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Abstrakt 

 

Název:      Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace 

 

Cíle:  Cílem práce je zmapování pohybových aktivit pro všechny generace v Lázních 

Jeseník, zjistit cíle návštěvníků a poukázat na potenciál Lázní Jeseník a okolní 

krajiny.  

 

Metody:  V práci jsme použili výzkumné metody; hodnocení rekreačního potencionálu 

cestovního ruchu, dotazník určený pro návštěvníky Lázní Jeseník a SWOT analýzu.  

 

Výsledky: Vyhodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu, řadí obec Jeseník do 

lokačních podmínek s velmi vysokým rekreačním potencionálem cestovního ruchu, 

a obec je tak vhodným místem k rekreaci.  

 Dotazníkového průzkumu se účastnilo 110 respondentů. Průzkum ukázal, že do 

lázní jezdí především starší generace návštěvníků, lze tedy říci, že Lázně Jeseník 

slouží nyní převážně k odstranění a léčení zdravotních obtíží. Mladší generace 

návštěvníků zde nemá velké zastoupení, proto byly navrženy týdenní programy, 

které mohou vézt k větší návštěvnosti lázní. 

 

Klíčová slova: lázeňství, lázně, pohyb, prevence, rekreace, Jeseník, Priessnitzovy léčebné 
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Abstract 

 

Title: Spa Jeseník as an opportunity for exercise activities for all generations 

 

Objectives:  The objective of the study analyzes physical activities for all age category in the 

Spa Jeseník, identify visitors' goals and point to the potential of Jeseník Spa and 

the surrounding countryside 

 

Methods:   There were used the methods of - evaluation of recreational tourism potential, 

questionnaire designed for visitors of the Jeseník Spa and SWOT analysis. 

 

Results:  Evaluating the tourism potential in Spa Jeseník, ranks Jeseník area among the top 

localizations with high tourism potential, making the area an appropriate place for 

recreation.  

 The conducted survey was taken by 110 participants. The survey showed that the 

spa is generally visited by older generations, and thus we can assume, that Spa 

Jeseník’s main purpose is to treat its visitors’ health issues. Younger generation, 

form only a small portion of visitors, which led to the creation of weekly programs, 

that could lead to an increase in traffic from younger generations.  

 

Keywords: spa, wellness, movement, prevention, recreation, Jeseník, Priessnitz Spa 
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1. ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil Lázně Jeseník jako možnost pohybových 

aktivit pro všechny generace. K Lázním Jeseník, které se označují také jako Priessnitzovy 

léčebné lázně mám velmi kladný vztah a rád je navštěvuji v průběhu celého roku. Jezdím sem 

za účelem pohybu a odpočinku.Opakovanými návštěvami jsem vypozoroval, že lázeňské 

zařízení navštěvují především lidé se zdravotními problémy, a to zejména v pokročilém věku. 

Jsou to lidé, kteří vyhledávají léčebné zařízení až po předešlém zdravotním problému, úrazu 

a psychické zátěži. Myslím si, že kdyby toto léčebné zařízení využívala mladší věková 

kategorie lidí z důvodů, z kterých ho navštěvují já, mnohdy by tak tito lidé předešli zdravotním 

i duševním komplikacím v průběhu celého svého života.  

Velká část mladé populace není ochotna investovat do svého zdraví a neuvědomují si 

tak rizika spolu s tím spojená. Skoro veškerý svůj čas tráví ve velkých městech, které mají 

mimo jiné nevhodné ovzduší. Vystavují se tak velké prašnosti, nedostatku přírody i nedostatku 

klidového režimu. Tento způsob trávení času v moderní době je pro většinu lidí bohužel 

nezbytný, ať jíž za účelem práce, povinností či rodiny. Proto je velmi důležité dbát na volný 

čas. Tato diplomová práce informuje čtenáře o možnosti trávení volného času ve zdravých 

klimatických podmínkách a možnosti pohybu v Lázních Jeseník. 

V diplomové práci se zaměřuji na zmapovaní lázeňského zařízení a jeho blízkého okolí. 

Zmiňuji význam lázeňství v oboru zdravotnictví, cestovního ruchu a možnosti způsobu 

rekreace. Velká část diplomové práce se zaměřuje na pohybové aktivity, které jsou možné 

realizovat v Lázních Jeseník. Pohyb je vždy velmi prospěšný, ale až pohyb ve venkovním 

prostředí má mnoho kladných hodnot, které lze získat bez dalšího úsilí. Tyto kladné výhody 

jsou v práci popsány. Pobyt venku má, ale i nevýhody, které jsou také v práci zmíněny. Práce 

je do jisté míry koncipovaná jako propagace pohybu pro všechny generace v Lázních Jeseník. 
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

V kapitole Literární rešerše budou zmíněny poznatky z odborné literatury a metody, 

které byly použity k výzkumu. 

2.1. Lázeňství  

Dle Paskové [1] definujeme lázeňství jako souhrn aktivit, specifické infrastruktury 

a lidských zdrojů v odvětví poznání a praxe zaměřený na poznatky přírodních léčivých zdrojů 

(balneologie) a realizaci léčebných technik a procedur pro řešení různých somatických, 

psychosomatických i psychologických problémů. Cílem lázeňství je primární prevence nemocí, 

relaxace a regenerace.  

Balneologie je nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organismus, 

zejména s přihlédnutím k terapeutickým účelům. Využívá přírodních léčivých zdrojů, které jsou 

celkem čtyři: přírodní minerální vody (MV), zřídelní plyn (v ČR oxid uhličitý), peloidy 

a klimatické podmínky příznivé k léčení a k poskytování lázeňské péče.  

Balneoterapie je souhrn léčivých technik a procedur zaměřených na somatické, 

psychosomatické a psychologické problémy. [2] 

Lázeňství lze také chápat jako pojem, který můžeme rozdělit do tří rovin:  

• Vědní lékařský obor, díky kterému je za pomoci přírodních léčivých zdrojů 

zajišťována primární prevence a léčba přesně definovaných chorob a 

zajišťována tak ochrana veřejného zdraví.  

• Lázeňství je současně také souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, 

jejichž funkcí je dosažení nejlepšího ekomického výsledku za použití co 

nejmenších provozních nákladů. 

•  Rovinu tvoří sociálně-politický systém, jehož hlavním úkolem je poskytování 

lázeňské péče občanům na základě diagnostiky ošetřujícího lékaře. [3] 

2.1.1. Historie lázeňství  

Léčba v lázních je zaznamenávána v knihách a dokumentech po dva tisíce let. 

Ve společnosti má tedy pojem lázeňství dlouholetou tradici. Metody koupelí k léčivým 

a hygienickým účelům se do Evropy dostávají z řecké, římské a mykénské civilizace. Díky 

pozůstatkům sopečných erupcí vznikaly minerální uhličité zdroje. Studená, perlící se voda 

uhličitá, která se chrlila z půdy, byla Evropanům dávno známa. 
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V Evropě ve 14. a 15. století vznikalo nové lázeňství. Tradice římské balneologie na 

tomto vzniku neměly žádný podíl. 

 Díky nově budovaným lázeňským zařízením, vznikaly i nové léčebné koupele 

a procedury. Nové léčebné metody měly tak za následek i nové balneologické postupy.  

Nejvíce je rozšířené lázeňství v Evropě. Mezi nejznámější lázeňské státy se řadí Francie, 

Itálie, Maďarsko, Česká republika, Německo, Polsko, Švýcarsko, Bulharsko, Slovinsko, 

a některé státy bývalého Sovětského svazu. Je mnoho lázeňských míst a zařízení, které jsou 

známé díky mimořádnému působení přírodních léčivých zdrojů. O těchto zázračných místech 

se zmiňují autoři v různých knihách a publikacích. Lázeňská zařízení většinou využívají 

metody svých zakladatelů a zakládají si na známých osobnostech, kteří se v nich léčili. 

Vývoj léčitelství měl velký význam na aplikování procedur a léčení chorob. Docházelo 

ke změnám i v použití léčebných pramenů.  Ve starověku se např. používaly postupy 

helioterapie ve formě slunečných lázní, nebo se využíval unikající plyn oxid uhličitý 

v oblastech se sopečnou činností. [4] 

Lázeňská zařízení a přírodní léčivé zdroje byly využívány pro své blahodárné zdravotní 

účinky na zdraví od nepaměti. Významně k tomu přispěla i Česká republika, která se podílela 

na rozkvětu celosvětového lázeňství. Největší rozvoj lázeňských zařízení na území Česka se 

datuje do 18. až 20. století. Lázeňská města dostávala novou podobu, kterou známe dnes. Byly 

postaveny lázeňské domy, hotely, řada novoklasicistních, novorenesančních a secesních budov. 

Zakládaly se parky, kolonády, pavilóny a altány, které podporovali celkovou poklidnou 

atmosféru v lázních. Lázeňská zařízení se současně stala významnými středisky společenského 

a kulturního života a získala označení „salóny Evropy“. 

V době největšího rozvoje se do českých lázní sjížděly významné osobnosti politického 

a kulturního života z cele Evropy. V lázních se setkávala elita vládnoucí aristokracie, 

uskutečňovala se zde politická a obchodní jednání, konaly se koncerty, plesy a divadelní 

představení. 

K nejvýznamnějším hostům českých lázeňských zařízení patřil např. hudební skladatel 

W. A. Mozart, L. van Beethoven, italský houslový virtuóz N. Paganini. České lázně navštívil 

také anglický král Edward VII., z američanů okouzlily vynálezce žárovky T. A. Edisona či 

Marka Twaina. [5] 
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2.1.2. Význam lázeňství  

Zásadní myšlenkou lázeňství je podílet se na léčbě, doléčování a rehabilitaci 

nemocných, léčbě chronických onemocnění a při rekonvalescenci vážných onemocnění. Svůj 

název dostalo lázeňství od léčebné metody koupele, která se využívá už stovky let. Lze říci, že 

lázeňská zařízení jsou místa, kde nastává obnova fyzických i duševních sil za využití 

minerálních nebo termálních vod, plynů či klimatických podmínek.  

Lázeňství má důležitý význam, jelikož vede a nabádá pacienty k osvojování správných 

stravovacích návyků, dodržování základních hygienických pravidel a denního režimu. Význam 

lázeňství je především v prevenci, která vychází z novodobých forem životního stylu, jež jsou 

prezentovány prostřednictvím ozdravných, rehabilitačních a jich obdobných programů. 

V dnešní době je lázeňství také jednou z forem cestovního ruchu (lázeňsko-léčebná a rekreační 

péče), má důležitý vliv jak pro domácí, tak pro zahraniční cestovní ruch, neboť nabídka českého 

lázeňství s historickými památkami je význačnou atraktivitou českého cestovního ruchu. 

I lázeňství, podobně jako další formy cestovního ruchu je značný zdroj příjmů soukromého, 

komunálního a státního sektoru. Je součástí tvorby hrubého domácího produktu a devizovných 

příjmů. Řadí se mezi sektory ekonomiky s vysokým potenciálem růstu.  

Mimořádné regule udělené lázeňským místům a povinnosti a omezení z nich vyplývající 

(např. stavební restrikce, doprava) pomáhají k ochraně a kultivaci lázeňského prostředí. 

Léčebná lázeňská zařízení jsou většinou umístěna v atraktivním klidném prostředí, které je 

optimálním místem k pro odpočinek a rekreaci. [6] 

2.2. Lázeňství v České republice 

Česká republika se může pyšnit velkým množstvím přírodních léčivých zdrojů. 

Působení těchto léčivých zdrojů se aplikovalo již před mnoho staletími k léčení a předcházení 

různých nemocí. Propojením obvyklých lékařských metod a přírodních léčivých zdrojů 

znamenalo zrod našeho lázeňství. Česká republika se těší v dnešní době velké popularitě 

s vysokou úrovní služeb. 

České lázně jsou oblíbené a navštěvované nejen pro své unikátní léčivé přírodní zdroje, 

ale jsou vyhledávané i pro jejich zasazení do krásné přírody. Opírají se především o své 

zakladatele, historii, unikátní architekturu a žijí bohatým kulturním životem. České lázeňství 

využívá převážně přírodní léčivé zdroje, jejichž účinky přetrvávají po delší dobu i po ukončení 

léčivých procedur. Nevyužívá se zde chemické léčení s velkým množstvím záporných účinků. 

Proto jsou lázeňská zařízení v České republice oblíbená a jedinečná. [7] 
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Lázně v České republice

 

Františkovy Lázně 

Hodonín 

Jáchymov 
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Jeseník 

Karlova Studánka 

Karlovy Vary 

Klimkovice 
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Lázně Běloves  
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Obrázek 1 Lázeňská zařízení v České republice 

 

Zdroj: www.atic.cz 
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2.2.1. Současný stav lázeňství v České republice 

České lázeňství má již dlouholetou tradici a vysokou úroveň. Důkazem o tom je 

i ocenění kvality Evropského svazu lázní v Bruselu, a získání certifikátu EUROPESPA med©, 

který je udělován evropským lázním po náročné kontrole a auditu jejich provozu. Česká 

republika jej získala v roce 2006 jako první v Evropě. 

V České republice má lázeňství důležitý ekonomický potenciál v rámci cestovního 

ruchu. V dnešní době lázně představují moderní lázeňsko-rehabilitační zařízení s využíváním 

přírodních léčivých zdrojů a mají nezastupitelné místo v systému následné léčebné péče 

s důrazem na primární prevenci.  

Každým rokem se návštěvnost českých lázeňských zařízení zvyšuje, a tak není pochyb 

o nesporné léčebné a relaxační atraktivitě českých lázní v Evropě. Nejčastějšími zahraničními 

hosty jsou návštěvníci z Německa, dále pak z Ruska, Ukrajiny, Rakouska a Slovenska. Do 

první desítky návštěvníků českých lázní patří také hosté z USA, Itálie, Polska, Francie a Číny. 

V posledních letech vzrůstá počet hostů z asijských zemí, kteří nejsou blíže zařazeni – jedná se 

především o arabské země (Spojené Arabské Emiráty, Saúdská Arábie) či Kazachstán.  

Největší návštěvnost v České republice májí lázeňské zařízení v Karlovarském kraji, 

a to jak zahraničních hostů, tak českých. Druhým v pořadí nejnavštěvovanějším lázeňským 

krajem je v České republice Zlínský kraj (lázně Luhačovice). [8] 

2.2.2. Právní normy lázeňství v České republice  

V České republice je lázeňství řízené těmito zákonnými ustanoveními. 

Zákon č. 164/2001 Sb.: lázeňský zákon 

Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů.  

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 

Zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon 

státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům 

blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků1), 2), jiných 

odborných pracovníků2) a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 

podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s 

poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3).  

 

http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMDkvMzFsMDV6bXlmcl83NDVfMTY0XzIwMDFfbGF6ZW5za3lfemFrb24uZG9jeCJdXQ/745-164-2001-lazensky-zakon.docx
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvMzI5dWVvamFyNF8xMTQ2XzM3Ml8yMDExX29femRyYXZvdG5pY2hfc2x1emJhY2hfMV8ucnRmIl1d/1146-372_2011-o-zdravotnich-sluzbach%281%29.rtf
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Zákon 147/2016 měnící zákon 372/2011 o zdravotních službách 

Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 20/1966 Sb.: o péči o zdraví lidu 

Hlavní zásady péče o zdraví lidu:  

Článek II 

Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě 

a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat 

dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých 

podmínek a zdravého způsobu života a práce. 

Článek III 

K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky 

a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu 

zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního 

hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu. 

Článek IV 

Péče o zdraví lidu se zaměřuje především preventivně k ochraně a k soustavnému 

upevňování a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu; zvláštní pozornost je přitom věnována 

péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících. 

Článek VI 

K provedení těchto zásad péče o zdraví lidu upravuje zákon zabezpečování zdravotní 

péče. 

Zákon č.160/1992 Sb.: o nestátních zdravotnických zařízeních  

Tento zákon upravuje podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče v nestátních 

zdravotnických zařízeních (dále jen "nestátní zařízení") a podmínky provozování nestátních 

zařízení. 

  

http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvNzRnMWNiYnlwNF8yMDQzXzE0N18yMDE2X25vdmVsYV96YWtvbmFfb196ZHJhdm90bmljaF9zbHV6YmFjaC5wZGYiXV0/2043-147-2016_novela-zakona-o-zdravotnich-sluzbach.pdf
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvNTN1cmIxYnVoOF83NDZfMjBfMTk2Nl9vX3BlY2lfb196ZHJhdmlfbGlkdV8xXy5kb2MiXV0/746-20-1966-o-peci-o-zdravi-lidu%281%29.doc
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvN3FhdjVsczRwMF83NDlfMTYwXzE5OTJfb19uenpfMV8uZG9jIl1d/749-160-1992-o-nzz%281%29.doc
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Zákon č. 109/2014 Sb. 

 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

Vyhláška č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ 

Vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické-dokumentaci 

Vyhláška č. 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení ZZ 

Vyhláška č. 102/2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče [9] 

2.3. Rekreace 

V dnešní době a současném prostředí, kdy se lidé shlukují za prací ve velkých městech 

a tráví vetší čas svého života v těchto nepříznivých podmínkách, je velký důraz kladen na ten 

zbývající čas. Čas trávení volného času a rekreace v neznečištěném ovzduší a v přírodních 

podmínkách. Tento čas je pro lidi velmi důležitý a má kladný dopad jak na fyzické, tak i na 

duševní zdraví. Ve velkých městech dochází k znečišťování ovzduší, vysoké prašnosti, 

nedostatku přírody. Významným negativním faktorem pro obyvatele je i zvýšená hlasitost 

hluku a neustále zkracování klidového režimu.  Všechny tyto zmíněné aspekty jsou velkým 

důkazem o potřebě rekreace a relaxace v přírodním prostředí. 

Pod pojmem rekreace je myšlena jakákoliv činnost, která je prováděna ve volném čase 

za záměrem odpočinku a relaxace [10]. Jde především o uspokojování vlastní potřeby 

volnočasovými aktivitami, které jsou zdrojem zábavy a osobního sebepoznávání [11]. Pojem 

rekreace vychází z latinského překladu „creare”, který v překladu znamená tvořit, budovat. 

Předpona „re“ vyjadřuje vratný charakter, který vystihuje nové tvoření neboli lépe řečeno 

znovutvoření [12]. 

Gray et Pelegrino [13] uvádějí pojem rekreace jako emocionální stav uvnitř člověka, 

který vychází z pocitu, klidu a vyrovnanosti. Emocionální stav je popisován pocity úspěchu, 

rozkoši, zvládnutelnosti, přijetí, osobní hodnoty a potěšení, které upevňují kladné 

sebehodnocení. Rekreace je odezva na estetickou zkušenost, zvládnutí osobních cílů nebo 

kladnou zpětnou vazbu od ostatních. [13] 

  

http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvOWx2cDB0eW91dV8xOTI0XzEwOV8yMDE0LnBkZiJdXQ/1924-109-2014.pdf
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvMXkyaW80ZTg1cV8xOTc5XzkyXzIwMTJfdnlobGFza2Ffb19wb3phZGF2Y2ljaF9uYV9taW5pbWFsbmlfdGVjaG5pY2tlX2FfdmVjbmVfdnliYXZlbmlfemRyYXZvdG5pY2t5Y2hfemFyaXplbmljaF9hX2tvbnRha3RuaV9wcmFjb3Zpc3RlLnBkZiJdXQ/1979-92-2012-vyhlaska-o-pozadavcich-na-minimalni-technicke-a-vecne-vybaveni-zdravotnickych-zarizenich-a-kontaktni-pracoviste.pdf
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvMXpvYzZmZ2lyXzE5ODBfOThfMjAxMl92eWhsYXNrYV9vX3pkcmF2b3RuaWNrZV9kb2t1bWVudGFjaS5wZGYiXV0/1980-98_2012-vyhlaska-o-zdravotnicke-dokumentaci.pdf
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvY3V6NzAxMnhxXzE5ODFfOTlfMjAxMl92eWhsYXNrYV9vX3BvemFkYXZjaWNoX25hX21pbmltYWxuaV9wZXJzb25hbG5pX3phYmV6cGVjZW5pX3pzLnBkZiJdXQ/1981-99-2012-vyhlaska-o-pozadavcich-na-minimalni-personalni-zabezpeceni-zs.pdf
http://www.lecebnelazne.cz/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDIvMTMvNm1mZ3A5ZHQ0OF8xOTgyXzEwMl8yMDEyX3Z5aGxhc2thX29faG9kbm9jZW5pX2t2YWxpdHlfYV9iZXpwZWNpX2x1emtvdmVfemRyYXZvdG5pX3BlY2UucGRmIl1d/1982-102-2012-vyhlaska-o-hodnoceni-kvality-a-bezpeci-luzkove-zdravotni-pece.pdf
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Představa rekreace je často spojována a zaměňována s představou o volném čase. 

