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 Abstrakt 

 

SPORTOVNÍ SLUŽBY V NABÍDCE LÁZEŇSKÝCH CENTER ČR 

 Práce se zabývá lázeňstvím a sluţbami v České republice. Popisuje vznik 

lázeňství jako takového ve světě i na našem území. Vysvětluje, jak funguje proces 

financování lázeňské péče, které sluţby jsou a které nejsou zahrnuty do péče hrazené. 

Především se pak soustřeďuje na sluţby sportovní a nabídku těchto sluţeb v lázeňských 

centrech Poděbrady a Mariánské Lázně. Pomocí SWOT analýzy se snaţí vyhledat silné 

stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby v souvislosti s těmito centry s důrazem na 

sport v těchto centrech. Analýza nastiňuje podíl významu sportovních sluţeb vůči 

veškerým nabízeným sluţbám a snaţí se poukázat na další moţný vývoj situace 

sportovních i celkových sluţeb v těchto dvou centrech. V závěru doporučuje, ţe právě 

nabídka sportovních sluţeb by měla být významně rozšířena k dosaţení vyšší úrovně 

lázeňství ve vytyčených lázeňských střediscích. 

 

Klíčová slova: Lázeňství, sluţby, wellness, sport 

        

  



Abstract 

 

OFFER OF SPORT SERVICES IN HEALTH RESORTS OF CZECH REPUBLIC 

 This work is describing spas and spa services in the Czech Republic. It is 

describing emergence of spa industry in our country as same as in the rest of the world. 

It is explaining the process of spa healthcare, which services are, and which are not 

included in donated care in the Czech Republic. It is mainly focusing on sports services 

and the offer of sports in spa resorts Poděbrady and Mariánské Lázně. Using SWOT 

Analysis, it is trying to find strengths, weaknesses, opportunities and threats in relation 

to these resorts. This work is trying to find importance of sport and the proportion of 

sport services in compare to all spa services. It is also trying to point on possibilit ies of 

development of sport services in spa resorts Poděbrady and Mariánské Lázně. 

 Finally it is recommending that the offer of sport activities in spa resorts 

Poděbrady and Mariánské Lázně should expand to reach higher level of quality of 

Czech spa industry at all. 

 

 

 

Keywords: Balneology, services, wellness, sport 
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1. Úvod 

Přírodní léčivé prameny a jejich vyuţívání má velikou tradici jiţ od dob 

starověkého Řecka či Říma. Po mnoho staletí je metodika uţívání léčivých pramenů 

neustále zdokonalována a postupem času se díky praxi stává stále propracovanější.  

V České republice existují zmínky o vyuţívání léčivých pramenů jiţ od raných 

staletí našeho letopočtu. Lázeňství u nás patří globálně mezi nejlepší a nejvyspělejší 

v Evropě, ne-li na světě. O přírodní prameny na území Čech a Moravy není nouze, 

minerální prameny a léčebné lázně lze najít téměř v kaţdém koutu naší země. Dokonce 

je patrné, ţe v minulosti se na našem území vyuţívalo k léčebným účelům mnohem více 

pramenů, neţ je tomu nyní. Jen na území Čech bylo před 2. světovou válkou 

provozováno okolo 250 lázní, v dnešní době se jejich počet sníţil na pouhých 50. Velké 

mnoţství kvalitních lázeňských oblastí zaniklo v úzké souvislosti s těţbou hnědého či 

černého uhlí v severozápadních Čechách. Pokles v počtu provozovaných lázeňských 

center je spojován také s privatizací po roce 1989. Majitelé a provozovatelé českých 

lázeňských komplexů se rychle a často měnili a zároveň s nimi se měnil i druh vyuţití 

stávajících lázní. Některá dlouho prosperující místa také zanikají z důvodu 

proměnlivosti vývěrů minerálních vod ve sledovaném čase, přestoţe tato proměnlivost 

je způsobena především výsledkem určitých činností lidských či přírodních. 

V negativním slova smyslu se tímto způsobem v dnešní době projevuje například 

technologické vybavení stáčírenských firem. 

V moderní historii je často připomínán vztah a spojení lázeňství a cestovního 

ruchu. Tyto dva termíny mají k sobě historicky jistě velmi blízko, dnešní masové pojetí 

cestování je však ve značném rozporu s potřebami lázní z hlediska terapie. Právě proto 

jiţ některé lázně neslouţí jako léčebny, nýbrţ pouze jako atraktivní turistický cíl. 

Kompromis mezi prioritním lázeňstvím a cestovním ruchem je častým předmětem 

vyhledávání cílů turistů, kteří chtějí spojit ozdravný pobyt s dovolenou. Lázně jsou 

místem, na kterém se lidé nechtějí pouze léčit a proţít týden výhradně jen na terapiích a 

léčebných procedurách. Naopak se chtějí setkávat s jinými lidmi, poznávat a pro další 

ţivot získávat novou řadu známostí či záţitků. Sluţby lázní se tudíţ nezaměřují pouze 

na léčení. Z charakteristiky lázeňství jako komplexních sluţeb na hranici zdravotnictví a 

cestovního ruchu proto vyplývá souhrn aktivit a sluţeb nabízených v lázeňských 

centrech. Nemusí se totiţ vţdy jednat jen čistě o sluţby léčebného charakteru. Do 
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popředí v tuto chvíli vystupují také sluţby spojené s ubytováním nebo uspokojováním 

gastronomických potřeb. K celkovým pobytovým záţitkům je pak také nutno zařadit 

veškeré kulturní, sportovní (turistické a poznávací) a podobné aktivity, které zákazník 

lázeňského centra buď přijímá, nebo sám aktivně proţívá. 

Právě sportovní sluţby a nabídka sluţeb se sportem spojených bude tématem 

této bakalářské práce. Sportovní nabídka se totiţ postupem času stává nezbytným 

prvkem sluţeb všech lázeňských míst nejen v České republice, ale i v lázních 

světových. Důleţitou sloţkou dobrého zdraví je pohyb. A je to právě nedostatek 

pohybu, který je často lékaři označován za jeden z častých důvodů návštěvy lázní. 

Nedílnou součástí lázeňských komplexů jsou proto fitness a wellness centra, bazény či 

jiná sportoviště. Součástí nabídky jsou turistické výlety po okolních přírodních či 

turistických památkách poskytujících pohyb na zdravém a čerstvém vzduchu. 

V neposlední řadě lze pak také do nabídky lázní zařazovat tradiční sportovně relaxační 

disciplíny, mezi které lze zařadit golf, minigolf, tenis, stolní tenis či ostatní míčové a 

podobné sportovní hry, ale také jízdu na koni, cykloturistiku či jiné druhy turistiky. To 

jsou však jen některé ze sportů všeobecně nabízených ve většině center. Kaţdé lázně 

pak samozřejmě mají specifičtěji zaměřenou nabídku, a to s ohledem na typ zákazníků, 

ale i sezónní charakter návštěv. 
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2. Cíle práce 

Hlavní cíl:  

 Zmapování toho, na jakých základech stojí sportovní nabídka ve dvou 

významných českých lázeňských centrech – v Mariánských Lázních a 

v Poděbradech a vytyčit další moţnosti vývoje v obou centrech. 

Vedlejší cíle: 

 Komparace sportovní nabídky v obou vytyčených lázeňských centrech. Kde 

je sport více a kde méně zapojen do nabídky lázeňských programů. 

 SWOT analýza – vyhledání silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

v nabídce obou lázeňských center s důrazem na sluţby sportovní. 

 Grafické zpracování návštěvnosti obou center za posledních 5 let a snaha 

poukázat na vliv sportu na návštěvnost v tomto období. 
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3. Historie lázeňství 

Balneologie 

Špišák a kolektiv (2010) definuje: „Balneologie je léčebný obor bez „vlastního 

orgánového“ systému působení. Není určena pro jeden určitý orgán. Tvoří jeden 

komplex s fyziatrií a rehabilitační léčbou“. Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, ţe 

balneologie je vědní obor zabývající se lázeňstvím. Zahrnuje v první řadě balneoterapii 

jako léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu. Ve výběru svých léčebných 

prostředků se jiţ neomezuje jen na přírodní léčivé zdroje, kombinuje léčení i 

s dietoterapií – výběrem speciálně upravené stravy, a často téţ s fyzioterapií – 

pohybovou léčbou zahrnující tělocvik, různé druhy masáţí a terénních kúr. Samozřejmě 

pak zahrnuje i léčbu medikamentózní.  

K balneologii se dále přidruţují mnohé vědy hraniční a pomocné a dokonce i 

celá řada nelékařských oborů, kupříkladu hydrogeologie a balneotechnika, 

balneobiologie, analytika přírodních zdrojů, klimatologie, ale také třeba meteorologie. 

Balneologická léčba vyuţívá celou řadu technik léčení, jejími prostředky jsou 

především voda, plyny, bahna, slatiny či rašeliny a klima (dle teploty, dráţdivosti či 

vlhkosti). Podle Špišáka a kol.(2010) je hlavním cílem aplikování balneologie vyuţití 

kombinace přírodního léčivého zdroje, dodrţování správného denního harmonogramu, 

vhodné stravy, pohybu a společenského ţivota ve vhodném klimatu a stranou denních 

starostí. Stará se o doléčování dlouhodobějších úrazů, potlačování chronických chorob, 

zvyšování výkonnosti lidských orgánů a snaţí se sníţit riziko negativních účinků 

vnějšího prostředí na lidské tělo. Balneologie se stala velice prospěšnou pro zlepšování 

stavů po operacích či po transplantacích. Základem kvalitní balneologie však je a vţdy 

bude kvalitní lékař.  

3.1. Historie lázeňství ve světě 

3.1.1. Starověké Řecko 

Pojem „lázeňství“ v dnešním slova smyslu se značně liší od „lázeňství“ v období 

starověku. Například ve starověkém Řecku lázně jako takové neslouţily od počátku 

k léčení, ale byly určeny k mytí a koupelím. Jednalo se o velice prostá zařízení, zejména 
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z důvodu nízké spotřeby sladké vody, která byla v Řecku tehdy vzácná. Mylo se 

především v nádobách, mělkých vanách či mísách, v Řecku nazývaných „luter“, 

slouţících k mytí nohou. Podobnost s dnešními lázeňskými centry se ve starověkém 

Řecku jiţ dá vysledovat ve srovnání se systémem řeckých veřejných lázní „balaneion“, 

kde se jiţ koupalo více lidí najednou. Tato zařízení se nacházela v blízkosti gymnázií či 

sportovních center. Zde byli sportovci masírováni nebo si nechávali nanášet na tělo 

masti a různé oleje. Koupalo se výhradně ve studené vodě. Platón ve svých dílech 

popisuje fungování těchto zařízení. Koupele v teplé vodě byly podle něj povoleny pouze 

starým a nemocným lidem. Pojem „vana“ se v řecké historii poprvé objevuje na Krétě 

v období 1900 – 1450 př. n. l. Vany byly malých rozměrů (1,3m). S pojmem lázně ve 

starověkém Řecku je také spojován Asklépios, bůh léčitel se svým atributem – holí 

obtočenou symbolickým hadem. Z okolí starořeckých lázní se dochovalo velké 

mnoţství jeho plastik, na kterých je často vyobrazován se svými dcerami Hygienou a 

Panakeiou. 

Koupelí, jako prostředků léčení, se v Řecku začalo uţívat uţ od 5. století př.n.l. 

Země se nachází na vulkanickém podloţí, tudíţ o minerální a termální vody zde není 

nouze. Thermopyly, Hypaté, Loutraki, Lesbos – to všechno jsou místa, která patřila 

k významným centrům léčebného lázeňství. Kříţek (1987) říká: „Léčení ve starověkém 

Řecku mělo mystický nádech, Řekové věřili v přerod spánku a snu k postupně 

uvědomělému léčebnému pouţívání vody a fyzikální léčby v tehdejších posvátných 

léčebných okrscích“. Tyto okrsky byly ve většině případů zasvěceny bohům léčení 

Asklépiovi, Amphiareiovi, Trofónovi a dalším. Právě Asklépiovy svatyně patřily mezi 

nejznámější, nikoliv však jediná střediska starověkého Řecka. Ve všech střediscích se 

vzýval Apollón zaručující zdar léčení. Léčebným střediskem nebyly pouze lázně 

samotné. Nedílnou součástí byl posvátný háj „hieron“, zasvěcený bohu léčiteli, budovy 

pro stravování a pro ubytování, úřední budova zvaná „prytaneum“, stáje pro obětní 

zvířata či ubytovna pro přenocování nemocných – „stoia“. Účel některých staveb 

v lázeňských okrscích není dodnes znám. V mnoha místech byla pod širým nebem 

vybudována divadla, amfiteátry gigantických rozměrů pro 10 i 20 tisíc lidí, mnohdy 

v okrscích nechyběl ani stadion či hipodrom. Velikou roli hrály v lázeňských okrscích, 

jakoţ i v celém Řecku, dary bohům. Pro obětní činnost byly samozřejmě v okrsku 

určeny zvláštní prostory. Byly to většinou prostory pro sochy, kamenné sloupy či 

speciální kamenné desky, na které byly vytesávány děkovné zápisy o tom, jak boţstvo 
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pomohlo léčeným zázračně zhojit zrak, sluch, vyléčit močové, koţní či dýchací 

choroby. Byly zde zaznamenávány však i jiné děkovné „vzkazy“ bohům. Toto místo 

bylo důkazem úspěchů léčení a posilovalo víru v uzdravení mnoha pacientů. 

