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Týden cestovatelských fi lmů a lázeňství

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou 

Czech Tourism, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 

a Svazem léčebných lázní ČR pořádají

12. KONFERENCI SLM
Hotel Thermal, Karlovy Vary   |    8. a 9. října 2009

TÉMA 
KONFERENCE: Lázeňství 

v makroekonomických 
souvislostech 

PARTNEŘI AKCE:



Čtvrtek 8. října 2009 – Kongresový sál hotelu Thermal

10.00 – 10.30 registrace účastníků

10.30 – 11.00 zahájení konference : 

  Ing. Martin Plachý, 

1. náměstek Ministra pro místní rozvoj ČR

11.00 – 12.15 1. blok přednášek

  HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A JEJÍ DOPADY 
DO CESTOVNÍHO RUCHU 

  (moderuje Ing. Pavel Malík, předseda Sdružení 

lázeňských míst ČR)

 ■ Hospodářská krize a její dopady do cestovního 
ruchu z pohledu CzechTourism

  Pavel Kosař, ředitel odboru Marketing a externí služby, 

pověřený řízením ČCCR - CzechTourism 

 ■ Dopady hospodářské krize do cestovního ruchu 

  Ing. Pavel Hlinka, president Asociace hotelů 

a restaurací ČR

 ■ Dopady krize na morální úroveň podnikatelských 
subjektů

  Ing. Jiří Milský, Imperial Karlovy Vary a. s., 

předseda představenstva 

 ■ Estetická a preventivní medicína v moderní 
balneologii bez iluzí a předsudků

  MUDr. Roman Šmucler, CSc.

 ■ Hospodářská krize a její dopady do cestovního 
ruchu

  Ing. Jaromír Beránek, Mag Consulting, analytik 

cestovního ruchu

12.15 – 13.30 oběd

13.30 – 14.15 2. blok přednášek

  HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A JEJÍ DOPADY 
DO CESTOVNÍHO RUCHU

  (moderuje Dagmar Laubová, náměstkyně primátora 

statutárního města Karlovy Vary )

 ■ Co dál po krizi
  Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., VŠE v Praze, 

děkan podnikohospodářské fakulty

 ■ Strategie snižování provozních nákladů
  Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., 

Olympik Holding a. s., president

 ■ Jak snížit následky krize s pomocí 
velkého dodavatele

  Aleš Drábek, Customer Management Director, Makro 

Cash and Carry ČR

14.15 – 15.00 3. blok přednášek

  HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A JEJÍ DOPADY DO LÁZEŇSTVÍ
  (moderuje Ing. Jan Pospíšil, starosta obce Lázně Libverda)

 ■ Dopady krize na české lázeňství
  MUDr. Eduard Bláha, Svaz léčebných lázní ČR, prezident 

 ■ Vývoj českého lázeňství z pohledu statistiky
  Ing. Pavel Attl, PhD., VŠH v Praze, výkonný ředitel

 ■ Dopady krize do rozpočtů lázeňských míst
  Ing. Pavel Malík, Sdružení lázeňských míst ČR, předseda

15.00 – 15.30 coff ee break

15.30 – 17.00 4. blok přednášek

  REGULACE LÁZEŇSTVÍ V SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE
  (moderuje RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového 

svazu zdravotnictví a sociální péče)

  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

  Svaz zdravotních pojišťoven

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

Program konference: 

8. října 2009 – Společenský program Grandhotel PUPP – Slavnostní sál

18.30  Zahájení slavnostního večera

20.00  Award ceremony Karlovarský týden 2009

21.00  Gala evening 

Pátek 9. října 2009 – Červené salonky hotelu Thermal

9.00 – 12.00 odborný seminář pro členy Sdružení lázeňských míst ČR

  VZOROVÝ LÁZEŇSKÝ STATUT A JEHO APLIKACE NA LOKÁLNÍ PODMÍNKY 
JEDNOTLIVÝCH LÁZEŇSKÝCH MÍST; PODÁNÍ NOVÝCH STATUTŮ NA MZ ČR 

9.00 – 12.00 uzavřený seminář pro hosty CzechTourism

  SEMINÁŘ PRO ZAHRANIČNÍ LÉKAŘE

LÁZEŇSTVÍ V MAKROEKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH

12.  KONFERENCE SLM  |   8. a 9. října 2009  |   Hotel Thermal, Karlovy Vary
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12. konference Sdružení lázeňských míst

Karlovy Vary, 8.10.2009

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Ing. Martin Plachý, 1. náměstek ministra

Lázeňství v makroekonomických 

souvislostech
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MMR ČR – garant oblasti cestovního ruchu

CR vytváří 3 % HDP v této zemi, v některých regionech 

ale až 30 %

CR zaměstnává asi 4 % práceschopného obyvatelstva

Podíl příjmů na exportu za 1. - 2.čtvrtletí 2009: 5,7  %

Přímá podpora CR z národních veřejných rozpočtů 

odhadem 300 – 400 mil Kč
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MMR ČR připravuje celou řadu opatření na posílení 

odvětví cestovního ruchu

-nová koncepce státní politiky cestovního ruchu

- systémové a legislativní změny

-projekty na rozvoj národní infrastruktury CR

-ovlivňování vnímání CR jako významného odvětví české 

ekonomiky  
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Čerpání ze strukturálních fondů EU – významný prvek 

eliminace dopadů krize na CR

V programovacím období 2004 – 2006 bylo vyčleněno 

na rozvoj služeb CR a jeho infrastruktury cca 2,8 mld 

Kč

Pro období 2007 – 2013 je na tuto oblast alokováno v 

ROP téměř 25 mld Kč a asi 4 mld na centrální úrovni
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Alokace na oblasti podpory cestovního ruchu

Název ROP Název oblasti podpory

alokace na celé programové 

období

(EU + NZ)

(v Eur)

ROP SZ

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v ČR 104 883 093

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 51 157 985

4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu 11 745 026

Celkem 167 786 104

ROP MSK

2.2 Rozvoj cestovního ruchu 74 399 136

2.4 Marketing regionu 5 038 559

Celkem 79 437 695

ROP JV

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 133 844 671

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 23 619 648

Celkem 157 464 319

ROP SM

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 31 477 352

3.2 Veřejná infrastruktura a služby 31 477 352

3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 71 539 435

3.4 Propagace a řízení 8 584 732

Celkem 143 078 871



6

Alokace na oblasti podpory cestovního ruchu

Název ROP Název oblasti podpory

alokace na celé programové 

období

(EU + NZ)

(v Eur)

ROP SV

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti 

cestovního ruchu
156 314 144

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 13 592 533

Celkem 169 906 677

ROP JZ

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 99 144 201

3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoj 

cestovního ruchu 37 908 076

3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního 

ruchu 8 748 017

Celkem 145 800 294

ROP SČ

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 35 518 267

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 71 036 536

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 11 839 423

Celkem 118 394 226
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Čerpání v oblasti cestovního ruchu ROP

Oblast podpory
Podané žádosti 

o podporu

Projekty vyřazené 

z administrace

Projekty 

ve schvalovacím procesu

Schválené projekty 

a projekty v realizaci

- počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období

ROP Severozápad

4.1 34 1 541,7 22 1 005,2 0 0,0 12 536,5

4.2 67 1 777,0 40 1 067,8 16 449,0 11 260,1

4.3 81 298,3 39 138,7 31 143,2 11 16,4

Celkem 182 3 617,0 101 2 211,7 47 592,2 34 813,0

ROP Moravskoslezsko 

2.2 122 2 380,5 86 1 604,5 26 540,1 10 235,9

2.4 2 90,2 0 0,0 0 0,0 2 90,2

Celkem 124 2 470,7 86 1 604,5 26 540,1 12 326,1

ROP Jihovýchod

2.1 195 2 807,7 115 1 824,6 5 261,0 75 722,0

2.2 111 264,9 65 150,8 2 6,6 44 107,5

Celkem 306 3 072,6 180 1 975,4 7 267,6 119 829,5
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Čerpání v oblasti cestovního ruchu ROP

Oblast podpory
Podané žádosti 

o podporu

Projekty vyřazené 

z administrace

Projekty 

ve schvalovacím procesu

Schválené projekty 

a projekty v realizaci

- počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období

ROP Střední Morava

3.1 31 697,5 14 353,8 8 211,6 9 132,1

3.2 30 462,0 12 207,4 1 19,9 17 234,7

3.3 122 1 916,4 65 974,1 13 334,3 44 608,1

3.4 8 113,3 0 0,0 1 8,5 7 104,8

Celkem 191 3 189,2 91 1 535,3 23 574,3 77 1 079,7

ROP Severovýchod

3.1 135 4 191,6 87 2 792,9 1 34,8 47 1 363,9

3.2 28 248,2 13 152,2 0 0,0 15 96,1

Celkem 163 4 439,8 100 2 945,1 1 34,8 62 1 460,0
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Čerpání v oblasti cestovního ruchu ROP