Brightbill [14] popisuje volný čas jako dobu, kdy člověk využívá čas podle svého vlastního 

úsudku volby. Zvolenou míru činnosti zužitkuje, tak aby si oddechnul. Tahle činnost nemá 

vedlejší produktivitu a nemá tedy význam na prospěchu společnosti.  Tato doba se nazývá 

mimopracovní, kdy nedochází k dojíždění na pracoviště a práce přesčas.  Do volného času se 

řadí potřeba existence, tedy provádění osobních biologických nutností (strava, spánek, hygiena) 

a starost a péče o rodinu (příprava a obstarání jídla, starost a výchova dětí, úklid domácnosti). 

[14] 

Členění rekreace 

Rekreaci můžeme podobně jako u jiné problematiky rozdělovat. Rozdělení rekreace 

vychází z přístupu k problematice a účelu rozdělení. Obecné a přehledné rozdělení rekreace 

uvádí Schneider et al. [12] 

 1.Členění dle časového kritéria  

• Krátkodobá (méně než 3dny) 

• Dlouhodobá (více než 3 dny) 

 2. Členění dle prostorového kritéria  

•  Ve městě 

•  Ve volné krajině 

•  Ve středisku 

•  Pobytová individuální  

  3. Členění dle druhu činnosti  

• Procházky a klidový režim 

• Pohybová rekreace  

• Sportovní rekreace 

• Myslivost a rybaření  

• Sběr přírodnin [12] 

2.3.1. Pohybová rekreace  

Rekreování pohybem neboli pohybová rekreace je označení, které se začalo používat 

koncem 60. let v souvislosti s podporováním sportovních činností a opakovaného pohybu 

široké veřejnosti. Z větší části se pohybová rekreace kryje aktivitami a sportem ve volném čase.  
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Zpočátku se vedle sebe řadily čtyři formy tělesných aktivit – turistika, sport, pohybová 

rekreace a tělesná výchova. V posledních 40 letech vývoj sportu navodil situaci, kdy se začaly 

odstraňovat prvotní hranice mezi uvedenými formami a byly tak zahrnuty do jednoho názvu, 

a to tělesná kultura. Časem se pohybová rekreace z velké části ztotožnila se sportem v jeho 

obsáhlém pojetí. Do rekreačních tělesných aktivit jsou zařazeny mnohé sportovní aktivity, ale 

také aktivity volného času mimo sport. Jsou to např. procházky, myslivost, práce na zahradě, 

kynologie, ochrana přírody. [15] 

Každý má své nejoblíbenější rekreační aktivity jiné. Pro někoho je odpočinek spojen s 

fyzickou prací, jiný rád podniká výlety na kole, další se věnuje ochraně přírody. V každé 

z těchto forem je obsažena tělesná aktivita. Pohyb tak může být nástrojem pro uspokojování 

dalších zájmů (fyzicky náročná práce na zahradě, může být předpokladem pro to, aby měl 

člověk radost z vykonané práce a následně např. radost z vypěstované zeleniny). Podobně jako 

při turistice je pohybová aktivita doprovázena emocemi vyvolanými krásnou přírodou či být 

součástí společnosti stejně založených jedinců. V mentální složce rekreace je obsažena práce 

s turistickým průvodcem či mapou. Vedle těchto uvedených sportovních aktivit je mnoho 

dalších, které ukazují, že pohybová rekreace není spojena pouze s fyzickou činností. Tělesná 

činnost se liší mírnou a vysokou intenzitou fyzického zatížení, propojená s činnostmi 

mentálními a doprovázena emocionálními zážitky. [15] 

2.3.2. Výhody pobytu na čerstvém vzduchu  

Finanční nenáročnost a možnost provozovat pohyb, je bezesporu velkou výhodou 

pobytu na čerstvém vzduchu. Kladným bodem je i časová nenáročnost, kdy je možné provádět 

venkovní aktivitu v jakoukoli denní, popř. i noční hodinu. Pro lidský organismus je velkou 

výhodou venkovní prostředí, neboť člověk lépe vnímá základní biorytmy a děje v prostředí 

přírody.  

Biorytmy 

Biorytmy se řadí k regulačním mechanismům, které fungují ve všech živých systémech. 

Jsou odpovědí na cyklující změny prostředí, ve kterém živé systémy fungují, jsou tedy výrazem 

adaptace těchto systémů. Pro organismy jsou některé z biorytmů tak důležité, že pro ně existují 

v genotypech jedinců příslušné geny. Nerespektování existence biorytmů znamená pokles 

výkonu našeho těla, dokonce i vážné narušení našeho tělesného i duševního zdraví. [16] 
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Zlepšení duševního zdraví  

Ve skotském městě na univerzitě zjistili, že pobyt venku zlepšuje úroveň duševního 

zdraví, více než pohyb v umělém prostředí. Výsledky prokázaly souvislost, mezi opakovanými 

venkovními vycházkami, zvýšením pohody a duševním zdravím, na rozdíl od této činností v 

jiném prostředí. Také prokázaly, že cvičení venku má až o 50 % pozitivnější vliv na duševní 

zdraví než cvičení v interiérech. Pokud bojujete s úzkostí, napětím a stresem, snažte se trávit co 

nejvíce času v přírodním prostředí. [18] 

Zvyšování sebevědomí a nálady 

  V roce 2010 se uskutečnil v Anglii výzkum na pohybovou aktivitu v přírodě. Výzkumu 

se účastnilo celkem 1252 účastníku různého pohlaví, věku, zdravotního stavu a původu. 

Výsledkem bylo, že již pouhých 5 minut pobytu v přírodním prostředí, zlepší náladu. Obzvlášť, 

pokud je prováděn u vody. Pozitivní změna byla pozorována u všech kategorií, tedy nezávisle 

na věku, pohlaví atd. Největším přínosem byla pro lidi se špatnou počáteční náladou. [18] 

Zlepšení soustředěnosti  

Tento výzkum zkoumal dopady prostředí na pozornost u dětí s ADHD. Výzkum 

probíhal u dětí ve věku 7–12 let z různých prostředí. Děti byly brány na 12minutové procházky. 

Po absolvování procházky, jim byla měřena schopnost koncentrace na přístroji Digit Span. 

Výsledkem bylo, že dětem se po procházce zlepšila koncentrace a výkon. [19] 

Vitamín D  

Pobyt a cvičení na čerstvém vzduchu má zásadní vliv na tvorbu vitamínu D. Vitamin D 

je, látkou dost dlouho známou a v osteologii považovanou za zásadní pro zdravý vývoj 

i následný metabolismus kostní tkáně. Až v poslední době se však objasňují některé detaily jeho 

vlivu na kostní tkáň. Aktivní forma vitaminu D (kalcitriol) stimuluje produkci RANKL a tím 

aktivuje osteoklasty a současně ovlivňuje plasticitu pluripotentních mezenchymových buněk se 

stimulací genů osteoblastické transformace. Vitamin D však zasahuje do mnoha dalších dějů v 

organismu. Velmi důležitá je interakce mezi vitaminem D a imunitním systémem. Vitamin D 

ovlivňuje jak odolnost proti bakteriálním infekcím, tak autoimunitu. Observační studie 

potvrzují inverzní korelaci mezi incidencí diabetu 1. typu a saturací organizmu vitaminem D, 

tato inverzní korelace je nacházena ale i u diabetiků 2. typu.  
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Potenciálně velmi závažné jsou vazby mezi vitaminem D v organismu a vznikem či 

rozvojem nádorového bujení. Nejvíce údajů v tomto odvětví je ve vztahu nedostatku vitaminu 

D a vzniku nádorů zažívacího traktu a tkáně prsu. [20] 

Snížené riziko nadváhy  

Lidé, kteří provozují pohyb ve venkovním prostředí mají nižší riziko nadváhy než ti, 

kteří se pohybují v uzavřených prostorách. Studie ukazují, že děti, které pobývají venku, mají 

o 27–41 % nižší pravděpodobnost, že budou mít nadváhu než ty, které jsou zavřené někde v 

hale, nebo doma. Jakmile jste v uzavřeném prostoru, jste jednoduše línější. Doma také 

nedochází k většímu pohybu než venku, díky technologiím trávíte víc času u televize, her 

a internetu. Pobyt ve venkovním prostředí nás nutí být aktivnější, než když jsme zavřeni doma. 

[17] 

2.3.3. Nevýhody pobytu na čerstvém vzduchu  

V předešlé kapitole byly uvedeny výhody pobytu a pohybu na čerstvém vzduchu. Pro 

kompletnost budou uvedeny i nevýhody, kterých není mnoho, ale nepochybně také existují.  

Počasí 

Jednou z hlavních nevýhod je závislost na počasí. Samozřejmě se dá pohybovat a cvičit 

„za každého počasí“, ovšem ne každému je pohyb např. v dešti nebo mrazu příjemný. Je třeba 

zohlednit i zdravotní aspekt, kdy ne každý je zdravotně způsobilý pohybu v nepřízni počasí. 

Příkladem jsou kardiaci, alergici nebo děti, kterým není pohyb venku při zhoršené biozátěži 

doporučen. 

Soukromí  

Venkovní cvičební prostor není zpravidla ohraničen pevnou neprůhlednou bariérou, a 

tak člověku, který zde provozuje cvičení, nemusí být příjemná pozornost okolí např. 

kolemjdoucích lidí. Může pociťovat stud, nedůvěru v technice cvičení, nebo mu chybí 

sebedůvěra v obecném smyslu slova, např. fyzické dispozice. Může se i stát, že cvičenec pocítí 

nesympatie k jinému cvičenci, který přišel za stejným účelem. Je tedy pravděpodobné, že tito 

lidé vyhledávají pohyb raději v uzavřených, soukromých prostorách fitness center a tělocvičen. 

Obsazenost  

Nebývá to pravidlem, ale může se stát, že venkovní prostor určený k provádění pohybu 

a cvičení je v určitou dobu kapacitně naplněn. 
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Vzhledem k tomu, že v přírodě a stanovištím vybudovaným k cvičením chybí většinou 

návštěvní řád (smlouva o dodržování pravidel na cvičišti), nelze nikoho usměrňovat. Funguje 

zde pouze domluva, na kterou nemusí každý přistoupit. 

Odborný dohled  

Vzhledem k tomu, že venkovní stanoviště a místa v přírodě určená ke cvičení jsou 

finančně nenáročná, je třeba počítat s chybějícím odborným dohledem. Pokud cvičenec nemá 

dostatečné schopnosti, dovednosti, může provádět i jednoduché pohyby při cvičení nesprávně, 

dokonce si tak může i ublížit a nikdo jej na tuto skutečnost neupozorní. Tato nevýhoda by mohla 

být částečně odstraněna vhodnou informační tabulí s návodem na správné provedení pohybu 

a sestavení tréninku.  

Absence první pomoci 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, venkovní stanoviště a místa v přírodě určená 

k provádění pohybu jsou finančně nenáročná. Není zde odborný dohled a není zde ani základní 

vybavení k poskytnutí první pomoci např. (obvazový materiál, dezinfekce, kterým by mohl být 

cvičenec v případě úrazu ošetřen). Není zde žádná odborná pomoc, proto je cvičící odkázán 

pouze na sebe, popř. na lidi, kteří se v blízkosti posilovny nacházejí. 

2.4. Metoda hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu podle Bíny 

Tento způsob dle Bíny [21] klasifikuje všechna kritéria na principu samostatných stupňů 

hodnocení, jimž je přičleněna konkrétní bodová hodnota. Toto hodnocení vychází z důležitosti 

a podstatnosti přesného rekreačního komponentu pro rekreaci a cestovní ruch, což umožnuje 

použít významnost určitých komponentů do konečného řešení a výpočtů. Hodnocení bodů je 

uvedeno v tabulce 1. 

Hlavním parametrem hodnocení rekreačního potenciálu je podle Bíny [21] existence 

lokalizačních podmínek, jež jsou hlavními tvůrci rekreace a cestovního ruchu. Zmíněné 

lokalizační podmínky dovolují zlepšovat a vyvíjet aktivity v oblasti rekreace a cestovního 

ruchu. 

Lokalizační a realizační podmínky 

Veškeré schopnosti jsou vymezeny souhrnem různých možností k realizaci 

homogenních aktivit v konkrétním místě. Podmínky lokalizační jsou v cestovním ruchu bud 

vysoké, nízké nebo neexistují. V případě neexistence jsou charakterizovány nulovým stupněm. 

V dalších případech vymezuje Bína tři vhodné stupně (viz.tab. č.1): 
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Tabulka 1 - Bodové hodnocení jednotlivých složek potenciálu cestovního ruchu 

Složka potenciálního cestovního ruchu  

Počet bodů pro kladný 

stupeň lokalizačních 

podmínek 

1. 2. 3. 

Přírodní pozoruhodnosti 10 20 45 

Vhodnost krajiny pro pěší turistiku 5 10 15 

Vhodnost krajiny pro cykloturistiku 10 15 20 

Vhodnost krajiny pro sjezdové zimní 

sporty 7 15 30 

Vhodnost krajiny pro lyžařskou turistiku 3 7 10 

Vhodnost krajiny pro rekreaci u vody 10 20 40 

Vhodnost krajiny pro rekreaci typu 

lesy/hory 7 13 20 

Vhodnost krajiny pro venkovní turistiku 3 7 10 

Vhodnost krajiny pro vodní turistiku  3 7 15 

Vhodnost krajiny pro horolezectví  2  

Vhodnost krajiny pro závěsné létání  2  

Vhodnost krajiny pro sportovní myslivost  2  

Vhodnost krajiny pro sportovní rybolov  2  

Vhodnost krajiny pro pozorování vodních 

ptáků  1  

Kulturní historické památky a soubory 10 25 50 

Skanzeny a muzea  5 15 35 

Lázeňská funkce  5 15 35 

Kongresy a konference 2 10 20 

Kulturní akce 10 20 40 

Sportovní akce  2 7 20 

Církevní akce  2 4 10 

Veletrhy a tematické trhy  5 20 40 

Místní produkty 5 10 25 

Příhraniční specifika  2 5 10 
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Rekreační potenciál je získán ze součtu všech bodových součástí potenciálu. Suma 

získaných hodnot se řadí do 6 skupin: 

1.    bez potencionálu     0 bodů 

2.    se základním potencionálem   1-25 bodů 

3.    se zvýšeným potencionálem   26-50 bodů 

4.    s vysokým potencionálem   51-100 bodů 

5.    s velmi vysokým potencionálem  100-200 bodů 

6.    s výjimečným potencionálem   více než 200 bodů [21] 

Tato metodika dle Bíny se požívá pro porovnávání a vyhodnocení rekreačního 

potenciálu v jednotlivé části oblasti nebo pro celou oblast. Výsledkem je součet jednotlivých 

kritérií potenciálu a je hodnocen dle stupnice. Metoda Bíny byla v roce 2010 aktualizována. 

Současná metodika vyhodnocuje potenciál cestovního ruchu na větších oblastních jednotkách 

– v obcích s rozšířenou působností a také hodnotí dopravní dostupnost oblastí, pomocí veřejné 

nebo individuální dopravy [21] 

2.5. Metoda dotazování  

Dotazník je vlastně způsob psaného řízeného rozhovoru. Na otázky, které jsou na rozdíl 

od rozhovoru psané se požadují písemné odpovědi. Dotazník je určen výzkumnými otázkami 

projektu a slouží ke sběru dat. Proto zaujímá pozici mezi výzkumnými otázkami a strategií 

a procesem sběru dat. [22] 

Dotazník je méně časově náročný než rozhovor. Při sestavování dotazníků je třeba 

promyslet a přesně určit hlavní cíl dotazníkového průzkumu, logicky a stylisticky správně 

připravit konkrétní otázky a před definitivní aplikací dotazníku provést pilotáž na menším počtu 

zkoumaných osob, která nám pomůže provést poslední úpravy dotazníku. Dotazník by měl být 

anonymní. Tím lze zvýšit upřímnost odpovědí. Dotazník bývá řazen do tzv. metod 

subjektivních. Subjektivnost dotazníku je dána tím, že vyšetřovaný zde může různým způsobem 

ovlivňovat své výpovědi. Může se snažit jevit společensky lepší nebo naopak horší, mohou se 

zde velmi nápadně ukazovat takové tendence, jako je simulace, disimulace, případně agravace 

apod.[20] Psychologie si zde pomáhá konstruováním lži skóre, tj. řady otázek, týkajících se 

některých situací denního života, ve kterých je pravděpodobné, že vyšetřovaný se v nich chová 

určitým společensky méně vhodným způsobem.  
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Každý průměrný člověk musí např. odpovědět kladně na otázku: "Zalhal jste již někdy 

v životě?" Podle odpovědí na tyto "lži otázky" lze usuzovat na spolehlivost či nespolehlivost 

vyplňování celého dotazníku. Má-li být dotazníkem získaná výpověď směrodatná, je třeba 

dávat dotazník v písemné formě pouze dospělým osobám s přiměřenou inteligencí (u 

oligofrenních jedinců nastávají někdy v používání dotazníku komplikace) a dětem nad deset 

let, a mimo to musíme zkoumané osoby předem kladně motivovat k odpovědnému vyplňování 

dotazníku. Výsledky získané dotazníkem můžeme zpracovávat kvantitativně, statistickými 

metodami, ale důležité je také kvalitativní hodnocení výsledků. Dotazník, podobně jako jiné 

vyšetřovací metody, je nutno kombinovat s ostatními metodami, aby naše závěry podaly co 

nejexaktnější celiství obraz osobnosti.  

Metody dotazníku jsou použity ke zjišťování předběžných údajů o rodině, postojích 

k jednotlivým členům rodiny, ke škole, ke zjišťování zkušeností, úspěchů i neúspěchů, 

sebehodnocení, konfliktů, perspektiv, hodnotového systému, zájmů, profesní orientace atd. a k 

ověření některých údajů (např. o úrazech, nemocích, prodělaném léčení, pobytu v ústavním 

prostředí apod.). Vedle vlastních životopisných údajů vyšetřovaného a informacích o jeho 

nejbližším sociálním okolí je možno získávat také orientaci o jeho didaktické úrovni, o slohu, 

pravopisu i o smyslu pro formu, pořádek, pečlivost. Některá data uvedená v dotazníku je nutno 

si ověřit nebo doplňovat rozhovorem. [23] 

Při sestavování dotazníku je nutno dbát na to, aby byl srozumitelný a neobsahoval 

sugestivní otázky. Před definitivní formulací otázek je vhodné předběžné ověření dotazníku na 

menším počtu osob (asi 30). Při rozesílání dotazníku při hromadném průzkumu počítáme s tím, 

že se nám všechny dotazníky nevrátí, a proto je rozesíláme ve dvojnásobném počtu, než je nutno 

k vlastnímu zkoumání. Dotazník umožňuje zkoumat i velký počet osob současně, takže v krátké 

době je možno získat velké množství výpovědí. Odpovědi však bývají často subjektivně 

zkreslené (i nevědomě). Zkoumané osoby mohou při vyplňování dotazníku více zvažovat své 

odpovědi, nejsou pod tlakem nutnosti okamžité odpovědi, jako je tomu při aplikaci metody 

rozhovoru. Jak při rozhovoru, tak i dotazníkem se zjišťují jak fakta tvrdá (např. nacionálie, 

pohlaví, věk, povolání), tak fakta měkká (např. názory, zkušenosti, zájmy, postoje, hodnotový 

systém, prožitky, představy, přání, potřeby). Výsledky metody dotazníku jsou často značně 

zkresleny velkou vnitřní korekcí, autocenzurou některých zkoumaných osob, které usilují 

odpovídat ve shodě s tzv. sociální žádoucností, tedy adaptivně, nikoliv expresivně. [23] 
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2.6. Metoda SWOT analýzy  

Metoda, podle které je možné identifikovat silné (angl: Strengths), slabé (angl: 

Weaknesses) stránky, příležitosti (angl: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), které jsou 

spojeny s určitým typem podnikání, s firmou samotnou, popř. s podnikatelským záměrem se 

nazývá SWOT analýza. Díky této metodě je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, 

zjistit problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického plánování společnosti. [24] 

Metoda spočívá v členění a ohodnocení samostatných faktorů, které jsou rozčleněny do 

čtyř základních skupin. Skupinu tvoří silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem 

a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které popisují a hodnotí 

úroveň jejich vzájemného střetu. [25] 

Tabulka 2 Členění SWOT analýzy 

  

Pomocné  

(k dosažení cíle) 

Škodlivé  

(k dosažení cíle) 

V
n
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d
í 

 

Silné stránky (Strenghts)  Slabé stránky (Weaknesses)  

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

 

Příležitosti (Oppurtunities) Hrozby (Threats) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Popis analýzy  

Analýza tkví v rozboru a posuzování současného stavu firmy a současné situace okolí 

firmy. Silné a slabé stránky firmy hodnotí vnitřní prostředí. Příležitosti a hrozby klasifikuje 

vnější prostředí. Pro vyhodnocení konkrétních např. silných stránek bývá použit brainstorming 

s managementem Projekt EduCom – Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a 

potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému. Po brainstormingu 

se vše rozřadí podle relevantnosti k záměru využití metody SWOT. 
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 V dalším kroku je kvantifikované ohodnocení konkrétních položek. Po vyhodnocení 

a spočítání váhy konkrétních např. silných stránek se seřadí dle důležitosti. Dále musí 

proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy naloží a co bude realizovat.  

