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1 Úvod 

Lázeňství je stále oblíbenější a vyhledávanější službou. Už samotné slovo lázně 

navozuje příjemné harmonické prostředí a představy, které pozastaví hektický běh 

každodenního života. Je to také fenomén, který pro zemi představuje významný 

potenciál pro zlepšení zdraví svých obyvatel. A zdravotní stav obyvatelstva je jeden 

z ukazatelů kvality života. Cílem lázeňské péče je léčit nemoci s využitím přírodních 

léčivých zdrojů a s nižším zatížením organismu farmakoterapi~ zabraňovat zhoršování 

zdravotního stavu nemocných, napomáhat zmírňování zdravotních problémů a také 

předcházet vzniku nemocí a dokončovat doléčovací proces. 

Podle Nejdla (2005} lázeňství zařazujeme v současné době do zdravotně-sociálně

ekonomické kategorie. Zdravotní znamená, že napomáhá ke zlepšování zdravotního 

stavu nemocných, k obnovení jejich pracovní schopnosti, prevenci a předcházení 

zdravotním komplikacím a v neposlední řadě napomáhá k pozitivním změnám 

životního stylu. Kategorie sociální vyjadřuje, že subjektem je jedinec či skupina lidí, že 

lázeňství je vyjádřením a výsledkem jednání člověka, jeho určitých potřeb, zájmů 

a jejich uspokojování. Je také součástí obecné kategorie ekonomiky, a to jak na úrovni 

makroekonomické, tak mikroekonomické. Lázeňství je tedy kategorií dynamickou 

a neustále se vyvíjející. 

České lázeňství si v silné evropské konkurenci udržuje výhodu tím, že je skutečně 

založené především na využívání přírodních léčebných zdrojů s významným podílem 

přímé lékařské péče a s komplexním přístupem k léčebným pobytům. Významná je 

zdravotně-preventivní funkce lázeňského cestovního ruchu. Prostřednictvím lázeňského 

cestovního ruchu se zabezpečuje obnova organismu, upevňuje tělesné zdraví a duševní 

rovnováha. 

Oblast lázeňství existuje a rozvíjí se velkou rychlostí všude po světě. A o to víc, že 

žijeme ve společnosti, která nám umožňuje žít naplno a ne pouze přežívat. Za slovy 

lázeňství a wellness najdeme řadu technik, původu a všech zaměření, jejichž hlavní cíle 

jsou boj proti nadvládě stresu a proti následkům stárnutí (Cathala, 2007). 
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Tato diplomová práce bude zaměřena na konkurenční postavení čtyř léčebných lázní ve 

východních Čechách: Anenských slatinných lázní, a.s. v Lázních Bělohrad, Léčebných 

lázní Bohdaneč, a.s., Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p. a Lázní Velichovky, 

a.s. Prostřednictvím komparativní analýzy lázní se budou zjišťovat silní a slabší 

konkurenti na trhu lázeňského a ozdravného cestovního ruchu. Zároveň budou 

vyhodnoceny individuální příležitosti rozvoje pro slabší účastníky trhu. Bude použit 

německý model komparativní analýzy. Z důvodu složitosti a velké rozsáhlosti tohoto 

modelu, bude analýza upravena dle možností rozsahu této práce. 

V první části této práce bude vysvětlena podstata lázeňství, jeho historie i návštěvnost 

a také budou vymezeny základní pojmy charakteristické pro téma, kterým se budeme 

zabývat. 

V metodické části bude rozebrán německý model komparativní analýzy lázní, který 

bude v této práci využíván k porovnání konkurenceschopnosti čtyř léčebných lázní. 

Bude zde popsán princip analýzy a vyhodnocení na základě kategorie kritérií, která 

zajišťují objektivní srovnatelnost lázní mezi sebou. Také bude nastíněna použitá 

upravená analýza. Ze tří kategorií bude vybráno po jednom kritériu, která budou 

ohodnocena a následně porovnána u jednotlivých vybraných lázeňských zařízení. 

Poslední část bude hodnotit konkurenční výhody všech zmíněných lázní. Výsledky 

analytických kroků budou uvedeny pouze jako doporučení pro další rozvoj zkoumaných 

oblastí. 
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2 Teoretická část 

Prioritou lázeňské péče je péče o lidské zdraví. Lázeňská místa se určitým způsobem 

přeměňují v centra cestovm'ho ruchu se stále se rozšiřující nabídkou kvalitnějších 

služeb. Na úroveň a rozsah nabízených služeb je vytvářen čím dál větší tlak ze strany 

poptávky ohledně kvality poskytovaných služeb. Současný návštěvník lázeňského místa 

vyžaduje vhodnou kombinaci odborné lékařské péče, kvalitních ubytovacích 

a stravovacích služeb spolu s širokou nabídkou kulturního a sportovm'ho vyžití. 

2.1 Vysvětlení pojmů 

Podle Páskové a Zelenky (2002): Lázeňství- je souhrn aktivit, specifické infrastruktury 

a lidských zdrojů v oblasti poznání a praxe zaměřený na znalost přírodních léčivých 

zdrojů a realizaci technik a procedur pro léčení různých somatických, 

psychosomatických i psychologických problémů. Souhrnným cílem lázeňství je 

prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace. Je spojeno s využíváním 

síly přírodních léčivých zdrojů, krásy přírodm'ho i kompozice kulturm'ho prostředí. 

Pásková a Zelenka (2002): Lázně - jsou komplex léčebných, rehabilitačních, 

ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení, využívající přírodních léčivých zdrojů 

a léčebných procedur. Podle přírodních zdrojů je časté dělení lázní na termální 

(minerální a termální prameny), klimatické (klimatické podmínky, moře, vysoká 

nadmořská výška, jeskyně) a bahenní (peloidy, bahna). 

Pásková a Zelenka (2002): Lázeňské místo - je místo, kde jsou nebo mají být zřízeny 

přírodní léčebné lázně. Toto místo prohlásí vláda ČR na návrh ministerstva 

zdravotnictví za lázeňské místo. Pro lázeňská místa se vydávají lázeňské statuty, v nichž 

se blíže vymezí rozsah lázeňského území a stanoví se v něm i potřebná ochranná 

opatření. 

Seifertová (2003): Lázeňský statut- jako rozsah vnitřního lázeňského území v místě, 

které musí sloužit zásadně lázeňskému provozu a bezprostřední ochraně léčebného 
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režimu. Stanoví podmínky, které zajišťuji řádné prováděni komplexní péče. Stanovuje 

hygienické zásady, opatřeni týkající se dopravy, zásobováni, zajištěni klidu, kulturní a 

výchovné činnosti, informační služby a sportovní činnosti v lázeňském místě. 

Autorský kolektiv (1993): Analýza - poJem označující faktické rozkládáni celku 

na součásti a opětné spojováni částí v celek. Analýza rozlišuje jednotlivé části nebo 

prvky, vyděluje podmínky vzniku, etapy vývoje atd., odděluje podstatné 

od nepodstatného, vede od složitého k jednoduchému. 

Čichovský (2002): Konkurenceschopnost - je pozitivní vlastnost konkurenta a jeho 

výsledný projev interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Konkurenceschopnost je tak faktorovým a vektorovým výsledkem působeni 

konkurenčních sil konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Čichovský (2002): Konkurenční prostředí - je časový řez prostorem naší planety, kde 

probíhá vzájemné interaktivní působeni dvou živých objektů nebo subjektů 

(konkurentů), které se snaží v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou 

činnost, mají stejné nebo podobné cíle a používají stejných nebo podobných metod 

k jejich dosaženi. 

2.2 Podstata lázeňství 

Lázeňská péče je jedním z typů zdravotní péče definovaných zákonem (č. 48/1997 Sb. 

ač. 164/2001 Sb.). Představuje soubor zdravotnických činností a postupů včetně 

léčebné rehabilitace a výchovy ke zdravému způsobu života, používaných v lázeňském 

místě pod lékařským vedením obvykle po dobu několika týdnů, vedoucích k navráceni 

a upevněni zdraví nebo stabilizaci nemoci s cílem maximálního zmírněni jejích 

důsledků, prodlouženi a zlepšení kvality života. Uplatněni lázeňské péče je i v oblasti 

prevence. Lázeňská léčba v tomto pojetí se vyvinula z původní klasické balneoterapie, 

která se opírala výhradně o místní přírodní léčivé zdroje. Současná lázeňská péče kromě 

přírodních léčivých zdrojů využívá celou paletu fyziatrických metod, dietoterapii, 
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psychoterapii i medikamentózní léčbu a klade důraz na dodržování lázeňského 

léčebného režimu. 

Jak uvádí Attl (2005) slovo lázeňství má svůj základ v pojmu lázeň ve významu koupel, 

a to jejích různých podobách. Od svého původního významu se lázeňství nevzdálilo, ale 

podstatně rozšířilo svůj společenský a hospodářský význam. 

Vyjádřit co nejpřesněji obsah pojmu lázeňství je složité. Definice Páskové a Zelenky 

(2002) viz kapitola 2.1 obsahuje nejkomplexněji základní atributy, na kterých je 

klasické i moderní lázeňství založeno. Jsou to: 

';> využívání přírodních léčivých zdrojů 

~ medicínský charakter 

~ vzájemné působení přírodního a kulturního prostředí 

~ léčení, doléčování a prevence lidských onemocnění. 

Podstatným rysem lázeňského místa je vazba na výskyt přírodních léčivých zdrojů. 

Tyto zdroje také určují charakter lázeňství, jako aktivitu zlepšující zdravotní stav. Lázně 

tak využívají místní přírodní léčivé zdroje spolu s poskytováním lázeňských služeb. 

Nejdl (2005) vysvětluje podstatu lázeňství následujícími rysy: 

).> hlavní činnosti jsou zaměřeny na zlepšení zdraví 

~ na zdravotní stav působí přírodní léčivé zdroje, které jsou unikátní svým 

chemickým a mikrobiologickým složením 

~ přírodní léčivé zdroje jsou vázány na konkrétní místo 

.i" lázeňské místo a poskytování lázeňských služeb Je vázáno na využívání 

přírodních léčivých zdrojů v místě jejich výskytu 

~ změna místa pobytu pacienta (z místa trvalého bydliště do místa výskytu 

přírodních léčivých zdrojů) 

" dočasný pobyt v místě odlišném od běžného životního prostředí. 

Další autor, který se zabývá vymezením pojmu lázeňství je Knop (1999). V jeho pojetí 

je lázeňství chápáno jako integrální součást léčebné péče opírající se především 

12 



o využívání přírodních léčivých zdrojů a další léčebné faktory (klima, rehabilitace, atd.). 

Po lázeňství chce naše společnost kromě jiného, aby pružně reagovala na měnící se 

zdravotní stav obyvatelstva země, postupné stárnutí populace, rozšiřování civilizačních 

chorob a problémů spojených s výskytem tzv. primárních rizikových faktorů -

např. nedostatek aktivru'ho pohybu, kouření, civilizační stres. 

Široké vymezení pojmu má orgamzace ISP A (Intemational S pa Organization, 

Mezinárodní organizace lázní), která pro lázeňství předpokládá kombinované využití 

těchto deseti léčebných prvků (Attl, 2005): 

~ voda jako léčivý prostředek pro vnější a vnitřní využití v mnoha různých 

podobách 

)> výživa, což mamená komplex toho, čím se živíme: potraviny, byliny, nutriční 

doplňky a také léky 

'» pohyb znamená dosažení vitality a energie prostřednictvím cvičení, strečinku 

a fitness 

)> fyzioterapie, která představuje aktivity spojené s masážemi a dalšími technikami 

práce s lidským tělem 

)o> princip integrace, který představuje vytvoření stavu osobní a sociální rovnováhy 

mezi lidským vnímáním, duchem, tělem a okolním prostředím 

)> estetika a její odraz v duševním životě člověka, která zpětně ovlivňuje 

biochemickými pochody stav lidského těla 

~ životní prostředí, do něhož řadíme území, kde žijeme, bydliště, počasí, vodní 

zdroje, přírodní podmínky a s tím spojenou sociální odpovědnost za jejich 

vhodnou ochranu a rozvoj 

'» kulturní prostředí, které v širokém vnímání mamená systém duchovních hodnot, 

mezi nimi především hodnotu umění a vědy, patří sem i politické prostředí 

)o> sociální vlivy, které jsou spojeny s komerčními vlivy a dobrovolným úsilím 

a záměry zlepšovat své fyzické a duševní zdraví 

~ denní režim, spočívající ve vnímání souladu mezi časovo - prostorovými vztahy 

v životě člověka ve vazbě na přírodní cykly a rytmy. 
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Lázeňství má vedle základní funkce střediska léčebné lázeňské péče ještě další význam, 

jako centrum běžné turistiky. V poslední době tento trend stále roste, díky rozšiřující se 

funkci lázní jako společenských středisek. Zde se můžeme setkat s kongresy, 

konferencemi, festivaly a dalšími kulturními a společenskými aktivitami. Podle 

odborníků patří lázeňství v řadě zemí mezi nejdůležitější součásti domácího cestovního 

ruchu. 

John W. Lund definuje 25 důvodů, proč lidé navštěvují lázně (Dědina, 2004): 

1. dosáhnout a využít duševní a fyzický vnitřní potenciál 

2. minimalizovat efekty stáří 

3. vytvoňtsinovéstravovacínávyky 

4. cítit se zdravěji 

5. cítit se šťastněji 

6. vyladit organismus 

7. redukovatváhu 

8. zanechat kouření 

9. zbavit se návyku na alkoholické nápoje 

1 O. vypadat atraktivněji 

ll. zvýšit sportovní výkonnost 

12. prevence proti nemocem 

13. pomoci léčit současné neduhy 

14.léčit specifické mužské a ženské problémy 

15. obnovit fyzickou kondici 

16. nalézt duševní rovnováhu 

17. eliminovat a redukovat stres 

18. bavit se 

19. setkat se s lidmi 

20. dosáhnout lepších tělesných pocitů a vnitřní vyrovnanosti 

21. hýčkat se 

22. pro vytvoření rodinné soudržnosti 

23. pro individuální aktivity 

24. pro individuální odpočinek 

25. pro relaxaci. 
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2.3 Lázeňství jako komplex produktů cestovního ruchu 

Lázeňská centra jsou centry nejen lázeňské léčebné péče, ale také centry zdravotní 

turistiky. Dnes se stále více preferují komerční programy zaměřené na krásu, oddych 

a relaxaci. Dále pak se stávají centry kongresovými, konferenčními, festivalovými 

a také obecně i centry společenského, kulturního a politického života země. 

V lázeňských místech a v přilehlém regiónu je celý podnikatelský a obecně 

hospodářský život úzce spojen s existencí lázní. Stěží existuje v lidské činnosti obor, 

který by zahrnoval tak rozsáhlý komplex služeb a aktivit, jako je tomu právě 

u lázeňství. V moderním pojetí přistupuje k tradičnímu pojetí tohoto oboru i zcela nová 

kvalita v podobě wellnes, fitness, beauty a jiných produktů, které v určitém pohledu 

jsou tradičnímu lázeňství konkurencí. Z pohledu perspektivy jsou však pouze dalším 

rozšířením veškerých služeb k uspokojení zdravotních, kondičních, estetických 

a dalších potřeb klientů (Knop a kolektiv, 1999). 

Lázně jsou prostředkem pro upevnění a rozvoj našeho zdraví. Dnešní lázeňství sice stojí 

na tradiční léčbě, ale v současné době je obohacováno o moderní služby zajišťující 

celkovou relaxaci, načerpání energie a odstranění bolestí, jak je zřejmé z široké definice 

lázeňství Mezinárodní organizace lázní, viz předchozí kapitola. V současné nabídce 

lázní najdeme programy na snížení váhy, tvarování postavy, nebo jen na odpočinek či 

programy s luxusním léčením. Samozřejmě nechybí ani trend zdravého životru'ho stylu 

za pomoci zdravé výživy, tělesného cvičení, léčebného vzdělávání, řízení denního 

režimu, nutričního vzdělávání, duchovních metod, volnočasových aktivit apod. 

Rozšiřující se poptávkou dochází k prolínání tradičního a nového lázeňství, které je 

označováno jako wellnessové lázeňství. Spojení medicíny a wellness, východu 

a západu, je vlastně přirozeným vývojem dnešního uspěchaného života a neustále se 

stresující společnosti. Nový trend wellness je velice široká a obsáhlá aktivita. 

Blahušová (2005) vysvětluje wellness jako být a cítit se tak zdravě, jak je to jen možné. 

Způsob, jak dosáhnout wellness, je optimalizovat fyzické, emocionální, mentální, 

spirituální a sociální podmínky. Wellness není statický tělesný stav, ale stále se měnící 

úroveň fungování orientovaná k maximální kapacitě a závislá na vlastní zodpovědnosti. 
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Je to dynamický proces neustálého působení na úsilí dosáhnout maximálních možností. 

Wellness celoživotní styl je hledání optimálního fungování. 

Jiný výklad uvádí Cathala (2007) " ... oblast wellness je tvárná forma s tvárným 

obsahem. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o vnitřní cítění spokojeného 

a vyváženého stavu a že je to především osobní dojem, bude výčet zastoupení aktivit, 

technik a orientací víceméně subjektivní záležitostí a nekompletní. Stejně tak i jejich 

poměr a seřazení podle důležitosti, bude individuální. Zkusme si představit 

(v nejobecnější rovině) oblast wellness jako koláč o mnoha dílech. Aby byl pro nás dnes 

chutný, musí tam být: 10% pohybové činnosti, 10% zdravé výživy, 20% péče o tělo, 

20 % mentálního rozvoje, 20 % komunikace, vztahů, emocí a citů, 1 O % duchovního 

rozvoje a 1 O % kontaktu s přírodou. Poměr mezi potřebou daných dílů je individuální 

a neustále ve vývoji. Pilíři wellness jsou společenství, příroda a sebepoznání." 

Obrázek č. 1 - Obsah wellness 

Duchovní rozvoj 
10% 

Komunikace, 
vztahy, emoce, 

city 20% 

Wellness koláč 

Kontakt s 
prrrodou 10% 

Pohybová činnost 
10% 

Mentální rozvoj 
20% 

Zdravá výživa 
10% 

Péče o tělo 
20% 

Zdroj dat: Cathala, H. Wellness:od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu. Praha: Grada, 2007, s. 17. 

16 



Obě vyjádření naznačují, že jde o aktivity, které nás uspokojí a navodí pocit pohody. 

Z definic je zřejmé, že wellness se s lázeňstvím vhodně doplňují, ale za předpokladu, že 

není narušen léčebný charakter. Wellness je individuální záležitostí každého jedince 

a nepatří do hrazené péče zdravotními pojišťovnami. Nemá funkci léčebnou, ale 

všechny ostatní, zejména pak funkci preventivní, ale i psychické a fyzické relaxace. 

