany státu (osvobozené skupiny osob) 



Místní poplatky 
Legislativní úprava – přínosy 
 

 sloučení dvou místních poplatků do jednoho – „místní poplatek za 
ubytování“ 
 zjednodušení administrativní náročnosti zavádění a výběru místního 
poplatku (snížení počtu poplatků z 2 na 1; možnost využití paušálních 
částek) 
 zapojení více obcí do výběru místního poplatku 
 platba se bude jasně vztahovat i na apartmánové bydlení a pronájem 
bytů v rámci sdílené ekonomiky (např. Airbnb) 
 zúžení osvobozených skupin osob od poplatku (např. budou platit i 
hosté, kteří přechodně přenocují za účelem služební cesty) 
 vyšší rozhodovací pravomoc obcím 
 vyšší objem získaných finančních prostředků do rozpočtů obcí 
 zjednodušení agendy pro provozovatele ubytovacích zařízení 
 zjednodušení záznamů v evidenčních knihách 
 naplnění priority vlády České republiky (byrokratická zátěž) 



Místní poplatky 
Legislativní úprava – návrh „místní poplatek za ubytování“ 
• Možnost zavedení místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu ve všech obcích v České 

republice. 

• Redukce skupin osvobozených osob od plateb místních poplatků následovně:  

 (a) osoby nevidomé, závislé na pomoci jiné osoby a s těžkým zdravotním postižením, 
 které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, 

 (b) osoby mladší 15 let, 

 (c) osoby ubytované v zařízeních sloužících výhradně pro přechodné ubytování studentů 
 a žáků, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, 

 (d) osoby ubytované ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 
 užívána jako hotelová zařízení; 

 (e) osoby ubytované v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

• Zrušení sledování účelu pobytu v ubytovacích zařízeních. 

• Možnost výběru místního poplatku paušální částkou. 

• Účelová vázanost prostředků získaných z výběru místního poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity není v současném legislativním prostředí České 
republiky možná. Je možné ji nahradit motivačním modelem. 

• Zjednodušení záznamů v evidenčních knihách. 

• Sloučení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací 
kapacity do jedné peněžní dávky (21 Kč/osoba/přenocování, po 2 letech od účinnosti zákona až 27 
Kč/osoba/přenocování) 

 



Děkujeme za podporu! 
Projekty výzkumu a vývoje řešené Vysokou školou hotelovou v Praze 
• Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism 

 Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a 
lázeňských zařízení v České republice 

 Číslo projektu: CzT-14/o/510/1236 

 Termín řešení: 1. 4. – 31. 12. 2014  

 Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. 

 

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu 

 Číslo projektu: MMR-1489/2014-54 

 Termín řešení: 15. 8. 2014 – 31. 3. 2015 

 Odpovědná řešitelka: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. 

 

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch 

 Číslo projektu: MMR-192/2016-54 

 Termín řešení: 15. 2. 2016 – 15. 9. 2016 

 Odpovědná řešitelka: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. 
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Děkuji Vám za pozornost! 
 
 
Ing. Petr Studnička, PhD. 
vedoucí katedry hotelnictví 
Vysoká škola hotelová v Praze 
Svídnická 506 
181 00  Praha 8 
 
Tel.: (+420) 283 101 176 
E-mail: studnicka@vsh.cz 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Přímý finanční přínos  

– Co obce a města mají z lázeňství? 

• Přímé finanční náklady  

– Co obce a města lázeňství stojí? 

• Nepřímé přínosy a náklady 

– Co není vidět na první pohled 

Ing. Petr Kulhánek | 19. konference SLM ČR | Františkovy Lázně 20. 10. 2016 



Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Přímý finanční přínos: Karlovy Vary 

– Lázeňská taxa: 15 Kč za osobu a noc od r. 1990 

• Karlovy Vary 2015: 18,9 mil. Kč 

– Zátěž poplatku: poplatek za 21 dní – 315 Kč 

• 1990: poplatek stanoven na 15 Kč 

• 1991: průměrná mzda 3.286,- Kč 

– Poplatek za 21 dní: 9,6% měsíční mzdy 

• 2015: průměrná mzda 26.467,- Kč 

– Poplatek za 21 dní: 1,2% měsíční mzdy 

– 8× menší podíl 

Ing. Petr Kulhánek | 19. konference SLM ČR | Františkovy Lázně 20. 10. 2016 



Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Přímý finanční přínos: 

– Rozpočet města 1992: 

• 11,2 mil. Kč, objem rozpočtu 381 mil. Kč (2,93%) 

– Rozpočet města 2015: 

• 18,9 mil. Kč, objem rozpočtu 1,4 mld. Kč (1,35%) 

• 2× menší podíl 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Přímý finanční přínos: 

Lázeňský poplatek měl pravděpodobně aspiraci 

sloužit obnově a údržbě lázeňské 

infrastruktury.  

Ceny od stanovení jeho výše vzrostly dle indexů 

inflace 3×, průměrná mzda 8×, rozpočet 

města 3,6× 

Výše poplatku zůstává. 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Přímé finanční náklady města na lázeňství 

– Provozní: 

• Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 

• Správa lázeňských parků 

• Marketing města 

• Služby turistům a lázeňským návštěvníkům 

• Kulturní a volnočasová nabídka 

– Investice do mimořádné infrastruktury 

Ing. Petr Kulhánek | 19. konference SLM ČR | Františkovy Lázně 20. 10. 2016 



Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 
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Položka NEINVESTIČNÍ 
Příspěvek města 

% vybrané láz. taxy 

Prameny a kolonády 4,7  mil. Kč 24,9 % 

Lázeňské parky a zeleň 10,3 mil. Kč 54,5 % 

Marketing města  6,1 mil. Kč 32,3 % 

Služby návštěvníkům 8,4 mil. Kč 44,4 % 

Kultura – instituce 30 mil. Kč 159,0 % 

Kultura - festivaly 12 mil. Kč 63,5 % 

BĚŽNÉ náklady celkem 71,5 mil. Kč 378,3 % 



Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Přímé finanční náklady města na lázeňství 

– Investice do mimořádné infrastruktury 

• Co rámcově očekáváme:  

– Revitalizace Císařských lázní, Alžbětiných Lázní, Vřídelní 

kolonády (havarijní stav Vřídla), Goethovy vyhlídky apod. 

» ~2 mld. Kč v následujících cca 10 letech 

– Mimořádná infrastruktura: pěší zóny, nízkoemisní doprava, 

vertikální doprava, památky 

» ~ 1 mld. Kč v následujících 10 letech 

• Výběr poplatku 

» 0,189 mld. Kč za 10 let, pokud se nezmění 

» 0,378 mld. Kč za 10 let, pokud se např. zdvojnásobí 

Ing. Petr Kulhánek | 19. konference SLM ČR | Františkovy Lázně 20. 10. 2016 



Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Nepřímé přínosy a náklady 

– Co není vidět na první pohled 

• Domnívám se, že fungování a náklady lázeňských 

měst se od nelázeňských liší – jsou objektivně 

nákladnější. Ne možná násobně, ale znatelně.  

• Lázeňský poplatek byl původně pravděpodobně 

koncipován jako nástroj pro financování mimořádné 

infrastruktury a specifických služeb samosprávou.  
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Nepřímé přínosy a náklady 

– Co není vidět na první pohled 

• Od doby jeho zavedení ale jeho význam pozvolna 

klesá. 

• Nikdy nebyl způsobilý nahradit všechny vícenáklady 

lázeňského místa.  

• Příklad: Srovnatelná rekonstrukce pěší zóny v KV: 

– 1992 – 14 mil. Kč / o něco více než roční výtěžek taxy 

– 2011 – 120 mil. Kč / výtěžek taxy za 6 let 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Nepřímé přínosy a náklady 

– Smysl existence 

• Na druhou stranu, nebýt lázeňství, Karlovy Vary by 

nejen nebyly krajským městem s téměř 50 tisíci 

obyvatel. 

• Pokud by vůbec vznikly, tak jako sídlo s několika 

stovkami obyvatel a ekonomickou podstatou 

zemědělství, těžba, lehký průmysl (paralela s obcemi 

bez nosné historie v údolí Teplé) 

• Dnešní součásti města by zůstaly menšími 

samostatnými obcemi, nebo by se spojily do 

průmyslově-výrobní aglomerace (paralela údolí Ohře). 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Nepřímé přínosy a náklady 

– Smysl existence 

• V tomto pohledu je lázeňství historicky zodpovědné 

za cca 90% rozpočtu…  

 

• Ale to je už trochu mimo měřítko tohoto příspěvku. 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Závěr 

Domnívám se, že lázeňský poplatek jako nástroj 

podpory rozvoje lázeňské infrastruktury a 

lázeňského místa ztrácí na významu.  

Společně s tím ztratily na významu často i daně z 

příjmů díky odstranění jejich lokalizace – tj. nejsou 

příliš vázány na místo, kde příjem vzniká, zvláště u 

právnických osob. 
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Lázeňský a rekreační poplatek očima obcí 

• Závěr (pokračování) 

Lázeňská místa zpravidla z poplatku za lázeňský pobyt 

nezískávají nic, co by lázeňskému místu nevracely.  

Lázeňský poplatek, aby plnil svou v roce 1990 

zamýšlenou úlohu, by snesl zvýšení. 15 Kč denně 

tehdy znamenalo kompletní bohatý oběd. Dnes to 

neznamená ani polévku.  

I pokles jeho významu, v poměru k ceně za lázeňský 

pobyt dnes a v roce 1990, je zřejmý. 

Ing. Petr Kulhánek | 19. konference SLM ČR | Františkovy Lázně 20. 10. 2016 
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30. října 2016 

Svaz léčebných lázní ČR 

     Lázeňská taxa a její účelné využití 

Domácí praxe a best practice z domova i ciziny  

MUDr. Eduard Bláha, president Svazu léčebných lázní ČR 

Františkovy Lázně, 20.10. 2016 
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mapa Luhačovic – klíčové území 
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Rozmístnění lázeňských budov v něm 
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střed „lázní“ 



5 

Střed „města“ 
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Vnitřní lázeňské území a jeho „části“ 
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Začátek lázeňské části -parku 

 



8 

Konec lázeňské části -parku 
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Střed lázeňské části -parku 
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Luhačovice 
(3tHa, 5tOb) 

% z 

rozpočtu 

ROZPOČET 112 mil. Kč 

Příjem z poplatku za lázeňský  

a rekreační pobyt, příjem z  

poplatku za ubytovací kapacity 

5,6 mil. Kč 5 % 

Náklady na technické služby 

(údržba zeleně, komunikací, 

osvětlení ..) 