Oblast podpory
Podané žádosti 

o podporu

Projekty vyřazené 

z administrace

Projekty 

ve schvalovacím procesu

Schválené projekty 

a projekty v realizaci

- počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období

ROP Jihozápad

3.1 411 8 425,5 261 5 180,4 107 2 398,8 43 846,2

3.2 149 2 808,0 54 1 251,9 59 1 290,2 36 265,8

3.3 147 490,8 78 269,9 37 144,7 32 76,2

Celkem 707 11 724,3 393 6 702,2 203 3 833,7 111 1 188,2

ROP Střední Čechy

2.1 116 2 424,6 108 2 114,9 4 156,2 4 153,6

2.2 58 1 447,0 20 503,3 24 326,3 14 617,3

2.3 39 167,6 24 75,4 3 16,0 12 76,1

Celkem 213 4 039,2 152 2 693,6 31 498,5 30 847,0
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Děkuji za pozornost

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6 

110 15 Praha 1

www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/


Dopady krize 

na cestovní ruch a lázeňství
Pavel Kosař

Konference Sdružení lázeňských míst, Karlovy Vary 8. 10. 2009, Hotel Thermal  



Příjezdový cestovní ruch

Česká republika 

Rok 2008

- 6 649 410 zahraničních hostů v HUZ v ČR

- 19 987 022 přenocování zahraničních hostů v HUZ v ČR

- 4 dny průměrná doba pobytu zahraničních hostů v ČR

- 7 705 hromadných ubytovacích zařízení

- 41 pětihvězdičkových hotelů

- 360 čtyřhvězdičkových hotelů 



Příjezdový cestovní ruch

Česká republika 

1. pololetí roku 2009

- 2 715 571 zahraničních hostů v HUZ v ČR (pokles o 12,2 

% oproti stejnému období roku 2008)

- 8 063 181 přenocování zahraničních hostů v HUZ v ČR 

(pokles o 3 % oproti stejnému období roku 2008)

- 4 dny průměrná doba pobytu zahraničních hostů v ČR
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www.czechtourism.com

Vývoj počtu zahraničních turistů,1992 - 2008



Návštěvnost lázeňských míst

Rok 2008 

• 674 313 hostů v lázeňských ubytovacích 

zařízeních (nárůst o 3,6 % oproti roku 2007)

• 337 392 českých hostů (50 %)

• 336 921 zahraničních hostů (50 %)

• 11,4 dne - průměrná doba pobytu všech 

lázeňských turistů v ČR

www.czechtourism.com



Návštěvnost lázeňských míst

1. pololetí roku 2009

• 310 757 hostů v lázeňských ubytovacích 
zařízeních (pokles o 6,2 % oproti roku 2008)

• 165 786 českých hostů (53 %, nárůst o 
0,3% oproti 2008)

• 144 971 zahraničních hostů (47 %, pokles o 
12,6% oproti 2008, srovnatelné s celkovým 

poklesem příjezdů zahraničních návštěvníků)

• 11 dní - průměrná doba pobytu všech 
lázeňských turistů v ČR



Trendy mezinárodního cestovního ruchu

• Nízkonákladové letecké společnosti

• Častější cesty

• Krátké cesty

• Pozdější rezervace

• Bezpečnost

• Internet

• Ekonomická recese/krize



Rok 2009: krize jako výzva

Predikce UNWTO: kratší cesty na kratší 

vzdálenosti, větší zvažování výdajů

Mediální dopad finanční krize často silnější 

než krize sama

CzT: zájem cestovatelů, postižených krizí jen 

okrajově, bude trvat – záleží jen na atraktivitě 

a aktivitě destinace

CzT jako jiné tourist boardy (VisitBritain, 

Österrreich Werbung) posiluje propagaci 

DCR



Marketingové projekty 2009

• ENJOY THE CZECH REPUBLIC!

• FORUM CESTOVNÍHO RUCHU A CENY KUDY       

Z NUDY 

• www.EXPEDIA.com

• KARLOVARSKÝ TÝDEN 

• CZECH SPECIALS  

• TOURPROPAG & TOURMAP

Pro podporu MICE – od 2010 vznik 

Czech convention bureau

http://www.expedia.com/


Aktivity týmu lázeňství pro rok 2009

•Workshopy – tradiční destinace(nová města), nové destinace

• asijské země (Kuvajt, Saúdská Arábie, Čína, Japonsko), 

• evropské země (Rusko, Ukrajina, Francie, Skandinávie)

•Prezentace v OC – podpora DCR (Brno, Praha, Plzeň), 

Německo, Slovensko, Polsko

•Fam tripy, Press tripy – Skandinávie, Ukrajina 

•Veletrhy – Německo

•Karlovarský týden – Lázeňský festival – 50 nákupčí z Evropy  

• kampaň na podporu DCR – 1. fáze 

• podpora medicínského lázeňství www.lecebne-lazne.cz

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


Plánové aktivity na podporu lázeňství 

2010

•Kampaň na podporu DCR – 2. fáze

•Workshopy – Ukrajina, Rusko, arabské země 

•Prezentace v tuzemských OC

•Prezentace v zahraničních OC 

•Fam&press tripy – Ukrajina, Rusko, Francie, Belgie, 
arabské země, Skandinávie, Čína

•Veletrhy

•Karlovarský týden

Tipy na nové zajímavé destinace posílejte na 

spa@czechtourism.cz

mailto:spa@czechtourism.cz


Děkuji za pozornost

Pavel Kosař

Ředitel marketingu a externích služeb, 

pověřen řízením agentury CzechTourism

Tel: 221 580 401

www.czechtourism.cz

http://www.czechtourism.cz/


Trendy vývoje cestovního ruchu a hotelového průmyslu  
v ČR a ve světě 

 
 
V 1. pololetí roku 2009 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení ČR 2 715 571 
zahraničních turistů, což představuje meziroční pokles o 12,2 %. Počet přenocování 
činil 8 063 181, poklesl tedy o 11,4 %. Průměrná doby pobytu se pohybovala okolo 4 
dní.   
Pokles jsme zaznamenali u téměř všech nejdůležitějších zdrojových zemích s výjimkou 
Ukrajinu, kde došlo k mírnému růstu o 1,1 %. Výrazně poklesly země jako Německo  
(- 8,5 %), Itálie (- 16,7 %), Velká Británie (- 27 %) a dokonce i Rusko (- 18,7 %).  
K poklesu došlo také ve všech krajích, největší odliv zahraničních turistů zaznamenal kraj 
Ústecký (- 21,3 %) a Jihomoravský (- 23,1 %). 
Ačkoliv počet domácích turistů v hromadných ubytovacích zařízeních na počátku roku rostl, 
celkově za 1. pololetí roku 2009 poklesl o 4,4 %. 
 

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů 

ČR, 1. pololetí 2009 / Foreign guests at collective accommodation 

establishments, by region, January - June 2009
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Středočeský kraj / Central Bohemia

Jihočeský kraj / Southern Bohemia

Plzeňský kraj / Plzeň Region

Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region

Ústecký kraj / Ústí nad Labem Region

Liberecký kraj / Liberec Region

Královéhradecký kraj / Hradec Králové

Region
Pardubický kraj / Pardubice Region

Kraj Vysočina / Highland

Jihomoravský kraj / Southern Moravia

Olomoucký kraj / Olomouc Region

Zlínský kraj / Zlín Region

Moravskoslezský kraj / Moravia-Silesian

Region

 
Zdroj: ČSÚ 
 
V roce 2008 bylo dle informací Českého statistického úřadu na území ČR 7 705 hromadných 
ubytovacích zařízení, to představuje 466 832 lůžek. Z toho bylo 656 hromadných 
ubytovacích zařízení v Praze (8,5 %). 
V ČR se nachází 41 pětihvězdičkových hotelů, 360 čtyřhvězdičkových hotelů, jejichž počet 
v minulých letech rostl.  
 
 
V mezinárodní cestovním ruchu se projevuje ekonomická recese, která zasáhla několik 
regionů.  



U turistů již několik let přetrvává trend využívání nízkonákldových leteckých společností, což 
má za následek, že častěji cestují, ale jejich cesty jsou kratší (především prodloužené 
víkendy). Díky ekonomické krizi se k tomuto trendu připojuje skutečnost, že turisté více 
zvažují své výdaje a méně utrácejí. Také se více zaměřují na bližší destinace a dá se 
očekávat, že turisté budou v době ekonomické krize vyhledávat domácí dovolené.  
 
Již několik let se turisté při rozhodování o cílové destinaci zaměřuji na její bezpečnost. 
Význam internetu stále stoupá, turisté si většinu služeb zajišťují individuálně. Na cestování 
se v minulém roce podepsala také rostoucí cena ropy a oslabující USD.   
 
Změna v chování turistů: 

- bližší destinace (včetně domácí) 
- častější cesty 
- kratší průměrná doba pobytu 
- nižší výdaje 
- internet 
- individuální cesty  

 
Trendy cestovního ruchu posledních let:  

- Nízkonákladové letecké společnosti  
- Bezpečnost 
- Ekonomická recese/krize 

 
Podle dat za 1. pololetí roku 2009 je vývoj příjezdového cestovního ruchu v záporných 
číslech u velké většiny evropských zemí – viz tabulka níže. Většina poklesů se pohybuje 
okolo mínus 10 %.  
 
