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26. listopadu 2014 

Kolegium cestovního ruchu 
2. zasedání 



 Setkání s paní ministryní 

 Představení členů Kolegia 

 Seznámení s aktuálně řešenou problematikou CR 

 Různé 

 

Program 2. zasedání Kolegia CR 



Obsah prezentace 

 Financování cestovního ruchu 

 Novela zákona č. 159/1999 Sb. – aktuální 

informace 

 Směrnice EU o souborných službách CR a 

cestách s asistovanou přípravou – aktuální 

informace 

 Zákon o cestovním ruchu – aktuální informace 

 Akční plán – návrh opatření 

 

 

 



Financování programové období 2014 – 2020  

      a) zdroje EU 
 Možné oblasti podpory CR: 

1. Integrovaný regionální operační program (IROP) - MMR 

 Zaměření:  

 oživení a navrácení památek do života společnosti,  

 revitalizaci krajinných památkových zón a revitalizaci parků a zahrad u národních 

kulturních památek 

 Podporované aktivity: 

 revitalizace vybraných nemovitých památek 

 revitalizace přírodního dědictví 

 infrastrukturní opatření pro posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví 

2. Program rozvoje venkova (PRV) – MZe 

 Zaměření: 

 Podpora podnikatelských aktivit a stimulování nabídky pracovních příležitostí, rozvoj 

diverzifikace do nezemědělských činností. Pouze pro podnikatelé v zemědělské činnosti. 

 Podporované aktivity 

 Investice do nezemědělských činností  

 Podpora agroturistiky  

 



3. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) - 

MPO 

 Převod alokace z IROP do OP PIK – podpora podnikání v CR 

 Zaměření 

 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

 Podporované aktivity 

 Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových 

podniků 

4. Operační programy přeshraniční spolupráce 

 Zaměření: 

 Podpora socio – ekonomického a kulturního rozvoje příhraničních regionů. 

Podpora zaměstnanosti. Zvýšení konkurenceschopnosti příhraničních 

regionů. 

 Podporované aktivity: 

 Obnova a využití přírodních a kulturně historických atraktivit 

 Koordinace strategických dokumentů 

 Společný marketing a společná tvorba produktů cestovního ruchu 

 Zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami 

 



Financování programové období 2014 – 2020 

      b) státní rozpočet  

1. Národní program podpory cestovního ruchu 
 Zaměření: 

 dovybavení infrastruktury služeb cest. ruchu a zpřístupnění atraktivit CR  

 určen pro podporu akcí zacílených na účastníky cestovního ruchu, pro 
něž je účast na cestovním ruchu obtížná (zdravotní, socio-ekonomické 
důvody) 

 Charakter podprogramu Cestování dostupné všem zůstane 
zachován jako tomu bylo v roce 2014 
 zrušena podpora aktivit – ekologicky šetrné dopravní prostředky (vyjma 

městských kol), centra služeb - půjčovny sportovního vybavení, dětské 
koutky.  

 rozšíření okruhu příjemců dotací o města, obce 

 Plánované vyhlášení výzvy na rok 2015: 12/2014 – 2/2015  

 V jednání požadavek o navýšení alokace o 50 mil. Kč pro rok 2015 

 V průběhu roku 2015 příprava nového Programu pro období 2016+ 

 

 

 



Projednávání 

Aktuálně: 

 9. 7. 2014 – schváleno Vládou ČR  

• 29. 10. 2014 – PS ČR projednala v I. čtení 

 2. čtení – projednání ve výborech (Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, 
Podvýbor pro CR) (lhůta 60 dní)  

 Další legislativní proces: III. čtení PS → Senát → podpis prezidenta 

      

 

Předpoklad: 

 Platnost  4/5 2015 

 Účinnost ( doba legisvakance) 6 měsíců → 11/12 2015 

 

  

 

 

 

  

Vládní návrh zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 

a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 



Vládní návrh zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o 

výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 

 Jedná se o implementaci Směrnice Rady 90/314/EHS o 

souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 

 Cíl novely: řešení pouze nejpalčivějších současných nedostatků 

v této oblasti (limity pojistného plnění, eliminace podvodného 

jednání x „podpojištěnost“) 

 Záměr: nastavení vyváženého systému práv a povinností 

CK, pojišťoven a státu – zároveň zajistit vyšší ochranu 

spotřebitele v CR 



Vládní návrh zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a 

o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 

 

Důležité cíle 

 Eliminace podvodného jednání ze strany CK (zejména ve vztahu k 

povinnému pojištění záruky pro případ úpadku CK) 

 Úpravy preventivní povahy týkající se rozšíření informačních 

povinností pro CK i pojišťovny  

 Zavedení odpovědnosti statutárního orgánu (např. jednatele) nebo 

členů statutárního orgánů (např. členů představenstva) v případě 

nesplnění povinností uložené jim zákonem 

 Zavedení opatření na zvýšení ochrany spotřebitele – MMR povede 

seznam pojištěných CK, který bude veřejně přístupný na webu MMR 

 Zavedení správního trestání včetně sankcí pro podnikatelské subjekty 

(CK i CA) 

 Stanovení dozoru nad dodržováním zákona (MMR, ŽÚ) 



Směrnice EP a Rady o souborných cestovních službách a 
cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se 
zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS    

 červenec 2013 EK: nový návrh směrnice po 23 letech  

‒ Digitální hospodářství (posílení práv spotřebitelů v 
případě nákupu zájezdu po internetu) 

‒ Zlepšení fungování vnitřního trhu 
‒ Vytvoření rovnocenných podmínek pro podnikatelské 

subjekty 
‒ Odstranění právních překážek přeshraničního obchodu 

 MMR gestor – účast na projednávání směrnice 

 

 

 

 

 

Projednávání Směrnice     



Směrnice EP a Rady o souborných cestovních službách a cestách s 

asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a 

směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS 

Aktuální průběh projednávání 

 Aktuálně: projednáváno IT PRES (italským předsednictvím, 
projednáváno pracovní skupinou Rady EU pro ochranu a informování 

spotřebitele (G23)) 

 Národní úroveň: konzultace s národními „stakeholdery“ 

(zástupci odborných asociací) 

Implementační proces (odhad 2017 – 2018) 

 rozsáhlá implementační opatření v příslušných českých právních 

předpisech 

 novela, případně nový zákon č. 159/1999 Sb. 

 novela Občanského zákoníku 

 změny v předpisech o živnostenském podnikání (zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 

 možná i změny v zákoně o mezinárodním právu soukromém 

 



Směrnice EP a Rady o souborných cestovních službách a cestách s 

asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a 

směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS 

Aktuálně diskutované body 

 Stupeň harmonizace: maximální harmonizace x cílená harmonizace 

(tzn. požadavek některých ustanovení v plné harmonizaci a u některých je 

možné uvážení členského státu) 

 ATA („Assisted travel arrangements“- cesty s asistovanou přípravou) – 

(nový produkt spadající do působnosti směrnice, řešení dynamických balíčků – 

web, CK) 

 Zahrnutí provozovatelů ubyt. zařízení do působnosti Směrnice x 
specifikace služeb poskytovanými hotely (vymezení doplňkových služeb 

poskytovaných hotely; AHR, Hotrec) 

 Jednotnost pravidel pro vyhlašování „doporučení“ či upozornění  

státních orgánů na bezpečností rizika pro cestování (míra odpovědnosti) 

 



Zákon o CR – požadavky odborné veřejnosti

  
 Legitimizace odvětví cestovního ruchu a 

jeho přínosů 

 Vytvoření organizační struktury 

 Definování rolí a kompetencí subjektů CR 

 Podpora partnerství 

 Zajištění stabilního financování 



Zákon o CR – prověřované varianty zpracování 

 OCR ve spolupráci s OLP a OR na základě výstupů z 

projednávání NVZZ z let 2009 – 2014 prověřoval možnosti 

zavedení zákona o CR: 

 Dopracování NVZZ a návrhu paragrafového znění (verze 

listopad 2013). 

 Zpracování komplexního zákona o CR (původní zadání z 

roku 2009). 

 V rámci probíhající novely zákona o podpoře regionálního 

rozvoje. 

 Rozšíření zákona o podpoře regionálního rozvoje o novou 

část zabývající se cestovním ruchem. 

 Vložení dílčích částí z oblasti CR do zákona č. 159/1999 

Sb. v souvislosti s implementací směrnice. 

 



Zákon o CR – výstupy projednávání 
 Zákon nemůže být na principu dobrovolnosti. Zákon musí být 

jednoznačný. Varianty umožňují dvojí výklad. 

 Zákon musí být vymahatelný. Nedodržení zákona musí být 

sankciovatelné. Není vůle zavádět obecné zákony. 

 Zákon nemůže upravovat oblasti upravené jinými zákony. 

 Legitimita cestovního ruchu není vymahatelná. 

 Vytvoření organizační struktury a následné definování rolí a 

kompetencí je v rozporu s samostatnou působností samosprávných 

a soukromoprávních subjektů. 

 Zákon o CR nemůže upravovat partnerství. Partnerství je upraveno 

existující legislativou a vyplývá i z uzavřených partnerských smluv. 

Do vztahu mezi partnery nemůže vstupovat další strana. 

 Zákon o CR nemůže upravovat financování CR. 

s ohledem na stávající legislativu nelze předložit zákon 

upravující komplexní rozvoj CR. 

 



Požadavek odborné veřejnosti na změnu 

financování CR 
 Reinvestice daňových výnosů na podporu CR. - Daně a poplatky 

jsou neúčelové a neekvivalentní. V rozporu s rozpočtovými pravidly. 

 Uvedení odkazu na financování CR v zákoně. - Zákonem nelze 

nařídit financování. Dochází k zavádění mandatorních výdajů. 

 Zákonem nelze nařídit krajům / obcím financovat CR, případně 

odvádět část výnosů z místních poplatků na rozvoj CR. - 

Samosprávným subjektům nelze nařizovat povinnost financovat 

rozvoj odvětví. Rozhodnutí o využití výnosů z daní a poplatků je v 

působnosti správce daně. 

 Zřízení fondu CR. - Fondy na národní úrovni je třeba založit 

zákonem. Problematika financování ze strany státu-mandatorní 

výdaje.  

 



Zákon o CR – jak dál? 

 Užší provázanost regionálního rozvoje a cestovního 

ruchu (strategické dokumenty, akční plány, programy 

podpory). 

 Začlenění dílčích oblastí cestovního ruchu do zákona č. 

159/1999 Sb. v rámci implementace směrnice. 

 Prohloubení spolupráce (podvýbory CR, resorty, kraje, 

obce). 

 Vytvoření dotačního titulu na podporu CR – financování 

rozvojových aktivit (nelze financovat provozní náklady a 

mzdy). 



Akční plán – návrh opatření 

 Definice indikátorů a monitoringu měření efektivity 

realizovaných aktivit. 

 Realizace systému statistických dat a marketingových 

výzkumů po roce 2014. 

 Podpora rozvoje infrastruktury CR – jednání s Řídícími orgány 

operačních programů (cílení výzev).  

 Zlepšení meziresortní spolupráce a provázanosti regionálního 

rozvoje a CR. 

 Rozvoj a zvyšování povědomí o systému kvality a vybudování 

stabilní značky kvality – ČSKS. 

 

 



 

 

Děkuji za Vaši pozornost 

 

Ing. Martina Pavlásková 

tel.: +420 234 154 406 

e-mail: Martina.Pavlaskova@mmr.cz  
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Cíle pro rok 2015 



Cíle pro rok 2015 

AVE Zásah Počet fanoušků Příjem z CR 

Příjezdy Počet přenocování Obchodní přínos 

miliardy Kč miliardy potenc. návštěvníků tisíce miliardy 

miliony miliony 

cíl 2014 očekávání 2014 cíl 2015 

cíl 2015 | zhodnocení marketingové investice  
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Trhy 



Madrid 

Mexico City 

Amsterdam 

Miláno 

Jekatěrinburg 

New York 
Los Angeles 

Bratislava 

Moskva 

Varšava 
Paříž 

Berlín 

Šanghaj 

Hong Kong 

Tokyo 

Soul 

Peking 

Londýn 

Stockholm 

Buenos Aires 

Sao Paulo 

TOP trhy 

Strategické trhy 

Bez zahraničního zastoupení 

Klasické trhy 

ZZ2 lokální PR agentura zastupující CzechTourism na trhu 

ZZ 1 kancelář agentury CzechTourism 

Síť zahraničních zastoupení agentury CzechTourism 2014  



Madrid 

Mexico City 

Amsterdam 

Miláno 

Jekatěrinburg 

New York 
Los Angeles Bratislava 

Moskva 

Varšava 
Paříž 

Berlín 

Šanghaj 

Hong Kong 

Tokyo 

Soul 

Peking 

Londýn 

Stockholm 

Buenos Aires 

Sao Paulo 

ZZ2 lokální PR agentura zastupující CzechTourism na trhu 

ZZ 1 kancelář agentury CzechTourism 

Optimalizace sítě zahraničních zastoupení 2015 

Indie 

Vídeň GCC 

Izrael 

Síť ZZ ZZ 1 ZZ 2  

Stav 2014 18 3 

Návrh 2015 20 5 

Nově navrhovaná zahraniční zastoupení pro 2015 



Predikce výdajů turistů v ČR 2015 (tržní podíly zdrojových zemí) 

TOP trhy Strategické trhy Klasické trhy Významné trhy bez ZZ 

Rusko  18,4% USA  6,1% Slovensko  1,4% Rakousko + Švýcarsko  2,3% 

Německo  12,2% Čína  2,2% Španělsko  2% Izrael  2% 

Česká republika  22,4% Polsko  1,5% Velká Británie  3,5% Indie  0,5% 

Benelux  2,6% Skandinávie  3,9% Ukrajina  1,6% 

Francie  3,2% Lat. Amerika  1,4% Austrálie  1,1% 

Itálie  3,4% Japonsko  2,1% Blízký Východ  n/a 

Jižní Korea  2% Hong Kong  n/a 



Předběžný podíl na marketingovém rozpočtu 2015 

TOP trhy 10-40% Strategické trhy 3-5% Klasické trhy 1-2%  Významné trhy bez ZZ 0-1%  

Rusko  10% USA  4% Slovensko  2% Rakousko + Švýcarsko  1% 

Německo  10% Čína  4% Španělsko  2% Izrael  0,2% 

Česká republika  37% Polsko  4% Velká Británie  2% Indie  1% 

Benelux  3% Skandinávie  2% Ukrajina  0,5% 

Francie  3% Lat. Amerika  2% Austrálie  0,2% 

Itálie  5% Japonsko  2% Blízký východ  0,2% 

Jižní Korea  3% Hong Kong  2% 

1% = Ca 4 mil. Kč 



Produkty 



Produkty 2015 
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Cesty za poznáním Cesty krajinou Cesty pro zdraví MICE 

• Praha 

• Města s příběhem 

(UNESCO apod.) 

• Kulturní krajina  

• Cesty s příběhem 

(spirituální turismus) 

• Kulturní cesty (tematické 

cesty) 

• Letní cesty  

• Zimní cesty 

• Na plný plyn 

(motorsport)  

• České lázně 

• Zdravě a zodpovědně 

(zdravý životní styl)  

• Medicínský turismus  

• Kongresy  



Produkty komunikované na trzích – 2015 

Trh  

Cesty za poznáním Cesty krajinou  Cesty pro zdraví  

MICE  

Praha 
Města  

s příběhem  

Kulturní  

krajina  

Cesty s 

příběhem 

Letní  

cesty  

Zimní  

cesty  

Zdravě a 

zodpovědně 
Medical tourism 

Polsko ■ ■ ■ ■ ■ 

Slovensko ■ ■ ■ 

Německo  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Rakousko  ■ ■ ■ ■ 

Francie ■ ■ ■ ■ 

Itálie ■ ■ ■ ■ 

Benelux ■ ■ ■ ■ ■ 

UK ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Skandinávie ■ ■ ■ ■ ■ 

Španělsko ■ ■ 

Rusko ■ ■ ■ ■ ■ 

Lat. Amerika ■ ■ ■ ■ 

USA ■ ■ ■ ■ ■ 

Čína ■ ■ ■ ■ 

Hong Kong ■ ■ ■ 

Indie ■ ■ ■ 

Blízký východ ■ ■ ■ ■ ■ 

Jižní Korea ■ ■ ■ 

ČR ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 



KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Praha, města s příběhem, 

kulturní krajina 

• Romantické hrady, zámky, místa– image kampaň incoming 

• Neobjevené příběhy – DCR kampaň, vč. nového webu a TV seriálu  

• Města s příběhem: veletrhy, tiskoviny, press/fam tripy (EU, LATAM, Čína) 

• City breaky pro studenty – image kampaň 

• České tradice - kampaň 

• Filmová místa – kampaň 

• Česká gastronomie – Czech Specials, partnerské tiskoviny, eventy 

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 

letní, zimní cesty 

• Česká pohoří – DCR kampaň 

• Aktivní zážitky v létě – TV seriál Lovci zážitků 

• Snow and Fun - zimní kampaň  

• Regionální sportovní eventy – podpora eventů 

• Golf, camping, vinařské cyklostezky  - partnerské tiskoviny, mapy 

LÁZEŇSTVÍ 

České lázně, wellness, medical 

tourism 

• Léčebné lázeňství – veletrhy, prezentace v obchodních centrech; partnerské tiskoviny 

• Lázeňství a wellness v českých regionech – DCR kampaň 

• Wellness – image kampaň incoming 

• Medical tourism – vytvoření produktu, mikrokampaň Švédsko, UK 

Komunikační podpora produktů „leisure” 



Kampaně Tiskoviny Press a fam Content marketing Veletrhy Eventy 

Česko – země příběhů 

(Image) 
Best of  HPT ZZ Čína 

Web, sociální sítě – 

obsah image 

Vakantie Utrecht 
Bohemia Jazz Fest, Jazz Fest Brno, Colours of 

Ostrava, Sázava Fest, Pilsner Fest Plzeň 
GO a Regiontour Brno 

Česko. Země jako z filmu Mapa filmových cest HPT ZZ Korea 
Web, aplikace, 

sociální sítě - Film 

Ferienmesse Vídeň Tourfilm, Febiofest, Slavonice fest, Festival 

outdoorových filmů, Arts and Films Telč, Noir 

Film Fest CMT Stuttgart 

České tradice 

Mapa tradic - 

Objevte kouzlo 

českých tradic 

HPT ZZ Rusko 

Web, aplikace, 

sociální sítě - 

Tradice 

Reisemarkt Dresden 
MHF Český Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, 

Selské slavnosti Holašovice, Chodské slavnosti 
Fitur Madrid 

Česko – naše destinace Trhací mapa  Praha HPT ZZ Itálie 

Web, TV seriál , 

sociální sítě– Česko 

naše destinace 

Slovakiatour Bratislava 
Open Prague House, Architecture Week, Festival 

světla Signál, Prague Fashion Week 
HW Praha 

COOL Česko Mapy Use-it 
HPT ZZ LATAM + 

Špaň. 

Web, aplikace, 

sociální sítě - COOL 

f.re.e. Mnichov  

Pražské jaro, Bohemian Carnevale, Prague 

Pride, Český pivní festival ITB Berlín 

ZZ Čína – Film Somewhere 

only we know… 
Pivo 

HPT ZZ Francie a 

Belgie 

Mobilní aplikace – 

města s příběhem 

MITT Moskva Ice Wine du Monde, Znojemské vinobraní, 

Mezinárodní den kuchařů, Den gastronomie a 

pohostinství , Gastroslavnosti M.D. Rettigové  KITF Almaty 

Kulturní cesty 
HPT ZZ Německo a 

Rakousko 

Mobilní aplikace – 

židovské cesty 

ATM Dubaj 
Porcelánové slavnosti Karlovy Vary, Concerto 

Glassico 
IMEX Frankfurt 

Trhací mapa ČR HFT vzdálené trhy 
Web  + sociální sítě 

czechspecials.cz 

INWETEX Petrohrad 
Kutnohorské stříbření, Festival Hrady 

Reisen & Caravan Erfurt 

Distribuce map Use-

it 

HFT USA, VB, 

Francie, Izrael 

WTM Londýn Festival židovské kultury Šamajin Třebíč,  

EIBTM Barcelona Festival židovské kultury Olomouc 

Cesty za poznáním 

Komunikační témata: Romantika, Země jako z filmu, Tradice, Cool Česko 
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Cesty za poznáním – nabídka spolupráce s regiony  

• Zemefilmu.cz, Czech Film App, 

filmové mapy – prezentace 

regionů, památek a HORECA 

• Podpora produkcí: Somewhere 

Only We Know apod. 

• Partneři: možnost společného 

užití filmových záběrů, fotosek  

• Podpora filmových festivalů 

(např. Febiofest, Noir Film Fest) 

• Web Czech Specials: 

prezentace restaurací, 

gastro eventů/festivalů 

• Komunikace značky CS 

• Prezentace restaurací na 

gastrofestivalech 

(Mezinárodní den kuchařů, 

Den gastronomie a 

pohostinství - plán) 

• Web země příběhů – 

prezentace horských regionů 

+ atraktivit  

• seriál Lovci zážitků – 

prezentace regionů + atraktivit 

možnost použití spotů, 

minipořadů 

• Komunikace značky 

Gastronomie 

Czech Specials 

Filmový  

cestovní ruch 

Domácí  

cestovní ruch 



Cesty za poznáním – nabídka spolupráce s regiony  

• Propagace všech turistických venkovských 

regionů + atraktivit + HORECA 

• Web tradicemasmysl.cz a czechtraditions.com 

(umístění odkazů) + APP České tradice 

• Distribuce brožur „Objevte kouzlo českých tradic“ 

+ roll-upy do TIC (krajská města)  

• Možnost sdílení nového obsahu (videa, texty, 

fotografie)  

• Web coolczechguide.com – prezentace městských destinací 

+ atraktivit + HORECA 

• APP CoolCzechGuide  

• Možnost společných kampaní na sociálních sítích (soutěže – 

aerolinky, hostely) 

• Distribuce map Use-it (v angličtině, pro mladé cestovatele) do 

TIC po krajských městech ČR 

České tradice Cool Česko 



Cesty za poznáním – nabídka spolupráce s regiony  

• Propagace městských a venkovských regionů + 

atraktivit + HORECA 

• Kampaň v zahraničí 

• Promo městských aj. karet: Olomouc Card, 

Krumlov Card, Global Blue Card 

• Podpora partnerských produktů: Rail Europe, 

Expedia, letecké spoje 

Image kampaň 

16 4.12.2014 



Cesty pro zdraví 

Komunikační téma: Romantické wellness 
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Kampaně Tiskoviny Press a fam Content marketing Veletrhy Eventy 

Česko – země příběhů Top lázeňské resorty 
HPT – DE, RU, FR, 

Skandinávie, UK 
Web, TV seriál - DCR 

Ferienmesse Vídeň 
Otevírání lázeňské sezóny 

Litomyšl 
CMT Stuttgart 

Image kampaň Medical Tourism in the CR HFT – Skandinávie,  RU 

Web – nové příběhy – 

romantické wellness 

incoming 

Reisemarkt Dresden 
Otevírání lázeňské sezóny 

a food festival Karlovy Vary 
f.re.e. Mnichov 

Mikrokampaň ZZ Velká 

Británie – medical tourism 
Wellness suplement Fotoprodukce – wellness 

ITB Berlín 

Lázeňská konference SLM 

MITT Moskva 

Mikrokampaň ZZ Švédsko 

– medical tourism 

TZ otevírání lázeňské 

sezóny 

ATM Dubaj 

INWETEX Petrohrad 

TZ lázně obecná 

Reisen & Caravan Erfurt 

TC Lipsko 

Otdych Moskva 

Tourissimo Strassbourg 

Prezentace v OC Jena, 

Magdeburg DE 

Workshopy/prezentace – 

RU, SAE, FR 



Cesty pro zdraví – nabídka spolupráce s regiony 

České lázně Zdravě a zodpovědně Medical Tourism 

• Propagace lázeňských míst 

(Moskva, Lipsko aj.)  