Hlavní sloţkou léčebného procesu v Řecku byla voda. Vodoléčba byla závislá 

na blízkosti termálního či minerálního pramene, proto se léčebné okrsky budovaly 

výhradně v blízkosti těchto zdrojů. Na některých místech se také k léčení uţívalo 

bahenních zábalů. Nejslavnější lázně byly nepochybně lázně Epidauros, později však 

začala ve věhlasu stoupat i další řecká léčebná centra. Ve významných Asklépiových 

střediscích postupem času začínaly vznikat proslulé lékařské školy – nejslavnější 

vznikla na ostrově Kósu, v rodišti Hippokratově. Řekové se zde učili uţívat diety, pitné 

i medikamentózní léčby, podávalo se mnoho vysloveně lázeňských procedur – koupelí, 

polevů, masáţí, sázení baněk, klystýrů i pouštění ţilou. O těchto procedurách se 

dochovalo několik autobiografických záznamů, např. zápisy sofisty M. Julia z Epidauru 

či řeči Publia Aelia Aristeida, kteří v nich líčí proces vodoléčby či studených aplikací 

bahna. Některé lázeňské okrsky byly v Řecku v provozu téměř osm století. Epidauros 

byl jako léčebné středisko známý ještě ve 4. století n.l.  

 

3.1.2. Starověký Řím 

Lázeňství ve starověkém Římě má také svou historii. Obyvatelé Říma se 

původně koupali v moři nebo v řece Tiberu. Ta však byla postupem času stále více 

znečišťována, zejména díky slavné římské kanalizaci cloaca maxima, která do řeky 

vyúsťovala, proto si zámoţnější Římané začali ve svých vilách zřizovat koupelny. 

Římské lázeňství ovlivnili zejména Řekové, Kréťané a Etruskové. Ti byli mistry ve 

svém oboru a zavedli dokonce i tlakové vodovody. Největší rozvoj lázeňství 

zaznamenal Řím v období císařství. Po vzoru řeckých veřejných lázní „balnae“ vznikala 

nová přepychová lázeňská centra, jejichţ stavbu financoval mnohdy i sám císař. Podle 

císařů byly takto vzniklé lázně také povětšinou pojmenovávány. Koupele získávaly 

značnou popularitu a ţivot bez lázní se stal nemyslitelným. Prozatím však lázně plnily 

pouze funkci hygienickou a slouţily jako sportoviště či společenské středisko. Nikoli 

jako léčebné centrum. Ve srovnání s Řeckem se skutečné lázeňské léčení na území 

dnešního italského státu a míst, které tehdy patřily do sféry římské nadvlády, vyvíjelo o 

něco později. Římané vyuţívali v mnoha případech ke zbudování léčebných lázní místa, 
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kde byla patrná geologická a termální činnost. Termální prameny umoţňovaly teplé 

koupele po celý rok. Mezi významná lázeňská místa starověku patřily např. lázně 

v blízkosti Tiburu (dnešní Tivoli), několik center v oblasti Neapolského zálivu Ischia, 

Puzzuoli a Baiae. Elita tehdejší doby si v těchto lokalitách nechávala vystavět 

přepychové paláce, většinou poblíţ velkolepých a jedinečných lázeňských zařízení. Ty 

byly samozřejmě také častým cílem císaře. Především císař Nero se pobytu v lázních 

mnohdy věnoval více neţ vysoké politice a například císař Hadrianus v takovýchto 

lázních zemřel. Střediska se rychle stávala místem nejen pro odpočinek a relaxaci. Pro 

vysokou římskou společnost to bylo především centrum zahálky a neřestí, coţ ve svých 

dílech kritizovali mnozí římští filozofové a spisovatelé, zejména pak Cicero či Seneca. 

Římané se však nespokojovali jen s lázněmi na jejich území, významní občané 

navštěvovali lázně i v jiných lokalitách, v Malé Asii, Řecku či alpských zemích. Císař 

Caracalla vyuţíval lázní v dnešním Baden-Badenu, tehdy Aquae Aureliae.  

V léčebných lázních se uţívalo rozmanité mnoţství ozdravných procedur. Mezi 

nejčastější lze zahrnout uţívání koupelí ve vanách s teplou vodou z termálních pramenů, 

různé druhy masáţí, potních lázní ve vytápěných místnostech nebo v tzv. „vaporáriích“, 

tj. přírodních jeskyních kde díky vulkanické činnosti vystupovali ze země horké páry. 

Mezi známé patřily bahenní lázně či přikládání lávových kamenů. V neposledním 

případě voda slouţila krom koupele také k pití, kúra minerálními vodami patřila 

k běţným procedurám. Mezi nejčastěji léčené choroby patřily chronické choroby 

týkající se především pohybového ústrojí, nemoci kloubů a regenerační postupy po 

těţkých zraněních. Dále pak poruchy trávicího traktu či močových cest. 

Postupem času a s růstem vlivu římského impéria byly v barbarských zemích, 

které Římané okupovali, zakládány četné lázně. Vojska římských dobyvatelů se 

nejraději usazovaly právě v místech, kde ze země vyvěraly horké prameny či páry. O 

takováto místa nebyla např. v Galii, Germánii či Británii nouze a právě zde měli vojáci 

dostačující komfort. Byla to ta nepříhodnější místa, která umoţňovala vojenským 

velitelům budovat vojenské lazarety či obdobná rehabilitační střediska pro léčení 

raněných a nemocných vojáků. Později tato místa začala slouţit nejen pro vojáky, ale i 

občany zdejších krajů, často trpících revmatickými obtíţemi. Některá z těchto center 

fungují jako lázně dodnes a mohou se tak chlubit dlouholetou tradicí v řádu tisíců let. 

S rozpadem římské říše a po dobytí Říma logicky docházelo k úpadku a zániku 

lázeňství a někdejší slávu zdejších lázní se uţ nikdy nepodařilo vzkřísit. Z těch, co však 
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v Evropě po Římanech zbyly, lze jmenovat třeba jiţ zmiňovaný Baden-Baden, či jiná 

středoevropská letoviska, jakými jsou Aachen či Wiessbaden. V Británii jsou 

nejslavnější lázně v Bathu. V Itálii Abano Terme či Terme Orvieto. Římské lázeňství se 

rovněţ částečně podařilo uchovat v Byzanci, odkud ji později s určitými úpravami 

přijaly islámské národy.  

3.1.3. Blízký a Střední východ 

Pokud se vypravíme dále mimo Evropu, je patrné, ţe i v Asii či Africe mělo 

lázeňství své kořeny. V zemích Blízkého či Středního východu byly lázně zcela běţné 

jiţ mnoho a mnoho staletí př. n. l. Dokonce ještě dříve neţ pozdější antické lázně. 

V porovnání s orientálními lázněmi v Byzanci či Jeruzalémě působilo evropské 

lázeňství předpotopně, coţ později mohli potvrdit Evropané v obdobích kříţových 

výprav. Arabská města mohla v prvním tisíciletí našeho letopisu soupeřit v počtu 

lázeňských center. Nejluxusnějšími lázněmi tehdejší doby se mohli pyšnit v Bagdádu, 

Cordobě, Káhiře, ale také Damašku či Cařihradu. Velké a vysoce luxusní veřejné lázně 

„hammány“ bývaly chloubou významných měst v Arábii. Arabové vystavovali špičková 

centra také na severu Afriky a v Hispánii -  dnešním Španělsku. Např. Alhambra je 

dodnes neoficiálním památníkem arabské kultury na Pyrenejském poloostrově. Co se 

týče léčebných lázní, mezi největší a nejproslulejší patřily lázně Bursa. Zde byl celý 

koupací proces jiný neţ v ostatních „obyčejných“ lázních. Především nešlo o 

jednorázový proces, ale o dlouhodobější léčebnou kúru s nutností ubytování pacientů. 

Turecký zvyk pravil, ţe se člověk nemá koupat ve stojací vodě, nýbrţ pod vodou 

tekoucí. Zde (a nejen zde) však byl tento zvyk porušen. Koupele ve stojací vodě byly 

nutné. Léčily se zde kloubní a koţní nemoci. Turci budovali lázně nejen na území 

dnešního Turecka, se starými tureckými lázněmi se dnes můţeme setkat v Bulharsku, 

Jugoslávii nebo v maďarské Budapešti (tehdejší nadvláda Osmanské říše).  

Dodnes fungují termální lázně na mnoha místech Blízkého či Středního východu 

a je zajímavé, kolik místních obyvatel ve zdejších nadmíru horkých oblastech horké 

koupele vyhledává. 

3.2. Historie lázeňství v českých zemích 

„Při honu na jelena byly za účasti samotného českého vládce Karla IV. objeveny 

teplé prameny – pozdější Karlovy Vary“. „Teplý pramen Teplic v Čechách byl nalezen 
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a vyhrabán zaběhlým vepřem“. To jsou jen některé z legend, kterými jsou opředeny 

počátky lázeňství na našem území. Jiţ Václav Hájek z Libočan se o některých teplých 

pramenech podobně zmiňoval ve své kronice. Zda jsou alespoň částečně pravdivé či se 

jedná o pouhé pověry, o tom se mohou návštěvníci jen dohadovat. Bez ohledu, zda jsou 

či nejsou pravdivé, něco se o českých lázních dá tvrdit jistě. A to, ţe historie lázeňství u 

nás je velmi bohatá. Tradice českého a moravského lázeňství má výrazně mladší 

historii, neţ je tomu například u zemí jiţní Evropy a zemí středomořské oblasti 

s minulostí táhnoucí se hluboko do starověku. I přesto je však naše lázeňství v Evropě i 

ve světě známé a udrţuje si mimořádnou váţnost i věhlas v evropském povědomí a 

zároveň i své místo v dějinách lékařství a balneologie.  

Jak jiţ bylo řečeno, Česká republika je na minerální prameny a léčebné lázně 

mimořádně bohatá. V lázeňských centrech, prokazatelně úspěšných v léčbě různých 

lidských chorob a onemocnění, nepůsobí na člověka pouze minerální voda sama o sobě, 

ale rovněţ lázeňské prostředí jako celek, či vytrţení pacienta z jeho kaţdodenního 

ţivota. Neopomenutelná je samozřejmě i role lékaře a výběr dalších doplňkových 

činností. Přesto vše jsou lázně především léčivé prameny. Prameny jsou darem přírody 

a Češi se naučili tohoto daru přírody hojně vyuţívat a lázně se tak postupně stávaly 

důleţitou součástí naší země a především pak cestovního ruchu jak v Čechách, tak i na 

Moravě. Pohled do historie poukazuje na fakt, ţe v minulosti bylo na našem území 

mnohem více lázní, neţ je tomu v dnešní době. Vývoj a čas bohuţel přispěly k tomu, ţe 

našich lázní především v průběhu dvacátého století nárazově ubývalo. Jejich počet byl 

redukován pod vlivem nejrůznějších okolností. Největší újmou našeho lázeňství se 

zpětně zdají být obě světové války. Jiţ na konci první světové války a po oddělení 

Československé republiky od Rakouska-Uherska došlo k poklesu významnosti našich 

nejvýznamnějších lázní. Naopak však během vlády T. G. Masaryka za první republiky 

byla zakládána lázeňská centra nová, a ta se stávala stále častějším cílem pacientů, 

především však těch tuzemských.  

Druhá světová válka přinesla do sféry českého lázeňství ještě větší chaos, neţ 

tam první. Lázeňský ţivot byl ochromen. Mnohé význačné české lázně byly vyuţívány 

jako válečné lazarety či rekondiční a rehabilitační zařízení pro raněné a unavené 

německé vojáky. Na chod lázeňství především v našem pohraničí pak mělo velice 

negativní důsledky odsunutí tří milionů německých občanů, kteří byli pro chod lázní 
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nezbytní. Je to smutné, ale Němci v těchto centrech tvořili většinu a lázeňství bez nich 

se pak jen velice těţko vzpamatovávalo. Němci tu samozřejmě také tvořili i potřebné 

personální, obchodní a ekonomické zázemí. 

Poslední velkou ranou českému lázeňství pak byla těţba uhlí. Region 

severozápadních Čech, který je na minerální vody českou „pokladnicí léčivých 

pramenů“, byl v souvislosti s ohromnou a bezohlednou těţbou doslova zdevastován. 

Díky těţbě zmizelo nenávratně také nemalé mnoţství vysoce kvalitních minerálních 

pramenů. Období komunistické totality bylo pro české lázeňství vůbec špatné. Také 

znárodnění mělo neblahý vliv. Lázně sice zůstaly v provozu a byly vyuţívány, stát do 

nich však téměř vůbec neinvestoval, a pokud ano, šlo především o většinou nevydařené 

novostavby a rekonstrukce kolonád. Neblahý vliv na chod lázeňství měla také 

souvislost se studenou válkou, která měla nemalý vliv i na příliv bohatší klientely. Po 

desítkách let nadvlády komunistického reţimu tak zůstala mnohá centra lázeňských 

měst ve špatném stavu a stejně dopadly i kolonády, parky, zahrady či jiné části důleţité 

pro příjemně strávený čas lázeňských hostů. Špatně skončily i mnohé malé a vesměs 

soukromé lázně, které byly postupně zavírány, aby posléze zpustly a konečně úplně 

zanikly. Po roce 1989 byly mnohé lázně za účelem následného prodeje a zisku 

privatizovány, coţ mělo mnoho kladů, ale zároveň to přineslo i mnoho škod, vedoucích 

k úplnému zániku některých lázní. Odstrašujícím příkladem špatné privatizace jsou 

lázně Kyselka. Východiskem těchto neefektivních let byla často zanedbávaná a v 

havarijním stavu se nacházející lázeňská procedurální zařízení. Stejně skončily i 

lázeňské domy, ubytovací zařízení. Vybavení lázeňských pokojů, restaurací či dalšího 

příslušenství bylo ţalostné a rozhodně neodpovídalo standardu. Největším problémem 

však byly zchátralé sítě rozvodu minerálních vod do lázeňských zařízení, které lze 

přirovnat k tepnám přivádějícím ţivot do centra léčení. 

V dnešních dnech a podmínkách se dokola neustále omílá vztah lázeňství a 

cestovního ruchu. Jiţ z historického nadhledu je patrné, ţe lázeňství bylo podpůrným 

prostředkem cestovního ruchu. Dnešní masovost a hektičnost cestování však v mnohých 

ohledech odporuje potřebám lázní jako místu, které je vyhledáváno výhradně pro léčení. 