Rozdílné spojení lázeňství a wellness vidí kanadská specialistka v oblasti wellness 

Ludmila Vacek. Upozorňuje na krátkodobé pobyty českého wellness v prostorách lázní, 

které ještě nemají takový charakter, jaký by měly mít. Měla by tam být nadstandardní 

zákaznická služba, nebo relaxační prostory u každé procedury, kde mohou klienti 

odpočívat a celá procedura zde dozní. Celý zážitek se ještě doladí tichou hudbou, 

příjemným prostředím, hezkou vůní nebo nabídkou dobrého čaje (Komorádová, 2008a). 

Schéma na obrázku č. 2 ukazuje rozložení systému lázeňství na jednotlivé subsystémy, 

založené na přibuznosti prováděných činností. Toto schéma nebere v úvahu specifika 

lázeňství v jednotlivých zemích. Pro všechny lázeňsky významné evropské země je to 

modifikovaný model. Struktura lázeňství, zřejmá z modelu, je typická pro lázeňství 

v ČR, vlastní organizační struktury se však u jednotlivých lázní liší, což je dáno tradicí 

a zkušeností. 
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Obrázek č. 2 - Struktura systému lázeňství 

LÁZEŇSTVÍ JAKO KOMPLEXNÍ SYSTÉM SLUŽEB I 
J 

l J l 
zdravotní ubytovací stravovací kulturní a 

společenská funkce funkce funkce funkce 

I I 
l I I cestovní 

lázeňské ruch 
diagnostické domy, stravování 

unkce léčebny pacient(! 

restaurace kulturní sály 
terapeutické hotely kavárny t-- ealerle 

funkce penziony ba~, aslna 
cukr my sportoviště 

vstupní recepce lázeňský cestovní 
výstupní ubytovací dietní kanceláf 
vyšetrení služby systém směnám a 

balneoterapie kulturni akce 
ubruovací pasantské promenádní fyzioterapie koncerty kinezioterapie sužby stravováni 

společenské osl. terap1e akce 

laboratoř incoming RTG ošetřovatelské celodenní informační ergometrie služby stravování reservační ostatní dia- služby gnostika 

psychoterapie 
relaxace hudba 

rekondice tanec 
osl programy 

Zdroj dat: Knop, K. a kolektiv Lázeňství - ekonomika a management. Praha: Grada Publishing, 
1999, s. 25. 
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2.4 Historie lázeňství 

Počátky lázeňství sahají do doby před naším letopočtem. Lidé se zajímali o přírodní 

minerální prameny, které se od běžných pramenů lišily svou teplotou i chutí. Právě 

jejich odlišnost od jiných vodních zdrojů byla často spojována s nadpřirozenou mocí. 

V místech zdrojů minerálních vod byly stavěny chrámy a oltáře k vyjádření díků 

za zvláštní účinky těchto pramenů na lidské tělo (Seifertová, 2003). 

Již v 5. století před n. 1. sloužily přírodní zdroje v Řecku ke koupání. První "cesty 

do lázní" byly uskutečněny již v antice. Ve starověkém Řecku byly lázně 

neodmyslitelnou součástí soukromého, postupně i veřejného života. Obliba lázní přešla 

od Řeků na Římany, kteří provozovali lázně, označované jako balnea nebo thermae. 

Staří Římané měli vybudovaný dokonalý systém lázeňství. První velké veřejné lázně 

byly vybudovány počátkem 1. století před n. 1. v Římě. Lázeňská zařízení byla stavěna 

promyšleným způsobem, který umožňoval poskytnout jejich návštěvníkům souběžně 

různé procedury a zajišťoval při jejich poskytování očekávaný komfort po celou dobu 

jejich pobytu. Návštěvníci lázní mohli kromě koupelí využívat sály pro masáže, 

odpočívárny, čítárny, knihovny, kolonády, galerie a divadelní sály, obchůdky 

a tělocvičné sály (Seifertová, 2003). 

Politické a ekonomické změny po roce 1990 výrazně ovlivnily společenské myšlení 

ve vztahu k lidským zdrojům. Hodnota vykonané práce je závislá na rozličných 

faktorech, z nichž velmi významnou složku tvoří lidské zdraví. Významně se změnilo 

myšlení dnešního člověka zvláště v péči o své zdraví. Aktivní přístup k využívání 

volného času na obnovu fyzických a duševních sil nachází v naší společnosti čím dál 

větší počet lidí. Ideálním místem pro tuto realizaci jsou místa cestovního ruchu 

využívající lázeňské léčebné péče. 

Lázně a lázeňské léčení hrály odedávna významnou roli jako jeden z nejstarších 

způsobů terapie, užívané od starověku až do současnosti. Tyto staré tradice lázeňství, 

koupání, pití vod a využívání dalších přírodních léčebných prostředků jsou součástí 

lékařství. Používání koupelí a lázní se dálo nejprve z motivace mysticko-náboženské, 
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pak z důvodů hygienických, později preventivně otužujících. Teprve později šlo 

o procedury s léčebným zaměřením. Tekoucí voda a prameny čisté vody svou teplotou 

vzbuzovaly zájem a byly jim nejednou přičítány nadpřirozené vlastnosti. Jinak se pití 

minerálních vod léčebně používalo již ve starověku. V blízkosti termálních 

a minerálních pramenů vyrůstaly již ve starém Řecku chrámy zasvěcené bohu léčení 

Asklepiovi. Voda žila v pověstech a pohádkách všech národů a byla nositelkou většinou 

kladných vlastností. Věřilo se v její účinnost až zázračnost, která však v pohádce byla 

samozřejmostí. Byly vody divotvorné, křísící, omlazující, ale i vysvobozující ze zakletí. 

V lidových pranostikách a lidovém léčitelství se odlišovaly tekoucí vody jako účinnější 

než vody stojaté, plynoucí v temnu nebo ve stínu. Od vody se očekávala zázračná 

uzdravení jak po pití, tak po koupeli (Křížek, 2002). 

Symbolické používání koupelí se dostalo i do řady náboženských předpisů a mnohdy se 

stalo kultem. Křest, který se původně prováděl až u dospělých, se odbýval ponořováním 

osob do věder a křtitelnic a teprve později jen symbolickým pokropením vodou. 

Svatebčané se i se svými hosty radostně ponořovali nazí do společných svatebních 

koupelí. Nad vývěry jednotlivých zřídel se postupně budovaly okázalé pavilóny 

a později i celé kolonády, určené k popíjení vod a i ke společenským stykům. Lázně se 

většinou staly dostaveníčkem smetánky, zámožné společnosti šlechty a bohatnoucí 

buržoazie. Do lázní se nejelo jednou, ale opakovaně a bylo to módní záležitostí 

(Křížek, 2002). 

2.5 N orma kvality v lázeňství 

Lázeňský cestovní ruch je jedním z nejefektivnějších druhů cestovního ruchu, který se 

podílí i na rozvoji zahraničm'ho cestovm'ho ruchu a představuje pro Českou republiku 

příjmy. Spolu s interním domácím cestovním ruchem je zdrojem prosperity regionů 

i samotných lázeňských míst. Některé podnikatelské subjekty přistoupily k hledání své 

konkurenční výhody a využily certifikace normou kvality ISO 9001:2000. Ta zaručuje 

nejen vysokou kvalitu všech lázeňských činností, ale i vysokou úroveň všech svých 

zaměstnanců, kteří velkým dílem přispívají k úspěšnosti subjektů. 
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Ferbrová (2005) vysvětluje Evropskou normu kvality ISO 9001:2000 jako soustavu 

směrnic, které poskytují návod k vypracování a uplatňování systému řízení kvality. 

Organizace, která systém řízení kvality vybuduje, ho nechává ověřit u certifikační 

organizace, která vydává certifikáty. Vedení společnosti vybere nejschopnější manažery 

a zaměstnance, kteří jako tzv. "klíčoví lidé" mají povinnost rozpracovávat soustavu 

směrnic a dbát na jejich dodržování ve fmně. Je řídí manažer jakosti, který je 

ve společnosti odpovědný za dodržování normy jakosti. Dále jsou určeni tzv. interní 

auditoři, to jsou speciálně vyškolení lidé, zaměstnanci lázní, kteří mohou provádět 

vnitřní prověrky. V praxi to znamená, že se převede systém práce, vztahů, dokumentace 

a výchovy lidí o stupínek blíže k lepší kvalitě. 

Normu ISO 9001:2000 vysvětluje Šolc (2008) jako certifikát jakosti, který znamená, že 

v každodenním životě uplatňujeme určitou směrnici pořádku a kvality ve své práci, 

vychováváme zaměstnance ke slušnému chování ke klientům a vytváříme optimální 

klima pro pacienty tím, že dodržujeme časy, intenzitu a teploty procedur. K tomu se 

také snažíme o vlídné domácí prostředí s ubytováním a stravováním na vyšší úrovni 

jakosti. 

Certifikace EUROPESP A med® je další možností, kterou popisuje Šolc (2008). Tento 

certifikát EUROPESP A med® je udělen lázeňským subjektům, které splňují ta 

nejpřísnější kritéria v oblasti bezpečnosti, hygieny, zdravotní péče, kvality přírodního 

léčivého zdroje, požární bezpečnosti apod. Certifikát EUROPESP A med® prokazuje 

kvalitu lázní podle kritérií přijatých Evropskou asociací lázní a má platnost v celé 

Evropě. Klienti, zdravotní pojišťovny, ale i cestovní kanceláře se tak mohou lépe 

orientovat v nabídce evropských lázní a rozhodnout se pro ty nejlepší. 

Není pravidlem, že všechny české lázně tyto certifikace mají. Do budoucna to však 

bude nutnost, bez které se nikdo, kdo chce něco na trhu znamenat, neobejde. Movití 

zákazníci si samozřejmě v nabídce vždy vyberou tu nejvyšší kvalitu. 
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2.6 Návštěvnost českých lázní 

Lázeňství v České republice má dlouhou tradici. Již v minulosti dosáhlo evropského 

významu, který si udržuje i nadále. Svědčí o tom rostoucí počty zahraničních 

lázeňských hostů využívajících služeb našich lázeňských zařízení. Z údajů Českého 

statistického úřadu je zřejmé, že zahraniční hosté tvořili v roce 2007 zhruba 39 % 

celkového počtu osob, jimž byla v ČR poskytována lázeňská péče. Nejpočetnějšími 

návštěvníky našich lázeňských míst jsou naši západní sousedé. Němečtí hosté 

představují více jak 60 % všech zahraničních návštěvníků lázní. Mezi další hlavní země 

původu lázeňských návštěvníků patří Rusko, Rakousko, USA, Izrael, Ukrajina a další. 

Kromě vyšších útrat je na zahraničních lázeňských hostech sympatická i délka jejich 

pobytu. Zatímco běžný zahraniční turista nepobude v České republice průměrně déle 

než tři dny, lázeňský se zdrží 1 O dnů. Češi si užívají léčivých vod ještě déle, a to 21 dní. 

Stoupající zájem o české lázně potvrzuje také fakt, že ze všech východoevropských 

zemí se jedině v České republice zvýšil během posledních pěti let počet lázeňských 

kapacit o více než třetinu. 

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2007 

na území ČR v provozu 85 lázeňských zdravotnických zařízení. Tato zařízení disponují 

celkem 25 737lůžky a postupně dochází ke zvyšování kvality ubytovacích služeb. 

Podle informací z tabulky č. 1 je zřejmé, že v období let 2003 - 2007 mělo lázeňství 

v ČR trvalý nárůst pacientů. Celkový počet dospělých pacientů vzrostl ze 283 426 

pacientů v roce 2003 na 333 970 pacientů v roce 2007. Z pohledu způsobu úhrady 

lázeňské péče v daném období klesl počet pacientů KLP z celkového počtu 114 979 

osob na 92 605 osob. Celkem za všechny dospělé osoby na náklady zdravotního 

pojištění poklesly v lázeňské péči v letech 2003 - 2007 počty pacientů o 17,7 %. 

Naproti tomu narůstaly počty pacientů samoplátců. Počet tuzemských pacientů léčících 

se v lázních za úhradu vzrostl z 30 924 osob celkem v roce 2003 na 91 896 osob celkem 

v roce 2007. Celkový počet pacientů této kategorie v letech 2003 - 2007 trvale narůstal 

a vzrostl za sledované období o 197,2 %. Počet cizinců léčících se v lázních v ČR se 

za léta 2003 - 2007 zvýšil ze 117 626 pacientů na 133 761 pacientů. Dospělí pacienti 
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ze zahraničí ve sledovaném období tvořili 40 i více procent všech dospělých pacientů 

což znamená nárůst o 13,7 %. 

Tabulka č. 1 - Počet dospělých pacientů v lázních v letech 2003 - 2007 

Po~et paeient6 v ČR 
Na náklady zdrav . pojištění: 

Kl.P 
PLP 
Na vlastní náklady: 
Tuzemci 
Cizinci 

Celkem 

KLP - komplexní lázeňská péče 
PLP - příspěvková lázeňská péče 

1003 1004 

114 979 112 670 
19 897 19 147 

30 924 45 282 
117 626 117 003 

183416 194101 

Zdroj dat: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 28/2008 

2. 7 Konkurenčnost 

1005 1006 lf)(J J 

105 324 94429 92 605 
18 253 18 572 15 708 

55 853 66 688 91 896 
119 929 134 518 133 761 

199359 314107 333 970 

Pravděpodobně všechny organizace jsou v konkurenčním vztahu k ostatním, dokud 

soutěží o zákazníky nebo o zdroje. Je tudíž důležité, aby pochopily své postavení a jeho 

důsledky z hlediska strategie. Pro určení konkurenčního postavení organizace je třeba 

získat informace o konkurentech. 

Jirásek (2001) vysvětluje konkurenčnost jako pojem vyjadřující tržní potenciál podniku 

ve střetu o postavení na trhu s jinými podniky. Výsledkem takového střetu je schopnost 

dosahovat dobré postavení na trhu a na té úrovni si zajišťovat odpovídající prosperitu 

aspoň na krátkou až střední dobu. Pojem konkurenčnost vznikl z tržní rivality 

a bez ní ztrácí smysl. 

Z tohoto vyjádření můžeme vyvodit znaky konkurenčnosti: 

~ je to výraz potenciálu, který má tržní uplatnění 

» projevuje se ve střetu s konkurenty 

~ charakterizuje určitý trvalejší výsledek. 
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Defmice zní: "Konkurenčnost je schopnost utkat se s předními konkurenty, obstát 

a zajistit si alespoň střednědobou prosperitu" (Jirásek, 2001). 

Jiné vysvětlení konkurenceschopnosti uvádí Čichovský (2002) jako pozitivní vlastnost 

konkurenta a jeho výsledný projev interakce s řadou a spektrem konkurentů 

v konkurenčním prostředí. Konkurenceschopnost je tak faktorovým a vektorovým 

výsledkem působení konkurenčních sil konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Ze zmíněných vysvětlení je zřejmé, že konkurenčnost má dvě neoddělitelné stránky. 

Jednak to je schopnost vést ofenzivní nápor na konkurenty- tzn. rozvíjet a obnovovat 

konkurenční výhody. A také schopnost čelit náporu konkurentů - tzn. mít dostatek 

konkurenčních výhod. 

Konkurenční výhodou může být skoro všechno. Může to být výrobek, jeho užitnost, 

cena, způsob výroby, produktivita, nebo i výrobní náklady, lidé v podniku, podniková 

značka, dobrá pověst dodavatele i zaměstnavatele a různé kombinace toho všeho. 

Podstatné je i to, jak to podnik diferencuje od konkurence. Jak moc to je atraktivní a jak 

moc to přivolává zájem zákazníků. Pokud nejsou konkurenční výhody uplatněny, 

ztrácejí svoji podstatu. 

Každý podnik chce být první, kus před ostatními a nechat konkurenci za sebou. 

Důvodem je mít víc jak průměrný zisk a předčit ostatní. Podnik tak má v podstatě 

dočasný "monopol předstihu" a může těžit mimořádný zisk. Objevuje se zde i velké 

riziko omylů a chyb. Tomu se dá předcházet pozorným monitorováním příštího vývoje, 

maximálními informacemi o budoucnosti, o jejich výzvách, příležitostech i hrozbách. 

2.8 Konkurence v ozdravném cestovním ruchu 

Lázně dnes čelí silné konkurenci nejen ve svém samotném oboru, ale i stupňující se 

konkurenci jiných oblastí. S téměř každým salónem, sportovním centrem, hotelem, 

nebo rekreačním zařízením, se nabídka lázeňských služeb neustále rozšiřuje. Problém 
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je, že tato zařízení nabízejí samozvané lázeňské výrobky a služby, a na zákazníkovi 

zůstává otázka: Jak se orientovat v tomto množství a vybrat si správně? Pro lázeňská 

zařízení to znamená, že čím podobnější jsou dvě služby, tím důležitější je každý malý 

rozdíl. A malé detaily jsou to, co dokáže odlišit jedny lázně od druhých. 

V současné době se trh ozdravného cestovního ruchu velice rozšiřuje. To se týká jak 

nabídky, tak poptávky. Z hlediska poptávky připouští určitý vývoj velmi pozitivní 

prognózu v této oblasti. 

• Poptávka po službách zaměřených na zdraví se bude stále zvyšovat 

se vzrůstajícím podílem starších lidí v populaci. 

• Protože zdravotní systémy jsou stále více přetěžovány, bude se rozšiřovat 

movitější klientela, která není závislá na platbách ze zdravotm'ho pojištění 

( samoplátci). 

• Nevyvážená nebo nadměrná výživa, nedostatek cvičení a pohybu, stres, hluk 

nebo pracovní přetížení způsobují civilizační nemoci jako např. nadváhu, 

vysoký krevní tlak a syndrom chronické únavy, které vyžadují preventivní nebo 

terapeutická opatření. 

• Kromě toho se péče o své zdraví stala důležitou součástí nynějšího životního 

postoje. Zdraví, fyzická zdatnost a schopnost dobře fungovat se staly určitými 

normami společenského uznání. Zdraví se nevnímá jako pouhá nepřítomnost 

nemoci, ale jako životní filozofie a hodnotný cíl pro život. 

• Další oblastí narůstající poptávky je psychosociální zdraví. Vlivem vysokého 

pracovního zatížení, stresem v každodenním životě, rozpadem rodinných vztahů 

trpí stále více lidí psychosomatickými poruchami. Dá se předpokládat, že počet 

těchto pacientů se bude v budoucnu zvyšovat. 

Tyto uvedené sociální trendy jsou úzce propojené a ukazují na nárůst poptávky 

očekávaný v oblasti ozdravného cestovního ruchu. 
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Během několika posledních let vyvolaly velmi slibné prognózy poptávky v této oblasti 

dynamický rozvoj nabídek ozdravného cestovního ruchu. 

• Lázně a koupele jsou různě připravené na novou konkurenci, která vzniká 

v tradičních turistických místech, která se snaží rovněž umístit na tomto trhu. 