• Podpora eventů v lázních – 

otevírání lázeňské sezony 

• Lázeňská konference SLM 

• Tiskoviny - Top lázeňské resorty 

(AJ, NJ, RJ, PL, arabština) 

• PR, tiskové zprávy apod. 

• Komunikační téma DCR kampaně  

2015 hory: akcent zážitky, wellness 

• Veletrhy (Moskva, Lipsko aj.)  

• Tripy  (HFT Rusko, Skandinávie) 

• Tiskoviny - Wellness suplement 

(AJ, NJ, RJ, FR, PL, ŠP, DCR) – 

prezentace členských zařízení 

• Veletrhy (účast, distribuce 

materiálů) 

• Tiskoviny: Medical Tourism in the 

Czech Republic (AJ, NJ, RJ, 

arabština, čínština) – prezentace 

zařízení 

• Web – nový obsah pro medical 

tourism – prezentace zařízení 



Top eventy podporované v roce 2015 

4.12.2014 19 

MS v hokeji 2015 Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 

Expo Milan 2015 Moto GP Golf Masters 



Produktová partnerství – příklady tvorby obchodního přínosu 

Společné kampaně Městské karty Partneři produktů 

• Eurovíkendy | Expedia,  

Letiště Praha 

• City breaky | Rail Europe 

• Shopping | Global Blue Card 

• Olomouc Card | DMO Olomouc 

• Prague Card, Garden Pass | 

Prague City Tourism 

• Český Krumlov Card |  

DMO Český Krumlov 

• Židovské cesty | Magni 

• Medical tourism | Royal Medical 

• Cyrilometodějská cesta | 

Východní Morava 

• Zimní dovolená v ČR | AHS 

• Města s příběhem | DMO města 

• Cesty krajinou | Nadace 

Partnerství, Asociace cykloměst 

 

 



Komunikační koncept 2015 



Česko – země romantických příběhů 2015 

4.12.2014 22 

MARKETINGOVÝ CÍL 

Zvýšení počtu turistů v destinacích -  zvýšení regionálního rozptylu, nárůst příjmů z CR 

KOMUNIKAČNÍ CÍL  

Změna vnímání destinace, povědomí o regionálních produktech, počet konverzí (počet stažení 

mob. aplikací, engagement rate, rezervace letenek a ubytování, nákup destinační karty)  

POSITIONING  

Česko – země romantických příběhů 

TRHY  

Top: ČR, DE, RU; Strategické: USA, PL, FR, JK apod. 

CÍLOVÁ SKUPINA  

LH, SH - Bonitní, VŠ vzdělaní, větší města, zcestovalí, core 30 – 50 let, internet – sociální sítě, 

SINKS, DINKS, prázdné hnízdo, bestagers; ČR; SH: + rodiny 

ROZPOČET  

450 mil. Kč 

 



Kreativní a mediální strategie 2015 

4.12.2014 23 

SDĚLENÍ 

Česko je země romantických příběhů, které 

stojí za to osobně prožít a sdílet s ostatními. 

KONCEPT 

Každý okamžik se mění na romantický zážitek 

Zobrazíme autenticky působící vypravěče, kteří 

v romantických kulisách zámeckých komnat, 

okrasných parků či večerních uliček…zachycují 

své mikropříběhy. 

SDĚLENÍ 

Česko je neobjevená destinace, která nás vždy 

znovu naplňuje úžasem. 

KONCEPT 

Česko. Dnes. Jako nikdy předtím. 

Prostřednictvím našich „lovců zážitků“ budeme 

vyprávět v reálném čase příběhy z neobjevených 

míst, která spatřujeme jako nikdy předtím a nikdy 

potom. 

Incoming DCR 

MÉDIA 

Důraz na uživatelský obsah, sdílení, vlastní média; mediamix: primárně digital, dále print, TV 



Kampaně 2015 

4.12.2014 24 

Česko – země romantických příběhů 

Romantický zážitek Jako nikdy předtím 

Česko – země 

jako z filmu 

Česko – země 

autentických 

tradic 

Česko – země 

jako z filmu 

Česko – země 

autentických 

tradic 

Incoming DCR 



Přehled kampaní 2015 

Image kampaň  
Destinační 

kampaň 

Produktová 

kampaň – 

Země jako z 

filmu 

Produktová 

kampaň – 

České 

tradice 

Imageová 

kampaň – 

Cool  

Eventová 

kampaň – 

EXPO 

Eventová 

kampaň – 

Regiony 

Trhy 

 

Francie, BENLUX, 

UK, Skandinávie, 

Španělsko, 

LATAM, USA, 

Čína, Jižní Korea, 

Japonsko 

ČR ČR 

Polsko, 

Slovensko, 

Německo, 

Rakousko 

ČR 

Polsko, 

Slovensko, 

Německo, 

Rakousko, 

Rusko 

Polsko, 

Německo, 

Rakousko, 

Francie, Itálie, 

Benelux, UK, 

Španělsko 

Itálie ČR 

Čas 4 - 12 2015 4 - 12 2015 4  - 6 2015 4  - 6 2015 3  – 6 2015 4  – 10 2015 3  – 12 2015 

Národní 

produkty 

 

Města s 

příběhem, kulturní 

krajina, cesty 

krajinou, medical 

tourism 

Města s příběhem, 

kulturní krajina a 

kulturní cesty, letní 

a zimní cesty, 

české lázně  

Města s 

příběhem, 

kulturní 

krajina 

Kulturní 

krajina 

Města s 

příběhem 

Města s 

příběhem, 

kulturní 

krajina 

Letní a zimní 

cesty 

CS bonitní:  

SINKS, DINKS, 

páry 

nerozhodnutí: 

mladé páry, 

prázdné hnízdo 

kulturní CS: 

zážitky, 

genius loci, 

zábava 

rodiny s 

dětmi, střední 

generace do 

49 let, 50+ 

mladí 

cestovatelé, 

18-26 let 

potenciální 

návštěvníci 

eventu 

aktivní: diváci 

a návštěvníci 

eventů 

Mix print, on-line, 

sociální média 

mobilní aplikace 

print, on-line, TV, 

DM 

mobilní aplikace 

print, on-line, 

cinema, 

mobilní 

aplikace 

print, online, 

OOH, mobilní 

aplikace 

print, online, 

OOH, mobilní 

aplikace 

print, OOH OOH, TV, 

rozhlas 



Harmonogram kampaní 

4.12.2014 26 

Image kampaň – Romantika  

Země jako z filmu 

Česká tradice 

Romantika - cool 

Podpora eventů v regionech 

DCR - Česko – naše destinace  

IVQ 2015 IIIQ 2015 IIQ 2015 IQ 2015 



Turistické regiony v kampaních 2015  

Region Image kampaň 
Kampaň Země jako 

z filmu 

Kampaň České 

tradice 

Kampaň cool 

destinace 

Kampaň DCR 

Jako nikdy předtím 

Západočeské lázně ■ 

Jižní Čechy ■ ■ ■ ■ 

Krkonoše a Podkrkonoší ■ 

Jižní Morava ■ ■ ■ 

Praha ■ ■ ■ 

Střední Čechy ■ ■ ■ 

Šumava ■ ■ 

Plzeňsko a Český les ■ ■ ■ 

Severozápadní Čechy ■ 

Českolipsko a Jizerské hory ■ 

Český ráj ■ ■ 

Královéhradecko ■ 

Východní Čechy ■ ■ 

Vysočina ■ 

Východní Morava ■ ■ ■ 

Střední Morava a Jeseníky ■ ■ 

Severní Morava a Slezsko ■ ■ ■ ■ 



Vizuály 



Image kampaň: Česko – země romantických zážitků – var. zážitek 

4.12.2014 29 



Romantika – příběhy v zámeckém parku 

4.12.2014 30 



Image kampaň: Česko – země romantických příběhů – var. cool 



Image kampaň: Česko – země romantických příběhů – var. cool 

32 4.12.2014 



Kampaň Česko – země jako z filmu 

33 



Kampaň Česko – země jako z filmu 

34 



Kampaň Česko – země autentických tradic 

35 4.12.2014 



Česko – země autentických tradic 

36 4.12.2014 



Příklady tiskovin 2015 

4.12.2014 37 



Veletržní stánek 2015 



Distribuční kanály 



Komunikační nástroje 2015 

4.12.2014 40 

Digital 40% 

PR 8% 

TV 7% 

Print, ostatní 6% 

Eventy, veletrhy 35% 

Tvorba obsahu 4% 



Top média 2015 

  Incoming DCR 

Digital 

Vyhledávání Google, Yandex, Baidu Google, Seznam 

Videoreklama YouTube YouTube 

Sociální média Facebook, Weibo, Vkontakte, Twitter Facebook 

Tematické Expedia, TripAdvisor Idnes, Novinky 

Partneři Aerolinky, TO, OTAs 

Print 
Tematické GEO, NG Suplementy 101 nej výletů 

Ona Dnes apod. 

TV 

Eurosport, Supersport Prima Cool – Lovci zážitků 

ČT/Nova – Snídaně 

Prima/ČT/Nova – kampaň 

Out of home, ostatní 

Veletrhy 

Sportovní eventy – sponzoring 

Kinoreklama 



Plán veletrhů s oficiální expozicí 2015 

Název veletrhu Měsíc konání Typ veletrhu 

GO a Regiontour Brno leden B2C 

Ferienmesse Vídeň leden B2C 

Vakantie Utrecht leden B2C 

Fitur Madrid leden Smíšený 

Reisemarkt Dresden leden B2C 

Slovakiatour Bratislava leden B2C 

f.re.e Mnichov únor B2C 

HW Praha únor B2C 

ITB Berlín březen Smíšený 

MITT Moskva březen Smíšený 

ATM Dubaj květen B2B 

Imex Frankfurt květen B2C 

Reisen&Caravan Erfurt říjen B2C 

WTM Londýn listopad B2B 

TC Lipsko listopad B2C 

EIBTM Barcelona listopad B2B 



Nástroj komunikace Časový harmonogram Media 

Print únor – říjen významné italské deníky 

OOH únor – říjen transport (např. tramvajové vozy v Miláně) 

Digital únor – říjen 
Facebook, elektronický informační bulletin, banner v mobilní 

aplikaci, promítání spotů 

Reklamní prostor v českém 

pavilonu 
duben – říjen 

označení českého pavilonu, národní expozice, jednací místnosti a 

VIP prostoru 

Expozice v českém pavilonu květen, říjen interaktivní expozice „Česko – země příběhů“ v českém pavilonu  

Prezentace v rámci Národního dne 

a oslav státních svátků  
6.7., 28.9., 28.10.  

účast na akci Národního dne ČR, outdoor reklama, bannery, spoty v 

rámci EXPO site, vizibilita loga 

Prezentace v tiskových a 

elektronických propagačních 

materiálech  

duben – říjen 
tištěné a informační materiály, publikace, tiskové konference, 

pozvánky apod. 

Animované legendy krajů ČR a 

Dalimilova kronika 
duben – říjen 

reklamní prostor v rámci spotů Animované legendy krajů ČR a 

pořadu Dalimilova kronika 

Tištěná publikace březen – listopad  tištěná publikace prezentující ČR a jednotlivé regiony 

Projekt Česko – země příběhů na Všeobecné světové výstavě 

EXPO 2015 



Monika Palatková 



 

Lázně v čase změn  

 
 

 

 
MUDr. Eduard Bláha 

president Svazu léčebných lázní ČR 

říjen 2014 
 



• Výnosy léčebného lázeňství ( SLL) se v roce  2012 přiblížily 7 mld. Kč 

• Výdaje ZP na LL činily 2,5 mld. Kč/méně než 1,4% z rozpočtu ZP 

• Daňová výnosnost lázní: 1,58 mld. Kč 

• Lázně přímo zaměstnávaly 12 tis.osob v pohraničních regionech 

• LL sdružené v SLL poskytly 95% veškeré léčebné péče hrazené ze ZP 

• Ošetřovací  dny pacientů ZP tvoří 58% ze všech pobytových dnů v LL ze SLL 

• Po boomu z r.2000 klesají výnosy ze zahraničí a zájem domácích samoplátců  

  dosáhl vrcholu v roce 2010 

 

 Lázeňská péče těsně před novelou: 2012 



• Zkrácení základní délky pobytů dospělých na 21 dní ( průměr 2011- 25d) 

• Stanovení základní délky pobytů dětí na 28 dní ( dosud průměr 36d) 

• Prodloužení pobytů možné až po schválení revizním lékařem ZP 

• Snížení počtu diagnóz - indikací pro KLP o 2/8  

• Výrazné omezení možnosti opakovat pobyt v lázních formou KLP  

• Opakování možné formou PLP v délce 3, alternativně 2 týdny 

• Rozšíření možností léčit řadu diagnóz ve větším počtu lázní - ředí trh a 

  spolu se zmenšením trhu pomůže ZP tlačit na ceny 

Přehled změn v IS od 1.10. 2012 



 

Dopad novely IS na objem KLP 

 

-15 % -45 %  -53% 

„Garance“ ministra   

        Hegera 
„Strašení“ SLL 

     propočet 

Realita vykázaná  

        ÚZISem  

 -70% 

Srovnání objemu KLP  2010 s  prvním rokem  platnosti IS (2013) 

  v pololetí  

  KLP 



 

 

 
 

 
 

 

 

       Vývoj klientů v českých lázních 2004 - 2013 
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Zdroj: ÚZIS 



  2011 2013   2011 2013   

Počet přijatých 
pacientů 

Počet přijatých 
pacientů Index 13/11 

Počet 
ošetřovacích 

dnů 

Počet 
ošetřovacích 

dnů Index 13/11 

Celkem ČR 105 003 63 816 60,8% 2 623 338 1 339 675 51,1% 

  2011 2013   2011 2013   

Počet přijatých 
pacientů 

Počet přijatých 
pacientů Index 13/11 

Počet 
ošetřovacích 

dnů 

Počet 
ošetřovacích 

dnů Index 13/11 

Celkem ČR 243 426 303 555 124,7% 2 446 633 2 980 208 121,8% 

 Samoplátce (tuzemci i cizinci) – DOSPĚLÍ  
délka pobytu klesla z 10,1 na 9,8 dnů 

Na náklady ZP (KLP + PLP) – DOSPĚLÍ 

     délka pobytu klesla z 25 na 21 dnů  



 

 

 
 

 
 

 

  Počet přenocování v českých lázních 2003 - 2013 
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Zdroj: ÚZIS 



            Náklady na zdravotní péči čerpané o oddílu a základního fondu  

                          zdravotního pojištění v letech 2009 - 2013  

Zdroj: Analytická komise DŘ 



Náklady na zdravotní péči čerpané o oddílu a základního fondu  

                   zdravotního pojištění v letech 2009 - 2013  

Zdroj: Analytická komise DŘ 



 

 

 
 

 
 

 

 
Podíl lázeňství na celkových nákladech 
na zdravotnictví ve zlomových období 

  Zdravotnictví celkem (€) Lázeňství Podíl 

Česko - 2013 4,313 0,026 0,71% 

Slovensko - 2005 2,166 0,017 0,78% 

Německo - 2012 184,250 2,410 1,31% 

Zdroj: ÚZIS, NCZISK, Deutscher Heilbäderverband e.V., BMFG 



Komplexní lázeňská péče pro dospělé KLP a její změna mezi roky 

   2011 a 2013 poté, kdy se během roku 2012 změnila pravidla IS  

3,1% 

12,7% 

1,6% 

1,9% 

7,2% 

17,3% 

50,1% 

0,7% 

2,3% 
1,5% 

1,6% 
Nemoci onkologické

Nemoci oběhového ústrojí

Nemoci trávicího ústrojí

Nemoci z poruch výměny
látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci
dýchacího ústrojí
Nemoci nervové

Nemoci pohybového ústrojí

Nemoci močového ústrojí

Duševní poruchy

Nemoc kožní

Nemoci ženské

4,7% 

11,2% 1,3% 

0,9% 

7,8% 

15,5% 53,8% 

0,3% 

2,4% 0,9% 1,1% 

Počet ošetřovacích dnů v r. 2011 činil 2 265 408 
Počet ošetřovacích dnů v r. 2013 činil  1 096 109 



 

 

Lázeňské kraje  

4% 8%

47%
6%

5%
3%

7%

10%
6% 4%

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Ostatní

  

92% pobytů všech cizinců  se realizovalo v KK 

Zdroj: ÚZIS 



43,35% 

27,62% 

8,43% 

2,55% 

2,48% 

2,19% 

13,38% 
Německo

Rusko

Ostatní asijské země

Ukrajina

Izrael

Rakousko

Ostatní země světa

Zahraniční hosté v lázeňských ubytovacích zařízeních v ČR –                  

TOP 6 z celku 52 zemí 

Zdroj: CzechTourism, ÚZIS 



• Lázně prožily krušné období( propouštěly, omezovaly investice i krachovaly) 

• Zrušení regulační stokoruny pacienty do lázní vrátilo + 30% pobytů ( ale      

kratší  délka eliminuje část nárůstu návrhů-50%) 

• Stále platí restriktivní IS, ale novela čeká na Senát a podpis prezidenta 

• Při prodlení hrozí  stav bez pravidel 

• Místo jedné normy vzniknou 3 ( zákon, jeho příloha a vyhláška o PLZ) 

• Může dezorientovat lékaře i pacienty ( nutná informační kampaň MZ) 

• Naštěstí rostou počty samoplátců ( část se ale vrátí do režimu KLP a PLP)  

• Klesají počty cizinců –hlavně z  Ruska ( ohrožuje obor v  KK)  

Aktuální situace 



•Příslib vlády ke zmírnění dopadů IS (plánovaná novela IS zákonem, kompenzace 

100Kč) – SLL podobu novely připravené vládou podporuje 
 

•Pokračovat v restrukturalizaci i aktivním obchodním režimu 

 

•Umožnit v lázních opět edukační pobyty – diabetici a kardiologičtí pacienti 

(jiné financování než IS) 

 

•Delimitovat ambulantní péči v lázních (přesun bývalých KLP, výkony ale nejsou 

hrazeny pro chybějící referenční historii) a umožnit ambulantně poskytnout i 

procedury s PLZ 

 

•Rekondiční pobyty státních zaměstnanců udržet v tuzemských lázních  

 

•Lázně legislativně otevřít prevenci hrazené ze zdravotního či sociálního 

pojištění (viz Německo - nárok na týden v L pro pracující důchodce) 

 

 

 Jak lázně dlouhodobě stabilizovat?  



 

 

 
 

 
 

 

 

Procento domácích obyvatel navštěvujících lázně ( bez mořských lázní v DE) 

Země a rok 

návš. 

lázní/ 

obyv 

samop/ 

obyvatel 

pojiš ZP/ 

obyvatel 

pojiš SP/ 

obyvatel 

Počet 

obyvatel 

Česko - 2012 1,92% 1,01% 0,91% 0,00% 10 509 377 

Německo - 2012 7,33% 3,44% 1,31% 2,58% 81 757 595 

Slovensko - 2011 1,84% 0,88% 0,97% 0,00% 5 429 763 

Zdroj: ÚZIS, NCZISK, Deutscher Heilbäderverband e.V., BMFG 



•Regulace kolektivních správců autorských práv - požadují 3-4x vyšší odměny než 

jejich zahraniční sesterské organizace a kvůli rozhodnutí SDEU musí vláda AZ novelou 

zbavit výjimky pro zdravotnická zařízení – může ale nastavit stropy plateb i odlišit platby ve 

zdrav.zařízeních od hotelů a restaurací   

 

• Revize lázeňského zákona (nerovné postavení správce a dalších uživatelů zdroje 

atd., obsolentní lázeňské statuty měst atd) 

 

• Osvobodit od místního poplatku hospitalizované pacienty KLP (jde o jejich 

diskriminaci oproti jiným hospitalizovaným a rehabilitujícím pacientům - už mělo projít v 

novele zákona o daních, ale ten byl odložen) Aktuálnost tohoto tématu ustoupila díky 

zrušení regulačních poplatků 

 

• V podobě lázeňského návrhu i praxi revizních lékařů respektovat ústavní právo 

na volbu zdravotnického zařízení pacientem a zajistit aby revizní lékař 

schvaloval, ale neindikoval. ( návrh uvádí místo, nikoliv poskytovatele a revizní lékař 

místo často mění, čímž de facto změní i užitý PLZ)  

 

 

Další priority pro lázně   



 

 

 

                Děkuji Vám za pozornost 
 
 

 



Přidaná hodnota lázní pro město 

 
 

 

 

MUDr. Eduard Bláha, president Svazu léčebných lázní ČR 
Léčebné lázně Jáchymov a.s. 

Lázně Luhačovice, a.s.  

 

 

 
November 27th, 2014 

 



 Benefity                                     Povinnosti 

•zaměstnanost  

 

•prestiž 

 

•rozvoj služeb a podnikání 

 

•příjmy rozpočtu 

 

•dotace a investice 

 

•příležitost k rozvoji CR 

 

•veřejné užívání pramenů zdarma 

 

 
 

 

           • péče o lázeňskou infrastrukturu 

 

• kulturní vyžití, volný čas 

 

• zázemí pro život zaměstnanců 

 

• propagace místa 

 

• správa statutů 

 

• hájení zájmů oboru ( SLM) 

 

• režimová omezení-doprava, 

ochran.pásma, průmysl atd. 

 



Hodnota lázní pro město / příklady 

Studie KPMG z doby boje proti regulaci uváděla, že: 

 

• na jedno přímé pracovní místo vznikají v lokalitách kolem lázní další 3  

• lázně se stimulací CR a díky lokálním taxám podílejí na místních  

  rozpočtech víc než jiná odvětví   

 

hodnotu toho co máme, si často uvědomíme, až když to ztratíme   

- Velichovky ( místo sporů lázně x město, dnes město duchů) 

 

vlastnictví -  Hodonín, Třeboň 

správa PLZ - Karlovy Vary 

vlastnictví parků - Mariánské lázně, Poděbrady  

žádné poplatky - Teplice 

zápis do Unesco - KV, ML, FL a Luhačovice 

 

 

 
  

 

 

 





Jáchymov 
 

Jáchymov je město v Karlovarském kraji na severozápadním okraji Čech.  