12,478 mil. Kč 11,1 % 

Z celkového objemu náklady  

na zeleň 

2,504 mil. Kč 2,2 % 

Z celkového objemu náklady  

na komunikace 

6,057 mil. Kč 5,4 % 

Náklady na kulturu  3,5 mil. Kč 3,1 % 

Náklady na Infocentrum 657 tis. Kč 0,6 % 

Celková lůžková kapacita obce 3220 

    

Rozpočet Luhačovic 2015  



11 

 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní   
(bez SFD, poplatků, pokut) 
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Odhad  2016 

DPH DPPO D z nemovitosti  DPFO závislá č 

odvedeno státu  16 500 000 7 413 000   153 450 10 347 000 

z toho obci      20,83%     23,58%   100,00%    22,87% 

částka do obec.rozp  3 436 950 1 748 000   153 450 2 366 000 

poplatky z ubyt.kap      70 000 

poplatky vstupné      15 000 

lázeňské poplatky 3 100 000 

Celkem 9,3% 

obecního rozpočtu  

10 889 400  

Podíl L. Luhačovice, a. s. na rozpočtu obce 
při rozpočetu obce 117 mil. Kč  

další 3 500 000 stojí lázně údržba „jeho“ parku a 1 200 000 provoz 

veřejných pítek a haly Vincentka 
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Proč tento příklad 

 

•Kvůli sporu, zda se má město pečovat o lázeňský park, pokud je veřejný , ale 

současně městu nepatří. 

 

•Zda musí vlastník parku omezení svého vlastnického práva strpět bez náhrady 

rovnající se obvyklému nájmu? 

 

•Zda není zásahem do hospodářké soutěže, když takové omezení ve veřejném 

zájmu současně umožnilo vznik konkurentů, kteří jsou černými pasažéry – 

obdoba tolik propíraných bandasek.  

 

•Zda je etické přijímat od jednoho soutěžitele vedle daní a vybraných poplatků i 

prostředky na údržnu veřejných ploch a nevrátit do nich ani korunu z poplatků? 

 

 

Hlavně jako příklad nalezení průniku zájmů, pochopení a dohody 

lázní s městem v zájmu rozvoje lázeňské lokality i konkrétního 

řešení nezvyklé situace.  
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     Lázně  vybrané do studie KPMG 
mapa lázeňských míst v ČR 

zdroj: KPMG – A.2 Rámcová analýza současného systému správy léčivých zdrojů  

 



15 

 
Lázně Bohdaneč – Františkovy Lázně 

zdroj: KPMG – A.2 Rámcová analýza současného systému správy léčivých zdrojů  
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Jáchymov – Jánské  Lázně 

zdroj: KPMG – A.2 Rámcová analýza současného systému správy léčivých zdrojů  
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Karlovy Vary - Luhačovice 

zdroj: KPMG – A.2 Rámcová analýza současného systému správy léčivých zdrojů  
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Mariánské Lázně - Poděbrady 

zdroj: KPMG – A.2 Rámcová analýza současného systému správy léčivých zdrojů  
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Teplice v Čechách - Třeboň 

zdroj: KPMG – A.2 Rámcová analýza současného systému správy léčivých zdrojů  
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Výdaje na CR 
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Přímé příjmy z CR 
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Donátoři a beneficienti 



23 

Relativní přepočet a objektivizace 
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Opravdu město a lázně jedno jsou? 

 

                                          Jsou 
Jednoznačně!!!!. Jejich role se ale během posledních dekád mění 

rychleji než jsou překonávány zvyková práva a demarkační zóny v 

hlavách místních lidí.   

 

•Město je nejen nositelem statutu , ale i garantem a synonymem pojmu 

přírodní léčebné lázně 

 

•Lázně jsou zejména poskytovatelem léčebné péče, hoteliérem a 

restauratérem , někdy i správcem PLZ, ale bez přírody, ostatní 

infrastruktury a ostatní atraktivity prostředí by byly spíš poskytovatelem 

rehabilitační péče bez šance naplnit očekávání moderních hostů v 

oblasti kulturní, sociální atd. 

 

•Máme skvělé příklady i mimo Třeboň či Hodonín – vedou KV, ale učit se 

dá i v Teplicích nebo Poděbradech a s hrdostí dodám, že nyní i v 

Luhačovicích 
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Best practice 

BAD SCHANDAU 

lázeňský poplatek – lázeňská karta: 

 

http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs 

 

 

http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
http://bad-schandau.de/kurstadt-cz/kurtaxe-cz/?lang=cs
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Best practice 
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Děkuji za pozornost 

a 

za péči, kterou věnujete 

rozvoji našeho oboru 

 



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Říjen 2016 

Problematika místních poplatků v 

cestovním ruchu 



Problematika místních poplatků je upravena zákonem č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích. V oblasti CR jsou 
aplikovatelné 2 poplatky: 

 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (PLaRP) (§ 3) 

 lze vybírat v lázeňských místech a v místech 
soustředěného CR, plátcem je ubytovaný host, 
pro obec jej vybírá a odvádí ubytovatel, 
maximální sazba je 15 Kč za osobu a den. 

 Poplatek z ubytovací kapacity (PUK) (§ 7) 

 platí ubytovatel za každé využité lůžku a den, 
maximální výše je 6 Kč za každé využité lůžko a 
den. 

 

 

 

Místní poplatky z cestovního ruchu 



Výběr místních poplatků z CR 

 Počet obcí vybírajících místní poplatky z CR 

 

 

 Výše výběru místních poplatků z CR 

 

 Za období 2000 – 2015 se prostřednictvím obou 

místních poplatků z CR vybralo 6,8 mld. Kč  

(PlaRP 4,5 mld. Kč, PUK 2,3 mld. Kč). 

 

Rok PLaRP PUK 

2013 907 obcí (14,5 %) 1 442 obcí (23,1 %) 

2015 947 obcí (15,1 %) 1 491 obcí (23,8 %) 

Rok PLaRP PUK Celkem 

2013 300,6 mil. Kč 213 mil. Kč 513,6 mil. Kč 

2015 326,5 mil. Kč 239,5mil. Kč 566,1 mil. Kč 



Obce s nejvyšším objemem výběru v 2015 

Obec PLaRP Obec PUK 

Praha 148,9 mil. Kč Praha 119,4 mil. Kč 

Karlovy Vary 18,9 mil. Kč Brno 6,5 mil. Kč 

Mariánské Lázně 11,5 mil. Kč Plzeň 6,0 mil. Kč 

Špindlerův Mlýn 8,3 mil. Kč Karlovy Vary 5,8 mil. Kč 

Františkovy Lázně 5,3 mil. Kč Ostrava 5,6 mil. Kč 

 50 obcí vybere více než 70 % z celkové částky a 500 obcí 

vybírá z místních poplatků z CR méně než 1000 Kč/ročně. 



Překážky ve výběru místních poplatků z CR 

 Dva poplatky pro oblast CR – složitost a větší náklady na 

administraci. 

 Vysoké náklady na zajištění vyhledávací činnosti (sledování počtu 

UZ působících na území obce). 

 Problematika kontroly – zda ubytovatel uvedl všechny ubytované 

hosty, zda byl správně uveden motiv cesty (PLaRP se nevztahuje na 

obchodní cesty a MICE segment). 

 Nepřesná definice lokalit ve kterých je možné vybírat PLaRP a 

nepřesná definice UZ ve kterých je možné vybírat PUK. 

 Nezapojení všech UZ do výběru poplatků. 

 Nepřesná definice osob vyjmutých z poplatkové povinnosti. 

 Problematika stanovení paušálu pro výběr místních poplatků z CR. 

 Skutečnost, že rozhodnutí o výběru i následné rozpouštění 

vybraných finančních prostředků je v samostatné působnosti obce. 

 



Místní poplatky v EU 
 Není jednotný přístup k řešení problematiky místních poplatků v EU. 

 16 zemí EU zavedlo místní poplatky z CR X 12 zemí EU místní poplatky z CR 

nezavedlo (např. Dánsko, Švédsko, Lucembursko, GBR, Řecko). 

 Vymezení zákona o místních poplatcích v CR:  

 Zavedeno na národní úrovni (např. ČR, SR) nebo na úrovni členských států 

(např. Rakousko, Itálie, SRN). 

 Zavedeno zákonem o CR nebo zákonem o poplatcích, případně jinou legislativní 

úpravou. 

 Výběr místních poplatků na území celého státu (např. ČR, SR) nebo na 

vymezených  regionech (např. pouze Lisabon – PT, pouze Katalánsko – SP). 

 Různé přístupy stanovení sazby:  

 Pevnou částkou (např. ČR, SR, Itálie, Francie) nebo procentem z čisté ceny 

ubytování (např. Belgie, Rumunsko) nebo možnost využití obou přístupů (např. 

Maďarsko, Nizozemsko). 

 Stanovení poplatků pouze pro návštěvníky s přenocováním, nebo zavedení 

poplatku i na jednodenní návštěvníky konzumující vybrané služby CR (např. 

Lisabon, Sasko). 

 Stanovení účelovosti místních poplatků: 

 Účelové vymezení poplatků z CR (např. Rakousko a SRN), neúčelové vymezení 

(např. ČR). 



Iniciace novely zákona o místních poplatcích 

 MMR dlouhodobě usiluje o zvýšení efektivity výběru místních 

poplatků, navýšení vybraných finančních prostředků, 

zefektivnění kontroly i zvýšení návratnosti vybraných 

finančních prostředků zpět do rozvoje CR. 

 Spolupráce se SOCR a AHR, projednání problematiky novely 

zákona o místních poplatcích na různých fórech (např. 

Kolegium cestovního ruchu, Podvýbor PSP pro cestovní ruch, 

RHSD, Komise pro CR SMO). 

 Vytvoření Pracovní skupiny MMR k novele zákona o místních 

poplatcích (MMR, SOCR, AHR, AHS, Fórum cestovního 

ruchu, SMO, VŠH). Výstupem bylo vytvoření zdůvodnění 

potřeby novely zákona o místních poplatcích a vytvoření 

konsensuálního návrhu novely.  



Navrhované principy novely 
 Sloučení PLaRP a PUK do jednoho poplatku, tzv. poplatku z ubytování 

(poplatníkem host a plátcem ubytovaný) 

 Výběr poplatku ve všech UZ poskytujících ubytování za úplatu. 

 Redukce výjimek uvedených v zákoně tzn., ponecháno osvobození pro 

dětí do 15 let věku a hendikepované / bezmocné osoby včetně 

doprovodu. Nově předmětem poplatky i pobyty v rámci MICE segmentu. 

 Navýšení pravomoci obcím např. na stanovení dalších skupin osob 

osvobozených od poplatkové povinnosti, stanovení paušálu pro výběr 

poplatku, stanovení různých sazeb poplatku dle typu ubytovacího 

zařízení, vzdálenosti zařízení od turisticky exponovaných center a dle 

sezóny. 

 V prvních dvou letech max. výše poplatku v hodnotě 21 Kč (součet max. 

hodnot stávajících poplatků) po ukončení přechodného období navýšení 

poplatku na hodnotu max. 1 EUR, tedy 27 Kč. 

 Nadále bude rozhodnutí o výběru místního poplatku z cestovního ruchu i 

rozhodnutí o jeho rozpouštění v samostatné působnosti obcí. 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 Aktuálně probíhá akceptace výzkumného úkolu na 

zdůvodnění potřeby novely zákona. 

 Následně dojde ke zpracování metodik na podporu 

vytváření vyhlášek implementujících výběr místního 

poplatku z CR v obci. 

 Poté bude zahájeno jednání s MF (gestor zákona o 

místních poplatcích) a MV (gestorem problematiky 

samostatné a přenesené působnosti a zavádění 

vyhlášek implementujících výběr poplatků v dané obci) 

ohledně dalšího postupu legislativního procesu. 