V současnosti existuje sotva nějaká rekreační oblast, která by se nějakým 

způsobem nezabývala tématem ozdravného cestovního ruchu. 

• V oblasti cílových produktů lze také pozorovat rozšíření nabídek. Cílové 

produkty jsou komplexní a turistická zařízení s ubytováním nabízejí svým 

klientům víceúčelovou nabídku "pod jednou střechou". Mohou to být 

specializované hotely, rekreační parky nebo komplexní tématické světy 

prožitků. 

Lázně jsou různě způsobilé pro novou konkurenci v ozdravném cestovním ruchu. 

Prostřednictvím komparativní analýzy lázní lze zjistit silné a slabé konkurenty na trhu 

lázeňského a ozdravného cestovního ruchu. Zároveň lze vyhodnotit individuální 

příležitosti rozvoje pro poněkud slabší účastníky trhu. Komparativní analýza lázní 

nabízí pevný základ pro snadnější rozhodování, jak se umístit na trhu. Tímto způsobem 

a společně s příznivou cenou, lze realizovat obrovské konkurenční výhody a tím další 

růst poptávky. 

2.9 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části této diplomové práce byl vysvětlen pojem lázeňství a samotná 

podstata lázní. Na lázeňství bylo pohlédnuto jako na oblast zdravotnictví a zároveň také 

jako na součást cestovního ruchu. V závěru kapitoly byl nastíněn problém konkurenční 

výhody. 
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3 Cíle a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je zjistit konkurenceschopnost čtyř vybraných lázeňských míst 

ve východních Čechách: Anenské slatinné lázně, a.s. Lázně Bělohrad 

Úkoly práce 

Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. 

Lázně Velichovky, a. s. 

U všech zkoumaných lázeňských míst bude pomocí všech získaných dat provedena: 

1) analýza kategorie Léčba prostřednictvím kritéria Léčebné metody 

2) analýza kategorie Cestovní ruch prostřednictvím kritéria Nabídky pro volný čas 

3) analýza kategorie Organizace a marketing prostřednictvím kritéria Marketingová 

komunikace. 

Pomocí zjištěných hodnot kritérií najít doporučení pro další rozvoj jednotlivých lázní. 
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4 Metodická část 

Z metodologického hlediska se v této diplomové práci bude jednat o smíšený 

výzkum - případovou studii, jež má nejobecnější charakter. Jak uvádí Hendl (1999): 

"Případovou studii chápeme v principu jako kvalitativní zkoumání, ale přiřazujeme k ní 

i některé atributy, které pro kvalitativní výzkum typické nejsou. Přitom vycházíme 

z předpokladu, že při zkoumání problému lze používat nejrozmanitější výzkumné 

taktiky .... V případové studii jde o zachycení složitosti případu, popis vztahů v jejich 

celistvosti. Na konci studie se zkoumaný případ vřazuje do širších souvislostí". 

Protože se bude jednat o studii s malými předběžnými znalostmi, s pouze obecně 

položenými otázkami, budou použity nestandardizované postupy sběru dat. 

4.1 Metody sběru dat 

Nejčastější způsoby shromažďování kvalitativních dat jsou dotazování, pozorování 

a sběr dokumentů. Stále více se také využívají elektronické záznamy rozhovorů (audio 

a video). Sběr dat použitý v této práci byl proveden metodou dotazování se 

managementu v daném místě formou neformálního rozhovoru. Ten spočívá 

v spontánním kladení otázek v přirozeném průběhu interakce. Výhoda neformálního 

rozhovoru spočívá v tom, že rozhovor zohledňuje individuální rozdíly, změny situace, 

prostředí a nálady. Tak se zvýší bezprostřednost a konkrétnost rozhovoru. 

Další použitou metodou bylo přímé pozorování. Při osobní návštěvě byla sledována 

analyzovaná kritéria. Zároveň byl proveden sběr dokumentů (informační materiály, 

úřední listiny, tiskové a propagační materiály), týkajících se konkrétního místa. Část 

použitých materiálů byla také získána z internetových zdrojů. 
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4.2 Německý model komparativní analýzy lázní 

Jak uvádí Fontanari a Kem (2003) byla asi před pěti lety provedena v Dolním Sasku 

komparativní analýza lázní. Ta se stala základem pro strategický rozvoj lázeňského 

a ozdravného cestovního ruchu v tomto státě. Komplexně analyzováno bylo celkem 

padesát lázní a koupelí. Závěrečný výsledek studie předložil ohodnocení jednotlivých 

lázní a koupelí podle současné tržní situace a umožnil vyvodit individuální i společný 

rozvoj a marketingové strategie. 

Při zvážení situace v lázeňském a ozdravném cestovním ruchu s velmi slibným vývojem 

poptávky na straně jedné a obrovským rozmachem nabídky na straně druhé, usiluje 

komparativní analýza lázní zejména o podání informací pro cílený a uspořádaný rozvoj 

lázeňského a ozdravného cestovního ruchu v lázních a koupelích. Jde o následující cíle: 

• vypracování specifických silných a slabých stránek při srovnávání jednotlivých 

lázní, 

• prezentace potenciálu rozvoje jednotlivých lázní, 

• prezentace místního a regionálního rozvoje a propagačních priorit. 

4.2.1 Popis metody 

Pro dosažení objektivního vyhodnocení a stanovení potenciálu rozvoje jednotlivých 

lázní a koupelí, jakož i vyvozování marketingových strategií, představuje komparativní 

analýza lázní komplexní nástroj analýzy. Skládá se z části analytické a části teoretické. 

V souvislosti s analytickou fází se zkoumala jak poptávka po ozdravném cestovním 

ruchu tak nabídky lázní a koupelí. Obě šetření jsou úzce spjata ve fázi vyhodnocení

zda nabídka odpovídá poptávce a pro které cílové skupiny jsou jednotlivé lokality 

obzvlášť vhodné. 

Komparativní analýza lázní spoléhá na aktivní podporu odpovědných klíčových 

účastníků cestovního ruchu a rozhodujících činitelů v regionu. Jejich zapojení tak 

představuje nedílnou součást projektu. 
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Analýza trhu 

Analýza trhu vycházela z analýzy současných tržních trendů, celostátních 

reprezentativních anket a dotazování. Tyto dílčí kroky sledovaly konkrétní cíl a různým 

způsobem přispěly k celkovému výsledku studie. 

Analýza nabídky 

Analýza nabídky představuje komparativní analýzu lázní v užším smyslu. Může být 

sestavena do pozorování, které je izolováno od analýzy trhu. Analýza nabídky 

umožňuje komparativní vyhodnocení potenciálu rozvoje jednotlivých lokalit a určení 

komparativních silných a slabých stránek. Prostřednictvím společné analýzy výsledků 

s daty průzkumu trhu je možné vyhodnotit konkrétní potenciál vývoje jednotlivých 

lázní. 

Nástroj měření 

Analýza a vyhodnocení lázní a koupelí se provádí na základě několika kategorií 

s kritérii. Zajišťuje tak objektivní srovnatelnost lázní a koupelí mezi sebou. S cílem 

zaměřit kritéria hodnocení k současným požadavkům možných cílových skupin je vývoj 

kategorie kritérií založen na výsledcích analýzy trhu. 

Systém analýzy a vyhodnocení, na kterém se zakládá komparativní analýza lázní, musí 

zajistit objektivní srovnatelnost lokalit a nastínit tak realistický obraz situace 

v lokalitách. Maximální objektivity je dosaženo prostřednictvím následujících faktorů: 

• šířkou analýzy (zvážení celkového rozsahu nabídek lázeňského a ozdravného 

cestovního ruchu) 

• hloubkou analýzy (vymezení velkého počtu kritérií, které jako celek mohou 

zobrazit situaci lázní a koupelí). 

Při výše zmíněné komparativní analýze lázní v Dolním Sasku byly použity čtyři 

kategorie analýzy. Pro každou kategorii byla určena přesná kritéria pro měření 

a srovnávání. Celkem byl vytvořen nástroj měření s více než pěti sty kritérii. 
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Zvolené kategorie a kritéria komparativní analýzy v Dolním Sasku: 

1. kategorie: Obecné informace 

s kritérii: - Statistika 

Potenciál související s přírodou 

Kulturní potenciál 

Vzhled lokality 

Interní dopravní infrastruktura 

Struktura maloobchodu 

Dopravní spojení 

2. kategorie: Léčba 

s kritérii: - Lékařská kvalifikace 

Lázeňská zařízení 

Léčebné metody 

3. kategorie: Cestovní roch 

s kritérii: - Ubytování a stravování 

Příležitosti ke koupání 

Kongresy a konference 

Nabídky pro volný čas 

Turistické trasy 

4. kategorie: Organizace a marketing 

s kritérii: - Organizace 

Služby 

Strategický marketing 

Výrobky a služby 

Marketingová komunikace 
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Sběr dat pro hodnocení kritérií se prováděl několika způsoby: 

• analýzou všeobecných informací (analýza prospektů, analýza dopravních 

spojení atd.) 

• testem služeb, který byl prováděn jak prostřednictvím telefonu, tak osobně 

na místě 

• analýzou na místě (podle kritérií: klid, zdvořilost, estetika atd.) 

• dotazováním rozhodujících činitelů v lázních a koupelích. 

S cílem zajistit co největší objektivitu, byla analýza na místě provedena týmem, který 

byl tvořen lidmi různého věku. 

4.2.2 Hodnota kritéria a potenciálu 

Hodnota kritéria 

Analýza dat se prováděla v několika krocích. Nejprve byla každá jednotlivě naměřená 

hodnota obodována. S cílem porovnat tuto hodnotu se vypočítávají bodové hodnoty 

podle minimálního I maximálního principu. Tato metoda porovnává specifickou lokální 

hodnotu s každou z naměřených maximálních a minimálních hodnot. Nejlepší naměřené 

hodnotě se pak přiřadí maximální bodová hodnota 100, zatímco nejmenší resp. nejhorší 

hodnota bude defmována jako O. Hodnotám mezi tím je pak přidělena bodová hodnota 

mezi O a hodnotou 100. 

Bodová hodnota kritéria se vypočítá podle vzorce: 

v = 100-

V = hodnota kritéria 

Xmax = maximální naměřená hodnota 

Xmin = minimální naměřené hodnota 

xk =jednotlivá lokální hodnota 
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Hodnota potenciálu rozvoje 

Hodnota potenciálu vyplývá ze součtu jednotlivých hodnot kritérií v rámci kategorie. 

P = V1+V2+V3+ ..... Vn 
n 

P = hodnota potenciálu rozvoje 

V t...n = hodnoty jednotlivých kritérií 

n = počet kritérií v kategorii 

(2) 

Hodnota potenciálu rozvoje ukazuje, jak je lokalita vybavena v určitých oblastech 

při srovnání s jinými lázněmi. Podle všech kategorií analýzy je možné pomocí hodnot 

potenciálu sestavit srovnatelnou prezentaci lokalit v podobě klasifikace. Tato prezentace 

poskytuje přehled specifických silných a slabých stránek každé lokality. 

4.2.3 Celková klasifikace 

Přiřazením hodnot potenciálu se dospěje k celkové klasifikaci zkoumaných lázní 

a koupelí. Tato klasifikace vypovídá o jejich všeobecné vhodnosti pro lázeňský 

a ozdravný cestovní ruch. Lokality, které jsou obzvláště úspěšné, disponují významnou 

a kvalitativně vysokou nabídkou a tak mají dostatečný potenciál na to, aby se umístily 

na rozmanitých trzích. Výsledků této klasifikace nelze použít na národní či mezinárodní 

úrovni. Při jejich zkoumání je navíc třeba zvážit následující: 

• Hodnoty neoznačují, jak špatně nebo dobře určitá lokalita podniká, protože 

se nepočítá s žádnými ekonomickými daty. 

• Analýza a klasifikace odkazují na zkoumanou skupinu subjektů, to znamená, 

že např. 15. místo může být stále nejlepší ve srovnání s jinými lázněmi 

a koupelemi. 

• Výsledky komparativní analýzy lázní odrážejí současnou situaci, to znamená, 

že pouze popisují situaci v době, kdy byla shromažďována data. 
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• Na základě katalogu kritérií se měří potenciál rozvoje cestovního ruchu 

na kvantitativním a kvalitativním základu. To znamená, že lokality s velmi 

dobrou klasifikací mají široký a kvalitativní potenciál pro umístění v cestovním 

ruchu. S klesající hodnotou potenciálu se snižuje šíře anebo kvalita nabídky. 

To znamená, že ve středu celkové klasifikace mohou existovat lokality 

s kvalitními nabídkami, ale s deficity týkajícími se šíře nabídky. V případě, že se 

však umístí na vybraných mezerách na trhu, mohou se přesto stát silně 

konkurenceschopnými. 

4.3 Použitá upravená komparativní analýza lázní 

Použitá analýza vychází z již zmiňovaného německého modelu. Výchozím bodem bylo 

dodržení určených kategorií a následných kritérií. Z důvodu rozsáhlosti a podrobnosti 

nebyla německá analýza použita v celém svém objemu. Výběr kritérií byl zvolen tak, 

aby bylo možné získat co nejvíce dostupných dat z těchto oblastí. Byly vybrány tři 

kategorie a z každé jedno kritérium: 

1. kategorie léčba -kritérium léčebné metody 

2. kategorie cestovní ruch - kritérium nabídky pro volný čas 

3. kategorie organizace a marketing - kritérium marketingová komunikace. 

Porovnávala se čtyři lázeňská místa, všechna ležící ve východních Čechách. Po vzoru 

modelu byla dodržena maximální objektivita hodnocení. Toho bylo dosaženo bodovým 

systémem a následným konečným součtem bodů dané lokality. Tímto způsobem 

analýza umožňuje vyhodnotit potenciál jednotlivých lázní a určit jejich silné a slabé 

stránky. Komparativní analýza může sloužit jako doporučující prvek pro dopracování 

kompletní analýzy jak do šířky, tak do hloubky. 

Prvním bodem bylo shromažďování potřebných informací. Byly využity internetové 

stránky jednotlivých lázní, veškeré jejich propagační materiály a samozřejmě osobní 

návštěva spojená s prohlídkou a rozhovory s vedoucími pracovníky lázní. Důležité 

informace byly také získány z městských informačních center daných míst. 
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Veškeré poznatky a informace byly zapsány do tabulek a následně obodovány. Systém 

bodování byl použit stejný jako u německého modelu, jen s tím rozdílem, že maximální 

bodová hodnota byla 10. Hodnoty mezi O (minimum) a 10 (maximum) se vypočítaly dle 

upraveného vzorce: 

V = 10 -
{ Xmax. Xmin) 

10 

V = hodnota kritéria 

Xmax = maximální naměřená hodnota 

Xmin = minimální naměřená hodnota 

xk =jednotlivá lokální hodnota 

(3) 

Tato úprava byla provedena z důvodu zjednodušení a přehlednosti. Protože byly 

sledovány jen čtyři subjekty se třemi kritérii, nebylo potřeba tak široké rozpětí 

bodového hodnocení jako pro hodnocení např. padesáti lázní v německém modelu. 

Analýza byla v závěru ještě zobjektivizována přiřazením parametru tržní atraktivity 

k jednotlivým kritériím. Závěrečným součtem všech tří hodnot kritérií jednotlivých 

lázní byla určena výsledná hodnota potenciálu. Tento systém analýzy a jejího 

vyhodnocení zajistil objektivní srovnatelnost lokalit a nastínil skutečnou situaci 

v daných lokalitách. Celková klasifikace lázní vypovídá o jejich vhodnosti pro lázeňský 

cestovní ruch. Hodnocení je prováděno pouze v okruhu čtyř zkoumaných subjektů 

a není možné vyvozovat závěry ve větším měřítku. Analýza pouze odráží stav v té době, 

kdy byla data shromažďována. 
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5 Výsledková část 

Tato část nejprve představí jednotlivá lázeňská místa, která budou dále zkoumána. 

Nashromážděná data budou zpracována podle již zmíněného modelu komparativní 

analýzy a v závěru vyhodnocena. 

5.1 Základní charakteristika vybraných lázeňských míst 

Pro komparativní analýzu byly vybrány tyto následující lázně: Anenské slatinné lázně, 

a.s., Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., Léčebné lázně Janské Lázně, s.p. a Lázně 

Velichovky, a.s. Pro lepší seznámení s danou problematikou byla popsána města, 

ve kterých se dané lázně nacházejí. Je zde stručně nastíněna historie města i samotných 

lázní. Nechybí ani indikační seznam léčených nemocí a hlavní přírodní léčivé zdroje. 

5.1.1 Lázně Bělohrad 

Obrázek č. 3 - Léčebné lázně Anenské slatinné lázně 

Zdroj dat: http://www.belohrad.cz 

Městečko se nachází v nadmořské výšce 297m a žije zde asi 3785 obyvatel. Lázeňské 

město leží v kotlině říčky Javorky, 15 km východně od Jičína v Bělohradské 

pahorkatině. Město mělo původně název Nová Ves a v roce 1557 bylo poprvé 

pojmenováno Bělehrad, podle nového bílého zámku a poté roku 1603 změněno na 

Bělohrad. Leží stranou od rušných měst a je obklopeno krásnou přírodou, kde se může 

odpočívat, léčit se, nabírat síly, ale i poznávat tradice i kulturu. 
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Anenské slatinné lázně byly založeny v Bělohradě v roce 1885 v blízkosti ložiska 

přírodního zdroje - rašeliny v Bažantnici (dnes rozsáhlý lázeňský park). V roce 1888 

byly již lázně úředně uznány za léčivé a bylo jim povoleno užívat označení sirné 

slatinné lázně. V roce 1891 byly lázně rozšířeny a podle majitelky, pruské hraběnky 

Anny z Assenburgu, nazvány Anenské slatinné lázně. Arseno-železitý pramen, který byl 

navrtán v Bažantnici v roce 1901, nese jméno Anna-Mariánský. Pro rozšíření 

ubytovacích možností byl v blízkosti lázní v roce 1936 slavnostně otevřen Grand Hotel 

Urban a o rok později v bývalém hotelu u lázní vybudoval MUDr. Josef Janeček vlastní 

Vodoléčebný a vyšetřovací ústav. Do roku 1992 byly lázně součástí státních 

ústavů - Státních lázní Velichovky a později Státních léčebných lázní Poděbrady. 

Zatímco lázně v Poděbradech vzkvétaly, Anenské slatinné lázně upadaly. Po roce 1989 

došlo k rozdělení těchto dvou subjektů a v rámci restituce se část majetku vrátila rodině 

Ing. Josefa Janečka, syna zakladatele vodoléčebného ústavu v Lázních Bělohradě. 

V roce 1992 byla založena akciová společnost, která navrátila lázním původní název 

Anenské slatinné lázně a.s. a dala si za cíl navrátit lázním renomé, které měly před 

válkou. 