 

Město má leží na území 5075 ha.  

 

V roce 2011 zde žily necelé tři tisíce obyvatel.  

  

V roce 1898 objevili manželé Curie z odpadu tamní továrny na výrobu  barev polonium 

a radium. 

  

K obnovení světového významu města známého původně těžbou stříbra a ražbou 

mincí přispěl objev radioaktivity jáchymovských důlních vod v roce 1905.  

 

O rok později zde byly založeny první radonové lázně na světě.  

 

Jsou zaměřeny na léčení neurologických onemocnění a onemocnění pohybového 

aparátu.  

 

S městem jsou úzce spojena jména Agricoly, J. Mathesia či madame Curie a 

Akademika Běhounka. 



Důl Svornost 



















Luhačovice 
 

Luhačovice jsou městem ve Zlínském kraji, 16 km jihovýchodně od Zlína na říčce 

Šťávnici. 

 

Město má katastrální výměru 3 299 ha a v roce 2011 zde žilo přes 5 tisíc obyvatel.  

 

Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě.  

 

Jsou zaměřeny na léčbu onemocnění dýchacích cest, výměny látkové a trávicího 

traktu.  

 

Historie lázní sahá na konec 18. století. 

 

Lázně vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům. V Luhačovicích 

vyvěrá 6 přírodních  pramenů a další prameny pocházejí z vrtů. Nejznámějším 

a nejvýznamnějším pramenem Luhačovských lázní je pramen Vincentka. 

 

S historií města jsou spojena jména rodu Serényiů, Dr. Fr. Veselého, architekta D. 

Jurkoviče nebo třeba L. Janáčka. 





II. Dětská léčebna MIRAMONTI 

















Paralely a rozdíly 
Obě města jsou lázeňská a nacházejí se v pohraničních regionech, ale 

tím většina paralel končí.  

 

Luhačovice nabízejí architekturu, přehradu, městskou infrastrukturu a 

krásnou květinovou úpravu. Jáchymov je městem dvou tváří. Mimo 

lázeňské území nabízí pocity zkázy a zmaru, ale v okolí se rozvíjí skvělé 

lyžařské areály 

 

Luhačovice jsou městem s  více konkurenčními lázněmi. Plné penzionů i 

ubytování v soukromí .  Jáchymov je naopak městem jedněch lázní s 

velkými  komplexy. 

 

V Luhačovicích prameny veřejně vyvěrají, v Jáchymově jsou zavřeny  

v podzemí dolů. V Luhačovicích hosté korzují, v Jáchymově jsou v 

komplexech. 

 

V Luhačovicích se minerální vody pijí, inhalují, koupe se v nich a 

dokonce jsou jako balené exportovány. Jáchymovská radonová voda je 

určena jen ke koupelím. 

 

 



Paralely a rozdíly 
Luhačovice jsou lázně plné nejen pacientů, ale také turistů a lidí hledajících 

rekreaci. Jáchymov tato klientela teprve objevuje. 

 

Luhačovice jsou lázně plné dětí a lidí ve středním věku. Jáchymov 

navštěvují hlavně starší hosté a pacienti.Klientela Luhačovic je především 

tuzemská. Jáchymov má bohaté národnostní spektrum klientely. 

 

Sezónnost v Luhačovicích je mnohem výraznější než v Jáchymově, který je 

v zimních měsících plný léčících se Němců a stále více také lyžařů.  

 

V obou městech jsou hlavní lázně správcem zdrojů i lázeňské infrastruktury 

a lázeňského parku. Ten je ale v Luhačovicích 3x větší a patří k němu 

kolonáda, pitná hala atd. 

 

Luhačovický kulturní dům provozuje město, ten jáchymovský lázně. 

Luhačovické lázně provozují i divadlo. Oboje lázně pořádají kolonádní 

koncerty. 

 

Plovárnu pro veřejnost postavilo a provozuje v Luhačovicích město, v 

Jáchymově lázně. 



Paralely a rozdíly 
V obou městech stále existuje demarkační linie lázně x město.  

V Luhačovicích je ale pouze mentální.  

 

V obou městech jsou souběžně dvě infocentra. Městské i lázeňské. 

Luhačovické městské je v centru a organizuje kulturu. Jáchymovské je 

za demarkační čarou  na radnici mimo turistické centrum. 

 

V SLM je aktivní vedení Luhačovic. Jáchymov stojí doposud mimo. 

 

O náklady na kulturní programy se v Luhačovicích město a lázně dělí 

téměř rovným dílem. V Jáchymově město lázním přispívá méně než 

10%. 

 

Sezónu v Luhačovicích zahajuje město, v Jáchymově lázně.  

 

Lázeňské parky patří v obou městech lázním. Jsou ale veřejné a tak 

neslouží jen hostům lázní, ale i občanům. V Luhačovicích bezplatně i 

konkurenci. Stejně jako prameny. 

 

 

 



Náhled webových stránek města  
www.mestojachymov.cz 



Náhled webových stránek města  

www.luhacovice.cz 



Jáchymov  
(5tHa, 3tOb) 

Luhačovice 
(3tHa, 5tOb) 

Rozpočet 55 mil. 100 mil. 

Příjem z poplatku za lázeňský  

a rekreační pobyt, příjem z  

poplatku za ubytovací kapacity 

3,2 mil. 5,8% 5,9 mi. 5,9% 

Náklady na technické služby 

(údržba zeleně, komunikací, 

osvětlení ..) 

4,414 mil. 8% 13,7 mil. 13,7% 

Z celkového objemu náklady  

na zeleň 

1,137 mil. 2,06% 3,229 mil. 3,2% 

Z celkového objemu náklady  

na komunikace 

1,738 mil. 3,16% 1,150 mil. 1,2% 

Náklady na kulturu  385 tis. 0,6% 3,954 mil. 4% 

Náklady na Infocentrum 1,845 mil. 3,2% 980 tis. 1% 

   Rozpočty obcí a náklady na podporu turistky 

 



 Náklady lázeňských společností 

Jáchymov Luhačovice 

Správa zdroje ( vč.kolonád a 

dolu) 

22 mil. 5 mil. 

Správa lázeňského parku 1 mil. 3 mil. 

Vybraná taxa a poplatky 2,6 mil. 2,7 mil. 

Výdaje na kulturu 4,3 mil. 2,6 mil 



 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 – 2015  
(bez SFD, poplatků, pokut) 



Odhad  2014 

DPH DPPO D z 

nemovitosti  

DPFO 

závislá č. 

odvedeno státu  8 015 980 5 294 800     135 297 7 863 642 

patří obci v %     20,83%      23,58%     100,00%      22,87%  

částka do obecního 

rozpočtu  

1 669 729 1 248 514     135 297 1 798 415 

poplatky z ubytovací 

kapacity 

     58 314 

poplatky ze 

vstupného  

     12 443 

lázeňské poplatky 

 

2 700 000 

Celkem 7,6% 

obecního rozpočtu  

7 622 711  

       Lázně Luhačovice, a.s. do rozpočetu obce ( 1/3 z celkových lůžek v L) 



 

Odhad  2014 

DPH DPPO D z 

nemovitosti  

DPFO 

závislá č. 

odvedeno státu  5 400 000 12 000 000     110 218  11 900 000 

patří obci v %    20,83%       23,58%      100,00%       22,87% 

částka do obecního 

rozpočtu  

1 124 820   2 829 600     110 218   2 721 530 

poplatky z ubytovací 

kapacity 

     60 000             

lázeňské poplatky 2 600 000  

Celkem 17,5%  

obecního rozpočtu  

9 446 168  

Léčebné lázně Jáchymov a.s. do rozpočetu obce ( 4/5 lůžek v Jáchymově) 



Závěrem 

Je situace v Jáchymově tak špatná? – Ne! Byla, ale rok za rokem se zlepšuje. 

Navíc tam jsme jako lázně ekonomicky o něco silnější než v Luhačovicích. 

 

Vzhledem k tomu, že mají v Jáchymově lázně monopol, tak jim ani nevadí nést 

řadu nákladů bez účasti obce či ostatních subjektů (park/kultura). 

 

Naopak v Luhačovicích považujeme za nerovnou příležitost pro ostatní  

soutěžitele fakt, že užívají prameny a pozemky a.s. dé facto komerčně, bez účasti.  

 

Za stejně nerovný přístup považujeme aktuální výklad lázeňského zákona  

v oblasti vztahu správce a vedlejšího uživatele PLZ ( uživatelů), kteří by za odběr 

PLZ měli hradit jen provozní náklady bez podílu na investicích.  

 

Ve většině lázeňských míst v ČR nám chybí koordinace tvorby propagačních 

materiálů (hlavně z dotací a díky nim) a zejména vliv lázní na nakládání  

s vybranou taxou. Tu mimochodem považujeme za diskriminační ( LL x OLÚ) 

 

BEZ OHLEDU NA VLASTNICKÉ VZTAHY BY CÍLEM  MĚLO BÝT VŽDY 

NAPLNĚNÍ TŘEBOŇSKÉHO HESLA: MĚSTO A LÁZNĚ JEDNO JSOU 





                ING. LENA MLEJNKOVÁ, VŠE PRAHA 

 

          BĚLOHRAD 27.11.2014 

    

PŘIDANÁ HODNOTA V LÁZEŇSTVÍ 

 Z POHLEDU KLIENTA 



O ČEM TO BUDE? 

 VNÍMÁNÍ PŘIDANÉ HODNOTY RŮZNÝMI 

SEGMENTY KLIETNŮ 

   

 CO SPOLUVYTVÁŘÍ PŘIDANOU 

HODNOTU LÁZEŇSTVÍ 

 

 JAK SE PROJEVUJE SPOKOJENOST 

KLIENTŮ /VÝZKUM VŠE, 2010/ 

 

    

 

 



MOŽNOSTI VNÍMÁNÍ PŘIDANÉ HODNOTY 

  V ZÁVISLOSTI NA TYPU POBYTU 

 

 REKONDIČNÍ,RELAXAČNÍ A WELLNESS 

POBYTY 

 

 LÉČEBNÉ POBYTY 
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REKONDIČNÍ,RELAXAČNÍ A WELLNESS 

POBYTY 

  OČEKÁVÁNÍ 

 - VÝBORNÉ ZÁKLADNÍ SLUŽBY 

    /ubytování, stravování/ 

 - PŘÍJEMNÉ, NEOBVYKLÉ A UČINNÉ  

     PROCEDURY 

 - MOŽNOST AKTIVNĚ A ZAJÍMAVĚ VYUŽÍT 

     VOLNÝ ČAS 

 PŘIDANÁ HODNOTA 

 - VSTŘÍCNOST, LASKAVOST, SPOLEHLIVOST, 

      POHODA, POZDRAV, ÚSMĚV 
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LÉČEBNÉ POBYTY 

 
 OČEKÁVÁNÍ 

 - ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

 - STANDARDNÍ ZÁKLADNÍ SLUŽBY 

 - KONZULTACE S LÁZEŇSKÝM LÉKAŘEM 

 - ÚČINNÉ PROCEDURY V ODPOVÍDAJÍCÍM 

     POČTU,SKLADBĚ A KVALITĚ PROVEDENÍ 

 - VYTVOŘENÍ NABÍDKY PRO VOLNÝ ČAS 

  PŘIDANÁ HODNOTA 

 - NAVÁZÁNÍ NOVÝCH SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ 

 - ZMĚNA DENNÍHO STEREOTYPU 

 - NOVÉ PODNĚTY SOUVISEJÍCÍ S JINÝM 

     PROSTŘEDÍM 



PŘIDANÁ HODNOTA V LÁZEŇSTVÍ PRO 

VŠECHNY KLIENTY 

 V ÚROVNI FYZICKÉ 

 - UVOLNĚNÍ, OBNOVA FYZICKÝCH SIL, 

      ZLEPŠENÍ OBJEKTIVNĚ MĚŘITELNÝCH 

      PARAMETRŮ ZDRAVÍ 

 V ÚROVNI PSYCHICKÉ 

 - UVOLNĚNÍ, VÍCE PODNĚTŮ  

     PRO ZLEPŠENÍ NÁLADY,  

     RADOST, POHODA 



CO OBECNĚ SPOLUVYTVÁŘÍ 

PŘIDANOU HODNOTU LÁZEŇSTVÍ? 

 

 

 V LÁZEŇSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 

 V LÁZEŇSKÉM MÍSTĚ - REGIONU 
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CO OBECNĚ SPOLUVYTVÁŘÍ 

PŘIDANOU HODNOTU LÁZEŇSTVÍ? 

 V LÁZEŇSKÉM LÉČEBNÉM ZAŘÍZENÍ: 

 - CHOVÁNÍ  PERSONÁLU /ODBORNOST,  

     OCHOTA, EMPATIE…./ 

 

 - VYBAVENÍ /ÚTULNOST, POHODLÍ,  

     ČISTOTA…../ 

 

 - SERVIS /RYCHLOST, DOSTUPNOST,  

      INFORMOVANOST…../   



CO OBECNĚ SPOLUVYTVÁŘÍ 

PŘIDANOU HODNOTU LÁZEŇSTVÍ? 

 V MÍSTĚ – V REGIONU 

 

 - PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ 

     MALEBNOST KRAJINY, 

     ATMOSFÉRA, GENIUS LOCI, 

     ÚPRAVA ZELENĚ V MÍSTĚ…. 
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- KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A 

  SPOLEČENSKÉ ATRAKTIVITY 
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- INFRASTRUKTURA LOKALITY 

 

 - OBCHODNÍ SÍŤ 

 - SLUŽBY /KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, 

     SPOLEČENSKÉ, TAKÉ OSOBNÍ A VĚCNÉ/ 

 

 - KVALITA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

 

 - DOPRAVNÍ SPOJENÍ 



 

 

 

- POSTOJE REZIDENTŮ K  

  LÁZEŇSKÝM HOSTŮM 
  



VNÍMÁNÍ PŘIDANÉ HODNOTY KLIENTY 

– PRŮZKUM VŠE PRAHA 2010 

 KLIENTI S ÚHRADOU POJIŠŤOVNY 

 - OPAKOVANOST POBYTU V TOMTÉŽ 

     ZAŘÍZENÍ    53 % 2x  - 9x a více 

 

 - KDYBY SI MUSELI POBYT Z VĚTŠÍ  

     ČÁSTI HRADIT SAMI: 

         23 % by jezdilo stejně často 

 - OCHOTA PŘISPÍVAT SI NA POBYT: 

       pro 7 % cena nehraje roli 

% 

  



VNÍMÁNÍ PŘIDANÉ HODNOTY KLIENTY – 

PRŮZKUM VŠE PRAHA 2010 

 ČEŠTÍ SAMOPLÁTCI 

 - KAŽDÝ ROK JEZDÍ     24 %oslovených 

 - MOTIV    42 % relaxace, 26 % léčba 

 - KRITERIUM VOLBY ZAŘÍZENÍ: 

     nabídka služeb+dostupnost lokality 

 - DALŠÍ OPAKOVÁNÍ POBYTU  

     PŘEDPOKLÁDÁ    95 % oslovených  



POHLED TĚCH, CO V LÁZNÍCH 

DOSUD NEBYLI 

 Lázně vnímány jako místo pro relaxaci, péči, 

ale i léčbu, 

 Primárním kritériem výběru je nabídka 

služeb, cena a lokalita, 

 Ochota zaplatit si za týdenní pobyt do výše  

    10 000 Kč 

 Velmi dobrá informovanost  o lázních 

zvláště u mladších věkových skupin, 

 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST  

A PŘEJI HEZKÝ KONEC ROKU 

2014 ! 



 
Kde hledat přidanou hodnotu  

 
Lázně Bělohrad  

27. listopad 2014 
 

Ing. Martin Vacek 
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Hledání přidané hodnoty 
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Hledání přidané hodnoty 



Hledání přidané hodnoty 
 Z A M Ě S T N A N C I 

 

 L Á Z E Ň S K É  M Í S T O 

 

 V Z D Ě L Á V Á N Í  A  V Ý Z K U M  





17. konference SLM ČR– Lázně Bělohrad  
27.9.2014 

Chtěli jsme to vlastně tahle? Aneb 22 let spolu... 







Vodní  hrad – před rokem 1073 



1910 = mahlerova Píseň o zemi 

1866 – secesní vila  



… nejen umění … 



  
 
 

Jeden z největších v R-U 





Lignit 



lignit 









Cihlařské jíly 

1911 největší ve stř. E 
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TRADICE 

1491 – 1914 – 1976 





1992 – nabídka z privatizace při 

rozpad Československa 





Od roku 2000 



Dotační možnosti municipalit 





Revitalizace parku 























realizace 





Rozvoj a vize 







Mělo  a má  to smysl? 

 cesta z marasmu – průmysl+rozpad ČSFR 

  částečné řešení zaměstnanosti 

  celosezónní  činnost 

 výsledky 

 přerod od průmyslu k cestovnímu ruchu 

 bez nároku na rozpočet města 

 PH - i za cenu „škádlení“ těch co neznají 
a těch co chtějí pozlobit ??? 



    

   

 

DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

☻  

na viděnou 

 v Lázních Hodonín a  

v Lázních Lednice 

www.laznehodonin. cz 

www.lednicelazne.cz 

Tel.: + 420 518 395 511 

        + 420 519 304 811 



 

Vypracoval: ing. Pavel Šubr 

TÉMA KONFERENCE: 
Přidaná hodnota lázeňství 

17. konferenci SLM ČR 
Lázně Bělohrad, 27. a 28. listopadu 2014 



 1850 – první využití rašeliny – cukrovar (Maria Alfons 
Aichelburg) 

 1872 – očistné lázně na břehu Javorky (rytíř Maxmilián 
Dormitzer) 

 Vzorem Merano, chtěl vybudovat podobné lázně 
v Bělohradě 

 O období 2. pol. 19. století psal spisovatel K. V. Rais – 
Zapadlí vlastenci 

 



 (1874 – 1882) - MUDr. Ludvík Hornov – 
první využití slatiny jako léčebného 
prostředku  

 

 1883 - hraběnka Anna z Asseburgu – 
pokusy s léčivostí slatiny – mjr. Schubert 

 

 1885 - založení lázní na místě 
původních očistných 



 Anna z Asseburgu rozšiřuje lázně: 

   vznikají pracovní místa, přijíždějí zajímaví hosté, 
začíná kulturní život města  

 

 1886 – rozšíření lázní – 6 koupelen 

 

 1891 – stavba nových lázní ve švýcarském stylu, 12 
koupelen, pokoje pro hosty, ordinace lékařů 



 1905 – změna názvu města – Lázně Bělohrad  

 

 Zaměstnání v lázních nachází stále více občanů města 

 

 Začínají pravidelné koncerty v parku Bažantnice 

 

 Hosté: Eliška Krásnohorská, Prof. Antonín Frič 



 Obrovský rozvoj města a lázní 

 

 Centrum města a lázně propojuje nová 
Lázeňská ulice 

 

 Vznikají nové městské čtvrti – ubytování i pro 
klienty lázní 

 



 
 
 

Nové lázeňské objekty: 
 

 Vodoléčebný a vyšetřovací ústav Dr. Janečka  

 

 Grand hotel Urban – nepřijdou místní o ubytování v soukromí? 

 

 Soukromé vily, sokolovna 



 Návštěvníci lázní:  

 

 spisovatel Emil Vachek,  herci Oldřich Nový 
a František Kreuzmann, 

 tenista Karel Koželuh, fotbalista  

 Karel Pešek – Káďa a další 

 

 Tenisové kurty a letní restaurace  

    v Bažantnici, plovárna Pardoubek 

 

 

 



 1949 – Ústřední rada odborů – odborářská lázeňská léčba 

 1957 – Správa Československých státních lázní 

 1963 – Vila Esplanade – dětská léčebna – pohybové ústrojí dětí a 
mládeže 

 

Zaměstnání pro mnoho lidí, celé generace pracují v lázních 



 1885 – 100 let od založení lázní 

 

 Dokončena rekonstrukce balneoprovozu 

 

 Lázně zaměstnávají zhruba 150 zaměstanců  

 

 Státní léčebné lázně Poděbrady – úvahy o uzavření 
lázní v Lázních Bělohradě 

 



 1992 – vzniká akciová společnost Anenské slatinné lázně 

    - ředitel ing. Radim Kalfus 

 Staví se nové objekty – hotel Anna Marie, vila Karluška, vila 
Stefanie, bazén 

 Rekonstruují se staré objekty – hotel Grand, hotel Janeček, 
kuchyně, balneoprovoz 

 Rozvoj lázní připomíná období po 1. světové válce 

 Zaměstnanost, kultura, restaurace, pensiony, cukrárny, 
prodejny upomínkového zboží… 



 Balneoprovoz  

 

   architektonicky připomíná 
stavbu ve švýcarském stylu 
z roku 1891  

   architekt ing. Josef Janeček 



 Dotace z MMR na podporu lázeňství – 
nové chodníky v centru města, nové 
silnice, zařízení na úpravu parků 

 

 Město rekonstruuje základní a mateřské 
školy, staví tenisovou halu, sportovní 
areál, lepší se vzhled města 



 2009 – lázně otevírají nový lázeňský resort Tree of Life 

 Největší zaměstnavatel ve městě – více než 300 zaměstnanců, 
více než 500 lůžek 

 Ale!: Krize v lázeňství, omezující opatření ze strany 
ministerstva zdravotnictví 

 Snižování počtu pracovníků, mezd, odcházejí zkušení 
dlouholetí zaměstnanci 

 Co bude dál?! 



 2014 – Optimismus, nový indikační seznam 

 

 130. lázeňská sezona v Lázních Bělohradě 



 

Vypracoval: ing. Pavel Šubr 

TÉMA KONFERENCE: 
Přidaná hodnota lázeňství 

17. konferenci SLM ČR 
Lázně Bělohrad, 27. a 28. listopadu 2014 



Místní poplatky a jejich význam pro vybraná 
lázeňská místa 
17. konference SLM ČR – Přidaná hodnota lázeňství  

 

 

Ing. Pavel Attl, Ph.D., katedra cestovního ruchu 

 

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. 



Proč místní poplatky 

 Výběr tématu souvisí s tématem 17. konference Sdružení lázeňských míst České republiky 
„Přidaná hodnota lázeňství“ 

 Lázeňství má několikerý význam: 

- zdravotně-léčebný 

- socio-ekonomický 

- makroekonomický (na úrovni státu) 

- mikroekonomický (na úrovni lázeňských podniků) 

- regionální (na úrovni lázeňských míst a lázeňských destinací) 

- environmentální 



Co jsou to místní poplatky 

 Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy 
jsou příjmem obce. Některé poplatky mají především povahu paušálních úhrad za související 
služby poskytované obcí, jiné mají povahu místního zdanění (podílu obce na ziscích 
dosažených na jejím území) nebo převážně regulační funkci.  