Spíše naopak. Dnes jiţ existují i „lázně“, které jiţ jako léčebné neslouţí vůbec, nebo jen 

částečně. Klientelu zde netvoří výhradně nemocní, ale také lidé, kteří vyhledávají 

lázeňská centra pro odreagování a relaxaci, jeţ je brána důleţitý prvek pro odstranění 
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stresu, kterým dnešní populace tak často trpí. Dnešní ţivotní styl k takovémuto trendu 

nenávratně spěje. Jak píše v knize Klinická balneologie L. Špišák: „Dochází 

k pomalému odklonu od vyloţeně medikamentózních léčebných postupů k rostoucí 

oblibě stále širšího spektra metod balneologických“. Je proto jen nutné si přát, aby naše 

lázeňská města a léčivá zřídla opět získala zpět svůj historický věhlas. 
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4. Lázně Čech, Moravy a Slezska 

Nahlédneme-li hluboko do dějin českého lékařství, zjistíme, ţe dávnou tradici 

spojenou s vyuţíváním vod v českomoravské oblasti nám dokládají archeologické 

nálezy z několika míst nejprve z pravěku a později z doby římské (Předměřice nad 

Labem, Hradisko-Mušov). Nejstarší zmínky existují o lázních Teplice, jejichţ teplé 

prameny byly známé jiţ na počátku našeho letopočtu. To je doloţeno nálezy z keltského 

období a z období říše římské.  

Mezi nejstarší literární památky, v nichţ jsou zmiňovány poznatky o existenci 

léčivých lázních či minerálních pramenů patří spis Václava Payera (1488-1537), který 

vědecky pojednává o karlovarské léčbě, a významná česky psaná kniha Tomáše Jordána 

z Klausenburku (1539-1586) o moravských minerálních vodách a lázních. Ta popisuje 

nejen existenci lázní moravských, rovněţ zmiňuje i Karlovy Vary. Její název je „Kniha 

o vodách hojitedlných neb teplicech moravských“. Mimo literární památky existují také 

historické obrazové materiály – kresby, malby, rytiny, dřevořezy či různé pečetě. 

Pozdějšími doklady jsou různé pohlednice, plakáty a suvenýry dokreslující realisticky či 

humorně ţivot v lázních. Z časového rozmezí let 1500 – 2000 však existuje rozsáhlé 

písemnictví, obsahující nemalé mnoţství odborných studií, monografií či časopisových 

článků především o ţivotě v těch známějších lázeňských centrech. Bohuţel jen velice 

málo informací zůstalo zachováno o lázních malých, dnes uţ zmizelých či 

nefungujících, přestoţe ve své době mohly být velice populární a byly hojně 

navštěvovány. Z mnohých lze jmenovat např. Kuks, Sedmihorky, Plzeň či mnohé malé 

praţské lázně.  

4.1. Teplice v Čechách 

Budeme- li se věnovat nejvýznamnějším českým lázeňským centrům, a to 

v historické posloupnosti, nejstaršími českými lázněmi jsou Teplice v Čechách. Rok 

zaloţení není znám zcela jistě. Prameny byly podle archeologů známy jiţ v prvních 

staletích našeho letopočtu. Dokládají to nálezy římské, či keltské. Podle Hájka 

z Libočan byly prameny objeveny roku 762, kdy bylo nalezeno ztracené prase vladyky 

Kolostůje, jak pije z horkého zřídla, avšak zda věřit či nevěřit Hájkovi je dodnes sporné. 
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Skutečné zmínky o fungování pramene jsou z roku 1158, kdy zde královna Judita, 

manţelka Vladislava II., zaloţila klášter benediktýnek. Ten za husitských válek sice 

zanikl, ale fungování teplého pramene zde bylo jiţ patrné. O rozvoj lázeňství, jako 

takového, se zaslouţila aţ ţena Jiříka z Poděbrad Jana z Roţmitálu. Pak Teplice často 

měnily majitele, vystřídalo se zde mnoho šlechtických rodů. Největší pokrok teplických 

lázní nastal za vlády kníţete Johanna Nepomuka Cleryho (1787-1826). Ten z Teplic 

vybudoval krásné nové město a lázně se staly jedněmi z předních v Evropě. V této době 

do Teplic často zavítaly i takové osobnosti, jako Goethe či Beethoven. Sláva Teplic 

začala pozvolna upadat v polovině devatenáctého století díky rychle se rozmáhající 

těţbě všude přítomného hnědého uhlí. Díky silnému průvalu v dolech roku 1879 

dokonce došlo k vyschnutí všech zdejších zřídel. Naštěstí jen na několik let. Po mnoha 

těsněních a obnovovacích pracích se prameny brzy znovu objevily.  

I v současné době mají Teplice své kouzlo. Jsou stále cílem turistů z celého 

světa. Především muslimové si Teplice oblíbili a dokonce zde probíhají snahy o 

výstavbu mešity na území města. Ty jsou však negativně přijímány zdejšími obyvateli. 

Mezi nejznámější lázeňské domy Teplic patří Císařské lázně, Kamenné lázně, 

Beethoven, Nové lázně, lázně Dubí, Sadové lázně a další objekty. Zásadní modernizace 

těchto lázeňských objektů proběhla v roce 1980. Léčebné procedury v Teplicích se 

zaměřují především na cévní onemocnění, nervové nemoci, nemoci pohybového ústrojí 

a duševní poruchy.   

4.2. Karlovy Vary 

Karlovy Vary patří mezi největší a nejvýznamnější české lázně. Vystřídaly jiţ 

mnoho jmen, např. Vary, Warmbad, Caroli Thermensis, Carlsbad, Kaiser-Karlsbad či 

Karlsbad. Nachází se na řece Teplé a je obklopeno Krušnými horami na jedné straně, 

Doupovskými horami a Slavkovským lesem na straně druhé. Město bylo zaloţeno 

okolo roku 1350, podle legendy při lovu jelena. Během celé historie se zde prý vyléčilo 

na šest milionů nemocných z celého světa. Ze země zde vytéká více neţ 60 termálních 

pramenů – pro lázeňské účely se jich však vyuţívá pouze třináct. Nejteplejší z nich – 

Vřídlo - má teplotu 72,7 
o
C. Fungují zde i jiné prameny. Pramen Karla IV., Dolní 
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Zámecký pramen, Horní Zámecký pramen, Trţní pramen, Mlýnský pramen či Rusalčin 

pramen. Teploty všech těchto pramenů přesahují padesát stupňů Celsia. 

V roce 1370 povýšil Karel IV. Karlovy Vary na královské město. Stálé osídlení 

v této oblasti se traduje k roku 1350, avšak patrný pohyb člověka je z mnohem staršího 

období. Archeologové potvrdili existenci několika sídlišť v těchto místech jiţ z období 

pravěku. Nálezy potvrzují osídlení taktéţ v době bronzové a Slované v okolí Karlových 

Varů ţili prokazatelně jiţ ve 13. století. Město bylo v průběhu staletí mnohokrát 

postiţeno katastrofálními ţivelnými pohromami a veliké škody utrpělo i díky častým 

válkám. Díky zdejším vyhledávaným léčivým pramenům však bylo pokaţdé znovu 

postaveno a na konci devatenáctého století jiţ byly Karlovy Vary lázněmi světového 

významu. Výkaz slavných lázeňských hostů by jistě zabral celé strany textu. Mezi ty 

nejslavnější návštěvníky patřili Karel IV., Albrecht z Valdštejna, Petr Veliký, Josef II. 

či Kemal Atatürk. Dalšími byli například hudebníci Johann Sebastian Bach, Ludwig van 

Beethoven, Antonín Dvořák; spisovatelé Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, 

Franc Kafka či Karel Čapek; objevitel Tróje Heinrich Schliemann či proslulý milovník 

a svůdce ţen Giacomo Casanova. Mnozí z nich mají ve městě pamětní desku. Město je 

rovněţ známé svým kulturním ţivotem. Kaţdoročně se zde v letních měsících koná 

Mezinárodní filmový festival a Dvořákův karlovarský podzim je naopak určen pro 

diváky váţné hudby. Dalšími hudebními akcemi jsou Jazzový festival, Karlovarské 

klavírní soutěţe či festival Malé pódium. Na území města rovněţ najdeme divadlo, 

několik galerií umění, muzea či knihovnu a ve městě také působí symfonický orchestr 

zaloţený jiţ roku 1835.  

„Co jsem tady poznal, prožil, 

co mi odsud vniklo do žil, 

co jsem blaha přijal vděčně, 

moh´ bych líčit nekonečně. 

Stejný dík nechť každý poví, 

co tu byl již, i ti noví.“ 

 

(J.W. von Goethe o Karlových Varech, 1807) 
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 Vrátíme-li se čistě k léčebným procedurám, karlovarské léčebné prameny se 

soustřeďují především na poruchy trávicího ústrojí, poruchy metabolismu, diabetes, 

některé nemoci pohybového ústrojí, paradentózu a další. Termální voda se vyuţívá 

k pitné kúře, ke koupelím, vyplachování a dalším procedurám. 

4.3. Františkovy Lázně 

Mezi špičkové lázeňské centrum zaměřené především na poruchy pohlavního 

ústrojí patří bez pochyby Františkovy Lázně. Vznikly roku 1793 a od té doby fungují 

bez přestávky. Historie lázní je však poněkud starší. Jiţ dříve totiţ byla v některých 

literárních pramenech zmiňována Chebská kyselka, jeţ s místními prameny úzce 

souvisí. Tu prý zkoumali mistři svého oboru, jakými byli lékař Paracelsus, švédský 

chemik J. J. Berzelius či bavorský lékař Bergzabern. Prameny byly rovněţ zmiňovány 

slavným renesančním přírodovědcem Agricolou. Kolem roku 1600 se zdejší Františkův 

pramen začal vyuţívat k pitné léčbě. Ten byl posléze stáčen a exportován pod názvem 

„Chebská kyselka“. Její věhlas se stále rozšiřoval, aţ byl roku 1753 na místě 

Františkova pramene postaven první lázeňský dům. Oficiálním datem zaloţení lázní je 

rok 1793, kdy byly zaloţeny lázně, nazvané po německém císaři Františku II. Kaiser 

Franzenbad. Počet lázeňských domů postupně stoupal a v polovině devatenáctého 

století jich bylo jiţ 49. Františkovy Lázně se staly lázněmi evropského raţení. Uţívalo 

se zde i plynových a bahenních koupelí, o nichţ se pochvalně vyjadřovalo mnoho 

českých i evropských lékařů i chemiků. 

 V dnešní době se na území Františkových Lázní nachází dvacet jedna 

minerálních pramenů uţívaných k balneaci a pitné kúře. Nejstarším je Františkův 

pramen, mezi dalšími pak lze jmenovat Luisin pramen, Studený pramen, Cartellieriho 

pramen, prameny Solní, Luční či Ţeleznatý. Prameny jsou vyuţívány pro léčbu 

gynekologických a onkologických onemocnění, sterility, nemocí pohybového ústrojí a 

dětskou gynekologii. Z léčebných procedur se nejvíce vyuţívá vodoléčba a 

elektroléčba. 
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4.4. Jánské Lázně 

Sice patří mezi menší česká střediska, přesto se jedná o světoznámé lázně 

především díky úspěšné léčbě dětské obrny. Na rozdíl od výše zmiňovaných se 

nenachází v „minerálně bohatých“ severozápadních Čechách, nýbrţ v oblasti 

Podkrkonoší. Známá jsou jiţ z období na přelomu prvního a druhého tisíciletí, kdy byl 

pramen pod Černou horou objeven Janem z Chockova, panským zbrojnošem, a po něm 

byl pojmenován pramenem Janovým. Další zmínky jsou známé z počátku šestnáctého 

století, kdy na ně narazili hledači zlata a stříbra. To uţ se staly prameny známými i 

mimo oblast Čech. Roku 1624 se staly lázně součástí panství Albrechta z Valdštejna a 

od roku 1680 pak patřil rodu Schwarzenberků.  

Dnes lázně slouţí především k léčení dětské obrny či stavů po popáleninách. 

Dále se pak věnují léčbě nervových onemocnění, onkologických onemocnění či 

nemocem dýchacího ústrojí. K úspěšnému průběhu léčení zde napomáhá také zdravé 

horské okolí a panenská příroda, umoţňující túry a procházky po zdejších přírodních 

krásách.  

4.5. Lázně Luhačovice 

Luhačovice jsou největším lázeňským střediskem Moravy a zároveň pátými 

největšími lázněmi České republiky. Nacházejí se jihovýchodně od města Zlína 

v podhůří Vizovických vrchů. V současnosti je k místní léčbě vyuţíváno celkem 15 

minerálních pramenů. Hlavním z nich je pramen Vincentka, vyuţívaný k léčbě kataru a 

dýchacích cest pomocí inhalací a pitné kúry. Dále pak Pramen dr. Šťastného, Ottovka či 

Aloiska. Léčí se zde především nemoci dýchacího a poruchy trávicího ústrojí. Mezi 

pacienty patří často cukrovkáři a lidé s onkologickým onemocněním.  

První údaje o prameni v Luhačovicích pochází z roku 1412. Území bylo po 

staletí součástí Luhačovického panství, po bělohorských konfiskacích připadlo 

Lichtenštejnům a poté, aţ do roku 1902 patřily lázně do majetku uherské šlechty. 

Samotné lázně mají historii dlouhou přes 200 let. Lázně nikdy neměly tolik moţností 

k rozsáhlejší modernizaci a vývoji, jako například Karlovy Vary, přesto však 
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Luhačovice jsou nedílnou součástí českého lázeňství s nemalou historií, účinnou léčbou 

a bohatým kulturním ţivotem.  

4.6. Mariánské Lázně 

Mariánské Lázně jsou jedny z nejmladších a nejmodernějších českých lázní. 