Hlavním akcionářem této společnosti je firmá PURO-KLIMA, a.s., která podporuje 

záměr dlouhodobého rozvoje lázní, rekonstrukce a dostavby celého lázeňského 

komplexu. Firma PURO-KLIMA, a.s. je českou inženýrsko-dodavatelskou firmou, 

zabývající se projekcí a realizací dodávek zdravotnických technologických zařízení 

na klíč. Specializuje se na služby pro celé spektrum zdravotnictví, od fakultních 

nemocnic až po nejmenší zdravotnická zařízení a to jak ve státním, tak i soukromém 

sektoru. 

Indikace a léčivé zdroje 

V Anenských slatinných lázní se léčí převážně dospělí, ale nachází se tu i léčebna dětí 

a dorostu. Indikace oddělení dospělých: 

Y onemocnění pohybového ústrojí 

~ onemocnění nervové 

» stavy po popáleninách 
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~ gynekologické indikace 

'» pooperační stavy. 

Indikace léčebny dětí a dorostu: 

)o> onemocnění pohybového ústrojí 

~ onemocnění nervové 

"" stavy po popáleninách 

); gynekologické indikace. 

Slatinné koupele 

Základním přírodním prostředkem pro slatinné koupele a zábaly je simo-železitá 

slatina. Slatinou se rozumí vrstva země, která se tvoří tlením rostlin za mírné vlhkosti 

a nedostatku vzduchu. Z odumřelých částí slatiny se vytváří těžká černá nebo 

hnědočerná rašelina. Při tomto procesu se vyvíjí řada organických látek. Slatina je poté 

rozemleta v drtiči, rozmíchána s vodou a ponechána 14 dní k nabobtnání. 

Pro požadovanou koupel už je jen ohřívána na 41 °C. Jednou z hlavních příčin léčivých 

vlastností slatiny je její termo-fyzikální působení. Obsahuje velkou zásobu tepla 

a pomalu vychládá. 

Anna-Mariánský pramen 

Byl vyvrtán v lázeňském parku Bažantnice v hloubce 52,65 m a má stálou teplotu 

1 O °C. Tato minerální voda se svým složením řadí mezi železité kyselky a má prospěšný 

vliv na látkovou výměnu. Je dobrým doplňkem při léčení koupelemi. 

5.1.2 Lázně Bohdaneč 

Městečko Lázně Bohdaneč se nachází 8 km severozápadně od Pardubic v Polabské 

nížině ve výšce 218 m n. m. Žije v něm cca 3000 obyvatel. Historie města sahá k roku 

1264, kdy patřilo opatovickému klášteru. 

38 



Povýšeno na město náležející královské komoře bylo v roce 1514. Mělo výhodnou 

polohu na křižovatce cest, což platí dodnes (na křižovatce státních silnic č. 36 

Praha - Pardubice a č. 33 Kutná Hora - Hradec Králové). Okolní krajina je převážně 

rovinatá, s rybníky, lesy a loukami. Poklidné městečko s vlídným podnebím a čistýni 

vzduchem přímo láká pro lázeňský pobyt. 

Obrázek č. 4 - Léčebné lázně Bohdaneč 

Zdroj dat: http://www.llb.cz 

Historie začala u rodáka Jana Veselého, 

který přišel s myšlenkou využít blízká bohatá 

ložiska rašeliny k léčebným účelům. Roku 

1897, v prostorách bývalého lihovaru, 

otevírá první slatinné lázně. O rok později už 

byla celková návštěvnost asi 70 osob. V roce 

1913 byl vystavěn nový pavilon Gočár 

a o pár let později byl rozšířen a vylepšen o bazén. Po válce bylo vybudováno 

trolejbusové spojení s Pardubicemi. 

Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. jsou od roku 1992 akciovou společností, která navázala 

na téměř stoletou tradici léčení pohybového ústrojí v městečku Lázně Bohdaneč. 

Management lázní dbá na to, aby léčebná péče neměla nemocniční nádech, přizpůsobují 

se přáním klientů a zaměřují své služby na aktivní trávení volného času. Lázně jsou 

v provozu po celý rok a poskytnou tak péči více než deseti tisícům klientů. Jejich 

úspěšná strategie je založena na poctivém a individuálním přístupu k pacientovi. 

Indikace a léčivé zdroje 

Za pomoci kvalifikovaného personálu a vlastních přírodních zdrojů se v Léčebných 

lázních Bohdaneč, a. s. celoročně léčí: 

"y onemocnění pohybového ústrojí 

-,. předoperační a pooperační stavy 

).> poúrazová rehabilitace. 
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Slatinné koupele 

Využívat blízkého ložiska rašeliny se začalo v roce 1897. V rozmělněném stavu 

ve směsi s vodou se rašelina používá ke koupelím nebo zábalům. V peloidu se 

setkáváme s výskytem vzácných, tzv. authigenních příměsí, pozitivně ovlivňujících 

léčebné účinky při aplikaci peloidních procedur. Jde např. o obsah uhličitanu 

vápenatého a dalších minerálních příměsí. Tyto příměsi se nacházejí v peloidu z důvodu 

vývěru minerální vody v ložisku. 

Minerální pramen 

Dalším léčivým přírodním zdrojem vyskytujícím se v Lázních Bohdaneč je minerální 

voda. Charakter minerální vody v prostoru Lázní Bohdaneč je ryzí alkalická kyselka 

o teplotě 21 °C. Významným prvkem tohoto přírodm'ho léčivého zdroje je, kromě 

vyššího obsahu celkové mineralizace, zvýšený obsah fluoridů. Výskyt tohoto prvku ve 

vodách je velmi vzácný. 

5.1.3 Janské Lázně 

Obrázek č. 5 - Státní léčebné lázně Janské Lázně 

;:..;~--~ 
Zdroj dat: htm://www.janskelazne.com 

Janské Lázně patří k nejstarším 

lázním v Čechách s dlouholetou 

tradicí v léčení pohybového 

ústrojí a nervových onemocnění. 

Státní léčebné lázně Janské 

Lázně, s.p. lákají své klienty 

zejména svou polohou. 

Leží v nadmořské výšce 670 m n. m. v Krkonošském národním parku na úpatí Černé 

hory a 15 km severozápadně od Trutnova. Podle historických záznamů byl roku 1006 
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objeven teplý pramen Janem z Chockova, po němž byl i pojmenován. Jinou verzí je, že 

pramen objevili prospektoři hledající nová naleziště rudy v ll. století. První využití 

pramene ke koupelím je datováno až ve 14. století, kdy tehdejší majitel panství nechal 

postavit jednoduchou dřevěnou lázeňskou budovu pro potřeby svého rodu. V roce 1675 

získal panství Jan Adolf Schwarzenberg, který nechal u pramene postavit první 

opravdovou lázeňskou budovu. Také byla zpracována pojednání o léčebných účincích 

vřídla a věhlas lázní postupně narůstal. 

Tyto lázně však nebyly vždy státním podnikem. Po odkoupení lázní obcí v roce 190 I 

zaznamenaly lázně značný rozvoj. V roce 1920 se stalo rozhodujícím obratem založení 

akciové společnosti, jejímž významným činem byla změna v zaměření léčby. Byla 

provedena nová analýza pramene Dr. Oskarem Baudyschem z Rockefellerova ústavu 

z New Yorku a Y alské univerzity, která prokázala, že voda má podobné složení jako 

ve W arm Springs ve státě Georgia v USA, kde se specializují na léčení následků 

po obrnách, zejména po dětské obrně. Tato léčebná metoda byla od roku 1935 převzata, 

čímž si Janské Lázně získaly celosvětový ohlas v úspěšnosti léčby. Rozmach akciové 

společnosti byl zastaven připojením zdejšího území k Německu a následně pak druhou 

světovou válkou, po níž již akciová společnost nebyla obnovena. Došlo ke znárodnění 

přírodních léčivých zdrojů a lázní. 

Z novodobých historických pramenů nutno připomenout i význam Janských Lázní 

ve sportovních kláních začátkem tohoto století. V roce 1925 byly uspořádány 

Mezinárodní lyžařskou federací FIS první lyžařské závody světového lyžování právě 

v Janských Lázních a v roce 1937 se zde konala III. mezinárodní dělnická olympiáda. 

Janské Lázně nejsou jen lázněmi, ale současně i významným rekreačním, turistickým 

a sportovním centrem Krkonoš ve všech čtyřech ročních obdobích. Každoročně 

do Janských Lázní míří mnoho turistů, aby zde načerpali síly z krásné přírody. 

Indikace a léčivé zdroje 

V Janských Lázních se léčí jak dospělí pacienti, tak děti. Do indikačního seznamu patří: 

~ onemocnění pohybového ústrojí 

)o> stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech 
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~ onemocnění nervové. 

U dětských pacientů je tento seznam rozšířen o: 

~ onkologická onemocnění 

~ netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí 

Termální voda 

Vlastní prameny se nacházejí na úpatí Černé hory a vyvěrají ve výšce 615 m n. m. 

V současné době se odebírá ze dvou vrtů - Janova a Černého pramene. Oba jsou 

hluboké 50 ma nacházejí se pod budovou léčebny Lázeňský dům. Jedná se o přírodní 

prostou minerální vodu hydrouhličitanovápenatosodného typu. Její vlastnosti jsou dány 

výskytem krystalických vápenců. Celková mineralizace se pohybuje okolo 300 mg I 1. 

Teplota v místě vývěru je 27,5 °C. Obsah volného oxidu uhličitého s malým množstvím 

radonu se pohybuje okolo 6 mg I 1. 

Klima 

Využití přírodního klimatu a terénu k individuálním procházkám po různě náročných 

trasách. 

5.1.4 Lázně Velichovky 

V krajině 6 km západně od Jaroměře leží v nadmořské výšce 302 m n. m. nevelká obec 

Velichovky. Žije v ní cca 750 obyvatel a v původní obci zvané Velichov byly roku 1897 

vybudovány lázně. 

Velichovské panství vlastnily koncem 19. století dvě sestry, baronky Berta 

Bees-Chrostin a Gabriela Spens-Boden. V té době odebíral velichovskou slatinu doktor 

Kutík, který ve svém sanatoriu připravoval slatinné procedury. Doktor Kutík společně 

se svým přítelem hrabětem Harrachem přesvědčili baronky, aby vybudovaly 

ve Velichovkách lázně a založili akciovou společnost. V roce 1898 byla zahájena první 

lázeňská sezóna. Historickou událostí pro lázně byl rok 1926, kdy navštívil lázně první 
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prezident republiky T. G. Masaryk, podle kterého byla pojmenována hlavní lázeňská 

budova (Masarykův dům). 

Obrázek č. 6 - Léčebné lázně Lázně Velichovky 

Do roku 1992 patřily 

Lázně Velichovky 

společně s dalšími 

lázněmi pod Státní 

léčebné lázně 

Poděbrady. Roku 1992 

se staly akciovou 

společností a postupně 

dochází k rekonstrukci 

lázeňských objektů, 

Zdroj dat: httP://www.velichovky.cz/cs která je prováděna 

v souladu s podnikatelským záměrem společnosti s cílem dosáhnout ubytovacích 

standardů odpovídajících současným kvalitativním, kulturním a hygienickým 

požadavkům. 

Nestátní zdravotnické zařízení Lázně Velichovky, a.s. se zabývá léčbou pohybového 

aparátu, pacientů po úrazech, před a po operacích kostí a kloubů, k čemuž se využívají 

ložiska bahenní slatiny a dalších terapií. V roce 2007 společnost otevřela nový Institut 

Medical Wellness, který je přístupný i široké veřejnosti. Lázně Velichovky se zaměřují 

jak na domácí, tak i na zahraniční klientelu. Tyto lázně jsou vyhledávány kvůli 

profesionálnímu přístupu svého personálu a převažujícímu rodinnému prostředí, které je 

hodně vzdálené od každodenního ruchu a stresu velkých měst. 

Indikace a léčivé zdroje 

Léčba je zajištěna za úzké spolupráce s odborníky ortopedické kliniky Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové a dalších nemocnic. Lázně se specializují především na: 

~ nemoci pohybového ústrojí, 

~ předoperační a pooperační stavy, 
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~ nemoci nervové. 

Slatinné koupele 

Zdejší velmi hustá slatina je svým složením ojedinělá na území České republiky- jedná 

se o křídovou slatinnou zeminu, napájenou vodou s obsahem uhličitanu vápenatého 

a železa. Obsahuje 52 % uhličitanu vápenatého a je vhodná pro pacienty 

s onemocněním kloubů, svalů, páteře. Ložisko, které se nachází v blízkosti lázeňského 

areálu, má zásobu této slatinné zeminy na 150 - 200 let. Od roku 2005 tyto lázně 

používají novou technologii zpracování křídové slatinné zeminy a tím zajišťují 

prvotřídní kvalitu slatinných koupelí a zábalů, které jsou svým účinkem proslulé 

i v zahraničí. 

5.2 Kritérium Léčebné metody 

Léčebné metody jsou jedním z kritérií druhé kategorie komparativní analýzy. Tyto 

metody jsou klíčovým prvkem pro klienta, který si lázně vybírá V dnešní době lázně 

navštěvují lidé různého věku. Rozšiřující se nabídka relaxačních pobytů v dnešní 

uspěchané době láká i mladé lidi za účelem odpočinku od práce. Léčebné metody 

využívají hlavně přírodních zdrojů, specifických pro dané místo. Mimo to se nabízí 

mnoho dalších doplňkových léčebných metod. 

Klient má možnost využít čtyř forem lázeňské péče. Pojištěnci zdravotních pojišťoven 

mohou využívat buď komplexní lázeňskou péči nebo lázeňskou péči příspěvkovou. 

Variantou příspěvkové lázeňské léčby je léčení ambulantní. Poslední možností je léčba 

samoplátecká, při které si všechny náklady spojené s pobytem a léčbou hradí klient sám. 

Komplerní lázeňská péče (KLP) 

Pojišťovny hradí svému pojištěnci veškeré náklady na vyšetření, léčení, ubytování 

i stravování. Pojištěnci je vystavena lázeňským lékařem pracovní neschopnost. Návrh 

na léčbu vystavuje ošetřující lékař a po dohodě s pojištěncem uvádí dle diagnózy 

i požadované lázeňské zařízení. Tento návrh je předán k ověření a potvrzení reviznímu 
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lékaři zdravotní pojišťovny pojištěnce. Pokud je návrh na komplexní lázeňskou léčbu 

revizním lékařem schválen, je pojišťovnou odeslán do lázeňského zařízení. Toto 

zařízení pak pojištěnce písemně vyzve k nástupu lázeňské léčby. Délka pobytu je 

obvykle 21 nebo 28 dní. 

Příspěvková lázeňská péče (PLP) 

Pojištěnec platí náklady na ubytování včetně stravování a pojišťovna mu v plné výši 

hradí vyšetření a léčení v lázních. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař a po dohodě 

s pojištěncem uvádí dle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Tento návrh je předán 

k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pojištěnce. Po schválení 

návrhu na příspěvkovou lázeňskou léčbu revizním lékařem je návrh předán pojištěnci. 

Ten si sám s určeným lázeňským zařízením dohodne termín nástupu léčby. 

Ambulantní lázeňská léčba 

Pojištěnec hradí náklady na stravu a ubytování, které je povinen si sám zajistit. Jeho 

povinností je uhradit i lázeňský poplatek. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař 

a po dohodě s pojištěncem uvádí dle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Tento 

návrh je předán k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pojištěnce. 

Po schválení návrhu na ambulantní lázeňskou léčbu revizním lékařem je návrh předán 

pojištěnci. Ten si sám s určeným lázeňským zařízením dohodne termín nástupu léčby. 

Samoplátecká lázeňská léčba 

Veškeré služby si hradí klient sám bez návrhu na lázeňskou péči a dalšího schvalování. 

Tuto lázeňskou péči čerpá v rámci své dovolené. 

5.2.1 Lázně Bělohrad 

Lázně jsou také hojně navštěvovány zahraniční klientelou a to zejména ze SRN 

a Nizozemí. Některým pacientům zprostředkují pobyt zahraniční či domácí cestovní 

kanceláře, se kterými mají lázně uzavřené smlouvy, ostatní přijíždějí individuálně. 

Lékařská vyšetření zabezpečuje 8 lékařů, o procedury se stará 32 vyškolených 
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odborníků a řada lázeňského personálu. Předností tohoto zařízení je 24 hodinová 

lékařská služba. 

Léčebnými metodami jsou: 

~ Přírodní léčivý zdroj - slatina 

Slatinná koupel 

Slatinný zábal 

Slatinný obklad 

» Vodoléčba 
Přísadové koupele 

Vířivá koupel 

Perličková koupel 

Podvodní masáž 

Hydroxér 

Skotský střik 

Inhalace 

Uhličité koupele 

Hydromasážní koupele 

Střídavé nožní koupele 

'» Elektroléčba 

Interferenční proudy 

Magnetoterapie 

Ultrazvuk 

Laser a jiné druhy fototerapie 
.,. Masáže 

Klasická masáž 

Reflexní masáž 

Masáž Shiatsu 

Baňková masáž 

Masáž horkými lávovými kameny ., Aplikace tepla a chladu 

Parafinové zábaly 
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Kryoterapie 

~ Léčebná tělesná výchova 

Léčebná TV skupinová 

Léčebná TV individuální 

Léčebná TV cvičení na velkých míčích 

Léčebná TV posilování 

Léčebná TV cvičení v bazénu 

Měkké mobilizační techniky 

Rotoped 

» Speciální léčba 

Plynové injekce 

Přístrojová lymfodrenáž 

Akupunktura 

Inhalace 

Suché uhličité koupele 

Oxygenoterapie 

Nabídka pobytů 

~ Klasik 

Léčebný program sestavuje ošetřující lékař na základě aktuálru'ho zdravotního stavu 

pacienta zjištěného v rámci vstupní lékařské prohlídky. Klient má možnost využít 

3 procedury denně. Minimálně 5-ti denní pobyt. Bonusem je sleva na vstup 

do bazénu a dvakrát týdně sleva na vstup na kulturní pořady nebo na minigolf. 

~ Natur 

Tento týdenní program obsahuje 14 procedur. Soubor procedur zahrnuje: vstupní 

komplexní vyšetření včetně EKG a kontrolní vyšetření, 2x klasická částečná masáž 

ruční, 2x perličková koupel, nebo koupel s přísadami (bylinky, síra, jód), 

2x individuální léčebná tělesná výchova, lx peloidní zábal, lx peloidní obklad, 

lx peloidní koupel, lx skupinová léčebná tělesná výchova v bazénu, 4 vedlejší 

procedury (např. magnetoterapie, parafin na ruce, individuální kyslíková terapie, 

elektroléčba). Bonusem je sleva na vstup do bazénu a dvakrát týdně sleva na vstup 

na kulturní pořady nebo na minigolf. 
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)o> Relax 

Tento program je určen především pro klienty s psychicky náročným povoláním. 