Latest trends in European destinations (2) 

Total foreign 2009 (in % p.y.) 

DestinationArrivalsBednights(5) 

Austria  -4.2 -4.8  1-6/1-6  
Belgium -7.8 -8.6  1-4*/1-4*  
Bulgaria -7.8 -20.6  1-6/1-6  
Cyprus  -10.9   -1-7  
Czech Rep. -8.7 -10.1  1-6/1-6  
Denmark- -10.3   1-6  
Estonia  -9.0 -10.8  1-6/1-6  
Finland- -11.0   1-6  
Germany -7.5 -7.0  1-6/1-6  
Hungary -13.9 -12.0  1-6*/1-6*  
Ireland Rep -11.5 -9.5  1-6*/1-3  
Latvia  -15.9 -11.9  1-3/1-3  
Lithuania -16.0 -15.7  1-6*/1-6*  
Malta  -12.8 -12.2  1-7/1-7  
Netherlands -7.1 -8.3  1-5/1-5  
Norway- -9.6   1-6  
Poland  -12.5 -12.5  1-5/1-5  
Portugal- -19.4   1-3*  
Romania -18.0 -24.0  1-5*/1-5*  
Serbia  7.0 15.0  1-7/1-7  
Slovenia -9.6 -9.2  1-6/1-6  
Sweden- -2.9   1-6  
Switzerland -8.2 -9.4  1-6/1-6  
United Kingdom-12.0   -1-5* 
Zdroj: TourMIS 
 
 



Trendy a perspektivy Evropského cestovního ruchu v roce 2009 
 
 
Se vstupem do druhé poloviny roku 2009 vidíme, jak zase začíná klíčit optimismus, co se 
cestování týče. Je ale možné, že se tento optimismus ukáže jako předčasný, jelikož objem 
výroby ve většině vyspělých zemí stále klesá. 
 
Poptávka po cestovním ruchu se zpomaluje 
Poptávka po cestování a letecké dopravě stále klesá. Během posledních měsíců se 
moderuje pokles sazeb, což stále znepokojivým trendem. Cestování do evropských destinací 
v roce 2009 zůstává stále hluboko pod úrovní loňského roku. 
 
Posun směrem ke kratším cestám a slabší euro by mohlo přinést některé stability na vnitřním 
evropském trhu. Ekonomika cestovního ruchu očekává pokles o více než 5% v tomto roce. 
Světová turistická organizace je mnohem pesimističtější, ta očekává pokles mezi 5 – 8 %. 
Předpověď relativně pomalého zotavení na úroveň roku 2008 bude trvat minimálně dva roky. 
V roce 2012-2013 by měla být tato úroveň ještě vyšší. Ovšem tyto předpovědi byly učiněny 
ještě před výskytem viru H1N1. Dopad pandemie je stále větší a poptávka po cestovním 
ruchu by mohla mít nepříznivý vývoj. Ovšem pandemie není jediný faktor, který by mohl 
ohrozit poptávku po cestování. V době ekonomické krize jsou mnohem závažnější faktory a 
to např. ztráta zaměstnání nebo slabá spotřebitelská důvěra, které vznikají v současné 
ekonomické krizi. Většina domácností je přesvědčena, že cestovat nepřestane, ale bude volit 
kratší pobyty na kratší vzdálenosti. Co se obchodních cest týče, jejich počet zůstane po celý 
rok nízký z důvodu zpřísnění cestovních rozpočtů firem. 
 
Co se podniků týče, jejich optimismus je založen na vědomí, že masivní vyskladňování 
stačilo na průmyslovou výrobu, ale tento vývoz se chýlí ke konci. Ceny zboží a akciového 
trhu se vrátily na úroveň před jejich nárůstem v roce 2007-2008. Ale nebylo by správné 
přehánět jejich růst v krátkodobém horizontu. Ve většině industrializovaných zemí neustále 
klesá jejich výstup tj. HDP.  Ať už je výsledek pro podnikový sektor v příštích měsících 
jakýkoliv, výhled pro spotřebitele zůstává pochmurný. Zaměstnanost bude i nadále klesat a 
tudíž zisk bude omezen. Vlády zemí stále usilují o obnovení finanční a ekonomické stability, 
ale ještě nezačaly se zvyšováním daní a škrtů ve výdajích, které budou nezbytné pro udržení 
státních deficitů pod kontrolou. Tyto výrazné kroky by měly být podniknuty hlavně v Evropě. 
Oxford ekonomika očekává pokles HDP v eurozóně  v roce 2009 o 4,6%, pokles průmyslové 
výroby o 15% a pokles investic o 13%. V roce 2010 se očekává, že nezaměstnanost se 
vyšplhá až na 11%. 
 
 
Evropský cestovní ruch v roce 2009: Trendy a perspektivy (Q2/2209) 
 
Je důležité si uvědomit, že jsou různé způsoby, jakými jsou jednotlivé země krizí ovlivněny a 
jejich pravděpodobný vliv na cestující v každé zemi. 
Naopak USA se snaží z poklesu poměrně silně a rychle vymanit. Vyhlídky pro producenty 
komodit jako je Kanada, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland a mnoha dalších jsou dobré, 
zejména proto, že poptávka za strany hlavních rozvíjeních se trzích jako Čína a Indie určitě 
zůstane silná. Něco podobného můžeme tvrdit o ropných producentech na Blízkém východě 
a jinde. 
 
Pokles cestovního ruchu v Evropě je spojen s hospodářskou krizí. Celkový přiliv v regionech 
v prvních čtyřech měsících roku 2009 klesl o odhadovaných 10% oproti stejnému období 
loňského roku. Podle údajů získaných v rámci Světové organizace cestovního ruchu 
(UNWTO) mnoho zemí hlásí dvouciferný pokles a jen pár jich hlásí zvýšení. Je však důležité 
si uvědomit, že tyto poklesy se vypočítávají z velmi silného základu a to z prvního pololetí 
roku 2008. 



 
Postižená je i letecká doprava 
Strmý pokles v oblasti mezinárodní letecké přepravy se zmírnil v dubnu ( v důsledku efektu 
Velikonoc) a v květnu. Internaional Air Transport Association (IATA) rovněž konstatuje, že 
v květnu výrazně ubylo cestujících první třídou a to o celých 24%, což je ještě horší údaj než 
v předchozích měsících. Podle Asociace leteckých aerolinií (AEA) letecké společnosti zvedly 
tempo snížení kapacit. Je to sice jen určitá cesta, ale má zmírnit pokles vytížení, který např. 
v květnu spadl o 2,4 bodu na 73,2%. Ke konci měsíce června bylo nepatrné zlepšení nákladů 
na evropské a severoatlantické trasy, které by měly být stabilizovány, i když na Dálném 
východě je poptávka stále slabá. 
 
Ubytování 
Příjmy hotelů za registrované dostupné pokoje měl v květnu dvouciferný propad v každém 
regionu Evropy, a pouze v zemích západní Evropě byl pokles menší než 20%. Průměrné 
denní sazby by měly být interpretovány s rezervou, jelikož jsou vypočítávány pomocí Eura, 
jako společné měny na všech trzích. 
 
Zdroj: ETC 

 
 
Hana Fojtáchová, CzechTourism, září 2009 



Estetická a preventivní medicína 
v moderní balneologii bez iluzí a 

předsudků

Assist. Prof.Roman Šmucler, CSc.



Centrum fotonické medicíny,              
Univerzita Karlova, Praha



ASKLEPION – největší laserové 
centrum na světě



Wellmanova laboratoř, Boston; 
Prof. Rox R Andersson





Role lázní a estetická medicína

• Léčebná

• Preventivní

• Společenská

• Sportovní



Estetická medicína v lázních

• Roste – „Každý chce žít dlouho ale nikdo 
nechce být starý“

• Doprovod pacientů

• Zvyšuje vazbu k místu kvalitního ošetření        
(a naopak)

• Estetické zákroky komplikují- LLP, sport a 
společenské akce



Proč estetické výkony v lázních?

• Využití down timu pro LLP

• Anonymita

• V lázních vyšší kvalita, než doma

• V lázních nižší cena, než doma

• Rytmus estetických výkonů je podobný rytmu 
LLP či DiagP -2x ročně



Proč neposkytovat estetické výkony v 
lázních?

• Komplikace s LLP (vodní procedury)
• Narušení režimu léčby
• Neestetické pro jiné klienty (otoky, rány, obvazy)
• Komplikuje společenský život (klienti nejsou v 

restauracích ale na pokojích)
• Jak řešit pozdní komplikace? 
• Jak se vypořádat s akutními komplikacemi? 

Dosažitelnost lékařů?
• Limitovaná doba pobytu komplikuje zejména 

operace



Ekonomický význam

• Proč jezdí Rusové speciálně do Varů? (internetové 
servery) – 1. voda 2. estetická medicína a 
kosmetika 3. tradice atd.

