
 9. salon lázeňství
5. konference SLM ČR

„Estetika a etika v lázeňství“

Odborný program konference

1. den – čtvrtek 3. října 2002

11.00 – 12.00 h Prohlídka lázeňského hotelu Jurkovičův dům

Společenský dům 
12.00 – 13.00 h Prezence účastníků konference 

13.00 – 13.15 h Zahájení konference  

13.15 – 17.00 h Přednášky:
PhDr. Helena  Jarošová –  odborná asistentka, zástupce vedoucího katedry estetiky, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha 
„Společenské, kulturní a estetické aspekty českého lázeňství – tradice a současnost“

• MUDr. Dagmar Pohůnková – předsedkyně etické komise Ministerstva zdravotnictví 
ČR Praha  
„Etické aspekty lázeňské léčby“ 

• Doc.  MUDr. Martin Bojar, CSc. – vedoucí Neurologické kliniky dospělých FNM a 
2. LF UK Praha  
„Lázeňská péče z pohledu neurologa“

• MUDr. Pavel Václavík – generální ředitel  Priessnitzových léčebných lázní Jeseník 
a.s. 
„Etika lázeňství z pohledu akutní medicíny“

• MUDr. Hana Hornátová  -  samostatný lékař, konziliář, Léčebné  lázně Jáchymov a.s.
Ing. Eduard Reichelt  - manažer jakosti, Léčebné  lázně Jáchymov a.s.
„Řízení jakosti jako základní podmínka etického přístupu k  lázeňské léčbě“

• Ing. Karel Nejdl – ředitel České centrály cestovního ruchu Praha 
„Role státní správy a samosprávy při tvorbě lázeňského prostředí - nezastupitelného fenoménu 
estetiky v lázeňství“

• Doc. ing. Věra Seifertová – rektorka Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a 
lázeňství Praha 
„Marketingové impulsy v lázeňství“ 

MUDr. Roman Salamanczuk – předseda Svazu léčebných lázní České republiky
„Struktura vlivu na lázeňského hosta“

PhDr. Blažena Křížová – ředitelka odboru realizace a rozvoje cestovního ruchu, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha  

„Zachování genia loci, jako významného prvku destinačního managementu"
PhDr. Věra Hromádková - ředitelka a jednatelka Soukromé střední umělecké školy 

designu, s.r.o. Praha  
„Estetika lázeňského prostředí“

Ing.  Karel Drhovský – ředitel Státního  ústavu památkové péče  Plzeň  
„Význam architektonického detailu pro estetickou pohodu lázeňského místa“
„Projev společenských a hospodářských změn na lázeňskou architekturu a urbanismus (příklad 
Karlových Varů)“

• Ing. Josef Krůžela, CSc.  –  generální ředitel Lázní Luhačovice  a.s. 
„Modernizace v Lázních Luhačovice“

17.00 – 18.00  h Večeře  

18.00 – 19.30  h Práce v sekcích – I. část  

20.30 – 02.00  h Společenský večer

 
2. den – pátek 4. října 2002



 9. salon lázeňství
5. konference SLM ČR

„Estetika a etika v lázeňství“

Dům Elektra 
09.00 h Otevření salonu lázeňství  

09.30 h Slavnostní zahájení salonu lázeňství 

Předání Ceny za nejlépe realizovanou akci 
Programu podpory cestovního ruchu 2001

10.15 h Tisková konference 

Společenský dům 
11.00 – 12.30 h Práce v sekcích – II. část 

12.30 – 13.00 h Přestávka

13.00 – 13.30 h Vyhodnocení práce v sekcích, přijetí závěrů 

13.30 – 14.30 h Oběd 

Dům Elektra
15.30 – 17.00 h Seminář při salonu lázeňství na téma:  

„Lázeňství a cestovní ruch
- možnosti spolupráce a financování rozvoje CR“

• Ing. Marie Vitáková – ředitelka odboru koncepce cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Praha 

PhDr. Blažena Křížová – ředitelka odboru realizace a rozvoje cestovního ruchu, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR Praha 

• PhDr. Nora Dolanská – ředitelka sekce marketingu, Česká centrála cestovního ruchu Praha  

Témata sekcí:
Sekce č. 1 
♦ Architektura a urbanismus v lázeňských místech

Garant: Ing. Josef Krůžela, CSc., generální ředitel Lázní Luhačovice a.s. 
Tel. 067/76 82 230, fax: 067/71 31 179, e-mail: sekretariat@lazneluhacovice.cz

Sekce č. 2
♦ Estetika lázeňského prostředí 

Garant: Mgr. Ellen Volavková, starostka města Mariánské Lázně 
tel. 0165/62 24 76, fax: 0165/62 31 16, e-mail: starosta@marianskelazne.cz

Sekce č. 3
♦ Výchova k etice

Garant: RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
tel. 02/227 143 80, fax: 02/227 182 11, e-mail: schlanger.jiri@cmkos.cz.

V případě zájmu o vystoupení v některé z uvedených sekcí,
kontaktuje prosím příslušného garanta.

mailto:schlanger.jiri@cmkos.cz
mailto:starosta@marianskelazne.cz
mailto:sekretariat@lazneluhacovice.cz


 9. salon lázeňství
5. konference SLM ČR

„Estetika a etika v lázeňství“

3. den – sobota 5. října 2002

08.00 h Výjezd (Slovensko – Trenčianské Teplice)
prohlídka města, lázní, společný oběd 
(návrat do Luhačovic v cca 15 h) 
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