 

Děkuji za Vaši pozornost. 

S pozdravem 

JUDr. Renata Králová 

odbor cestovního ruchu, kraren@mmr.cz  

 

 

mailto:kraren@mmr.cz


Aplikovaný výzkum 
v lázeňství ČR 
v současnosti 

 
Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc 
 
 
                           Františkovy Lázně 20.10.2016 



Městský hygienický a balneologický ústav  
Mariánské Lázně 

 

Založen v roce 1903 MUDr. Karlem Zörkendörferem na popud místního 
lékaře a přednášejícího balneologie na pražské univerzitě MUDr. E. H. 
Kische 

• v letech 1919 – 1929 měl  stanici  
ve Františkových Lázních, ve dvou laboratořích se prováděly analýzy 
minerálních vod a peloidů a biochemická, klinická a mikrobiologická 
vyšetření  

• Výzkum farmakologických účinků Glauberových pramenů, slatin, 
radonových koupelí, vlivu minerálních vod na uhlovodanový 
metabolismus a léčby zánětu ledvin. 

• 1946 nahrazen Státním balneologickým ústavem ( 30 
lůžek,balneologické oddělení a laboratoře. Primář MUDr. Josef Mates . 
První klinicky vedený lázeňský ústav s vlastním přívodem minerální 
vody a celoročním provozem. V roce 1952 přejmenován na Léčebný 
ústav profesora Pelnáře a k 1. 1. 1955 připojen k Výzkumnému ústavu 
lázeňskému. 



Výzkumný ústav lázeňský  
v Mariánských Lázních 

 

zřízen výměrem min. zdrav č.j. ÚZV 243/1045/52 k 1. 7. 1952, jako ústředně 
řízená rezortní rozpočtová organizace 

Náplň činnosti: 

• objasňovat a vypracovávat nejúčinnější a nejhospodárnější lázeňské 
metody, 

• vyhledávat a hodnotit přírodní léčivé zdroje, 

• studovat a navrhovat podklady pro výstavbu lázní, 

• koordinovat a řídit výzkum všech lázní a zřídel, 

• vychovávat odborníky v oboru balneologie a klimatologie, 

• spolupracovat s odbornými ústavy SSSR a zemí lidových demokracií, 
vyměňovat si s nimi zkušenosti studijními pobyty a výměnou publikací 



Výzkumný ústav lázeňský  
v Mariánských Lázních 

 

Ředitelem ústavu jmenován brněnský univerzitní profesorMUDr. František 
Hora (k 31. 12. 1954 odstoupil a vystřídal ho profesor MUDr. Karel 
Přerovský, sídlící v Praze na Bulovce). 

„Prozatímní“ sídlo měl ústav v Mariánských Lázních, Čechova ulice 26/5, 
klinické oddělení s 25 lůžky a výzkumné laboratoře (vedoucí doc. MUDr. 
Jiří Joachim, od 1958 MUDr. Josef Mates, od 1967 MUDr. Vladimír Křížek, 
CSc.); neměl vlastní balneoterapeutické zařízení. Dvě „vysunutá 
pracoviště“ ústavu byla v Praze:fyziatrické pracoviště v nemocnici na 
Bulovce (přednosta pracoviště MUDr. Josef Ipser) a oddělení 
přírodovědecko-technické (laboratoř na rozbor minerálních vod) v 
Řeznické ulici 5 (přednosta RNDr. Karel Suchý). 

K 1. 1. 1953 další dislokované pracoviště ve Františkových 
Lázních,zabývající se výzkumem peloidů (původně ulice Dr. Šimka 222, 
od r. 1958 Ruská 172; přednosta Bohumil Brožek 

 



Výzkumný ústav balneologický  
v  Mariánských Lázních 

 

K 1. 1. 1957 

• Další klinické pracoviště ústavu v Karlových Varech , vedoucí MUDr. Jiří 
Kolominský, od roku 1968 MUDr. Josef Horní 

• Pracoviště ve Františkových Lázních rozšířilo koncem 50. let svou 
činnost o hydrogeologický výzkum minerálních vod. Vedoucí RNDr. 
Jaroslav Dvořák. 

• pracoviště analýzy minerálních vod přemístěno z Prahy do Mariánských 
Lázní 

• V roce 1960 ústav podřízen vědecké radě Ministerstva zdravotnictví 
ČSSR do roku 1967 užíval název Výzkumný ústav pro 
fyziatrii,balneologii a klimatologii (VÚFBK), poté Výzkumný ústav 
balneologický. Od roku1967 Výzkumný ústav balneologický v 
Mariánských Lázních  podřízen  - Československé státní lázně a zřídla 
– Ústřední správa lázní a zřídel, Praha. 



Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

• 3 klinická pracoviště- 104 lůžek (60 v Mariánských Lázních, 24 v Praze na Bulovce, 
20 v Karlových Varech) 

• Výzkumné úkoly : peloidoterapie, analýza minerálních vod, komplexní průzkum lázní 
v ČSR, lázeňská léčba ledvinových onemocnění,obezity, diabetu a dny a léčebná 
tělesná výchova.  

• Do roku 1962 zaměstnanci ústavu publikovali celkem 344 odborných prací. 

• V roce 1961 přibyla pobočka v Bratislavě s klimatologickými pracovišti na Štrbském 
Plese, v Nimnici, Sliači a v Nosicích. 

• fyziatrické pracoviště na Bulovce přešlo pod Výzkumný ústav experimentální 
terapie v Praze-Krči. Zastupujícím ředitelem VÚB byl jmenován dosavadní primář 
mariánskolázeňského pracoviště MUDr. Mates, CSc. Od 15. 5.1968 nastoupil v 
Mariánských Lázních nový ředitel VÚB MUDr. Jaroslav Benda, CSc. (do 8.4. 1990). 

• K 20. 3. 1969 bylo založeno třetí klinické pracoviště VÚB v lázních Jeseník 
(vedoucí MUDr. Oldřich Grüner). Mělo 10 lůžek, zabývalo se léčbou neurózy a 
psychoneurózy 



Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

• V 60. letech se VÚB zabýval fyzioterapií, ochranou pramenů 
minerálních vod, léčebnou výživou a výzkumem léčby některých 
onemocnění.  

• Na klinický výzkum měl k dispozici 103 lůžek.  

• Vydával pokyny pro lázeňské léčebné postupy pro jednotlivé 
skupiny chorob.  

• 1962-1972 publikováno 530 odborných prací,  zaměstnanci 
ústavu obhájili 12 kandidátských nebo disertačních prací.  

• Ústav se podílel na odborné postgraduální výuce lékařů, 
výzkumně spolupracoval s obdobnými zahraničními pracovišti . 



Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

Zaměření: 

• provádět základní a aplikovaný výzkum k osvětlení a ověření účinků základních 
balneologických a klimatických léčebných faktorů 

• zabezpečovat výchovu vědeckých a odborných pracovníků 

• navrhovat nové indikace nemocí pro lázeňskou léčbu a léčbu pro tyto nemoce 

• vypracovávat a objasňovat nejúčinnější a nejhospodárnější metody lázeňské léčby 

•  provádět analýzy přírodních, minerálních léčivých a stolních vod, provádět přírodovědecký 
výzkum peloidů a jejich analýzy 

•  hodnotit přírodní léčivé zdroje a navrhovat jejich využití, ověřovat  jejich léčebné vlastnosti a 
způsob využití  

•  provádět vývojovou činnost technologie zřídelní výroby 

•  provádět výzkum a vývojovou činnost na úseku balneotechniky 

•  provádět výzkum ekonomiky lázeňské péče 

 

 



 
 

Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

• V roce 1972 vyšlo první číslo čtvrtletníku Balneologia Bohemica 
vydávané v němčině. 

• Od r. 1973 začal vycházet měsíčník Balneologické listy s 
podtitulem Medicínsko informativní bulletin pro lázeňské a zřídelní 
organizace.  

• Řada supplement 

• Vydavatelská činnost do roku 1990 



Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

• Od 1. 1. 1972 klinické oddělení v Konstantinových Lázních(5 lůžek ) 

• Od 1. 1. 1973  KP IV. v Hodoníně (10 lůžek) 

• V r.1973  - oddělení lékařské bioklimatologie VÚB,  

• V r.1974 - experimentální oddělení VÚB.  

• V r. 1978 - pracoviště experimentální fyziologie, lékařské 

  bioklimatologie a výzkumu ekonomiky lázeňské péče 

• V 70. letech řešil VÚB ročně až 40 dílčích úkolů,  dvakrát více 
klinických než přírodovědeckých.  

• V r. 1979  119 výzkumných lůžek a 185 zaměstnanců. 

• V r. 1987 náklady 19 milionů Kč, z toho 94,35 % na výzkumnou 
činnost. 



Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

• Za 35 let činnosti VÚB publikováno 1951 článků a monografií, 
obhájeno 384 závěrečných výzkumných zpráv a 30 disertačních 
prací, předneseno 273 přednášek na zahraničních kongresech a 
domácích sjezdech se zahraniční účastí. 

• Ústav se podílel prostřednictvím Institutu pro další vzdělávání 
lékařů a farmaceutův Praze na odborném postgraduálním školení 
lékařů v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace  

• Pořádal balneoekonomická a balneotechnická kolokvia a každý 
druhý rok zajišťoval Mezinárodní lékařské pokračovací kurzy v 
Karlových Varech a vydával z nich pro zahraničí sborníky 
Balneologia et balneotherapia. 

 



Výzkumný ústav balneologický  
v Mariánských Lázních 

 

• K 1. 1. 1991 se stal VÚB státním podnikem existujícím jako 
součást vědeckovýzkumné základny Ministerstva zdravotnictví ČR 
ředitel RNDr. Jaroslav Dvořák, CSc. (1. 9. 1990-31. 12.1991) a 
doc. MUDr. Josefa Chrástek (1. 1. 1992-2. 8. 1993). 

• 2. 8. 1993 byl Výzkumný ústav balneologický vymazán z 
obchodního rejstříku. 



Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.  