V rámci metody SWOT analýzy je příhodné hledat vzájemné vazby mezi silnými 

a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto vazby pak následně mohou 

být využity pro určení strategie a rozvoje firmy. Metoda SWOT analýza je subjektivní 

ohodnocení. Dobrá metoda SWOT analýzy nejdříve podrobně určí negativní a až následně 

pozitivní aspekty podnikání. [25] 
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3. CHARAKTERISTIKA LÁZNÍ JESENÍK 
Ve čtvrté kapitole práce je uvedena charakteristika místa, kde byl proveden výzkum. 

3.1. Město Jeseník  

Slezské lázeňské město Jeseník neslo do roku 1947 název Frývaldov. Město je součástí 

olomouckého kraje a dle katastrální výměry se rozkládá na ploše 3822 ha.  Lázeňské město je 

ukryté v krásné přírodě mezi Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými horami. Ve městě, které má 

bohatou historii, dnes žije kolem 12 500 obyvatel. První dochovaná zmínka o městě a také 

o jeho historickém názvu Vriwald (v překladu "místo zbavené lesa") pochází z roku 1267. 

Tehdy Vriwald vzkvétal jako horní město, kde se těžila především železná a zlatonosná ruda. 

Těžbu zlata si dnes turisté připomínají výletem k oblíbené kamenné rozhledně s patřičným 

názvem Zlatý Chlum, postavené ve výšce 875 m.n.m.  V průběhu staletí město ovlivnilo 

bezpočet významných osobností mezi, které patřil také Vincenz Priessnitz – přírodní léčitel 

a zakladatel prvního vodoléčebného zařízení na světě. Priessnitzovy léčebné lázně se nachází 

asi 2,5 km nad městem. Působivý pomník Vincenze Priessnitze se nachází v městském parku 

Smetanovy sady. Sousoší znázorňuje alegorii zdraví, je to dílo významného slezského sochaře 

Josefa Obetha z roku 1909.  

Priessnitzovy léčebné lázně se společně s lázněmi Karlova Studánka pyšní nejčistším 

vzduchem ve střední Evropě a více než 80 prameny průzračně čisté horské vody, jež společně 

s přírodním bohatstvím vytvořily z města Jeseník a nejbližšího okolí ráj horské turistiky v létě 

i v zimě. [27]  

 

Obrázek 2 Znak města Jeseník 

 

Zdroj: www.jesenik.org 
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3.1.1. Okolí města Jeseník  

Napříč lázeňským městem Jeseník protéká severním směrem řeka Bělá, do které ústí ve 

městě potok Staříč.  V obci Bukovice řeka Bělá přijímá Vrchovištní potok, který odvodňuje 

rejvízská rašeliniště. 

V blízkém okolí města se nachází větší množství pramenů jesenické soupravy, zejména 

Bezručův, Žofiin, Rumunský, Pražský, Mariin, Polský, Slovanský. Další prameny lze najít na 

východě od města např. Řecký, Anglický, Eduardův, Turistický, Diana a Svornosti. 

Pohoří Hrubý Jeseník je dominantní částí Slezska a části severní Moravy, které se řadí 

ke Krkonošsko-jesenické subprovincii jako jejich nejvýchodnější část. Nejvyšším vrcholem 

Hrubého Jeseníku je hora Praděd (1491 m n. m.), která je i nejvyšší horou Moravy, Českého 

Slezska i Horního Slezska vůbec.  Praděd je pátou nejvyšší horou České republiky a díky 

televiznímu vysílači, který je umístěn na vrcholu je i nejvyšším umělým bodem v České 

republice.  

Kvůli přírodnímu bohatství byla na území Hrubého Jeseníku v roce 1969 vyhlášena 

chráněná krajinná oblast Jeseníky o celkové rozloze 740 km2. Chráněná oblast zahrnuje 

jedenáct chráněných území. Kromě chráněných území jsou zde velká lyžařská střediska (např. 

Praděd, Červenohorské sedlo, Ramzová), která jsou pro optimální lyžařské podmínky 

navštěvovány nejdéle v roce. [28]  

3.1.2. Historie města Jeseník  

Lázeňské město Jeseník se nachází na místě, kde se střetává říčka Staříče a Bělé. Tyto 

dvě řeky tvoří soutok, který zde vytvořil velká štěrkoviště. Tato štěrkoviště podnítila místní 

kolonisty, aby městu začali říkat Frývaldov. 

Zpočátku, zde byla vybudována vesnice, za krátko na to i město o kterém jsou první 

zmínky roku 1267. Na první pohled město upoutá pozornost hradem.  Na začátku 14. století 

bylo město pod neustálými nájezdy loupeživých rytířů. Od této doby (1326) jsou zaznamenány 

zmínky o hamrech v okolí města, kterých bylo 13. V těchto hamrech se těžila železná ruda, 

která se koncem 14. století dle dochovaných zpráv prodávala v Anglii. Hamry zanikly 

s úpadkem těžebního průmyslu, včetně hornických vesnic a začátkem 15. století se železo kulo 

pouze na dvou místech. 

Nový rozkvět těžby železné rudy se týkal i těžby zlata a stříbra. V roce 1506 město 

přešlo do vlastnictví známé evropské firmy Fuggerů z Aušpurkuru. Když firma vytěžila většinu 

rudy, prodala město i s blízkými vesnicemi v roce 1547 zpět biskupství vratislavskému. 
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 Do roku 1828 ve městě Jeseník přebýval vrchnostenský úředník, který spravoval území 

od Mikulovic po Filipovice a Ramzovou.  

Největším historickým mravním poklesem lze označit procesy s čarodějnictvím, které 

byly v roce 1662-1684 prováděny na Jesenicku, dřívějším Frývaldovsku. Společně 

s šumperskými a losinskými událostmi obstarávají Jesenicku smutné prvenství v historii naší 

země. Jen kolem cesty do lázní bylo upáleno 102 osob, které byly odsouzeny za čarodějnictví.  

Tento příklad mravního úpadku, lze časově vymezit do tří fází. První obětí byla Barbora 

Schmiedová, žena jesenického pastýře, který ji v roce 1622 obvinil za čarodějnici. Druhá fáze 

těchto zločinů nastala v roce 1636 a zasáhla především území Nisska a Zlatohorska. Nehorší 

fází těchto, justičních zločinů v nissko-otmuchovském knížectví začalo v roce 1651 a postihlo 

převážně Jeseník, Glocholazy, Nisu a Zlaté hory. Poslední jesenické ortely se datují do let 1683-

1684.  

Obchodní cesty vedené přes Vídeň využil v roce 1822 jesenický obchodník Adolf 

Rayman, který díky velkému úvěru od vídeňského bankovního domu Regenhart zřídil 

v Jesenicku manufakturu, jež si výrobou jemného prádla získala popularitu v Evropě i zámoří. 

Druhou významnou osobností byl Vincenz Priessnitz (1799-1851), který svou léčebnou 

metodou vodoléčby získal v Evropě a Americe velkou popularitu. Do Gräfenberku 

nad Jeseníkem, kde vybudoval mnoho lázeňských zařízení, lákal převážně šlechtice, kteří 

přinášeli místním lidem vítaný příjem, ale i mnoho kulturních zařízení. 

Neustálý nárůst počtu obyvatel potřeboval řadu nových zařízení, která ve městě chyběla. 

V roce 1890 byla vybudována nemocnice, rozšířena roku 1928 o nový trakt. Byla vybudována 

železnice spojující Hanušovice a Hlucholazy, dokončena v roce 1888. Malé nádraží 

nevyhovovalo velkému množství návštěvníku, a bylo v roce 1912 rozšířeno do nynější podoby. 

Nedostatečné bylo i zajištění školství. V roce 1872 byla v pětitisícovém městě 

vybudována chlapecká škola (dnešní gymnázium) a až v roce 1887 byla rozšířena dívčí školou 

(dnes ZŠ Komenského). Malé množství školních tříd neodstranila ani obecná škola (1881) 

a měšťanská škola (1888). Teprve v roce 1913, bylo na Jesenicku vybudováno reformní reálné 

gymnázium.  

První světová válka si na Jesenicku vyžádala 185 mrtvých, ale ani tato žeň smrti 

nepotlačila ducha velkoněmeckého nacionalizmu. Místní obyvatelé našli v hitlerismu nadšení, 

vyvrcholením byla okupace Sudet německou armádou začátkem října 1938. Následek druhé 

světové války však obyvatelé přesvědčil, že podlehli falešným iluzím.  
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Na základě dohody vítězných mocností došlo během roku 1946 k odsunu větší části 

německých obyvatel, který byl bohužel doprovázen řadou excesů.  

V květnu 1945 začala nová éra v dějinách města za zcela jiných národnostních 

a sociálních podmínek.  

Nástup nového totalitního režimu, tentokrát komunistického nastal v průběhu února 

1948. Tento režim se na vzhledu města podílel téměř nulovou údržbou historického dědictví, 

které díky svému německému původu nechtěli noví vládci zachovat či rozvíjet. Tím bylo 

zničeno mnoho kulturních památek a staveb, které byly nahrazeny panelovými domy, a to i na 

náměstí města.  

Revoluci v listopadu 1989 oslavili občané města na tradičním místě, kterému navrátili 

původní název – Masarykovo náměstí. Pomalu se začal měnit vzhled města a za krátkou dobu 

zde bylo vybudováno mnoho malých obchodů a podniků.  Byly opět navázány vztahy 

s původním obyvatelstvem, a i s jeho pomocí dochází k opravě budov a záchraně památek. [26] 
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3.2. Lázně Jeseník  

Lázně Jeseník, které se oficiálně nazývají Priessnitzovy lázně, leží asi 2 km od města 

Jeseník. Své jméno získaly po svém zakladateli a celosvětově uznávanému vodoléčiteli 

Vincenzu Priessnitzovy. Celé lázeňské zařízení je umístěno v krásné přírodě a řadí se mezí 

nejnavštěvovanější v České republice.  

V okolí lázní, které je unikátním mikroklimatem, vyvěrá okolo 80 léčivých pramenů. 

Tyto unikátně příznivě klimatické podmínky jsou dokonalé pro léčení horních a dolních cest 

dýchacích, obtíže krevního oběhu, vegetativního nervstva a nervové soustavy. Po celou dobu 

existence lázní byl Vincent Priessnitz ten, kdo lázním zaručoval jejich proslulost a příliv hostů 

z Čech a zahraničí. Tyto hosty lákaly především úspěšné léčebné postupy Vincenze Priessnitze, 

ale také i krásné prostředí hor. Mezi lázeňskými hosty, tak nejsou jen nemocní pacienti, ale i ti, 

kteří chtějí využít lázeňský pobyt k odpočinku od shonu všedního dne. Lázně fungují celoročně 

a ročně je navštíví přes 17 tisíc spokojených návštěvníků. [27] 

Obrázek 3 Budova sanatoria Priessnitz 

 

Zdroj: www.jeseniky.net 

1, 163 00 Praha-Řepy, tel: 235 310 31 
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3.2.1. Historie Lázní Jeseník a jejich zakladatel Vincenz Priessnitz  

Vincenz Priessnitz se narodil 4. října roku 1799 v Lázních Jeseník, dřívějším 

Grafenbergu v původním rakouském Slezsku. Zpočátku se živil jako zemědělský a lesní dělník. 

Při vykonávání tohoto řemesla přišel v lese k úrazu a zlomil si žebra. Následkem tohoto úrazu 

dostal zápal plic a díky studené vodě se sám z této nemoci vyléčil.  Touto léčivou metodu, 

kterou pojmenoval Vasserheilkunde – vodoléčba, začal v roce 1818 léčit a uzdravovat občany 

z blízkého i dalekého okolí. Od roku 1824 zahájil aplikování studených koupeli po dřívějším 

pocení, namáčení částí těla do studené vody i celkové či sprchování. Je považován za 

zakladatele empirické hydroterapie. 

Blahodárné účinky vody (Vincenz Priessnitze prováděl v mnoha testech a metodách 

sám na sobě) se záhy rozkřikly i za hranice kraje. Tyto zdravotní postupy obsahovaly koupele, 

částečné omývání a mokré zábaly. I přesto, že víc a víc lékařů začalo používat tyto léčebné 

postupy a metoda léčení vodou byla zavedena v mnoha krajích, byl Vincenz Priessnitz roku 

1829 obviněn z léčitelského fušerství. Nepodařilo se mu tento stav za svého života zcela změnit, 

ale přesto v roce 1831 dostal úřední povolení k vedení vodoléčebného zařízení, který ho 

opravňoval k předepisování léků, i k provádění chirurgických zákroků.  

Tento rok přijal pouhých 64 pacientů, v roce 1837 to bylo 500 pacientů a rok 1839 

znamenal pro Vincenze Priessnitze okolo 1700 pacientů. Jeho vodoléčebné zařízení, které 

vybudované v Grafenbergu, proslulo i daleko za hranicemi. Vodoléčebné zařízení bylo vzorem 

pro zakládající lázně u nás i v cizině. Bylo to např. lázeňské zařízení Wartenberg (Sedmihorky 

u Turnova), které zakládal v roce 1842 Antonín Šlechta. Sebastián Kneipp byl zase velkým 

šiřitelem v Německu. V léčitelství mají obklady a zábaly Vincenze Priessnitze své místo 

a využívají se dodnes. Vincenz Priessnitz zemřel 28. listopadu 1851 v Lázních Jeseník.  

Rok 1939 byl pro vodoléčebný ústav významný rok z hlediska návštěvnosti. V lázních 

se léčilo okolo 1500 pacientů.  Zakladatel vodoléčby doporučoval úplné vysazení léků a nabádal 

uzdravovat pacienty potními kúrami s následnou koupelí v chladné vodě.  Další metodou byly 

mokré zábaly a chladné střiky coupe de grce, kdy voda dopadá na tělo z 6 metrů, ostřikování 

genitálií a jiné.  
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Do Priessnitzova ústavu v Jeseníku dojížděli vévodové, monarchové a hrabata, koncem 

40. let do sanatoria přicestovali i příslušníci z vyšší vrstvy z Velké Británie. Léčebné postupy 

Vincenze Priessnitze se v lázních Jeseník uplatňují do dnes. Léčebný ústav ročně navštíví 

15 000 pacientů, z toho 20 % tvoří pacienti ze zahraničí. [29]  

Obrázek 4 Vincenz Priessnitz 

 

Zdroj: www.priesnitz.cz 

3.2.2. Priessnitzovy léčebné metody 

Vincenz Priessnitz na začátku uplatňoval pouhé oplachování studenou vodu a pokládání 

vlhkých obkladů, časem rozšířil procedury na aplikování otěrů, zábalů, lázní, nechal pacienty 

brouzdat v pramenité vodě, uplatňoval sprchy v přírodě, vytvořil systém potní kúry, aplikoval 

i náročné procedury, např. dvoufázové pololázně. Vincenz Priessnitz uskutečňoval ústní lázně 

(kloktání), omývání krku, lázeň hlavy, oční lázně, aj., k terapii aplikoval i vzdušné koupele a 

nemocným ordinoval sluneční lázně. Doporučoval všem svým pacientům ordinoval pohyb na 

čerstvém vzduchu a léčbu prací (sekání dřeva, odklízení sněhu).  Při špatném počasí se 

pohybová terapie uskutečňovala v rozlehlém sále s využitím nářadí a náčiní. V historických 

zápisech je dokumentováno 52 vodoléčebných metod. Vincenz Priessnitz vyžadoval pro 

všechny shodnou dietu – skromnou stravu a pití studené vody, kombinované s psychoterapií a 

sociálním působením. Pacienti nesměli být separováni, na večer se scházeli k tanci, 

společenským hrám a družné konverzaci. Vincent Priessnitz dbal na to, aby pacienti nemluvili 

o nemocech, dodržovali řád a pro porušení pravidel neotálel z léčby propustit i vysoko 

postavené šlechtice.  V roce 1999 na dvousté výročí narození Vincenze Priessnitze zapsala 

světová organizace UNESCO do Kalendáře kulturních výročí pro jeho velký a jedinečný přínos 

pro svět. Priessnitzovy obklady jsou známé po celém světě. [30] 
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3.2.3. Významné události v lázních 

V roce 1959 se konal v lázních celosvětový psychiatrický kongres. Tento rok byl pro 

dřívější Gräfenberk velmi historický. Zpustošené stavení hradu bylo důvtipně a promyšleně 

rekonstruováno architektem Františkem Schierem. V sálu, kde se dříve nacházela tělocvična 

(za doby Vincenze Priessnitze zde byla jídelna) byl vybudován balkon a postaveno jeviště. Síň 

byla vybavena vkusným interiérem – stoly, židlemi. Vybudován byl také nový vchod 

a rekonstrukcí prošly i blízké místnosti. Místa pro tlumočníky byla situována pod balkonem. 

Pro hosty konference zde byla k zapůjčení sluchátka, kde si každý mohl nastavit jazykový 

překlad. V této době to byla velká rarita. Zvuk byl do sluchátek přenášen pomocí dlouhé antény, 

která byla natažená pod stoly, které byly uspořádány do dlouhých řad. Ze staré zchátralé budovy 

byl tak vybudován moderní kongresový sál, ve kterém dominovaly krásné křišťálové lustry. 

Na místě dřívějšího parkoviště byla postavena fontána s osvětlením. Tato přestavba 

nebyla vůbec jednoduchá, neboť se při výkopu zjistilo, že na místě plánované fontány 

se nachází nádrž na benzín. Na parkovišti tak musela být dřív i benzínová pumpa. Řemeslníci 

se postarali o vydlážděný prostor okolo fontány a zahradníci o okrasné keře. Okolo cesty z lázní 

do města byla opravena světla. 

Kongres byl velmi významným. Do lázní přicestovali přední představitelé psychiatrie z 

celého světa. Velkou pozornost upoutával Jakob Levy Moreno – průkopník moderních léčivých 

metod.  Jednou z těchto moderních metod byla metoda Psychodrama. Tato metoda se používala 

při léčení megalomanií (příznak duševního onemocnění). Megalomanský pacient má např. 

představu, že je významnou historickou osobností: např., Napoleon, Hitler. Tuto metodu 

demonstroval v kavárně před kolonádou.  

Významným úbytkem návštěvnosti slovenských pacientů byl rok 1993, kdy dochází k 

rozdělení Československa a vzniká Česká republika. Slovenští pacienti představovali jednu 

třetinu návštěvnosti. 

Na počest dvoustého výročí zakladatele lázní Vincenze Priessnitze se v roce 1999 

uskutečnily velké oslavy. Bylo otevřeno Priessnitzovo muzeum na místě  kde dřív stával rodný 

dům Vincenta Priessnitze. Výročí bylo provázeno řadou kulturních akcí. Vyražena byla 

pamětní medaile či představení příležitostní poštovní známky. Jan Ripper dostal pamětní desku, 

která byla odhalena vedle léčebného domu Jan Ripper. Oslav výročí se zúčastnilo třicet 

potomků Vincenze Priessnitze z celého světa.  
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Roku 2001 se uskutečnily oslavy založení lázní, které slavili 175. výročí. V rámci těchto 

oslav se uskutečnil výzkum účinku klimatoterapie, jehož výsledkem byla vědecká práce 

„Klimatoterapie jako léčebná procedura". Lázně Jeseník mají světové prvenství ve zkoumání 

geoatmochemie a dlouhodobého pozorování kolísání radonu a negativně nabitých iontů v 

ovzduší, kdy spousta příznaků souvisí či přímo podmiňuje strukturu léčivého klimatu. Na 

badání má účast Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze, Hydrometeorologický 

ústav v Ostravě, Fakulta tělesné výchovy a sportu Palackého univerzity v Olomouci společně 

s lékaři lázní Jeseník.  

Významnou událostí roku 2003 bylo navštívení lázní prezidentem České republiky 

Václavem Klausem a polským prezidentem Aleksandrem Kwasniewskym. [31] 

3.3. Současný stav Lázní Jeseník 

Koncem roku 1989 byly lázně Jeseník zprivatizovány. Z lázní se stala akciová 

společnost, která nese ve svém názvu jméno slavného zakladatele, Priessnitzovy léčebné lázně 

a.s.  Lev, který je ve znaku lázní, symbolizuje vítěznou cestu Priessnitzovy vodoléčby, ale i lva, 

který se zavazuje, že pokračovatelé slavného „vodního doktora“ budou přírodními prostředky 

spolu s nejnovějšími poznatky vědy navracet lidem zdraví a radost do života. [32] 

Během roku 1996–2004 prošly rekonstrukcí hlavní lázeňské domy, návštěvníkům se 

zvýšila a zkvalitnila nabídka pobytů a nabízených služeb. Možnosti, jak v současné době 

v lázních pomoci nemocným jsou velmi široké. Dnes se zde léčí choroby dýchacího ústrojí, 

choroby srdečně cévní, choroba štítné žlázy, choroby pohybové i duševní, choroby ženské 

a kožní. Velkou součástí léčby je pobyt na čerstvém vzduchu, využívající výborných 

geografických a klimatických podmínek. Pacientům jsou zde k dispozici značené okruhy pro 

pěší turistiku a cyklistiku. Do okolí lázní mohou pacienti využít i procházky vedené průvodcem. 