Samotné prameny jsou sice známy jiţ z dob Habsburků nás, datum zaloţení léčebných 

lázní se však traduje aţ k roku 1818. Okolo roku 1600 uţívali zdejší lidé prameny k pití 

a uţ tehdy bylo vyuţívání místní vody předepisováno lékaři k pitné kúře. Po roce 1700 

pak byla z pramenů odpařována sůl. Dne 16. listopadu 1818 byly Mariánské Lázně 

oficiálně prohlášeny za veřejné lázně. Lázně se zabývaly nejen příjmem pacientů, ale 

rovněţ exportem lahví s minerální vodou a vývozem soli, jeţ byla z minerální vody 

odpařována. Návštěvnost lázní činila v polovině devatenáctého století 4000 osob ročně. 

A toto číslo postupem času stoupalo aţ do období druhé světové války, kdy se 

Mariánské Lázně staly lazaretem a byla zde vybudována polní nemocnice, do které byli 

přiváţeni ranění mnohdy aţ z Berlína. Koncem války byla nemocnice zcela přeplněna. 

V dnešní době v Mariánských Lázních funguje na čtyřicet minerálních pramenů. 

V okolí města jich lze najít aţ sto, a to z geologického hlediska velice rozdílných. 

Blízkost takto rozdílných pramenů je značně neobvyklá, avšak roste tím moţnost léčit 

v jednom městě mnohem větší počet různých onemocnění. Teplota všech pramenů má 

okolo 7 – 10 
o
C, coţ je typické pro klasické studené kyselky. Ty slouţí jak k inhalacím, 

tak i ke koupelím a pitné kúře. Nejznámější prameny v Mariánských Lázních jsou: 

Rudolfův pramen, Karolínin pramen, Kříţový pramen, Ferdinandův pramen a Lesní 

pramen. Léčí se zde především nemoci dýchacího ústrojí, pohybového aparátu a 

močových cest, dále pak nemoci ţenské, dětské, zejména neurotuberkulózy, skoliózy či 

gynekologické potíţe. 

4.7. Lázně Poděbrady 

Ač jsou Poděbrady městem s bohatou historií a jsou úzce spjaty i s vládnoucí 

vrstvou v českých zemích, zdejší lázně byly objeveny patrně nedávno. Roku 1905 

pruský proutkař Karel Bülow, na přání tehdejšího vlastníka poděbradského zámku 
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kníţete Hohenlohe, označil místo na vnitřním nádvoří zámku, kde po sloţitém a 

nákladném hloubení vytryskl 1. srpna z hloubky 96,7 m silný pramen minerální vody. 

Ta byla obohacená o oxid uhličitý a tím vhodná pro léčbu určitých chorob. Proto nechal 

kníţe Hohenlohe 5. června roku 1908 slavnostně vysvětit Poděbrady na kníţecí lázně. 

Dnes zde krom lázní funguje i jedna z největších českých stáčíren minerální vody. 

Lázně jsou celosvětové známé jako prvotřídní lázně pro nemoci srdeční. S úspěchem 

jsou zde léčeny nemoci srdeční a cévní, choroby nervové a ţenské, dna a revmatismus, 

úspěchy vykazuje i při léčbě ekzémů. V nabídce jsou vedle klasické léčby rovněţ 

moderní léčebné programy, například pro manaţery a podnikatele, ozdravné pobyty pro 

seniory, manţele s dětmi či pobyty pro odvykání kouření. 

Počátky lázeňství v Poděbradech zasahují jiţ do 17. století. Došlo zde k objevení 

pramene ţelezité vody, u nějţ byly zbudovány lázně, avšak pouze lokálního významu, 

které také brzy zanikly. Velkolepá poděbradská lázeňská historie se traduje aţ od 

počátku 20. století. První lázeňský ústav se věnoval léčbě srdečních a cévních chorob, 

s nebývalým úspěchem. Vznikla krásná kolonáda, lázeňský park či nové inhalatorium. 

Za druhé světové války slouţilo středisko pro děti říše, vojáky a důstojníky německého 

Wehrmachtu. Po válce byly lázně znárodněny, dnes jsou akciovou společností.  

4.8. Ostatní významná lázeňská centra ČR 

Jak bylo jiţ několikrát zmiňováno, českomoravské lázeňství patří k jedněm 

z nejvyspělejších na světě. Naše republika je nadmíru bohatá na minerální prameny. 

Lázně popisované v několika předchozích kapitolách patří k tomu nejlepšímu 

v Čechách. Existuje však i celá řada dalších, méně známých lázní. Ještě před druhou 

světovou válkou jich bylo přes 250, dnes pouze okolo padesátky.  

Ostatní stále funkční lázeňská místa v České republice (Almanach lázní České 

republiky, 1993): 

 Bechyně – 1730 – nemoci pohybového ústrojí. 

 Bludov – 1929 - poruchy metabolismu, nemoci dýchacího a pohybového ústrojí. 

 Dubí – 1872 – mozkové příhody, nemoci trávicího traktu a nervového ústrojí. 
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 Hodonín – 1979 – nemoci pohybového ústrojí, kořenové syndromy. 

 Jáchymov – 1906 – nemoci pohybového ústrojí, metabolické choroby, 

cukrovka, jedná se o první radonové lázně na světě. 

 Karlova Studánka – 1785 – onkologické nemoci, nemoci pohybového a 

oběhového ústrojí, nemoci dýchacích cest. 

 Konstantinovy Lázně – 1812 – nemoci srdce a krevního oběhu, choroby 

pohybového a dýchacího ústrojí. 

 Lázně Bělohrad – 1872 - nemoci pohybového ústrojí, nemoci neurologické, 

nemoci gynekologické, nemoci koţní, nemoci onkologické. 

 Lázně Bohdaneč – 1897 - nemoci pohybového ústrojí. 

 Lázně Darkov u Karviné – 1869 - nemoci pohybového ústrojí, specializace na 

časnou pooperační rehabilitaci umělých kloubních náhrad, nemoci nervové, 

nemoci koţní – rehabilitace popáleninových jizev. 

 Lázně Jeseník – 1822 - nemoci oběhového ústrojí, nemoci poruch výměny 

látkové a ţláz s vnitřní sekrecí, duševní poruchy a koţní nemoci. 

 Lázně Kynžvart – 1822 - nemoci dýchacího ústrojí, nemoci koţní, nemoci 

ledvin a cest močových. 

 Lázně Libverda – 1782 - onemocnění srdce a kardiovaskulárního systému, 

onemocnění pohybového ústrojí, nervová onemocnění (podrobný přehled viz 

indikační seznam). 

 Lipová Lázně – 1829 - nemoci z poruchy výměny látkové a ţláz s vnitřní 

sekrecí (mj. obezita, cukrovka, stavy po operaci štítné ţlázy), nemoci 

pohybového ústrojí, nemoci koţní.  

 Mšené Lázně – 1796 – nemoci pohybového ústrojí, neurologická onemocnění. 

 Teplice nad Bečvou – 1553 - nemoci oběhového ústrojí, nemoci z poruchy 

výměny látkové a ţláz s vnitřní sekrecí, nemoci pohybového ústrojí. 

 Třeboň – 1883 – nemoci pohybového ústrojí, kořenové syndromy, nemoci 

nervové, léčba stavů po kloubních náhradách. 

 Velichovky – 1897 - nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí. 

 Velké Losiny -  1562 – nervové nemoci dětí a dospělých, nemoci dýchacího a 

pohybového ústrojí. 
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5. Lázeňství jako komplexní systém služeb 

5.1. Komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče 

Knop a kol. (1991) definuje lázeňskou léčbu jako součást systému léčebné péče 

a zároveň se snaţí vytyčit její standard. Existuje rozdíl mezi standardní léčebnou péčí 

plně hrazenou ze zdravotního pojištění a nadstandardem ve sluţbách, který si je 

lázeňský host či pacient povinen hradit sám. Rozsah státem hrazené zdravotní péče 

určuje částečně indikační seznam stanovený Ministerstvem zdravotnictví ČR, zčásti pak 

subjektivní pohled lékaře lázeňskou péči předepisujícího. Dle financování lázeňské péče 

u nás pak lze rozlišovat dva typy lázeňské péče. Komplexní a příspěvkovou.  

Komplexní lázeňská péče je pobyt, při němţ zdravotní pojišťovny ČR hradí 

lázeňskou léčbu, ubytování i stravu. U příspěvkové péče hradí zdravotní pojišťovny 

pouze léčbu. Oba tyto typy pobytů trvají minimálně 3 týdny. Která onemocnění jsou 

předmětem lázeňské léčby, upravuje seznam vydávaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

5.2. Lázeňství jako systém služeb 

Pojem „lázeňství“ a pohled na něj můţe být a je definován z různých hledisek. 

Někdo si pod tímto pojmem představí pouze samostatný proces léčení a rehabilitace. 

Jiní ho mohou chápat obsáhleji, například jako kombinaci léčení, se kterým je spojené 

ubytování a stravování, které jsou nedílnou součástí pobytu v lázních. Do lázní se 

nejezdí na jeden den či jednu návštěvu, většinou se jedná o několikadenní či 

několikatýdenní proces léčení a k tomu je nutné mít zajištěné pohodlné ubytování a 

zajištěnou předepsanou stravu. Do lázní za procedurami se nedojíţdí denně a ani si 

s sebou hosté nevozí vlastní jídlo. Bydlení a strava je nedílnou součástí lázeňství.  

Pokud však chceme vystihnout lázeňství jako celistvý systém všech sluţeb s ním 

spojených, pak ho musíme pochopit jako kombinaci všech těchto „podmnoţin“. K tomu 

všemu pak ale ještě přidáme systém sluţeb nabízených nad rámec klasického léčebného 

programu. Pod pojmem lázeňství je nutné si představit vůbec veškerý lázeňský ţivot, 

který host léčebných středisek či sanatorií proţije za dobu své přítomnosti zde. Lidé se 

dnes jiţ nejezdí do lázní pouze léčit. Léčba jako taková je samozřejmě prvotním 

smyslem návštěvy lázní, existují však i další důvody, proč lidé lázně navštěvují. Lidé se 

jezdí do lázní odreagovat, relaxovat, ale samozřejmě se zde chtějí také bavit. Součástí 

ţivota lázeňských hostů tak jsou různé kulturní, poznávací či sportovní akce, turistické 
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výlety, koncerty, projekce filmů. Mnohým v lázních začíná nový ţivot, seznamují se 

s novými lidmi a někteří zde našli ţivotního partnera. Samozřejmě, hlavním důvodem 

návštěvy je většinou určitý zdravotní problém, nicméně nejsou to pouze koupele 

v léčebných pramenech, které pacientům pomáhají k jeho odstranění. 

V dnešní době se rovněţ fenoménem stávají víkendové wellness
1
 pobyty. Ty 

neslouţí k odstranění nemocí či chorob. Nevyuţívají jich nemocní, ani tělesně či 

duševně postiţení. Jedná se o dvou- aţ vícedenní pobyty v lázeňských střediscích, které 

jsou v současnosti stále oblíbenější. Jde samozřejmě o soukromý pobyt, ţádný lékař ho 

nepředepisuje, ţádná pojišťovna nehradí. Vyuţít jich můţe kdokoliv, a to většinou pro 

odpočinek po namáhavém či únavném zaměstnání. Takovéto wellness pobyty jsou 

v modernějších lázeňských centrech dnes jiţ běţně v nabídce a vyuţít jich můţe téměř 

kdokoliv. Hosté si v tomto případě kupují balíček speciální péče, která jim bude během 

jejich pobytu poskytnuta. Můţe obsahovat jak léčebné procedury pro odstranění únavy, 

tak i relaxační či rehabilitační aktivity, ale zároveň můţe být součástí takového balíčku i 

vstupenka do posilovny, bazénu, volný vstup do sportovního centra či lístky na koncert 

nebo do divadla. V tu chvíli se jiţ nejedná o léčebný pobyt, ale o čistě soukromou 

rekreaci, jeţ si můţe dopřát kdokoliv, kdo si ji zaplatí. Převáţná část populace dnes 

podlehla trendu návratu k přírodě a prodluţování průměrné délky ţivota. Rozvoj 

zdravotnických věd nutí člověka k přemýšlení nad kvalitou svého ţivota a nejen u lidí 

ve vyšším věku se díky tomu dobrovolné návštěvy lázní stávají preventivními.  

Jak tedy správně vyjádřit pojem „lázeňství“ nebo ještě lépe – pojem „lázeňská 

péče“? Co vše lze zahrnout do lázeňské nabídky sluţeb? K pochopitelnějšímu vyjádření 

pojmu „komplexní systém lázeňských sluţeb“ napomáhá schéma č. 1. 

                                                
1 Wellness je novým trendem 21. století. Cílem wellness je dobře vypadat, dobře se cítit. Hlavním prvkem 

je dobrý zdravotní stav a dobrá tělesná i psychická kondice. Právě ţivotní styl je hlavním „strojem“ 

ovlivňujícím lidské zdraví. Zásadní roli zde hraje správná výţiva a pohybová aktivita. Jako důleţitý 

faktor vystupuje wellness při léčení nemocných, ale i jako prevence, tedy při předcházení vzniku 

onemocnění. 
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Schéma 1 – Lázeňství jako komplexní systém služeb  

Zdroj: Knop a kol., 1999 
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Jak lze z grafu vysledovat, sluţby v lázeňství je moţno podle výše uvedeného 

schématu rozdělit na čtyři základní funkce, a to funkce zdravotní, ubytovací, stravovací 

a společenské. Pátým podoborem v souvislosti s dělením lázeňských sluţeb je pak 

lázeňství chápané jako produkt cestovního ruchu. Na základě tohoto členění lze 

diskutovat o rozporu lázeňství z hlediska zdravotně obsahového charakteru na jedné 

straně a z hlediska ekonomického a společenského charakteru na straně druhé.  