• založen v lednu roku 2013 

Poslání: 

• výchova a vzdělávání v oblasti balneomedicíny  

• využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi v Karlových Varech  
a regionu  

• Konzultační činnosti, odborné znalectví a posudky 

• marketingová podpora subjektům působícím v lázeňství v 
karlovarském kraji 

• Organizace: Správní rada – 6 členů, dozorčí rada – 3 členové 

 

 



Současný aplikovaný výzkum v lázeňství 

 

 

• Výzkum a sledování ochrany přírodních léčivých zdrojů 

• Výzkum vlivu komplexní lázeňské léčby na lidský organizmus 



Základní a aplikovaný výzkum přírodní základny lázní 

• zdrojů přírodních minerálních vod a volně se vyskytujících zdrojů  
minerálních vod, zřídelních plynů a peloidů 

• geneze, vlastností, zákonitostí výskytu, využití a ochrany 

• zkoumání hydrogeologických poměrů zřídelních struktur, 
krenotechniky, péče o léčivé prameny a vlastní balneotechniku  

• výzkum, vývoj a odborné řešení hydrogeologické a 
krenotechnické problematiky spojené s jímáním (těžbou), 
vedením, akumulací, skladováním, ošetřováním a využíváním 
přírodních léčebných prostředků v komplexu lázeňské léčby; 

 

 

 



Základní a aplikovaný výzkum přírodní základny lázní 

• výzkum a aplikace metod a technologií pro další rozvoj zřídelních 
základen, exploatace stávajících zdrojů (v plynné, kapalné i 
pevné fázi) a provoz jejich jímacích zařízení, zkoumání vztahů 
zřídelních struktur k antropogenním aktivitám v jejich okolí, 
optimalizace jímání (těžby) přírodních léčivých zdrojů i ve vazbě 
na zahraniční zřídelní struktury (např. problém některých lokalit 
Českého lesa a přilehlých částí Bavorska, resp. ašských lokalit a 
Bad Elsteru apod.); do budoucna bychom rádi věnovali pozornost 
revitalizaci či likvidaci nevyužívaných, zastaralých či nevhodných 
jímacích objektů (starých vrtů aj.), sledování trendů odplynění a 
odvodnění zřídelních struktur apod.; 

 

 



Základní a aplikovaný výzkum přírodní základny lázní 

• výzkum mikrobiologických, hydrobiologických, hydrochemických, 
fyzikálně-chemických a radioaktivních vlastností minerálních vod, 
zřídelních plynů a peloidů; 

• výzkum a vývoj moderních technologií úpravy a ošetření 
technologických, lázeňských vod pro léčebné procesy, koupele a 
wellness; 

• výzkum možností regenerace (např. bioaugmentace aj.) zdrojů 
peloidů, , vč. aktualizace současného stavu těchto ložisek v ČR; 

• výzkum zřídelních sedimentů (např. vřídlovců v Karlových 
Varech) a jejich vztahu k  ochraně přírodních léčivých zdrojů. 

• výzkum vlivu geologického prostředí na mikroklima lázeňských 
míst s použitím atmogeochemických metod. 

 

 

 

 



Spolupráce s institucemi v ČR 

• s Geologickým ústavem AV ČR (RNDr. V. Cílek, CSc., doc. RNDr. 
J. Hladil, CSc., RNDr. L. Lisá, Ph.D. ad.)-výzkum zřídelní 
sedimentace ve vývěrové zóně karlovarské zřídelní struktury a 
jejího vlivu na preventivní ochranu přírodních léčivých zdrojů 

• s Českou geologickou službou (doc. RNDr. T. Pačes, DrSc.)-
hmotová bilance minerálních vod – KV sledování  od r.1776. 

• Se Správou PLZ a kolonád v Karlových Varech 

• S LF UK Plzeň, RIA laboratoří  ( prof. Topolčan,CSc) 

• s doc. MUDr. P. Petrem, Ph.D.  (pracoviště klinické farmakologie 
NČB) 

 

 



                  Závěr 

• Ve srovnání s min.stoletím – významná redukce vědeckých aktivit 
v balneologii a fyziatrii   

• vědecké práce a sledování v oblasti ochrany přírodních léčivých 
zdrojů.  

• Cíl: objektivizace komplexní lázeňské léčby, prokazování kladných 
účinků na organizmus 

• založení vysoké školy ve spolupráci s UK, balneologické vědecké 
základny, zajištění odborníků a financí   



 
 

MUDr. Lubomír Mankovecký, CSc.,  
RNDr.  Jiří Schlanger 
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Aplikovaný výzkum v lázeňské medicíně 

založený na objektivních důkazech. 

  
Konference lázeňství SLM, 

Františkovy Lázně, 20.-21.10.2016 



 

Historie 

 Výzkum v lázeňské medicíně – 

    Výzkumný ústav balneologický Mariánské  lázně, 

státní podnik (1952 – 1993). 

 Osobnost - 

    Prof. MUDr. Jaroslav Benda , DrSc. (1968 – 1990 ) 

byl řádným profesorem balneologie a zástupcem této 

odbornosti za ČSSR ve WHO  (Světové zdravotnické 

organizaci ).  
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Cíle VÚB, s.p. 

 

1.Objasňování a vypracování nejúčinnějších a 

nejhospodárnějších lázeňských metod 

2. Vyhledávání a hodnocení PLZ 

3. Studium a návrh podkladů pro výstavbu lázní 

4.Koordinaci a řízení výzkumu všech lázní a zřídel v ČSSR 

5. Výchovu odborníků v oboru balneologie a klimatologie 

6. Publikační činnost  

7. Mezinárodní spolupráci 
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VÚB, s.p. – padesátá léta 

 

 peloidová terapie,  

 analýza minerálních vod, 

 lázeňská léčba onemocnění ledvin, dny, 

diabetu a obezity, 

 léčebná tělesná výchova.  
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VÚB, s.p. – šedesátá léta 

 

 ochrana pramenů přírodních minerálních vod a 

přírodních léčivých minerálních vod,  

 fyzioterapie  

 stanovení optimálních lázeňských léčebných 

postupů u konkrétních skupin chorob z hlediska 

medicíny a ekonomiky poskytování procedur.  
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VÚB, s.p. – sedmdesátá léta 

 základní výzkum k osvětlení a ověření účinků 

balneologických a klimatických léčebných faktorů,  

 aplikovaný výzkum balneoterapeutických, 

fyzioterapeutických a klimato-terapeutických metod v 

lázeňské péči u vybraných skupin chorob, 

  analýza přírodních léčivých vod a peloidů s cílem návrhu na 

jejich využití na nové, rozšířené indikace nemocí,  

 výzkumná a vývojová činnost v oblasti balneotechniky, 

  výzkum ekonomiky  lázeňské péče. 
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VÚB, s.p. – osmdesátá léta 

 

výzkum orientován na  

 klimatické faktory,  

 fyzioterapii,  

 výzkum bolesti  a jejího  ovlivňování,  

 modernizaci léčebných lázeňských postupů 

prohloubením rehabilitační péče.  
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VÚB, s.p. – souhrn 

 publikováno 1951 bibliografických článků a 

monografií,  

 předneseno 273 přednášek na zahraničních 

kongresech a domácích sjezdech se 

zahraniční účastí, 

 obhájeno 30 disertačních prací a 384 

závěrečných zpráv z výzkumných úkolů   

 
8 



 
VÚB, s.p. – souhrn 

 

 postgraduální školení lékařů v oborech fyziatrie, 

balneologie a léčebné rehabilitace s IPVZ, 

 vydávání čtvrtletníku Balneologia Bohemica 

v němčině (1972-1990) a měsíčníku Balneologické 

listy (1973-1990), 

 mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi 

SSSR Maďarska, Polska a NDR.  
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VÚB, v.v.i. 

 Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. (VÚB) 

působí od roku 2011 jako veřejná výzkumná 

instituce - oborové výzkumné centrum se 

specializovanou činností v oblasti balneologie, 

    http://www.balneologie.eu/ 

 Zakladatel – město Mšené Lázně 

http://www.msene-lazne.cz/ 

 Pracoviště – Mšené Lázně, Františkovy Lázně 
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VÚB, v.v.i. 

 

Zaměření: 

 balneomedicína, 

 balneoterapie, 

 ochrana PLZ, 

 balneotechnika, 

 balneoekonomika, 

 balneoinformatika 
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VÚB, v.v.i. - doktrina 

 

Doktrina udržitelnosti lázeňství: 

 medicina založená na důkazech (EBM), 

 ochrana přírodních léčivých zdrojů, 

 součást mezinárodní zdravotní turistiky 
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VÚB, v.v.i. – současnost a EBM 

Výzkumný úkol: „Objektivizace klinického účinku 

vybraných přírodních léčivých zdrojů při léčbě 

osteoartrózy kolenního kloubu II. a III. stupně“, 

Hlavním řešitel: FTVS UK v Praze.  

Partner: VÚB, v.v.i. 

Financování: žádost v rámci výzvy Excelentní 

výzkum programu  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(2014-2020), MŠMT ČR 
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Téma výzkumu 

Objektivizace účinku PLZ spočívá tedy ve 

výzkumu vlivu aplikace PLZ (PMV a peloidů) 

na kolenní klouby pacientů s gonartrózou, resp. 

osteoartrózou kolen  (OA) a sledování 

dynamiky vývoje změn kvantitativním 

stanovením komplexu již známých biomarkerů 

ve vztahu k účinku PLZ.  
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Cíl výzkumu 

Zjistit, zda vybrané PLZ ( 6 PLMV a 6 peloidů) svým 

účinkem při terapii gonartrózy 2. a 3. stupně ovlivňují 

metabolizmus subchondrální kosti postiženého 

kloubu, proces regenerace chrupavky nebo inhibici 

procesu degenerace chrupavky či působí na 

imunopatologické procesy, které mohou spouštět 

degenerační pochody chrupavky a poškození synovie 

kloubu. Objektivizace účinku PLZ tedy spočívá v 

hodnocení kvantitativních změn vybraných 

biomarkerů 
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Metodika výzkumu 

Vyhodnocení vhodných biochemických, 

endokrinologických, hematologických a 

imunologických parametrů, které nazýváme obecně 

biomarkery a je možné objektivně a kvantitativně je 

stanovit na základě nových pokročilých a moderních 

metod jako hmotnostní spektrometrie, vysokotlaká 

kapalinová chromatografie, chemiluminiscence, 

turbidimetrie, ELISA metod  a pod. 
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Objasnění rozdílu mezi objektivním a subjektivním 

hodnocením 

V průběhu patologických reakcí vznikají totiž 

charakteristické metabolity, enzymy, regulační 

proteiny, celá plejáda reaktantů imunopatologických 

projevů, jež lze objektivně prokázat výše uvedenými 

metodami. Tyto objektivně prokazatelné markery 

resp. biomarkery jsou pak specificky spojené 

s určitým procesem charakteristickým pro kosti, 

chrupavku a poškození synovie, či imunitní reakci.  
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Objasnění rozdílu mezi objektivním a subjektivním 

hodnocením 

Nejde již jen o hodnocení funkční kapacity a mobility 

postiženého kloubu subjektivním hodnocením 

vyšetřujícího, nebo hodnocení projevů bolesti i kvality 

života samotným pacientem  dotazníkovou metodou. 