Pořádají se zde i kratší pobyty, které mají za úkol zvýšit duševní i tělesnou kondici. 

Léčebné metody v lázních jsou založeny na využívání přírodních léčivých pramenů, 

které jsou propojeny s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními postupy. Pro lázně jsou 

typické převážně bylinné koupele, elektroléčba, spánek, psychoterapie, plynové injekce, 

muzikoterapie, oxygenoterapie, postupy myoskeletární medicíny a akupunktura.  
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V lázeňském zařízení, to nejsou jen léčebné procedury, ale také velká nabídka využití 

volného času. Například v lázních Jeseník se každoročně pořádá klavírní soutěž Franze 

Schuberta či koncerty Karla Ditterse z Dittersdorfu. V létě se konají koncerty v lázeňském 

parku a na kolonádě a mnoho dalších kulturních akcí v Kongresovém sále. Návštěvní 

vyhledávají lázně i pro velké množství turistických tras, cyklistických výletů, či poznávacích 

výletů do dalekého okolí včetně Polska.  

Vyhledávanou lokalitou jsou lázně i v zimním období. Lyžaři zde mohou využít vlek 

přímo v areálu, nebo navštívit lyžařské areály v Ramzové, na Červenohorském sedle či 

Petříkově. Volný čas lze v lázních využít ke sportovní relaxaci, k tomu jsou zde k dispozici 

tenisové kurty, fitness centrum, minigolf, půjčovna horských kol a koloběžek, půjčovna lyží 

a rehabilitační bazén. [33] 

3.3.1. Ubytování - lázeňské domy 

V areálu Priessnitzových léčebných lázní se rozprostírá 10 lázeňských domů.  

Priessnitz **** 

Sanatorium Priessnitz je nejen hlavní dominantou lázní, ale také širokého okolí. Tento 

hotel nabízí svým hostům ubytovací kapacitu 251 lůžek, nepřetržitý provoz recepce, dále tři 

jídelny, denní bar, zázemí pro procedury, wellnes a beauty služby, bazén, zdravotnickou péči a 

zázemí pro lázeňský společenský život. Jeho architektonický ráz, členění interiérů, 

architektonické detaily a osobnost architekta nadto z budovy činí i jednu z nejkvalitnějších 

a nejpůsobivějších staveb. [34] 

Lázeňský dům Priessnitz získal ve své kategorii v roce 2013 ocenění Czech Hotel Awards za 

hotel roku v Olomouckém kraji. 

Jan Ripper *** 

Tento lázeňský hotel je pojmenován po zeťi Vincenze Priessnitze, který pravidelně 

navštěvoval Jeseníky. Kapacita domu je 87 lůžek a vybrat si můžete mezi apartmány, 

dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji s příslušenstvím. Hosté mají k dispozici jídelnu 

a recepci s provozem 7:00 až 19:00 hod. 
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Bezruč *** 

Hotel byl postaven už v roce 1895 ve stylu raného italského baroka, ale současný 

moderní vzhled získal až s příchodem nového tisíciletí. Lázeňským hostům nabízí 89 lůžek 

v kategorii dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů s příslušenstvím a u většiny z nich je 

součástí terasa s výhledem na Hrubý Jeseník. V sanatoriu Bezruč se nachází inhalatorium, 

ordinace, ošetřovna, jídelna a recepce. 

Wolker *** 

Další z lázeňských domů je určen především pro rodiče s dětmi, pro které má výjimečné 

zázemí. Celková kapacita sanatoria je 68 lůžek a součástí je jídelna, ošetřovna s lékařskou 

službou, inhalatorium nebo dětská herna.   

Mír *** 

Sanatorium Mír je určeno především pro dětské klienty, nabízí jim ubytování ve 

třílůžkových pokojích s balkonem. 

Maryčka ** 

Lázeňský dům Maryčka disponuje dvou až třílůžkovými pokoji s příslušenstvím a je 

navštěvován zejména dětskými klienty. Stravování je pro ně zajištěno v blízkém Sanatoriu 

Wolker a na lázeňské procedury chodí do zařízení v okolí. 

Vila na Kolonádě 

Tato historická vila je vybudována přímo u lázeňské promenády a svým hostům nabízí 

ojedinělý výhled na Zlatohorskou vrchovinu, do údolí říčky Bělé a do polských rovin. 

Nadstandardně vybavené a prostorné apartmány nabízí ubytování zejména pro rodiny s dětmi. 

V budově vily se nachází také kavárna WIENER KAFFEEHAUS, která byla otevřena teprve 

nedávno a slouží jako centrum odborné přípravy v gastronomických a potravinářských oborech 

v odborných školách v Jeseníku. 

Lékařská Vila 

Reprezentativní Lékařská Vila se nachází v blízkosti Jižního svahu a sportovního areálu, 

naproti nalezneme z jedné strany tenisové kurty a z druhé strany minigolfové hřiště. Nabízí 

hostům ubytování v 11 pokojích, součástí některých pokojů je i kuchyňka a balkon.  
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Bílý Kříž **  

Původní název Sanatoria byl Meklenburský dům a sloužil jako vojenský léčebný ústav. 

Později byl přestavěn na Bílý Kříž. V současné době je vybaven několika dvou až třílůžkovými 

pokoji a na lázeňské procedury dochází hosté do okolních domů. 

Jubilejní Vila*** 

Jubilejní Vila byla postavena na konci 19. století a v roce 2013 po nákladné rekonstrukci 

přestavěna. Vila je umístěna v blízkém sousedství Ripperovy promenády a sanatoria Priessnitz. 

Pacientům a klientům nabízí ubytování ve 12 apartmánech, součástí jsou i dva pokoje speciálně 

upravené pro hosty s tělesným postižením. [34] 

3.3.2. Dopravní dostupnost 

Doprava osobním automobilem z velkých měst. 

Praha 

Z Prahy do Jeseníku vede nejrychlejší cesta přes dálnici D11 do Hradce Králové a poté 

po silnici II. třídy na Králíky a Hanušovice, která vede až do Jeseníku. Trasa je dlouhá 240 km 

a zabere cca tři a půl hodiny. 

Brno 

Z Brna do Lázní Jeseník trvá cesta automobilem cca dvě a půl hodiny a je dlouhá 190 

km. Cesta vede dálnicí D46 do Olomouce a následně pak pokračuje dálnicí D35, která se 

napojuje na silnici I. třídy směrem na Šumperk až do Jeseníku. 

Ostrava  

Z Ostravy se do Jeseníku dostanete nejrychlejší trasou, která vede silnicí I. třídy do 

Opavy, Bruntálu až do Jeseníku. Tato cesta je dlouhá 130 km a zabere cca dvě hodiny a patnáct 

minut 

Autobusová a vlaková doprava 

Praha 

Z Prahy do Jeseníku se dá nerychleji dostat vlakem z Hlavního nádraží s jedním 

přestupem v Zábřehu na Moravě, odkud jede přímý spoj do Jeseníku. Cesta trvá tři a půl hodiny 

a spoj jede několikrát za den. Naopak bez přestupu se lze dostat autobusovou dopravou, která 

je ale delší a trvá čtyři a půl hodiny. 
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Brno 

Z Brna do Jeseníku je nejkratší cesta vlakem z Hlavního nádraží, kdy trvá tři a půl 

hodiny a je bez přestupu. O dost delší je pak cesta autobusem, která s přestupem v Ostravě trvá 

téměř 6 hodin. 

Ostrava 

Cesta vlakem do Jeseníku trvá z Ostravy tři hodiny a patnáct minut. Na cestě 

z ostravského Hlavního nádraží jsou dva přestupy. První půlka cesty trvá hodinu a patnáct 

minut a končí v Krnově. Druhá půlka cesty trvá hodinu a padesát minut a končí v železniční 

stanici Jeseník. Trať je dlouhá 125 km. 

Lokální doprava  

V lázeňském areálu funguje kyvadlová doprava do města Jeseník. Konečná zastávka 

autobusu se nachází v těsné blízkosti Sanatoria Priessnitz, odtud spoj pokračuje přes další 

lázeňské domy, míjí vlakové nádraží a končí na autobusovém nádraží Jeseník. Intervaly spojů 

jsou přibližně dvakrát za hodinu ve všedních dnech a o víkendech a svátcích jen párkrát za den. 

Přepravu zajištuje Arriva Morava a. 

3.4. Procedury 

Priessnitzovy lázně se zaměřují na léčbu psychických, dermatologických a pohybových 

potíží. K jejich léčení se zde využívá mnoho moderních léčebných metod.  

Procedury jsou zde rozděleny dle účinku. Pacienti mohou docházet na procedury 

v oblasti bolesti hlavy, bolest zad, kloubů a svalů, celulitidu, cévní potíže, diagnosticko-

terapeutické metody, dýchací potíže, imunitu, obranyschopnost, detox, kosmetiku, kouření, 

nadváhu a obezitu, pohybové aktivity, únava – stres a relaxace. Každá procedura má mnoho 

léčebných metod a postupů. Výhodu využíti více metod, zde využijí pacienti s fyzickým, či 

psychickým oslabením.  

3.4.1. Masáže  

„Masáž je speciální procedura, která se využívána především k upevňování fyzického 

a psychického zdraví, k posilování organismu, ke zvýšení výkonnosti nebo osvěžení 

(regeneraci) po fyzické a psychické zátěži, ke zlepšení celkového vzhledu, popřípadě k léčení 

nebo doléčování některých chorobných a poúrazových stavů“. [35] 
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Masáž se řadí mezi léčebné metody, při kterých na těle působením podnětu vyvolají 

reflexní změny. Cílově odborně zaměřená masáž má na člověka velmi kladný a příznivý vliv, 

a to nejen po fyzické stránce, ale i psychické. Masáž může sloužit k primární prevenci, a tak 

díky ní lze přecházet různým bolestem svalů a kloubů, úrazům. Díky masážním technikám lze 

urychlit regeneraci organismu po výkonu, práci, sportovní zátěži. Využívá se ke kompenzaci 

svalových dysbalancí a ke zlepšení celkového vzhledu člověka. [36] 

Priessnitzovy lázně nabízejí dvacet osm druhů masáží. Můžete si zde objednat celkovou 

masáž těla, ale i lokální masáž končetin a hlavy. Masáže se liší především masážní technikou, 

ale také masážním prostředkem. Příkladem takových prostředku je lněný olej, med, bambus, 

lávové kameny a další.  

Druhy nabízených masáží  

Masáž celková 

Zahrnuje masáž horních i dolních končetin, masáž zad a šíje. Postupně uvolňuje stažené 

svaly celého těla a vede tak k pocitu uvolnění. [37]   

Masáž aromatická 

Aromatická masáž spojuje pozitivní působení klasické masáže s účinky éterických silic 

a rostlinných olejů, pocházejících z různých částí rostlin – květů, plodů, kořenů, listů, kůry, 

dřeva. Každá silice tak má své jedinečné vlastnosti. Ulevuje při zátěži a stresu, posiluje imunitu 

a harmonizuje tělo i psychiku. Masáž může být svým pojetím a použitými esencemi jak 

relaxační, tak osvěžující až lehce povzbuzující [37]   

Masáž hlavy energetická 

Uklidňující, relaxační masáž je vhodná pro všechny, kteří jsou ve stresu a pociťují 

zvýšené napětí. Má kladný efekt i u pacientů, kteří trpí bolestmi hlavy či migrénami. Využívají 

se zde hmaty z lymfatické masáže a stimulují se vybrané akupresurní body. [37]   

Lymfodrenáž ruční celotělová 

Tato speciální masážní technika vede ke zlepšení oběhu lymfy. Sestavou speciálních 

hmatů je dosahováno urychlení žilního návratu podporovaného stlačením kapilárního řečiště. 

Podpora oběhu a odtoku lymfy vede ke zmenšení otoků, včetně chronických lymfedémů, ke 

zlepšení prokrvení a výživy tkání. [37]   
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Masáž se lněným olejem 

Propojení masáže z lněného oleje a zábalu z ovesné kaše, má výrazný pozitivní vliv na 

pokožku celého těla. Je vhodná zejména pro ekzematiky. [37]   

Masáž medem 

Masáž je osvědčená léčitelská detoxikační metoda. Využívá speciálních účinků 

medu a jemných masérských hmatů. Pozitivně působí na pokožku, uvolňuje svalstvo a přes 

reflexní plochy detoxikuje vnitřní orgány. Navozuje příjemný pocit relaxace a duševní 

rovnováhy. [37]   

Bambusová masáž celková 

Masáž na uvolnění ztuhlých svalů, příznivý účinek na kůži i při celulitidě. Celkově 

odstraňuje stres a současně působí stimulačně, takže vede k uvolnění a pocitu načerpání nových 

sil. [37]   

Masáž lávovými kameny 

Příjemné teplo a vibrace lávových kamenů ovlivňují energetické dráhy v těle, působí 

blahodárně na mysl, uvolňují zatuhlé svaly, stimulují krevní oběh a lymfatický systém. [37]   

Indonéská masáž 

Pro náročnější uživatele, nebo uživatele kteří chtějí zkusit Indonéské techniky jsou zde 

k dispozici Indonéské masáže, které jsou prováděny terapeuty, kteří pochází přímo z Asie. [37]    

Jávská masáž 

Je výjimečná svým velmi silným tlakem působícím na sval, až dojde k jeho celkovému 

uvolnění a následné relaxaci. Jávská masáž je prováděna od konečků prstů na nohou až po 

kořínky vlasů, uvádí tělo a mysl do stavu dokonalé harmonie [37]   

Sumatra masáž 

Kombinací speciálních technik a akupresury uvolňuje napjaté svaly a jejich bolest. 

Sumatra masáž je jedinečná v uvolňování stresu, napomáhá proti nespavosti a je velmi 

relaxační. Tělo a mysl je uvedeno do dokonalého souznění. [37]   
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Borneo masáž 

Je specifickou masáží, v níž jsou propojeny hluboké techniky s lymfatickou drenáží. 

Uvolňuje napětí, navozuje relaxaci, a především účinně pomáhá proti celulitidě a pro zpevnění 

postavy. [37]   

Thajská masáž 

Tradiční umění thajské masáže se téměř v nezměněné podobě praktikuje déle než tisíc 

let. Thajská masáž zbavuje pocitů únavy, odstraňuje svalové křeče a nervové napětí, stimuluje 

krevní a lymfatický oběh, činí svaly, klouby a šlachy volně ohybné. [37]   

Reflexologie 

Pomocí mačkání bodů na chodidlech či dlaních, nebo naopak jejich hlazením 

docílíme stimulace daných orgánů, uvolnění svalstva a snížení psychického a fyzického napětí. 

Pomocí reflexologie docílíme naprostého souladu těla a stavu mysli a dokonalého léčebného 

účinku vnitřních orgánů pomocí reflexní terapie, praktikované již v dávných kulturách. [37]   

3.4.2. Zábaly  

Zábaly (oviny) se aplikují na lehátku, stole. Na povrchu lehátka je potažená gumová, 

nebo igelitová látka. Nemocným pacientům se aplikuje zábal dle předpisu lékaře.  

Druhy zábalů: 

• podle rozsahu – částečný, poloviční, 3/4 nebo celkový, 

• podle obsahu tekutiny – suchý nebo vlhký 

• podle teploty – teplý, vlažný nebo studený  

Mezi nejčastější patří suché celkové oviny, většinou s nimi končí celkové, nebo částečné 

procedury. Pacienti jsou po ukončení léčebné metody (např. po ukončení celkové vanové 

koupele) částečně zavinuti prostěradlem o rozměrech 220 x 200 cm, tak aby byli schopni dojít 

k lehátku, kde je ovin dokončen. U suchého zábalu je zabalen pacient vleže na lehátku od šíje 

a na přední straně těla od brady dolů, horní končetiny jsou podél těla, nebo přeložené přes 

hrudník. Vytrvání vleže na lehátku podle předpisu lékaře je obvykle 10–20 minut. [30]   
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Druhy nabízených zábalů  

Priessnitzův zábal celkový  

Priessnitzův zábal se využívá ke zvýšení imunity, zlepšení prokrvení, relaxaci 

kosterního svalstva a při revmatických obtížích. Po předehřátí ve sprše následuje celotělový 

ovin mokrým studeným prostěradlem s klidným ležením v zábalu pod dekou, kde dochází opět 

k prohřátí. [38]   

Priessnitzův zábal částečný  

Zábal má obdobné účinky jako Priessnitzův zábal celkový. Aplikuje se na vybrané části 

těla (např. krk, části končetin, hrudník) bez předchozího předehřátí. [38]   

Syrovátkový zábal 

Jde o celotělový zábal. Syrovátka obsahuje velkou řadu bílkovin a minerálů majících 

pozitivní účinek na kvalitu pokožky. Díky speciálnímu složení je vhodná i pro problematickou 

pleť. [38]   

Zábal z jílu  

Černý jíl se aplikuje na bolestivé, pacientem vybraná místa a následně se provede zábal 

do termofolie a nechá se 15 min působit. Zahřátím a svým složením přispívá k úlevě od bolestí 

kloubů a svalů. [38]   

Rašelinový obklad 

Rašelinový obklad působí protizánětlivě, zlepšuje regeneraci poškozené tkáně, 

zvyšuje prokrvení, prohřívá, uvolňuje svaly, a tím působí proti bolestem kloubů i svalů. Zábal 

je vhodný při svalovém přetížení a různých degenerativních postiženích kloubů. Rašelina 

působí také hydratačně, regeneračně a stimulačně, a tím podporuje omlazení pokožky. [38]   

Parafín 

Jde o lokální léčbu teplem. Aplikují se parafínové roušky na části těla, především 

na bolestivé klouby a páteř. Působí relaxačně na svaly, snižuje chronickou bolest, 

zvyšuje prokrvení v bodě přiložení, zlepšuje výživu i léčení tkání. [38]   
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3.4.3. Koupele 

Koupele v Priessnitzových lázních slouží především k léčebným metodám, ale také 

k uvolnění a relaxaci celého těla. Návštěvníci lázní využívají koupele také k odbourávání 

stresu, uvolňování mysli a navození pozitivní energie.  

Ideálním vodičem tepla je voda. Rychle se ohřívá a rychle ochlazuje. Prostou vodu 

využíváme v podobě teplé a studené koupele. Celkovou koupelí označujeme koupel ve vaně, 

která je více jak z poloviny naplněná vodou, ve které pacient vytrvá 15–20 minut, teplota vody 

je neměnná. Pokud se voda ochlazuje, lze připouštět horkou vodu tak, aby byla teplota stálá po 

celou dobu léčebné procedury. Pacient se bezdůvodně nepohybuje, nemyje se a nečeří hladinu 

vody. Koupele se rozlišují na indiferentní (vlažná), studenou a teplou. [39]   

Druhy nabízených koupelí  

Koupel se solí z Mrtvého moře  

Sůl z Mrtvého moře je unikátní pro svůj obsah minerálních látek. Největší zastoupení 

má hořčík, draslík, vápník pozitivně působící na pokožku, svaly i klouby. [40]    

Hydromasážní vana 

Hydromasáž celého těla pomocí cca 130 ti masážních trysek. Kombinací vhodné teploty 

a proudu vody dochází ke svalové i k celkové relaxaci. Využívá se při léčbě svalových 

a kloubních onemocnění, poruch prokrvení, únavy či při poúrazových stavech. [40]   

Koupel se skořicovým olejem s rakytníkem 

Koupel se skořicovým olejem s rakytníkem napomáhá udržovat pokožku hebkou 

a vláčnou. Skořicová silice navíc podporuje látkovou výměnu v podkoží. [40]   

Koupel chmelová  

Uklidňující koupel s přírodním extraktem z chmele, uvolní tělo i mysl a odbourá stres, 

prohloubí relaxaci a podpoří zdravý spánek. [40]   

3.4.4. Welness 

Koncept wellness je bezesporu v dnešní době fenomén. Nabízené služby wellness 

programů jsou významnou součástí řady hotelů, relaxačních center, lázní. Pod pojmem 

wellness si lze představit synonymum zdravého životního stylu. Znalci o programech wellness 

mluví jako o kultuře těla, duše a mysli.  
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Dnešní pojetí wellness vychází z řeckého ideálu kalokagathia – harmonie krásného těla 

(řecky „kalós“) a dobrého ducha (řecky „agáthos“). Spojením dvou slov: wellbeing a fitness 

v překladu znamená „být v pohodě a fit“ nebo „dobré zdraví“. Zdraví chápeme jako celek 

komplexní fyzické, sociální a duševní pohody, a nejen jako absenci nemoci. Wellness se člení 

na jednotlivé součásti, které jsou i hlavní podmínkou wellness životního stylu.  

Jedná se o:  

• tělesnou krásu a zdatnost  

• pozitivní přístup k životu 

• zdravou výživu 

• osobní návyky a vnitřní rovnováhu.  