Obce a místní poplatky 

 Sazbu poplatků, podrobnosti jejich vybírání a splatnost, související ohlašovací povinnosti a 
úlevy či osvobození, případně vymezení míst podléhajících poplatku stanoví obec 
v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Zákon vymezuje některé případy a 
osoby, které jsou z placení poplatku vyloučeny, a v některých případech umožňuje obci 
stanovit vyhláškou nebo dohodou paušální poplatek. Obec může na žádost poplatníka z 
důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout 
– je však nejasné, zda toto prominutí je úkonem obce v samostatné působnosti, nebo již 
součástí správy poplatku v přenesené působnosti. 

 

 Řízení o poplatcích vede obecní úřad v přenesené působnosti (v původní verzi zákona patřilo 
do samostatné působnosti obcí). Není-li poplatek odveden v plné výši a včas, obec jej 
vyměří platebním výměrem, v němž může nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek. 
Penále, úrok z posečkání ani úrok z prodlení se neuplatňují. Dlužné částky lze vyměřit nebo 
doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla nebo 
ve kterém byl poplatník naposledy uvědomen o kroku provedeném k vyměření nebo 
doměření poplatku, nejpozději však do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková 
povinnost vznikla. 



Obce a místní poplatky 

• Právníci zmiňují možnost diskuse o nahrazení místních poplatků jakožto specifické formy 
místních daní skutečnými místními daněmi. Účel jednotlivých místních poplatků či daní je 
rozdílný:  

- od zpoplatnění činností způsobujících nároky na veřejné služby anebo využívající obecní 
investici (tedy v podstatě úhrada nákladů za veřejné služby)  

- až po regulační účinek (hrací automaty, zpoplatnění vjezdu). 



Druhy místních poplatků 

• Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt lze vybírat „v lázeňských místech a v místech 
soustředěného turistického ruchu“, pro obec jej od hostů vybírá ubytovatel, maximální sazba 
je 15 Kč za osobu a den; zákon z ustanovení nevylučuje ani bezplatné ubytování v 
soukromém bytě, poplatku však nepodléhají případy, kdy je prokázán jiný účel ubytování než 
léčebný či rekreační. 

 

• Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za 
úplatu; poplatku jsou zproštěna zařízení zajišťující přechodné ubytování studentů a žáků, 
zdravotnická a lázeňská zařízení (pokud neposkytují hotelové služby), sociální a charitativní 
zařízení. Poplatek platí ubytovatel, maximální výše je 6 Kč za každé využité lůžko a den. 

 

• Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla, 
maximální roční výše za psa je 1500 Kč, za druhého či dalšího psa téhož majitele až o polovinu 
více. 

 



Druhy místních poplatků 

 Poplatek ze vstupného lze vybírat ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 
reklamní akce, platí jej pořadatel a může činit až 20 % z celkově vybrané částky. 

 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství lze vybírat za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, jímž může být provádění stavebních prací, dočasné umístění staveb, zařízení 
nebo materiálu, zřízení vyhrazeného parkoviště, užití pozemku pro některé typy akcí apod. 
Platí jej užívající osoby, maximální sazba je 10 Kč za každý i započatý m² a den, za vybrané 
způsoby užívání až 100 Kč za každý i započatý m² a den. 

 

 Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, do 
kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou; maximální výše je 20 Kč za den. 

 

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí platil provozovatel, činil od 1000 Kč do 5000 Kč za 3 měsíce za každý 
přístroj. Zákonem č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, došlo kromě změn práva obcí regulovat či zakázat některé tyto aktivity k 
úpravě zpoplatnění výherních hracích přístrojů a jiných zařízení, podle níž od 1. 1. 2012 již 
obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů. 

 
 



Druhy místních poplatků 

 Poplatek za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování 
komunálního odpadu platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za obyvatele je může 
společně odvádět zástupce domácnosti nebo vlastník či správce domu; dále jej platí fyzická 
osoba za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena k trvalému 
pobytu žádná osoba. Poplatek tvoří paušální částka až 250 Kč za osobu a rok a (k tomu) částka 
až 250 Kč za osobu a rok na základě skutečných nákladů obce. Za neobydlený rekreační objekt 
se platí částka jako za jednu trvale bydlící osobu. Netotožnou alternativou je poplatek za 
komunální odpad ukládaný podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, při jehož 
vybírání obec nemůže vybírat místní poplatek za provoz systému. 

 

 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace platí jednorázově vlastník stavebního pozemku zhodnoceného připojením na 
obecní vodovod či kanalizaci. Výše poplatku nesmí přesáhnout cenové zhodnocení vypočtené 
podle zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky. 

 



Zákonná úprava místních poplatků 

 V Československu platil až do roku 1990 zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, který 
doplňovala vyhláška ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních poplatcích. Některé místní 
poplatky byly stanoveny vyhláškami republikových ministerstev, například Vyhláškou 
ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988 Sb., o místním 
poplatku ze psů a o lázeňském poplatku, nebo vyhláškou téhož ministerstva č. 7/1989 Sb., o 
některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku. 

 

 Podle Listiny základních práv a svobod, účinné v Československu od 8. února 1992 a převzaté 
nástupnickými státy, lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. 

 

 V České republice vybírání místních poplatků upravuje s účinností od 1. ledna 1991 zákon 
České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších novel 
(184/1991 Sb., 338/1992 Sb., 48/1994 Sb., 305/1997 Sb., 149/1998 Sb., 185/2001 Sb., 
274/2001 Sb., 320/2002 Sb., 229/2003 Sb., 270/2007 Sb., 348/2009 Sb., 183/2010 Sb.). 
Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na místní poplatky i zákon č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 



Kdo se zabývá zkoumáním místních poplatků 

 Problematika místních poplatků je v současné době poměrně málo frekventovaným a 
diskutovaným tématem, přestože se jedná o zajímavou a pro obce a poskytovatele 
ubytovacích služeb významnou problematiku. I když existuje teoretická literatura, chybí 
oborově zaměřený výzkum, který by se touto problematikou zabýval.  

 

 V této souvislosti je možné připomenout, že Vysoká škola hotelová v Praze v současné době 
řeší dva projekty, a to projekt zadaný ČCCR-Czech Tourism s názvem „Analýza výběru 
místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení 
v České republice“. 

 

 Dalším projektem je studie „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“, jejímž 
objednatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

 



Historický kontext místních poplatků 

 Počátky lázeňských poplatků, tzv. Die Ortstaxe nebo Kurtaxe (ale také Gästetaxe, 
Aufenthaltsabgabe, Beherbergungstaxe, Nächtigungtaxe, Kurabgabe, Kurbeitrag, nebo 
Tourismusabgabe) jsou spojeny s německým lázeňským městem Baden-Baden. Místní 
lázeňská daň se v tomto lázeňském městě vybírá již od počátku 16. století, konkrétně od roku 
1507. Plátci lázeňské taxy pak měli určité výhody, které jim zajišťovala tzv. lázeňská karta. 

 

 Jako první byly lázeňské poplatky na území České republiky vybírány v Karlových Varech, a to 
možná ještě dříve, než tomu bylo v německých lázních Baden-Baden. Křížek uvádí, že „český 
král Vladislav II. udělil totiž Sebastianu Šlikovi privilegium vybírat ve Varech od hostů 
poplatek, který pak od roku 1531 sloužil k udržování tehdy nově založeného špitálu sv. Ducha 
pro chudé. Později některé lázeňské taxy dočasně zmizely, nové se ale houfně objevovaly. 
V Karlových Varech byl později dobrovolný poplatek, zapisovaný do Vřídelní knihy, který se 
však neosvědčil, a tak od roku 1795 byla taxa opět povinná.“ Od této doby uplynulo několik 
století, přesto je problematika lázeňských poplatků stále živá a aktuální. 

 



Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je proměnnou závislou na sazbě poplatku a počtu 
přenocování. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby (poplatníci), 
které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného 
turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokážou jiný důvod 
svého pobytu. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši (max. 15 Kč 
os./noc) vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. 

 
 Poplatku nepodléhají (tzv. korekční prvky): 

- osoby nevidomé, 

- osoby bezmocné, 

- osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, a jejich průvodce, 

- osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let, 

- osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné), 

- vojáky v základní službě, 

- osoby, které vykonávají civilní službu. 



Poplatek z ubytovací kapacity 

 Také poplatek z ubytovací kapacity je výslednicí sazby poplatku (max. 6 Kč/os. a noc) a počtu 
využitých lůžek. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu. Obec může po 
dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou. 

 

 Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá pouze v zařízeních určených k přechodnému 
ubytování. Poplatek se však neplatí v bytových a rodinných domech, dále ve zdravotnických a 
lázeňských zařízeních (s výjimkou hotelových zařízení) a v zařízeních sloužícím účelům 
(ubytovny pro bezdomovce apod.). 



10 obcí s nejvyšším výběrem obou poplatků v České 
republice (2012) 

Obec Místní poplatek za 
pobyt (v Kč) 

Obec Místní poplatek za 
kapacitu (v Kč) 

Praha 139.280.120 Praha 85.859.270 

Karlovy Vary 23.191.440 Karlovy Vary 6.245.530 

Mariánské Lázně 12.060.300 Brno 6.187.760 

Špindlerův Mlýn 7.725.760 Plzeň 5.572.620 

Františkovy Lázně 4.882.690 Špindlerův Mlýn 4.650.800 

Luhačovice 4.523.550 Mariánské Lázně 4.626.360 

Třeboň 4.369.840 Pec pod Sněžkou 1.705.930 

Lipno nad Vltavou 3.855.310 Lipno nad Vlatavou 1.489.780 

Harrachov 3.582.380 Mladá Boleslav 1.466.350 

Český Krumlov 3.460.880 Český Krumlov 1.443.230 



Poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo 
rekreační pobyt 2008-2012 (v tis. Kč) 

2008 2009 2010 2011 2012

Za lázeňský nebo rekreační pobyt 309229 281945 283849 301772 304117

Z ubytovací kapacity 146245 134826 147335 166079 187943

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

T
is

. 
K

č
 



Výsledky šetření – Karlovy Vary (2003-2013) 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2003 17476560 1487110 15989450 8 526 1 330 807 196 845 6,8 

2004 17434840 2793730 14641110 8 619 1 345 812 207 881 6,5 

2005 17116270 3305630 13810640 9 140 1 364 636 215 588 6,3 

2006 18613650 3316070 15297580 9 273 1 510 906 236 366 6,4 

2007 20684120 3609070 17075050 9 430 1 637 670 247 342 6,6 

2008 22575660 3914530 18661130 10 290 1 752 279 244 614 7,2 

2009 18533470 3588230 14945240 10 801 1 517 234 228 167 6,6 

2010 20099400 5321180 14778220 10 131 1 605 495 243 164 6,6 

2011 22149940 6149790 16000150 10 312 1 738 839 262 020 6,6 

2012 23191440 6245530 16945910 i.d.  i.d.  i.d.  i.d. 

2013 23875726 6596385 17279341         

bazický index 1,36615707 4,435707513           



Výsledky šetření – Mariánské Lázně (2000-2013) 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 9758240 1295660 8462580 5 219 995 195 135 180 7,4 

2001 11388580 1531830 9856750 5 342 997 593 139 850 7,1 

2002 11184200 1653490 9530710 5 938 1 005 484 127 639 7,9 

2003 10366600 1589240 8777360 5 906 1 029 248 125 568 8,2 

2004 11019200 3347680 7671520 5 559 1 033 510 138 297 7,5 

2005 11720190 3605300 8114890 6 671 1 041 720 140 525 7,4 

2006 11616320 3597820 8018500 6 752 1 245 679 183 796 6,8 

2007 11465060 3467360 7997700 6 463 1 199 610 190 843 6,3 

2008 12228570 3565850 8662720 6 464 1 239 719 197 835 6,3 

2009 11892000 3483210 8408790 6 522 1 225 137 206 654 5,9 

2010 11540230 4912330 6627900 6 579 1 213 076 210 041 5,8 

2011 12079120 4902800 7176320 6 660 1 219 760 215 689 5,7 

2012 12060300 4625360 7434940 6 887 1 294 755 236 791 5,5 

2013 12196129 4712141 7483988         

bazický index 1,24982876 3,636865381           



Výsledky šetření – Františkovy Lázně (2000-2013) 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 4475410 220340 4255070 2 498 382 228 31 340 12,2 

2001 4747060 225420 4521640 2 983 409 125 34 920 11,7 

2002 5763310 241940 5521370 2 950 539 042 45 512 11,8 

2003 5832540 273560 5558980 3 181 578 937 47 390 12,2 

2004 5839290 619340 5219950 3 152 588 102 47 983 12,3 

2005 5202060 646140 4555920 3 850 569 445 55 199 10,3 

2006 4950540 699240 4251300 3 859 742 638 66 006 11,3 

2007 5574460 703090 4871370 3 744 756 882 69 854 10,8 

2008 5108460 643320 4465140 3 637 715 401 67 967 10,5 

2009 4700730 605270 4095460 3 442 704 681 71 648 9,8 

2010 4823700 601700 4222000 3 260 692 152 70 690 9,8 

2011 4323540 757680 3565860 i.d. i.d. [2] i.d. [2] i.d. [2] 

2012 4882690 963830 3918860 3 590 724 172 82 385 8,8 

2013 4657651 1025180 3632471         

bazický index 1,040720515  4,652718525           



Výsledky šetření – Luhačovice 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 5100890 239290 4861600 3 019 498 005 70 924 7,0 

2001 5358920 236410 5122510 2 965 587 356 72 308 8,1 

2002 5433480 244150 5189330 3 114 618 839 73 510 8,4 

2003 5209130 247070 4962060 3 206 590 517 68 337 8,6 

2004 5068070 322380 4745690 3 267 582 057 71 914 8,1 

2005 4976850 309150 4667700 3 169 574 679 72 782 7,9 

2006 4924880 306400 4618480 3 219 559 692 76 173 7,3 

2007 5294150 397530 4896620 3 171 587 784 83 461 7,0 

2008 5019660 374970 4644690 3 322 559 474 82 778 6,8 

2009 5259360 409070 4850290 3 025 538 433 74 198 7,3 

2010 4987000 673700 4313300 3 083 532 474 74 576 7,1 

2011 5016530 878050 4138480 3 130 521 547 76 002 6,9 

2012 4523550 717130 3806420 3 396 459 588 72 005 6,4 

2013 4593398 776672 3816726         

bazický index 0,900509 3,245735           



Výsledky šetření – Třeboň 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 2923510 257960 2665550 1 834 260 317 30 863 8,4 

2001 2992990 280830 2712160 1 899 238 211 29 215 8,2 

2002 3630400 218230 3412170 1 798 285 089 33 596 8,5 

2003 4212960 267450 3945510 1 839 322 617 39 559 8,2 

2004 4040550 473250 3567300 1 867 348 965 40 604 8,6 

2005 4100800 497330 3603470 1 993 368 309 45 379 8,1 

2006 4041850 526310 3515540 2 112 389 907 60 616 6,4 

2007 4345430 568450 3776980 2 111 378 442 54 426 7,0 

2008 4536360 749740 3786620 2 098 353 807 49 594 7,1 

2009 4819580 851420 3968160 2 114 367 073 48 668 7,5 

2010 4822700 837650 3985050 2 078 379 911 48 096 7,9 

2011 4857250 960080 3897170 2 272 305 515 45 529 6,7 

2012 4369840 864800 3505040 2 385 324 453 45 098 7,2 

2013 4003356 668263 3335093         

bazický index 1,369366 2,590568           



Výsledky šetření – Poděbrady 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 2396390 151350 2245040 1 838 248 860 39 164 6,4 

2001 2495650 165040 2330610 1 812 319 463 45 787 7,0 

2002 2446510 130710 2315800 1 832 341 302 35 865 9,5 

2003 2334890 128310 2206580 1 862 306 450 37 654 8,1 

2004 2556530 292480 2264050 1 941 315 035 36 096 8,7 

2005 2586490 319280 2267210 1 659 310 042 36 466 8,5 

2006 2324500 312750 2011750 1 961 290 809 36 062 8,1 

2007 2582370 446270 2136100 1 838 317 605 44 598 7,1 

2008 2382870 465910 1916960 2 045 294 410 46 289 6,4 

2009 2083710 418660 1665050 1 967 287 599 45 402 6,3 

2010 2195120 620510 1574610 1 909 287 276 46 596 6,2 

2011 2270540 694250 1576290 1 896 272 040 46 499 5,9 

2012 1686700 503010 1183690 1 683 261 949 43 135 6,1 

2013 1422536 546212 876324         

bazický index 0,593616 3,608933           



Výsledky šetření – Jáchymov 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 4339710 136050 4203660 2 043 378 331 32 834 11,5 

2001 4469590 189400 4280190 2 117 358 840 33 204 10,8 

2002 4342050 135870 4206180 1 998 367 031 36 685 10,0 

2003 7589070 158700 7430370 2 141 354 243 29 045 12,2 

2004 546170 180760 365410 1 911 334 497 28 102 11,9 

2005 2806710 241000 2565710 1 973 337 812 28 458 11,9 

2006 3248770 242640 3006130 1 964 324 070 29 454 11,0 

2007 2901930 123300 2778630 2 022 323 859 31 638 10,2 

2008 3013870 256500 2757370 1 944 323 693 30 736 10,5 

2009 3132060 214490 2917570 1 954 336 029 31 894 10,5 

2010 3056090 167650 2888440 1 952 325 849 29 872 10,9 

2011 2974800 245020 2729780 1 933 329 995 30 712 10,7 

2012 2916520 237290 2679230 2 092 324 377 31 190 10,4 

2013 2603325 229145 2374180         

bazický index 0,599884554  1,68427049         



Výsledky šetření – Velké Losiny 

Rok 

Poplatek za 
lázeňský nebo 
rekreační 
pobyt 

Poplatek z 
ubytovací 
kapacity rozdíl počet lůžek 

počet 
přenocování počet příjezdů 

průměr 
přenocování 

2000 234300 58200 176100 747 119 974 18 007 6,7 

2001 365800 90120 275680 741 84 175 20 216 4,2 

2002 281130 82710 198420 713 137 969 21 783 6,3 

2003 351850 48390 303460 723 151 676 20 941 7,2 

2004 190740 27190 163550 675 141 511 18 319 7,7 

2005 379840 13330 366510 508 114 093 11 418 10,0 

2006 585050 42540 542510 541 92 189 11 065 8,3 

2007 651100 74710 576390 629 86 925 10 716 8,1 

2008 815000 104390 710610 626 97 481 19 978 4,9 

2009 859930 74840 785090 592 86 427 16 145 5,4 

2010 915480 46920 868560 475 82 525 17 672 4,7 

2011 969250 58430 910820 577 81 989 15 874 5,2 

2012 889650 92480 797170 577 70 601 15 155 4,7 

2013 747058 126332 620726         

bazický index 3,188467776 2,170653           



Výsledky šetření – komentář 

 Z výše uvedených výsledků vyplývá: 

- celková částka vybraná za poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt v letech 2008-2012 se 
snížila o 5,11 mil. Kč, 

- celková částka vybraná za poplatek z ubytovací kapacity v letech 2008-2012 se zvýšila o 
41,698 mil. Kč, 

- většina lázeňských míst využívá max. výši poplatků, které jim umožňuje legislativa. Existují 
však i výjimky. 

 

 Do výběru obou poplatků se promítla celá řada faktorů: 

- legislativně-správní (např. úprava výše sazby poplatků, ale také např. úprava indikačního 
seznamu apod.) 

- tržní (výkyvy v počtu přenocování, zkracování průměrné doby pobytu apod.) 

 



Problémy při výběru poplatků 

 Je zřejmé, že velikost vybraných poplatků je kromě rozsahu a využití lůžkové kapacity závislá 
na maximální výši poplatku a na tom, zda obce tento zákonný limit plně využijí.  

 

 Maximální výběr obou poplatků je 21 Kč/den, což je v porovnání se zahraničím málo (návrh je 
na zvýšení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt na 30 Kč/den) 

 

 Důležitou skutečností také zůstává otázka, zda obce vybírají či jsou schopné vybírat uvedené 
poplatky v maximální výši odpovídající deklarované ubytovací kapacitě a jejímu využití (to 
souvisí s kontrolní činností obcí apod.).  

 

 Další otázkou pak je, zda by bylo možné využít tzv. paušál (týdenní, měsíční, roční), který 
může přinést jak obcím, tak i poskytovatelům ubytovacích služeb značné administrativní 
zjednodušení. Jde o otázku často diskutovanou a názory na uplatnění paušálů se liší. 

 

 A neposlední  otázkou je vyjmutí jednodenních návštěvníků (výletníků) z místních poplatků, 
přestože i oni jsou přínosem, ale i zátěží pro lázeňská místa nebo místa soustředěného 
cestovního ruchu. 



Problémy při redistribuci poplatků 

 Samozřejmě že stejně důležité jako je zkoumání příjmové stránky poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, je obdobně důležité se zabývat i stránkou 
výdajovou. Zde existuje několik zásadních otázek.  

 

 Tou první je, zda obce využívají získané prostředky zpětně na podporu cestovního ruchu a 
lázeňství v plné výši a zda je zřejmá účelovost takto vynaložených prostředků.  

 

 Druhou otázkou je, nakolik jsou takové výdaje přínosem pro jejich pláce a především 
poplatníky, v tomto případě turisty a lázeňské pacienty. 

 

 Třetím problémem je nemožnost subjektů, kterých se fakticky týká (poplatníci a plátci), 
ovlivnit způsob využití prostředků 



Některé zkušenosti ze zahraničí – spolková země Sasko 

Místní, resp. lázeňský poplatek (tzv. Kurtaxe) Poplatek, resp. daň z cestovního ruchu (tzv. 
Fremdenverkehrsabgabe) 

Platební povinnost 

Návštěvník Podnikatelské subjekty (mající přímo nebo 
nepřímo profit z cestovního ruchu) 

Základ pro výměr 

Dny pobytu Různý: hrubý výnos, obrat, počet m², apod. 

Použití prostředků 

Účelově vázané využití prostředků Účelově vázané využití prostředků 



Některé zkušenosti ze zahraničí – Bad Schandau 
(česky psaná informace) 

 Lážeňský poplatek v Bad Schandau – co za co dostanu? 

• Město Bad Schandau vybírá na území města a jeho městských částí Ostrau, Postelwitz, 
Krippen a Schmilka lázeňský poplatek. Lázeňské poplatky jsou využívány pro údržbu a 
výstavbu lázeňské infrastruktury.  
To zahrnuje mj.: 

• péči o lázeňskou zeleň a parky i oblast promenád, 

• údržba a výstavba lázeňských a turistických stezek, 

• provoz místních veřejných toalet, 

• výstavba parkovacích ploch a odpočívadel pro turisty, 

• honoráře pro lázeňské kapely, umělce a německý spolek na ochranu autorských práv GEMA, 

• Po odevzdání vyplněného přihlašovacího formuláře pro výpočet lázeňského poplatku 
obdržíte kartu hosta skýtající slevy v oblasti celého Zadního Saského Švýcarska. 