• Asklepion 2009- 5,8% růst v KV proti rekordní 
sezóně 2008

• Estetická medicína rychle mění trendy- nákladné 
investice, reinvestice, odpisy stárnoucích metod

• Vysoce kompetitivní - nikdo nechce být léčen 5. 
nejlepším lékařem…



Metody – trendy roku 2009

• a/ stálice – co je nového 

• b/ nové metody – nové naděje

• c/ zapadající hvězdy – odcházejí ze scény



Stálice

• Botulotoxin

• Výplně

• Biostimulace

• Depilace

• Diagnostika, simulace, kontrola



Stálice – Botulotoxin (Dysport, Botox)

• Nové aplikace- více kolem úst a ve střední části 
obličeje

• Nové typy botulotoxinu – zatím ale nejlepší 
výsledky BOTOX a DYSPORT

• Snaha o zachování přirozené mimiky obličeje-
menší dávky, více vpichů – ne „botoxovým“ 
úsměvům!!!



Před zákrokem – glabella v klidu



Před zákrokem – glabella v akci



Po zákroku laserem Er:YAG



Po zákroku botulotoxinem



Před zákrokem



Po zákroku



Před zákrokem



Po zákroku



Výplně vrásek

• Odklon od trvalých ke vstřebatelným

• Jednoznačně kyselina hyaluronová –
JUVEDERM, RESTYLANE

• Příjemnější aplikační formy – JUVEDERM Ultra 
–lokální anestezie- snadněji se aplikuje-
mnohem méně bolestivé

http://www.spaandwellness.net/Images/Working/www_spaandwellness_net/_ImageGallery/logo_juvederm_ultra.jpg


Biostimulace – laserové masky

• Několik vlnových délek v kombinaci 

• Vysoký světelný výkon – Omnilux

• Domácí použití



Červené záření
Infračervené záření
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Omnilux blue

• 415nm

• LED životnost 2,000hodin

• V kombinaci s ALA pro 
fotodynamickou terapii

• V kombinaci s červeným světlem 
léčba akné



Omnilux revive

• 633nm

• LED životnost 5,000hodin

• hlavní  indikace rejuvenace kůže

• v kombinaci s Omnilux blue léčba akné

• v kombinaci s Omnilux plus reparace 
drobných vrásek a hojení ran

• v kombinaci s jinými estetickými výkony
botulotoxin / peelingy / lasery, IPL…

• V kombinaci s ALA pro omlazení ale 
hlavně pro terapii nádorů



Omnilux plus

• 830nm

• LED životnost 5,000hodin

• V kombinaci s Omnilux revive pro terapii vrásek 

• V kombinace s Omnilux revive pro hojení ran

• Léčba psoriásy

• Rehabilitace, sportovní medicína



Aplikační schéma

Omnilux blue

akné

Aktinická 
keratóza

Lehká a 
střední 

forma akné

Omnilux revive

Jenom světlo –
rejuvenace kůže

Botulotoxin a výplně

S ALA- karcinomy 
kůže a prekancerózy

fotorejuvenace

Omnilux plus

Hojenní ran

rejuvenace

Psoriasis

Proriásis



Výhody moderních LED systémů

• Vyvinuto pro onkologii

• Čistota vlnových délek

• Bezpečné bez vyzařování tepla

• Rovnoměrné ozáření

• Bez nutnosti manuální obsluhy



Bowenova dermatóza (spolu s ALA)



Superficiální basaliom (s ALA) před a po



Monoterapie akné modrým a červeným 

spektrem- úbytek lézí 79%



89% redukce akné 12 týdnů po ukončení léčby červeným a 

modrým spektrem



Cystická akné



Rejuvenace



Baseline 05th Nov 2003 Week 1 17th Nov 2003

Week 2 24th Nov 2003 Week 6 22nd Dec 2003

před

12. týden



Baseline 17th Nov 2003 Week 1  24th Nov 2003

Week 2  02nd Dec 2003 Week 6  22nd Dec 2003

Před terapií

12 týden



Před terapií Po 6 týdnech



Před a po 6 týdnech 

terapie infračerveným a 

červeným spektrem



Depilace

• Různé vlnové délky dle typu zbarvení kůže

• Domácí přístroje –Phillips- jen dočasný efekt-
stačí to??

• Různé taktiky podle požadavků pacienta – IPL 
versus laser



Diagnostika, simulace, kontrola
VISIA

• Dokonalá diagnostika – přesné pojmenování 
problému

• Srovnání s průměrem populace věku pacienta

• Možnost kontroly léčby

• Simulace – omlazení i stárnutí – typ stárnutí



Co Visia ukáže?

• Visia dermatologovi a jeho 
pacientovi ukáže na osmi 
samostatných snímcích stav osmi 
následujících problematických 
jevů pokožky. Lékař pak navrhne 
pacientovi možnosti léčby

Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Londýnská 39, 120 00 Praha 2

Tel.: 234 716 000, info@asklepion.cz, www.asklepion.cz, www.medictv.cz



Indikace

Veškeré problémy, které Visia odhalí 
dokážeme řešit:

• Aplikací výplňových materiálů a 
botulotoxinu

• Chemickými peelingy

• Lasery

• Pulsním světlem 

• Kosmetickými programy a 
produkty

Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Londýnská 39, 120 00 Praha 2

Tel.: 234 716 000, info@asklepion.cz, www.asklepion.cz, www.medictv.cz



Novinky

• Frakcionované lasery

• Laserová liposukce

• Nové typy závěsů obličeje

• Radiofrekvence v rehabilitaci – celulitida, 
povadlý tonus obličeje



Frakcionizace v laserové medicíně

• Frakční fototermolýza

– Nová technologie

– Mikroskopické laserové paprsky

– Mikroskopické sloupce (zóny) (MTZ) ošetření  s 
vynecháním  okolní oblasti nepoškozené tkáně 

• šíře pod 200 μm  (menší než pór) 

• hloubka větší než 900 μm

• denzita  400 – 6400 MTZ/cm2 



Rejuvenace v Asklepionu

• Klasické
• Ablativní

– CO2 10600 nm
– Er:YAG 2940 nm

• Neablativní
– IPL  400-950 (1800) nm
– Nd:YAG 1064, 1320, 1350 nm
– Dioda (SB) 1450 nm

• Ostatní 
– RF, PDT, LED, biostim. lasery
– Chemický peeling
– Plasma

• Frakcionované
• Ablativní - resurfacing

– CO2 10600 nm
– Er:YAG 2940 nm
– Pearl YSGG 2790 nm

• Neablativní – rejuven.
– Er: Glass 1540 nm
– Er: Glass 1550 nm
– Nd:YAG 1064 nm, 1440 

nm, 1390 nm, 1320/1440 
nm

– IPL 850-1350 nm
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Indinkace

• Photodamage
• Vrásky
• Melasma ?
• Jizvy 
• Aktinické keratózy
• Aktinické cheilitidy
• Tetováže
• Pigmentové léze
• Vaskulární léze (př. poikiloderma Civatte)
• Akné, rosacea
• Kožní laxita



Po ošeření

• Bolestivost 
– koreluje s intenzitou ošetření

– EMLA

• Erytém – 1-3 dny 

• Edém - 1-3 dny 

• Tmavnutí 3-5 dnů

• Šupení a suchost 3-7 dnů

• Pro ablační lasery cca 2x delší čas



fCO2





Mosaic

Pre-Tx Post 1st Tx
Dynamic - 22mJ - 1500 spots





Radiofrekvence

• Termicky modifikovaná tkáň
– Stimulace produkce kolagenu (I), elastinu
– Remodelace, 
– X chlazení, anestezie

• 39oC – 43oC – 60 sekund
• Erytém trvající 1 h
• Ošetření 4-6x, á 2-3 t
• Lepší výsledky mladší klienti
• ? Tuková atrofie
• Obličej 100-120 J/cm2 x Tělo 150-170 J/cm2
• Hloubka 50% Bip x Povrch 80% Bip



Fotodokumentace + měření



Sonodermabraze



Aplikace EMLA krému



Sonoforéza



Radiofrekvence (1cm/s)



Měření teploty kůže



Po ošetření levé poloviny



Ošetření čela RF, 30 min



Zapadající hvězdy

• Radiofrekvence s velkým výkonem- nebezpečí 
komplikací

• Máloúčinné neablativní lasery

• Trvalé injekční výplně, kolagenové výplně

• Ablativní lasery pro anti-aging (skvělé na jizvy)

• Máloúčinné systémy IPL (ale účinné na celkové 
omlazení- Ellipse)

• Některé typy chirurgických závěsů obličeje- „zlaté 
nitě“



Anti – Aging  Medicína proti stárnutí

=

Preventivní medicína 21.století



Preventivní medicína rozhoduje o 90% 

délky života

Cíle

a) zachytit a napravit počínající poruchy organismu 

– průběhu

b) využít všech známých metod zpomalujících 

stárnutí – anti-aging

c) obrátit procesy stárnutí – zatím jen sen?