Wellness tedy není jen být zdravý, ale zdravý se i cítit. Hlavním úkolem wellness programů 

je zlepšit kvalitu života. Pro správné pochopení wellness je podstatné vymezení jeho rozdílů 

a stejných prvků s typickým léčebným lázeňstvím. Největší rozdíl tkví v tom, že klasické 

lázeňství má v sobě zahrnutou léčebnou funkci. Jeho hlavním úkolem je léčit či uzdravovat 

Naopak úkolem wellness je zdravým životním stylem těmto problémům předejít. Jeho úloha je 

hlavně preventivní. [41]   

V Prissnitzových lázních je lázeňským hostům a návštěvníkům k dispozici saunový svět, 

vířivka pro šest osob, lázeňský bazén a fitness centrum. Cílem těchto welness programů je, aby 

zde rekreant relaxoval a cítil se dobře. Pocit by měl vycházet z duševní, fyzické, okolní 

a sociální pohody. Tyto programy by měly být zaměřeny na fyzické a psychické zdraví  

Saunový svět  

Saunový svět je vybaven aroma saunou, finskou saunou a parní saunou. K ochlazení 

slouží ochlazující bazének a studené sprchy. Dále je zde Priessnitzův chodníček, vířivka pro 

šest osob a relaxační odpočinková zóna. [42]   

Lázeňský bazén  

Lázeňský bazén je velký 7x 17 metrů a je ideálním prostředím pro rekreační 

a rehabilitační plavání. Hloubka a tvar ledviny jsou ideální také pro plavání s kojenci i malými 

dětmi. Volné plavání zde zpestří protiproud. [42]   
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Lázeňské fitness centrum 

Fitness centrum je vybaveno běžeckými, veslařskými a cyklo trenažéry. K dispozici je 

zde multifunkční posilovací věž a jednoruční činky. K občerstvení slouží bar s nápoji. [42]   

3.4.5. Skotský střik  

Tato metoda se aplikuje vodním proudem, který proudí z trysky za tlaku 0,3 MPa. 

Metoda se provádí ze vzdálenosti alespoň 3 metrů. Provádí se dle připravených etap a směrech 

vyměňováním teplé a studené vody. Teplota vody je vymezena předpisem lékaře.  Celé etapa 

se 4–6 aplikuje. Procedura je zakončena střikem studené vody a následnou frotáží se vznikem 

intenzivního erytému. Tento výkon je silně stimulující procedura pro ANS, imunitní systém 

a hormonálně-humorální osu. [30]   

3.4.6. Akupunktura 

Vznik a rozvoj akupunktury nastal ve staré Číně. Akupunktura se zde využívala jako 

léčebná metoda, která využívala vpichy do přesně vymezených míst v podkožní tkáni, o nichž 

se domnívá, že mají funkční spojení k vnitřním orgánům. Obdobný výsledek má i použití tepla, 

tzv. požehování, čínská masáž a akupresura. Akupunktura v Číně nebyla jedinou používanou 

léčivou metodou. Vždy se uplatňovala spolu s hydroterapií, cvičením, hygienou, tělesnou 

kulturou a léky. 

Je důležité říci, že čínské léčebné postupy a metody, vznikaly během tisíciletí. Nelze ale 

popřít úspěšné výsledky po tuto tisíciletou empirii.  

Začlenění akupunktury do celkového terapeutického programu není tak bezduchým 

převzetím, ale její naučení na základě neurofyziologických poznatků, vysvětlení mechanismu 

a jejího vlivu a klinickém vyhodnocení na důsledně materialistickém základě. 

Neurohormonální teorie poukazuje na možný směr vývoje. Moderní medicíně, která se vyvíjela 

jinou cestou vývoje, se tak nabízejí velké množství možností nastávajícího výzkumu i využití 

v praxi (viz uplatnění akupunkturní analgezie v oborech lékařství). 

Akupunktura je jednou z nejúčinnějších lékařských metod zaměřenou na reflexní 

metodu. Základním úkolem je využití jehel ke stimulaci jistého bodu, či bodů v konkrétní 

somatické oblasti, nebo oblastech instalováním jehly či jehel o různých délkách. Cílem je 

vyléčit, nebo zmírnit patologický proces či disfunkci v orgánu do normálního fyziologického 

stavu. Může se tím také zabránit vnímání bolesti. 

Nejde o lékařskou metodu, která může vyléčit jakékoli onemocnění. Výsledek léčení je 

individuální a je závislý na dispozici nemocného a dalších faktorů. [43]   
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Druhy nabízené akupunktury: 

Akupunktura – mikrosystém ucha  

Ušní akupunktura se používá se při léčbě akutních i chronických bolestí (kloubů, páteře, 

hlavy apod.), při léčbě alergických projevů (astma, rýma, ekzém apod.), při léčbě migrén 

a jiných zdravotních obtíží. Ušní akupunktura je alternativní způsob řešení zdravotních potíží 

a je úspěšně využívána v kombinaci s typickými léčebnými metodami. Je založena na 

skutečnosti, že bod či zóna na boltci koresponduje s určitým orgánem či systémem lidského 

těla. [44]   

Akupunktura proti kouření 

Vpich do bodu ovlivňující chuť na tabák a bod ovlivňující vůli. Jedná se o jednorázovou 

aplikaci, která má působení okolo šesti týdnů. [44]   

3.5. Venkovní procedury   

Vincenz Priessnitz kladl velký důraz na aplikaci jeho léčivých metod v přírodním 

prostředí.  Venkovní procedury ocení návštěvníci lázní nejvíce v jarních a letních měsících, kdy 

je většina procedur v provozu.  Nejnavštěvovanější procedurou je bezesporu unikátní 

Balneopark, který se nachází v blízkosti Lékařské vily. Návštěvníci Balneoparku mohou 

vyzkoušet velké množství procedur na jednotlivých stanovištích. U každého stanoviště se 

nachází informační cedule s vysvětleným postupem léčebné metody na stanovišti.  

3.5.1.Balneopark  

V Priessnitzových lázních se pro návštěvníky v roce 2010 otevřel unikátní projekt. Jde 

o soustavu stezek, které jsou konstruovány do severní části lázní. Hlavní částí těchto stezek je 

potok, na kterém jsou vybudovaná stanoviště, která slouží k hydroterapii a relaxaci. Seskupení 

stezek dostalo název Balneopark a je navržen tak, aby návštěvníkům připomínal jakousi vodní 

zahradu. Balneopark využívá tradiční vodoléčebnou metodu Vincenze Priessnitze, tzn. léčbu 

studenou vodou, sluncem, pohybem a úpravou životosprávy. Tento park je první svého druhu 

a v České republice není žádný, který by svým pojetím využíval podobné léčivé metody. 

Základním bodem tohoto parku byla myšlenka vytvoření celku „Vodní zahrada“, kterou 

prochází potok („cesta vody“). Plochy, které v okolí potoku jsou, jsou řešeny zahradními 

úpravami.  
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Plochy, po kterých je možné se procházet, jsou tvořeny seskupením oblázků. (obr.5,6) 

Výsledkem tohoto projektu byla systematická spolupráce experta na pohybové aktivity, 

balneologa a krajinářského architekta. Potok, ve kterém proudí křišťálově čistá voda, je natolik 

důležitou částí – natolik významným, že vznikl i jazykový novotvar „Balneopark“.  

Umístění Balneoparku 

Balneopark se rozkládá na území v severní části od Sanatoria Vincenze Priessnitze. 

Z jižní části se napojuje na areál lázní. Severní část území Balneoparku dosahuje k lesnímu 

porostu. Studiční hory, východní část tvoří seskupení kamenů na kopci zvaném „Sluneční 

svah“. Architekty konstruovaný koncept Balneoparku se opírá o využití klimatického prostředí, 

které je po staletí tradicí léčebných metod Gräfenbegru. Park je konstruován na území, které 

bylo dříve minimálně využívané. 

Realizace Projektu  

Autory tohoto unikátního projektu jsou doc. Ing. Pavel Šimka, Ph.D, Ing. Martin Kovář 

a Ing. Zdenka Rudolfová. Projekt realizovala firma ZAHRADA Olomouc s.r.o. Součástí tohoto 

projektu byly práce, jako např. mapování a příprava plochy, vytvoření konceptu Vodní zahrady, 

dřevěné terasy, zahradnické práce, architekty tvořené stezky a chodníky a vstupní objekt. Před 

zahájením výstavby Balneoparku, byla nutná rekonstrukce současných ploch, které byly 

zarostlé lesem a zbytky dochovaných konstrukcí teras. Bylo nutné vykácení 920 stromů, 

odstraněno 853 pařezů a ošetřeno 61 stromů. Bylo položeno 405 m² kamenných ploch 

z přírodního kamene. V rámci projektu bylo vysazeno 45 stromů a 36 keřů, 4389 trvalek a 1411 

cibulovin. Plocha nově položeného trávníku byla 15 416 m². Nově vybudovaný park se ve velké 

míře opírá o zasazení do krajiny a jejího nenarušování. K dispozici jsou návštěvníkům a 

pacientům lavičky, dřevěné terasy, lehátka a altán.  

Vodoléčba 

V roce 1826 byl vybudován na Gräfenbergu první vodoléčebný ústav na světě a vznikla 

tak nová léčebná metoda – vodoléčba. Priessnitzovy lázně jsou zasazeny do unikátních 

přírodních podmínek a také díky mimořádným schopnostem Vincenze Priessnitze, jsou 

navštěvovány pacienty a klienty z celé České republiky a sousedních států. Metoda střídání 

teplé a studené vody, či tepla a chladu má vliv na autonomní nervový systém. Touto metodou 

se zřetelně navyšuje obranyschopnost celkového organismu. Jíž zmiňované střídání tepla 

a chladu podporuje zejména krevní oběh, funkce vnitřních orgánů a dýchání.  
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Soustavným opakováním těchto léčebných metod dochází ke zlepšení zdravotního 

stavu, které může být trvalé. Sdružení Vincenze Priessnitze, z.s bylo založeno se záměrem šířit 

a rozvíjet dědictví Vincenze Priessnitze v České republice i zahraničí. Vytvořením Balneoparku 

sdružení usiluje o pokračování v nastolené filozofii Vincenze Priessnitze i v dalších letech. 

Hlavní složkou Balneoparku je vodní potok (,,cesta vody“), který protéká napříč celým parkem 

s postavenými stanovišti, kde pacienti mohou využít vodních léčebných míst. Voda, která 

proudí tímto parkem je hlavním lákavým prvkem.  

Stanoviště v Balneoparku 

Priessnitzovy přírodní lázně dolních a horních končetin (obr.5) 

– bazének s výškou hladiny 60 cm pro koupel dolních končetin, aplikuje se chůze čapím 

pochodem, dvě žulové vany pro koupel horních končetin, obě horní končetiny se ponoří až do 

poloviny paží. 

Obrázek 5 Priessnitzovy přírodní lázně dolních a horních končetin  

 

Zdroj: www.priessnitz.cz 

 

 

 

 

 

http://www.priessnitz.cz/
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Priessnitzova koupel nohou s akupresurou (obr.6) 

– bazének s výškou hladiny 20 cm, jehož dno je vyskládáno z oblázků různých frakcí, 

při chůzi po oblázcích dochází k masáži plošek nohou 

Obrázek 6 Priessnitzova koupel nohou s akupresurou 

 

Zdroj: www.jesenik.org 

 

Priessnitzova lavička (obr.7) 

 – jedná se o komíhání dolních končetin ve volné vodě 

Obrázek 7 Stanoviště v Balneoparku - Priessnitzova lavička 

 

Zdroj: www.priessnitz.cz 

 

Priessnitzovy střiky (obr.8) 
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– jedná se celkem o čtyři trysky vždy dvě naproti sobě ve výšce 75 cm (pro oblast hýždí 

a dolních končetin) a ve výšce 120 cm (pro ramena, záda a horní končetiny). 

Obrázek 8 Priessnitzovy střiky 

 

 

Zdroj: http://de.priessnitz.cz 

Priessnitzova sprcha (obr.9) 

– přírodní sprcha se studenou pramenitou vodou [45]  

Obrázek 9 Priessnitzova sprcha 

 

Zdroj: www.priessnitz.cz 

 

 

Indikace  
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• Zvýšení imunity  

• Pokles alergických reakcí  

• Posílení cévního systému (funkce tepen, žilního systému, lymfatických cév) 

• Pokles vyššího krevního tlaku a zklidnění rychlé tepové frekvence  

• Zkvalitnění oběhových funkcí u jedinců s nízkých krevním tlakem, vyrovnání 

vegetativní nerovnováhy  

• Úprava poruch funkce štítné žlázy (snížení u hyperfunkce, zvýšení u hypofunkce) 

• Zlepšení poruch metabolismu  

• Zlepšení léčby nervozity, deprese, nespavosti a únavy  

• Povzbuzení procesů samoléčby, protiprogresivní vliv u dlouhodobých onemocnění 

pohybové soustavy. [46]   

3.6. Sportovní aktivity v Lázních Jeseník 

Fitpark 

Fitpark je venkovní posilovna, která disponuje osmi stanovišti. Každé stanoviště (viz. Obr. 

8,7) je osazeno strojem a podrobným návodem, který seznamuje cvičence se cvikem a správným 

provedením cviku. Posilovací stroje na stanovištích jsou navrženy tak, aby při cvičení docházelo 

převážně ke cvičení s vlastní hmotností. Na stojích lze tak procvičovat chůzi, mobilizaci kloubů 

a rozvoj koordinace těla. Příjemným bonusem této posilovny je nejen cvičení a posilování na 

strojích, ale i poloha umístění. Z tohoto místa se naskýtá pohled na hřebeny hor Hrubého Jeseníku.  

 
Obrázek 10 Stanoviště ve Fitparku – Rotoped 

Obrázek 11 Návod ke stanovišti – Rotoped 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Provozní doba této posilovny je neomezená a je dána pouze dle klimatických podmínek.  

Stanoviště  

• Bench  

• Surfovací zařízení  

• Jezdecké zařízení  

• Elipsovité zařízení 

• Rotoped 

• Šlapací zařízení 

• Stroj na procvičování ramen  

• Stroj na procvičování pasu [48]  

Lázeňské fitness centrum  

Lázeňské fitness centrum je umístěno v prostorách kulturního domu. Rozkládá se na 

ploše 80 m2 a disponuje dvěma šatnami. Centrum je vybaveno běžeckými, veslařskými, 

cyklistickými trenažery a orbitrekem. Je zde také multifunkční posilovací věž a činky s velkou 

škálou zátěže. K občerstvení slouží bar, kde je možné zakoupit občerstvení a zapůjčit i speciální 

vybavení v prostoru fitness centra. V prostorách centra lze využít služeb trenérů a instruktorů 

v oblasti posilování a bojových sportů. [48]   

Park her 

Venkovní park se nachází pod jižním svahem u Lékařské vily (viz. Obrázek 7). 

Zástupcem sportovních her je v prostorách parku umístěn minigolf s osmnácti stanovišti, 

pétanque, stolní ping pong a ruské kuželky. Společenské hry zde mají zastoupení ve strategické 

hře šachy a Člověče, nezlob se! Figurky obou her jsou ve velikosti 40 cm a jsou z plastového 

materiálu. [48]   

Obrázek 12 Park her 

 

Zdroj: Vlastní tvorba  
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Dětské hřiště a herny  

Dětská multifunkční hřiště jsou umístěna u lázeňských domů Wolker, Mír a za 

Sanatoriem Priessnitz. Hřiště jsou vybavena skluzavkami, houpačkou a mnoha prolézačkami.  

Dětské herny jsou umístěny v dětských lázeňských domech Wolker, Mír a Maryčka. Herny jsou 

vybaveny herními prvky na podporu pohybových i mentálních dovedností. Provozní doba heren 

je po celý den s omezením na polední a večerní klid. [48]   

Tenisové kurty 

Tenis v Priessnitových lázních se těší velké oblibě a má zde svou tradici. Podle 

dochovaných pohlednic zde byli již za Priessnitzova zetě Johana Rippera vybudována tenisová 

hřiště. Bylo to tedy dříve, než zde stálo Sanatorium Priessnitz. V novodobé historii se koná již 

čtrnáctým rokem Priessnitz Cup na počest Vinceze Priessnitze.  

Tenisový areál je umístěn za Sanatoriem Priessnitz vedle volnočasového hřiště. V areálu se 

nachází čtyři antukové tenisové kurty a betonová zeď pro tenisové začátečníky. [48]   

Discgolf 

Discgolf – je oblíbený sport s létajícím talířem. Název je odvozen z klasického golfu. 

Jeho vznik se datuje v 70. letech v USA a zájem o něj neustále roste. Cílem této hry je obdobně 

jako u golfu dojít k cíli s co nejmenším počtem úderů – hodů.  

Podobně jako u golfu má discgolf své startovací pole. Disk se hází ze stanoviště 

(vz.obr.13), které je vymezené pravidly. Účelem hry je dohodit disk do ocelového koše. 

Ocelový koš, můžeme nahradit např. stromem, pařezem nebo předem určeným terčem. 

Vzdálenost mezi startovacím stanovištěm a cílovým terčem by měla být obvykle na tři hody, 

zpravidla 50-120 metrů. Po úvodním vyhození disku hráč provádí druhý dohoz z místa dopadu 

a pokračuje hody až dosáhne cíle.  

Hřiště bývá konstruováno s velkým množstvím přírodních překážek. Hráči se musejí 

překonávat překážky typu vodních ploch, stromů, keřů a dalších přírodních nerovností. 

Discgolf je tak náročný na dovednosti a techniku krátkých a dlouhých hodů. Vyhrává hráč, 

který dokončí všechna hřiště s nejmenším počtem odhozů. Discgolfová hřiště jsou navržena na 

9, 12 a 18 ocelových košů. [47]   
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Obrázek 13  Startovací „odhoziště“ v discgolfu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Lázeňské kluziště  

Lázeňské kluziště je k dispozici hostům a návštěvníkům od svátku sv. Mikuláše až do 

března. Kluziště má parametry plnohodnotného hokejového hřiště a je umístěno na tenisových 

dvorcích za Sanatoriem Priessnitz.  

Součástí hřiště jsou branky, reflektory pro bruslení ve večerních hodinách a dvě šatny. 

U správce kluziště je možné zapůjčit si veškeré vybavení pro bruslení a domluvit si zde 

i pronájem kluziště na hokejové utkání. [48]   

Lázeňský bazén  

Bazén, který v lázních má netradiční tvar ledviny je ideálním místem pro nejzdravější 

a nešetrnější sportovní aktivitu, které se může věnovat každý. Je vhodný pro rekreační 

a rehabilitační plavání, ale také i pro plavání s kojenci a malými dětmi. Součástí bazénu je 

protiproud a vodopád, který je zde jako zpestření pro volnočasové plavání.  

Bazén se nachází v Sanatoriu Priessnitz a disponuje rozměry 7 x 17 metrů. [48]    

Lyžařský vlek  

Lázně Jeseník jsou obklopeny lyžařskými středisky a jsou tak ideálním centrem pro 

zimní turistiku. V blízkém okolí se nachází lyžařské areály Ramzová, moderní Skipark 

Filipovice, ale i menší areály v Lipové-lázních, Petříkově, Ostružné či Branné.  
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Přímo v areálu Lázní se nachází i menší sjezdovka s vlekem, která je vhodná zejména 

výuku. Lyžařský vlek Vojenské lázeňské léčebny je vybaven umělým osvětlením pro večerní 

lyžování a je umístěn 100 m od vily Adelheid. 

Vlek se nachází v nadmořské výšce 600–680 m a je dlouhý 430 m. [48]   

Gräfenberg Walking 

Gräfenberg Walking je stejný jako Nordic Walking, ale v Lázních Jeseník je tento název 

odvozen z německého názvu pro Jeseníky. Jde o způsob zdravého pohybu formou aktivní chůze 

v opakovaném rytmu. Do pohybu se zapojují ruce i nohy, k tomuto efektu dospějeme pomocí 

speciálně určených holí, které řídí pohyb končetin. 

  Gräfenberg Walking je určený pro všechny věkové kategorie, jak pro mladého člověka, 

tak i lidé v pokročilém věku ho mohou provozovat. Ani co se týče fyzické výkonnosti zde 

nejsou hranice. Tento příjemný druh pohybu je vhodný pro každého. Tepová frekvence při této 

aktivitě se nalézá v oblasti, ve které můžeme mít dlouhodobě dobrý pocit, přestože spotřeba 

energie je hodně vysoká, stoupá vzhůru až o 40 %. Výkon je vyžadován od 600 svalů, což je 

přibližně 90 % všech svalů v lidském těle. S holemi Gräfenberg Walking můžeme dělat 

i specifická cvičení, jako například posilovací, protahovací, kroková nebo skoková cvičení. 

Veškeré aktivity a hry s holemi představují mnohostranný a zábavný trénink. 