 



Některé zkušenosti ze zahraničí – Bad Schandau 

 Zdarma: 

• různý informační materiál v turistických informacích v Domě hosta (Haus des Gastes) Bad 
Schandau, 

• návštěva lázeňských koncertů a tanečních akcí, jakož i různých dalších akcí, 

• návštěva městské galerie, 

• využívání zařízení nabízejících Kneippovu terapii v lázeňských oblastech, 

• využívání veřejných toalet v údolí Kirnitzschtal – v tábořišti Ostrauer Mühle. 

 

 Lázeňský poplatek je vyměřován na základě délky pobytu. 

• Výše lázeňského poplatku/den je v současné době: 

• 1,50 € / osobu v období duben – říjen 

• 1,00 € / osobu v období listopad – březen 

• pro hosty klinik a sanatorií po celý rok 1,00 € 
(Děti do 16 let jsou od placení lázeňského poplatku osvobozeny.) 



Závěr 

 Problematika místních poplatků zůstane i v budoucnu aktuální a Vysoká škola hotelová bude 
pokračovat v započatém zkoumání této problematiky. 

 

 Šíře řešeného problému je unikátní a zahrnuje problematiku legislativní a fiskální, dále 
problematiku regionálního a místního rozvoje atd. 

 

 Rádi budeme na řešení této problematiky spolupracovat  se subjekty lázeňství a lázeňského 
cestovního ruchu, tj. obcemi a podnikatelskými subjekty. 

 

 Budeme také sledovat, jak je předmětná problematika řešena v zahraničí , a budeme 
navrhovat úpravy  předmětné problematiky na základě dobrých zahraničních zkušeností. 
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Děkuji za pozornost 



Marketingové výzvy 

v lázeňství 



Mark Hughes: 

„Pokud lidem nenabídnete něco chytrého, 
přitažlivého, neobvyklého, zábavného, 

chytlavého, pozoruhodného…pokud jim 
nedáte něco, o co by se rádi podělili s přáteli, 

aby je pobavili, aby vypadali chytře nebo 
zajímavě, aby tím zapůsobili – zapomeňte na 

marketingový úspěch. 

Žádný buzzzz, žádný rozruch nevyvoláte, budete 
neviditelní a neznámí…“ 



 Lázeňství – ekonomická,sociální a společenská 

funkce (EVA) 

 Zdravotní stav obyvatelstva – jedním z 

nejdůležitějších indikátorů kvality života 

 Tradiční léčební lázeňství s lékařským 

zázemím, wellness a zdravotní cestovní ruch, 

relax a odpočinek 

 Posun lázeňství od lékařského k medical 

wellness 

 Cestování za zdravím – celosvětový trend 



Aplikace marketingu – základní 

podmínka konkurenceschopnosti lázní 

 Dobře aplikovaný marketing – poskytne 
odpověď na otázky jak obstát v konkurenci a 
jakým směrem se ubírat.  

 Lázně musí hledat způsoby, formy, strategie – 
jak  se odlišit od konkurence, jak hledat své 
klienty (segmenty), sledovat změny v prostředí 
a reagovat prostřednictvím nástrojů 
marketingového mixu 

 Marketingové oddělení (obchodní) 



Rozšířený marketingový mix 

 Z klasických „4 a více P“ se stávají „4 C“. 

 Nově „4 E“ – Emoce (Experience, Exchange, 

Evangelism, Everyplace) Engagement 

 

 PPPP – People, Partnership, Packaging, 

Processes – patří k slabým stránkám našich 

lázní 



Vytváření hotových produktů - 

tvorba balíčků 

 Různé relaxační a odpočinkové programy, 
antistresové pobyty, den pro sebe, pobyt pro 
manažery, pobyt pro ženy… 

 Hotové balíčky pro různé segmenty, zaměřené: 
- na léčbu konkrétních problémů 
- nebo pro jasně definované kategorie klientů 

 Stimulují fantazii potencionálních klientů 



Procesy  

 Dlouhodobý úspěch lázním nepřinášejí 

produkty, ale procesy, které vedou k jejich 

vytváření !!! 

 



Tři systémy procesů poskytujících služby 

 Masové služby (standardizace, nízká osobní 

interakce) 

 Zakázkové služby (vysoká míra přizpůsobivosti 

potřebám zákazníků) 

 Profesionální služby (odborníci, specialisté, vysoké 

zapojení příjemce i poskytovatele, vysoká intenzita 

práce, jedinečné, neopakovatelné) 

 

Tři typy kontaktů se zákazníkem 

 – nízký, střední, vysoký 



Albert 
Einstein: 

 

„S logikou se 
dostaneš od 

A do Z. 
Představivost 

tě zavede 
kamkoliv“ 



Zážitkový cestovní ruch - platí i v lázeňství 

 V ČR poměrně nový trend (původně vznikl ve 

skotských palírnách whiskey, teorie převedená do 

praxe) 

 Zákazník se sám aktivně zúčastňuje dějů – zrak, sluch 

plus další smysly čich, chuť a hmat 

 „zprostředkovat zážitek“ – dnešní trend i pro lázně, 

města, firmy, podnikatele…,kteří chtějí spokojenost 

zákazníků 



Chyba při propagaci lázeňství 

 Běžný potencionální klient si neumí představit, 

co mu lázně mohou nabídnout – tápe. 

Např. rozšířený názor u studentů na VŠ – lázně 

jako nemocnice.  

 Problém marketérů – neumí lidem zážitek 

představit, stimulovat jejich fantazii tak, aby 

po zážitku toužili a vyrazili do lázní 



Lázně kromě klasických pobytů nabízí také 

zážitky (prostřednictvím marketingového oddělení) 

 

zážitky gurmánské, kulturní, sportovní 

např. kurzy vaření (od vegetariánské stravy až po 

zážitkovou gastronomii) 

ochutnávky vína, somelierství,  

míchané drinky, kurzy líčení,  

vizážistů, kosmetiky, jógy 



Daniel Levine – současné společenské trendy 

destinačního marketingu v lázeňství 

 Touha po smysluplném zážitku – trend po celkově zdravějším 
způsobu života. (Příklad – torontský hotel Fairmont Royal 
York, úly na střeše) 

 Zelený rozměr turistiky – ekologický, zodpovědné chování, 
energetická nenáročnost atd.  

 Být v kontaktu s lidmi a prostředím, větší propojení i místních 
lidí 

 Být transparentní. V době internetu a mobilů se nic neutají, 
nutné reagovat na stížnosti klientů! 
Věrnostní programy 

Sociální sítě – výběr lázní, recenze a zkušenosti klientů 
důležitější než propagační materiály, doporučení CK 



Stimulujte fantazii klientů 

 Kvalitní marketing a PR – stimulují fantazii 

potencionálních návštěvníků 

 Komunikační politika  

Corporate identity - 3 části obraz navenek i 

dovnitř   
Corporate behavior 

Corporate design rozvinutí obrazu pomocí stejné podoby 

různých komponentů - logo, slogan, typ písma, prospekty… 

Corporate communication 

 

 



Odlište se ! 

 Problém většiny českých lázní – nedokážou se 
vyprofilovat, navzájem se od sebe odlišit, 
identifikovat vlastní lázně 

 Charakteristické rysy, které mají lázně u svých 
produktů propagovat: 
- výjimečný 
- nenapodobitelný 
- cenově dostupný 
- důležitý, sdělitelný 

 Úspěšný produkt – se jasně odliší od ostatních, 
klientovi jasně definuje pro koho je určen 



Spa as a brand – lázně jako značka 

 Emoce a značka – fenomén moderních 

marketingových komunikací (př. síť hotelů 

Kempinski) 

 Nabídka nadstandardní služby – „love brand“ 

 Zásady efektivního budování značky 
- diferencovat 

- nabídnout spotřebiteli emoce spojené se značkou, 

  vtáhnout spotřebitele do komunikace značky 

- hledat vhodný positioning značky 



Medical Wellness 

 Spojení tradičních lázeňských procedur a 

nových metod wellness 

- je nutné vytvořit klientům novou nadstavbu, 

vybrat si z wellness to nejlepší a přidat to k 

ověřeným a účinným metodám balneoterapie 

 Díky spojení s wellness – možné zákazníkům 

nabízet celkový koncept lepšího životního 

stylu 



Jak získat ideální klienty? 

 Vědomým marketingem, který staví na 

přitažlivosti a autenticitě. 

 Chcete-li získat ideální klienty, musíte si být 

jisti tím, kdo to je – segmentace, základní 

marketingová strategie 

 Ideální zákazník – miluje svoji značku a 

„nešmejdí“ po slevomatech, nesrovnává ceny, 

nevyhledává alternativy 



Emotivní marketing 

 Když začnete provádět marketing srdcem  

nejen hlavou – otevře se před vámi nový svět, 

plný ideálních klientů a tím i cesta k úspěchu a 

růstu 







Děkuji za pozornost. 

Doc. Ing. Věra Seifertová, CSc. 



Evropské lázně na cestě do 

UNESCO 
Ing. Petr Kulhánek | 27.11.2014 

 



Proč UNESCO 

• O UNESCO 

• Co je Seznam světového dědictví UNESCO 

• Jak je na tom ČR se světovým dědictvím 

• Výhody zápisu na Seznam 

• Povinnosti vyplývající se zápisu 

Ing. Petr Kulhánek | Evropské lázně na cestě do UNESCO | 27.11.2014 



UNESCO 

• UNESCO -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
– Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla 
založeno 16. září 1945 na zasedání OSN v Londýně.  
 
• Činnost  této specializované struktury Organizace spojených národů (OSN) 
nebyla omezena pouze na budování škol v zemích rozvrácených 2. světovou 
válkou a  publikaci vědeckých poznatků. Na základě vzdělání, vědy, kultury a 
komunikace se  UNESCO snaží dostihnout daleko vyššího cíle – zakořenit 
v myslích lidí ideu obrany světa.  
 
• V současné době má UNESCO 191 plnohodnotných  a 6  spolupracujících 
členů. UNESCO za dobu své existence si od r. 1945 vytvořilo neobyčejně 
rozsáhlý program v oblasti kultury a částečně též informací. Díky němu je 
nezastupitelné při řešení řady problémů, a to zejména těch, které přesahují 
rámec evropského kontinentu. 
 

• Obecné informace o této organizaci lze nalézt na adrese 
http://www.unesco.org. 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/


ČR a UNESCO 

• Česká republika je plnohodnotným členem od roku 1993. 
• Podle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, v platném znění, odpovídá v rámci své působnosti 
Ministerstvo kultury i za úkoly, které vyplývají z členství našeho státu v 
UNESCO a  z mezinárodních smluv, které tato organizace administruje.  
• "Vlajkovou lodí" spolupráce MK s UNESCO v oblasti kultury je agenda Úmluvy 
o  ochraně světového dědictví (publikované v č. 159/1991 Sb.), kterou je založen 
Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO) a stanoveny povinnosti 
států k jeho položkám, tj. nejvýznamnějším památkám světa. 
• Co do počtu kulturních památek, které se Ministerstvu kultury podařilo prosadit 
do prestižního Seznamu světového dědictví, patří ČR mezi světovou špičku. 
V  r.  2002 bylo na celém světě na všech pěti kontinentech dohromady 730 
kulturních a přírodních památek, z toho 12 kulturních památek v ČR. 
To  znamená, že na maličkém území českých zemí, jejichž kulturní dějiny nejsou 
v  porovnání např. s čínskými, indickými či egyptskými nijak závratně dlouhé, 
se  nachází nyní jeden a půl procenta světového dědictví UNESCO. 



ČR a UNESCO 

Mezi Světové dědictví UNESCO patří tyto 
české památky a památková území: 
  
• historické jádro Prahy,  
• historické jádro Českého Krumlova,  
• historické jádro Telče,  
• historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. 
Panny Barbory a katedrálou Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory,  
• poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené Hoře ve Žďáru n. Sázavou,  
• Lednicko-Valtický areál,  
• zahrady a zámek v Kroměříži,  
• vesnička Holašovice,  
• zámek v Litomyšli,  
• sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci,  
• vila Tugendhat v Brně  
• Židovská čtvrť a basilika sv. Prokopa v 
Třebíči  

 
(Blíže k těmto památkám na adrese www.unesco-czech.cz )  

 

O zápisu dalších památek Ministerstvo 
kultury jedná a z jeho pověření 
zpracovává Národní památkový ústav 
(NPÚ) podklady pro UNESCO o dalších 
památkách, které by mohly být navrženy 
k zápisu do Seznamu světového dědictví 
(blíže k NPÚ na adrese www.npu.cz).  
 
Územní pracoviště ústavu připravují 
podklady pro monitorovací zprávy o těch 
českých památkách, které již na tomto 
prestižním Seznamu zapsány jsou. 
Ministerstvo kultury je zástupcem České 
republiky při jednáních Mezivládního 
výboru pro světové dědictví, který dohlíží 
na plnění Úmluvy o ochraně světového 
dědictví. 

http://www.unesco-czech.cz/
http://www.unesco-czech.cz/
http://www.unesco-czech.cz/


VÝHODY ZÁPISU NA SEZNAMU 
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO 

• Být na Seznamu světového dědictví je především otázkou prestiže, deklarováním úcty 
k  dochovanému dědictví a příslibem té které země, že lokalitu hodlá v celosvětovém 
zájmu chránit a předat dalším generacím. Nominace je dobrovolná a o to více je získaný 
statut světové památky morálně zavazující.  

• Hlavní zisk z případného úspěchu je prestižní status památky, jeho získání je mezinárodní 
uznání kvality místa právě i z hlediska schopnosti a managementu, kvalit služeb pro 
návštěvníky, obecného pořádku. Zapsání památky na Seznam UNESCO je  i  jakousi 
zárukou kvality v oblasti turismu a motivaci k návštěvě. 

• Ekonomické využití této devizy je pak samozřejmě v rukou dotčených míst.  

• Zcela nepochybný je význam pro rozvoj cestovního ruchu. Toto dokazují statistiky 
návštěvnosti míst, která jsou již na Seznamu UNESCO (např. Praha, Český Krumlov, 
Třebíč, Telč.).  Multiplikační efekt směrem k rozvoji služeb a infrastruktury v oblasti CR se 
tímto umocňuje.   

• Výhodou zápisu vícero měst je, že vybízí k sériovým zájezdům a návštěvám, čímž se 
zvyšuje počet cest i dnů. 

• V případě zápisu více lázeňských měst se tento efekt projeví i v jejich okolí. Tímto 
územím návštěvníci nutně projíždějí a mají možnost navštívit i jiné lokality a zajímavé cíle. 



•  Zapsáním na seznam UNESCO se zvětšují možnosti propagace lázeňských měst – existuje např. již 
zmiňované sdružení „České dědictví UNESCO“ (www.unesco-czech.cz), které je sdružením obcí 
a  měst České republiky, na jejichž území se nachází památka UNESCO a které na svých stránkách 
uveřejňuje aktuální informace o dění v daných městech. Zakladatelská listina Sdružení České dědictví 
UNESCO byla podepsána 29. června 2001. Sdružení chce býti jakousi lobby skupinou hájící zájmy 
„UNESCO měst", důležitá je však také oblast společné propagace, i cíl osvětový a  vzdělávací.  

•V roce 2009 vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR dotační titul „Podpora pro památky UNESCO. 
Dotace je určena i pro památky, u  kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným 
způsobem, nebo u  těch , u nichž nominační dokumentaci již zpracovává Národní památkový ústav (čl. 
I, odst. 3 zásad). Jedná se o neinvestiční prostředky určené na projekty, které naplňují následující 
priority: 

• Č. 1 Managament plan (zpracování nebo aktualizace stávajícího) 

• Č.2  Prezentace a propagace památek, na které je Program zaměřen (např. označení památek 
a  související základní informace, konference, semináře a workshopy, publikační a osvětové projekty, 
odborně monografické publikace) 

• Č.3 Vědecko-výzkumné projekty (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné 
expertizy)  

Dotace se poskytuje max. do výše 70% celkových kalkulovaných nákladů. 

VÝHODY ZÁPISU NA SEZNAMU 
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO 



„POVINNOSTI“ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁPISU NA 
SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO 

• V Úmluvě o ochraně světového dědictví z roku 1972 je v čl. 1 uvedeno, že jednotlivé 
státy by samy měly vyhledávat zajímavá a ojedinělá místa a poté podporovat jejich 
nominaci. Z  povahy této Úmluvy (na jejímž základě se uvedený Seznam sestavuje) 
jako mezistátní dohody vyplývá, že se k ochraně a péči zavazuje stát. V praxi to však 
samozřejmě předpokládá aktivní a vstřícný přístup celé společnosti - tedy nejen 
centra, ale i orgánů místní správy a samosprávy a jednotlivců. Je na každé 
zemi, jak bude úspěšná ve formulování a naplňování opatření, která mají směřovat k 
ochraně, zachování a prezentaci dědictví, nacházejícího se na jejím území. 

• „Ochrana UNESCO“ nevnáší další právní předpis do existujících principů ochrany, 
znamená spíše uznání UNESCO v tom smyslu, že ochrana na státní úrovni je 
dostatečná a funkční. Obnova kulturních památek a dalších objektů na vymezených 
územích by se z hlediska státní památkové péče řídila stávajícími platnými 
právními předpisy – zejména zněním zákona č.20/1987 sb., o státní památkové 
péči, Vyhlášek o prohlášení center měst za památkové zóny, resp. památkové 
rezervace.   



• Po případném zápisu probíhá  kontrola světových památek, a to dvěma formami – 
tzv. ad hoc monitoring – v případě podnětu, který Centrum světového dědictví 
získá buď od jednotlivců, sdružení nebo přímo na žádost členského státu o 
konzultaci. Monitoring je buď pouze korespondenční, se zodpovězením dotazů, či 
přímo s vysláním experta. Konzultace je také doporučena v případě většího 
stavebního záměru ve světové památce či jejím ochranném pásmu. Osvědčuje se i 
princip zapojením expertů UNESCO do hodnocení soutěží v takových projektech. 

• Druhý typ je tzv. periodický monitoring, který probíhá pravidelně v 6-letých 
cyklech podle světových regionů. Pro tento účel jsou o světových památkách 
připravovány jednotně strukturované zprávy. V ČR je tímto průběžným úkolem 
monitoringu pověřen NPÚ. Připravené zprávy jsou s dotčenými správci památek či 
měst konzultovány a řada údajů je připravena v přímé součinnosti. 

„POVINNOSTI“ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁPISU NA 
SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO 



Vznik myšlenky skupinové nominace 

• Tzv. Západočeský lázeňský trojúhelník 

• Průzkumy a analýzy  
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Vznik myšlenky – lázně na 
seznam světového dědictví 

POSTUP JEDNÁNÍ – HISTORIE 
• V květnu 2006 byla oslovena daná města, zda souhlasí s touto 
myšlenkou a zda souhlasí s tím, že jako jejich společný zástupce 
bude vystupovat Karlovarský kraj. V průběhu června 2006 obdržel 
kraj od všech měst souhlas.  
• Dopisem ze dne 5.9.2006 informoval hejtman kraje Ministerstvo 
kultury ČR (konkrétně Mgr. Michala Beneše, tajemníka pro věci 
UNESCO) o záměru usilovat o zapsání Lázeňského trojúhelníku. O 
tomto byla města informována stejně jako Národní památkový ústav. 
• Dopisem ze dne 8.9.2006 Ministerstvo kultury ČR odpovědělo, že 
postoupilo záměr Národnímu památkovému ústavu (dále jen „NPÚ“) 
se svým stanoviskem, že záměr odpovídá současným tendencím v 
agendě UNESCO. 
• Dopisem ze dne 21.9.2006 NPÚ sdělil, že ministerstvu kultury 
doporučil, aby podnět k zapsání Lázeňského trojúhelníka byl 
akceptován. 
• V listopadu 2006 nechal Karlovarský kraj zpracovat odborné 
posouzení a návrh na zapsání částí historických center měst Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně do Seznamu světového 
kulturního dědictví – UNESCO. Návrh byl výchozím podkladem pro 
jednání o zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO. 
• Dne 21. 11. 2006 schválil ministr kultury tzv. Indikativní seznam 
lokalit, podle něhož bude Česká republika předkládat v dalších letech 
nominace nejvýznamnějších památek České republiky na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Do tohoto seznamu byl zařazen i 
„Lázeňský trojúhelník“.  
 

V návaznosti na dokončení Koncepce podpory památkové péče v Karlovarském kraji v roce 2006 se Karlovarský kraj 
rozhodl usilovat ve spolupráci s dotčenými městy o zápis historických jader měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a 
Františkovy Lázně na Seznam světového dědictví UNESCO pod názvem „Lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – 
Mariánské Lázně – Františkovy Lázně“.  

• Dne 15.5. a 8.8.2007 proběhla na krajském úřadu informativní 
jednání v dané věci mezi zástupci kraje, měst a Národního 
památkového ústavu. Koordinátorkou zpracování a průběhu 
nominačního procesu byla ustanovena Ing.arch. Věra Kučová, 
pracovnice Národního památkového ústavu, která má danou 
agendu dlouhodobě na starosti. Na jednáních bylo zejména 
zdůrazněno následující:  
- První nominační seznam památek za ČR byl zpracován v roce 
1991 na dobu cca 10 let. V roce 2000 a poté v roce 2006 byl 
doplněn a v  listopadu 2006 schválen Ministerstvem kultury. 
„Západočeský lázeňský trojúhelník“ se tak stihl dostat  na národní 
tzv. Indikativní seznam prakticky na poslední chvíli díky rychlé 
reakci kraje, který nechal zpracovat základní návrh, a 
zúčastněných měst, která dala své souhlasy s nominací. 
- Vybrána byla nejcennější území, o přesném průběhu hranice a 
jejím případném upřesnění včetně právního vymezení se bude 
jednat. Stejně tak pro kapitoly o managementu bude žádoucí 
prohloubit informace o jednotlivých hlavních stavbách. Úvodní 
dokumentaci, která byla podkladem pro zápis na tzv. Indikativní 
seznam (jednotlivá města ji obdržela na CD) bude možno 
mírně modifikovat, jde ale o urbanistické celky, které by měly 
mít vnitřní integritu a věcnou logiku.  
- Zdůraznila často diskutovaný fakt, že „ochrana UNESCO“ 
nevnáší další právní předpis do existujících principů ochrany, 
znamená spíše uznání UNESCO v tom smyslu, že ochrana na 
státní úrovni je dostatečná a funkční.  
 



Hodnoty původního lázeňského 
trojúhelníku 

• Výše uvedená města náleží svým architektonickým i funkčním typem do skupiny západo- 
a středoevropských velkých lázní kosmopolitního charakteru.  

• Pozoruhodným rysem lázeňského trojúhelníku je i skutečnost, že města leží na poměrně 
malém území, každé představuje mimořádný urbanistický a architektonický celek, 
přičemž reprezentují tři zcela odlišné typy urbanistického řešení. Karlovy Vary představují 
město rozvinuté podél vodního toku v dramatické údolní krajině, Mariánské Lázně jsou 
založeny na koncepci ústředního krajinářského parku obklopeného zástavbou a 
Františkovy Lázně jsou naopak kompaktním urbanistickým celkem městského charakteru 
s pravidelnou půdorysnou sítí, obklopeným krajinářským parkem. 