5.2.1. Zdravotní služby 

Zdravotní sluţby samozřejmě jsou tou nejzákladnější sloţkou lázeňství a lázně 

jako takové existují právě jako střediska zdravotní. Zdravotní funkce lázní je funkcí 

primární a lidé lázně právě kvůli zdraví navštěvují. Mezi tyto sluţby se řadí vše, co se 

týká léčby, která je v lázeňském centru aplikována. Do této kategorie spadají veškeré 

terapeutické či diagnostické postupy a léčebné metody, v těch kterých lázních 

vyuţívané, např. pitné kúry, termoterapie, vodoléčby, rehabilitace, inhalace a další 

odborné postupy. Nabídka zdravotních sluţeb však není tématem této práce. 

5.2.2. Ubytovací služby 

Lázeňské léčebny jsou základním prvkem ubytovacích sluţeb v lázeňských 

centrech. Pacient, pokud na něj dle indikačního seznamu (viz Příloha 1) má právo, je 

během svého ozdravného pobytu ubytován právě v zařízení tohoto typu. Mezi lázeňské 

léčebny se dají řadit lázeňské domy, ubytovny či penzióny, které jsou povětšinou 

vybaveny tak, aby se zde pacient, vzhledem k povaze své choroby, cítil co 

nejpohodlněji. 

Kromě pacientů zde však jsou i lázeňští hosté. Pro ty slouţí především lázeňské 

hotely. V druhé řadě pak lázeňské penziony či ubytování v soukromí. Ubytování je zde 

zajišťováno často přes určitý typ zprostředkovatele – cestovní kancelář či určitou 

ubytovací kancelář přímo v lázeňském centru. Hotely navíc nabízejí svým hostům 

speciální nabídku dalších aktivit spojených s lázeňským místem. Pensiony slouţí na 

jedné straně pacientům s příspěvkovou péčí, na druhé straně pak rovněţ lázeňským 

hostům. Pensiony jsou niţší úrovně neţ hotely, nenabízejí takové moţnosti v oblasti 

stravování ani společenské zábavy. Trend ubytování v soukromí je patrný spíše u 

vyspělých evropských lázeňských velmocí, jakými jsou např. Itálie, Německo či 

Francie. U nás byla tato forma ubytování rozšířená ještě před válkou. I v dnešní době se 
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některá lázeňská centra k tomuto fenoménu začínají vracet, coţ by mohlo vést k oţivení 

lázeňských měst. Ubytovací sluţby u nás byly v posledních desetiletích na velmi špatné 

úrovni. Z pohledu hotelových sluţeb by mnohé lázeňské hotely či ubytovny nedostaly 

ani dvě hvězdičky, kvalita byla obětována na úkor kvantity. Dnes jiţ vývoj i u nás mluví 

ve prospěch zkvalitňování. Při relativním úbytku počtu lůţek v lázeňských centrech tak 

dochází ke zlepšování úrovně ubytovacích sluţeb. 

5.2.3. Stravovací služby 

Třetí rozhodující sluţbou komplexních lázeňských sluţeb jsou sluţby stravovací. 

Stravování v léčebných centrech by mělo být samozřejmě na té nejvyšší úrovni. Mnozí 

z pacientů mají přísně předepsaný jídelníček, mnohdy se můţe stát, ţe právě od stravy 

jako základu se dále odvíjí pacientova léčba. Špatná strava zase naopak můţe 

probíhající léčbu zcela zničit. Pacienti vyuţívající komplexní (a ve většině případů i 

příspěvkovou) lázeňskou péči, mají většinou v jídelně své standardní místo u stolu po 

celou dobu svého pobytu. Jídelníček je většinou předepsaný na celý pobyt dopředu a 

pacienti, pokud nemají striktně stanovenou stravu, si mohou vybrat většinou z nabídky 

několika málo jídel (princip fungování školních jídelen). Volba je jednotlivě 

upravována v rámci diety jednotlivých pacientů. Celodenní stravovací reţim je klasicky 

rozdělen na snídaně, obědy a večeře (eventuelně ještě svačiny). Denní jídla bývají 

servírována obsluhou, snídaně mnohdy ve formě švédských stolů. 

Systém stravování lázeňských hostů funguje obdobně jako u pacientů. Záleţí na 

tom, jaký ubytovací program si host zaplatil. V případě plné penze můţe být systém 

podobný jako u stravování pacientů - jídelníček předem daný, snídaně formou 

švédských stolů. Existuje samozřejmě i individuální moţnost stravování. V hotelích a 

některých penzionech obvykle fungují restaurace s bohatou nabídkou jídel i nápojů.  

Lázeňské kolonády navíc překypují mnoţstvím stravovacích zařízení typu 

kaváren, cukráren, barů, apod. Lázeňským fenoménem jsou v českých lázních oblíbené 

tradiční lázeňské oplatky. 

5.2.4. Společenské služby 

Nabídka sluţeb tohoto typu je velice rozsáhlá a její obsah vysloveně záleţí na 

konkrétních lázních. Pro zvýšení komfortu projevuje kaţdé lázeňské centrum snahu 

nabízet svým pacientům a hostům speciální doplňkové sluţby pro volný čas. Některé 

z nich jsou právě s lázněmi neodmyslitelně spojovány a hosté si ţivot bez nich 
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nedovedou představit. Mezi nejtypičtější aktivity s oblibou vyuţívané lázeňskými hosty 

patří večerní hudba s tancem, návštěvy kasina a golf. Další zárukou pro dobře strávený 

volný čas je typická promenádní hudba, ale rovněţ speciální programy lázeňských 

kulturních center, promenády, estrády a jiné zábavní pořady. V kaţdém větším 

lázeňském středisku by se měla rovněţ nacházet divadelní scéna. 
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6. Metodologie 

Praktická část bakalářské práce je obsaţena v kapitolách 7, 8 a 9. Pro zpracování 

praktické části práce byla pouţita metoda analýzy SWOT. Interní informace byly 

získávány metodou polostandardizovaného rozhovoru se zástupci marketingových 

oddělení Lázní Poděbrady a.s. a Léčebných lázní Mariánské Lázně a.s. a byly pouţity 

výhradně v kapitolách 8 a 9.  

Interview s oběma zástupci vytyčených lázeňských center proběhlo dne 9.8.2010, 

resp.16.8.2010, a na jeho základech byla sestavena SWOT analýza v kapitolách 9.1 a 

9.2. Otázky obsaţené v polostandardizovaném rozhovoru, pouţitém pro interview jsou 

zachyceny v příloze 1.  

Polostandardizovaný rozhovor je druh rozhovoru, který probíhá podle otázek, 

jejichţ pořadí i znění je přesně určeno, ale zároveň nabízí respondentovi alternativní 

odpovědi a výzkumník má moţnost dávat respondentovi upřesňující a doplňující 

otázky. 

Grafy v kapitole 8 byly získány z interních materiálů společností Mariánské Lázně, 

a.s. a Lázně Poděbrady, a.s. – Výroční zprávy 2005 – 2009. 

SWOT analýza – „typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace 

z hlediska jejich silných stránek (Strenghts), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí 

(opportunities) a ohroţení (threats), který poskytuje příklady pro formulaci rozvojových 

směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů“. (www.finance-

management.cz) 
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7. Nabídka sportu v lázeňských centrech ČR 

České a moravské lázně jiţ nejsou určeny výhradně jen pro nemocné a seniory. 

Do lázní dnes díky speciálním balíčkům jezdí manaţeři firem, sportovně zaměřené 

skupiny lidí, mladé páry, rodiny s dětmi či jiní turisté. Lázně v současnosti nabízejí 

nejrůznější wellness, relaxační či jiné krátkodobé pobyty. V jejich okolí navíc 

návštěvníci najdou mnoţství historicky i přírodně cenných lokalit. K výletům do okolí 

lázeňských míst lákají návštěvníky starobylé hrady, krásné zámky, různé typy naučných 

stezek či mnoţství přírodních památek. V rámci krátkodobých pobytů mají lázeňští 

hosté moţnost navštěvovat fitness centra, bazény, golfová a tenisová hřiště či jiná 

sportoviště. Samozřejmě si vyzkouší místní přírodní léčivé zdroje nebo navštíví 

nejrůznější wellness a relaxační procedury. Vedle ubytování a stravování tak zde vţdy 

získá i něco navíc. 

 Mariánské Lázně i Lázně Poděbrady patří mezi nejmladší česká lázeňská 

střediska. První z nich vzniklo na počátku roku 1818, to druhé bylo dokonce prohlášené 

lázněmi aţ na počátku století dvacátého. Síť sluţeb těchto center je na velice dobré 

úrovni. 

7.1. Mariánské Lázně 

 Nabídka lázeňských sluţeb v Mariánských Lázních je největší měrou 

zastoupena právě nabídkou společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. Ta je třetí 

největší společností poskytující léčebnou péči a provozující hotelové sluţby na území 

České republiky. Ve městě společnost provozuje tří-, čtyř- a pětihvězdičkové hotely 

s celkovou kapacitou 894 pokojů a 1591 lůţek. Jde o Danubius Health Spa Resort Nové 

Lázně & Centrální Lázně, který je vůbec největším historickým lázeňským komplexem 

v České republice s dobovými kabinami z let 1892 a 1896., Danubius Health Spa Resort 

Grandhotel Pacific, Danubius Health Spa Resort Hvězda-Skalník, Danubius Hotel Villa 

Butterfly, lázeňský hotel Vltava-Berounka, lázeňský hotel Svoboda a lázeňský hotel 

Labe.  

Mariánské Lázně patří do systému lázní s rozmanitým spektrem přírodních 

léčivých zdrojů. Základním prvkem léčení jsou zdejší minerální prameny, přírodní plyn 
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CO2, a peloidy
2
. Rozdílné sloţení zdejších minerálních vývěrů umoţňuje jejich 

vyuţívání v balneologii a rovněţ k pitné kúře pro léčení dlouhé řady onemocnění. 

Veškeré terapie vytvářejí v kombinaci s klimatickým prostředím Mariánských Lázní 

základ zdejší léčebné činnosti. V Mariánských Lázních se léčení týká onemocnění 

pohybového aparátu, onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest, 

gynekologických a metabolických nemocí. Vedle jiţ tradičních komplexních a 

příspěvkových programů nabízí společnost relaxační a wellness programy, které jsou 

v základě zaměřeny na posílení celkové fyzické kondice a relaxaci s vyuţitím 

rozmanitého mnoţství moderních procedur. Kromě programů zaloţených na zdraví 

však společnost nabízí rovněţ programy pro krásu a štíhlou linii. Jsou to tzv. beauty 

programy, při kterých se kombinuje účinek jedinečných přírodních zdrojů a 

kosmetických přípravků. Po celý rok je zdejším lázeňským hostům k dispozici zkušený 

tým lékařů, zdravotníků a profesionálních hoteliérů. 

Hotely rovněţ disponují prostory a zázemím pro pořádání kongresových akcí, 

různých konferencí či školení. Firmy zde spojují příjemné s uţitečným, účastníci 

firemních akcí díky tomu mohou skloubit kongres a wellness. 

7.1.1. Sport v rámci nabídky lázeňských služeb Mariánských Lázní 

Sport jako prvek nabídky lázeňských center můţe být zastoupen buď jako 

součást procedur léčebných pobytů nebo v oblasti wellness a relaxačních pobytů.  

Lázeňští hosté a pacienti, kteří vyuţívají komplexní a příspěvkové programy 

povětšinou nejezdí do lázní sportovat. Jejich návštěva je hrazena pojišťovnami a 

předepsána lékařem. Sport se v programech těchto pobytů objevuje pouze minimálně. 

V Mariánských Lázních se jedná v první řadě o určité druhy léčebného plavání, 

jednoduché formy posilování, léčebné gymnastiky či základního aerobiku.  

 Jak jiţ bylo řečeno, v souladu s moderními trendy se v popředí nabídky 

lázeňských sluţeb vedle tradiční lázeňské léčby objevují nové programy zaměřené 

především na relaxaci a zlepšování fyzické kondice. Nabídka wellness pobytů a forem 

                                                
2 slatinné a rašelinové zeminy, bahna, užívané jako bahenní koupele 
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wellness balíčků Mariánských Lázních je veliká. Vyloţeně sportu jsou vyhrazeny 

balíčky „Golf Package“ na tři nebo sedm nocí a „Tennis Package“ rovněţ na tři nebo 

sedm nocí. V rámci lázeňského pobytu můţe kaţdý návštěvník vyuţít individuální 

nabídky Nordic Walkingu, Pilates a Tai-ci. V zimních měsících Nordic Walking 

nahrazují pochody na běţkách.  

7.1.2. Nabídka sportu v Mariánských Lázních 

V Mariánských Lázních je moţné sportovat nejen v rámci léčebných pobytů. 

Nacházejí se zde mnohá sportoviště, a pro vstup na ně není nutné být lázeňským 

hostem. Je to klasická nabídka provozovatelů sportů na území města Mariánské Lázně. 

Výčet sportovní nabídky na území města Mariánské Lázně znázorňuje následující graf. 

 

Graf 1: Sportovní provozovny v Mariánských Lázních  

Zdroj: www.marianskelazne.cz 

Graf č. 1 vyjadřuje, kolik sportovišť provozuje daný sport na území lázeňského 

centra. Nejvíce sportovišť dle grafu nabízí plavání. Je to snadno vysvětlitelné tím, ţe ve 

většině hotelů na území Mariánských Lázní se vyskytuje bazén, který je za poplatek 

volně přístupný všem lázeňským hostům. Mezi hojně zastoupená sportoviště se dále 

v Mariánských Lázních dá řadit golf, který má v této oblasti dlouholetou tradici a 

Sporty nabízené v Mariánských Lázních
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samotný Golfový klub Mariánské Lázně je nejstarším na území České republiky. Mezi 

další hojně zastoupené sporty v Mariánských Lázních patří tenis. Ve městě se nacházejí 

hned tři velká tenisová centra. Zdejší fitness centra mimo klasický spinning či kondiční 

posilování nabízejí rovněţ lekce bojových umění – karate, kick-box. Na území města 

lze navštívit bowlingová centra a kuţelník. Mezi méně obvyklé sportovní moţnosti patří 

také šachy. V blízkosti města je moţné navštívit moderní lyţařské středisko. 