 Hlavní výhody Gräfenberg Walking: 

• Pomocí pohybu paže – hůl a správné technice se zapojí 90 % celkové svaloviny těla  

• Dokáže spálit až 400 kalorií v jedné hodině (pro srovnání, při normální chůzi člověk 

spálí 200 kalorií) 

• Zlepšuje koordinaci těla 

• Tréninku se mohou zúčastnit společně odlišné věkové kategorie, ani na výkonnosti 

nezáleží 

• Zvyšuje postupně tepovou frekvenci: 5–17 tepů za minutu 

• Pomáhá trénovat jak aerobní vytrvalost, tak posiluje současně svaly horní poloviny těla 

a v oblasti ramen a týlu uvolňuje napětí svalů   

• Oproti běhání šetří klouby a kolena a současně tak snižuje zátěž kolen u osob trpících 

nadváhou  

• Velkou výhodou Gräfenberg Walking je, že je velmi jednoduchý, přirozený a dá se 

jednoduše naučit, pro starší lidi představuje bezpečnou a zdravou možnost pohybu 

• Trénink je možný realizovat v jakémkoliv ročním období [48]   
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Půjčovna horských kol a koloběžek  

V okolí lázní je plno turistických a cyklistických tras a je tedy vhodné poznávat region 

i v sedle horského kola. K tomuto účelu byla zřízena v lázních půjčovna horských kol 

a koloběžek. Horské koloběžky jsou zde oblíbeným dopravním prostředkem, neboť se 

v lázních lze projíždět prakticky všude. Již druhým rokem se zde koná závod pro všechny 

věkové kategorie na lázeňské kolonádě.  

Půjčovnu horských kol a koloběžek může využít každý, a to jak klient lázní, tak 

veřejnost.  [48]   

3.7. Sportovní aktivity v okolí města Jeseník 

Lyžařská střediska 

Lázně Jeseník jsou vyhledávané turisty i za účelem zimních sportů. V blízkém okolí se 

nachází mnoho lyžařských středisek, které jsou vhodné pro pokročilé, ale i méně zdatné lyžaře 

či rodiny s dětmi.  V okolí lázní je také mnoho běžeckých tras, na které se návštěvníci mohou 

napojit přímo v lázeňském areálu.  

Lyžařské středisko Ramzová 

Lyžařské středisko je vzdáleno od lázní Jeseník 14,1 km a je tak velmi navštěvovaným 

areálem lázeňských hostů. Areál začíná v obci Ostružná, dále pokračuje přes Čerňavu a končí 

v blízkosti Šeráku.  Středisko je vybaveno sedačkovou lanovkou, která vede až na vrcholky 

Jeseníků. Lyžaři zde mohou využít dvě sjezdové tratě o délce 8 km.  

Lyžařský areál Červenohorské sedlo 

Další oblíbeným lyžařským střediskem lázeňských hostů je Červenohorské sedlo, které 

já vzdáleno od lázní 19,8 km. Toto středisko patří mezi nejznámější lyžařská střediska na 

severní Moravě. Je zde mnoho sjezdových tratí, které začínají v nadmořské výšce 1164 m 

a končí 862 m. Díky této vyšší nadmořské poloze je zde předpoklad pro dlouhou lyžařskou 

sezonu, která je obvykle od poloviny prosince do konce března. Lyžaře dopravuje na sjezdové 

tratě 8 vleků a jedna sedačková lanovka. Návštěvníci mohou také využít běžecké tratě, které 

vedou na obě strany Hrubého Jeseníku.  Nejvyhledávanější trasou je trasa jižním úbočím 

Velkého Klínovce a na horskou chatu Švýcárnu. 
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Skipark Filipovice 

Skipark Filipovce se nachází 13,7 km od lázní Jeseník. Návštěvníci zde ocení 

sedačkovou lanovku, dva lanové vleky a tři sjezdové tratě. Sjezdové tratě jsou rozděleny do 

dvou úrovní, pro zkušené a méně zkušené lyžaře. Snowboardistům je zde k dispozici snowpark.  

Ski areál Petříkov 

Areál se nachází mezi vesnicemi Ostružná a Lázně-Lipová. Jesenické lázně jsou od Ski 

areálu Petříkov vzdáleny necelých 17 km. Dopravu na sjezdové tratě zde zajišťují dva vleky, 

návštěvníci si poté mohou vybrat z pěti tras.  

Jonas park Ostružná  

Tento skiareál je umístěn v Ramzovém sedle 16,5 km od lázní Jeseník. Jde o menší 

středisko s třemi vleky vhodné spíše pro rodiny s dětmi než pro náročně lyžaře. Pro děti je zde 

dětský park a dlouhý pásový vlek. Toto místo ocení návštěvníci běžeckého lyžování, neboť je 

ideálním výchozím místem k běhu na Kralický sněžník, Šerák a Praděd. 

Pěší turistika  

Horská turistika je pro většinu návštěvníků Jesenicka velmi žádanou zábavou a sportem. 

Je zde mnoho turistických a cyklistických tras. Trasy jsou velmi dobře označeny a vedou 

krásnou přírodou.  

Turistické trasy  

Tabulka 3 Turistické trasy 

Trasa Délka Obtížnost 
Výškový 

rozdíl 

Červenohorské Sedlo – Šerák – Ramzová 16,5 km 
středně 

náročná 
663 m 

Jeseník – Zlatý chlum – Velké mechové jezírko 12,5 km střední 482 m 

Jesenický vodopád 10 km střední 862 m 

Karlova Studánka – NS Bílá Opava – Praděd – 

Červenohorské sedlo 
18,5 km náročná 677 m 

Kolem lázní 8,2 km střední 185 m 

Lázně Jeseník – Bílé kameny – Jeskyně na Špičáku 14,5 km střední 440 m 

Žulová – Ripperův kámen – Lázně Jeseník 14,5 km střední 600 m 

Zdroj. Vlastní tvorba 
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Cykloturistika  

V předešlé kapitole bylo zmíněno velké množství pěších turistických tras na Jesenicku. 

Velké zastoupení zde mají i cyklistické trasy. Cyklistické trasy jsou rozdělovány dle obtížnosti 

a každý cyklista si tak může zvolit dle optimální úrovně svých schopností a dovedností. Mezi 

nejznámější cyklistickou trasu patří Čarodějnická cyklotrasa, která je vedena po stopách a 

památkách těchto čarodějnických procesů. Jeseníky jsou populární i pro bikery, kteří zde 

mohou využít Rychlebské stezky v blízkosti Černé vody. [49]   

Tabulka 4 Cyklotrasy 

Cyklotrasa Délka Obtížnost  Převýšení  

Čarodějnická cyklotrasa 117 km  střední  1038 m 

Jesenické pohraničí 37,4 km střední  875 m 

Okolo Račího údolí 20,4 km nenáročná  648 m 

Z Vrbna pod Pradědem na Praděd 56,3 km náročná 1492 m 

Okruh okolo Velkých Losin 9 km nenáročná  434 m 

Zdroj: Vlastní tvorba  

[50]   

Golf Jeseník  

Golfový areál se nachází v prostorách bývalých kasáren ve městě Jeseník. Zájemcům 

nabízí 20 odpališť z travnaté plochy, umělé travnaté rohože, putting a cvičný bunkr. Hráči si 

zde mohou vypůjčit vybavení ke hře a malé občerstvení si zakoupit v recepci areálu.  [51]   

Tenis  

Tenis je v okolí města Jeseník velmi populárním sportem. Důkazem toho jsou tenisové dvorce 

v lázeňském areálu, pět tenisových kurtů ve Smetanových sadech, Fénix Tenis Club Jeseník 

v prostorách bývalých kasáren, tenisový Areál Skiland Ostružná a multifunkční tenisová hala 

Bohemaland kde jsou dva tenisové kurty. Přímo ve městě se nachází tenisová hala s tenisovými, 

badmintonovými a nohejbalovými kurty.  

3.8. Možnosti kulturních aktivit v Lázních Jeseník  

Vzhledem k tomu, že Vincent Priessnitz dbal i na kulturní vyžití u svých pacientů, 

pořádají se zde v lázních i dnes koncerty, plesy, odborné přednášky, výstavy, turnaje a soutěže.  

Hostům a návštěvníkům lázní je k dispozici muzeum, kino, kongresový sál, restaurace 

i lázeňská kavárna, kde se uskutečňují mezi hosty dlouhé konverzace.  
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Muzeum Vincenze Priessnitze 

Muzeum se nachází v areálu lázní, a to konkrétně v domě, kde se narodil jejich 

zakladatel Vincenz Priessnitz. V muzeu se nachází stálá expozice dokumentů a sbírek o životě 

zakladatele a o bohaté historii lázní Gräfenberk. Je zde k vidění figurína v životní velikosti, 

k vidění jsou zde ale i osobní věci Vincenze Priessnitze, jako je cestovní pas, záznamy 

o vodoléčbě a cennosti.   

Muzeum kostek Lega 

Pro malé i velké návštěvníky lázní je zde muzeum kostek LEGA, kde si mohou postavit 

své modely a hračky.  Muzeum je umístěno v areálu lázní v blízkosti Sanatoria Priessnitze. 

Součástí muzea je i obchod, kde je možné zakoupit části stavebnice. 

Za zmínku určitě stojí říci, že Sanatorium Priessnitz, má také svůj velký model z této 

stavebnice. Autorem tohoto stavebnicového projektu je Eduard Hybler, který stavěním tohoto 

modelu strávil 120 hodin.  Tato maketa je postavena v měřítku 1:43 a bylo na ní využito 63 tisíc 

stavebnicových lego dílu. Model je umístěn ve Vídeňské kavárně.  

Kulturní dům  

Velkou část kulturního domu zabírá kongresový sál, ve kterém se konají pravidelně 

koncerty, plesy, ale také i odborné přednášky. Sál byl také již několikrát využíván k svatebním 

obřadům a oslavám.   Součástí kulturního domu je i hradní kavárna, kde se hosté scházejí 

a ochutnávají místní Priessnitzův likér i do časných ranních hodin. 

Lázeňská cukrárna Sofie  

V lázeňské cukrárně mohou hosté ochutnávat velké množství dortů, zmrzlin a jiných 

cukrovinek. Každoročně se zde koná soutěž o Priessnitzův dortík. Soutěž zde má desetiletou 

tradici a účastní se ho pravidelně juniorští cukráři z širokého okolí.  

Zahájení lázeňské sezóny  

Zahájení lázeňské sezony je jistě největší kulturní akcí v lázních. Zahájení se 

uskutečňuje většinou v květnu a trvá dva víkendové dny.  Oba dva dny jsou naplněny bohatým 

programem, ať už procházkou po pramenech, promenádním koncertem, nebo slavnostním 

otevřením hrobky Vinzenze Priessnitze. Celé lázně jsou vyzdobeny a personál má speciální 

úbory. Návštěvníci nosí dobové kroje.  Zahájení lázeňské sezóny je velká slavnost, a tu si 

v lázních Jeseník nenechají ujít lidé z okolí, ale i celé České republiky.  
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4. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je zmapování pohybových aktivit pro všechny generace v Lázních 

Jeseník.Teréním šetřením zjistit návštěvnost, cílé návštěvníků, zda do Lázní Jeseník jezdí za 

pohybovými aktivitami starší, či mladá generace a dále zdůvodnit skutečný důvod lázeňských 

návštěvníků k návštěvě léčebného zařízení.  

Dalším úkolem práce bylo stanovit hodnotu rekreačního potenciálu obce Jeseník, který 

by mohl přispět k návštěvě celé této oblasti a vyhodnotit vzájemné vazby mezi silnými 

a slabými stránkami lázní. Tyto vazby mohou vést k možnosti pro zlepšení a odvrátit případné 

hrozby Lázním Jeseník. 

Cíle byly dosaženy na základě těchto dílčích úkolů. 

• Stanovit rekreační potenciál  

• Sestavit dotazník 

• Realizovat terénní šetření  

• Hodnocení SWOT analýzy 
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5. METODIKA  

5.1. Metoda hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu dle Bíny  

Tato metoda hodnocení rekreačního potenciálu vychází z důležitosti a podstatnosti 

přesných rekreačních komponent pro rekreaci a cestovní ruch. Umožnuje tak použít 

významnost určitých komponentů do konečného řešení a výpočtů vymezené oblasti.  

  Způsob vyhodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu je uveden v tabulce 1, 

která člení jednotlivá kritéria na kulturní a přírodní složky. 

Tabulka posuzuje jednotlivá kritéria na základě bodových hodnocení, kterým je 

přidělena přesná bodová hodnota. Určená přidělená hodnota vychází z důležitosti 

a významnosti konkrétní rekreační komponenty pro rekreaci a cestovní ruch, která umožňuje 

začlenit významnost daných komponent do výpočtu a celkového výzkumu. V hodnocení 

konkrétních kritérií lokalizačního prostředí byla stanovena tzv. kladná hodnota lokalizačního 

prostředí a následně byla stanovena hodnota pro dané kritérium v tabulce. 

5.1.2 Postup vyhodnocení rekreačního potenciálu lokalizačního prostředí  

Dle Bíny [21] byl určen kladný stupeň lokalizačního prostředí. Kladné stupně byly 

zmíněny v kapitole 2.6. Metoda hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu podle 

Bíny. [21] 

 Přiřazování těchto kladných stupňů bylo udělováno na základě důkladného zmapování 

oblasti, terénním výzkumem a odbornou literaturu.  

Přírodní pozoruhodnosti 

Do 1. stupně patří přírodní výtvory (zejména pak skalní útvary). Ve 2. stupni jsou 

především oblasti, které mají významnější přírodní útvary a je o ně větší zájem a jsou 

doporučovány v průvodcích a mapách pro turisty. Třetí stupeň nabízí území, jenž svými 

přírodními výtvory (kaňony, propasti, rokle, jeskyně, rezervace atd.) jsou celostátně 

nejvýznamnější. Většinou tyto výtvory bývají hlavním důvodem pro návštěvu konkrétní 

oblasti. 

Vhodnost krajiny pro pěší turistiku 

V 1. stupni je krajina, která je mírně členitá pahorkatinná až vrchovinná protékaná 

vodotečemi. Střádají se zde lesy se zemědělskými plochami. Terén krajiny musí mít určitou 

rozmanitost a být mimo silniční trasy.  
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Ve 2. stupni jsou území více členitá s vyšší nadmořskou výškou, je zde větší podíl lesů, 

luk a pastvin. 3. stupeň je krajina horského a podhorského charakteru s velkým množstvím 

turistických stezek, možností vyhlídek a rozhleden. Krajina je charakteristická pro souvislejší 

lesy a extenzivní zemědělství. 

Vhodnost krajiny pro cykloturistiku 

Terén v 1. stupni je rovný až pahorkovitý s nepatrným počtem lesů, vedlejšími silnicemi 

a polními cestami. Ve 2. stupni je krajina rovinatá až pahorkovitá, je příznačná pro větší 

procento lesů a vodních ploch. Do 3. stupně se řadí oblasti se zajímavou krajinnou estetikou, 

velkým podílem lesů a minimální hustotou zalidnění. 

Vhodnost krajiny pro sjezdové zimní sporty 

Do 1. stupně jsou začleněny oblasti okrajově příhodné pro provozování zimních sportů. 

Nadmořské výšky nad 500 m, ale i nižší, pokud jsou dobré klimatické podmínky, dostatečná 

sněhová pokrývka a svažitost. Ve 2. stupni je krajina vhodná k provozování zimních sportů a 

nadmořská výška se pohybuje okolo 800 m. Ve 3. stupni se nachází území s náročnými 

lyžařskými terény s nadmořskými výškami okolo 1000 m a výše. 

Vhodnost krajiny pro lyžařskou turistiku 

V 1. stupni je krajina jen částečně vhodná pro provozování lyžařské turistiky, 

nadmořská výška je zde okolo 500 m, ale řadí se sem i místa s nižší nadmořskou výškou, kde 

jsou klimatické a sněhové podmínky dostatečné k provozování zimních sportů. Druhý stupeň 

je charakteristický terénem vhodným k lyžařské turistice a nabízí přírodní atraktivity. Do 3. 

stupně spadá méně členitá oblast, proložená množstvím cest s velkým počtem přírodních 

atraktivit, ideální pro lyžařskou turistiku. Dále se sem řadí oblasti s velmi profilovaným 

povrchem, jenž formuje hřebenové a údolní cesty. 

Vhodnost krajiny pro rekreaci u vody 

V 1. stupni jsou území, která mají menší nebo větší vodní plochy, ale je zde jen malá 

část využitelná ke koupání. Do 2. stupně patří lokality regionálního a nadregionálního měřítka, 

kde vodní plochy, rybníky, přehradní nádrže jsou střední velikosti a je zde možnost ubytování. 

Ve 3. stupni jsou vodní plochy a velké přehradní nádrže na celorepublikové úrovni. 

Vhodnost krajiny pro rekreaci typu lesy/hory 

Krajina v 1. stupni je pahorkovitá až rovinná, je možno sem zařadit i krajinu členitější 

poblíž velkých měst. Je charakteristická větším počtem lesů a je zde největší míra osídlení.  
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Do 2. stupně se řadí místa, kde je nadmořská výška kolem 500–800 m. Počet lesů je zde 

nadprůměrný a hustota osídlení nízká. Krajina 3. stupně je příznačná pro horský areál se 

spojitými lesy a nabízí největší možnost rekreačního využití. Nadmořská výška se zde pohybuje 

nad 900 m. 

Vhodnost krajiny pro venkovskou turistiku 

Vesnický profil území s rovinatým nebo lehce zvlněným terénem se řadí do 1. stupně. 

Je charakteristický nízkou mírou osídlení a malým počtem lesů, vodních ploch a turistických 

cest. Do 2. stupně se řadí oblasti venkovského rázu s rozčleněnou krajinou a větším počtem 

lesů, vod a označených míst pro turisty. Stupeň 3 zahrnuje venkovská sídla s členitým horským 

terénem a vysokým podílem lesů, travní vegetace a širokou škálu možností pro turistické 

využití. 

Vhodnost krajiny pro vodní turistiku 

V 1. stupni jsou umístěna území v blízkosti vodních toků, klasifikovaných pramenů 

Atlas pro volný čas, jsou vhodné pro vodní turistiku, málo využívané. Ve 2. stupni jsou 

zařazeny obce, které leží v blízkosti řek klasifikovaných v pramenu Atlas jako vhodné pro 

vodní turistiku, využívané. V 3. stupni leží břehy vodácky nejpopulárnějších řek v ČR (Lužnice, 

Sázavy, Berounky, horní Vltavy). 

Vhodnost krajiny pro horolezectví 

Sem spadají oblasti, ve kterých se vyskytují možnosti pro horolezectví. 

Vhodnost krajiny pro závěsné létání 

Zkoumaná oblast není příhodná pro provádění závěsného létání. 

Vhodnost krajiny pro sportovní myslivost 

Lokalizační podmínky nabízejí přítomnost mysliveckých rajonů, které vydávají 

turistická lovecká povolení. 

Vhodnost krajiny pro sportovní rybolov 

Lokalizační podmínky poskytují výskyt rybářských oblastí se zájmem o turistické 

rybářské lístky. 
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Vhodnost krajiny pro pozorování vodních ptáků 

Oblasti větších rybníků a vodních ploch s břehovými porosty nebo jiná ornitologická 

místa v lesích a horských či jiných oblastech. Pro tyto lokality je příznačná možnost zkoumání 

hnízdění či páření vzácných druhů ptáků. 

Kulturně historické památky a soubory 

Do 1. stupně se řadí ta území, ve kterých jsou prohlášeny vesnické památkové zóny. Do 

2. stupně spadají oblasti městských památkových zón a vesnické památkové rezervace. Třetí 

stupeň zahrnují území městské památkové rezervace a oblasti s památkou UNESCO nebo místa 

s národní kulturní pamětihodností. 

Skanzeny a muzea 

Do 1. stupně jsou řazena území, ve kterém se vyskytují muzea a skanzeny regionálního 

a lokálního významu. Ve 2. stupni jsou území, ve kterých se nalézají skanzeny a muzea 

s nadregionálním významem. A 3. stupeň je vymezen pro území se stejným zařízením na 

celostátní a mezinárodní úrovni. 

Lázeňská funkce 

Obce spadající do 1. stupně a jsou hodnoceny jako lázeňské. Do 2. stupně jsou začleněné 

lázeňské obce se střední kapacitou specializovaných zdravotnických zařízení. Ve 3. stupni se 

nacházejí lázeňská města s významným postavením v léčebném procesu (více než 30 tis. 

pacientů za rok), jsou zároveň vysoce atraktivními cíli kulturní a společenské turistiky. 

Kongresy a konference 

V 1. stupni jsou zařazeny obce, kde se poměrně často konají valné hromady 

a konference regionálního a místního významu. Druhý stupeň byl použit pro obce, kde se 

poměrně často konají konference a kongresy celostátního a nadregionálního významu. Ve 3. 

stupni jsou zařazeny obce, v nichž se konají nejvýznamnější kongresy, konference a sympozia. 

Kulturní akce 

V 1. stupni jsou místa, která zpravidla organizují kulturní akce, slavnosti atd. na 

regionální a místní úrovni. Druhý stupeň je představován územím, které pořádá pravidelné 

festivaly, slavnosti a další události nadregionálního významu. Ve 3. stupni jsou území, kde se 

uskutečňují nejzásadnější slavnosti, festivaly, letní divadelní představení, přehlídky atd. na 

celostátní a mezinárodní úrovni. 
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Sportovní akce 

V 1. stupni se nachází oblasti, které organizují sportovní a podobné akce regionálního a 

lokálního významu. Do 2. stupně se řadí území, kde jsou sportovní akce značně tradičnější a 

také mají větší význam. Území, kde se pořádají sportovní závody a akce s dlouholetou tradicí 

na celostátní a mezinárodní úrovni, se nachází ve stupni 3. 