Poskytuje klientům návštěvu 15-ti stanovených procedur za týden. Týdenní skladba 

procedur obsahuje: lx lékařská konzultace včetně EKG, 2x klasická částečná masáž, 

2x perličková koupel, nebo koupel s přísadami (bylinky, síra, jód), 2x individuální 

léčebná tělesná výchova, 2x peloidní obklad, 2x skupinová léčebná tělesná výchova 

v bazénu, 3x individuální inhalace 02 (kyslíková terapie), lx speciální masáž, 

lx para:fm. Bonusem je sleva na vstup do bazénu a dvakrát týdně sleva na vstup 

na kulturní pořady nebo na minigolf. 

)o- Fit a zdráv 

Tento program poskytuje klientům 10 stanovených procedur za týden. Týdenní 

skladba procedur obsahuje: lx lékařská konzultace včetně EKG, 2x perličková 

koupel, nebo koupel s přísadami (bylinky, síra, jód), lx klasická částečná masáž, 

lx baňková masáž, lx peloidní obklad, 2x individuální inhalace 02 (kyslíková 

terapie), 2x parafin, lx uhličitá koupel. Bonusem je sleva na vstup do bazénu 

a dvakrát týdně sleva na vstup na kulturní pořady nebo na minigolf. 

)o> Podpůrná léčba funkční ženské sterility 

Fyzioterapeuti jsou vyškoleni v řadě léčebných metod včetně léčby některých druhů 

funkční ženské sterility metodou Mojžíšové. Vhodně a individuálně zvolenými 

cviky pro každou klientku dochází ke zlepšení a úpravě gynekologických obtíží, 

jsou odstraňovány poruchy pánevního dna. Značné procento žen se tímto cvičením 

zbaví i dlouhodobých bolestí hlavy. Psychické zklidnění, cvičení podle Mojžíšové 

a teploléčba (vířivé koupele a rašelinové zábaly) jsou ideální přípravou před 

chystaným umělým oplodněním. Procedury: lékařská konzultace, 5x individuální 

léčebná tělesná výchova, 3x peloidní zábal (na podbřišek a bederní oblast)+ suchý 

ovin, 2x uhličitá koupel + suchý ovin, 3x insuflace C02 do podkoží, 

lx hydromasážní vana nebo podvodní celková masáž, 2x severská chůze (nordic 

walking), 3x částečná masáž klasická. 

';> Manažerský pobyt 

7denní pobyt obsahuje: lx vstupní kompletní lékařské vyšetření včetně EKG, 

1 x diagnostické ultrazvukové vyšetření, 1 x laboratorní vyšetření, 3x celotělová 

relaxační masáž, 2x koupel s přísadami (bylinky, síra, jód), 2x hydroxerová vana, 
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5x individuální inhalace 02 (kyslíková terapie), 2x parafinový zábal rukou. 

Bonusem je sleva na vstup do bazénu. 

-, Stomatolog 2008 

V průběhu ?denního intenzivm'ho programu projdete komplexním vyšetřením 

odborníka na myoskeletální medicínu. Objevuje se zde individuální léčebná tělesná 

výchova, zaměřená na odstranění i prevenci při obtížích způsobených 

jednostrannými a neekonomickými návyky, dynamickým a statickým přetěžováním 

páteře, kloubů horních i dolních končetin. Specializovaní fyzioterapeuti uplatňují 

nejnovější metody k uvolňování svalových spasmů, ošetřování bolestivých bodů, 

mobilizaci páteře, žeber, kloubů, k výcviku správných hybných stereotypů včetně 

úchopů a dechového mechanismu. 

Program pro rok 2008 umožňuje využít celotělovou přístrojovou lymfodrenáž. 

Zlepšením toku lymfy dochází k odplavování toxinů a nežádoucích látek z těla. 

Pokožka a celý organismus se omlazuje a regeneruje. 

Program zahrnuje vstupní komplexní vyšetření lékařem a kontrolní vyšetření 

na závěr (zhodnocení zdravotního stavu s ohledem na rizikové faktory, zejména 

ve vztahu k pohybovému ústrojí, návod na každodenní cvičení dle kineziologického 

vyšetření s ohledem na celkový zdravotní stav, doporučení režimových a dietních 

opatření). Léčebné procedury obsahují: 2x peloid, 2x částečná klasická masáž, 

2x hydroxerová vana, lx aromamasáž, lx rasulbad (vlahá parní lázeň kombinovaná 

s bahnem z Mrtvého moře), 2x individuální léčebná tělesná výchova, lx masáž 

reflexní a vazivová, 5x elektroléčba, 3x parafinový zábal rukou, 1 x regenerační 

ošetření rukou a nohou, 3x přístrojová lymfodrenáž. Bonusem je sleva na vstup 

do bazénu a posilovny. 

};> Týden jen pro sebe 

Pobyt pro muže i ženy na 7 dní. Zahrnuje: kosmetické ošetření obličeje, solnou 

koupel s relaxační masáží i komplexní ošetření rukou a nohou. Během pobytu lze 

využívat plavecký bazén. 

};> Císařský den 

Nabízí kombinaci pěti procedur, které zajistí kvalitní ošetření pokožky obličeje, těla 

i rukou. V 1 dni nabízí: peeling mořskými solemi, aromalázeň, celotělová 

aromamasáž, para!mový zábal rukou, ošetření obličeje a ošetření na doma. 
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~ Ovocnýden 

Program zahrnuje: ovocný peeling pokožky těla, ovocná koupel, vitaminový koktejl 

pro pokožku těla, ošetření obličeje a dekoltu (čištění, peeling, maska), ovocný 

nápoj. 

» Pauza pro regeneraci 

Tento 3denní pobyt je učen spíše pro muže, ale vychutná si jej i žena. Během pobytu 

se může využívat plavecký bazén. Nabízí řadu speciálních procedur, jako například 

masáže horkými kameny, relaxační celotělovou masáž, hydromasážní koupel, 

profesionální ošetření rukou a nohou, nebo parní lázeň s ošetřením bahnem 

z Mrtvého moře. 

~ Pauza pro krásu 

Při tomto 3denním pobytu můžete vyzkoušet: kosmetické ošetření obličeje, 

uklidňující a zároveň intenzivní masáž těla horkými kameny, celotělovou 

aromamasáž a třeba i ošetření rukou. V době pobytu lze využít krytý plavecký bazén 

s masážními podvodními tryskami a perličkovou lavicí. 

~ Intenzivní boj s celulitidou 

Tento program je zaměřen na problematická místa a je možné využít řady účinných 

aktivit a procedur. Jako stěžejní ošetření se nabízí opakovaná lymfodrenáž celého 

těla pomocí podtlakových hlavic, opakované ošetření kompresními nohavicemi 

s masážní vlnou. Pro zlepšení prokrvení pokožky a usnadnění vstřebání 

nahromaděného tuku a odpadních látek je vhodná suchá uhličitá lázeň 

i hydromasážní koupele. Vhodná je i oxygenoterapie, která zlepší poměry v cévním 

zásobení celého těla. Během ?denního pobytu se může využívat plavecký bazén 

s řadou masážních aktivit. 

~ Den pro boj s celulitidou 

Takový den zahrnuje: lymfodrenáž celého těla pomocí podtlakových hlavic, 

kompresní nohavice s tlakovou masážní vlnou, zpevňující ošetření celulitidy a pitný 

režim. 
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5.2.2 Lázně Bohdaneč 

Přijímací prohlídky pacientů zajišťuje odborný tým 9 lékařů. Vedle toho, že je stanoven 

nutný časový režim pro lázeňskou léčbu, je celý personál připraven flexibilně reagovat 

na potřeby klientů, kteří přijeli za relaxací nebo mají jiné nestandardní požadavky. 

Každoročně zdravotníci absolvují odborné kurzy a semináře v rámci kontinuálního 

vzdělávání. 

Léčebnými metodami jsou: 

~ Přírodní léčivý zdroj - slatina 

Slatinná koupel 

Slatinný zábal 

Slatinný obklad 

~ Vodoléčba 

Uhličitá koupel 

Přísadové koupele 

Sirná koupel 

Vířivá koupel 

Perličková koupel 

Podvodní masáž 

Skotský střik 

Inhalace 

Kneippova bylinná koupel 

-,. Elektroléčba 

Diadynamik 

Interferenční proudy 

Magnetoterapie 

Solux 

Ultrazvuk 

~ Masáže 

Klasická masáž 

Reflexní masáž 
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Masáž Shiatsu 

Aromamasáž 

Masáž horkými lávovými kameny 

Sedativní masáž obličeje 

Křišťálová masáž 

~ Aplikace tepla a chladu 

Parafinové zábaly 

Kryoterapie 

~ Léčebná tělesná výchova 

Léčebná TV skupinová 

Léčebná TV individuální 

Léčebná TV cvičení na velkých míčích 

Léčebná TV posilování 

Léčebná TV cvičení v bazénu 

Měkké mobilizační techniky 

Rotoped 

~zenáterénníchůze 

Relaxační cvičení 

~ Speciální léčba 

Plynové injekce 

Přístrojová lymfodrenáž 

Reflexologie plosky nohou 

Anticelulitidní zábal 

Medovo-mléčný zábal 

Aromatický zábal s mořskou řasou 

KORÉ solná jeskyně 

Nabídka pobytu 

).> Léčebná lázeňská péče 

Léčba představuje 3týdenní lázeňský pobyt s maximálním důrazem na léčbu 

pohybového aparátu. Skladba a rozvrh procedur navržených předními odbornými 

lékaři v oblasti léčby pohybového ústrojí vedou k dlouhodobě dosahovaným 
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skvělým výsledkům. Skladba procedur obsahuje: lx vstupní lékařské vyšetření, 

3x rašelinový obklad malý, lx přísadová koupel Godová, sirná nebo bylinná) + 

suchý zábal, 2x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, 2x individuální 

rehabilitace, 2x skupinová rehabilitace, 4x elektroléčba, 2x parafin, 2x klasická 

masáž částečná, 2x plynové injekce. 

~ Relax 

Relaxační pobyt představuje nabídku týdenního lázeňského pobytu pro individuální 

zájemce s důrazem na léčbu pohybového aparátu, relaxaci a celkovou fyzickou 

i psychickou regeneraci. Skladba a rozvrh procedur jsou odbornými lékaři 

navrhovány s ohledem na klienta takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximální 

regenerace a účinnost léčby byla optimální. Skladba procedur zahrnuje: lx odborná 

lékařská konzultace, lx klasická masáž částečná, lx masáž horkými lávovými 

kameny 30 min., lx rašelinový obklad malý, lx aromatická masáž, lx tělový zábal 

medovo-mléčný, 2x perličková koupel + suchý zábal, lx perličková nebo vířivá 

koupel s přísadou Zlatá rosa + suchý zábal. 

~ Wellness 

Skladba procedur Je navržena s důrazem na relaxaci a celkovou regeneraci 

duševních i fyzických sil. Klient je maximálně hýčkán a opečováván. Týdenní pobyt 

zahrnuje: lx odborná lékařská konzultace, lx perličková nebo vířivá koupel 

s přísadou Zlatá rosa + suchý zábal, 2x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, 

lx Kneippova bylinná koupel+ suchý zábal, lx Koré - solná jeskyně, lx klasická 

masáž částečná, lx rašelinový obklad malý, 2x léčebná tělesná výchova, 

lx aromatická masáž, lx tělový zábal medovo - mléčný, lx sedativní masáž 

obličeje. 

);o> Stop nadbytečným kilogramům 

Hlavním cílem tohoto programu je snížení hmotnosti a zpevnění postavy. Je založen 

na nejmodernějších poznatcích vědy, kdy pohyb a dietní strava jsou doplněny 

relaxačními procedurami, které činí pobyt příjemným. Program je určen 

pro všechny, kteří chtějí upravit svoji váhu a zároveň si uvědomují, že aktivně 

strávená dovolená poskytne tělu i duši mnohem více, než pasivní odpočinek. 

Týdenní skladba procedur zahrnuje: lx vstupní lékařské vyšetření, lx výstupní 

lékařské vyšetření, 2x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, lx klasická 
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masáž částečná, 2x Aqua aerobik, 3x léčebná tělesná výchova, 2x řízená terénní 

chůze, 4x posilovna pod dohledem fyzioterapeuta, 2x přístrojová lymfodrenáž, 

lx odborná přednáška, volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu, rotoped- volně 

k dispozici po celou dobu pobytu 

~ Rekondice 

Týdenní nebo 14denní program je určen klientům s momentálními i dlouhodobě 

trvajícími problémy pohybového aparátu. Odborný lékař modifikuje skladbu 

procedur s ohledem na dosažení optimálních výsledků léčby individuálních 

problémů klienta. Rekondiční procedury jsou doplněny o relaxační kůry pro 

zajištění fyzické a psychické pohody. Týdenní skladba procedur zahrnuje: 

lx vstupní lékařské vyšetření, lx přísadová koupel Godová, sirná nebo bylinná) + 

suchý zábal, 2x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, 2x skupinové cvičení 

v bazénu, 2x rašelinový obklad malý, 2x klasická masáž částečná, lx individuální 

rehabilitace, 2x volné plavání. 

);;> Rekondice TEP 

Týdenní a čtrnáctidenní program je určen klientům po ortopedických operacích 

s použitím kloubní náhrady. Skladba procedur je navržena odbornými lékaři. Důraz 

je kladen na léčebný tělocvik, doplněný o relaxační kůry pro zajištění stavu fyzické 

a psychické pohody. Skladba procedur zahrnuje: lx vstupní lékařské vyšetření, 

lx přísadová koupel Godová, sirná nebo bylinná) + suchý zábal, 2x perličková nebo 

vířivá koupel + suchý zábal, 2x klasická masáž částečná, 2x skupinová rehabilitace, 

3x skupinové cvičení v bazénu, 2x individuální rehabilitace, 4x elektroléčba, 

2x rašelinový obklad malý, lx volné plavání. 

~ KORÉ - moře na dlani 

Je to unikátní odpočinkový program, kde jsou účinně zkombinovány klasické 

relaxační procedury s pobytem v Koré solné jeskyni. Jedinečné "mořské" 

mikroklima, které v solné jeskyni panuje je nejen velmi uvolňující, ale také zdraví 

prospěšné. Jedna kúra v solné jeskyni se vyrovná 3 dnům stráveným u moře. Jeden 

týden obsahuje: lx odborná lékařská konzultace, 4x Koré solná jeskyně, 

lx perličková nebo vířivá koupel s přísadou Zlatá rosa+ suchý zábal, lx Kneippova 

bylinná koupel + suchý zábal, lx perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, 
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lx klasická masáž částečná, lx havajsko - indická masáž A YUS LOMl, 

lx aromatický zábal s mořskou řasou, lx sedativní masáž obličeje, 2x volné plavání. 

~ Volnýdech 

Týdenní pobytový program "Volný dech" je určen pro všechny, kteří si chtějí 

v lázeňském prostředí odpočinout od každodenního shonu, ale zároveň si chtějí 

zlepšit svoJe zdraví. Tradiční lázeňské procedury jsou zkombinovány 

s každodenním pobytem v KORÉ solné jeskyni. V solné jeskyni je unikátní 

mikroklima, které je velmi podobné mořskému klimatu a příznivě působí zejména 

na dýchací ústrojí, kožní nebo cévní problémy. Týdenní skladba procedur zahrnuje: 

lx vstupní lékařské vyšetření, 6x Koré solná jeskyně, 2x klasická masáž částečná, 

4x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, lx individuální rehabilitace, 

2x Bohdanečská slatina v zábalové vaně. 

~ Pobyt pro seniory 

Jedná se o pobyt sestavený tak, aby i klient vyššího věku využil plně možností, které 

Léčebné lázně Bohdaneč nabízejí. Kromě koupelí v přírodní léčivé vodě 

a uvolňujících masáží bude mít možnost absolvovat jedinečnou proceduru - slatinu 

v zábalové vaně. Odborná konzultace s lékařem mu pomůže při řešení 

individuálních problémů. Týdenní skladba procedur zahrnuje: lx vstupní lékařské 

vyšetření, 4x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, 2x klasická masáž 

částečná, lx rašelinový obklad malý, lx parafin, lx Koré - solná jeskyně 

~ Relaxačně odpočinkový pobyt 

Pro klienty zavalené prací a denně stresované starostmi je připraven relaxačně 

odpočinkový pobyt s cílem načerpání nové energie a dobré nálady. Nabízí možnost 

konzultace obtíží s vysoce kvalifikovanými lékaři, absolvování perličkových 

a vířivých koupelí, uvolnění se při klasické masáži a pobyt v unikátním prostředí 

Koré - solné jeskyně. Skladba procedur: lx odborná lékařská konzultace, 

lx perličková nebo vířivá koupel s přísadou GOČÁR+ suchý zábal, lx perličková 

nebo vířivá koupel+ suchý zábal, lx klasická masáž částečná, lx masáž horkými 

lávovými kameny (30 min.), lx rašelinový obklad malý, lx Koré - solná jeskyně . 

.,_ Víkendový pobyt 

Tento pobyt nabízí strávit pohodový víkend relaxací. Zanechat každodenní starosti 

za branami lázní a ponořit se do přírodních léčivých koupelí, svěřit se do vnímavých 
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rukou masérů a odpočinout si v mořském klimatu Koré - solné jeskyně. Skladba 

procedur: 2x perličková nebo vířivá koupel + suchý zábal, lx klasická masáž 

částečná, lx masáž horkými lávovými kameny (30 min.), lx Koré - solná jeskyně. 

5.2.3 Janské Lázně 

Vedení státních léčebných lázní usiluje nejen o domácí klientelu, ale i o klientelu 

zahraniční. Spolupracují s domácími zdravotními pojišťovnami a se zahraničními 

cestovními kancelářemi, zabývajícími se zprostředkováním léčebných pobytů. Zajištěna 

je stálá sesterská a lékařská služba. Přijímací prohlídky pacientů obstarává 7 lékařů. 

Léčebnými metodami jsou: 
., 

Vodoléčba ,. 
Uhličitá koupel 

Přísadové koupele 

Vířivá koupel 

Perličková koupel 

Podvodní masáž 

Skotský střik 

~ Elektroléčba 

Interferenční proudy 

~a~etoterapie 

Solux 

Ultrazvuk 

Galvanizace 

Laser 

Horské slunce 

Biotronová lampa 

~ ~asáže 

Klasická masáž 

Reflexní masáž 
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~ Aplikace tepla a chladu 

Parafinové zábaly 

~ Léčebná tělesná výchova 

Léčebná TV skupinová 

Léčebná TV individuální 

Léčebná TV cvičení na velkých míčích 

Léčebná TV posilování 

Léčebná TV cvičení v bazénu 

Měkké mobilizační techniky 

Rotoped 

Škola zad 

Cvičení s pružnými tahy 

Skupinová chůze 

Dechová gymnastika 

Logopedie 

Elektrický chodník 

Ergoterapie - nácvik soběstačnosti 

~ Speciální léčba 

Oxygenoterapie 

Klimatoterapie 

Nabídka pobytů 

~ Léčebný lázeňský pobyt 

Je sestaven na základě vstupní lékařské prohlídky a obsahuje 3 - 4 procedury denně 

dle individuálm'ho léčebného plánu. 