Jde o objektivní průkaz biologických působků ve 

vztahu k postižení určité tkáňové struktury a to navíc 

v souvislostech vzájemného ovlivňování v průběhu 

probíhajícího patologického procesu, a to stanovením 

vhodného komplexu vybraných biomarkerů. 
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Vybrané markery (1) 

Zkratka  Název  Účast na procesu Druh vzorku 

sCOMP  Cartilage Oligomeric Matrix Protein degradace chrupavky Sérum 

sAgrekan Agrecan of cartilage matrix degradace chrupavky Sérum 

sHA Hyaluronic acid zátěžové osteophyty, synovitis Sérum 

uCTX-II  
C-terminal crosslinked telopeptide of 

type II collagen 

degradace kolagenu typu II; degradace 

chrupavky 
Moč 

suC1,2C  Peptid katabolizmu kolagenu 
degradace kolagenu typu I a II; 

degradace chrupavky i kosti 
Sérum i moč 

suC2C  Peptid katabolizmu kolagenu 
degradace kolagenu typu II; degradace 

chrupavky 
Sérum i moč 

sCPII  Carboxy-peptide of Col II procollagen 
degradace kolagenu typu II; degradace 

chrupavky 
Sérum 

sPIIANP 
Amino peptide from type IIA 

procollagen 
syntéza kolagenu typu II Sérum 

suNTX-1  
N-terminal telopeptide type I 

collagen 
kostní resorpce Sérum i moč 

suCTX-1  
C-terminal crosslinked telopeptide of 

type I collagen 
kostní resorpce Sérum i moč 

sPINP  
Amino peptide from type I 

procollagen 
kostní resorpce Sérum 

sCS846   Peptid označený zkratkou obrat syntézy agrekanu chrupavky Sérum 

sMMP-3 

Matrixmetalloproteinase 3= 

metalopeptidáza 3 = 

proteoglykanáza=  

stromelysin-1 

proteáza spojena s degradací a 

přestavbou kloubní tkáně; degradace 

fibronektinu, lamininu, 

agrekanu,kolagenů III, IV, IX a X, a 

proteoglykanu chrupavky  

Sérum 
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Vybrané markery (2) 

uCol-2-1NO2  Peptid katabolizmu kolagenu degradace kolagenu typu II Moč 

sHYP  4-hydroxyprolin  kostní resorpce Sérum 

qCP Citrulínový protein kvantitativně 
marker zánětu, autofagická 

prezentace antigenu 
Sérum 

anti-CCP 
Protilátky proti cyklickému 

citrulínovému proteinu 

marker zánětu, výraz imunogenicity 

citrulínovému proteinu 
Sérum 

sTNF alfa Tumor necrosis factor alfa  autoimunitní proces Sérum 

ssfIL 1 β Interleukin 1 beta cytokin, marker zánětu 
Sérum;Synoviální 

tekutina 

ssfIL 6 Interleukin 6 cytokin, marker zánětu 
Sérum;Synoviální 

tekutina 

ssfIL 11 Interleukin 11 cytokin, marker zánětu 
Sérum;Synoviální 

tekutina 

ssfIL 18 Interleukin 18 cytokin, marker zánětu 
Sérum;Synoviální 

tekutina 

sRF rheumatoidní faktor zánět Sérum 

sfUA synovial fluid uric acid zánět Synoviální tekut. 
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EBM a kontext výzkumu 

Požadavek doby EBM – evidence based medicine – medicína 

založená na důkazech:  

PLZ dnes označovaný v anglosaské literatuře jak „natural 

remedies“ resp. přírodní léčivo, by měl být v rámci prověřování 

jeho léčivého účinku ověřován klinickým výzkumem 

analogickými metodami, které se používají v klinickém 

hodnocení léčivých prostředků. V lázeňské léčbě je ovšem 

tento přístup komplikován reakcí pacienta v rámci osy psycho-

neuro-endokrino-imunologických změn, které by měly být 

dalším předmětem objektivního zkoumání v lázeňské léčbě 

obecně. 
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Děkujeme za pozornost 

MUDr. Lubomír Mankovecký 

mankovecky@diaglab.cz 

RNDr. Jiří Schlanger 

jiri.schlanger@gmail.com 22 



 
 
 

RNDr.  Ondřej Mráz, Ing. František Och 
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 Monitoring PLZ na pomezí Čech a 

Bavorska jako zdroj dat pro opatření 

ke snížení rizik udržitelnosti PLZ 

Konference lázeňství SLM, 

Františkovy Lázně, 20.-21.10.2016 



 

Konkurenceschopnost českých lázní v 
evropském prostoru  

 Evropský výzkumný prostor ERA 
 EU vyhlásila již v roce 2000 strategii, která má přispívat k vytyčenému cíli 

konkurenceschopné ekonomiky založené na znalostech. 

 MŠMT ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR vytvořilo 

internetový portál věnovaný evropskému výzkumu a vývoji.  

 Cílem portálu http://www.evropskyvyzkum.cz je shromažďovat informace 

o Evropském výzkumném prostoru a příslušné dokumenty. Evropský 

výzkumný prostor (European Research Area, ERA) je strategie vytyčená 

Evropskou unií, jejímž cílem je koordinovat evropské výzkumné úsilí. ERA 

usměrňuje celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky a 

koordinuje je s národními a mezinárodními iniciativami, včetně 

přeshraniční spolupráce.  
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 Evropský výzkumný prostor ERA 

  

 Portál představuje jak jednotlivé programy a iniciativy ERA či dokumenty 

a orgány, které je formulují, tak i mezinárodní výzkumné organizace 

působící v rámci EU nebo v rámci evropských států. Samostatný oddíl je 

věnován oblasti výzkumu v České republice a jeho prolínání s evropskou 

úrovní. Na portálu lze nalézt související právní předpisy, rozhodnutí 

evropských orgánů i další dokumenty vztahující se k celé řadě výzkumných 

odvětví. Důraz je kladen na mechanismy financování i poskytování dalších 

druhů podpory ze strany Evropské komise či jiných subjektů.  

 Pro hledání partnerství pomáhá našemu ústavu spolupráce s TC AV ČR při 

formulaci a šíření profilu VÚB v rámci Programu meziregionální 

spolupráce INTERREG EUROPE.  
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Zdroje významné pro obsah a zaměření 

výzkumu ve zdravotnictví včetně lázeňství  

 WHO vydala v roce 2013 významný strategický dokument Zdraví 2020 - 

Evropský politický rámec a strategie pro 21. století  (Health 2020, A 

European policy framework and strategy for the 21st century). Významným 

principem v tomto zásadním zdravotnickém dokumentu je uplatňování účinných 

strategií založených na důkazech. 

 Kriteria kvality Evropské lázeňské asociace (ESPA - European Spas 

Association), - přijatá jednotně na valné homadě už v roce 2006.  

 Kriteria kvality jsou zaměřena především na obsah (složení) PLZ, metody jejich 

ochrany podmiňující lázeňské užití medicíny založené na důkazech. Ochrana a 

trvalá udržitelnost PLZ (natural remedies) je v českém prostředí orientovaném 

na okamžitý prospěch a nikoliv na budoucnost trvale ohrožována. Jednou z cest, 

jak prosadit inovativní přístup v ochraně PLZ před riziky antropogenní 

činnosti je přeshraniční spolupráce. 
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 Monitoring PLZ na pomezí Čech a Bavorska jako 
zdroj dat pro opatření ke snížení rizik udržitelnosti 

PLZ 
 

 Zásadní inovace stávajícího systému sledování fyzikálních a chemických dat o 

PLZ je významnou součástí připravovaného pilotního projektu společné správy, 

ochrany a rozvoje přírodních léčivých zdrojů implementovaný na vybraných 

místech na obou stranách česko – bavorské hranice pod názvem 

BALNEOTECHPROJEKT (dále jen Projekt).  

 Iniciátorem Projektu a vedoucím partnerem je Město Františkovy Lázně. 

Partnerem na české straně je Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. ve spolupráci 

se Zdravotním ústavem Ústí nad Labem. Na bavorské straně jsou partnery města 

Bad Alexandersbad a Neualbenreuth. Projekt je ve fázi společného zpracování 

žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – 

Česká republika 2014 – 2020. 
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Výchozí situace 

 

 Z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, 

strana 14, verze Cz: „Stávající strategie v oblasti ekologie a ochrany přírody na 

obou stranách hranice nejsou dostatečně koordinovány. Zcela chybí příhraniční 

koncepce využití a strategie v oblasti přírodního a kulturního dědictví. V obou 

oblastech tedy mají být ……. zpracovány příhraniční koncepce rozvoje, péče 

a managementu. 

 Partneři si nekladou za cíl zpracování těchto dokumentů. Chtějí však přispět 

zpracováním dílčí strategie přeshraniční ochrany PLZ jako součásti 

přírodního a kulturního dědictví. Taková strategie nebo koncept není ani napsána 

a aplikována a už vůbec ne koordinována na obou stranách hranice. Zároveň je 

tu ambice řešitelů projektu stát u zrodu výše zmíněných dokumentů a přispět 

k chápání ochrany PLZ jako jejich velmi významné části. 
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Výchozí situace 

 

 Stávající PLZ v prostředí pokračující těžby surovin (především kaolinu a 

hnědého uhlí), zakládání velkých staveb, ale i zřizování množství studní, jsou 

pod stálou hrozbou nevratných škod. Nikdo systémově nezkoumá vliv těžební 

činnosti na ekotoxicitu životního prostředí na obou stranách hranice, ani 

možnost změny fyzikálních i chemických vlastností PLZ. 

 Nejsou k dispozici data získávaná s dostatečnou frekvencí (1 den, nejlépe online, 

nebo technologie blízká online) o změnách chemického složení a fyzikálních 

hodnot PLZ. Při jejich absenci lze jen velmi obtížně sledovat příčinné souvislosti 

s geologickými událostmi, typu zemětřesení, sesuv, průval, atd. Stávající 

frekvence monitoringu částečně (v části fyzikálních hodnot) může tyto 

souvislosti specifikovat, ale někdy uplyne i více než 6 měsíců, než se taková 

událost může dát do souvislosti. Není nám známo, že by se taková případná 

souvislost stala impulzem pro opatření k ochraně PLZ. Ochrana PLZ se tak 

soustřeďuje spíše na vymezení ochranných pásem, kde významným problémem 

je však ochrana zájmů např. těžebního průmyslu nebo stavebnictví. 
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Inovační přístup k řešení 

 

  

 

 Z výsledků stručné systematické rešerše literatury domácí i zahraniční (zdroj 

Scholar Google) vyplývá, že až na výjimky není řešení ochrany PLZ založené na 

sledování změn ve fyzikálních a chemických parametrech PLZ v čase 

vztahováno ke geologickým událostem typu zemětřesení nebo zvláštních 

událostí vyvolaných antropogenní činností (sesuv, průval, apod). Změny jsou 

sledovány v monitorujících vrtech, ale buď s nevyhovující frekvencí v řádu 

měsíců a delších nebo pro jiný účel (např. ochrana zdroje vody, měření jen 

fyzikálních hodnot, měření seismicity, apod., nikoliv ochrana PLZ). 
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Inovační přístup k řešení 

 Primární záležitostí je tedy zajištění vstupních dat. Zakládá se vývoj prototypu 

monitoringové stanice pro centralizovaný sběr dat z měření fyzikálních 

vlastností on line a chemického složení blízkého on-line.  Mikrobiologické 

změny nebudou sledovány. Monitorovací stanice budou umístěné na lokalitách 

vybraných zřídel PLZ na obou stranách hranice. Předpokládá se zřízení 5 stanic 

na české straně a 5 stanic na bavorské straně. 