Církevní akce 

Do 1. stupně se zařazují církevní poutní místa, jež se nachází v knize Poutní místa v 

Čechách a poutní místa Moravy a Slezska. Druhý stupeň obsahuje místa, kde se koná více poutí 

v jednom roce. Poslední třetí stupeň je typický pro významné poutě největší důležitosti. 

Veletrhy a tematické trhy 

Do 1. stupně jsou zařazena ta území, kde se pořádají jarmarky, trhy a obdobné sešlosti 

minimálně jednou do roka. Ve 2. stupni se nachází trhy a podobné akce přibližující se více 

povaze výstavnictví. Podobné akce bývají propojovány s kulturními událostmi. Stupeň 3. 

zahrnuje taková území, kde se konají veletrhy a výstavy na mezinárodní úrovni. 

Místní produkty 

Do 1.stupně se řadí taková území, která mají svoji tradiční řemeslnou a potravinářskou 

výrobu. Do 2. stupně zahrnujeme oblasti, kde je široce známá lokální výroba a tím zvyšuje 

atraktivitu pro své návštěvníky na regionální úrovni. Do 3. stupně řadíme celostátně známá 

území díky svým produktům a která jsou opatřena odpovídající infrastrukturou. 

Příhraniční specifika 

Přínos příhraniční turistiky se týká obcí v pásu do cca 10–15 km od státní hranice, v 

případě měst i dále; tyto obce představují 1. stupeň. Do stupně 2 byly začleněny obce, které 

jsou vzdálené 7–15 km od hranic, ležící na silnicích I. a II. třídy. Ve 3. stupni se nacházejí obce 

ležící u silničních hraničních přechodů nebo města v jejich těsné blízkosti. [52] 

5.2. Metoda dotazování  

Jako metodu pro terénní šetření sběru dat v areálu Lázní Jeseník jsem zvolil formu 

dotazníku. Dotazník byl konzultován a schválen vedením Lázní Jeseník. Výzkum probíhal 

dotazováním přímo v areálu lázní v průběhu února 2018. Jelikož výzkum probíhal v zimním 

období, kdy není hlavní lázeňská sezóna, kapacita lázeňského areálu nebyla zcela zaplněna. 

V únoru využívají Lázně Jeseník k pobytu především lidé za účelem zimních sportů a 

soukromých rekreací.  
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Dotazník obsahoval celkem 11 otázek. Skládal se z osmi uzavřených a tří otevřených 

otázek. Obsahem všech otázek byl zájem o lázeňské sportovní aktivity, kulturní aktivity, 

využívání lázeňských služeb, hodnocení lázní, věk a pohlaví atd. Dotazník je přiložený 

v kapitole 11. Přílohy. 

Celkem se účastnilo terénního šetření sto deset respondentů.  

5.2.1. Realizace dotazování v praxi  

Výzkum probíhal formou terénního šetření v únoru, a to především o víkendech. Jak již 

bylo zmíněno v přechozí kapitole, tento měsíc nepatří mezi nejvytíženější v počtu lázeňských 

hostů. Návštěvníci byli oslovování především v prostorách Balneoparku, lázeňské kolonády, 

ledního kluziště, ale i v lázeňské kavárně a v Sanatoriu Priessnitz. Celkem se terénního šetření 

zúčastnilo sto deset respondentů.  

5.3. SWOT analýza lázní  

Cílem zařazení této metody do diplomové práce bylo, hledat vzájemné vazby mezi 

silnými a slabými stránkami lázní. Tyto vazby nám pomohou najít možnosti pro zlepšení, ale 

naopak i budoucí hrozby pro tyto lázně. SWOT analýza byla provedana autorem diplomové 

práce a rozřazení konkrétních činností bylo čistě subjektivní. Nejdříve byly vypracovány a 

určeny slabé stránky lázní a poté ty silné.  

Slabé stránky lázní  

V slabých stránkách byl zmíněn větší počet lázní v Olomouckém kraji, a tudíž 

potencionální přechod návštěvníku do jiných lázeňských zařízení. Dále byla zmíněna náročná 

dopravní dostupnost, která by mohla být překážkou pro návštěvníky z velkých měst a vést tak 

k úbytku návštěvnosti. Dopravní dostupnost byla zmíněna i pro místní návštěvníky lázní, kdy 

interval autobusu z místního nádraží jezdí v delších časových intervalech. Cesta z vlakového 

nádraží vede po místní komunikaci do strmějšího kopce, a tak není vhodná pro každého.  Cílem 

této práce bylo upozornit na fakt, že Priessnitzovy lázně jsou především navštěvovány hosty, 

kteří překračují věkovou hranici 40 let. Drtivá většina těchto hostů má pobyt předepsaný svým 

lékařem a hrazený tak pojišťovnou. Je tedy na místě zmínit i finanční náročnost lázní. Pro 

mladší generaci to může být hlavní překážka, proč si vyhledá k rekreaci levnější pobyt. Tato 

problematika se týká především cen nabízených procedur a které se mnohdy musí objednat 

z důvodu velkého zájmu dlouho dopředu.  
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Silné stránky lázní  

Do silných stránek lázní bylo především zařazeno unikátní prostředí, v němž se 

Priessnitzovy lázně nacházejí. 

 Zdejší stálost klimatu systematicky a souvisle sleduje automatická meteorologická stanice, 

která se nachází přímo v lázeňském areálu. Tato stanice měřením po delší dobu dokázala nízké 

hladiny škodlivin v ovzduší. Naproti tomu prokázala stálou vyšší hladinu negativně nabitých 

iontů v ovzduší lázeňského areálu a blízkého okolí. Návštěvníci lázní ocení zejména zasazení 

do přírody, ale i výbornou strategickou polohu k uskutečňování turistických a cyklistických 

výletu. V zimním období hosté mohou využít v nedalekém okolí lyžařská střediska s velkým 

počtem sjezdových a běžeckých tratí. Pro nejmenší je přímo v lázních vybudovaný lyžařský 

vlek.  

Priessnitzovy lázně jsou místem, kde si hosté mohou vyzkoušet nespočet léčebných 

procedur, ale mohou zde navštívit i unikátní Balneopark, který je jediný v České republice. 

O tomto Balneoparku, procedurách, pobytu, akcích se lze dočíst na internetových stránkách 

lázní, ale také i na sociální síti Facebook. Tento typ sdělovaní informací pomocí sociální sítě 

hodnotím velmi kladně, protože se zde objevují aktuální informace ohledně lázní, např. 

otevírací doba sportovních stanovišť, aktuality programu a různé fotografie lázní, které mohou 

nalákat k navštívení.  

Příležitosti  

Ve slabých stránkách Priessnitzových lázní jsem zmínil špatnou dopravní dostupnost 

z vlakového nádraží pro přijíždějící hosty. Nádraží je od lázní příliš vzdáleno, a autobus, který 

jezdí do lázní, jezdí nepravidelně. Tento slabý bod by se dal například vyřešit lázeňským 

transferem, autem či autobusem, který by jezdil na objednání, nebo v časově prázdném oknu 

místního autobusu.  

Lázně Jeseník navštěvuje především starší generace, proto by bylo vhodné informovat 

mladší generaci o nabízených službách, sportech i kulturních akcích, které se zde konají. Tyto 

informace by mohli být např. sdělovány pomocí populárních slevových portálů, kde by se dal 

koupit i zlevněný pobyt. Mladou generaci by mohl nalákat např. sportovní turnaj, organizovaný 
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program, organizovaný trénink oblíbené sportovní aktivity, nabídka absolvování sportovních 

kurzů apod.  

 

Hrozby 

V širším okolí lázní se nachází hojný počet lázeňských zařízení. Nedaleké lázně Velké 

Losiny, Karlova Studánka, Lipová-lázně Lipůvka se tak dělí spolu s Priessnitzovými lázněmi o 

lázeňské hosty. Je tedy důležité pro udržení hostů v Priessnitzových lázních dbát na vysokou 

úroveň servisu a uchovávání odkazu jejich zakladatele Vincenze Priessnitze. Další hrozbou, 

která by připravila lázně o své hosty, může být změna zákona o lázeňské péči hrazené 

pojišťovnou.  
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6. VÝSLEDKY 

V kapitole Výsledky bude uveden postup při vyhodnocení všech použitých metod 

výzkumu. V diplomové práci byla použita metoda hodnocení rekreačního potenciálu dle Bíny 

[21] ve které byly ohodnoceny a zařazeny konkrétní složky do přírodního a kulturního 

potencionálu. Dále byl proveden výzkum formou dotazování. Součástí výsledku této metody 

jsou koláčové a sloupcové grafy. Na základě výsledku z této metody, byly vytvořeny dva 

týdenní programy, které jsou součástí této kapitoly. Poslední výzkumnou metodou, která byla 

použita je SWOT analýza, která byla zhotovena dle subjektivního názoru.  Součástí této metody 

jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro Lázně Jeseník. 

6.1. Hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu dle Bíny  

K tomuto hodnocení byla využita metoda rekreačního potenciálu cestovního ruchu dle 

Bíny [21] Tato metoda zahrnuje jak přírodní, tak i kulturní složky. V následné tabulce 5 je 

uvedeno bodové shrnutí konkrétních kritérií pro obec Jeseník a bodové vyhodnocení 

rekreačního potenciálu cestovního ruchu. 
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Tabulka 5 Vyhodnocení rekreačního potenciálu obce Jeseník dle Bíny 

Složka potenciálního cestovního ruchu  

Počet bodů pro kladný 

stupeň lokalizačních 

podmínek 

Obec Jeseník  

Přírodní pozoruhodnosti 45 

Vhodnost krajiny pro pěší turistiku 15 

Vhodnost krajiny pro cykloturistiku 20 

Vhodnost krajiny pro sjezdové zimní sporty 7 

Vhodnost krajiny pro lyžařskou turistiku 10 

Vhodnost krajiny pro rekreaci u vody 10 

Vhodnost krajiny pro rekreaci typu lesy/hory 13 

Vhodnost krajiny pro venkovní turistiku 10 

Vhodnost krajiny pro vodní turistiku 3 

Vhodnost krajiny pro horolezectví 2 

Vhodnost krajiny pro závěsné létání 2 

Vhodnost krajiny pro sportovní myslivost 2 

Vhodnost krajiny pro sportovní rybolov 2 

Vhodnost krajiny pro pozorování vodních 

ptáků 1 

Kulturní historické památky a soubory 50 

Skanzeny a muzea  5 

Lázeňská funkce  35 

Kongresy a konference 10 

Kulturní akce 25 

Sportovní akce  2 

Církevní akce  4 

Veletrhy a tematické trhy  20 

Místní produkty 10 

Příhraniční specifika  5 

Bodové vyhodnocení  308 

Slovní vyhodnocení dle Bíny  
S velmi vysokým 

potencionálem  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Výsledek v bodové stupnici dle Bíny [21], řadí obec Jeseník do lokačních podmínek 

s velmi vysokým rekreačním potencionálem cestovního ruchu.  

Obec Jeseník je z 46,10 % tvořen přírodními složkami (tabulka 3). Dle Bíny [21] se 

tento druh kompletního potencionálu označuje jako přírodní potenciál. 

 Kulturní složky v obci Jeseník zajišťuje 53,9 %. Bína [21] označuje tento druh 

kompletního potencionálu jako kulturní potencionál. 

Tabulka 6 Rekreační potenciál v obci Jeseník 

Přírodní potenciál  142 

Přírodní potenciál v % 46,10 % 

  

Kulturní potenciál  166 

Kulturní potenciál v %  53,90 % 

Zdroj: Vlastní tvorba 

6.2. Dotazování v Lázních Jeseník 

Terénní šetření probíhalo v průběhu února o víkendech. Největší část dotazníku byla 

získána první víkend v prostorách Balneoparku. Lze to vysvětlit teplejším počasím a větší 

návštěvností lázeňského kluziště. Terénním šetřením bylo získáno 110 dotazníků. Mezi 

dotázanými nebyl osloven žádný cizinec. Mírnou převahu dotázaných, měly ženy, které tvořily 

59 odpovědí. Mužů se účastnilo 51. Nelze tak s určitostí říci, zda lázeňské zařízení navštěvuje 

více žen než mužů, jelikož šlo o náhodné dotazování a rozdíl mezi muži a ženami je malý. 

Nejčastější věk dotázaných byl dle očekávání vysoký. U mužů se pohybovalo věkové rozmezí 

okolo 31-45 let u žen 46-55 let. Výzkum chtěl také zjistit, proč respondenti do lázní jezdí. 

Ukázalo se, že lázně navštěvuje převážná většina z důvodu zdravotních obtíží. 

Další důvody návštěvnosti se rozptýlily do méně početných skupin. Následná otázka, 

zda respondenti provádí sportovní aktivitu v lázních ukázala, že zájem u většiny dotázaných je 

záporný. Konkrétně nevyužívá žádnou sportovní činnost 34 dotázaných a dalších 33 

dotázaných zřídka. Zájem o sportovní činnost měla pak menší polovina a to 43 dotázaných. 

Jedním z úkolu diplomové práce bylo zmapovaní pohybových aktivit v lázeňském areálu.  

V dotazníku byla tedy položena i otázka pro návštěvníky, jakou konkrétní sportovní 

aktivitu zde provádějí.  Z předchozí otázky je zřejmé, že většina dotázaných nemá zájem 
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o sportovní aktivitu. Z výzkumu se tak zjistilo, že 31 lidí zde neprovádí žádnou z uvedených 

sportovních činností. Naopak největší počet odpovědí měla turistika. V šesté otázce dotazníku, 

byla respondentům položena otázka, zda jsou spokojení s nabídkou sportovních aktivit. Tato 

otázka měla velké kladné hodnocení s počtem 75 respondentů. Stejnou otázku vyplnilo záporně 

ale i 35 respondentů. Lze tedy přemýšlet o nápravě. V s návrhem na zlepšení byla součástí 

dotazníku otázka, zda by respondenti uvítali organizované lekce tréninku. O organizované 

tréninky byl zjištěn nezájem. Nelze tak s určitostí říci, vzhledem k věku respondentů, že 

o organizované lekce by neměla zájem mladší generace návštěvníků.  

Dotazník se nezabýval pouze sportovními aktivitami, ale i volnočasovými a kulturními. 

Jedna z položených otázek, na které respondenti odpovídali, měla za úkol zjistit, zda jsou 

dotázaní spokojeni s informovaností o volnočasových aktivitách. Informace se v lázních se 

mohou hosté dočíst na informativních tabulích, recepci, internetu, sociálních sítí nebo 

lázeňských novinách. Velkému počtu zdrojů informací odpovídá i 72 kladných odpovědí 

respondentů. Nespokojených respondentů bylo 38.   

V první otázce bylo zjištěno pohlaví respondenta. Dotazování se zúčastnilo 110 lidí, z 

toho 59 žen a 51 mužů 

Graf 1 Pohlaví zúčastněných respondentů [v %] 
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V druhé otázce byl zjišťován věk respondentů. Nejmenší shodný počet odpovědí získaly 

věkové kategorie od 10-15 let a od 16-22 let. Největší účast dotázaných měla naopak věková 

kategorie od 46-55 let, což odpovídá obecně známému faktu, že lázeňská zařízení navštěvuje 

především starší generace návštěvníků. 

 Kategorie 23-30 let byla zastoupena 15 respondenty, kategorie 31-45 let byla 

zastoupena 27 respondenty, kategorii 56-69 let vyplnilo 17 zúčastněných a nejvyšší věkovou 

kategorii 70+ zastoupilo 8 respondentů. 

Graf 2 Věkové kategorie [v %] 
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Třetí otázka se týkala důvodu návštěvy respondentů Lázní Jeseník. Nejčastější odpovědí 

byly zdravotní obtíže. Za účelem léčení svého fyzického stavu jsem přijelo 59 respondentů. 

Zlepšení duševního zdraví sem přijelo řešit 12 dotázaných. Druhým nejčastějším důvodem 

návštěvy byla kategorie welness a rekreace. Tuto možnost zvolilo 17 respondentů. Za sportem 

zde přijelo 13 dotázaných a za účelem turistiky 9 respondentů. 

Graf 3 Důvod návštěvy respondentů [v %] 

 

Čtvrtá otázka měla zjistit, zda dotázaní respondenti využívají sportovní aktivity 

v lázních.  Většina těchto odpovědí byla záporná. V konečných číslech 34 respondentů 

odpovědělo, že nemá zájem o sportovní aktivitu a 33 respondentů odpovědělo obdobně. Zájem 

o sport má 35 dotázaných a dalších 8 dotázaných využívá sportovní aktivitu občas.  

Graf 4 Využití sportovních aktivit respondentů [v %] 
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V páté otázce měli respondenti odpovědět, který druh sportovní aktivity zde nejčastěji 

provozují. Velká část dotázaných nevyhledává sportovní aktivitu v lázních, a tak byl i zde velký 

počet odpovědí negativních. Žádnou sportovní aktivitu zde nevykonává 31 respondentů. 

Naopak nejvíce oblíbenou se ukázala turistika, kterou zaškrtlo 28 dotázaných. 

 Předchozí otázka ukázala, že kvůli turistice sem jezdí pouze nepatrná část z dotázaných, 

když ale do lázní dorazí, turistika se pak stává nejoblíbenější pohybovou aktivitou. V zimním 

období je lyžařská sezóna v okolí lázní v plném provozu, a tak se stávají Lázně Jeseník ideálním 

místem pro návštěvníky, kteří sem jezdí za účelem zimních sportů. Odpovídá tomu i odpověď 

17 respondentů, kteří zvolili sportovní aktivitu lyže. Dále je zde oblíbený tenis, který je 

oblíbený pro 9 dotázaných, následně kolo 8 respondentů, minigolf a discgolf 6 respondentů, 

lední brusle 4 respondenti a posilovnu jako formu sportovní aktivity zaškrtl pouze 1 dotázaný.  

Graf 5 Nejčastější sportovní aktivita respondentů [v %] 
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V šesté otázce byla zjištěna celková spokojenost respondentů s nabízenými sportovními 

aktivitami. Velká část dotázaných zodpověděla otázku kladně. Jednalo se o 75 mužů a žen, 

kterým nabízené sportovní aktivity v lázních stačí. Méně početná skupina s počtem 35 

respondentů odpověděla záporně. Tento počet, určitě není zanedbatelný a lze tedy přemýšlet 

nad rozšířením sportovních aktivit v lázních. 

Graf 6 Spokojenost respondentů s nabídkou sportovních aktivit [v %] 

 

Sedmá otázka měla za cíl zjistit, zda jsou návštěvníci spokojeni s informovaností 

volnočasových aktivit. Velký počet respondentů je s informovaností spokojený. Konkrétně 

vyplnilo kladnou odpověď 72 dotázaných. Nespokojených v této oblasti bylo 38.  

Graf 7 Spokojenost respondentů s informovaností volnočasových aktivit [v %] 
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V osmé otázce respondenti odpovídali, zda mají zájem o kulturní možnosti v lázních. 

Zájem potvrdilo 82 dotázaných a 28 respondentů uvedlo, že kulturní možnosti nejsou jejich 

hlavním programem pobytu. Lze to přikládat bohatému programu lázní. Často se zde konají 

koncerty, plesy, výstavy a přednášky. K dispozici jsou zde kavárny, ale i místní lázeňská 

diskotéka, kde se lázeňští hosté seznamují.  

Graf 8 Zájem o kulturních možností respondentů v lázních [v %] 

 

6.3. Návrh týdenního programu v lázních  

V Lázních Jeseník byl proveden výzkum metodou dotazování a byl zjištěn obecně 

známý fakt, že o návštěvu lázeňského zařízení má zájem především starší generace. Tato 

generace využívá lázně především za účelem sekundární prevence, tedy odstranění zdravotních 

obtíží a chorob, rehabilitace, a k duševnímu odpočinku. V důsledku tohoto zjištění byl vytvořen 

návrh týdenního programu pro mladší generaci se zaměřením na aktivní pohyb a běžnou 

populaci lidí, kteří si chtějí oddechnout od každodenního života, zasportovat si a předcházet 

zdravotním problémům ve stáří.  

6.3.1. Týdenní program pro mladší generaci zaměřenou na aktivní pohyb 

Týdenní program, který byl sestaven pro mladší generaci zaměřenou na aktivní pohyb, 

vychází hlavně z prostředí, do kterého jsou Lázně Jeseník zasazeny. Toto unikátní prostředí je 

nejen vhodné pro rekreanty, ale i pro ty, kteří se zde rozhodli trávit svůj volný čas aktivním 

odpočinkem a sportem. Dle výsledku o rekreačním potenciálu v kapitole 5.1.bylo zjištěno, že 

v oblasti, ve které se Lázně Jeseník nachází je mnoho turistických tras, cyklotras a památek.  