~ Ozdravně relaxační program 

Program je zaměřen na obnovu psychických a fyzických sil. Program zahrnuje 

vstupní lékařskou prohlídku, 3x cvičení v rehabilitačním bazénu, 3x plavání 

v rehabilitačním bazénu, 3x klasickou masáž, 3x elektroléčbu, 2x skotské střiky. 

~ Rekondiční pobyt 

Tento program je plný pohybu a relaxace, navodí celkové uvolnění a rekondici 

pohybového aparátu. Program procedur zahrnuje: vstupní lékařská prohlídka, 
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3x cvičení v rehabilitačním bazénu, 3x plavání v rehabilitačním bazénu, 3x klasická 

masáž, 3x elektroléčba, 2x skotské střiky, 2x perličková nebo uhličitá koupel, 

2x plynová injekce. 

-, Víkendový relaxační pobyt 

Trvá od čtvrtka odpoledne do neděle. Zahrnuje: lx cvičení v bazénu, lx léčebná 

tělesná výchova, lx elektroléčba, 3x plavání v bazénu, lx perlivá lázeň a lx masáž. 

~ Týdenní ambulantní balíček - klasický 

Zahrnuje: 3x plavání a vířivka v bazénu, 2x částečná klasická masáž, 2x celková 

ozonoterapie. 

-, Týdenní ambulantní balíček - vodní 

Obsahuje: 3x plavání a vířivka v bazénu a 3x perličková koupel s přísadou. 

-, Týdenní ambulantní balíček - sportovní 

Obsahuje: 3x plavání a vířivka v bazénu, lx částečná klasická masáž, 2x rašelinový 

zábal, 2x posilovna. 

5.2.4 Lázně Velichovky 

Léčba pacientů je v těchto lázních zajištěna za úzké spolupráce s lékaři z Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Vstupní prohlídky nových pacientů a stálou péči zajišťuje 

6 ošetřujících lékařů. 

Léčebnými metodami jsou: 

~ Přírodní léčivý zdroj - slatina 

Slatinná koupel 

Slatinný zábal 

Slatinný obklad 

~ Vodoléčba 

Přísadové koupele 

Vířivá koupel 

Perličková koupel 

Podvodní masáž 
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Skotský střik 

Uhličité koupele 

Hořečnatá koupel 

Hydromasážní koupele 

Střídavé nožní koupele 

~ Elektroléčba 

Interferenční proudy 

Magnetoterapie 

Ultrazvuk 

Laser a jiné druhy fototerapie 

~ Masáže 

Klasická masáž 

Reflexní masáž 

Aroma masáž 

Baňková masáž 

Čokoládová masáž 

Medová masáž 

Duo masáž -pro páry 

Masáž horkými lávovými kameny 

Thajská masáž 

Ammamasáž 

~ Aplikace tepla a chladu 

Parafinové zábaly 

Kryoterapie 

);.> Léčebná tělesná výchova 

Léčebná TV skupinová 

Léčebná TV individuální 

Léčebná TV na přístrojích 

Léčebná TV cvičení v bazénu 

Měkké mobilizační techniky 

Instruktáž a zácvik pacienta 

Rotoped 
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), Speciální léčba 

Plynové injekce 

Přístrojová lymfodrenáž 

Ruční lymfodrenáž 

Akupunktura 

Suché uhličité koupele 

Oxygenoterapie 

Nabídka pobytů 

~ 14denní léčebný pobyt 

Lázeňský pobyt pro vylepšení kondice, posílení imunity a načerpání energie. Je 

možné sestavit si lázeňský program dle svých představ na 14 dní nebo si nechat 

poradit odborm'ky. Tento pobyt je vhodný pro všechny věkové kategorie a zahrnuje: 

lx lékařská prohlídka, procedury v hodnotě 8 000 Kč na celý pobyt. 

~ Týdenní léčebný pobyt 

Lázeňský pobyt pro vylepšení kondice, posílení imunity a načerpání energie. 

Lázeňský program je sestaven dle přání klienta nebo s pomocí lázeňských lékařů. 

Vhodný pro všechny věkové kategorie. Zahrnuje: lx lékařská prohlídka, procedury 

v hodnotě 4 000 Kč na celý pobyt. 

~ Rehabilitační a rekondiční pobyt pro ženy po operaci karcinomu prsu 

Ženám s onkologickým onemocněním a následnou operací prsu se nabízí 8denní 

speciální rehabilitační a relaxační program. Obsahuje procedury: lx konzultace 

s lékařem, 2x přístrojová lymfodrenáž, 2x perličková koupel, 2x bylinná koupel. 

~ 14denní léčebný pobyt pro redukci hmotnosti 

Tento léčebný pobyt k redukci hmotnosti je určen klientům, kteří mají problém 

s nadváhou a také pacientům po operaci žaludku pro maligní obezitu. 

Obsahuje procedury: 1 Ox skupinová léčebná tělesná výchova, 6x masáž klasická 

částečná, Sx přístrojová lymfodrenáž, lx reflexní terapie, 2x vodoléčba, 3x slatinný 

zábal, 3x podvodní masáž. 

~ Týdenní bahenní rošády 

8denní pobyt zahrnuje: 2x slatinná koupel, lx slatinný zábal, lx masáž horkými 

kameny lx masáž klasická částečná, lx Amma masáž, lx bylinná koupel, 

60 



lx hořečnatá koupel. Netradiční způsob odpočinku a relaxace, ideální rehabilitace 

pro tělo, duši i mysl. 

)> Manžerský sen 

Týden nabitý aktivitami k odbourání stresu, odpočinkem a relaxací, sportem, 

čerpáním nových sil a vitality. Pobyt vhodný pro všechny klienty, kteří přenechají 

veškerou péči na personálu a nechají se jen hýčkat. Zahrnuje procedury: 

2x lymfodrenáž, lx masáž horkými kameny, lx thajská masáž, lx aroma masáž, 

lx koupel s mořskou solí, lx slatinná koupel, lx Amma masáž, lx hořečnatá 

koupel. 

~ Antistresový týdenní pobyt 

Ojedinělý program, který po celou dobu pobytu odbourává nahromaděný stres, 

navrátí rovnováhu těla a duše, zharmonizuje činnosti organismu a dodá novou 

energii a vitalitu do života. Zahrnuje: lx masáž horkými kameny, lx thajská masáž, 

lx Africká koupel, lx Amma masáž, lx Cristalline masáž. 

~ Týden pro seniory 

Pro vylepšení kondice, celkového zdravotního stavu a psychiky, pnJemný 

odpočinek a uvolnění v lázeňském prostředí s ohledem na potřeby a požadavky 

seniorů (pro osoby starší 60 let). Obsahuje: 2x oxygenoterapie, 2x masáž klasická, 

lx perličková koupel, lx bylinná koupel, 2x slatinný zábal, lx Amma masáž. 

)> W ellness týden pro ženy 

Skvělý způsob odpočinku a relaxace, regenerace organismu, unikátní péče a služby 

pro celé tělo a duši. Obsahuje procedury: lx masáž horkými kameny, lx masáž 

klasická, lx koupel s mořskou solí, lx perličková koupel. 

}.> Speciální týden pro muže 

Také muži se mohou nechat hýčkat. Program zahrnuje: 2x lymfodrenáž, 2x masáž 

klasická, lx thajská masáž, lx perličková koupel, lx hořečnatá koupel. 

"_ Silvestrovský pobyt (3 dny) 

» Novoroční vitalita (3 dny) 

)> Vánoční siesta (3 dny) 

'-,. Vánoční relax (5 dnů) 

)> Lázeňský po byt s golfem - mistrovský ( 4 dny) 

~ Lázeňský pobyt s golfem - začátečníci (4 dny) 
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~ Víkendové medové rošády (4 dny) 

» Víkendové čokoládové rošády ( 4 dny) 

');- Víkendové bahenní rošády (4 dny) 

~ Prodloužený víkend Relax (4 dny) 

~ Prodloužený víkend pro dámy ( 4 dny) 

5.2.5 Vyhodnocení kritéria Léčebné metody 

Rozhodující pro hodnocení bylo množství nabízených druhů od každé sledované 

léčebné metody. Nebrala se v potaz kvalita poskytovaných služeb ani množství klientů, 

které je možno uspokojit v danou chvíli. Veškeré započítané druhy léčebných metod 

pocházejí ze základní nabídky pacientům. Jednak to jsou procedury doporučované 

lékařem, ale také ty, které si může každý klient dokoupit. V úvahu nebyly brány ani 

možnosti v dalších doplňkových službách, jako jsou např. různá ošetření pod hlavičkou 

kosmetiky. 

V hodnotící tabulce byly porovnány skupiny nabízených léčebných metod z hlediska 

množství. Pouze orientační byla nabídka připravených léčebných a relaxačních pobytů, 

které zahrnovaly již rozepsané procedury. Stupnice hodnocení byla O- 10 bodů. 
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Tabulka č. 2 - Léčebné metody 

Kategorie -Léčba 
Kritérium- LÉČEBNÉ METODY 

L. Bělehrad 
LHebaé metody počet 

druhd body 
Slatina 3 10 
Vodoléčba 10 10 
Elek"troléčba 4 o 
Masáže 5 3,75 
Aplikace tepla a 2 10 
chladu 

Léčebná tělesná 7 o 
výchova 
Speciálni léčba 6 8 

Celkem 37 41,75 

Stupnice hodnotících bodů: O - 1 O 
1 O bodů = nejvyšší nabídka 
O bodů = nejnižší nabídka 

Zdroj dat:vlastní zpracování 

L. BohdanK 
počet 

druhů body 

3 10 
9 7,50 
5 2,50 
7 6,25 

2 10 

9 2,86 

7 10 
42 49,11 

Janské L. L. VeUc:ho_vky_ 
počet počet 

druh O body druh 'O body 
o o 3 10 
6 o 9 7,50 
8 10 4 o 
2 o 10 10 

I o 2 10 

14 10 7 o 
2 o 6 8 

33 20 41 45,50 

Z výsledků této kategorie jsou patrné nepříznivé výsledky pro Janské Lázně. Z tabulky 

č. 2 je zřejmé, že nejvíce bodů ztratily Janské Lázně u léčebné metody slatina, která se 

zde nevyskytuje. Naopak velkým přínosem byla široká nabídka léčebné tělesné 

výchovy, kterou předčily ostatní lázně. S největším počtem bodů se umístily Lázně 

Bohdaneč, které vynikají v nabídce speciální léčba. Samoplátecké klientele tak mohou 

nabídnout nejširší možnosti výběru. Ostatní lázně se svým výsledkem pohybují kolem 

poloviny možných získaných bodů. 
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5.3 Kritérium Nabídky pro volný čas 

Nabídky využití volného času jsou v komparativní analýze v kategorii Cestovního 

ruchu. Velice úzce se protínají s kritérii Turistické trasy a Příležitosti ke koupání. Patří 

mezi základní otázky při rozhodování klienta, do jakých lázní pojede. Bezprostředně 

prvním vylučovacím kritériem jsou indikace a přírodní léčivé zdroje lázní. 

Lázeňský pobyt má dvě stránky, které se vyskytují společně. Jedna strana je medicínská 

(zdravotní) a druhá je nemedicínská. Ta vytváří podmínky pro maximalizaci 

zdravotního efektu. K nemedicínským faktorům patří ubytování, stravování, lázeňské 

prostředí a také kulturně - společenské vyžití (Nejdl, 2005). 

To, jak stráví klient volný čas mimo léčebné procedury, v něm vytváří vzpomínky na 

celý jeho pobyt. Je to kritérium, které zabezpečuje, aby se klient nenudil a získal hezké 

zážitky. V komparativní analýze byly porovnány možnosti trávení volného času 

z pohledu existence či neexistence volno-časových aktivit a následně obodovány. 

Bodovalo se na stupnici O - 1 O bodů. 

5.3.1 Lázně Bělohrad 

Anenské slatinné lázně leží v malém městečku Lázně Bělehrad, jež je obklopeno 

krásným územím Podkrkonoší a Podzvičinska. V blízkosti se nacházejí hojně 

navštěvované lokality Českého ráje na straně jedné a Krkonoš na straně druhé. Klienti 

mají mnoho možností, jak v lázních příjemně trávit čas obklopeni krásnou přírodou. 

V příjemném teplejším počasí mají možnost půjčit si horské kolo, zahrát si tenis na 

místních tenisových kurtech, navštívit koncerty pod širým nebem, zúčastnit se výletu do 

okolí lázeňským minibusem nebo si zahrát minigolf. Výlety se pořádají do zajímavých 

míst a měst v okolí, např. do Krkonoš, Českého ráje nebo do Dvora Králové 

s pověstným safari. Z historických památek se nabízí zámek Kuks, Hrubá Skála 

a Hrádek u Nechanic nebo hrady Kost a Trosky. V zimě se nabízí možnost návštěv 

tanečních večerů, besed a přednášek, posezení v místní kavárně či restauraci. Hosté mají 
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možnost nákupu suvenýrů v lázeňském obchůdku nebo využití služeb kadeřnice, 

kosmetičky, pedikérky, návštěvy sauny či solária. 

V roce 2003 byl slavnostně otevřen nový bazén. Je velký 20 x 10 metrů a má nerezový 

korpus s množstvím masážních a perličkových trysek. O rok později bylo vybudováno 

i minigolfové hřiště s parametry závodních drah pro mezinárodní soutěže. Nedávno 

bylo dokončeno i nové relaxačně-kosmetické studio. 

". Venkovní aktivity 

Cyklistika 

Jízda na koni 

Minigolf 

Nordic walking 

Tenis 

Volejbal 

~ Vnitřní aktivity 

Bazén 

Fitcentrum 

Sauna 

Solárium 

Stolní tenis 

.,. Společenské aktivity 

Internet 

Kavárna 

Knihovna 

Kulečník 

Kulturní program lázní 

Nákup suvenýrů 

Organizovaný výlet 

Restaurace 

Šipky 
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~ Přírodní podmínky 

Procházky 

Přírodní koupaliště 

5.3.2 Lázně Bohdaneč 

Lázeňský areál je situován v centru městečka Lázně Bohdaneč a je zasazen do parku 

postupně přecházejícího v les. Budovy svým umístěním tvoří pomyslnou podkovu. 

V jejím centru se nachází promenáda, kromě cca 20 metrů jsou všechny budovy spojeny 

zateplenými kolonádami, z kterých se vchází nejen do procedur, ale i do jídelen, 

fitcentra, knihovny, obchůdků, kulturního sálu, kavárny, kadeřnictví, bazénu atd. V 

komplexu pacient nalezne prakticky vše, co ke svému pobytu v lázních potřebuje. Může 

se tu zúčastnit nejrůznějších kulturních produkcí od přednášek a tanečních večerů přes 

výtvarnou dílnu, koncerty a divadla nejrůznějších forem až po klubová posezení s 

pražskými umělci. Pořádají též prohlídky měst a autobusové zájezdy s delegátem. Pro 

využití volného času a současně posílení fyzické kondice i vnitřní rovnováhy mohou 

klienti využít nabídku sportovního zázemí skýtající krytý bazén o velikosti 9 x 20 

metrů, půjčovnu a úschovnu kol, posilovnu, stolní tenis, venkovní minigolf. Klienti si 

mohou zahrát šipky či kulečník. Příjemné je i posezení v kavárně, snack baru nebo v 

lázeňské restauraci. Mezi doplňkové služby patří lázeňská knihovna, kosmetika, 

pedikúra, sauna a solárium. 

V okolí Lázní Bohdaneč nalezneme množství zajímavých míst, které se mohou stát 

cílem výletů. Patří sem Hrádek u Nechanic, Muzeum loutek v Chrudimi, Hradec 

Králové, Proboštův betlém v Třebechovicích, Ratibořice, Kuks nebo zámek Kačina. 

Výhodné spojení je také do Pardubic, kam jezdí městský trolejbus. 

~ Venkovní aktivity 

Cyklistika 

Jízda na koni 

Nordic walking 
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Tenis 

Volejbal 

".. Vnitřní aktivity 

Bazén 

Fitcentrum 

Sauna 

Solárium 

Stolní tenis 

~ Společenské aktivity 

Internet 

Kavárna 

Knihovna 

Kulečník 

Kulturní program lázní 

Nákup suvenýrů 

Organizovaný výlet 

Restaurace 

Šipky 

~ Přírodní podmínky 

Procházky 

Přírodní koupaliště 

5.3.3 Janské Lázně 

Dospělí klienti mohou využít svůj volný čas návštěvou pravidelných kulturních akcí. 

V prostorách Kolonády se často konají taneční nebo country večery a diskotéky. Malý 

sál v Janském Dvoře je místem pro koncerty vážné hudby. O aktuálních programech 

na jednotlivé měsíce jsou pacienti informováni v Kulturním zpravodaji. V letních 

měsících (červen - září) jsou pořádány promenádní koncerty v prostoru před 

Kolonádou. Všechna kulturní zařízení jsou řešena bezbariérově, jsou snadno přístupná 

i pacientům odkázaným na invalidní vozík. Rehabilitační termální bazén, který je další 
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možností využití volného času, se nachází za Lázeňským domem. Bazén má 

asymetrický tvar, jeho vodní plocha je cca 230 m2
, hloubka od 1,2 do l,Sm. Je 

zásobován termální vodou z léčivých pramenů Janova a Černého . Další součástí bazénu 

jsou různé vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, masážní a perličková lůžka a dvě 

perličkové lázně, z nichž jedna má teplotu 32°C. Dva další perličkové bazénky jsou 

pacientům k dispozici na venkovní terase. Kromě toho mohou pacienti a návštěvníci 

bazénu využívat saunu a parní boxy. Bazén je vybudován i pro návštěvníky se sníženou 

pohybovou schopností - bezbariérově. 

Klienti mají dále možnost podnikat krátké procházky i náročnější túry po udržovaných 

a dobře značených cestách po Krkonoších a obdivovat stále se měnící panorama. 

Lanovkou se mohou dopravit na vrchol Černé hory (1299 m), která je výchozím bodem 

pro letní i zimní turistiku v oblasti chráněné přírodní rezervace Krkonošského národního 

parku. Klientům, kteří si chtějí zpestřit pobyt autovýletem do okolí, je doporučena 

návštěva ZOO - Safari ve Dvoře Králové nad Labem, barokní zámek Kuks se vzácnými 

barokními sochami Matyáše Brauna nebo muzeum antického umění v Hostinném. 

K případným nákupům mohou využít města Trutnov, Vrchlabí nebo Hradec Králové. 