 Projekt je založen na centralizovaném sběru dat o parametrech PLZ (od 

fyzikálních veličin, např. tlak, vydatnost, teplota, proplynění, až po chemické - 

obsah iontů), jejich porovnávání s daty o geologických událostech (zemětřesení, 

mimořádné události při antropogenních činnostech, např. těžby, zakládání 

velkých staveb, zřizování vodárenských zařízení a studní). Z rozdílů a časových 

návazností budou formulovány návrhy na opatření ke snížení rizik. Tyto návrhy 

budou postupně zpřesňovány na základě matematického modelování vlivů na 

zřídelní struktury. 
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Inovační přístup k řešení 

  

 Centrální server společného BY-CZ pracoviště centralizovaného sběru, 

správy a vyhodnocování dat je plánován v provozních místnostech VÚB 

Františkovy Lázně. Projekt počítá se zajištěním přístupu k analogickým 

datům zjišťovaným analogickými postupy v institucích na německé 

straně hranice. Personální vybavení společného pracoviště BY-CZ je 

plánováno v kapacitách 2 pracovníků (přepočteno ze 4 polovičních 

úvazků).  
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 Inovační přístup k řešení 

 
 Působnost pracoviště bude zahrnovat: 

 Účast na aktivitách projektu a jejich implementace 

 Provozování a údržbu monitorovacích stanic  

 Vyhodnocování získaných dat a formulace návrhů na opatření k ochraně PLZ 

 Účast na dalším rozvoji systému (po vyhodnocení pilotního projektu je cílem 

rozšíření na celoplošné sledování) a jeho trvalá udržitelnost 

 Spolupráce na koncepčních a strategických dokumentech společné ochrany ŽP 

na obou stranách hranice. 
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 Inovační přístup k řešení 

 
 Projekt v rámci řešení ověří možnost návaznosti a pilotního využívání dat 

CzechGeo/EPOS, který je rozvíjen v rámci projektu nazvaného Distribuovaný 

systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí. CzechGeo/EPOS 

je součástí panevropské výzkumné infrastruktury EPOS (European Plate 

Observing Systém). 

 Kromě modernizace stávajících stanic a sítí plánuje CzechGeo/EPOS také 

výstavbu nových kapacit. V plánu je například observatoř monitorující 

podkrušnohorský zlom vybavená 3 vrty (Observatoř Zlomová linie Západních 

Čech - West Bohemia Near Fault Observatory), což může být dílčím způsobem 

přínosné i pro budoucí datové zabezpečení Projektu. 
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Inovační přístup k řešení 

 Jak EPOS se vyvíjí 

 Implementace EPOS Fáze 2014 – 2019 

 

  

 

 Dokončení mise EPOS podle dlouhodobého integračního plánu je nutné. V této 

fázi naváže na výsledky úspěšné přípravné fáze a bude zřízen evropský právní 

subjekt pod názvem EPOS-ERIC. 
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Výzkumná spolupráce 

  

 Společenská objednávka řešení problematiky ochrany PLZ před riziky z 

 antropogenní činnosti je doložena aktivním zájmem Města Františkovy 

 Lázně a partnerských měst. 

 Výzkumně vývojový záměr není možné realizovat bez osobní i 

 institucionální spolupráce s lázeňskými subjekty, vysokými školami, 

 odbornými pracovišti a orgány státní správy na obou stranách 

 hranice. Navázali jsme již konkrétní spolupráci s univerzitami v 

 Praze a Brně a připravujeme oslovení dalších pracovišť v ČR i BRD. 

 Předmětné téma ochrany PLZ je atraktivní pro vědeckou a  odbornou 

 veřejnost a nyní, po vstupní formulaci výzkumného záměru připravujeme 

 její oslovení. 
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Závěr 

  

 Financování výzkumného úkolu i v případě přidělení nižších prostředků může 

ovlivnit rozsah řešení Projektu, nikoliv jeho zrušení. Pro jistotu je připravováno 

záložní řešení. 

 Budoucí financování udržitelnosti provozu Projektu může být po dořešení 

legislativních a organizačních opatření kryto: 

 - z části poplatků za správu PLZ 

 - z poplatků od těžebních společností resp. stavebních firem provádějících 

zakládání velkých staveb 

 - z dotačních programů na pokračování inovací ochrany přírodního dědictví 

nejen ve stávajícím dotačním území, ale celostátně, např. formou ekologických 

služeb. 
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Děkujeme za pozornost 

RNDr. Ondřej Mráz, mraz@balneologie.eu 

Ing. František Och, och@balneologie.eu 
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Statuty lázeňských míst 

 

komplexní pohled na efektivní výkon lázeňství 

Ministerstvo zdravotnictví 

odbor zdravotního dohledu 

Mgr. Zdeněk Třískala, MUDr. Jan Marounek MBA 



Co je to statut? 

 

Ministerstvo chrání lázeňské oblasti prostřednictvím 

 

1. ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů 

zajišťuje léčebné prostředky 

 

2. statutem lázeňského místa 

zajišťuje vhodné podmínky pro léčení 

2 



K čemu je statut 

 

§ 28 odst. 3 lázeňského zákona 

 

 

a) omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, 

 

b) činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují, 

 

c) zařízení, která se v něm nesmí zřizovat. 
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K čemu je statut 

 

§ 28 odst. 3 lázeňského zákona 

 

ochrana léčebného režimu 

 

 

zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí 
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K čemu je statut 

 

§ 28 odst. 3 lázeňského zákona 

 

konkrétní příklady 

 

a) kancelářská budova ve vnitřním území lázeňského místa, 

 

b) provozování podnikání, které s sebou přináší dopravní zátěž VnitÚ LM 

 

c) truhlárna, hřbitov, silnice I. třídy 

 

d) nezanedbatelné zdroje imisí (kotle na tuhá paliva, spalovny atp.) 

 5 



K čemu statut NESLOUŽÍ 

 

omezování činnosti souvisejících s kvalitou  

přírodních léčivých zdrojů 

 

např.: 

a) omezení hloubkového zásahu staveb, 

b) omezení nakládání s nebezpečnými látkami, 

c) omezení nakládání s vodami. 
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K čemu statut NESLOUŽÍ 

 

SUPLOVÁNÍ OBECNÍCH VYHLÁŠEK 
 

např.: 

a) omezování hluku, 

b) pořádání kulturních akcí, 

c) parkování na místních komunikacích. 
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Jak staré máme statuty ? 

8 

Karlovy 
Vary 



Jak to také dnes vypadá 

9 



Jak to také dnes vypadá 
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Jak na to? 

11 

Definovat cíle rozvoje pro budoucí desetiletí 

Určit rozsah jednotlivých „zón ochrany“ 

• vnitřní území lázeňského místa 

• vnější území lázeňského místa 

Identifikovat rizikové činnosti a faktory 
  (brání rozvoji lázeňství, ohrožují celkový stav a kvalitu péče) 

Konzultace s ČIL 

Připravit finální znění návrhu statutu a důvodové zprávy. 



Jak na to? 

12 

Definovat cíle rozvoje pro budoucí desetiletí 

 

Pohled rady města 

 

urbanistický – územní plán 

 

udržitelný rozvoj (homeorhéza a homeostáze) 

 

Cílem je vznik unikátní – světově významné zóny 



Jak na to? 

13 

Určit rozsah jednotlivých „zón ochrany“ 

 

• vnitřní území lázeňského místa 

území „obětované“ lázeňství 

 

• vnější území lázeňského místa 

„nárazníková zóna“ 



Jak na to? 
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 Identifikovat rizikové činnosti a faktory 

nutné zohlednit místní specifika 

 

historie sporů ve vnitřním území lázeňského místa 

noční podniky 

zapáchající provozy 

kogenerační jednotky 

cyklostezky 

doprava 

 



Jak na to? 
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Konzultace s ČIL 

legislativní realita 

pomoc s definicí rizikových faktorů 



Jak na to? 
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Připravit finální znění návrhu statutu a důvodové zprávy. 

 

nařízení vlády 

esence myšlenek 

 

důvodová zpráva 

právní „návod k použití“ 



Jak na asi nepůjde … 

17 

„Ctrl + C      Ctrl + V“ 

 

využívat jako vzor existující statut Karlových Varů je 

použitelné jen v omezené míře … 

 

nezohledňuje lokální podmínky 

 

samotné KV již vnímají jeho jistá omezení 



Co nám uniká? 

18 

• Spolupráce státu, kraje, obce a lázeňských organizací 

 

• základní nástroje 

PUR 

ZUR 

UP 
 



PUR 
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POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Ing. Filip Novosád 

 

Ing. Daniela Lešková, CSc. 

 

Zpracování ÚÚR – Ústav územního rozvoje, Brno 

 



PUR 
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OB12 Rozvojová oblast Karlovy Vary  

definovaný význam lázeňství, jako mezinárodní 

 

 

SOB12 Specifická oblast Jeseníky–Králický Sněžník 

potřeba rozvíjet a využívat potenciál pro rekreaci a lázeňství 



IMISNÍ INDIKÁTORY 
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PM10 - suspendované částice frakce do 10 µm  
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světová mapa měření PM2,5 
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O3 – ozon  

24 



BaP - benzo[a]pyren 
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kontaktní informace 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Odbor zdravotního dohledu 

Český inspektorát lázní a zřídel 

 

telefon 224 972 403 

e-mail CIL@mzcr.cz 

adresa Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 
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                                        * 6.6.1991 

1 

 

XIX. KONFERENCE SLM ČR, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 21.10.2016  

 

OHLÉDNUTÍ  ZA 25 LETY  SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR 

 

 
HISTORIE, SOUČASNOST, BUDOUCNOST 

 

 

 

     Ing. Zdeněk Husťák – starosta, město Klimkovice 



                                        * 6.6.1991 

2 

1) duben 1990 – na konferenci SMO ČR v Brně ustavena Zájmová sekce 
lázeňských měst, později jako Výbor lázeňských, rekreačních a 
turistických měst a obcí, předseda  Ing. Václav Němec 

2) impulz ke vzniku v předvečer II. sjezdu SMO ČR v dubnu 1991 ve 
Žďáru nad Sázavou na jednání Výboru… - poprvé myšlenka a název 
SLM ČR 

 



                                        * 6.6.1991 
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3) založeno na 1. sněmu 6. června 1991 jako neformální  sdružení 
s vlastním statutem v Poděbradech na Městském úřadě starosty nebo 
nebo jejich zástupci 17 lázeňských obcí a měst 

  * do konce roku 1991 se stalo členy celkem 20 lázeňských míst 

  * členem i Sadská, naopak chybí Karlovy Vary, Františkovy Lázně 

 

 



                                        * 6.6.1991 
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*1. předsedou zvolen Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní, 
10.11.1992 odstoupil                                                           znovu podruhé 
*předsedou znovu od 18.1.1995 do 

dalšího odstoupení 15.12.1995 

*pak radní rady SLM ČR nebo 

předseda kontrolní komise 

až do 13.1.2011 

 



                                        * 6.6.1991 
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* první složení rady SLM: 
1. Ing. Václav Němec – předseda ,  starosta Janské Lázně, VČ kraj 
2. Ing. Zbyněk Martinek - radní, starosta Mariánské Lázně, ZČ kraj 
3. Ing. Miroslav Tomek - radní, starosta Poděbrady, StřČ kraj 
4. Ing. Petr Košacký - místopředseda, starosta Jeseník, SM kraj 
5. Jan Charypár - radní, starosta Bechyně, JČ kraj 
6. Ing. Jiří Šůstek – radní, místostarosta Luhačovice, JM kraj 
7. František Kulich - radní, místostarosta Osečná, SevČ kraj 