Program je proto navržen tak, aby každý den mohl účastník využít možnosti výletu jak 

pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku. V programu je velká nabídka kolektivních sportů, ale 

také i netradičních sportů (např. discgolf, ruské kuželky), které jsou návštěvníkům lázní 

k dispozici. Po sportovní zátěži je možné využít regeneračních procedur v balneoparku, 

saunovém světě, vířivce atd., ale i odborné masáže, zábaly a koupele.  
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Tabulka 7 Týdenní program pro mladší generaci zaměřenou na aktivní pohyb 

Den ČAS PROGRAM 

PONDĚLÍ 7:30-9:00  Snídaně, seznámení hostů s programem dne 

 9:15-11:00  

 

Poznávání okolí Lázní Jeseník, navštívení venkovních sportovních zařízení, ochlazování 

končetin v Balneoparku. 

 11:00-12:00 Volný program 

 12:00-13:30 Oběd 

 13:30-17:00 Nabídka aktivit  

- Turistický výlet (7 km) po Priessnitzově stezce s využitím holí Nordic walking. 

- Výlet na koloběžkách do města Jeseník, návštěva muzea Vincenze Priessnitze 

- Tenisový trénink s tenisovým trenérem  

 17:00-18:00 Volný program – možnost zapůjčení sportovního vybavení 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:00-21:00 

20:00-22:00 

Odborná přednáška – Discgolf 

Wellness – možnost navštívení saunového světa, lázeňského bazénu, fitness centra 

 

ÚTERÝ 7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

 
9:00-18:00 

10:00-11:00 

15:00-17:00 

Nabídka aktivit  

- Cyklistický výlet – Čarodějnická cyklotrasa 117 km, střední obtížnost. 

- Kondiční trénink ve fitness centru 

- Turnaj Discgolf 

 18:00-20:00 Volný program – možnost zapůjčení sportovního vybavení 

 12:00-13:30 Oběd 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:00-22:00 Procedury v Sanatorium Priessnitz – masáže, koupele, zábaly, lázeňský bazén, sauna 

 

STŘEDA 7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

 9:15-11:00 - Kondiční plavání v bazénu 

 11:00-12:00 Volný program 

 12:00-13:30 Oběd 

 13:30-17:00 Nabídka aktivit  

- Tenisový trénink s tenisovým trenérem 

- Návštěva Balneoparku s průvodcem 

- Turistický výlet (14,5 km) Lázně Jeseník – Bílé kameny – Jeskyně na Špičáku 

- Nohejbal  

 18:00-19:30 - Odborná přednáška – Nordic walking  

- Možnost využití procedur – masáže, welness 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:30-23:00 Koncert místní kapely v kongresovém sále  
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ČTVRTEK  7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

  

9:00-14:00 

9:00-11:00 

9:30-11:00 

14:00-17:00 

Nabídka aktivit  

- Cyklistický výlet – Jesenické pohraničí 38,4 km, střední obtížnost 

- Procedury v Sanatorium Priessnitz – sportovní masáže, koupele, zábaly  

- Venkovní posilovaní ve Fit parku s trenérem  

- Volejbal 

- Turistický výlet (7 km) po Priessnitzovy stezce s využitím holí nordic walking. 

 12:00-13:30 Oběd 

 14:00-17:00 

15:00-17:00 

- Volejbal 

- Turistický výlet (7 km) po Priessnitzovy stezce s využitím holí nordic walking. 

 18:00 19:00 Volný program – možnost zapůjčení sportovního vybavení 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:15-22:00 Wellness – možnost navštívení saunového světa, lázeňského bazénu, fitness centra 

 

PÁTEK 7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

 9:00-10:30 

 

 

9:00-14:00 

Nabídka aktivit  

- Jízda a závod na koloběžkách po lázeňské kolonádě  

- Běh kolem lázní s kondičním trenérem  

- Možnost zapůjčení sportovního vybavení 

- Turistický výlet (12,5 km) Jeseník – Zlatý chlum – Velké mechové jezírko 

 12:00-13:30 Oběd 

 14:00-16:00 

 

- Tenisový trénink s tenisovým trenérem 

- Nohejbal 

- Volejbal  

 18:00 19:00 Volný program – Možnost využití procedur – masáže, welness 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:15-23:00 Vyhodnocení všech soutěží ve Vídeňské kavárně  

Večerní program v kongresovém sále  

 

SOBOTA  Volný program  

 

NEDĚLE  Volný program 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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6.3.2. Týdenní program pro běžnou populaci návštěvníků 

V dnešní době je mnoho lidí, kteří bydlí ve velkých městech s nepříznivými 

podmínkami ovzduší. Tato města jsou plná lidí, kteří tráví většinu svého času v práci, plněním 

povinností a nedopřávají si klidového režimu a pobytu v přírodních podmínkách. Mnohdy tím 

zatěžují a ohrožují svůj duševní a fyzický stav. Pro tyto obyvatele byl vytvořen program 

s nabídkou sportovních a volnočasových aktivit v Lázních Jeseník.  Tento program je zaměřen 

hlavně na aktivní odpočinek v podobě turistiky, lázeňských procedur a kulturních aktivit.  

Návštěvník by si zde měl odpočinout od běžného každodenního života. Příznivým 

bodem programu je rozvržení harmonogramu dne, kdy snídaně, oběd, večeře jsou v pevně 

stanovený čas, a účastníci tak mají zajištěnou energii po celý den.   

Tabulka 8 Týdenní program pro běžnou populaci návštěvníků 

Den ČAS PROGRAM 

PONDĚLÍ 7:30-9:00  Snídaně, seznámení s programem dne 

 9:15-11:00  

 

Nabídka aktivit  

- Vodní procedury v Balneoparku s průvodcem 

- Možnost využití procedur – masáže, welness 

 11:00-12:00 Program v parku her – ruské kuželky, pétanque, ping pong  

 12:00-13:30 Oběd 

  

13:30-17:00 

Nabídka aktivit  

- Poznávání okolí Lázní Jeseník, navštívení lázeňských domů 

- Procházka do města Jeseník 

- Možnost zapůjčení sportovního vybavení  

 17:00-18:00 Volný program  

 18:00-20:00 Večeře 

 20:00-22:00 Společenský program v lázeňské kavárně 

 

ÚTERÝ 7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

  

8:30-18:00 

9:00-10:00 

10:15-11:30 

Nabídka aktivit  

- Turistický celodenní výlet do Lesního baru (24 km)  

- Návštěva muzea Vincenze Priessnitze  

- Kondiční trénink v přírodní posilovně Fit park 

- Turistický výlet (7 km) po Priessnitzovy stezce s využitím holí nordic walking. 

 18:00-20:00 Volný program – možnost zapůjčení sportovního vybavení 

 12:00-13:30 Oběd 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:00-22:00 Wellness program – saunový svět, vířivka, lázeňský bazén  
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STŘEDA 7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

 9:15-11:00 - Procedury v Sanatorium Priessnitz – masáže, koupele, zábaly 

- Turnaj v Discgolfu 

 11:00-12:00 Volný program možnost využití parku her  

 12:00-13:30 Oběd 

  

14:00-15:00 

14:15-16:00 

13:30-18:00 

15:00-16:00 

Nabídka aktivit  

- Procházka s instruktorem holí Nordic walking po lázeňské kolonádě  

- Návštěva Balneoparku s průvodcem 

- Cyklistycký výlet – Okolo Račího údolí (20,4km), nenáročné  

- Návštěva muzea Vincenze Priessnitze  

 18:00-19:30 - Ukázka společenských her v lázeňské kavárně  

- Možnost využití procedur – masáže, welness 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:30-23:00 Koncert místní kapely  

 

ČTVRTEK  7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

  

9:00-10:00 

10:30-18:00 

9:3, -11:00 

Nabídka aktivit  

- Otužování v Balneoparku 

- Celodenní výlet na nejvyšší horu Hrubého Jeseníku Praděd  

- Trénink tenisu s tenisovým trenérem  

 12:00-13:30 Oběd 

  

14:00-16:00 

15:00-17:00 

Nabídka aktivit  

- Turnaj minigolfu v parku her 

- Turistický výlet (7 km) po Priessnitzovy stezce s využitím holí Nordic walking. 

 18:00 19:00 Volný program – možnost zapůjčení sportovního vybavení 

 18:00-20:00 Večeře 

 20:15-22:00 - Procedury v Sanatorium Priessnitz – masáže, koupele, zábaly 
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PÁTEK 7:30-9:00 snídaně, seznámení hostů s programem dne 

  

9:00-16:00 

9:00-10:30 

9:00-12:00 

9:00-12:00 

Nabídka aktivit  

- Cyklistický výlet – Z Vrbna pod Pradědem na Praděd (56,3 km) střední obtížnost 

- Kondiční běh s trenérem  

- Procházka do města Jeseník 

- Lázeňské procedury-koupele  

 12:00-13:30 Oběd 

  

14:00-15:30 

13:30-17:00 

16:00-18:00 

Nabídka aktivit  

- Návštěva muzeum Lega 

- Turistický výlet (14,5 km) Lázně Jeseník – Bílé kameny – Jeskyně na Špičáku 

- Tenisový turnaj ve čtyřhře 

 18:00 19:00 Volný program – Možnost zapůjčení sportovního vybavení  

 18:00-20:00 Večeře 

 20:15-23:00 Společenský program v kongresovém sále  

 

SOBOTA  Volný program  

 

NEDĚLE  Volný program 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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6.4. SWOT analýza Lázní Jeseník   

Výsledná SWOT analýza Priessnitzových léčebných lázní.  

Tabulka 9 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

unikátní klimatické podmínky dopravní dostupnost z velkých českých měst 

poloha v prostředí přírody 
dlouhé intervaly autobusu z vlakové stanice Nádraží 

Jeseník do areálu lázní 

široká nabídka léčebných procedur dlouhodobé plánování procedur dopředu 

bohaté kulturní a sportovní vyžití 
chybějící kulturní vyžití pro mladší generaci 

návštěvníků 

webové stránky, komunikace přes soc. 

sítě 
finanční náročnost  

moderně vybudované balneocentrum a 

venkovní balneopark 
  

Příležitosti Hrozby 

věrnostní program pro návštěvníky odliv návštěvníků ke konkurenci v blízkém okolí 

Slevové portály změna zákona o lázeňské péči hrazené pojišťovnou 

relaxační skupinové cvičení – jóga, 

pilates 
  

rozšíření sportovních lekcí   

transfer na nádraží pro pacienty   

oslovení mladší klientely  

jednorázové služby – získání 

návštěvníku z blízkého okolí – lokální 

propagace 

  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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7. DISKUZE  
Práce je zaměřena na zmapování pohybových aktivit pro všechny věkové generace 

v Lázních Jeseník a upozorňuje na fakt návštěvnosti ze strany seniorů.  Z výsledků vyplývá, že 

nejvíce respondentů zde jezdí z důvodu zdravotních obtíží a jejich léčení.  

Průzkum v diplomové práci – Lázeňství v České republice se zaměřením na Lázně 

Jeseník, Luhačovice, Třeboň a Františkovy Lázně od Lukáše Němčíka v roce 2010 ukázal 

většinové zastoupení starší generace návštěvníku. Tak jako v této práci, tak i v mé se potvrdilo, 

že v Lázních Jeseník se rekreují a léčí převážně starší lidé. Bylo by dobré se pokusit o propagaci 

u mladší populace lidí. Například internetovým příspěvkem na facebookové skupiny měst a 

krajů, které mají i tisíce členů. Umístit pobyt v Lázních Jeseník na slevové portály. 

Důvod k návštěvě by mohl být i finanční benefit poskytovaný zaměstnavatelem. V knize 

Sport a volný čas – vybrané kapitoly od Ireny Slepičkové (2005) je uvedeno, že zaměstnanci, 

kteří se pravidelně věnují pohybovým a sportovním aktivitám jsou zdatnější, produktivnější a 

zdravější.  

Metoda dotazování   

Pro zjištění těchto informací byl vytvořen dotazník, který byl konzultován s vedením 

lázní. Dotazník byl šířen osobním oslovováním lázeňských návštěvníků. Dotázaní vyplňovali 

uzavřené a otevřené otázky, které byly interpretovány v kapitole Výsledky. Ze zjištěných 

výsledků byly sestaveny a vyhodnoceny grafy, které zobrazují vzájemné souvislosti mezi 

výsledky. 

V prvním grafu (viz. Graf 9) jsou znázorněny důvody, které přivádí návštěvníky do 

Lázní Jeseník. V grafu lze vidět, že nejvíce návštěvníků využívá lázně pro odstranění či 

zmírnění zdravotních obtíží.  
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Tento fakt je dán starší věkovou kategorií návštěvníků, kteří se účastnili dotazování. 

Další zajímavou skupinou lidí je věková kategorie 31-45 let, která využívá lázeňské zařízení za 

účelem welness a rekreace. Nejmenší důvod k návštěvnosti byla dle dotazovaných turistika. 

Graf 9 Důvod návštěvy respondentů Lázní Jeseník 

 

Další souvislost je zobrazena v grafu 10 (viz Graf 10), kde jsou uvedeny možnosti 

sportovních aktivit a jejich využívání respondenty. Tato souvislost ukázala, že většina 

dotázaných se drží primárního cíle, a to léčení zdravotních obtíží, což může být způsobeno 

nezájmem o sportovní aktivity, nebo i nemožnost je provádět.  

Z Grafu č.9 vyplynula skutečnost, že lidé do Lázní Jeseník nejezdí za tělesnou aktivitou, 

ale když už se zde léčí a rekreují, tak turistika je nejvyhledávanější formou pohybové aktivity. 

Vyhodnocení grafu ukázalo, že mezi ženami a muži není zásadní názorový rozdíl ve 

sportovních aktivitách. 

0

5

10

15

20

25

Zdravotní obtíže Welness Psychické zdraví Sport Turistika

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
e

n
tů

 

Důvod návštěvy 

70+ 56-69 let 46-55 let 31-45 let 23-30 let 16-22 let 10-15 let



79 
 

Graf 10 Využívané sportovní aktivity mužů a žen v Lázních Jeseník 

 

Graf č.11 ukazuje zájem o organizované sportovní lekce dle věku respondentů. Tyto 

výsledky dopadly odlišně, než bylo očekáváno. Výzkum ukázal, že mladší a ani starší generace 

nemá zájem o vedené lekce a organizovaný trénink.  

Graf 11 Zájem o organizované sportovní lekce dle věku respondentů 
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Z grafu č. 12 lze vyčíst poměr využití sportovních a kulturních možností v Lázních 

Jeseník. Tento poměr ukazuje skutečnost, že respondenti raději navštěvují nabízený kulturní 

program než nabízené sportovní aktivity.  

Většinový zájem návštěvníků o kulturní akce uvádí i Stankanincová Veronika 

v bakalářské práci – Význam lázeňství pro cestovní ruch ve vybraném regionu (2010).  

Průzkum v této práci ukázal, že nejvíce respondentů Františkových lázních využívá svůj volný 

čas k návštěvě kulturních akcí. Tak jak v této práci, tak i v mé se potvrdil větší zájem o kulturní 

aktivity v zimních měsících. Určitou formou propagace by mohlo být vytvoření sportovního 

programu pro všechny věkové kategorie. 

Graf 12 Poměr využití sportovních a kulturních možností v Lázních Jeseník 

 

 

 Metoda Hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu dle Bíny  

Tento typ hodnocení rekreačního potenciálu bývá často podřízen subjektivnímu 

vyhodnocení, které vzniká na základě určení kladných stupňů v bodové škále. Není pokaždé 

jasné, zda rozmanité hodnotící kritérium je myšleno k celorepublikovému měřítku nebo jen 

k regionální oblasti.  

Metoda dle Bíny [21] nesleduje aktuální trendy rekreace např. discgolf, golf, kiiting, 

paintball apod., bylo by tedy dobré tuto metodu rozšířit i o netradiční nabídku aktivit a upravit 

hodnotící škály, aby bylo hodnocení přesnější a objektivnější. Pár kritérií vyžaduje velký počet 

podkladů k vyhodnocení a zařazení do příslušné bodové škály. Některé tyto podklady jsou 

snadno získatelné, u některých je postup získání velmi složitý. Bylo by dobré tyto podklady 

šířit ve více publikacích a literatuře. 
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8. ZÁVĚR 

Práce poskytuje čtenáři informace o nabízených pohybových aktivitách v Lázních Jeseník 

a s tím spojený dopad těchto aktivit na fyzické a duševní zdraví v tomto přírodním prostředí. 

Potvrdil se obecně známý fakt, že zájem o trávení volného času a rekreaci v lázních má 

především starší generace, která je mnohdy nucena toto léčebné zařízení navštěvovat hlavně 

z důvodu odstranění zdravotních obtíží a jejich léčení. Práce je v jistém smyslu koncipována 

jako propagace pohybu a prevence zdraví v Lázních Jeseník. Nabádá tak běžnou populaci, která 

tráví většinu svého času ve velkých městech v nevhodných podmínkách k zamyšlení nad 

časem, který by mohl sloužit jako investice do jejich zdraví.   

Dotazníkový průzkum byl prováděn v areálu lázní a vyplnilo ho 110 respondentů. Výsledky 

dotazníku byly použity pro získání představy, kteří lidé Lázně Jeseník navštěvují. Snahou 

dotazníku bylo zjistit zájem o pohybové aktivity, druh aktivity a věkovou kategorii, která tyto 

pohybové aktivity využívá. Z výsledku vyplývá, že většina dotázaných zde nevykonává žádnou 

pohybovou aktivitu. Může to být způsobeno nezájmem o pohybovou aktivitu, nebo i nemožnost 

ji provádět. Lze to, ale hlavně přiřadit k vyššímu věku dotázaných, kteří sem za touto aktivitou 

nepřijeli. Proto by bylo dobré pokusit se o propagaci lázní směrem k mladší kategorii 

návštěvníků a poté o porovnání výsledků.  

V rámci práce byl vytvořen týdenní program pro sportovní populaci a běžnou populaci 

návštěvníků, který by mohl sloužit jako propagace a důvod k rekreaci pro mladou populaci. Pro 

další způsob propagace byl vyhodnocen rekreační potenciál cestovního ruchu v obci Jeseník. 

Do tohoto hodnocení spadají přírodní a kulturní složky, které v této obci dosáhly vysokého 

hodnocení. Tyto složky mohou vézt ke zlepšení návštěvnosti ze strany mladší generace, která 

tu dle dotazníkového šetření neměla většinové zastoupení.  

Péče o své fyzické a duševní zdraví by mělo být podporováno i ze strany zaměstnavatele. 

Na pobyt za účelem odpočinku a sportovních aktivit by se mohli zaměstnavatelé poskytovat 

finanční benefity. Zaměstnanci, kteří se věnují pohybovým aktivitám, jsou zdravější, zdatnější 

a produktivnější. Jsou tak ideální investicí pro soukromé i státní organizace.   

Lázně Jeseník jsou pro své umístění v krásné přírodě a možnostmi nabízených služeb 

ideálním místem pro rekreaci, sportovní aktivitu, a pohybovou činnost, vhodným pro všechny 

věkové kategorie.  
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11. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 

Dotazník 

Pohybové a kulturní možnosti v Lázních Jeseník  

1. Čech, nebo cizinec?  

 ČECH CIZINEC 

2. Jak často jezdíte do lázní Jeseník?  

JSEM TU PO PRVÉ JSEMTU PO DRUHÉ JSEM TU 3X A VÍC  

 

Jiná odpověď ………………………………………………………………………………………………………................................................. 

3. Proč jezdíte do lázní Jeseník?  

ZDRAVOTNÍ POTÍŽE PSYCHOLOGICKÉ ZDRAVÍ  WELNESS, RELAXACE TURISTIKA SPORT  

JINÉ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jste spokojen (a) s rozsahem nabízených procedur, služeb? 

ANO SPÍŠE ANO NE  ROZHODNĚ NE  

Jaké procedury zde využíváte?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Využíváte zde i sportovní aktivity? 

ANO SPÍŠE ANO NE SPÍŠE NE  

6. Jaké sportovní aktivity zde využíváte?  

TENIS DISKGOLF MINIGOLF POSILOVNA KOLO TURISTIKA LYŽE  LEDNÍ BRUSLE 

JINÉ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jste spokojen (a) s informovaností volnočasových aktivit v oblasti?  

ANO SPÍŠE ANO NE SPÍŠE NE  

8. Využíváte kulturní možnosti v lázních?  

ANO SPÍŠE ANO NE SPÍŠE NE  

 



 
 

9. Jak dlouhý je Váš pobyt?  

1-3 dny  4-6 dny  7 a více 

10. Jste muž, žena?  

MUŽ  ŽENA 

11. Kolik je Vám let?  

10-15 let      16-22 let 22-30 let 30-40 let 50-60 let 60-70 let 70 let a více  

  



 
 

 

Příloha č. 2 

Vlastní fotodokumentace Lázní Jeseník  

 

Sanatorium Priessnitz 

 

 

Lékařská Vila 

 



 
 

 

 Vyhlídka – Jižní svah 

 

 

 Příjezdová cesta k Sanatoriu Priessnitz 



 
 

 

Lázeňský altán na kolonádu 

 

Příloha č. 3 

Vlastní fotodokumentace stanovišť ve Fitparku  

 

Informační cedule ve Fitparku 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 