7.2. Lázně Poděbrady 

Největší společností nabízející lázeňské sluţby na území města Poděbrady je 

společnost Lázně Poděbrady a.s. Ty mají v současnosti pod svou správou 7 lázeňských 

domů (hotel Zámeček, hotel Libenský, hotel Máj, hotel Libuše, hotel G-Rex, hotel 

Zimní lázně a hotel Centrální lázně). Ty jsou určeny nejen pro léčbu pacientů, ale 

rovněţ i pobyt rekreantů. Do poděbradských lázní jezdí kromě tuzemské klientely i 

zájemci ze zahraničí, zvláště z německy, rusky a arabsky mluvících zemí. Ti do 

Poděbrad nejezdí jen kvůli léčebným kúrám, ale rovněţ kvůli krásám města Poděbrady. 

Město má bohatou historii, např. zámek s rozlehlým zámeckým parkem a místní 

kolonáda, která je známá také díky svým květinovým hodinám. Zdejší krajina je 

vhodným místem pro rekreační sportování, zejména pěší turistiku, vyjíţďky na kole a 

in-line bruslení. Rozvoj infrastruktury dává obyvatelům města a jeho návštěvníkům i 

další příleţitosti ke sportování (tenis, golf, jezdectví, plavání, cyklistika, surfing, 

sportovní střelba, rybolov, míčové hry, fitness centra a další) i zábavě (koncerty, 

přednášky, výstavy, divadlo, kino, přehlídky, taneční večery, sportovní, kulturní a 

společenské akce, restaurace, bary, kavárny, diskotéky). 

Sluţby poděbradských lázní vyuţívají především pacienti s chorobami srdce a 

cév. Obvyklou klientelu tak tvoří lidé, kteří prodělali srdeční infarkt, trpí srdeční arytmií 

nebo mají vysoký krevní tlak. Poskytována je zde péče pacientům s diabetem a rovněţ 

pacientům s nemocným pohybovým ústrojím. 

Také lázně Poděbrady, stejně jako Mariánské Lázně nabízejí kromě klasických 

léčebných pobytů i komerční léčebné a relaxační pobyty – wellness.  
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7.2.1. Sport v rámci nabídky lázeňských služeb Lázní Poděbrady 

Komerčních relaxačních a wellness balíčků v nabídce Lázní Poděbrady je 

dohromady 15. Ţádný z nich není zaměřen na sportovní činnost. Ţádný z nich sport 

jako takový neobsahuje. V roce 2008 existoval balíček zaměřený na inline bruslení. 

V polovině roku 2009 byl však pro svou značnou ztrátovost staţen (interní zdroj, 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.). Sport v aktuální komerční nabídce Lázní 

Poděbrady a.s. nefiguruje. Klient lázní má však moţnost vyuţít nabídku místních 

soukromých sportovních provozovatelů. 

7.2.2. Nabídka sportů v Lázních Poděbrady 

Poděbrady jsou relativně malé město s celkovým počtem 13400 obyvatel (zdroj; 

Český statistický úřad). Sportovní nabídka soukromých provozovatelů je tu však díky 

vysokému počtu lázeňských hostů početná. Výčet všech zde nabízených sportů 

znázorňuje graf 2. 

 

Graf 2: Sportovní provozovny v Lázních Poděbrady  

Zdroj: www.mesto-podebrady.cz 

Stejně jako v případě Mariánských Lázní graf znázorňuje mnoţství 

provozovatelů na daný sport. Plavání a tenis zaujímá stejně jako v Mariánských Lázních 

přední pozice. Ve městě jsou rovněţ návštěvníkům k dispozici tři fitness centra. Mezi 
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relativně pestrou nabídku sportovního vyţití jsou zahrnuty poměrně netradiční sporty – 

jezdectví a střelectví. Jezdecký klub Poděbrady nabízí svým návštěvníkům individuální 

výcvik pro začátečníky i pokročilé. Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady pak 

hostům nabízí moţnost základní manipulace se střelnou zbraní. 
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8. Návštěvnost lázeňských center  

8.1. Návštěvnost – Lázně Poděbrady 

Návštěvnost českých lázní lze uvádět jako celkový počet návštěvníků, kteří za jeden 

rok navštívili dané lázeňské centrum. Druhý způsob vyjádření návštěvnosti se uvádí v 

lůţkodnech
3
. 

 

Graf 3: Celková návštěvnost Lázní Poděbrady  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s. 

První graf popisuje návštěvnost Lázní Poděbrady v celkovém počtu lůţkodnů za 

rok, opět zkoumaný mezi lety 2005 a 2009. Pokles, který je patrný mezi lety 2007 a 

2008 je způsobený zavedením regulačních poplatků. „Podle novely zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zaplatí pacient za kaţdý den komplexní lázeňské 

péče regulační poplatek ve výši 60 korun“  (www.tzn.cz).  

 Pro mnohé z pacientů se tak návštěva lázní stala finančně nákladnou. Za 

komplexní třítýdenní péči, která je celá hrazená i se stravou a ubytováním, tak pacient 

                                                
3 Počet lůţkodnů udává propočet moţnosti obsazenosti kaţdého zařízení v průběhu 

celého roku se zohledněním sezónních zařízení 
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nyní musí platit 1260 Kč, za péči čtyřtýdenní celých 1680 Kč. Vzhledem k tomu, ţe 

mnozí z pacientů těchto sluţeb jsou jiţ v důchodovém věku, je pokles návštěvnosti 

pochopitelný. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Komplexní 157686 134388 132093 122815 139959 

Příspěvkoví 7628 7216 7214 4908 3641 

Samoplátci 4112 3209 2856 2489 2800 

Cizinci 7606 7695 8080 5906 4115 

Komerční 61696 62478 69182 54656 46658 

Celkem 238728 214986 219425 190774 197173 

Tabulka 1: Struktura lázeňských hostů  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s.) 

Komplexní a příspěvkové sluţby jsou popsány jiţ v teoretické části práce 

(Kapitola 6.1.) Samoplátci jsou pacienti, kteří absolvují stejné procedury, jako 

komplexní či příspěvkoví pacienti, ale pojišťovna jim je nehradí.  Veškerou léčbu, 

procedury, stravu i ubytování si tito pacienti hradí sami. Mezi cizince jsou v této tabulce 

řazeni ti cizinci, kteří jsou evidováni jako pacienti, nikoliv jako hosté, turisté či 

návštěvníci relaxačních či wellness programů.  Komerční návštěvníci v poslední 

kolonce tabulky pak jsou právě hosté lázní, návštěvníci, turisté a především návštěvníci 

relaxačních programů. 
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Graf 4: Struktura návštěvníků podle vybraných služeb  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s. 

Graf, který vychází ze situace v tabulce 1, ukazuje, ţe dominantními sloţkami 

návštěvníků Lázní Poděbrady jsou pacienti komplexních sluţeb na prvním místě a 

klienti komerčních pobytů na místě druhém. Příspěvkových pacientů, pacientů 

samoplátců a cizinců vyuţívajících lázeňské léčebné pobyty je v poměru k nim málo.  

Pro zjednodušení tohoto dělení uţivatelů lázní je od této chvíle budeme dělit na 

pacienty léčebných pobytů (komplexní, příspěvkoví, samoplátci a cizinci) a na 

komerční klienty.  

Právě komerční hosté jsou důleţití pro zaměření této bakalářské práce. Mezi 

komerční hosty lze zařadit hlavní část potenciálních zákazníků, kteří vyuţívají společně 

s ozdravnými procedurami také sportovní nabídku. Kdo všechno je do komerčních 

hostů řazen je podrobněji vyjádřeno v následující kapitole. 

Komerční hosté 

 Mezi komerční hosty jsou řazeni hoteloví hosté, kteří jsou v Poděbradech pouze 

jako turisté, nevyuţívají ţádných ozdravných programů a jejich výdaje jdou pouze na 

ubytování a stravu. Druhou sloţkou jsou hosté relaxačních a wellness programů. 

Statistiky jsou stále vedeny v lůţkodnech. Viz Tabulka 2. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 

Hoteloví hosté 24197 27117 32713 30022 32579 

Hosté relax a wellness 37499 35361 36476 24634 14079 

Komerční hosté - celkem 61696 62478 69189 54656 46658 

Tabulka 2: Složení komerčních hostů  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s. 

Pro další výzkum je důleţité ještě podrobnější rozdělení hostů vyuţívajících 

relaxační a wellness pobyty na hosty tuzemské a hosty cizince. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tuzemci 23648 24685 26186 19101 13111 

Cizinci 13851 10686 10308 4533 968 

Celkem 37499 35361 36476 24634 14079 

Tabulka 3: Tuzemští a zahraniční hosté relaxačních a wellness programů  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s. 

 Z obou tabulek je patrné, ţe hostů v ryze komerčním sektoru lázeňských sluţeb 

Lázní Poděbrady za poslední dva roky významně ubylo. Rozdíl mezi lety 2007 a 2009 

je dokonce více neţ 50%. Důsledek je následující. Klasické zavedené relaxační pobyty, 

které byly svoji skladbou vhodné především pro starší generaci občanů, představovaly 

ještě na počátku roku 2008 pevnou základnu komerčních lázeňských programů. Vlivem 

velkého zdraţení od dubna 2008 se nepodařilo znovu navázat na navýšení těchto 

pobytů.  Zdraţení vedlo k relativně velkému poklesu klientů relaxačních programů, 

nikoliv však k poklesu trţeb. S nastolením regulačních poplatků klesl zájem starších 

občanů nejen o komplexní lázeňské pobyty, ale rovněţ o pobyty komerční. Proto se 

původní programy wellness a relaxačních balíčků začaly více zaměřovat na mladší a 

střední generaci, která dnes zaujímá hlavní část klientely těchto programů.  Změna 

zaměření na jinou věkovou kategorii samozřejmě přinesla jiţ zmiňované zdraţení 
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sluţeb a pokles počtu klientů. Trţby v tomto odvětví však neklesají.  Změnila se 

klientela, která je ochotna zaplatit za zvýšený komfort sluţeb vyšší cenu, tím se 

vyrovnává relativní finanční ztráta způsobená poklesem návštěvnosti. (Věkové rozmezí 

návštěvníků wellness je uvedeno v tabulce 4). 

Pokles hostů zahraničních je v období 2007 aţ 2009 rovněţ značný. Zaměření 

strategie na „mladší“ klientelu způsobila pokles financí na propagaci nové wellness a 

relaxační nabídky v zahraničí. Rozdíl je přitom ohromný. Zatímco v roce 2007 byl 

počet lůţkodnů zaujímaný cizinci 10308, v roce 2009 jich je jiţ pouhých 968. 

 Zdraţení wellness balíčků je rovněţ patrné, porovnáme-li statistiku v tabulce 2. 

Hotelových hostů je relativně stále stejně, zatímco klientela relaxačních pobytů značně 

ubývá. Důsledek lze nalézt v tom, ţe hoteloví hosté platí pouze za ubytování a stravu, 

která se meziročně mění minimálně s ohledem na inflaci. Poděbrady jsou krásné 

historické město a turisté sem jezdí nejen kvůli lázeňskému prostředí, ale rovněţ 

obdivovat místní náměstí, zámek a vůbec celou bohatou historii města. Nutno 

připomenout, ţe hoteloví hosté, kteří nevyuţívají lázeňských procedur, samozřejmě 

neplatí regulační poplatek. 

Věk hostů relaxačních a wellness pobytů 

Zaměření wellness balíčků doznalo za posledních 5 let řadu změn. Wellness 

pobyty jsou dnes zaměřeny na poměrně mladší klientelu, neţli tomu bylo v letech 

předešlých. Věkové rozmezí hostů těchto programů je shrnuto v následující tabulce.  

Důvody jsou vysvětleny jiţ v předchozí kapitole.  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Do 30 let 15% 19% 20% 29% 33% 

31 – 50 let 40% 37% 37% 45% 47% 

51 a více let 45% 44% 43% 26% 20% 

Tabulka 4: Věková struktura návštěvníků wellness pobytů  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s. 
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Nepřehlédnutelný je vzestup nejmladších návštěvníků relax a wellness programů 

ve věku do třiceti let. Za posledních pět let se jejich podíl na celkové návštěvnosti více 

neţ zdvojnásobil. To dokazuje, ţe wellness a ţivotní styl vůbec jde v dnešní době na 

ţebříčku popularity rychle nahoru. Lidé se do lázní uţ nejezdí jen léčit, naopak se 

pomocí těchto programů snaţí onemocněním předcházet. Do povědomí mladých lidí 

vstupuje moţnost, jak oddálit stárnutí, ze všech stran je slyšet rady, jak zůstat dlouho 

mlád. Wellness balíčky jsou pro dnešní mladší vrstvu jednou z takovýchto moţností.  

Tržby 

Pokud jde o poměr mezi trţbami za léčebné pobyty (komplexní a příspěvkové 

sluţby, samoplátci cizinci) a trţbami za ryze komerční pobyty (hoteloví hosté, klienti 

relax a wellness pobytů), rozdíl mezi nimi se za posledních 5 let sníţil. Zatímco 

v polovině desetiletí znamenaly léčebné pobyty 75 – 80% celkových trţeb, dnes 

zaujímají pouze něco přes 60%. Přesněji řečeno, v r. 2009 představovaly trţby za 

léčebné pobyty pacientů 61% (z toho celé 3% tvořily regulační poplatky). 39% trţeb 

pak tvořila komerční sféra, z toho 19% wellness balíčky. Zbylých 20 % trţeb pochází 

z ubytování a stravy hotelových hostů, z lázeňských procedur poskytnutých veřejnosti, 

z pronájmu obchodů v lázeňských domech či trţeb lázeňských lékáren (interní zdroj, 

Ing. Miloslav Peterka). 