- můžeme odstranit projevy korektivní

medicínou



Prevence je klíčová

a) důkladný biochemický screening – zákl. 150    

položek

- přísnější hranice

- vztaženo k věku

- specifické markery

- hormony

b) důkladné zátěžové interní vyšetření

c) přístrojový screening – NMR, CT….

d) genetická diagnostika – BRCA 1, BRCA 2



Anti – aging v roce 2009

a) odstranění chronických zánětů – CRP

b) diety

c) potravinové doplňky

d) změna životního stylu

e) přiměřená aktivita

f) hormonální suplementace



Chronické záněty

• zdroj srdečních onemocnění, stárnutí a 

nádorů

• odezva na prolongovaný stres

• řešení všech drobných obtíží

• „spalování kortizolu“



Diety

• snížení příjmu kalorií – 30% prodloužení života

• snížení příjmu sacharidů zejména jednoduchých

• kompenzace antioxidanty

• rovnováha příjmu – výdej

• 5 a více drobných jídel vždy s bílkovinami

• jídla s nízkou denzitou kalorií



Potravinové doplňky

• každá dieta má svůj nedostatek, který 

lze řešit

Typicky: rybí tuk, spalovače, koenzym   

Q10; aminokyseliny

• stavební látky terapie - prohormony



Změna životního stylu

Zásady stoletých z Okinawy;

Vůle žít, adaptabilita; sex; zvládnutí stresu; 

vztahy; ukotvenost; víra; dieta; pohyb; 

spánek



Přiměřená aktivita

• sport pod aerobním prahem

• různé sportovní aktivity

• úloha trenéra a pomůcek



Hormonální suplementace

• Stárnutí a útlum hormonů jdou ruku v ruce.

• Návrat hormonálních hladin omlazuje.

• Století mají vysoké hladiny růstového hormonu, 
hormonů štítné žlázy a testosteronu

ale

• a) technické problémy – komplikovanost vazeb

• b) vyhasínání vlastních hormonů

• c) vedlejší účinky

• d) právní aspekty

• e) vývoj hormonů

• f) prohormony



Úloha Asklepionu

• důkladné interní vyšetření

• organizace odstranění zjištěných 

obtíží

• trenér

• specialista na výživu

• obezitologie

• vlastní anti – aging



Revoluce Anti - agingu

• Změna chápání úlohy lázeňských lékařů

- lékař nastavuje život mezi LLP

• Změna chápání zodpovědnosti  za zdraví

- kontakt s pacientem mezi LLP

• Hlavní je přesná diagnostika a prevence 
akutních onemocnění



Anti - Aging

• Ano – pomoc aktivnímu klietovi

- desítky drobných zázraků

• Ne – ráj podvodníků a šarlatánů

- hormonální doping



Ekonomická krize a cestovní ruch 
v České republice

Ing. Jaromír Beránek

Mag Consulting, s.r.o.
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Kde se krize objevila?

 vznik krize v USA

 1. zmínka o krizi: 

 Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) – duben 2008

 SPECIFIKA KRIZE:

 nevznikla z nadvýroby

 vznik v bankovním sektoru (půjčky a hypotéky, které nebyly 
podloženy reálnou hodnotou) – hypoteční krize

 1. velká krize v moderním globalizovaném světě (nové 
komunikační technologie, rychlé tempo rozšíření do celého 
světa, vliv médií)
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Počátek krize v cestovním ruchu

 1. pokles příjezdů zahraničních turistů 2. čtvrtletí 2008

Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09

Příjezdy

celkem 2 500 400 3 371 345 4 360 581 2 603 560 2 290 503 3 079 866

mezir. 

index

107,4 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4

Přeno-

cování

celkem 7 997 196 9 659 442 14 322 060 7 294 766 7 303 496 8 827 689

mezir. 

index 

104,3 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4

zdroj: ČSÚ
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Aktuality v CR - Středomoří

 prognóza:

 pokles počtu příjezdů o 25 mil. návštěvníků

 hotely:

 nízká prodejní cena ubytování i mimo CK

 nízkonákladové aerolinky

 zaměření na středomořské destinace
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CR versus automobilový průmysl

 Automobilový průmysl

– počet pracovníků: 120 000

– propuštěných vlivem krize: 19 000

 Cestovní ruch

– počet pracovníků: 240 000

– propuštěných vlivem krize: ???
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Dlouhodobé trendy

 podíl cestovního ruchu na HDP ČR 2003 - 2008

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008

podíl CR na HDP 3,4 % 3,5 % 3,2 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % *

* prognóza Mag Consulting
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Předpokládaný podíl CR na HDP v roce 
2009 ve vybraných zemích

 Řecko 16,2 % HDP

 Španělsko 16,3 % HDP

 Itálie 9,6 % HDP

 Egypt 15 % HDP

 Tunisko 16,7 % HDP

 Maroko 16,2 % HDP

zdroj: WTTC
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Chování spotřebitele v krizi *

 Omezuje výdaje na:

 Nejvíce

 Alkoholické nápoje a tabák, hotely, kavárny, 
restaurace, volný čas, kultura, cestování, doprava

 Nejméně

 Zdraví, vzdělání, kurzy, elektrospotřebiče, potraviny, 
bydlení

* zdroj: Moderní obchod 5/2009
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Důsledky a dopady – krátké období

 dopady krize se na trhu CR promítají teprve od 

počátku roku 2009

 pokles příjezdů zahraničních turistů o 8 – 10 %

 pokles výjezdů rezidentů o 12 – 15 %

 mírné oživení domácího cestovního ruchu na počátku roku

 výraznější oživení levnějších forem CR
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Důsledky a dopady – dlouhé období

 krize zbrzdí rozvoj trhu CR nejméně na 2 roky

 vyčištění trhu od slabých podniků s nízkou 

konkurenceschopností

 zvýšená motivace podnikatelů k rozvoji inovativních 

produktů a hledání nových konkurenčních výhod

 zvýšený tlak odborné veřejnosti na kvalitní služby 

veřejného sektoru (destinační management, 

marketing image ČR, rozvoj regionů)
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Důsledky a dopady – dlouhé období

 V konečné fázi pozitivní dopad:

 eliminace slabých podniků → vyšší konkurenceschopnost 
celého trhu

 motivace podnikatelů → atraktivní a inovativní produkty, 
nové konkurenční výhody nahradí nízkou cenu

 tlak na státní veřejný sektor → kvalitnější DM, lepší 
marketing a koordinace strategických aktivit
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Důsledky a dopady – dlouhé období

 odhad situace v roce 2013:

 Devizové příjmy z CR dosáhnou 180 mld. Kč

 Devizové výdaje na CR překročí 100 mld. Kč

 optimistická prognóza Mag Consulting, vycházíme z 
předpokladu, že proces restrukturalizace a konsolidace trhu 
proběhne poměrně přirozeně a povede k očekávaným 
pozitivním výsledkům
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Důsledky a dopady – dlouhé období

 závěr:

 hospodářská krize představuje v dlouhém období silný 
pozitivní motivační faktor vedoucí k restrukturalizaci a 
konsolidaci trhu, odstranění neefektivních podniků a 
celkovému zvyšování konkurenceschopnosti

 „silný nakupuje právě dnes“
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Východiska z krize

 na národní úrovni

 Národní ekonomická rada vlády – orgán koordinace protikrizových 
opatření na centrální úrovni – závěrečná zpárva

 např. snížení DPH z 19 % na 9 % 

 (po Janotově balíčku z 20 % na 10 %)

 na úrovni podniků

 kvalita

 inovace

 bezpečnost

 cena 
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Východiska z krize

 KVALITA

 rostoucí nároky turistů na 
kvalitu poskytovaných 
služeb

 změny v socioekonomické 
struktuře přijíždějících 
nerezidentů („baťůžkáře“ 
nahrazují rodiny s dětmi, 
střední a vyšší třída)

 rostoucí požadavky na 
ekologicky šetrné služby

 INOVACE

 vnější i. – * mimo CR 
(informační a komunikační 
technologie, moderní 
technologie)

 vnitřní i. - * v CR 
(snižování významu CA, 
profese průvodce, změny v 
odbavování cestujících)

 narůstá význam sociálních 
sítí a hospitality tourism
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Východiska z krize

 BEZPEČNOST

 na jedné straně požadavky 
na zajištění bezpečnosti, na 
2. straně turista nechce být 
obtěžován kontrolami

 Praha hodnocena jako 
relativně bezpečné město, 
přesto individuální problémy 
(taxi, nádraží, lokality,…)

 význam ochrany osobních 
dat a elektronických plateb

 CENA

 v době krize pro zákazníka 
nejdůležitější cena a kvalita 
→ pokles obsazenosti 4* a 
5* hotelů

 důl. pravdivost ceny –
konečná cena vč. poplatků

 využívat inovace pro 
snížení ceny, nikoli 
snižování kvality



17

Manažer nového typu v CR

 orientace na vnitřní i vnější analýzu

 dobře zvažuje svá rozhodnutí

 dobrá orientace v marketingu

 efektivní práce s lidskými zdroji



18

Plánovaná úsporná opatření v ČR a CR

 balíček úsporných opatření ministra Janoty

 platný od 1. ledna 2010

 zvýšení DPH a spotřební daně

 důsledky dle prognózy Mag Consulting, s.r.o.:

 pokles výdajů domácností na CR o 7 % 

 meziroční pokles prodeje zájezdů o 5 – 8 %
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Závěr

 hospodářská krize má mimo negativních 

momentálních odpadů také silný pozitivní potenciál

 lze předpokládat, že v horizontu cca 5 – 10 let bude 

trh CR těžit z pozitivních dopadů restrukturalizace, 

kterou současná krize nastartuje

 v dlouhém období lze očekávat intenzivní rozvoj 

nových technologií, produktů a procesů, které 

zásadně přetvoří trh cestovního ruchu



20

Úvaha 

 USA napumpovalo do ekonomiky více než 1bln. 