., Venkovní aktivity 

Cyklistika 

Jízda na koni 

Nordic walking 

Tenis 

Volejbal 

~ Vnitřní aktivity 

Bazén 

Fitcentrum 

Sauna 

Solárium 

Stolní tenis 

~ Společenské aktivity 
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Internet 

Kavárna 

Knihovna 

Kulečník 

Kulturní program lázní 

Nákup suvenýrů 

Organizovaný výlet 

Restaurace 

-,. Přírodní podmínky 

Procházky 

5.3.4 Lázně Velichovky 

Lázně se nacházejí v turistickém regionu Východních Čechy, jejichž dominantou jsou 

nejvyšší české hory Krkonoše. Klienti Lázní Velichovky mají možnost každodenně 

využít připravený kulturní program, vyrazit si s průvodcem do okolí lázní nebo si 

mohou vytvořit program strávení svého volného času sami. Skýtá se jim možnost 

využití nabízených služeb v lázních či možnost navštívit nedaleká centra volnočasových 

aktivit. V lázních se tedy mohou zúčastnit pravidelně pořádaných plesů, tanečních 

zábav, koncertů a přednášek. Mezi nabízené služby ke zkvalitnění a zpříjemnění pobytu 

patří pedikúra, manikúra, kosmetika a kadeřnictví. 

Pro sportovně založené klienty je zde široká nabídka aktivit. Na kole mohou objevovat 

krásy blízkých památek, jakou jsou např. zámek Kuks, nebo Opočno, Český Ráj, 

Babiččino údolí a přírodu Krkonoš. Další možností je zapůjčit si horská kola, 

společenské hry, zahrát si kuželky či navštívit knihovnu. Nedaleko lázní se nachází 

nový areál K-Triumf, který nabízí sportovní vyžití jako bowling, tenis, squash, 

posilovna, sauna, myslivost či rybolov. V blízkém areálu Nová Amerika, vzdáleném 

pouhých 5 kilometrů, lze využít golfové hřiště a jezdectví. Pro nadšence golfu je zde 

k dispozici 27 jamkové hřiště. 
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Klienti, kteří chtějí vychutnávat lázeňskou pohodu a klid, mohou navštívit růmé 

přednášky a besedy, účastnit se prohlídek historických míst v obci, procházet se 

v lázeňském parku, poslechnout si koncert na promenádě a v pozdějších hodinách se 

pobavit při taneční zábavě. 

;. Venkovní aktivity 

Cyklistika 

Golf 

Nordic walking 

Tenis 

Volejbal 

;. Vnitřní aktivity 

Bazén 

Bowling 

Fitcentrum 

Sauna 

Solárium 

Squash 

Stolní tenis 

;. Společenské aktivity 

Internet 

Kavárna 

Knihovna 

Kulturní program lázní 

Nákup suvenýrů 

Organizovaný výlet 

Restaurace 

~ Přírodní podmínky 

Procházky 
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5.3.5 Vyhodnocení kritéria Nabídky pro volný čas 

Každé lázeňské místo má svou vlastní nabídku možností, jak strávit volný čas. Nabídky 

jsou ovlivněny okolním terénem, umístěním lázní a určitou spoluprací s dalšími 

subjekty v daném místě. Jelikož toto kritérium je nejsledovanějším u samoplátecké 

klientely, která přináší lázním nejvyšší příjmy, je nutné se o tuto oblast zajímat, neustále 

ji rozšiřovat a zdokonalovat. 

Tabulka č. 3 - Nabídky pro volný čas 

Kategorie - Cestovní ruch 
Kritérium - NABÍDKY PRO VOLNÝ ČAS 

L.Bělohrad L. Bohdand 
Nabidky čet 

druhu 
Venkovní aktivity 6 
Vnitřní aktivity 5 
Společenské aktivity 9 
Přírodní podmínky 2 

f-· 

Celkem 22 

Stupnice hodnotících bodů: O - 1 O 
1 O bodů = nejvyšší nabídka 
O bodů = nejnižší nabídka 

Zdroj dat: vlastní zpracování 

počet 
body druhů bod_y_ 

10 5 o 
o 5 o 
10 9 10 
10 2 10 -
30 21 20 

Jauké L. L.Vellehovky 

počet počet 

druhů body druhů body 
5 o 5 o 
5 o 7 10 
8 5 7 o 
1 o 1 o 
19 s 20 10 

Porovnávalo se 25 možností volno-časových aktivit, u kterých se nesledovala ani 

kvantita ani kvalita. Rozhodující bylo, zda se aktivita v dané lokalitě může provozovat 

a zda ji mohou využívat i lázeňští hosté. Některé aktivity se nacházely přímo v areálu 

lázní, jiné bylo možno zajistit zprostředkovaně přes recepci lázní. Zahrnuty byly 

i nabídky v blízkém okolí, které může klient využít sám po vlastním rozhodnutí. 

Z konečných výsledků, viz tabulka č. 3, Lázně Bělohrad skýtají největší potenciál 

v oblasti volného času. Nabízí se jim tak prostor oslovit co nejširší samopláteckou 

klientelu, protože mají co nabídnout. V Lázních Bohdaneč, Janských Lázních a Lázních 

Velichovky je patrný minimální rozdíl pouze v jedné až ve dvou nabídkách pro volný 
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čas, které se zde nenabízejí. Z tabulky č. 3 můžeme vyčíst, že průměrná nabídka pro 

volný čas se pohybuje kolem dvaceti různých aktivit ve všech zkoumaných lázní. Klient 

se v těchto lázních rozhodně nudit nebude. I při 3týdenním pobytu má možnost vybrat si 

každý den jinou doplňkovou činnost. 

5.4. Kritérium Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je posledním hodnoceným kritériem. Spadá do kategorie 

Organizace a marketing. Obodována byla existence či neexistence prostředků 

marketingové komunikace. Rozmezí bodů bylo stejné jako u ostatních kritérií, stupnice 

O - 10 bodů. 

Marketing se zabývá vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a činnostmi, které mají tyto 

vztahy dovést k uspokojivému závěru. Vychází z myšlenky, že ústředním zájmem všech 

lidí pracujících v organizaci je zákazník. Orientace firmy na marketing znamená učinit 

zákazníka středem všech rozhodovacích procesů. Organizace se tak snaží zjišťovat, 

co chce zákazník dnes a co bude chtít v budoucnu. Může to přinášet mnohé změny 

v sortimentu výrobků a služeb nebo přesun na nové trhy (Porter, 1994). 

Moderní marketing vyžaduje něco víc než pouze vývoj dobrého produktu s přitažlivou 

cenou a jeho zpřístupnění potenciálním zákazníkům. Firmy musejí také komunikovat se 

svými současnými a potenciálními zákazníky, odběrateli, dodavateli, zprostředkovateli 

a s veřejností. Každá firma je nevyhnutelně postavena do role autora a propagátora. Pro 

mnohé z nich není otázkou, zda mají vůbec komunikovat, ale spíše je pro ně 

problémem, co mají říci, komu a jak často. Mix marketingové komunikace se skládá 

z pěti hlavních nástrojů komunikace (Kotler, 2001). 

1. Reklama: jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží 

nebo služeb určitým investorem (brožury, katalogy, internet, placená reklama 

v médiích, filmy o destinaci, reklamní předměty, billboardy ... ). 
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2. Podpora prodeje: soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit k vyzkoušení 

produktu nebo služby nebo kjejich nákupu (účast na veletrzích a výstavách, 

soutěže, hry, odměny a dárky, zábavní akce, kupony, programy trvalých nákupů ... ). 

3. Public relations: řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy 

nebo produktu (cesty pro novináře, tiskové zprávy, interview a veřejné akce ... ). 

4. Osobní prodej: jednání tváří v tvář s jedním zákazníkem nebo s více potenciálními 

kupci za účelem prezentace produktu, zodpovězení dotazů a získání objednávky. 

5. Přímý marketing: využívání poštovních zásilek, telefonu, faxu, e-mailu nebo 

internetu pro bezprostřední předávání sdělení a získávání přímých odpovědí 

od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů. 

V dnešní době můžeme zaznamenat nový pohled na komunikaci jako na prostředek 

interaktivm'ho dialogu mezi firmou a jejími zákazníky, který vedou ve fázi před 

uskutečněním prodeje, v průběhu prodeje, při konzumaci a po skončení konzumace 

zboží či služeb. Firmy si musejí položit nejen otázku: "Jak najdeme své zákazníky?", 

ale také otázku: "Jak najdou zákazníci nás?" Díky technologickému pokroku mohou 

dnes lidé spolu komunikovat prostřednictvím mnoha médií (Kiráfová, 2003). 

5.4.1 Lázně Bělohrad 

Anenské slatinné lázně nemají zvláštní marketingové oddělení, o marketingové 

komunikaci rozhoduje obchodní oddělení, obchodní ředitel spolu s top managementem 

a externím pracovníkem firmy PURO-KLIMA. Přesto využívají mnoho nástrojů 

komunikačního mixu: 

? reklama 

tištěná reklama 

inzerát 

venkovní reklama 

elektronická reklama 

);> podpora prodeje 

dárkové předměty 
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'";;> 

., 

)o> 

soutěže 

produktové balíčky 

sezónní nabídky 

public relations 

články v tisku 

výstavy, veletrhy 

slavnostní příležitosti 

osobní prodej 

obchodní setkání 

prodejní výstavy, veletrhy 

přímý marketing 

dotazník 

direkt mail 

telefonické rozhovory. 

Za konkurenční výhodu Anenské slatinné lázně považují především individuální 

a laskavý přístup personálu ke klientům, téměř domácké prostředí. Dokladem toho jsou 

často opakované pobyty nejen z řad českých hostů, stejně tak i pobyty významných 

osobností. Další konkurenční výhodou je široká nabídka pobytů pro zahraniční klientelu 

spolu s jazykově proškoleným personálem. Symbolem lázní je tzv. klíč ke zdraví 

a jejich motto zní: "Cesta ke zdraví je u nás příjemná." Symbol lázní lze tradičně nalézt 

na všech reklamních předmětech. Referentky obchodního oddělení reprezentují lázně 

téměř pravidelně na veletrzích v České republice. I v zahraničí jsou pak lázně 

reprezentovány zejména v SRN a to na veletrzích v Dessau, Leipzig, Koln, Rhein, 

Zwickau, Dresden, Regensburg a Niirnberg či na workshopu v Dánsku. 
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5.4.2 Lázně Bohdaneč 

Vedení Léčebných lázní Bohdaneč se v posledních letech snaží zaměřit i na zahraniční 

klientelu. K zaplnění kapacity využívají spolupráce s několika cestovními kancelářemi, 

stejně jako i v případě ostatních lázní. Spolupracují zejména s domácími CK Balnex 

aBalneo. 

Z nástrojů marketingové komunikace využívají zejména: 

;. reklama 

tištěná reklama 

inzerát 

venkovní reklama 

elektronická reklama 

~ podpora prodeje 

dárkové předměty 

soutěže 

kupóny se slevou 

produktové balíčky 

sezónní nabídky 

~ public relations 

články v tisku 

výstavy, veletrhy 

slavnostní příležitosti 

~ osobní prodej 

obchodní setkání 

prodejní výstavy, veletrhy 

~ přímý marketing 

dotazník 

direkt mail. 

Za konkurenční výhodu Léčebné lázně Bohdaneč považují především vytápěnou 

kolonádu spojující všechny pavilony. Pacienti kolonádu oceňují zejména v zimních 
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měsících, kdy po absolvování procedur nemusejí vycházet do chladného počasí 

a mohou jednoduše projít kolonádou či odpočívat v pohodlných křesílkách kavárny. 

Za další výhodu považují dopravní dostupnost a profesionalitu zaměstnanců. 

Lákající novinkou, od března 2006, je KORÉ solná jeskyně. Je v ní unikátní klima 

vytvořené působením velkého množství soli, z kterého je jeskyně postavena. Jedna 

procedura v solné jeskyni, trvající 45 minut, se vyrovná 2 až 3 dnům pobytu u moře. 

5.4.3 Janské Lázně 

Přestože mají Janské Lázně co nabídnout, musí ke zviditelnění využívat různých 

marketingových nástrojů. 

~ reklama 

~ 

'? 

~ 

" 

tištěná reklama 

inzerát 

venkovní reklama 

elektronická reklama 

podpora prodeje 

dárkové předměty 

produktové balíčky 

sezónní nabídky 

public relations 

články v tisku 

výstavy, veletrhy 

osobní prodej 

obchodní setkání 

prodejní výstavy, veletrhy 

přímý marketing 

dotazník 

direkt mail. 
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Aby lázně rozšířily svou zahraniční klientelu, reprezentují vybraní zaměstnanci Státní 

léčebné lázně na zahraničních veletrzích v SRN - Reisemesse Leipzig a Reisemarkt 

Dresden. Konkurenční výhodou těchto lázní je nejen poloha turisticky hojně 

navštěvované destinace, ale i možnost léčení těžce hybných pacientů a vozíčkářů. Další 

konkurenční výhodou je jistě bazén zásobovaný přírodním zdrojem- termální vodou a 

aktivní spolupráce s městským úřadem na rozvoji cestovního ruchu celého regionu. 

5.4.4 Lázně Velichovky 

Lázně Velichovky se zaměřují jak na domácí, tak i na zahraniční klientelu. Což je pro 

lázně jistě nejen finančním přínosem, ale i možnou jistotou do budoucna pro případ 

možného zrušení úhrady komplexní lázeňské léčby. Zajistit co nejvyšší návštěvnost 

lázní pomáhají spolupracující cestovní kanceláře. 

Pro zviditelnění a větší návštěvnost využívají Lázně Velichovky různých nástrojů 

marketingové komunikace. 

~ reklama 

tištěná reklama 

inzerát 

venkovní reklama 

elektronická reklama 

~ podpora prodeje 

dárkové předměty 

soutěže 

kupony se slevou 

produktové balíčky 

sezónní nabídky 

". public relations 

články v tisku 

výstavy, veletrhy 
.,. osobní prodej 

obchodní setkání 
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prodejní výstavy, veletrhy 

~ přímý marketing 

dotazník 

direkt mail. 

Referentky lázní reprezentují společnost na následujících tuzemských veletrzích 

a výstavách: Holiday World Praha, Senior Praha, Harmonie Praha, Moderní žena 

Olomouc a Den zdraví Hradec Králové. Ze zahraničních veletrhů navštívily Kolín 

nad Rýnem a Brémy. 

Vedení Lázní Velichovek se neustále snaží zvyšovat kvalitu a rozsah nabízených služeb 

s ohledem na maximální spokojenost klientů společnosti. Mezi hlavní strategické 

záměry společnosti patří postupná modernizace a rekonstrukce lázeňských vil a tím 

zvyšování úrovně a kvality ubytování k dosažení evropského standardu. Dalším 

záměrem je rozšíření kapacity pro příjem většího počtu pacientů po ortopedických 

operacích. Mezi obchodní vize patří především zvýšení povědomí odborné i široké 

veřejnosti o existenci Lázní Velichovky, zvýšení zahraniční klientely, rozšíření spektra 

nabízených služeb a zvyšování spokojenosti pacientů a klientů společnosti. 

Za konkurenční výhodu Lázní Velichovky se považuje jejich téměř rodinné prostředí. 

Jsou to menší lázně umístěné v příjemném okolí vzdáleném od každodenního ruchu 

a stresu velkých měst. Tyto lázně jsou vyhledávány kvůli profesionálnímu přístupu 

svého personálu a další konkurenční výhodou, která je populární u pacientů, je jejich 

věhlasně známá kvalitní slatina. 

5.4.5 Vyhodnocení kritéria Marketingová komunikace 

Není důležité, zda organizace má nebo nemá marketingového ředitele nebo 

marketingové oddělení, ale je důležité to, že každý její pracovník ví, v čem je jeho práce 

důležitá ve prospěch hosta, jakým způsobem může přispět k jeho spokojenosti. 

Dosažení konkurenceschopnosti českých lázní spočívá nejen v marketingových 
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aktivitách samotných subjektů, ale zejména ve schopnosti spolupracovat, budovat 

jednotnou image lázeňského místa. Lidé přijíždějící do lázeňských míst vnímají místo 

jako celek. Vnímají krajinu, prostředí, nabízené služby, ochotu personálu, kulturní 

a sportovní možnosti, ale také vstřícnost místních obyvatel. Na území lázeňského místa 

se nachází mnoho poskytovatelů služeb, kteří mají rozdílné zájmy. Mnoho z nich se 

ocitá v pozici konkurentů. Proto je vhodné si konkurovat navzájem jenom tam, kde je to 

nezbytně nutné a jinde hledat možnosti spolupráce, tvorby společných balíčků 

i programů. 

Tabulka č. 4 - Marketingová komunikace 

Kategorie - Organizace a marketing 
Kritérium- MARKETINGOV Á KOMUNIKACE 

Ma rketingová 
L. Bilobrad 

komunikace p čet 
druh O 

Reklama 4 
Podpora prodeje 4 
Public relation 3 
Osobní prodej 2 

PňmÝ marketing 3 

Celkem 16 

Stupnice hodnotících bodů: O - 1 O 
1 O bodů = nejvyšší nabídka 
O bodů = nejnižší nabídka 

Zdroj dat: vlastní zpracování 

body 
10 
5 
10 
10 
10 
45 

L. Bohdanů 

počet 

druh O body 
4 10 
5 10 
3 10 
2 10 
2 o 

16 40 

JanskéL. L.Veliebovk.y 

počet počet 

druhd body druh O body 
4 10 4 10 
3 o 5 10 
2 o 2 o 
2 10 2 10 
2 o 2 o 

13 20 15 30 

Základním cílem komunikace je informování, přesvědčování a ovlivňování 

rozhodovacích procesů zákazníků, přenos sdělení od zdroje k příjemci. Správná směs 

reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a přímého marketingu je 

komunikační mix. Protože neexistují kvantitativní kritéria pro určení efektivnosti 

jednotlivých součástí mixu, je analyzování obtížné. Na základě výsledků z tabulky č. 4 

je zřejmé, že marketingovou komunikaci uplatňují všechny lázně. Počet 
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marketingových komunikačních nástrojů se pohybuje v rozmezí 13 až 16. U některých 

subjektů by byla na místě větší otevřenost a ochota poskytnout informace. I to je určitý 

druh komunikace a neochota je náznakem toho, že se něco snaží skrývat. Přesto, 

že zveřejnění výsledků a dobrých zpráv je pro ně určitou prezentací. Nejlepší celkové 

hodnocení tohoto kritéria mají Lázně Bělohrad. 

5.5 Shrnutí výsledkové části 

V analytické části byla podrobně porovnávána tři zkoumaná kritéria. Pro přehlednost 

byly veškeré informace zapsány do tabulek a obodovány příslušným počtem bodů. 

Počet dosažených bodů určuje hodnotu příslušného kritéria. Vysoká hodnota kritéria 

vypovídá o velmi dobrém konkurenčním postavení mezi zkoumanými lázněmi. Naopak 

nízká hodnota dává lázním signál, kde mají ještě rezervy a co mohou zlepšovat, aby se 

staly vážnými konkurenty pro ty lepší. 