Trţby v tisících korunách za komerční pobyty jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Trţby (v tis. Kč) 147997 150727 161269 165529 193848 

Trţby (v tis. Kč) za komerční pobyty 36999 36174 40317 49650 58154 

Tabulka 5: Tržby za komerční pobyty  

Zdroj: Interní materiály Lázně Poděbrady, a.s. 

Jak je z tabulky patrné, i přes sníţení celkového počtu klientů, trţby komerčních 

pobytů v období 2008 a 2009 výrazně stouply. Jak je uvedeno výše, hlavním důvodem 

je velké zdraţení těchto sluţeb z důvodů změny orientace na zákazníka. 
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8.2. Návštěvnost Mariánské Lázně 

 

Graf 5: Návštěvnost, počet lůžkodnů 

Zdroj: Interní materiály Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. 

Mariánské Lázně jsou větším lázeňským centrem neţ Lázně Poděbrady. Zároveň 

jsou jedním ze tří měst tzv. lázeňského trojúhelníku (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 

Františkovy Lázně), leţí poblíţ státní hranice se Spolkovou republikou Německo, jako 

lázně mají starší a věhlasnější historii neţ Poděbrady.  

 Co se týče obsazení, jsou Mariánské Lázně orientovány mnohem více neţ 

Lázně Poděbrady na zahraniční klientelu. Zatímco v Poděbradech tvoří zahraniční 

turisté jen malý zlomek celkové návštěvnosti, v Mariánských Lázních je ročně více 

zahraničních neţ tuzemských klientů. Patrnější neţ v Poděbradech je rovněţ rozdíl mezi 

pacienty léčebných pobytů a klienty relaxačních a wellness pobytů. Viz následující 

tabulka. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 

Léčebné pobyty – tuzemci 125059 114407 122245 111593 111801 

Léčebné pobyty – cizinci 179952 199644 192307 190589 226446 

Relax a wellness pobyty - celkem 44122 52328 44677 46237 51483 

Pobyty celkem 349133 366379 359229 353665 374484 

Tabulka 6: Návštěvnost - počet lůžkodnů  

Zdroj: Interní materiály Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. 

Je patrné, ţe stejně jako v Poděbradech zájem o pobyty wellness za poslední dva 

roky vzrostl, i kdyţ je nutno podotknout, ţe jiţ v roce 2006 byl počet těchto pobytů 

vysoký. Mariánské Lázně v této době zapojili do nabídky velké mnoţství nových 

wellness procedur a provázely je vysokou propagační kampaní. Tento boom vystřídal 

na poli wellness produktů mírný útlum zájmu mezi roky 06/07, ale v dalších letech 

zájem opět pozvolna stoupal tak ţe se v roce 2009 moderní wellness relaxační balíčky 

dostaly opět do počtu nad 50 000 lůţkodnů ročně. 

 

Graf 6: Poměr typu lázeňských pobytů v lůžkodnech 

Zdroj: Interní materiály Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. 
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Do léčebných pobytů jsou stejně jako u Lázní Poděbrady i zde zahrnuty pobyty 

komplexní, pobyty příspěvkové a pobyty samoplátců. Cizinců vyuţívajících léčebnou 

péči je v Mariánských Lázních, počítáme-li v lůţkodnech, téměř dvakrát tolik, kolik je 

zde tuzemských pacientů. Pokud srovnáme celkově pacienty léčebných programů a 

klienty wellness pobytů, komerční pobyty wellness a relaxační pobyty dohromady 

znamenají kaţdoročně asi 20% průměrné celkové návštěvnosti (interní zdroj). Poměr 

cizinců a tuzemských klientů vyuţívajících relaxačních nabídek a wellness sluţeb 

vykazuje následující tabulka. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tuzemci 19357 23288 19556 22765 23377 

Cizinci 24765 29040 25121 23472 28106 

Celkem 44122 52328 44677 46237 51483 

Tabulka 7: Tuzemští a zahraniční klienti komerčních pobytů 

Zdroj: Interní materiály Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. 

 

Poměr počtu českých a zahraničních klientů relaxačních a wellness pobytů není 

rozdílný, jak je tomu v Mariánských Lázních u pobytů léčebných, i zde je však patrné, 

ţe zahraniční turisté tvoří větší část klientely centra. 

Tržby Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby celkem (v tis.) 659900 661868 668192 669473 666369 

Podíl léčebné pobyty   81 % 81 % 81 % 81 % 80% 

Tržby komerční pobyty 125381 125754 126956 127199 133273 

Tabulka 8: Tržby – Léčebné lázně Mariánské Lázně - v tis. Kč 

Zdroj: Interní materiály Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. 
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9. SWOT analýza 

SWOT analýza je standardní marketingovou metodou, jeţ pomůţe pomocí silných 

stránek, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb nastínit charakteristiku situace, ve které se 

nacházejí sluţby obou porovnávaných lázeňských center – Léčebné lázně Mariánské 

Lázně a.s. a Lázně Poděbrady a.s. 

9.1. SWOT analýza - Lázně Poděbrady a.s. 

S – Silné stránky 

 Vhodné vyuţití termálních a minerálních pramenů k účelům léčebných procedur 

 Rozvinutá lázeňská struktura 

 Celkové zaměření se na tuzemskou klientelu 

 Snadná dostupnost z hlavního města i jiných tuzemských krajských měst 

vzhledem ke své poloze ve středu území České republiky 

 Důraz na nejen lázeňskou klientelu; historické centrum, historické náměstí, 

zámek 

 Vysoká úroveň kulturního vyţití na kolonádě lázeňského centra 

 Vynikající zázemí pro inline bruslení či cyklistiku, dráha Poděbrady – Nymburk 

 Stáčení a prodej minerálních pramenů – Poděbradka a.s. 

W – Slabé stránky  

 Neexistence stálého silného zahraničního partnera 

 Poměrně krátká tradice lázeňství vůči jiným lázeňským střediskům na území 

České republiky (pacienti mohou při výběru lázní vybrat jiné centrum zvučnější 

podle zvučné historie) 

 Nevlastní dostatečnou základnu na provozování sportu, slabá nabídka 

sportovního vyţití v rámci nabídky relaxačních pobytů 

 Omezený přístup na zahraniční trhy 

 Nedostatečný marketing společnosti zejména v oblasti zahraniční propagace 

 Nutnost dodrţovat určitý lázeňský harmonogram, a to i v případě příspěvkových 

pacientů nebo pacientů samoplátců 

 Potřeba rekonstrukce, zvýšení komfortu a vnějšího vzhledu některých 

lázeňských budov 
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O – Příležitosti 

 Moţnost zvýšení kvality propagace lázeňského střediska u zahraniční klientely 

 Pozvolna se zhoršující zdravotní stav a ţivotospráva tuzemských obyvatel a 

potenciálních pacientů 

 Nové trendy v ţivotním stylu dnešní doby 

 Zvýšení podílů pacientů samoplátců 

 Moţnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na podporu rozvoje 

lázeňství státními orgány 

 Rozšíření nabídky komerčních relaxačních programů v rámci sportu 

 Moţnost zavedení nabídky relaxačních a regeneračních pobytů pro tuzemské 

sportovní týmy 

 Zvyšování zaměření se na firemní klientelu (teambuildingové akce, spojení 

kongresů firem s wellness programem) 

T – Rizika, hrozby 

 Dlouhodobá nejasnost v oblasti financování zdravotnictví a především v oblasti 

hrazené lázeňské péče (pravděpodobnost změn v systému úhrad) 

 Opoţděné platby za pacienty od pojišťoven 

 Niţší kupní síla českých klientů 

 Velký odliv zahraničních klientů v posledních letech 

 Relativně nízké ohodnocení zaměstnanců lázní 

 Přílišná závislost na domácí klientele 
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9.2. SWOT analýza - Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 

S – Silné stránky 

 Silná zahraniční firma s mezinárodní účastí (Kur & Spa Hotels - Danubius 

Hotels Group) 

 Nabídka vysoce komfortního ubytování (pětihvězdičkové hotely) 

 Tradice a historie na území ČR – součást západočeského lázeňského 

trojúhelníku 

 Vhodné vyuţití místních termálních a minerálních pramenů pro koupelovou i 

pitnou kúru 

 Široká nabídka produktů wellness a relaxačních pobytů 

 Zdravé a příjemné horské prostředí – moţnosti turistiky. 

 Vysoká dopravní, technická a občanská vybavenost 

 Prestiţ lázní pro zahraniční klientelu 

 Sportovní areály ve vlastnictví společnosti 

 Orientace na firemní klientelu – kongresové centrum, společenský dům Casino 

W – Slabé stránky 

 Přílišná orientace na zahraniční klientelu 

 Nutnost udrţovat určitý lázeňský reţim i u příspěvkových pacientů a u pacientů 

samoplátců 

 Nízká účast sportovního vyţití v základní nabídce relaxačních a wellness 

balíčků 

 Chátrající budovy v centru lázeňského města 

 Nutnost rekonstrukcí některých komunikací v lázeňské části 

O – Příležitosti 

 Výhodná poloha u hranic se Spolkovou republikou Německo, moţnosti cílené 

propagace na německé turisty 

 Moţnost uzavírání smluv se zahraničními pojišťovnami 

 Komerční vyuţívání sportovišť ve vlastnictví společnosti 

 Zvýšení zájmu společnosti o klientelu domácích a především zahraničních 

sportovních klubů 
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 Moţnost zahraniční firemní klientely odepisovat z daní náklady za konferenční 

pobyty  

 Vynikající dostupnost z Prahy i Německa 

T – Hrozby 

 Dlouhodobá nejasnost v oblasti financování zdravotnictví a především v oblasti 

hrazené lázeňské péče (pravděpodobnost změn v systému úhrad) 

 Kolísání kurzu české koruny vůči Euru 

 Opoţděné platby pojišťoven za pacienty 

 Vysoké ceny léčebných programů pro tuzemskou samopláteckou klientelu 

 Konkurence způsobovaná vznikem nových center provozujících alternativní 

medicínu 

 Konkurenční boj v rámci Karlovarského kraje (blízkost Karlových Varů, 

Františkových Lázní a Konstantinových Lázní) 

9.3. Doporučení a možnosti dalšího vývoje v rámci celkových a 

sportovních služeb 

Analýzou silných stránek obou lázeňských center bylo zjištěno, ţe se v případě 

Poděbrad a Mariánských Lázních jedná o dosti rozdílná lázeňská střediska. Zatímco 

Mariánské Lázně profitují především díky zahraniční klientele, Poděbrady jsou 

zaměřené stále více na klienty tuzemské. Mariánské Lázně mohutně těţí na spojení 

s významnou zahraniční ubytovací společností Danubius Hotels Group – Health & Spa 

Resorts. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších sítí provozující hotely se zaměřením na 

lázeňství ve střední Evropě. Společnost se sídlem v Budapešti dnes provozuje 56 hotelů 

na území Velké Británie, Maďarska, České republiky, Slovenska a Rumunska. V rámci 

České republiky působí firma pouze v Mariánských Lázních. Jinak například ve 

slovenských Piešťanech a Smrdákách. Fakt spojení Mariánských Lázní s touto sítí 

hotelů dělá lázním samotným v rámci zahraničního turismu velmi dobré jméno. 

Poděbrady partnerem tohoto typu nedisponují, jejich zahraniční klientela je v porovnání 

s Mariánskými Lázněmi slabá. Zahraniční hosté jsou zde vedlejší cílovou skupinou, 

skupinou hlavní je klientela domácí (viz kapitola 7.1.).  



53 

 

9.3.1. Společné faktory 

Společnou silnou stránkou obou center je vhodné vyuţití místních minerálních a 

termálních pramenů, a to jak v léčebných procedurách, tak v pitných kúrách. Obě 

lázeňská střediska dosáhly svou léčbou významných úspěchů. Mariánské Lázně léčbou 

nemocí pohybového, dýchacího a trávicího ústrojí a dále pak léčbou metabolických a 

gynekologických onemocnění. Lázně Poděbrady jsou světoznámé především díky 

úspěšné léčbě srdečních poruch a cévních onemocnění. Obě lázeňská centra jsou 

poměrně mladá. Mariánské Lázně vznikly na počátku 18. století a Poděbrady dokonce 

aţ na počátku století 19. Přesto jsou Mariánské Lázně častou a velice prestiţní destinací 

lázeňských pacientů a jsou navštěvovanější neţ Poděbrady. Ty mají oproti Mariánským 

Lázním výhodu, a to zejména v bohaté historii nikoliv lázeňské, ale městské. 

  Na území obou měst existuje veliké zázemí pro kulturní ţivot, kolonády obou 

měst jsou kaţdoročně vyuţívány pro velké mnoţství kulturních akcí. V Mariánských 

Lázních je největší kolonádní atrakcí zpívající fontána, která se rozeznívá denně, 

kaţdou lichou hodinu a ve večerních hodinách je hudba doprovázena světelnými efekty. 

Hosté mohou během roku navštěvovat divadelní hry, operety, koncerty či výstavy a 

k zahájení lázeňské sezóny se ve městě uskutečňuje Chopinův kulturní festival. 

K velkým atrakcím Poděbrad patří květinové hodiny na místní kolonádě. I zde se denně 

konají koncerty váţné, dechové i populární hudby, taneční soutěţe, plesy a různá 

divadelní představení.  

 Mezi slabé stránky obou center patří nutná potřeba rekonstrukce některých 

lázeňských budov. Uprostřed lázeňské části Mariánských Lázní lze najít chátrající 

budovy, které nevyhovují lázeňskému městu formátu Mariánských Lázní. Na druhé 

straně však ve zdejším centru stojí i nádherné a moderně vybudované pětihvězdičkové a 

čtyřhvězdičkové hotely, kterým se dá vytknout minimum. V centru Poděbrad mnoho 

vyloţeně chátrajících budov není, stávající vnějšek i vnitřní části některých lázeňských 

domů však uţ vypadají zastarale a je zde nutná rekonstrukce.  