USD

 Co to udělá v příštích měsících a letech?

 Za zamyšlení stojí nová rezervní měna. 

 Jaká?

 Komu to přinese profit/užitek? A komu velké ztráty?

 Je kapitalismus amerického stylu tou správnou 

hospodářskou cestou?
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Prognóza Mag Consulting

2008 I.pol.09           2009 2010

příjmy ze ZCR 130,7 mld. Kč       -8,5 % - 7-10 % - 3-6 %

výdaje na ZCR 77,5 mld. Kč       -0,6 % - 2-5 % - 2-5 %

příjezdy do HUZ 12,8 mil. -8,5 % - 8-11 % - 3-6 %

zaměstnanců * 118,5 tis. +2,3 % - 2-5 % - 2-5 %

tržby ** 158,9 mil. Kč -9,3 % - 8-12 % - 3-6 %

prodané zájezdy 2,5 tis. n/a - 16-20 % - 5-8 %

obsazenost pokojů v r. 2009 – ČR: 40 %, Praha: 50 %

* - průměrný evidenční počet zaměstnanců v CZ NACE 55 + 56 ve fyz.os.

** - v CZ NACE 55 + 56
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Priority ministra Janoty

 přeřazení stravovacích služeb do nižší sazby 

HDP

 devizový zákon

 jednotné inkasní místo

 loterijní zákon



Děkuji za pozornost

Ing. Jaromír Beránek

Mag Consulting, s.r.o.



České lázeňství v kontextu ekonomické krize 

 

Začátek nového tisíciletí byl poznamenán řadou událostí politických, ekonomických 

i přírodními jevy, které měly různorodý dopad na vývoj světové ekonomiky. 

Připomeňme si: 

 11.9.2001 – teroristický útok na USA s následným vyhlášením celosvětového 

boje proti terorismu, 

 opakující se povodně a jiné živelné katastrofy, 

 změny v politických, hospodářských i vojenských strukturách Evropy, 

 nestabilita v politickém vedení státu. 

To vše se odehrává na pozadí celosvětové hospodářské globalizace, která má i 

takové projevy, že v rukou 10% obyvatelstva planety, je kumulováno již 85% 

světového bohatství (Právo, srpen 2009).  

V roce 2008 se finanční a hospodářská krize rozšířila z USA a stala se světovým 

problémem. Dle údajů OSN čelí světová ekonomika největšímu poklesu od období 

velké deprese ve třicátých letech 20. století. Institut Mezinárodního měnového 

fondu ve své prognóze z ledna 2009 uvedl, že globální ekonomický růst spadne v 

roce 2009 na 0,5%, zatímco v roce 2008 dosahoval 3,4%. Všechny tyto skutečnosti se 

ve svém důsledku musí projevit i na vývoji a stavu naší ekonomiky. 

Připomeňme si, jaké byly hodnoty makroekonomických ukazatelů ČR v roce 2008: 

 HDP na obyvatele vzrostl meziročně jen o 3,5%, když v předchozím roce byl 
tento přírůstek 9,1%, 

 průměrné reálné mzdy meziročně stouply jen o 1,9%, přičemž 

 míra inflace byla 6,3%, což je nejvíce od roku 1998, 

 tržby za služby (tedy i oblast cestovního ruchu a lázeňství) stouply meziročně 
jen o 0,7% ve srovnatelných cenách, můžeme tedy hovořit o stagnaci, 
přičemž 

 ceny ve službách se zvýšily o 3,8%. 



 

Ve druhém čtvrtletí roku 2009 měly makroekonomické ukazatele následující 

hodnoty: 

 HDP celkově zaznamenal nejvyšší meziroční propad od počátku 
existence samostatné České republiky – pokles o 5,5% 

 spotřebitelské ceny celkově stagnovaly, ale ceny služeb vzrostly o 
3,2%, 

 tržby za služby v meziročním srovnání klesly o 9,9%, což je nejhorší 
vývoj od roku 2006. 

 

Součástí sféry služeb je i sektor cestovního ruchu. Tržby za základní služby tohoto 

sektoru – ubytování a stravování - vykazují již od minulého roku klesající trend. 

Pokud budeme tento sektor sledovat podrobněji, zjistíme, že horší výsledky má 

sféra ubytovacích služeb, kde došlo ve 2. čtvrtletí roku 2009 k meziročnímu poklesu 

tržeb o 16,6%. Ve stravování a pohostinství byl pokles menší „jen“ -7,7% (Aktuality 

ČSÚ). Jak lze tento výsledek interpretovat? Jednoznačně méně se cestuje a to 

především v zahraničním aktivním cestovním ruchu. O tom svědčí i vývoj počtu 

přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. 

Pokles počtu přenocování ve 2. čtvrtletí roku 2009 je v naší republice meziročně 

opravdu velký – více než 830 tisíc celkem (-8,6%). Z toho cizinci se na tomto 

propadu podílejí počtem téměř 520 tisíci nerealizovaných přenocování (-10,1%) ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2008. Postiženy jsou všechny regiony, ale 



v absolutních číslech jsou výpadky nejvíce znatelné v tradičních destinacích 

cestovního ruchu ČR, jako je Praha a Karlovarský kraj. 

Jaká je situace v lázeňství? 

Léčebné lázeňství a jeho výkony mají v oblasti cestovního ruchu specifické 

postavení, které se odráží v odlišné skladbě klientely geografické i demografické, 

vyhraněné motivaci, delším průměrném pobytu, opakovanosti návštěv, jiných 

nárocích na skladbu produktu a dalších prvcích. 

Ekonomické charakteristiky léčebných lázeňských zařízení (55 subjektů, 

statistika ÚZIS) a komparace s celkovou statistikou cest.ruchu (ČSÚ) 2008/2007: 

 LLZ počet ošetřovacích dnů (počet přenocování) celkem meziročně 

2008/2007 vykazuje nárůst +3%  x  počet přenocování v celém cestovním 

ruchu ve stejném období -4% 

 LLZ počet přenocování cizinců 2008/2007  +14%  x  počet přenocování cizinců 

v celém CR  -4% 

 LLZ počet hostů celkem +10,6%  x  CR celkem  -1% 

 LLZ počet cizinců  +15%  x  CR celkem  0% = stagnace. 

I když v roce 2008 nedoléhala hospodářská krize do oblasti cestovního ruchu ještě 

plnou silou, můžeme již vidět, že základní parametry celého cestovního ruchu měly 

již klesající trend v meziročním srovnání. V oblasti léčebného lázeňství však tento 

vliv nemůžeme identifikovat, naopak – obsazenost se zvýšila a rovněž ve struktuře 

klientely dochází k významným posunům ve prospěch cizinecké a samoplátecké 

klientely. 

 

 

 

 

 



Vývoj návštěvnosti lázní v roce 2009 ukazuje, že krize světového hospodářství se 

zatím projevila více na chování zahraniční, především německé klientely. Tato 

skutečnost znamenala částečné omezení cestování do českých lázní, čímž byla 

postižena lázeňská zařízení zejména v Karlovarském kraji. Na spotřebním chování 

české lázeňské klientely se zatím prvky krize neprojevily. Naopak, jak uvedla MF 

Dnes, v srpnu 2009 se průměrné ceny lázeňských pobytů zvýšily meziročně téměř o 

12%. Takovýto marketingový postup by si nemohla dovolit lázeňská zařízení, pokud 

by o jejich služby nebyl zájem. Je otázkou, zda se tato příznivá situace udrží i 

v následujícím roce, či zda se teprve se zpožděním projeví i v lázeňství 

nedostatečná kupní síla u typických segmentů? 

Na závěr budou pro celkovou ilustraci vývoje hospodaření lázeňských zařízení 

uvedeny základní hospodářské ukazatele (ÚZIS 2004 – 2008). 

Ukazatel/ rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkové náklady /mil.Kč/ 7 551 7 262 7 420 7 180 7 960 

Celkové výnosy /mil.Kč/ 8 238 7 869 7 745 7 786 8 513 

Tržby od ZP / v % / 38,2 38,5 35,4 36,4 33,3 

Hospodářský výsledek /mil Kč/ 687 607 325 606 553 

Nákladová rentabilita v % 9,1 8,4 4,4 8,4 6,9 

 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že v uplynulých pěti letech docházelo 

k poměrně výrazným výkyvům v hospodaření lázeňských zařízení, přesto jsou 

lázeňská zařízení jako jedna z mála lůžkových zdravotnických zařízení trvale 

zisková. 