* zapisovatelem 1.sněmu                                          tehdejší místostarosta 
Poděbrad Ing. Roman Vlasák,                                      jediný pamětník , 
působící dodnes v samosprávě                                   LM jako zastupitel, 
který byl u založení sdružení 



                                        * 6.6.1991 
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* první strategické cíle sdružení – návrat ke kořenům: 

   1. úsilí podílet se na privatizačních projektech lázní – myšlenka 
přechodu lázní pod obec (dodnes se podařilo v Třeboni, Hodoníně, 
Lednici, Skalce, Bílině – mimo provoz, Náchod – Běloves mimo provoz) 

  2. přijetí Statutu – zatím jen neformální sdružení (dnes FO) 

  3. přijetí nových lázeňských statutů( dodnes Karlovy Vary a ONV) 

  4. financování lázeňských míst 

  5. problematika daní a místních poplatků 

  6. partnerské vztahy (ESL, SLL, ÚKMOS, ASK) 

  7. připomínky k lázeňským zákonům 

  8. využívání a správa přírodních zdrojů v lázeňském místě 

  9. kategorizace lázní 

10. vztah LM vůči příslušným státním orgánům 

 

 

 



                                        * 6.6.1991 
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4) 2. sněm SLM ČR se konal v Poděbradech 17.3.1992: 

    * rozšíření počtu radních na osm o primátora Karlových Varů Ing. 
arch. Václava Lokvence, dovolena Dr. Kotilová, starostka Třeboně 

    * členská základna se v roce 1992 rozšířila na 36 lázeňských míst 
včetně Karlových Varů, Františkových Lázní, Kyselky 

 

 



                                        * 6.6.1991 
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5) 2. předsedou se od 10.11.1992 do 18.1.1995 stal míststar. Luhačovic 
Ing. Jiří Šůstek, současný vedoucí majetkové správy Města Luhačovice 

 

 

 



                                        * 6.6.1991 
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6) 3. předsedou se od 15.12.1995 stal Ing. Jiří Houdek, starosta 
Třeboně, byl jím nejprve do 18.1.2007 a podruhé od 13.1.2011 do 
27.3.2014, celkově  více jak 14 let: 



                                        * 6.6.1991 

1

0 

7)  přelomový 6. sněm v Poděbradech 22.5.1997 ustanovil SLM ČR jako 
registrovanou právnickou osobu s IČO a se stanovami 

* přeregistrace 37 členských obcí (od roku 1996 přijata obec Chropyně) 

* nově 33 lázeňských míst (zanikly lázně v Kyselce, Sadské, Chropyni, 
nezájem v Teplicích v Čechách) 

* osvědčení vydáno 10.10.1997, sídlo SLM ČR v Třeboni dodnes 

* ustavena funkce tajemníka – Ing. Zdeněk Chaloupka z Třeboně 

 



                                        * 6.6.1991 

1
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8) období 1997-2007: 

* lázeňské konference – 1. v Třeboni v roce 1998 

* od 2001 tajemnice Jana Vodolánová 



                                        * 6.6.1991 

1

2 

9)  přelomový 17. sněm na MěÚ v Poděbradech 26.1.2007: 

* volba nové předsedkyně – Ing. Květoslava Jeníčková, starostka Lázní 
Bohdaneč 



                                        * 6.6.1991 

1
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10) 19. sněm v Hotelu Septime v Poděbradech 8.2.2008: 

* volba nového předsedy – Jan Balek, náměstek primátora KV pro 
kulturu, lázeňství a cestovní ruch 



                                        * 6.6.1991 

1
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10) 20. sněm v rámci 11. lázeňské konference  v Karlových Varech 
10.10.2008: 

* volba nového předsedy – Ing. Pavel Malík, starosta města Klimkovice 



                                        * 6.6.1991 

1
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11)  ustavující 23. sněm v Brně 13.1.2011  

* znovuzvolení Ing. Jiřího Houdka předseda SLM ČR 

* v nově zvolené radě dodnes trvající zastoupení LM: 
1. Ing. Jiří Houdek – předseda, starosta Třeboň, jižní Čechy  
2. Jiří Chval - radní, 1. místostarosta Mariánské Lázně, západní Čechy 
3. Ing. Petr Kulhánek – radní, primátor Karlovy Vary, západní Čechy 
4. PhDr. Ladislav Langr - radní, starosta Poděbrady, střední Čechy 
5. Ing. Pavel Šubr - radní, starosta Lázně Bělohrad, východní Čechy 
6. Ing. Lukáš Raszyk - radní, náměstek primátora Karviná, severní Morava 
7. Ing. Jan Pospíšil - radní, starosta Lázně Libverda, severní Čechy 
8. Ing. Bc. Marie Semelová – radní, starosta Luhačovice, jižní Morava 
9. Mgr. Igor Ťaptič – radní, starosta, Hodonín, jižní Morava 

 



                                        * 6.6.1991 

1
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12) 27. sněm na lázeňské kolonádě  v Poděbradech 28.3.2014: 

* volba nového předsedy – Ing. Petr Kulhánek, primátor Karlových 
Varů 

 



                                        * 6.6.1991 

1
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13) Rada SLM ČR zvolená na ustavujícím 28. sněmu 28.1.2015 v Praze  

 



                                        * 6.6.1991 

1
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14) současné složení rady SLM ČR: 
1. Ing. Petr Kulhánek – předseda, primátor Karlovy Vary, západní Čechy 
2. Ing. Petr Třešňák - radní, starosta Mariánské Lázně, západní Čechy 
3. Mgr. Terezie Jenisová – radní, starosta Třeboň, jižní Čechy 
4. PhDr. Ladislav Langr - radní, starosta Poděbrady, střední Čechy 
5. Ing. Pavel Šubr - radní, starosta Lázně Bělohrad, východní Čechy 
6. Ing. Lukáš Raszyk - radní, náměstek primátora Karviná, severní Morava 
7. Ing. Jan Pospíšil - radní, starosta Lázně Libverda, severní Čechy 
8. Mgr. Roman Lebloch – radní, II.místostarosta Luhačovice, jižní Morava 
9. Libor Střecha – radní, radní Hodonín, jižní Morava 

 



                                        * 6.6.1991 
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15) současná tajemnice Ing. Lucie Říhová a PR manager Marcel Hule v 
r.2002 

 



                                        * 6.6.1991 

2
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15) moje Ivana Gelnarová a ekonomický manager Zdeněk Chaloupka v 
r.2011 

 



                                        * 6.6.1991 

2
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16) statistika  pořádaných akcí SLM ČR: 

* 30 sněmů, z toho po jednom v Praze, Brně, Karlových Varech, jinak 
vše v Poděbradech (27x) 

* odhadem přes 100x zasedání rady sdružení 

* 7x seminářů na aktuální témata (1x navíc v Senátu Parlamentu ČR) 

* 19x Lázeňských konferencí (nejčastěji Karlovy Vary 9x) 

* udělování ceny Osobnost českého lázeňství (5x) 

* udělení Zvláštní ceny rady SLM za celoživotní přínos lázeňství (1x) 

* pořádání studijních cest po evropských lázních (cca 10x) 

* Salony lázeňství – Kursalony (cca 15x) – prezentace lázeňských míst 

* Petice za záchranu českého lázeňství 

* vydařená dotace z IOP Jedeme do lázní – www.jedemedolazni.cz 

* 1x záchrana českého lázeňství 

 

 

 



                                        * 6.6.1991 

2
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17) ohlédnutí za okamžiky z činnosti SLM ČR – 6. konference ve FL roku 
2003 

 



                                        * 6.6.1991 
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18) 6. konference  v r. 2003 ve FL, zahájení Kolonáda Solného a 
Lučního pramene 

 



                                        * 6.6.1991 
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19) 10. konference  v r. 2007 v KV v Imperialu MUDr. Jaroslav Zvěřina 

 



                                        * 6.6.1991 
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19) 10. konference  v r. 2007 v KV v Imperialu - ministr Jiří Čunek 

 



                                        * 6.6.1991 
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20) 12. konference  v r. 2009 v Thermalu v KV, MUDr. Roman Šmucler 

 



                                        * 6.6.1991 
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21) 14. konference  v r. 2011 v Luhačovicích, Tomio Okamura 

 



                                        * 6.6.1991 

2
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22) 18. konference  v r. 2015 v Lednici, MUDr. Svatopluk Němeček, 
udělení ceny Osobnost českého lázeňství 2015 

 



                                        * 6.6.1991 
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23) Minulost – záchrana lázeňství 

 



                                        * 6.6.1991 
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24) Současnost– záchrana Kyselky, Lipová-lázně, Bílina, Běloves… 

 



                                        * 6.6.1991 
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25) Budoucnost – bohatství, odbornost, respekt, prosperita…  

 



                                        * 6.6.1991 

3
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                                       Děkuji za naslouchání… 

 

                                          Ing. Zdeněk Husťák 

                                   starosta@mesto-klimkovice.cz 

                                                     602610632 

mailto:starosta@mesto-klimkovice.cz
mailto:starosta@mesto-klimkovice.cz
mailto:starosta@mesto-klimkovice.cz


Cesta ke statutu  

lázeňského místa  

Ostrožská Nová Ves   
 

Ing. Pavel Botek, starosta obce 
 





Vztah obec vs. lázně 

• 1903 - Obec staví sirnaté koupele asi 1 km severně od 

obce na místě s minerálními prameny 

 

• 1904 – 1948 - obec lázně rozšiřuje a sama provozuje 

 

• 1948 – 1965 - po znárodnění nastupuje národní správa 

(nemocnice, ROH) = úpadek  

 

• 1965 – 1992 - lázně pod správou Státních lázní 

Luhačovice = zlepšení služeb 



Vztah obec vs. lázně 

• 1993 – lázně opět obecní; Obec znovu majitelem i 

provozovatelem (vznik s. r. o.; Obec Ostrožská 

Nová Ves vlastní 100% obchodního podílu) 

 

• 2001 – prodej 50% obchodního podílu IBC ROYAL, 

s. r. o., Luhačovice; Obec 50 % společník 

 

• 2002 – 2016 období dynamického rozvoje lázní, 

stávají se členem lázeňského holdingu ROYAL SPA 

 

 



60. léta 20. století  
– první ochrana léčivého zdroje 

• Léčivý zdroj – sirná minerální voda (5 - 8 mg/l 

volného H2S a 70mg/l volného CO2) 

• Důvody ochrany:  
o těžba štěrkopísku z údolní terasy řeky Moravy 

o jímání podzemních vod pro skupinový vodovod 

okresu Uherské Hradiště  

o vznik rekreační oblasti 

 

• 1965 ONV Uherské Hradiště ve spolupráci s MZ 

stanovuje hranice vnitřního lázeňského území 



60. léta 20. století  
– první ochrana léčivého zdroje 

• 1967 - rozhodnutí o prozatímních OP lázní 

Ostrožská Nová Ves (užší a širší OP lázní) 

 

• OP vyznačena také do mapových podkladů 

(ÚPD, mapy pozemkového katastru) 

 

• Ochrana především kvality a vydatnosti léčivého 

zdroje, nikoli ochrana stavebně-technologická 

 



80. léta 20. století  
– potvrzení provizoria 

• 1982 - rozhodnutí MZ ČSR (ČIL) – „Nezbytné 
prozatímní ochranné opatření“ 

 

• Důvod: 
o přiblížení těžby štěrkopísku k hranicím OP  

o provádění geologického průzkumu v blízkosti širšího 
OP lázní 

 

• Odvolává se na zákon č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu, 
zachovává v platnosti OP z roku 1967 

 

• Stav platný až do roku 2016 

 



90. léta 20. století  
– velké investice a … zmar 

• 1993 obec přebírá lázně, vznik s. r. o. 