V oblasti léčebných metod jsou na prvním místě Lázně Bohdaneč s počtem 50,61 bodu. 

S malým rozdílem, 3,61 bodu se umístily Lázně Velichovky. Dále pak Lázně Bělohrad 

s 41,75 bodů a poslední s 20 body Janské Lázně. Léčebné metody vycházejí 

z indikačm'ho seznamu léčených chorob a převážně jsou vázány na přírodní zdroje. 

V tomto ohledu jsou na tom nejhůře Janské Lázně, protože nemají přírodní zdroj 

slatiny, ze které jsou odvozeny některé léčebné procedury. Namísto toho Janské Lázně 

nabízejí nejvíce procedur léčebného tělocviku. Se vzrůstající oblibou rekondičních 

a relaxačních pobytů u samoplátecké klientely rozhoduje při výběru co nejširší nabídka 

procedur. Z tabulky č. 2 je zřejmé, že Lázně Bohdaneč mají největší výběr ze speciální 

léčby, kam patří např. lákavě znějící medovo-mléčný zábal, aromatický zábal s mořskou 

řasou nebo procedura v solné jeskyni. 

Kritérium Nabídky pro volný čas je pro klienty, kteří nejsou pohybově handicapováni, 

hlavní složkou vyplňující zbytek volného dne po procedurách. Pro běžnou populaci, 

která si jede do lázní odpočinout a relaxovat je to jistý signál, že se zde nebude nudit. 

Toto se netýká pouze lázní, ale záleží na možnostech, které nabízí jak lázeňské místo, 
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tak i jeho okolí. Nejvíce možností, jak se zabavit nabízejí Lázně Bělohrad. 

S minimálním rozdílem jedné nabídky jsou Lázně Bohdaneč a ostatní zařízení se liší 

taktéž vždy o jednu nabídku. 

Aby se o nabízených službách klienti dozvěděli, je třeba maximálně využít 

marketingové komunikace. Hlavním cílem je vyvolat zákazníkovu pozornost, zájem 

a stimulovat ho ke koupi lázeňského pobytu. V analýze se sledovalo několik základních 

prostředků komunikačního mixu (viz tabulka č. 4). Z výsledků plyne, že nejvíce o sobě 

dávají vědět Lázně Bělohrad se 45 body. 
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6 Vyhodnocení komparativní analýzy 

Bodové výsledky všech zkoumaných kritérií byly zapsány do tabulky č. 5. Aby bylo 

dosaženo objektivity hodnocení, všechny výsledky byly vynásobeny parametry tržní 

atraktivity. Jejich určení vychází z poznatků uveřejněných v časopise Tourism Review 

(2003, č. 3, s. 20-28), kde se uvádí přehled a vývoj nabídek na trávení volného času 

a některých dalších aktivit. Průzkum byl proveden cca v 50 německých lázních 

a cestovních kancelářích. Největší význam (asi 80% dotázaných) je přikládán wellness, 

následují volno-časové aktivity a fitness (70 %). Do budoucna má ale mít jejich 

důležitost klesající tendenci. Komplexní lázeňská péče je preferována jen asi 30 % 

s tím, že do budoucna bude její obliba narůstat až k cca 40 %. Rostoucí tendenci budou 

mít ještě outdoorové aktivity s 25 %. Stabilní pozici si budou udržovat krátkodobé 

pobyty se 70 %. 

Z toho vyplývá, že největší váhu má kritérium Nabídky pro volný čas, které dostalo 

nejvyšší parametr tržní atraktivity - 0,45. Léčebné metody jsou u samoplátců až 

za volno-časovými aktivitami - parametr 0,30. Nedílnou součástí marketingového 

procesu, jak dát zákazníkovi o "sobě" vědět, je marketingová komunikace - parametr 

0,25. Marketingové teorie jsou založeny na tom, že nejdůležitější je klient. 

Prostřednictvím odhalení a uspokojení potřeb a přání zákazníků dojde i organizace 

k naplnění svých cílů. Jednoduše poskytuje zákazníkovi to, co on chce a to ji dělá 

úspěšnou. Nejdůležitější nejsou co nejvyšší hodnotící čísla, ale v dlouhodobějším 

pozorování procentuální přírůstky. To je známka toho, že organizace jde správným 

směrem. 
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Tabulka č. 5 - Celkové hodnocení kritérií 

Parametr L. Bllohrad L. Bohdaneč JanskéL. L. Velichovky 
Kritérium tJtnf 

atraktivity body celkem body celkem body celkem boey celkem 

Léčebné 
metody 0,30 41,75 12~53 50,61 15,18 20,00 6.00 47,00 14,10 

Nabídky pro 
volný čas 0,45 30,00 13,50 20,00 9.00 5,00 ~.25 7,00 3~15 

Marketingová 
komunikace 0,25 45,00 11~25 40,00 10.00 20,00 5,00 25,00 6.25 

Celkem 1,00 37.28 34,18 13.25 23,50 

Zdroj dat: vlastní zpracování 

Po zhodnocení parametrem tržní atraktivity a sečtením bodů za všechna kritéria jsme 

dostali čtyři konečná čísla k porovnání. Z tabulky je vidět, že nejvyšší hodnotu 

37,28 bodů získaly Lázně Bělohrad. S malým rozdílem, cca 3 bodů, jsou Lázně 

Bohdaneč, které naopak v kritériu Léčebné metody získaly více bodů než Lázně 

Bělohrad. Dále pak Lázně Velichovky s rozdílem 13,78 bodů od Lázní Bělohrad, 

ačkoliv měly v kritériu léčebné metody také více bodů. Poslední se umístily Janské 

Lázně, které měly ve všech kritériích nejméně bodů. 

Z předchozího shrnutí byla vyvozena pro nejslabšího účastníka analýzy, Janské Lázně, 

následující doporučení: 

~ Zvýšení návštěvnosti lázní by bylo možné realizovat zvýšením samoplátecké 

klientely, která zajišťuje lázním nejvyšší příjmy. Tuto klientelu je možné 

přilákat rozšířením volno-časových aktivit a nabízet úspěšný a dnes velmi 

žádaný wellness program. Lázně musejí reagovat na nové požadavky 

na lázeňské služby, kterými jsou kratší pobyty, rekondiční, relaxační 

a antistresové programy, apod. Doporučením na rozšíření nabídek pro volný čas 

je např. vybudování stezek pro příznivce kolečkových bruslí, squashových 

kurtů, které jsou v oblibě a nebo golfového hřiště pro příznivce méně náročných 

aktivit. 
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~ Druhým doporučením je přímá nabídka rekondičních pobytů velkým 

společnostem. Firmy by v rámci odměn mohly zaměstnancům přispět poměrnou 

částkou na pobyt v lázních a tak prohloubit péči o zaměstnance. Podpořilo by to 

produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců vůči firmě a celkovou image 

společnosti. Pokud by za určitých podmínek (např. vyslání stanoveného počtu 

zaměstnanců) byla poskytnuta dané společnosti sleva, získaly by tak Janské 

Lázně jistotu vyššího počtu hostů. 

Podnikové wellness komentuje Lepešková (2008) také jako úsporu financí: 

" ... každý dolar zaplacený za wellness program ušetří dalších 10 za léčebné 

výlohy." 
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7 DISKUSE 

Protože trh se neustále vyvíjí, mění se a reaguje na nové požadavky poptávky, není ani 

tato analýza konečnou. Všechny subjekty by i nadále měly sledovat nové trendy i přání 

zákazníků a neustále se zlepšovat a maximálně uspokojovat přání a potřeby klientů. 

Jedině tak si zajistí dobré postavení na trhu mezi konkurenty. Pro další rozvoj 

zkoumaných lázeňských míst by bylo dobré zamyslet se nad řešením problémů, které 

vyplývají z dané analýzy. Za klíčové je možno považovat řešení následujících návrhů: 

1. Ponechat lázním jejich léčebný charakter, neustále zkvalitňovat léčebné 

metody a využívat tradice a dlouhodobých zkušeností s lázeňskou léčbou. 

2. Připravit nabídku nových léčebně-preventivních pobytů zaměřených 

na civilizační choroby. 

3. Neustále motivovat personál k co nejlepším pracovním výkonům, 

vstřícnému přístupu k pacientům a zároveň hlídat kvalitu péče k udržení 

dobré pověsti lázní. 

4. Usilovat o zachování rostoucího trendu příjezdů zahraničních hostů 

do lázeňských zařízení. Představuje to ekonomický přínos pro samotné 

lázeňské subjekty, ale i pro lázeňské místo. 

5. Lázeňství můžeme považovat za významné a vzhledem k tomu, by měl být 

jeden z hlavních cílů rozvoje oboru sdružování se v oborových organizacích, 

využití možností podpor a programů podpory podnikání jak na úrovni státní 

tak i evropské. 

6. Schopnost pružného přizpůsobení nabídky lázeňských a doplňkových 

služeb, která vzbuzuje u klientely zájem, zejména zavádění netradičních 

léčebných metod s využitím netradičních léčebných prostředků, např. chmel, 

vinná réva, čokoláda, med ... 

7. Navázat užší ekonomický vztah lázeňských zařízení s místními orgány 

veřejné správy a dohodnout se na ekonomické podpoře rozvoje 

infrastruktury v těchto místech. 

8. Zavádět certifikaci ISO 9001:2000 v lázeňských zařízeních určených jak 

pro hrazenou lázeňskou péči, tak pro samopláteckou péči, kdy tyto normy 
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zaručují jak vysokou kvalitu všech lázeňských služeb, tak vysokou úroveň 

personálu. 

Lázeňství je obor s velice slibnou budoucností i proto, že jen těžko lze dnes české 

lázeňství vytrhnout z kontextu celkových trendů a životní úrovně. Pokud se ohlédneme 

do blízké minulosti, skutečností je, že se v českých lázních, především v oblasti 

infrastruktury udělalo mnoho. Co se týká budov, jejich zařízení a technické 

vybavenosti, tam již dnes dosahujeme solidní úrovně světového standardu. Kde je ještě 

možnost, co zlepšovat, je přístup ke klientovi. 

Jak uvedl Bláha (2008), prezident Svazu léčebných lázní v ČR, trendem dnešní doby 

jsou čím dál tím víc kratší pobyty vhodné k relaxaci a oproštění se od běžných starostí. 

I když se lázně snaží vycházet vstříc celospolečenské poptávce, přesto je jejich snahou 

udržet si podstatu svého oboru, tedy tradiční delší léčebné pobyty. Zkracování pobytů 

totiž lázně nebezpečně přibližuje hotelům a hlavně se tím ztrácí výhoda léčebného 

efektu přírodního léčivého zdroje, který za tři dny nic neovlivní. 

Návštěvníci lázní hledají samozřejmě odpočinek, ale zároveň touží po zážitku. Zážitek 

je trendem dneška, což platí nejen v oblasti lázeňské péče. Netradiční formy regenerace 

byly a jsou součástí nabídky tzv. zážitkových agentur. Dnes už si ale vydobyly 

v mnohých wellness centrech své stálé místo i stálou klientelu (Komorádová, 2008c). 

Mezi další lázeňské trendy bezpochyby patří: 

~ klesající průměrná doba pobytu 

'y úbytek pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami 

~ růst nabídky nejrůznějších balíčků a nových procedur 

-, stálé zlepšování stravovacích a ubytovacích služeb. 

Je také na místě zmínit, co považují ředitelé českých lázní za trendy v oblasti lázeňské 

péče (Komorádová, 2008b ): 

» rostoucí poptávka po ubytování vyšší úrovně 
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~ rostoucí počet českých samoplátců stále mladšího věku, kteří hledají luxus 

a volno-časové aktivity 

-, snižující se věk lázeňských hostů 

~ klesající počet pobytových dnů 

;, zájem o tradiční procedury založené na využití přírodního léčivého zdroje 

~ nabídka vysoce odborné zdravotnické služby v lázeňských místech 

,. poskytování širokého spektra relaxačních wellness procedur. 

To, že české lázně plně vycházejí vstříc novým trendům v ozdravném cestovním ruchu, 

lze vidět na rostoucí návštěvnosti v tomto roce. Přesná čísla uvedl deník E15 (č. 195, 

s. 7): ,, ... počet návštěvníků českých lázní za první pololetí roku 2008 vzrostl o 5,5 % 

na 333 000 lidí. Domácích návštěvm'ků přijelo 166 000, což je o 3,6 %více než loni 

a počet cizinců se zvýšil o 7,5 %na 167 000. Zájem o tuzemské lázeňství v posledních 

letech roste. V poslední době se však délka pobytu zkracuje a lidé si raději užívají jen 

prodloužené relaxační víkendy. Informovala o tom Asociace českých cestovních 

kanceláří a agentur." 
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, .., 
8 ZAVER 

Oblast lázeňského a ozdravného cestovního ruchu je nesmírně zajímavá a pestrá. Stejně 

jako v jiných tržních odvětvích i zde působí mnoho subjektů a v souvislosti s tím 

existuje i bezpočet různorodých přístupů a aktivit. Tyto aktivity vycházejí z určitých 

společných znaků, přesto jsou marketingové přístupy každého subjektu v podstatě 

originální. 

Lázeňství se dnes potýká s problémem - příroda versus zájmy farmaceutického 

průmyslu. Ten se snaží poskytnout co nejvíce zboží suplujícího účinky přírodních 

léčivých zdrojů. Lázeňství má stále významnou roli v rámci léčení, ale dnes je 

především o změně životního stylu, prevenci civilizačních chorob a regeneraci. 

Na základě informací a údajů, které jsem měla k dispozici, jsem se ve své diplomové 

práci snažila zmapovat postavení čtyř léčebných lázní: Anenských slatinných lázní, a.s. 

v Lázních Bělohrad, Léčebných lázní Bohdaneč, a. s., Státních léčebných lázní Janské 

Lázně, s. p. a Lázní Velichovky, a. s. Tuto problematiku jsem zpracovávala na základě 

nejrůznějších sekundárních materiálů, primárních údajů získaných rozhovory 

s managementem v daném místě a také svých osobních pocitů vyplývajících z pozice 

běžného příznivce ozdravného cestovního ruchu. Zároveň jsem nastínila individuální 

příležitosti rozvoje pro slabší účastníky trhu. Použila jsem německý model komparativní 

analýzy, který jsem z důvodu velké rozsáhlosti upravila dle možnosti rozsahu této 

práce. 

Pokud bych měla zhodnotit, zda jsem dosáhla cílů, které jsem si v této práci vytyčila, 

myslím si, že se mi podařilo zanalyzovat čtyři zmíněná lázeňská místa a vyhodnotit tak 

nejvíce konkurenceschopné lázně, které mají nejlepší předpoklady uspět na trhu. V této 

práci jsem se pokusila nastínit hlavní příčiny malé konkurenceschopnosti u slabších 

subjektů a doporučila možnosti k jejich řešení. 

Jak vyplynulo z výsledků této práce, bylo by bezesporu velmi zajímavé rozvinout 

získané informace dále, rozpracovat celou analýzu více do hloubky i šířky a pokusit se 
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ji aplikovat v praxi k dosažení lepší efektivity chování firmy na tomto trhu. 

Pro potřebnou kvalitu a rozsáhlost podrobnější analýzy by bylo vhodné, zadat projekt 

specializované firmě. Zkoumané lázně by pak měly s firmou úzce spolupracovat, 

poskytovat potřebné informace a být na průzkum připraveny. 

Na základě porovnání jednotlivých konkurenčních lázní vyplývá závěr, že největší 

konkurenceschopnost mají Lázně Bělehrad. Je ale nutné brát v úvahu, že prováděná 

analýza hodnotí postavení lázní pouze vzhledem k ostatním třem lázním. Z toho 

vyplývá, že i nejhorší výsledek nemusí být tak špatný v porovnání s jinými 

nezkoumanými lázněmi. 

Nejistota, kterou vyvolává koncepce rozvoje zdravotnictví, vede většinu lázní 

k orientaci na wellness programy a vyvolává rozporuplné debaty o nutnosti potřeby 

lázeňských procedur léčebného charakteru. Lázně by ale neměly zapomínat na léčebnou 

péči, která by měla být stále žádaná díky očekávanému stárnutí populace. V jejich 

nabídce by mohl zaznamenat úspěšný ohlas léčebně-preventivní program zaměřený 

na civilizační choroby, kterých v dnešní uspěchané době přibývá. Vzniká zde prostor 

pro vzájemný rozvoj obou odvětví. Mění se rozložení lázeňské klientely od původně 

plně financovaného lázeňství směrem k dnešnímu nárůstu samoplátecké klientely. Proto 

dochází v našich lázních k rozvoji wellness a to zapříčiňuje snižování průměrné délky 

pobytu, což má ekonomický vliv na lázeňství. Hostů navštěvujících lázně za účelem 

wellness pobytů je stále více a jsou to vždy samoplátci. Ti se chtějí hlavně zregenerovat 

nebo psychicky uvolnit a na tomto principu je wellness založeno, na efektu uvolnění. 

Platícího klienta lze přesvědčit k zakoupení pobytu tehdy, když pobyt bude mít nějaký 

speciální program. Wellness programy by se proto od sebe měly lišit, aby oslovily 

co největší počet zákazníků. Zde je prostor právě i pro lázeňství, protože když těchto 

skutečností dokáže využít, povede to k posílení pozice konkrétního lázeňského místa. 

Spolupráce lázní s obcí je možnost, jak podpořit investiční činnost a zvelebit 

tak prostředí lázní nebo části regionu, což také výrazně podpoří atraktivitu lázeňského 

města a přiláká více návštěvníků a turistů. 
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Dva proudy, které existují v současném lázeňství, tradiční léčebný a nový wellnessový, 

spolu s měnícím se prostředím ovlivňují další vývoj našeho lázeňství. Jedna strana 

zastává názor, že léčebný pobyt by neměl být kratší než tři týdny a druhá strana reaguje 

na změnu poptávky po pobytech rekondičních, regeneračních a relaxačních, které jsou 

kratší. O tomto dvojím pojetí se u nás přou odborníci balneologie s ostatními, kteří jsou 

motivováni ziskem. Asi by nebylo správné měnit stávající postavení tradičního českého 

lázeňství v rámci českého zdravotního systému, ale bylo by také špatné zakazovat 

podnikání ve wellness, které v lázních je a bude i nadále. 

České lázeňství má tradičně vysokou léčebnou úroveň a má tu výhodu, že dlouhodobě 

stojí na medicínských principech. Je zde velice dobře skloubena medicína s přírodou, 

kulturou, sportem a vším, co k životu patří. Jestliže je lázeňská kúra dobře provedena, 

dává konkrétnímu jedinci to, co jeho organismus a psychika potřebují. Na západě se 

lázeňství nabízí spíše jako rozšířená hotelová služba. České lázeňství má oproti tomu 

velkou perspektivu, protože je založeno na individuální odborné péči. Vysoká úroveň 

lázeňské medicíny by měla zůstat stěžejní prioritou i do budoucna. 
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