Ekonomicky nejúspěšnější se jeví rok 2004, kdy bylo dosaženo nejvyššího zisku a 

nejlepší nákladové rentability. Loňský rok - 2008 - zaznamenal sice nárůst výnosů 

v porovnání s předchozím obdobím, ovšem nárůst nákladů byl relativně vyšší, což se 

celkově projevilo v poklesu výsledku hospodaření i nákladové rentability. Výše 

zmíněným změnám ve struktuře klientely lázní, odpovídá i v tržbách snížený podíl 



plateb od zdravotních pojišťoven. V porovnání se situací před 5 lety, je podíl 

plateb zdravotních pojišťoven na tržbách v roce 2008 nižší již o 5%. Věřme, že 

tento trend se nebude v dalším období prohlubovat, neboť lázně by tak přestávaly 

plnit své základní poslání v síti zdravotnických zařízení – to je poskytování péče 

léčebné a preventivní. 

Ing. Lena Mlejnková 

Katedra cestovního ruchu, VŠE Praha   září 2009 

 

 

Zdroje: 

C.O.T. business, září 2009 

Statistické údaje ÚZIS 

Statistické údaje ČSÚ 
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Hospodářská krize a její dopady do CR
8. října 2009

Pohled hoteliéra
Ing. Pavel Hlinka

Asociace hotelů a restaurací 

České republiky o.s.
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Trochu historie – rok 2003

 USD 40 Kč

Průměrná obsazenost 85 %

Průměrná cena     102 USD

Počet pokojů 25 tis.

DPH za ubytovací služby 5 %

DPH za stravovací služby    5%
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Trochu současnosti

 USD 17,5 Kč

Průměrná obsazenost   62 %

Průměrná cena    61 USD

Počet pokojů 41 tis.

DPH za ubytovací služby 9 %

DPH za stravovací služby 19 %
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Hotelový trh

Ceny Prahy a zbytku republiky

Ztráta atraktivnosti investic

Dumpingové ceny

Kvalita personálu

Kurs koruny

Kvalita hotelových zařízení
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Hotelový trh (pokračování)

Politická situace

Zájem politiků o CR

Vyděračství některých CK

Internetový prodej

Turisté s nižšími příjmy

Rovné podmínky v podnikání
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Hotelový trh (pokračování)

MMR

Czech Tourism

MZV

Municipální orgány

Evropské peníze

Infrastruktura CR

Fámy a chiméry
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Hotelový trh (pokračování)

Klasifikace hotelových zařízení

Průměrná mzda v oboru

Nákladovost

Úroveň poskytovaných služeb

F&B

Vzdělávání a tréninky
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Co stát?

Práce zastupitelských úřadů

Práce velvyslanectví

Evropská unie

DPH

Autorský zákon

Zákoník práce

Živnostenský zákon
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Co my ?

Ukončit cenovou válku

Spolupráce – ne destrukce

Zapojit se do práce v regionech

Nečekat na zázrak

Zlepšit marketing

S pokorou bojovat o českého 
hosta
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Pavel Hlinka

hlinka@ahrcr.cz

Můžete se probudit,

právě jsem skončil

mailto:starek@ahrcr.cz
mailto:starek@ahrcr.cz


Poučení z krizového vývoje

j. veber – VŠE Praha



Poučení z krizového vývoje
neochvějné pravdy

 tržní ekonomika je spojena s cyklickým vývojem

 2001 nová ekonomika

 2007/8 hypotéční krize

 díky globalizačním procesům žádná ekonomika 

není vůči krizovým situacím imunní

 regulační mechanismy na makro-úrovni fungují, 

ale jistou setrvačností

 příčiny krizových situací mohou být různé, stejně 

jako jejich důsledky

 lidská víra, že se musí stále dařit (růst HDP…), 

podporuje vznik krizí 



 příčiny krize se různí
 USA – hypoteční krize, fakticky levné peníze – r. 2001–4 FED drží 

úrokové sazby na hranici 1% - zásoba peněz v ekonomice se 
zvýšila o třetinu, investice směřovaly zejména do bydlení

 Rusko – značné státní investice motivované vysokou cenou ropy

 Čína – pokles poptávky po spotřebním zboží

 projevy krize – různé
 co do rozsahu za celou ekonomiku, za jednotlivá odvětví

 co do času, v řadě zemí závislých na exportu s časovým 
posunem

 co do obsahu – pokles národohospodářských agregátů (HDP, 
státní rozpočet, nezaměstnanost, zahraniční obchod apod.)

 důsledky krize
 snížení ceny nemovitostí

 propady cen na akciových trzích

 masivní intervence vládních peněz do ekonomiky, či deficitní SR 
– dluh pro příští generace 

Poučení z krizového vývoje
současná krize



 státní intervencionalismus
 podpora velkých bank, firem…
 investice do infrastruktury
 šrotovné
 deficitní SR

 výrazné úspory
 ve státní a veřejné správě
 v organizacích závislých na státním rozpočtu

 nedělat nic – mocná ruka trhu vše vyřeší

 úvahy nad cílovými hodnotami národní prosperity

 v ČR se nabízí využít SF (nutná změna nastavení)

Poučení z krizového vývoje
řešení krize



 veřejná správa
 efektivní fungování

 objektivizace výdajů – normativní základna

 systém včasného varování – roční rozpočtové cykly 
jsou dlouhé

 soukromý sektor
 core business, neinvestovat do nejistých projektů

 nejsou-li výkony, musí být adekvátní náklady (zamezit 
růstu mezd)  management nákladů

 na místo přípravy sofistikovaných strategií orientace na 
praktické využívání benchmarkingu

 spolupráce s nízkonákladovými ekonomikami

 mohou být zajímavé levné nákupy

Poučení z krizového vývoje
jak dál po krizi
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1. Krátce o Makru

 v ČR provozujeme síť 

13 velkoobchodů

 naši zákazníci jsou zejména podnikatelé z oblasti 

nezávislého maloobchodu a gastronomie                      

(hotely, restaurace, instituce, bufety, školy …) 

 nabízíme potravinové i nepotravinové zboží (ca. 40000 

výrobků) a služby pro profesionální zákazníky

http://www.makro.cz/index.php?page_id=351&u=189
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2. Jak snížit následky krize

KRIZE?

Jak na ní?

1. Čekat až zase přejde

2. Snižovat náklady kde se dá

4. Inovovat a vzdělávat se

3. Začít se odlišovat
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2. Snižovat náklady = mít silného PARTNERA

2. Jak snížit následky krize

 Máme kompletní potravinový sortiment pro gastronomii

 Jsme spolehlivým velkým partnerem, který je schopen 
flexibilně vyhovět lokálním požadavkům našich zákazníků 

 Máme velký výběr nepotravinového sort. pro gastronomii 

 Čím větší objem = tím lepší ceny
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2. Snižovat náklady = mít silného PARTNERA 

2. Jak snížit následky krize

 vše pod jednou střechou 

 přímý kontakt se zbožím

 kompletní a široký sortiment

 nastavení služby dle indiv. potřeb

 objednávka na 1 místě, závoz do 24h

Výhody Cash & Carry Výhody závozu

 dostupnost a otevírací hodiny

 obslužný personál

 speciální výhody pro velké zákazníky  vysoká flexibilita ve speciálních 
požadavcích

 platba na kredit 

= =

Nízké 
zásoby = 

více 
hotovosti 
pro Vás
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3. Začít se odlišovat – víme jak na to

2. Jak snížit následky krize

 Znát zákazníky a rozumět jejich potřebám je nutností

 Prodávat jen zboží nebo poskytovat službu dnes nestačí 

 Nabízet kompletní řešení je výhodou 

 Rozeznat příležitosti pro růst a                      

spolupráci je budoucnost 

 Znát trh, konkurenci a trendy se vyplatí

 Najít v krizi příležitost je                

výzvou

 Našít řešení na míru je uměním

Kompletní řešení pro kavárny, 
bary a restaurace

http://mcc.cz.metrogroup-networking.com/intranet/site/mcc-cz/node/217151755/Lcs/index.html
http://www.makro.cz/index.php?page_id=58&u=5
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4. INOVOVAT a VZDĚLÁVAT SE – s námi to jde

2. Jak snížit následky krize

Potřebuji vzdělávat se:

 odborné kuchařské tréninky

 školení na HACCP

 poradit s vybavením pro 

můj hotel

 mít kvalitní obsluhu

Poradí vám naši trenéři, kuchaři i 
specialisti na techniku

Potřebuji inovovat:

 lepší vinný lístek 

 nová jídla 

 nabídka nových služeb

 lepší kávové speciality 

Poradí vám naši someliéři, barista 
a poradci pro gastronomii

http://www.makro.cz/?page_id=195&u=171&file=letaky/vareni/709492_inzerce_vareni_italiecz.PDF
http://www.makro.cz/?page_id=195&u=171&file=letaky/vareni/707181_inzerce_vareni_grill_cz.PDF
http://www.makro.cz/?page_id=195&u=171&file=letaky/vareni/707181_inzerce_vareni_sushi_cz.PDF
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Kontakt 

Aleš Drábek

Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

Jeremiášova 7

155 80 Praha

Česká republika

Telefon: + 420 222 389 515

Mobil: +420 603 850 526

ales.drabek@makro.cz

Pokud máte o naše služby kontaktujte nás na shora uvedeném emailu a nebo 

zanechte svou vizitku u našich zástupců na našem stánku.  