• Lázeňský trojúhelník je vynikajícím dokladem role léčebného lázeňství v evropské 
společnosti. Tato funkce dala všem třem komplexům vzniknout a byla určující pro jejich 
urbanistickou a architektonickou formu reagující na tehdejší způsob života středních a 
vyšších společenských vrstev. Díky svému postavení prestižních evropských lázní 
vyniká i významem kulturním a historickým. Léčila se nebo pobývala zde řada 
významných osobností, lázeňská klientela sem přijížděla a přijíždí z celého světa. Proto 
má lázeňský trojúhelník mimořádné místo z hlediska interakce a koexistence různých 
konfesijních a národnostních entit.  

Význam a jedinečnost z hlediska přírodního, geologického, 
balneologického,  památkového, architektonického a urbanistického 
 



ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK 





Nejvýznamnější lázně v Evropě  



Další postup 

 
• Dne 17. 4. 2009 odeslal Karlovarský kraj na ministerstvo kultury návrh na prohlášení nejvýznamnějších 
kulturních památek nacházejících se ve městech trojúhelníku za národní kulturní památky. Jedná se 
o  objekty  - kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, Lázně I., tzv. Císařské lázně, 
včetně sochy Prasíly a sochy léčivé síly v Karlových Varech, Kolonáda nad Křížovým pramenem v 
Mariánských Lázních, Kolonáda Ferdinandova pramene v  Mariánských Lázních - Úšovicích 
včetně staveb provozního charakteru, Lázeňský pavilon Luisina pramene ve Františkových 
Lázních, Lázeňský pavilon Františkova pramene ve Františkových Lázních, Chebský hrad. 
Prohlášením těchto kulturních památek za národní kulturní památky bude jednak deklarována vysoká 
památková hodnota měst trojúhelníku a dojde tím i ke zvýšení jejich prestiže.  
• Příprava nominace k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO je vždy záležitostí dlouhodobou 
a i v případě lázeňských celků se předpokládal etapový postup rozložený do několika let. 
Koordinací přípravy nominačních dokumentací je dlouhodobě pověřeno ústřední pracoviště Národního 
památkového ústavu. Jde vždy o multidisciplinární projekt, na kterém se nutně podílí místní samospráva 
a zástupci státní správy, ale samozřejmě také klíčoví vlastníci objektů, kterých se nominace týká.  
• Při přípravě nominační dokumentace je nezbytně nutná  spolupráce s dalšími resorty, na regionální 
úrovni s danými městy a jejich orgány, odbory a pověřenými pracovníky městských úřadů (jedná se 
zejména o pracovníky mající na starosti územní plánování, rozvoj města, stavební úřad, odbor životního 
prostředí ad.). Základní povinná osnova této dokumentace pro představu o rozsahu údajů nutných pro 
zpracování nominační dokumentace byla  představitelům měst předána v anglickém jazyce s  českým 
překladem na jednání dne 18.8.2007.  



• Nezbytnou součástí je příprava prohlášení památkových zón Karlovy Vary 
a Mariánské Lázně za památkovou rezervaci, včetně jasného a 
jednoznačného popisu hranic a to po schválení dokumentace předané 
UNESCO zastupitelstvy měst.  

• Nedoporučuje se ad hoc korekce navrhovaného území, to byl problém 
předchozích nominací Třeboňska a Luhačovic  

– rozsah území byl malý – nominace byla podezírána jako spekulativní, tj. nesleduje ochranu 
dědictví, ale jeho marketingovou exploataci 

• Vymezení hranic světové památky je jasná neměnná čára. 

• Hranice nárazníkové zóny musí být vedeny dle reality – zkoumají se 
průhledy, zlomy terénu, horizonty – hodnocení není formální, provádí se 
v terénu – prioritou je pohledová ochrana světové památky.  

 

• Města musí věnovat pozornost pořizování nového nebo doplnění platného 
územního plánu. Výhodou při posuzování je existence regulačních plánů 
pro území světové památky. 

 

Další postup 



Příklad: Ochrana a správa statku  
Tato rubrika návrhu na zápis má poskytnout jasný obraz o stávajících legislativních,  

předpisových, smluvních, plánovacích, institucionálních a/nebo tradičních  opatřeních  
a plánu správy  (nebo jiného systému správy) na ochranu a správu statku,  

jak to vyžaduje Úmluva o světovém dědictví.  

NOMINACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH LÁZNÍ NA LISTINU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO 



Příklad – 
Karlovy Vary 

MAPA 



Rozšíření myšlenky skupinové nominace 

• Od Západočeského lázeňského trojúhelníku 

po skupinovou nominaci evropských lázní 

• Analýzy, srovnání, odborná diskuse 

• Vytyčení společných sdílených hodnot 

Ing. Petr Kulhánek | Evropské lázně na cestě do UNESCO | 27.11.2014 





 Andreas Förderer, Baden-Baden 2010 Lubomír Zeman, Karel Kuča, Věra Kučová, Karlovy Vary 2008 

Srovnávací analýza  







Rozšíření skupiny na mezinárodní 

• Počátkem mezinárodní skupiny bylo v lednu 2011 v Paříži ustanovení 

Řídící skupiny starostů (Mayor’s Steering Group), tvořená primátory a 

starosty lázní sdružených pod pracovním názvem The Great Spas of 

Europe.  

• K řešení metodických záležitostí, k posouzení jednotlivých lázní, pro 

přípravu nominační dokumentace a všech dalších potřebných studií si 

toto společenství zřídilo Mezinárodní expertní skupinu (International 

Expert Group), do níž každé město nominovalo svého odborníka. I tato 

skupina se podle potřeby schází (v koordinaci se skupinou primátorů a 

starostů), řeší potřebnou problematiku a předkládá koncepční materiály.  

• Hlavním koordinátorem nominačního procesu v České republice je 

Ministerstvo kultury, které také vykonává v procesu diplomatické kroky.  

Ing. Petr Kulhánek | Evropské lázně na cestě do UNESCO | 27.11.2014 



1. zasedání MEZINÁRODNÍ EXPERTNÍ SKUPINY (IEG):   Karlovy Vary  27. 1. 2012 

IEG: 
Lubomír Zeman – Czech Republic (Chairman)                                
Karel Kuča - Czech Republic 
Jan Prudík - Czech Republic 
Jitka Vlčková – Czech Republic 
Paul Simons – UK  Observers: 
Christopher Pound – UK                    Jaroslava Pokludová - CZ 
Dominique Jarrassé – France           Philipp Ellers – Germany 
Andreas Förderer – Germany           Astrid Krüger – Germany  
Volkmar Eidloth – Germany              Lisa Poetschki – Germany  
Birgit Schmalz – Germany                  Thomas Weichel – Germany  
Barbara van der Wee – Belgium       Peter Weidisch – Germany  
Claudia Massi – Italy                           Dieter Alfter – Germany  



Kritéria a požadavky na společnou nominaci 

• Závěry mezinárodní expertní skupiny 

• Obecná kritéria UNESCO 

Ing. Petr Kulhánek | Evropské lázně na cestě do UNESCO | 27.11.2014 



 Sériovou nominaci k zápisu kulturního statku na Seznam světového dědictví  
    bude podávat Česká republika v roce 2015.  
 
 V tomto procesu je nezbytný souhlas jednotlivých zemí se sériovou nominací. 
 
 Budou nominovány pouze lázně s přírodními minerálními prameny. 

 
 časové vymezení tzv. „dlouhým 19. stoletím“ s přesahem  
                        od počátku 18. století do druhého desetiletí 20. století. 
 
Evropská lázeňská kultura je založena na pramenné léčbě. Tato byla kontinuálně rozvíjena  
od  středověku. Na rozdíl od jejích antických předchůdců, obzvláště římské termální léčby,  
se skládá z: pravidelného jímání minerálních/termálních pramenů, pitné kúry, koupelí ve spojení  
se zábavou a společenským setkáváním (hudba, tanec, hra) a cvičením (sport). Navazujíc  
na počátky v 18. století rozvinula se v 19. století díky posilování středních tříd a rozvoje dopravy  
do masového fenoménu, což mělo své vyvrcholení a také závěr v prvních dekádách 20. století.  

 
Od 18. století do 20. let 20. století Významné lázně Evropy vynikaly kouzlem evropského věhlasu  
a mezinárodním profilem. Jejich rozvoj a vybavení nabízely příkladné mezinárodní standardy  
a představovaly příklady a trendy evropského lázeňského vývoje 19. století. 

Závěry z 1. jednání Mezinárodní expertní skupiny 



Nominované statky budou muset vyhovět kritériím  (ii), (iii), (iv) a (vi)  
      definovaným Operačními směrnicemi k provádění Úmluvy o ochraně  

      kulturního a přírodního dědictví.  
       

 

Kritérium (ii):  

Svědčí  o výrazné výměně vlivů lidských hodnot, přesahující čas, nebo pokrývající 
Kulturní oblast světa ve vývoji architektury, stavebnictví nebo technologie,  
monumentálního umění, projektování měst nebo krajinné tvorby; 
 
Významné lázně Evropy jsou důležitým svědectvím systému zdravotní péče, který se  
v Evropě po staletí rozvíjel při minerálních pramenech, a způsobu života, který se uzpůsobil  
specifickým zvyklostem. Nadto jsou významné lázně Evropy významným dokumentem  
charakteristického rozvoje evropských měst od 18. do počátku 20. století: 
- Osvícenství ve druhé polovině 18. století vedlo k radikální změně v přístupu k přírodě a umění  
a spustilo trvalý společenský proces změny v rozdílu mezi pohlavími a demokratizace.  
Lázně díky své celosvětové atraktivitě byly v tomto procesu experimentálním terénem. 



Kritéria podle Operačních směrnic 

Kritérium (iii): přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici  
nebo o živé či již zaniklé civilizaci 
 
Evropské lázně jsou mimořádným svědectvím společenského konceptu zdraví: Zdraví je rovněž  
výsledek uzdravení, prostředků k udržení zdraví a odpočinku od práce. Tato definice je platná  
dodnes. Znalosti o moci léčení vodou a vodních procedurách byly empiricky odhaleny před staletími a 
vědecky zkoumány od 19. století. Balneologie se etablovala v 19. století jako nezávislé lékařské odvětví. 
Později vzkvétala a doznala velkého významu pro lidskou historii.  
Tyto znalosti jsou dnes v ohrožení a za účelem jejich ochrany musí být navráceny do lidské paměti a 
adekvátně předávány. V neposlední řadě byly lázně pionýry v zavádění zlepšení infrastruktury a nastavily 

měřítka dotýkající se myšlenek a pravidel hygieny.  



Kritéria podle Operačních směrnic 

Kritérium (iv) představovat vynikající příklad určitého typu stavby nebo stavebního či technologického 
komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více příznačných období v lidských dějinách 
 
Významné lázně Evropy mají městské půdorysy se svým vlastním individuálním zaměřením, které kombinují 
architekturu, městskou výstavbu a zahradní architekturu specifickým způsobem, kde okolní kulturní krajina 
tvoří funkční a tvůrčí součást souboru. Významné lázně Evropy mají všechny charakteristiky daného typu 
v neobyčejně vysokém rozsahu a kvalitě. 



Kritérium (vi): představovat mimořádné přírodní jevy nebo oblasti, které vyjadřují přírodní krásy a mají 
mimořádný estetický význam 
 

Evropská léčebná lázeňská kúra empiricky utvářená po staletí a později motivovaná a rozvíjená vědecky je 
založena na ucelené terapii zaměřené na tělo, duševno a ducha lidského bytí. Vedle využití přírodních, 
místně specifických léčebných prostředků tvoří součást nabídky pro relaxaci a inspiraci. Od středověku 
Evropa rozvíjela specifická sídla, u nichž se během roku neměnil tradiční způsob života obecných 
společenských tříd a kde padaly společenské bariéry platné ve společenském životě, stejně jako národnostní 
hranice. 
Významné lázně Evropy jsou místy paměti na proces stírání rozdílů mezi pohlavími v 19. století. Zejména se 
zde setkávaly rozdílné životní styly, a to panevropské myšlení a  názory vysoké šlechty a čím dál tím více se 
vymezující střední třída. Nadto zde vládla ve své době neobvyklá náboženská tolerance.  Rozvíjela se zde 
společenská etiketa. 
Jako místa mezinárodních setkávání byla také politickým jevištěm. Byla obzvláště vhodná pro neformální 
schůzky politických osobností díky beztřídnosti, kterou propagovala, nadto bez výše zmíněných bariér a díky 
skvělé infrastruktuře, kterou nabízela.  
Významné lázně Evropy jako celek a individuální lázně rovněž sloužily jako inspirace umělců. Dodnes 
vypovídají o mimořádných dílech hudby, malířství a světové literatury. 



A: Celkový urbanistický koncept a dispozice lázeňského města 
 
Celkové rozložení města musí odpovídat typu mezinárodních lázní  
              od 18. století do 20. let 20. století.  
Velkoměstská infrastruktura  
Propojení trvalé a rozvinuté plochy města s parky a plochami zeleně 
Úzké spojení lázní s okolní krajinou.  
Mezinárodní prvky jako: 
sakrální budovy různých náboženství; 
zahradní předměstí s mnohdy trvale obydlenými objekty, zadanými, plánovanými  
              nebo budovanými zahraniční klientelou; 
nabídky k zábavě jako kasina nebo koňské dostihy 

Obecná kritéria 



Karlovy Vary 1845                                                                                                                                                   Františkovy Lázně 1810 

Mariánské Lázně kol. 1830 



Obecná kritéria 

B: Výjimečná architektonická hodnota hlavních lázeňských budov  
 
Rozhodujícím faktorem není historie architektury jednotlivých budov, nýbrž rozmanitost  
a kvalita celkové repertoáru odpovídající lázeňské architektury, stejně jako její začlenění do celkového 
kontextu městského urbanismu. Toto platí přednostně pro typické lázeňské budovy  
lázní s minerálními prameny jako lázeňské hotely, místnosti s čerpadly a kryté chodby.  
Architekturu hotelů nebo rezidenčních vil a turistickou infrastrukturu odpovídající všem typům 
evropských lázní se světovým renomé lze začlenit do úvah s ohledem k jejich doložitelnému inovačnímu 
a průkopnickému transnacionálnímu významu. 



Obecná kritéria 

C. Mezinárodní postavení a pověst: 
 

Typickými rysy jsou vysoké procento a široká rozmanitost zahraničních hostů. Přítomnost mezinárodního 
publika by měla být ve městě prokazatelná. Dokladem jsou například: 
lékaři ze zahraničí působící v lázních během lázeňských sezón; 
překlady průvodců do několika jazyků; 
zábavní programy pro zahraniční hosty (literatura, noviny); 
mezinárodní image lázní vystihujíc je samotné pod přívlastky jako "světové lázně", „světové lázeňské 
město" nebo „salon Evropy", nebo antonomasie jako např. Spa nebo Vichy - viz "Andaluská Vichy" pro 
Caldes de Malavella nebo "Kavkazská Vichy" pro Borschom,  
„Italské Karlovy Vary“ pro Montecatini Terme. 
V 19. století se minerální prameny mohly stát i obecným termínem jako „Kissingen Water“ (Kissingenská 
voda) pro umělé slané minerální vody. 

K. Vary, M. Lázně, Wiesbaden, Bad Ems 



Obecná kritéria 

J.W.Goethe (K.Vary, M.Lázně,Teplice),  Ivan Turgeněv (Wiesbaden)  Johannes Brahms (Baden-Baden), Leoš Janáček (Luhačovice)  

D. Kulturní a duchovní význam  
    příspěvek k odkazu evropské kultury: 
 
Lázeňské město by mělo být místem mezinárodních politických setkání a významných politických událostí 
od 18. století až po 20. léta 20. století. Pobyt členů panovnických domů nebo státní představitelů, jejichž 
přítomnost se zároveň odrazila ve vzhledu města.  
Mimoto by měly být Významné lázně vysoce atraktivní pro známé umělce, v jejichž díle se odráží jejich 
pobyty.  



          Karlovy Vary 
 

Mezinárodní filmový festival 



     Mariánské Lázně 
 

Mezinárodní festival  
Fryderyka Chopina  

http://www.chopinfestival.cz/photos/photogalery/2011/IMG_0879.jpg


Každé jednotlivé město, které se má stát součástí sériové nominace, musí zároveň splňovat vysoké 
standardy UNESCO v oblasti autenticity a integrity místa světového dědictví (čl. 79-95 Operačních 
směrnic). To znamená, že celková, historická urbanistická struktura a základy historických budov musí 
být zachovány, tj. staré budovy musí být v dobrém stavu, restaurovány a konzervovány, a musí být 
vyjádřen urbanistický charakter lázeňského města mezinárodního významu. 



Každé jednotlivé lázeňské město musí být schopno přispět určitým obsahem do celkové nadnárodní 
nominace, tj. musí přispívat hodnotami, které obohacují celkovou hodnotu série, které nejsou u jiných 
měst z historických důvodů zastoupeny nebo jim zcela chybí.  
 

Tento individuální příspěvek v jeho obsahu může být ovlivněn různými způsoby: 
vztahující se k historickému rozvoji lázní – např. město jako celek může reprezentovat určitý prototyp, 
charakteristiku dané doby nebo konečné stádium rozvoje evropských lázeňských měst; 
typologicky příbuzný – např. město může reprezentovat jako celek a jednotlivými prvky specifickou 
formální nebo funkční variantu obecného typu mezinárodního lázeňského města od 18. století do 20. let 
20. století; 
koncepční – např. pokud město jako celek nebo díky nějakému individuálnímu aspektu přináší výjimečné 
řešení, umělecké, funkční či technické, které se projevuje jako inovační a příkladné. 



Výsledná skupina Great Spas of Europe 

• Přehled nominovaných měst 

• Příklady a ukázky 
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ITALY 
Montecatini  Terme 
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GERMANY 
Baden-Baden 
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Bad Ems  (GER) 
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Wiesbaden (GER)  
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Bad Homburg (GER)  
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AUSTRIA 
 

Baden bei Wien 
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Bad Ischl (AUT) 
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FRANCE 
Vichy 
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BELGIUM 
Spa 
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UNITED KINGDOM 
Bath 



Současný stav 

• Příprava členských měst 

• Stav na konci roku 2013 

• Stav roku 2014 
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Příprava členských měst 

• Jednou ze zásadních nutností bylo zajištění souhlasu jednotlivých 

příslušných ministerstev zúčastněných zemí s účastí svých národních 

lázní. V ČR je po odborné stránce hlavním garantem Národní památkový 

ústav a kromě Karlovarského kraje je do procesu zapojen i kraj Zlínský. 

Role a postavení ČR v celém procesu je dána faktem, že nominaci bude 

podávat jako koordinátor právě náš stát. Bylo dohodnuto, že jazykem 

podání sériové nominace bude angličtina, stejně jako jazykem jednacím a 

jazykem všech průvodních dokumentů. 

 

• Aby česká lázeňská města mohla snadněji zajistit a financovat proceduru 

přístupu svých obcí na Seznam světového dědictví UNESCO, vytvořila na 

podzim roku 2012 dobrovolný svazek obcí České lázně – salony Evropy 

 

Ing. Petr Kulhánek | Evropské lázně na cestě do UNESCO | 27.11.2014 



Stav ke konci roku 2013 

• Na konci roku 2013 se situace v procesu přípravy zapsání evropských lázní na 

Seznam světového dědictví UNESCO posunula o kvalitu výše - hlavní režie 

celého procesu se ujalo Ministerstvo kultury České republiky, které, za pomoci 

stávajících struktur (skupiny starostů a expertů), vytvořilo a do činnosti uvedlo 

oficiální strukturu pro přípravu nominační dokumentace a všech dalších 

doprovodných materiálů.  

• Nejvyšším orgánem se stala Mezinárodní řídící skupina (International Steering 

Group, ISG), vedená zástupcem Ministerstva kultury České republiky, jejímiž 

dalšími členy jsou zástupci jednotlivých národních ministerstev. Jí je podřízena 

Mezinárodní pracovní skupina (International Working Group, IWG), vedená 

českým koordinátorem. Členy jsou národní koordinátoři, uznávaní experti na 

danou problematiku. Jejich subdodavateli jsou pak odborné instituce, jako muzea, 

archivy, infocentra apod. 
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Stav roku 2014 – poslední události 

• Nově vzniklá struktura projektu přehodnotila časový harmonogram přípravy 

nominační dokumentace a všech potřebných dalších dokumentů a stanovila jako 

cílové datum podání leden roku 2017 (návrh do konce září 2016). Jejím prvním 

úkolem je pak co nejrychlejší příprava Formuláře 2B, tzv. Malého pasportu, 

kterým by se lázeňská města přihlásila k nominaci do Centra světového dědictví v 

Paříži a deklarovala stručně důvody své nominace. Formulář 2B byl jednotlivými 

státy signován a ve společné verzi pak každým státem individuelně odeslán do 

Paříže v červnu 2014. 

 

• Zapojená lázeňská města se tak stala  

oficiálními kandidáty na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. 
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BALNEOLOGICKÝ INSTITUT 
KARLOVY VARY, o.p.s 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renata Bezdíčková 

17. konference SLM ČR 
27. – 28. 11. 2014 
Lázně Bělohrad 



 

• V lednu roku 2013 byl v Karlových Varech založen Balneologický institut Karlovy 
Vary, o.p.s. (BIKV) 

 
• Zakladatelem BIKV je Statutární město Karlovy Vary 
 
• Zakládajícími partnery jsou AXXOS hotel & spa management, s.r.o. , Imperial 

Karlovy Vary a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s., Savoy Westend Hotel 
 
• BIKV je členem Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech 
 
• V roce 2014 je podporovatelem BIKV i Krajský úřad Karlovarského kraje 



 

 
• Vzdělávací činnost 
• Odborné znalectví  
• Poradenská činnost  
• Projektová činnost 
• Informační a popularizační činnost 
• Konzultační činnost 

 
 
v oblastech balneologie, balneomedicíny, balneoterapie, balneogeologie a 
ostatních příbuzných oborech. 
 