 

• 1994 – 1997 rekonstrukce a 1. přístavba lázní 

 

• 1997 - obec vstupuje do SLM 

 

• 1997 – lázně zdevastovány povodněmi 

 

• o statutu lázeňského místa se v tomto období 

nehovoří 

 



Nové tisíciletí – nové příležitosti 

• 2001- vstup obchodního partnera IBC ROYAL, s. r. o., 
do lázní (50% podíl) 

 

• 2001- zákon č. 164/2001Sb. (lázeňský zákon) – 
zákonná   opora pro vyhlášení statutu lázeňského 
místa 

 

• 2001- digitalizace katastrálního území obce 

 

• 2003 – 2. přístavba lázní a modernizace provozu         
(výročí 100 let od vzniku lázní) 

 



• červen 2006 - SLM předkládá na MZ (ČIL) seznam 
obcí, které musí novelizovat anebo vydat nový 
statut lázeňského místa (mezi nimi Ostrožská Nová 
Ves) 

• MZ (ČIL) poskytl SLM „vzorový statut 2002“ včetně 
stanoviska legislativního odboru 

• červenec 2007 - dohoda SLM a MZ (ČIL)  

 o zásadách tvorby nových statutů: 
Navržený statut bude dle osnovy ČIL 

 Podkladem návrhu budou jednání obce s lázeňskými 
zařízeními daného místa s vypořádáním případných námitek 
těchto zařízení 

Výsledný návrh bude projednán a schválen orgány obce 

Do finální části bude zapracován podklad pro zákres do 
katastrální mapy s výčtem pozemků vnitřního lázeňského 
území 

2006 – 2012  
- přípravy návrhu 



2012 

Blížíme se do finále?   

• leden – květen 2012 - podrobné konzultace obce 

s vedením společnosti Sirnaté lázně Ostrožská 

Nová Ves, s. r. o. o statutu lázeňského místa 
 

• červen – září 2012 - konzultace s MZ (ČIL) 
 

• říjen 2012 - projednání a schválení návrhu 

v zastupitelstvu obce (statut bude vyhlášen pouze 

v části obce, která souvisí s lázněmi = mimo 

zastavěné území obce) 
 

• prosinec 2012 - podání návrhu a všech příloh na 

MZ  



2013  
Karlovy Vary náš vzor 

• leden 2013 - vyhlášení statutu lázeňského místa 

Karlovy Vary 

 

• MZ (ČIL) stanovil tento statut jako vzorový – vrací 

náš návrh k přepracování 

 

• listopad  - prosinec 2013 – předání 

přepracovaného návrhu statutu Ostrožská Nová 

Ves na MZ (ČIL)  



2014 – 2016  
… jsme v rukách Vlády ČR 

• 2014 - probíhá kontrola návrhu statutu na MZ (ČIL)      

 kladné posouzení, předání do meziresortní komise 

 

• 2015 - vypořádání připomínek ostatních 

ministerstev (MMR, MD) 

 

• 24. 2. 2016 byl nařízením vlády ČR č. 86/2016 Sb. 

vydán statut lázeňského místa Ostrožská Nová 
Ves  



Statut lázeňského místa   
- proč vůbec? 

• součástí je i stanovení lázeňského místa – obec se 
stala de jure lázeňskou = zvýšení prestiže obce 

 

• významný prvek ochrany lázeňského území 

 

• jasné vymezení stavebních a provozních možností 
nebo činností v lázeňském území 

 

• pomoc při územně plánovací dokumentaci 

 

• minus – omezení pro obyvatele (pokud je statut 
vydán pro zastavěné území obce) 

 



Resumé 

• Cesta ke statutu lázeňského místa Ostrožská Nová 

Ves  - 10 let 

 

• Nevyhnutelná komunikace s provozovatelem 

lázeňského zařízení a MZ (ČIL) 

 

• Opora v SLM (semináře, porady na ministerstvu, 

vzájemná komunikace) 

 

• „Vzorový“ statut města Karlovy Vary 



Děkuji za pozornost 

• Ing. Pavel Botek, starosta 

Obec Ostrožská Nová Ves  

 

www.laznenovaves.cz 

www.onves.cz 





 
  

     ALE PROČ K NÁM TI TURISTÉ VLASTNĚ JEZDÍ ?! 



 

      PŘÍRODA? 

                                              

     POHOSTINNOST? 

                 

           GASTRONOMIE? 



 



  



 
 

 

Podpora obnovy kulturních památek je marginální  

Kulturní politika státu ve vztahu k živé kultuře je spíše symbolická 

Cílená subvence pro rozvoj lázní neexistuje 

 



 

PODPORA INVESTIC V LÁZEŇSKÝCH MÍSTECH PŘED VSTUPEM DO EVROPSKÉ UNIE 

 2001  128 milionů Kč       2002  65 milionů Kč    2003  33 milionů Kč 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj tehdy například podpořilo: 

• Rekonstrukce balneoprovozu Aurora Třeboň 15 milionů Kč 

• Rekonstrukce aquaparku Mariánské Lázně 9 milionů 

• Výstavba lávky Poděbrady 6 milionů Kč 

• Oprava hlavní lázeňské budovy Hodonín 6 milionů Kč 

• Sadové úpravy u kostela Klimkovice 1,5 milionu Kč 

• Parkové úpravy před Lázněmi II Františkovy Lázně 1,2 milionu Kč 

• Chodník Velké Losiny 1 milion Kč  

 



 

§ 28, odstavec 3 uvádí, že lázeňský 
statut zejména vymezuje vnitřní a 
vnější lázeňské území… a stanovuje: 

  

omezení související s výstavbou 

činnosti, které se omezují či zakazují 

zařízení, které se nesmí zřizovat 

 



 



 

• Karlovy Vary 2012 

• Ostrožská Nová Ves 2016 

  Ve frontě na schválení na 
ministerstvu zdravotnictví, 
případně již v meziresortním 
řízení čekají další lázeňské 
statuty. 

 

JENŽE! 
 



 

  

• ZADÁNÍ ZNĚLO JASNĚ  

• Má-li být statut schválen, musí víceméně kopírovat statut 
Karlových Varů. 

• Ale po průlomovém karlovarském statutu jsme očekávali, 
že další statuty pomohou řešit také specifické problémy 
lázeňských míst. Jenže statut Ostrožské Nové Vsi je jako 
přes kopírák.  

• Takový byl požadavek z ministerstva a výsledkem je 
v podstatě „dietní“ statut. 

 



 

Nenabízí speciální ochranu lázeňským 
místům, kterou by nešlo ošetřit  

 

Stavebním zákonem 

Územním plánem 

Obecně závaznou vyhláškou 

  

A nadále platí, že vždy se jako 
nepominutelný účastník všech řízení 
vyjadřuje ČILZ 

  
 



 

 Připravovaná novelizace Lázeňského 
zákona navrhuje, že lázeňské místo 
musí mít do 5 let aktualizovaný 
statut. Jinak hrozí ztráta statutu 
lázeňského místa.  

  Zdá se, že místo očekávaného 
posílení pravomocí při ochraně 
rodinného stříbra, bude hrozba 
ztráty statutu jediný hmatatelný 
výsledek nových lázeňských statutů! 

 



 

 

Lázeňský poplatek 
ve výši 15 Kč 



 

 

  Výše celodenního 
poplatku za vjezd 
na pěší zónu 

 



 

 

Kouření v parcích  
 



 
 

 

 Přemnožení holubi 
v parcích a v ulicích 
 



 

 

 Nízkoemisní zóna 
v lázních  



 

 

 Průjezd 
vysokotonážních 
vozidel městem 



 

 

Solení silnic,  

které nejsou  

ve vlastnictví města 



 

 

 Zápach z hnojení 
kejdou 

  



 

 

 Zbytečná administrativní 
zátěž s povolováním 
nočních kulturních akcí 

 



 

 

 Vyděračské 
podmínky monopolní 
organizace OSA za 
hudební produkce 



 

 

 Sociální bydlení 
s rozumem! 

 Každý by chtěl bydlet 
v Poděbradech   

 



 

 

 Nemožnost ovlivnit 
stav chátrajících 
budov jiných 
vlastníků  

 



 

 

 VŠECHNO JE JINAK! 

 Lázeňský statut, o který řadu let usilujeme 
a řada z nás je již v cílové rovince, podle 
aktuální informace z Ministerstva 
zdravotnictví je nastaven špatně. Prý je 
chyba jít podle vzoru Karlových Varů!!!  



 



“ 

” 

Lázně v Čechách a na Moravě navracejí 
zdraví už stovky let a budou to určitě 
dělat dál i bez statutu.  
Úředníkům se to asi líbit moc nebude, 
ale od nich zřejmě podporu očekávat 
nelze… Musíme si pomoct sami! 
    

Poděkování všem, kteří  dokáží odolávat legislativním torpédům a navzdory často neproduktivní 
snaze vlády se snaží své lázně chránit, zvelebovat a propagovat. 

I proto  přijíždějí miliony turistů do České republiky.     


	1.0_SLM_CR_2016_Program_konference
	1.1_Palatkova-Konkurenceschopnost_ceskeho_lazenstvi_a_aktivity_agentury_CzechTourism
	1.2_Plachy-Lazne_jako_v_pohadce
	1.3_Provazek-ZNACKA_A_DESTINACIA
	1.4_Roncak-Lazenstvi_a_medical_wellness
	1.5_Vackova-Globalni_medical_turistika_a_ceske_lazenstvi
	1.6_Kuchar-Spoluprace_lazenskych_destinaci_bez_hranic
	1.7_Jaros-Mobilni_aplikace_jako_podpora_destinace
	1.8_Stepankova-a_co_dal...
	2.1_Studnicka-Problematika_mistnich_poplatku-legislativni_zmeny
	2.2_Kulhanek-Lazensky_a_rekreacni_poplatek_z_pohledu_obci
	2.3_Blaha-Lazenska_taxa_a_jeji_ucelne_vyuziti
	2.4_Kralova-Problematika_mistnich_poplatku_v_cestovnim_ruchu
	2.5_Spisak-Aplikovany_vyzkum_v_lazenstvi_CR_v_soucasnosti
	3.1_Mankovecky-Schlanger-Aplikovany_vyzkum
	3.2_Mraz-Och-Monitoring_PLZ_na_pomezi_Cech_a_Bavorska
	3.3_Triskala-Statusy_lazenskych_mist_Revize_ochrannych_pasem
	3.4_Hustak-25_let_SLM_CR
	3.5_Botek-Cesta _ke_statutu_lazenskeho_mista_Ostrozska_Nova_Ves
	3.6_Langr_Lazne_a_paragrafy