Dopady krize na české 
lázeňství



Svaz léčebných lázní 
České republiky

 sdružení poskytovatelů lázeňské péče, v převážné míře 
soukromých subjektů a několik státem zřízených organizací

 nijak nezasahuje do volné soutěže mezi jednotlivými členy

 ze zákona č. 48/97 Sb. zastupuje jak profesní sdružení české 
lázně při dohadovacích řízeních o cenách

 hlavním cílem je spoluvytvářet legislativu a společné prostředí, 
ve kterém mohou lázně rozvíjet svůj obor a úspěšně podnikat

 reprezentuje 44 členů, 19 153 lůžek a zhruba 9 500
zaměstnanců



Ekonomická efektivita lázeňství 
v ČR

 zaměstnává přímo 12 000 zaměstnanců

 zaměstnává nepřímo 36 000 zaměstnanců

 celkové tržby za lázeňství 8,4 MLD CZK

 tržby ze systému veř. financí 2,83 MLD CZK

 daňové výnosy z lázeňství 3,78 MLD CZK



Odhad vývoje pobytových dnů

 mimo KK jsou lázně významně závislé na pobytech financovaných z veřejného zdravotního 
pojištění 

0
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Negativní dopady ekonomické krize

 pokles návštěvníků ze zahraničí

 Německo (vedlejší vliv-kurz/ceny)

 Rusko (pokles cen i spotřeby surovin)

 Arabské státy (víza a chřipka)

 omezení rozvoje a investic

 snížení příjmů ZP                   regulace v dalších letech, 
indukovaná péče

 dopady do státního rozpočtu zvýší daně atd.

 politická krize sebrala SLL partnery pro jednání o IS, 
láz.zákoně atd



Pozitivní dopady krize

 čistí se trh

 dostupnost zaměstnanců

 pokles cen energií

 Češi zůstávají doma (krach CK), šance    

lázně popularizovat

 přízeň MMR, CzechTourismu i ROP



 hlavní proud je jednoznačně spojen s tuzemským trhem

 bude pokračovat boom samoplátců i útlum KLP

 KLP nezanikne, v horizontu 5 -10ti let jej čeká však regulace 
po vzoru Německa

 relaxační krátkodobé pobyty vychovávají nové „pacienty“, 
kteří postupně nahradí KLP

 lázeňství bude ještě silněji integrováno do cestovního ruchu

 léčebné lázeňství a lázeňská turistika se začnou od sebe 
vzdalovat

Vize budoucnosti 
lázeňství v ČR



Děkuji za pozornost



České lázeňství z pohledu statistiky
(2004-2008)

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
výkonný ředitel

vedoucí katedry cestovního ruchu

Vysoká škola hotelová v Praze

Svídnická 506

181 00 Praha 8

Tel: +420 283 101 190

Fax: +420 233 541 905

E-mail: pavel.attl@seznam.cz

Informační zdroje:

www.uzis.cz

www.deutscher-hailbaederverband.de

www.nczisk.sk

mailto:pavel.attl@seznam.cz
http://www.uzis.cz/
http://www.deutscher-hailbaederverband.de/
http://www.deutscher-hailbaederverband.de/
http://www.deutscher-hailbaederverband.de/
http://www.nczisk.sk/


Ukazatele rozvoje českého lázeňství

Kvantitativní ukazatele

- Počet lázeňských míst, nově 
vzniklé lázně, zaniklé lázně

- Počet lůžek v lázeňských 
zařízeních

- Porovnání výkonů českých, 
slovenských a německých lázní

- Počet návštěvníků lázní dle skupin 
(KLP, PLP, tuzemci, cozinci)

- Počet ošetřovacích dnů

- Průměrná délka pobytu



Vývoj počtu lázeňských míst

- Počet lázeňských míst se v 
posledních letech zvýšil o dvě; 
nově vznikly lázně Lednice a 
Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří

- Naopak stále nefunkční jsou lázně 
v Bílině, Kyselce, Bělovsi

- Vznikají projekty na výstavbu lázní 
v nových místech (Doksy, Všeň, 
Prachatice, Pasohlávky, Lednice, 
Janské Koupele)



Nové lázeňské místo Klášterec nad Ohří



Nové lázeňské místo Lednice



Uvažovaná lázeňská místa: Lázně sv. Kateřiny 
Prachatice a Termální ráj Všeň



Uvažovaná lázeňská místa: Jezerní lázně Doksy, 
Thermal Pasohlávky



Uvažovaná lázeňská místa: Janské Koupele, 
Valtice



Nefunkční lázeňská místa:
Kyselka a Bílina



Nefunkční lázeňská místa: Běloves a Železnice 



Vývoj počtu lůžek českých lázních



Vývoj počtu pacientů podle úhrady 
v letech 2004-2008



Počet ambulantních pacientů



Vývoj celkového počtu lázeňských pacientů v ČR
v letech 2004-2008



Meziroční přírůstky pacientů českých lázní 
v letech 2004-2008



Vývoj počtu pacientů slovenských lázní
v letech 2004-2008



Přírůstky pacientů slovenských lázní celkem 
v letech 2004-2008



Vývoj počtu pacientů německých lázní celkem (v tis.)
v letech 2004-2008



Přírůstky pacientů německých lázní celkem 
(v tis.) v letech 2004-2008



Dynamika růstu počtu pacientů (%) v ČR, 
Slovensku a Německu v letech 2004-2008



Vývoj počtu ošetřovacích dnů (v tisících)



Vývoj průměrné délky pobytu



Děkuji Vám za pozornost



DOPADY KRIZE 
DO ROZPOČTŮ LÁZEŇSKÝCH MÍST

● ÚVOD
● PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
● PŘEHLED LÁZEŇSKÝCH POPLATKŮ
● PŘEHLED VÝDAJŮ DO LÁZEŇSTVÍ
● VIZE ROKU 2010



Děkuji za pozornost
Ing. Pavel MALÍK

předseda Sdružení lázeňských míst
starosta Klimkovic



 
 

 

LÁZEŇSKÉ 

MÍSTO 

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 01-08 
(v tis. Kč) 

LÁZEŇSKÝ 

POPLATEK 

VÝDAJE DO LÁZEŇSTVÍ 
(v tis. Kč) 

 

POZNÁMKA 

2008 2009 Rozdíl Index 2008 01-08/2009 2008 2009 2010 

Lázně 

Bělohrad 
19 663 17 807 -1 856 90,6 915 574    

 

 

Bílina 
 

123 032 112 561 -10 471 91,5   729 538  
 

Františkovy 

lázně 
33 147 28 807 -4 340 86,9 5 109 2 777 48 754 108 478 * 127 484  

* z toho 61 000 Kč 

na výst.sportovišť 

 

Hodonín 

 

198 830 173 336 -25 494 87,2 691 *303  4 500 1 000 1 000 
 

* 01-06/2009 
 

Jánské lázně 

 

 

5 407 4 473 -934 82,7 2 552 1 763 526 592 636 
 

 

Karviná 

 

529 635 479 429 -50 206 90,5 2 727 1 704 710 910 770 
 

 

Klimkovice 

 

20 044 18 620 -1 424 92,9 723 412 350 300  
 

 

Kynžvart 

 

 

9 354 7 832 -1 522 83,7 171 147 490 40 50 
 

Luhačovice 31 212 29 101 -2 111 93,2 5 020 3 215 * 652  * 511  
* bez výdajů MěDK 

a TS Luhačovice 
 

Mariánské 

Lázně 

 

91 355 79 513 -11 842 87,0 16 514 14 400 35 324 39 923 40 565 

 

Poděbrady 107 785 100 385 -7 400 93,0 2 383 1 340  * 13 000   
* údržba zeleně,     

kultura 
 

Pozlovice 

 

6 291 5 359 -932 85,2 1 923 926    
 

Teplice 385 135 365 717 -19 418 95,0 1 904 
očekávaný 

* 1 500  
1 000-1 500 1 000-1 500 **100 000   

* pro rok 2010 zrušen 

** bezbariér.doprava  

+ komunikace 

Třeboň 96 964 99 128 +2 164 102,2 4 536 3 063 * 37 394  * 10 389  
* je vlastníkem 

lázní 

Velichovky * 5 628  * 8 405  +2 777 149,3 1 201 214    
* rozsah započtených 

příjmů? 
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