9.3.2. Důležité rozdíly mezi centry 

    Lázně Poděbrady mají velmi nízkou aktivitu v rámci zahraniční propagace, coţ 

vyplývá z poklesu podílu cizinců na návštěvnosti (viz kapitola 7.1.). Lázně se sice 

soustřeďují na klientelu tuzemskou, to však nebrání pokusit se o zvýšení zájmu 

návštěvníků ze zahraničí. Zahraniční propagace přitom není nijak nákladná. Propagovat 
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v zahraničí lze prostřednictvím Czech Tourism, a to za minimální náklady. Touto cestou 

se však ubírá jen velmi málo českých společností. Mariánské Lázně mají propagaci 

zajištěnou prostřednictvím Danubius Hotels Group. Marketing je zde na velice dobré 

úrovni. Nabídka léčebných i komerčních pobytů se často mění s ohledem na přání a 

doporučení lázeňských hostů, pestrá je i nabídka vyuţití volného času mezi 

procedurami. Pacienti a lázeňští hosté jsou předem informováni o moţnostech vyuţití 

volna (interní zdroj, Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s.). 

Největší hrozbou je pro obě lázeňská centra skutečnost toho, ţe problém dotování 

zdravotnictví v České republice nebyl zatím vyřešen. Jiţ zavedení regulačního poplatku 

znamenalo pro lázně pokles klientely. V Poděbradech v rámci komerčních pobytů 

z důvodu zavedení regulačních poplatků dokonce změnili cílovou skupinu ze starší 

klientely na klientelu produktivního a mladšího věku. V oblasti zdravotnictví 

pravděpodobně ještě dojde k mnoha změnám v problematice financování celého 

sektoru, tedy i v otázkách financování hrazené lázeňské péče. Můţe se stát, ţe přijdou 

další změny, které sníţí počet komplexních a příspěvkových pacientů českých 

lázeňských center. Pro Lázně Poděbrady, které jsou na pobytech tuzemských klientů 

absolutně závislé, by to mohlo znamenat značné finanční ztráty a nutné změny 

v zaměření na cílové skupiny a vůbec v celé filosofii firmy. Pro Mariánské Lázně platí 

totéţ, přestoţe zde podíl tuzemců není tak zásadní. Zde však naopak můţe hrozit 

problém související se zahraniční klientelou, kterým by mohly být změny kurzu české 

koruny vůči euru. Dojde-li k oslabení kurzu české koruny, lázeňská centra budou tratit 

nemalé sumy. Posílení kurzu by naopak mohlo odradit některé z klientů, pro které by se 

náhle stal pobyt aţ příliš nákladný.  

9.3.3. Budoucí cesty obou center  

Východisko by bylo moţné nalézt v komerčním sektoru lázeňství – relaxační pobyty 

a wellness pobyty. Lázeňská centra u nás jsou významně závislá na pacientech 

s hrazenou péčí, tudíţ na pojišťovnách a státu. V dnešní době plné šetření a „utahování 

opasků“ existuje reálné riziko sniţování podpory komplexních a příspěvkových pobytů. 

Nikdo nezaručí, ţe se šetření nedotkne i oblasti hrazené lázeňské péče. Lázně by měly 

postupně přeorientovávat své zaměření na klientelu komerční sféry. Ţivotní styl jako 

takový je v dnešní době globálním fenoménem a na pojmu wellness jiţ zbohatlo velké 

mnoţství lidí. Z kapitoly 7.2. je patrné, ţe za poslední tři roky v Mariánských Lázních 

zájem o komerční wellness a relaxační pobyty meziročně stoupá. V Poděbradech počet 
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komerčních zákazníků sice klesl, ale bylo to především kvůli zavedení regulovaných 

poplatků a velikému zdraţení wellness pobytů, coţ sice znamenalo pokles návštěvnosti 

těchto pobytů, ale celkové trţby za ně vzrostly (viz kapitola 7.1.). 

Zvyšování podílu komerčních wellness a relaxačních programů na celkové 

návštěvnosti a celkových trţbách by mohlo pomoci diverzifikovat riziko. V případě 

Lázní Poděbrady riziko poklesu návštěvnosti komplexních a příspěvkových pacientů, 

v případě Mariánských Lázní riziko poklesu zájmu ze strany zahraničních pacientů. 

Dnes je podíl pacientů hrazených léčebných pobytů na návštěvnosti celkově cca 80 %   

u Mariánských lázní, respektive 61 % u Lázní Poděbrady (viz kapitoly 7.1. a 7.2.). 

Riziko v případě poklesu návštěvnosti dominantní cílové skupiny obou lázeňských 

center by mohlo být v obou případech klíčové. Postupným zvyšováním podílu 

komerčních pobytů by se toto riziko více diverzifikovalo mezi komerční a hrazené 

léčebné pobyty. V konečné fázi by mohl být poměr mezi nimi například 50:50.  

Tento proces by navíc mohl radikálně změnit skladbu lázeňských hostů. Stále 

více hostů by se nejezdilo do lázní léčit, ale naopak zdravě ţít a tím budoucí nutné léčbě 

předcházet. Pravidelné preventivní ozdravné procedury spojené s relaxací, odpočinkem 

a zdravým prostředím v lázeňském středisku by dlouhodobě mohly předcházet 

pozdějším onemocněním. Otázkou je, zda by tak paradoxně lázně nepřipravovaly samy 

sebe o svou vlastní budoucí potenciální klientelu. V tomto případě jde však o plány 

v dlouhodobém měřítku.  

Jedním ze základních kroků by měl být vyšší podíl sportu v přímé nabídce 

wellness a relax balíčků. V lázeňských centrech Mariánské Lázně a Poděbrady sice 

existuje určitý počet provozovatelů sportovišť, jedná se však o soukromé subjekty, 

kterých můţe klient lázní vyuţít pouze minimálně a to v době volna mezi jednotlivými 

procedurami zakoupenými ve wellness balíčku. Léčebné lázně Mariánské Lázně mají ve 

svém vlastnictví tenisové kurty a lezecký areál. V několika málo wellness balíčcích 

nabízejí tenisové kurzy. Jiný jejich balíček nabízí kurzy golfu. To je však ve zdejším 

lázeňském centru vše. Lázně Poděbrady a.s. nemají ve vlastnictví ţádný sportovní areál. 

V nabídce wellness sluţeb nemají zahrnutý jediný sport. V nedávné minulosti bylo 

součástí jediného balíčku inline bruslení nebo golf s trenérem na nedalekém golfovém 

hřišti. Z důvodů ztrátovosti těchto balíčků byly oba staţeny z nabídky. Sport tak 

z oficiální nabídky sluţeb Lázní Poděbrady zcela zmizel. 
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Zapojení sportu do komerční nabídky wellness programů by mělo být 

výraznější. Ke kaţdé masáţi zahrnuté v zakoupeném balíčku by měla být moţnost 

sportovního vyţití, můţe to být tenis, golf, lyţování, nordic walking nebo jakýkoliv 

druh fitness, aerobiku, pilates, plavání nebo pouhé pěší turistiky. V dlouhodobější 

koncepci by kaţdý návštěvník mohl mít v ceně lázeňského pobytu zahrnuty vstupy na 

veškerá lázeňská sportoviště. Sport by se pak vedle léčení, relaxace a regenerace mohl 

stát dalším z hlavních důvodů návštěvy lázní. 
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10. Závěr 

Sport a sportovní sluţby vůbec se v rámci celkové nabídky lázeňských sluţeb 

v regionech Poděbrady a Mariánské Lázně téměř nevyskytují, resp. vůbec nevyskytují. 

V Mariánských Lázních sice v rámci wellness víkendových pobytů existuje několik 

málo balíčků s obsahem golfových a tenisových kurzů, podíl na celkové nabídce centra 

je však minimální. Poděbrady měly ve své nabídce sluţeb v minulosti rovněţ moţnosti 

sportovního vyţití, dnes však v jejich nabídce nefiguruje ţádná. A lze si domyslet fakt, 

ţe v ostatních českých lázeňských centrech není situace o mnoho lepší. To je ovlivněno 

především politikou českého lázeňství, která se jiţ od minulosti chybně zaměřuje 

především na propagaci lázeňství pro 5% nemocných, a nikoliv zároveň na relaxační 

lázeňství, tedy 95% zdravých. V tom je hlavní důvod, ţe sport v našich lázeňských 

centrech nevzkvétá či, např. v případě Poděbrad, spíše upadá. Je logické, ţe pokud se 

bude nabídka věnovat více léčebnému lázeňství a nikoliv tomu komerčnímu, sport zde 

ještě dlouho nenajde významnější místo. Desetitisíce českých turistů jezdí za 

relaxačním lázeňstvím na Slovensko, do Maďarska nebo Rakouska. Peníze utrácejí 

v zahraničí. To je vzhledem k potenciálním moţnostem českých lázní, především 

Mariánských, veliká škoda. Jak situaci alespoň v Poděbradech a mariánských Lázních 

změnit? 

Z komparace Léčebných lázní Mariánské Lázně a.s. a Lázní Poděbrady a.s. je 

patrné, ţe obě lázeňská centra jsou závislá na odlišné klientele. Hlavní sloţku 

návštěvnosti Mariánských Lázní tvoří pacienti hrazených léčebných pobytů, navíc 

především pacientů ze zahraničí (aţ 80%). Lázně Poděbrady se naopak zaměřují na 

klienty tuzemské, rovněţ se však jedná o pacienty hrazených léčebných pobytů (65 %).  

Základním prvkem problematiky českého lázeňství je systém poskytování sluţeb 

lázeňské péče. Je to především financování hrazené lázeňské péče ze strany pojišťoven, 

které přináší riziko v oblasti trţeb lázeňských sluţeb. Počet lidí, kterým je uznána 

lázeňská péče, stále klesá, české zdravotnictví prochází obdobím reforem a ty se 

s velkou pravděpodobností dotknou i oblasti financování hrazené lázeňské péče. Dopad 

na návštěvnost hrazených komplexních a příspěvkových pobytů mělo také zavedení 

regulovaných poplatků ve zdravotnictví, které činí 60 Kč za 1 den strávený v lázních. 

Tím se pro některé pacienty stal i hrazený léčebný pobyt příliš nákladným. Tento fakt se 



58 

 

stává hrozbou především pro Lázně Poděbrady. Pokles jejich nejpočetnější klientely by 

mohl mít negativní dopad na trţby i fungování lázeňského centra.  

Mariánské Lázně mají klientelu zaloţenou výhradně na zahraničních pacientech. 

Hrozí zde proto nebezpečí v podobě změn kurzu české koruny vůči euru. V případě 

oslabování české koruny by lázně přišly o značnou část zisku, v případě jejího 

posilování by část klientely mohla z důvodu relativního zdraţení návštěvu lázní úplně 

zrušit.  

Riziko obou porovnávaných lázní je zapříčiněno tím, ţe návštěvnost a trţby jsou 

aţ příliš závislé na jednom druhu lázeňské klientely. Cílem lázní by tedy měla být snaha 

toto riziko diverzifikovat na další cílovou skupinu. Lázeňská centra však příliš neovlivní 

návštěvnost komplexní ani příspěvkové lázeňské péči. Fenoménem dnešní doby se stává 

pojem wellness. Jedná se o způsob zdravého ţivotního stylu a ten je v dnešní době 

globálním trendem. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. i Lázně Poděbrady se vydaly 

touto cestou a do své nabídky začaly zahrnovat různé druhy wellness pobytů. Pod 

pojmem wellness pobyt se nabízejí léčebné sluţby ve formě masáţí, aromaterapií či 

bahenních koupelí, v rámci nich lze vyuţít sportovní, regenerační, antistresové nebo 

zkrášlující programy.  

V rámci Mariánských Lázní se potvrdilo, ţe trend wellness balíčků je správný a 

počet zájemců o tyto komerční pobyty během posledních let stoupá. V Poděbradech v 

rámci zavádění wellness balíčků v roce 2006 dokonce přistoupili na přeorientování 

nabídky wellness a relaxačních sluţeb na niţší věkovou cílovou skupinu. To sice 

přineslo zdraţení těchto sluţeb a sníţení návštěvnosti wellness pobytů, avšak celkové 

trţby za jejich vyuţití mírně stouply a meziročně stále stoupají. 

Jak by tedy bylo moţné reagovat na sníţení počtu pacientů s hrazenou péčí, a 

tím zamezit budoucím ztrátám? Diverzifikací rizika na více skupin zákazníků 

lázeňských center. Zvyšování podílu komerčních wellness a relaxačních programů na 

celkové návštěvnosti a celkových trţbách by mohlo pomoci diverzifikovat riziko. 

V případě Lázní Poděbrady je to riziko poklesu návštěvnosti komplexních a 

příspěvkových pacientů, v případě Mariánských Lázní riziko poklesu zájmu ze strany 

zahraničních pacientů.  

Aby stále více klientů chtělo vyuţívat komerční pobyty, měl by se do programů 

wellness zahrnovat mnohem větší měrou sport. Dnes je sport nabízen prostřednictvím 
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wellness balíčků jen minimálně, Mariánské Lázně se ve svém programu sportovnímu 

vyţití věnují pouze v oblasti tenisu, golfu a nordic walkingu, Poděbrady sport v nabídce 

wellness nenabízejí vůbec.  

Cílem lázeňských center by mělo být sniţování rozdílu návštěvností mezi 

faktickými pacienty lázní a jejich komerčními klienty, tedy diverzifikace rizika na více 

různých klientů. Zvýšení počtu komerčních klientů lze docílit zintenzivněním 

propagace wellness pobytů, rozšířením nabídky těchto pobytů a zejména pak zapojením 

sportů do všeobecné nabídky wellness pobytů.  

Tím se sníţí riziko pro provozovatele lázeňských center a zároveň zvýší nabídka 

sportovních sluţeb v lázeňských center ČR. 
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