 



Semináře pro lázeňské lékaře 2013 
8 seminářů, 288 lékařů, průměrná účast 36 lékařů 
 
21. 05. 2013 Chronická žilní onemocnění dolních končetin v klinické praxi  
02. 07. 2013 Staronová léčba ICHDK – mikrocirkulace 
17. 07. 2013 Příznivý vliv ortomolekulární medicíny na zdraví 
03. 09. 2013 Kontinuální monitoring glykemie – CGM v praxi 
15. 10. 2013 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 

  Systémová enzymoterapie (SET) 
22. 10. 2013 Moderní léčba osteoartrózy 
26. 11. 2013 Ortomolekulární medicína pro zkvalitnění péče o lázeňské  
  pacienty  
11. 12. 2013 Moderní trendy v léčbě diabetika 



Semináře pro lázeňské lékaře 2014 
14 seminářů, 672 lékařů, průměrná účast 48 lékařů 
 
08. 01. 2014 Význam stanovení vitamínu D v diabetologii; časná diagnóza  
  karcinomu prostaty; moderní léčba DPP4 inhibitory 
12. 02. 2014 Roztroušená skleróza 2014 – novinky a symptomatická léčba;  
  Inovace v terapii NSAID 
26. 02. 2014 Účinná a bezpečná léčba diabetiků 2. typu – Liraglutid, inzulín 
26. 03. 2014 Léčba hypertyreózy a hypotyreózy 
02. 04. 2014 Celotělová kryoterapie jako metoda nefarmakologické léčby i  
  účinné prevence; celotělová kryoterapie a její přínos v léčbě  
  chorob pohybového aparátu 
16. 04. 2014 Intervenční léčba hypertenze a ICHS; současná echokardiografie 
  a spec. intervenční metody v diag. ICHS; ambulantní monitorace 
  v kardiologii a intervenční arytmologie 



Semináře pro lázeňské lékaře 2014 
 
06. 05. 2014 Racionální léčba bakteriálních infekcí močových cest 
10. 06. 2014 Praktická doporučení pro léčbu NOAC 
  Rivaroxaban v léčbě HŽT a PE 
10. 07. 2014 Viskosuplementace - princip + aplikace kyseliny hyaluronové do 
  kloubů 
08. 09. 2014 Novinky v balneologii a rehabilitaci v zahraničí; přínos  
  kryoterapie v balneologii a rehabilitaci, kasuistiky; moderní léčba 
  DM II 
05. 11. 2014 Boj proti civilizačním (volnoradikálovým) onemocněním -  
  Biofotonický scanner; Platforma ageLOC - technologie ageLOC® 
25. 11. 2014 Včasné zahájení léčby inzulínem u pacientů s diabetem II. typu 
  Úroveň kompenzace diabetiků v ČR při zahájení léčby inzulínem 
  a bariéry zahájení inzulínové terapie 



02. 12. 2014 Hepatitida C - epidemiologie a léčba 
16. 12. 2014 Specifika inzulinoterapie pacientů ve zralém věku; Glifloziny –  
  (r)evoluce ve skupině antidiabetik 
 
Odborné akce pro nelékaře – lázeňské sestry a fyzioterapeuty 2013 a 2014 
 
16. 10. 2013 Kardiopulmonální resuscitace; systémová enzymoterapie 
14. 01. 2014 Léčivé rostliny v balneologii a přísadové bylinné koupele  
09. 04. 2014  Odborná konference pro nelékařský zdravotnický personál  
   „Lázeňství v Karlovarském kraji“  
08. 09. 2014 Novinky v balneologii a rehabilitaci v zahraničí; přínos  

  kryoterapie v balneologii a rehabilitaci, kasuistiky; moderní léčba 
  DM II 

 
 



Odborný seminář pro balneotechniky 
30. – 31. 10. 2014 Teoretická balneotechnická průprava 
 
• Přírodní minerální vody; rozdělení balených vod, aktuální problematika balených vod v 

ČR i EU, související legislativa – zákon o potravinách, nařízení EU, značení balených 
minerálních vod 

• Legislativní zajímavosti - odraz požadavků balneotechnické praxe + připravovaná 
legislativa 

• Terénní měření parametrů podzemních vod v balneotechnické praxi  
• Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika 
• Odpovědnost v balneotechnické praxi z hlediska práva 
• Preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů v příkladech z oherského riftu; 

Hydrogeologické poměry zřídelních struktur sokolovské a chebské pánve a jejich 
ovlivnění antropogenními faktory 

• Peloidní provozy ve FL včera dnes a zítra; Pohled do historie, současný stav, výhled do 
dalších let, praktické připomínky k vedení peloidních provozů 

 
 
 



 

 
Odborné posudky a projekty 2013 a 2014: 
 
•  Hydrogeologický posudek zkrácené analýzy rizik pro ČEPRO 
• Odborný posudek k podnikatelskému záměru zřízení rehabilitačního centra 
• Odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny 

pro potřeby využití přírodních léčivých zdrojů, lokalita - Františkovy Lázně 
• Odborný posudek pro proces osvědčení zdroje -  hydrogeologický a 

hydrogeochemický posudek a odborný posudek o využitelnosti zdroje k 
léčebným účelům, lokalita - Jihomoravský kraj 

• Odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny o 
využitelnosti přírodní minerální vody, lokalita - východní Čechy, 
Královehradecký kraj 

 



• Vytvoření databáze doposud vydané balneologické a geologické literatury  
      z oblasti Karlových Varů a lázeňských míst v ČR  - www.bikv.cz/knihovna  -  
      cca. 530 položek 
 
• BIKV vytvořil databázi lázeňských a odborných lékařů, působících v lázeňských 

domech a sanatoriích v Karlových Varech a regionu, databázi vrchních sester 
hotelů a sanatorií a vedoucích nelékařských pracovníků v lázeňství, farmaceutů, 
lékárnických asistentů, lékáren a farmaceutických firem v ČR.  
 

• MinWat2014 - BIKV spolupracoval na organizaci mezinárodní multidisciplinární 
konference o minerálních vodách, která se konala 8. -11. 9. 2014 v hotelu 
Thermal v Karlových Varech.  Zajistili jsme organizaci dvou odborných setkání 
mezinárodní Komise pro minerální a termální vody (IAH). 

http://www.bikv.cz/knihovna


 

• BIKV je členem expertní skupiny pro přípravu Strategie Karlovarského kraje pro 
inteligentní specializaci (S3 strategie) – věda, výzkum, inovace a  vzdělávání 

 
• Spolupracujeme se statutárním městem Karlovy Vary na připomínkování a 

zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM).  Jsme 
členy přípravného výboru a dvou pracovních skupin k realizaci  Integrovaného 
plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ).  
 

• Zapojení do pracovní skupiny Cestovní ruch pracoviště KARP - Karlovarské 
agentury rozvoje podnikání, spolupráce na aktualizaci PrKk a Strategie rozvoje 
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje pro roky 2014 – 2020 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

  
? 



 

BIKV nabízí spolupráci 
 
• Institucím 
• Odborníkům 
• Podnikatelským subjektům 
• Jednotlivcům 
 
Nabízíme aktivní spolupráce na vzdělávacích, poradenských, konzultačních, 
výzkumných a osvětových činnostech institutu.  
 
 



 
Renata Bezdíčková 
ředitelka 
 
Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 
I.P. Pavlova 891/7 
360 01 Karlovy Vary 
 
info@bikv.cz  
www.bikv.cz 
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Výzkumný ústav balneologický, veřejná 

výzkumná instituce 

Mšené-lázně, Česká Republika 
 

byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 9. 6. 2011 

 
 



Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 

   VÚB navazuje  na zrušený a chybějící Výzkumný ústav balneologický s.p. 

(dále VÚB s.p.), který byl založen v roce 1952, velmi napomohl rozvoji 
československého lázeňství na vědeckém podkladě, získal prestižní 
postavení doma i v zahraničí, a v  roce 1992 byl zrušen. Vedení VÚB, v.v.i. 

Ředitelem ústavu je Ing. František Och 

Rada ústavu 

Ing. František Och, předseda Rady ústavu, Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc, 

RNDr. Ondřej Mráz, RNDr. Jiří Schlanger, MUDr. Lubomír Mankovecký, 

CSc, Ing. Josef Bíža, Ing. Václav Dvořák, MBA 



Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 

RENESANCE BALNEOLOGICKÉHO VÝZKUMU a Výzkumný ústav balneologický v.v.i.,  

Původní Výzkumný ústav balneologický s.p. vznikl 1.ledna1972 se sídlem v Mariánských lázních 

a bez náhrady zanikl 2. srpna1993. Od té doby bylo učiněno několik pokusů o obnovu instituce 

zajišťující výzkum v lázeňství a až v roce 2011 byl založen Výzkumný ústav balneologický v.v.i. a 

následně i Balneologický institut ops v Karlových Varech.  

Výzkumný ústav balneologický v.v.i. není napojen na státní rozpočet vědy a výzkumu a na svoji 

činnost musí získávat prostředky z dotací a podpor, zakázek na projekty a odborná posouzení. 

Významnou pomocí je zatím dobrovolná práce externích vědeckých a odborných pracovníků, kteří 

nezištně přispívají k rozvoji VaV činnosti ústavu. Ústav tak přežil období krize, překonal období 

administrativních barier pro získání dotačních podpor, kdy každý žadatel o dotační podporu musí 

doložit výkazy nejméně 2 (někdy i 5) uzavřených účetních období. Teprve v letošním roce jsme 

tedy mohli být žadateli o dotační podporu především z evropských fondů, přičemž letošní rok 

většina výzev už končila a nebyla vypisována vhodná témata. Přesto, jak dále ukážeme, se podařilo 

založit řadu témat do RIS3 Ústeckého kraje, jejichž existence je podmínkou ex ante pro získání 

dotací z programu Horizon 2020, především ze sociální výzvy Health, demographic change and 

wellbeing. 



Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 

 1. Vývoj českého lázeňství v letech 2000 až 2013  

Se zavedením systému zdravotního pojištění v roce 1993 se změnil plátce hrazené lázeňské péče z 

České správy sociálního pojištění na zdravotní pojišťovny. Od roku 2000 jsou data ve všech 

tabulkách a grafech uváděna za všechny rezorty a od roku 2003 jsou zahrnuty i lázeňské hotely, 

které poskytují lázeňskou léčbu. V tabulce 1 uvádíme srovnání počtu ošetřovacích dnů v roce 2000 

a v roce 2013 souhrnně pro všechny skupiny (dospělí, dospívající, děti).   

 
Zdroj úhrady Forma  Počet ošetřovacích 

dnů v roce 2000 

Počet ošetřovacích 

dnů v roce 2013 

pojišťovna Komplexní léčebná péče 3 408 607 1 321 977 

pojišťovna Příspěvková lázeňská péče     506 493    246 222 

pojišťovna Celkem 3 915 100 1 568 199 

samoplátci Tuzemci     301 659    919 820 

samoplátci Cizinci 1 322 764 2 086 421 

samoplátci Celkem 1  624 423 3 006 291 

Pojišťovna+ 

samoplátci 

Celkem 5  539 523 4 574 440 
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Počet ošetřovacích dnů v českých lázních od roku 2000 do roku 2013 ve všech 

skupinách celkem (dospělí, dorost, děti) klesl z 5 539 523 dnů na 4 574 440 (zdroj 

srovnání statistik UZIS 2000/2013). Přitom od roku 2003 jsou zahrnuty do statistik i 

lázeňské hotely, které poskytují lázeňskou léčbu. Ještě výraznější pokles zaznamenal 

počet ošetřovatelských dnů hrazených zdravotní pojišťovnou, a sice z 3 915 100 v roce 

2000 na 1 568 199 v roce 2013.  

 

Rok 2014 se má být rokem výrazné změny z hlediska počtu ošetřovacích dnů. Podle 

prognózy vývoje finančních zdrojů pro poskytování hrazených zdravotních služeb 

pojišťovnou se nedá očekávat za stávající legislativy, že to bude změna trvalá. 

 

 



Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 

 

2. Role preventivní péče v systému péče o zdraví lidu (podle stejnojmenného 

zákona č. 20/1966) a v systému zdravotních služeb (podle zákona 372/2011) 

 V systému péče o zdraví lidu byla zákonem 20/1966 upravena, resp. nastavena i 

léčebně preventivní péče, která podle zákona zahrnovala především: ambulantní 

péči, lůžkovou péči, Záchrannou službu, Lázeňskou péči, Lékárenskou péči a 

Posudkovou činnost. Po vydání Zákona 372/2011 o zdravotních službách se sice 

preventivní péče stanovuje, nicméně vzhledem k neexistenci nebo neúplnosti 

potřebných dat ze zdravotních záznamů, jde spíše o proklamace. Výsledek? : 
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 Náklady na preventivní péči v rámci zdravotnických služeb v České republice činí 

necelé 4 promile z celkových úhrad zdravotních pojišťoven za zdravotní péči. Jde o 

bezkonkurenčně nejnižší podíl ve srovnání s tradičními zeměmi EU. Náklady na 

preventivní péči dokonce nejsou v UZIS sledovány. V minulosti, do roku 1990, tedy 

plnily lázně v rámci zdravotní péče nejen léčebnou rehabilitační funkci, ale také, i 

když v menším rozsahu, i léčebně preventivní funkci.  

 Blýská se však na lepší časy. MUDR. Vladimír Valenta, PhD, nám. min. zdrav. a 

hlavní hygienik, Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 

prevence nemocí, to může být světlo na konci tunelu s možnými dopady i na 

lázeňství. 
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3. Argumentace minulých vedení resortu zdravotnictví pro omezování podpory 

lázeňské péče 

 Pro plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) 24. června 2013 tehdejší 

ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc podepsal materiál Situace lázeňství v ČR. 

Podle něj důvodů pro pokles počtu pacientů, jimž je léčba hrazena ze zdravotního pojištění, je 

několik. Jde o: 

• reakci na vývoj medicíny – v řadě případů není medicínsky opodstatněné, aby byla pacientům 

lázeňská léčba navrhována opakovaně, 

• zdravotní pojišťovny důsledněji posuzují efekt navrhované lázeňské léčby, 

• vliv zavedení regulačních poplatků za pobyt v lůžkovém zařízení, 

• vliv pracovního trhu, kdy si zaměstnanci již nemohou dovolit odjet na 3 týdny do lázní v rámci 

pracovní neschopnosti nebo dovolené, 

• pokles platební schopnosti obyvatelstva. 
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 Tyto důvody již většinou nejsou relevantní, vzhledem k novým opatřením MZ ČR z 

druhého čtvrtletí roku 2014 a k předpokládanému schválení novelizovaného 

Indikačního seznamu možná do konce roku 2014. Přesto české lázeňství prochází i 

nadále prakticky obdobím stagnace. 

  

 Svaz léčebných lázní, MZ ČR a ČLS JEP organizovaly na půdě Senátu ČR veřejná 

slyšení pod emociálním názvem „Konec českého lázeňství“, která sice na problémy 

upozorňovala, nicméně spíše vedla a vedou k postupnému návratu k minulým 

pravidlům, která však nejsou strategickou pozitivní změnou, protože i za jejich 

platnosti české lázeňství se nerozvíjelo nijak dynamicky. 
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4. Jaké jsou možné cesty pozitivní racionální změny – smart innovation? 

 Je jasné, že k minulým rolím lázní v 19. století a na počátku 20. století, které byly 

charakterizovány nejen léčebnou, ale i společenskou funkcí, se již nelze v moderní 

společnosti vracet. Většina tradičních metod léčebných lázeňských metod se za 

posledních 50 let prakticky nezměnila (kromě procedur víceméně wellness 

charakteru).  

 V listopadu 2013 Výzkumný ústav balneologický (VÚB) dokončil strategickou 

studii na zvanou RIS3L ÚK (RESEARCH INNOVATION STRATEGY 3 pro 

lázeňství Ústeckého kraje) i když některé závěry mají obecný význam. Zpracování 

této studie bylo podpořeno a částečně hrazeno z prostředků Fondu Ústeckého kraje. 

Uvádíme jen velmi stručný výtah: 
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Strategická studie stanovila dvě základní strategické inovační vize. 

 

Vize 1 Inovační rozvoj tradičních technologií lázeňské péče využívajících přírodní léčivé zdroje 

(PLZ), založený na používání poznatků medicíny založené na důkazech (Evidence Based 

Medicine). Kritériem musí být nejen ekonomická, ale i zdravotní (klinická) efektivnost. Skutečná 

efektivnost jak ekonomická, tak klinická není nejen v lázeňství, ale ani v jiných zdravotních 

službách, měřena a tím ani používána. V českém zdravotnictví použití HTA (health technology 

assessment) v oblasti schvalování léků začíná s problémy, ale tendence v EU, USA a Kanadě jdou 

k dynamickému zavádění v celém systému zdravotní péče. Na rozhodovací úrovni státní správy, 

především v resortu zdravotnictví bude nutné změnit přístup k léčebné preventivní péči (LPP). 

Není možné řešit dílčí izolovaná opatření LPP (screening rakoviny prsu, konečníku a děložního 

čípku, dětská rekreace typu Mořský koník) odděleně od systémového pojetí. Absence systému 

léčebné preventivní péče vede k vyšším a stále rostoucím nákladům léčebné péče projevujícím se v 

nákladech léčebných zařízení (především nemocnic) a v nákladech na léky.  
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 Jde o formulaci a obhájení inovovaných rolí českých lázní jako důležitého 

prvku efektivnosti primární preventivní péče a rehabilitace v rámci celého systému 

zdravotnických služeb. Výzkum transferů dobré praxe využití EBM a jejich aplikace do 

českých podmínek bude financován z EU programu, žadatel VÚB, je přislíbena 

spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc, FZV, s Ústavem hygieny a 

epidemiologie 1. lékařské fakulty UK, s EuroMISE Mentor Association (biomedicínská 

informatika) a s Katedrou zdravotnické techniky Fakulty biomedicínského inženýrství 

ČVUT. Přivítáme lázně, které by byly ochotné spolupracovat na zavádění EBM a 

HTA do lázeňské praxe, a to od úrovně konzultací pro diplomové práce až po roli 

partnera s finančním příspěvkem. V budoucnu půjde o významný marketingový 

nástroj. Pacient bude mít zájem se léčit v lázeňském zařízení, které poskytuje služby na 

vědeckém základě (EBM) s prokazatelným klinickým efektem, a které na základě 

personalizovaného přístupu s ním budou umět komunikovat i mimo dobu lázeňského 

pobytu. Na druhé straně by mělo být i zájmem zdravotní pojišťovny, aby lázeňský 

léčebný pobyt byl klinicky i ekonomicky efektivní.)  
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Vize 2 Využití odborných a vědeckých kapacit českého lázeňství pro účast na zcela novém 

programu výzkumu a poskytování léčebné a preventivní péče v oboru Ageing, především pro 

udržování pracovní schopnosti osob 50+. V pojetí programu Horizon 2014 – 2020, kde je 

vyhlašována sociální výzva Health, demographic changes and wellbeing (Zdraví, demografické 

změny a životní pohoda) půjde o návrh a implementaci příslušně zaměřené sociální inovace ve 

zdravotních i sociálních službách. VÚB pracuje na pilotním projektu léčebně-preventivní péče 

osob 50+ pro udržování pracovní a funkční schopnosti a vytváření příslušného IS pro tzv. Age 

management v rámci CSR (corporate social responsibility) v podnicích a SSR (state social 

responsibility) ve státní akomunální správě. Návazné problémy sociálního charakteru řeší 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Lázeňská odborná pracoviště budou mít možnost podílet 

se s VÚB na vývoji a ověřování preventivních a rehabilitačních metod zaměřených na udržování 

fyzické a duševní kondice osob 50+. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí řeší využití konceptu 

pracovního lékařství, zařazení informací z pracovního lékařství do instrumentária MPSV, 

aktivizaci aktivní politiky zaměstnanosti (poradenství, tripartita), zavedení Work Ability Index a 

znovu zavedení Mezinárodní Klasifikace Funkčních schopností, disability a zdraví.   
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Pokud má stát podporovat vznik nových pracovních míst, pak musí znát funkční a 

pracovní charakteristiky stávajících a potenciálních uchazečů o práci, především ve 

skupině 50+. Rovněž by měl být stanoven program, jak na vývoj těchto charakteristik 

působit z medicínského i sociálního hlediska. 

Výzkumný ústav balneologický v.v.i. je jediným vědecko-výzkumným pracovištěm 

oboru zdravotnictví, které se podílelo aktivně na práci Rady vlády pro Ageing a Age 

management pod gescí MPSV ČR v roce 2013. VÚB je hlavním iniciátorem 

realizovaného začlenění této problematiky do okruhu sociálních inovací v rámci RIS3 

Ústeckého kraje. Financování tohoto výzkumu bude zajišťováno jednak z Operačního 

programu zaměstnanost a jednak z prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti.  

Přestože existence VÚB trvá teprve několik let, stal se součástí vědecko-výzkumné obce 

v Ústeckém kraji a ČR. Úkoly vyplývající z vizí 1 i 2 je však nutné řešit nejen 

kapacitami Ústeckého kraje, ale i českými a zahraničními kapacitami tak, jak to je 

obvyklé formou partnerství v rámcových programech EU. 
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1. RENESANCE 

 Leonardo da Vinci – Dáma s hranostajem 

 Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu 13. 

století a 14. století. Její kolébkou bylo jednoznačně město Florencie. 

Hospodářská prosperita měst vedla k rozvoji stavitelství a výtvarného 

umění. Odlišný životní styl obyvatel italských měst a zároveň relativně 

značná politická svoboda stály u vzniku nového typu renesančního člověka. 

V jednotlivých druzích umění vznikaly nové prvky, ale některé rysy byly 

pro renesanci ať již jako epochu, nebo pro umění, které vytvářel renesanční 

člověk, společné. 
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Renesance v umění Renesance v lázeňském výzkumu 

antropocentrismus 

Klade se důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a 

pozemský život. Renesanční člověk se vymaňuje ze 

středověkého způsobu myšlení, tj. zájem se od Boha obrací 

směrem k člověku samému. 

Klade se důraz na člověka, personalizovaný přístup, 

vymanění z tradičního životního stylu, ve zdravém těle zdravý 

duch  

individualismus 

Člověk se stává všestranně rozvinutou osobností. Vznikají 

životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od 

středověku podepisují svá díla. 

Způsob myšlení směrem k osobní odpovědnosti za své zdraví, 

svoboda jedince končí na hranicích svobody druhého.  

humanismus 

Renesance se obrací zpět k antice a antické kultuře a přebírá z 

ní velké množství prvků, které dále tvůrčím způsobem užívá a 

přetváří. 

Renesance ve výzkumu lázeňství se vrací zpět ke vzniku 

nových výzkumných a vzdělávacích institucí, navazuje na 

tradiční léčebné postupy, hledá se nová vize dalšího vývoje 

lázeňství nejen úzce definovaného použitím PLZ, ale i 

kombinace s aplikací léků. Pacient vedle fyzického stavu má i 

duševní a sociální rozměr.  

vědecký základ umění 

Spousta umělců byla skutečně „renesanční“, zabývali se i 

anatomií, optikou, technologiemi, které pak užívali ve své 

tvorbě. Typickým příkladem je užití perspektivy v malbě a 

kresbě či odlévání soch z bronzu. 

Vědecký základ umění léčit, je nutné využívat výsledky VaV 

i z jiných oborů s podporou technického rozvoje. Celostní 

medicína. Typickým příkladem je využití EBM a HTA 

 
Typické rysy renesance v jednotlivých druzích umění a renesance lázeňského výzkumu 
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6. Závěry 

Co děláme teď: 

- ALZcare - projekt DS se zvláštním režimem, 

- Pilotní projekt EBM,  vhodný Léčebný plán podle Dg páteře a KK, 

- úspory energií, 
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Kontakty 

 

 Adresa: Mšené-lázně, Prosek 174, PSČ 41119, ČR 

 Mobil +420606623666 

 E-mail: och@balneologie.eu 

 Website: www.balneologie.eu 

 Kontaktní  jména:  Frantisek Och, Václav Dvořák, Jana Zvárová, 

Ondřej Mráz,  Josef Bíža,  
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KONEC 
 

DOTAZY? 
 

Adresy a kontakty jsou také na www.balneologie.eu 

 

 

http://www.balneologie.eu/
http://www.balneologie.eu/


RNDr. Pavel Suchánek 

 
 

Institut klinické a experimentální medicíny  

Centrum pro výzkum chorob srdce a cév 

Praha 

Resort Svatá Kateřina 

Zdravá výživa  

– vracíme se zpět 



Co je zdravější strava 
• Již starověcí lékaři… 

• Moderní výživa 

• Od konce druhé světové války 

• Strava – vliv na zdraví, realimentace vojáků 
ze zajateckých táborů 

• Realimentace americkou stravou vs. ryby, 
vegetariánská  

• Po americké stravě nadváha, vysoký 
cholesterol, vysoký krevní tlak 

• Definováno co je zdravé a co není  



Co je zdravější strava 

• Doporučení z roku 1947 

• Udržovat optimální tělesnou hmotnost 

• Omezovat konzumaci tučného 

• Omezit konzumaci sladkého 

• Omezit , nebo zcela vyřadit konzumaci 
alkoholu 

• Omezit, nebo zcela vyřadit kouření 

• Udržovat se v tělesné kondici.. 



Jak se mění výživová 

doporučení 
 Reakce na zdravotní stav populace 

• Obezita – zanedbatelný problém 

• Problém chudokrevnost, nedostatečná 

výživa – zvýšit přísun železa z masa… 

• Zvýšení hladiny cholesterolu - nárůst 

výskytu infarkt a onemocnění cév 

• Omezit tuky a cholesterol tj. pozor na 

vajíčka a červené maso 

 

 



Paradoxy 

 Cholesterol z vajíček nemá žádný zásadní 

vliv – tělo si cholesterol vyrobí samo 

 Tuk z červeného masa nezvyšuje hladinu 

cholesterolu – přeměna na olivový olej 

 Riziko – správná tepelná úprava, na 

správném oleji 



Jak se mění výživová 

doporučení 
 Problém obezita a diabetes 

 Omezit přísun energie 

 Nutno jíst pravidelně  

 Omezit cukr 

 Omezit tuky 

 

 



Jonathan Swift 

 Každý chce žít dlouho, 

ale nikdo nechce být 

starý. 



Stanislaw Jerzy Lec 

 Tlustí lidé žijí kratší 

dobu, ale jedí déle 



Energetická rovnováha 

příjem výdej 

energetický obsah stravy 

„nastavení“ metabolismu 

termogeneze 

pohybová aktivita 



Jak energie ovlivňuje délku života ?  

 Snížené riziko nemocí srdce a cév 

 Prevence diabetu 

 Snížení krevního tlaku 

 Snížení úmrtnosti 

 Zlepšení kvality života a zdravotních 

komplikací spojených s obezitou 

Každý dlouhodobě ztracený kilogram prodlužuje 

 život o 3 měsíce 

Williamson DF et al, Am J Epidemiol 1995 



Jaký prospěch přináší snížení 

hmotnosti?  

 Strava průměrného Japonce obsahuje 

zhruba 2300 kalorií - japonští muži dožívají 

v průměru 76,7 let 

 Zápasníci sumo 5500 kalorií - dožívají se 

věku 56 let 

 Obyvatelé jihojaponského ostrova 

Okinawa  - jedí ještě o něco méně  - než 

ostatní Japonci - dožívají se také nepatrně 

vyššího věku, než je průměr 



Jaký prospěch přináší snížení 

hmotnosti?  

 1500 kalorií denně – jen šest let navíc, 

průměrný věk maximálně na necelých 82 

let 

 ALE: Kvalita života, riziko úmrtí ze 

zlomeniny díky křehkých kostem z 

podvýživy… 

 Léta trápení a úsilí věnovaného tomu, aby 

člověk zůstal extrémně štíhlý, nepřinášejí 

odpovídající zisk ve formě delšího života 

 



SUMO 

 

 

 

 

 

 

 5000 - 6000 kcal/den (Japonec 2300) 

 prevalence 

 diabetes 5,2% 

 dna 6,3% 

 hypertenze 8,3% 

 urikémie korelovala významně s 

hmotností 

Am J Clin Nutr, 1976, s. 1167 



Dyslipoproteinemie 

Uvolňování VMK postprandiálně 

VLDL1 – denzní LDL 

Interleukin 6, adiponektin 

VCAM, ICAM 

Změna charakteristik monocytů 

po průchodu  tukovou tkání  

Riziko viscerální tukové tkáně,  

neboli tuku uvnitř břich 





Diabetes mellitus 2.typu  61% 

Hypertenze 17% 

Ischemická choroba srdeční  17% 

Onemocnění žlučníku  30% 

Osteoartritida  24% 

Nádory prsu  11% 

Nádory endometria  34% 

Nádory střev  11% 

Wolf et al, Obes Res, 1998 

Prevalence 

onemocnění se vztahem k obezitě 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rizika vzniku onemocnění,  

spojených s nadváhou a obezitou,  

prudce stoupají 

Normální hmotnost 
BMI < 25 

výskyt v % 

Relativní 
riziko  

Hypertenze 

Kardiovaskulární 
onemocnění 

Diabetes 2. typu 

Dyslipidemie 

Hyperurikemie 

Artróza 
Spondilitida 

11.1 

6.8 

2.2 

10.4 

1.0 

25.5 

34.1 

17.5 

8.3 

28.6 

3.4 

43.3 

3.1 

2.6 

3.8 

2.7 

3.4 

1.7 

Nadváha/obezita 
BMI  25 

výskyt v % 

Data: Česká republika 2000/2001, soubor 3056 osob  



Prevalence diabetu a hypertenze 

podle kategorií hmotnosti 

Mokdad et al. JAMA 2003;289:76. 

BMI 

< 25 25 – 30 30 – 40 > 40 

diabetes (%) 4,1 7,3 14,9 25,6 

hypertenze (%) 15,9 27,8 40,9 50,9 

cholesterol (%) 23,5 34,1 39,4 36,2 



                                 (BMI >35 vs <22 kg/m2) 

Obezita nejvíce zvyšuje riziko 

diabetu 

Field AE, Arch Intern Med 2001;161:1581-6. 

ICHS 
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30 

Žlučové kameny 

3.3 
3.7 

 TK 

4.2 

2.9 
2.4 

1.7 

Diabetes 

41.2 
30.1 studie 77,690 žen a 46,060 mužů: 10leté riziko 

muži ženy 

50 



Jaký prospěch přináší snížení 

hmotnosti?  

 Snížené riziko nemocí srdce a cév 

 Prevence diabetu 

 Snížení krevního tlaku 

 Snížení úmrtnosti 

 Zlepšení kvality života a zdravotních 

komplikací spojených s obezitou 

Každý dlouhodobě ztracený kilogram prodlužuje 

 život o 3 měsíce 

Williamson DF et al, Am J Epidemiol 1995 



Jaký prospěch přináší snížení 

hmotnosti?  

 Paradox studií na válečných veteránech 

 60 let, 7,5 roku 

 Normální hmotnost vs. obezita II. stupně  

 Rozhoduje kardiorespirační fitness, nikoliv 

hmotnost 



celková

kardio-

vaskulární nádory diabetes
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celková

kardio-

vaskulární nádory diabetes

Dlouhodobé snížení hmotnosti  

o 5-10% zachraňuje životy 

n = 15,069 

 t = 12 let 

Williamson et al. Am J Epidemiol 1995; 141(12):1128-1141 
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Kolikrát denně jíst 

 5x denně jako prevence obezity – v 

lázních je to zvládnutelné, ale co v 

zaměstnání 

 6x denně diabetici – paceint jí 6x denně, 

neomezuje velikost porcí – doporučení 

platí jen pro 1. typu – obézní diabetici 

 Nové trendy –  

 4x denně – doporučení diabetologických 

společností  



Kolikrát denně jíst 

 3x denně  - pro obézní diabetiky – 

Metabolic balance, 5 hodin mezi jídly 

rychlé zlepšení diabetu 

 2x denně diabetici – velké zlepšení, ale 

nižší dlouhodobá spolupráce 

 1x denně – nejlepší výsledky z 

dlouhodobého hlediska ale… 

 Současnost: Asi 3x 

 4x – platí pro sportující  



Co jíst – cukr bílý jed? 

 Paradox cukru – pokud nepřekročím 

doporučení EP na den – můžou i diabetici 

15% energie z cukru – cca 20 kostek 

 Omezit zjevné cukry – cukrem slazené 

nápoje – 2,5% energie 

 Ale co skryté cukry ?  

 Proč se sladí hořčice …. 



Cukr a sladidla 

 Není důkaz o škodlivosti umělých 

 Existují přírodní 

 Paradox sladidel – nejvyšší konzumace 

štíhlí vysokoškoláci, nejnižší – obézní 

diabetici 

 Zdanění cukru a tuku -  Dánský paradox, 

New York… 

 



Co jíst ? 

 Paradox tuků – rizikový je mléčný… 

 Zvyšuje cholesterol… 

 Proč ale mléčný tuk a mateřské mléko 

jsou skoro stejné ? 



Mléčný tuk 

 Chuťový přínos mléčného tuku 

 Tuk dodává plnost a „kulatost“ chuti 

 Mléčný tuk chutnější  

 Mléčný tuk je chuťově, ale i složením 

nejbližší mateřskému mléku 

 Přece to není jen o chuti… 



 Tuk nebo olej SAFA MUFA PUFA 

mateřské mléko 42- 80  28 -43  2,5 – 8 

 mléčný tuk 53-72 26-42 2-6 

 palmový tuk 44-56 36-42 9-13 

 kokosový tuk 88-94 5-9 1-2 

 palmojádrový tuk 75-86 12-20 2-4 

 kakaové máslo 58-65 33-36 2-4 

 olivový olej 8-26 54-87 4-22 

 sójový olej 14-20 18-26 55-68 

 slunečnicový olej 9-17 13-41 42-74 

 řepkový olej 5-10 52-76 22-40 

Opravdu jsou nasycené mastné kyseliny tak rizikové?  



Složení jednotlivých olejů a tuků  

Tuk/olej SAFA TFA MUFA n-3 PUFA n-6 PUFA 

Slunečnicový olej 12 1 25,5 0,5 61 

Olivový olej 15 0 75 1 9 

Sójový olej 16 1 23 7 53 

Řepkový olej 8 1 61 9 20 

Vepřové sádlo 41 2 48 1 8 

Mléčný tuk 67,5 2,5 33 1 3 

Mateřské mléko 65 3 28 0,8 4 



Mléčný tuk  

 Mléčný tuk - až 72% nasycených 

mastných kyselin 

 Palmový olej „jen“ 56%, kokosový 90% 

 Mateřské mléko až 80% !! 

 Že by mateřské mléko bylo rizikové ??? 

 Rozhoduje kolik je kterých nasycených a 

jak se tráví 



Mléčný tuk  

 Proč má mléčný tuk 8 x více nasycených 

mastných kyselin než řepkový olej ?  

 Je tedy mléčný tuk rizikový ?  

 Vnitrobřišní tuk, zánět….? 



 Tuk nebo olej 
Kravské 

mléko 

Mateřské 

mléko 

Kakaové 

máslo 

Kokosový 

olej 

Slunečnicový 

olej  

Sojový  

olej 

máselná 2,8-4 4-8 - - - - 

kapronová 1,4-3 1-4 - 0-0,6 - - 

 kaprylová 0,5-0,7 2-4 - 8 - - 

 kaprinová 1,7-3,2 2-6 - 6 - - 

laurová 2,2-4,5 4-9 - 47 - 0,1 

myristová 5,4-14,6 8-14 0,1 18 - 0,2 

palmitová 26-41 18-35 23-30 9 3-5 10 

 stearová 6,1-12,1 7-15 30-39 2,5 3-5 4 

 arachová 0,95-2,4 0-1 0,1 0,1 - 0,3 

olejová 18,7-33,4 18-28 33-36 7 70-87 21 

linolová 0,9-3,7 2,0-5,2 1-4 2 3-20 56 

linolenová 0,1-1,4 0,1-1,1 0,5 0,1 - 8 

arachidonová 0,8-3,0 0,4-1,5 - - - - 



Riziko ztužených tuků 

 Výhody: nežluknou, nevysychají… 

 Nevýhody: Zvyšují prudce cholesterol, 

ovlivňují mozek, agresivitu, ADHD 

 Paradox: Margaríny je neobsahují, 

největší zdroj trvanlivé pečivo, polevy… 

 Rostlinné oleje – nové tropické, nevhodné 

složení – kokosový, palmový, 

palmojádrový 

 



Označení výrobku TFA SAFA MUFA PUFA 

1 Sněhuliak/Anjel 0,46 93,11 5,48 0,95 

2 Mikuláš 11,27 75,80 11,43 1,50 

3 Arašíd.pochoutka 0,47 79,90 15,98 3,65 

4 Chocolaterie 2,85 92,97 3,69 0,49 

5 COSMO 0,62 92,65 5,68 1,05 

6 Beti led.čokoláda 0,17 84,21 12,83 2,79 

7 Kalendář 38,53 37,61 23,00 0,86 

8 Chocolate Friedel 0,49 62,26 33,79 3,46 

9 Svíčky 0,07 63,70 32,97 3,26 

10 Baňka 1,80 93,42 4,10 0,68 

11 Zlatá kolekce (hořká) 0,57 63,77 32,35 3,31 

12 Zlatá kolekce (mléčná) 0,54 64,19 31,70 3,57 

13 Beruška 1,83 93,31 4,18 0,68 

14 Foukané 3,22 92,45 3,55 0,78 

15 Salonky (čokoláda) 0,29 95,91 2,54 1,26 

16 Salonky (náplň) 0,47 53,23 36,80 9,50 



Nutriční hodnocení čokoládových 

výrobků obsahujících kokosový tuk 

   Doporučená denní dávka 
pro nasycené mastné 
kyseliny je pro průměrného 
obyvatele 

                  < 20 g  

   Toto množství vyčerpá 

               cca 60 g  

   čokoládové cukrovinky 
obsahující kokosový nebo 
palmojádrový tuk 



Složení mastných kyselin tuku  

4 výrobků imitujících čokoládu 



  Označení vzorku 
TFA SAFA MUFA PUFA 

1 Mléčná 
43,48 30,93 22,82 2,77 

2 Arašíd.pochoutka 
0,54 78,38 17,41 3,67 

3 Na vaření 
31,98 44,42 22 1,6 

4 Zora nugátová 
0,79 90,99 6,12 2,1 



Nutriční hodnocení čokoládových výrobků 

neobsahujících kakaové máslo 

   Tolerovaný denní příjem 2,5 g  TFA obsahuje  

 - 20 g  výrobku „Mléčná“  

Tolerovaný denní příjem SAFA 20 g obsahuje 

              - 62 g výrobku „Zora nugátová“ 

   

                                                              



Složení mastných kyselin tuku  

4 cukrářských polev 



Označení 

vzorku 
TFA SAFA MUFA PUFA  

1 Poleva světlá 
0,02 91,06 7,68 1,24 

2 Cukr. poleva 

Bílá 2,49 94,38 2,73 0,4 

3 Poleva Tmavá 
0,11 90,91 7,57 1,41 

4 Cukr. poleva 

Tmavá  44,79 37,7 15,99 1,52 

  



Složení mastných kyselin tuku  

polev na 31 müsli tyčinkách  

 

http://images.zbozi.cz/zbozi-images/4f5741ab4d555eb0821b0000.jpg
http://www.zbozi.cz/vyrobek/corny-big-musli-tycinka-oriskova-50g/
http://www.chemievjidle.cz/musli-tycinky/corny-linea
http://www.chemievjidle.cz/musli-tycinky/cereo-musli-tycinka-s-kousky-visni-v-jogurtove-poleve-tesco


Označení výrobku TFA SAFA MUFA PUFA 

1 Simply Nut jogurt 3,97 81,00 11,94 3,09 

2 Simply Nut kakao 31,79 39,89 25,49 2,83 

3 Twiggy – švestka 35,98 39,92 22,51 1,59 

4 CORNY Big Dark 0,08 62,47 33,36 4,09 

5 BreakfastBar ostružina 2,56 87,46 8,75 1,23 

6 Albert oříšek+kar. 36,05 38,60 23,70 1,65 

7 Albert jogurt+malina 37,17 39,49 22,04 1,30 

8 Corny Chocolate 0,43 64,00 32,26 3,31 

9 Corny jogurt+jahoda 0,48 81,60 14,89 3,03 

10 Fly borůvka+jogurt 0,13 97,47 1,72 0,68 

11 Fly banán+kakao 1,07 89,88 7,01 2,04 

12 Maxi Nuta konopné 0,53 77,81 16,08 5,58 

13 Nestlé Fitness 0,04 63,50 33,00 3,46 

14 Crip Crop jogurt 0,12 97,10 2,08 0,70 

15 Crip Crop čokoláda 0,40 84,62 13,09 1,89 

16 Dobrá vláknina jogurt 0,18 95,80 2,85 1,17 



Výrobek TFA SAFA MUFA PUFA 

17 Dobrá vláknina kakao 1,23 88,34 7,93 2,50 

18 Müsli v jogurte višeň 2,71 92,17 3,85 1,27 

19 FirstNice kakao 40,80 40,52 17,21 1,47 

20 FirstNice jogurt 38,32 38,17 22,04 1,47 

21 Maxi Nuta pistácie 0,10 91,91 6,07 1,92 

22 Probiotic Line  0,30 90,96 6,86 1,88 

23 Fit fruitík čokoláda 34,91 37,41 24,74 2,94 

24 Fit fruitík jogurt 37,81 36,62 22,68 2,89 

25 Jelly Juicy Cereal 1,38 90,35 5,48 2,79 

26 Fit müsli jogurt 37,58 38,49 22,46 1,47 

27 Fit müsli poleva 37,49 35,90 25,34 1,27 

28 Juicy Bar 2,36 91,64 4,33 1,67 

29 Cereo jogurt 37,59 39,99 21,27 1,15 

30 Cereo  kakao 32,50 47,15 19,32 1,03 

31 SIRIUS Müsli 0,36 63,55 32,41 3,68 



Tak jak na tuky ?  

 Nízkotučné výrobky – místo tuku škrob, 

hlad, diabetes 

 Tedy - polotučné 

 Máslo a mléčný tuk – ano zvyšují 

cholesterol, ale v rozumném množství 

působí proti osteoporóze – díky tzv. beta -

palmitátu 



A co ostatní doporučení 

• Zvýšení doporučení přísununu zeleniny a 

ovoce z 500-600 g/den 

• Cílová skupina – polovina – zvýší ?  

• Syrová vs. upravená zelenina 

• Základem je syrová zelenina ? 

• Tepelná úpravy zvyšuje vstřebatelnost 

vitaminů a minerálních látek 



A co ostatní doporučení 

• Zvýšení doporučení přísununu zeleniny a 

ovoce z 500-600 g/den 

• Ovoce – počítá se i kompotované ve 

vlastní šťávě 

• Raději místní - alergie 

 

 



Jak dále ? 

• Doporučuje se celozrnné výrobky – rozdíl 
v chuti a soli vs. dobarvované  

• Alkohol – bohužel neléčí srdce 

• Luštěniny nadýmají ? – červená čočka 

• Paradox kávy – dehydratace ?  

• Paradox soli  - krevní tlak ? 

• Paradox celiakie 

• Pohyb …  

 



Výživová doporučení 2014 

• Optimální hmotnost 

• Omezit tuky 

• Omezit cukry 

• Omezit kouření 

• Omezit alkohol 

• Přidat pohyb…. 



           Děkuji za pozornost 

 

                                 

      pavel.suchanek@ikem.cz 



BALSAMICKÉ SILICE  
V LESNÍM VZDUCHU ŠUMAVY 

Petr Petr1, 5, 6 

Miroslav Verner2, 6, Hana Kalová1, 3, 6, Brigita Janečková1, 6, Miroslav Děták4  

 

 
1Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice České Budějovice , a.s. 

2Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s. 
3Nadační fond EMA 

4Ústavní lékárna Nemocnice České Budějovice, a.s. 
5Katedra klinických a preklinických oborů, ZSF JU. 

6NUTRACEUTIA, pracovní skupina společnosti klinické farmakologie ČLS JEP 





 
 

POPIS MÍSTA MĚŘENÍ 
 

Místo odběru 
 

1. Stanice Březník – Rovina – živý les 
 

Jedná se o svažitý terén se vzrostlým smrkovým porostem,  
lesní půda je kryta hrabankou a travním porostem. 



2. Stanice Březník – svah Mokrůvky (Herman) – mrtvý les 
 

Jedná se o mírně svažitý terén se zcela uschlým smrkovým porostem na stojato s několika vývraty,  
mezi soušemi je řídký nálet především smrku a jeřábu, lesní půda je kryta travním porostem a mechem. 



3. Stanice Modrava – Javoří Pila – rozpadající se les 
 

Jedná se přibližně rovinatý terén s odumírajícím smrkovým porostem na stojato,  
mezi soušemi je nálet především smrku (výška do 0,5 m) a jeřábu (výška do 1 m),  
lesní půda je kryta suchými větvemi (cca 30 %), borůvčím a mechem (cca 50 %), 

 travním porostem a hrabankou (cca 20 %). 



4. Stanice Modrava – Oblík (Bílá cesta, Obora) – živý les 
 

Jedná se o mírně svažitý terén se vzrostlým smrkovým porostem,  
lesní půda je kryta travním porostem, borůvčím a mechem. 



5. Stanice Poledník – (pod Poledníkem směrem na Javoří Pilu) – mrtvý les 
 

Jedná se o mírně svažitý terén se zcela uschlým smrkovým porostem na stojato s několika vývraty,  
mezi soušemi je řídký nálet především jeřábu (výška do 0,4 m),  

lesní půda je kryta travním porostem (cca 90 %), kamením a kapradím (cca 10 %). 



6. Stanice Poledník, Prášily – pod Jezerním hřbetem (směr k Nové Studnici) – živý les 
 

Jedná se o svažitý terén se vzrostlým smrkovým porostem,  
v blízkosti místa měření jsou 2 uschlé smrky a 1 pařez, 

lesní půda je kryta hrabankou (cca 30 %), borůvčím (cca 40 %) a mechovým a travním porostem (cca 30 %). 

POPIS ZDROJE MĚŘENÉHO FAKTORU: 
 

Zdrojem měřených látek je především lesní porost. 



VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 
Stanovení TOL 

Vzorek č.70677 (odběr na trubice s tenaxem TA) 

 

Místo měření: Stanice Březník – Rovina – živý les  

                     M1 

Situace během měření: mírný jižní vítr, oblačnost - polojasno 

Datum měření 6.7.2014 

Čas měření 12:30 – 14:30 

Nejistota měření ±20% 

 

 
Parametr 

Stanovená koncentrace 

[μg/m3] 

 
α-Pinen 
 

 
<0,2 





VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 
Stanovení TOL 

Vzorek č.70678 (odběr na trubice s tenaxem TA) 

 

Místo měření: Stanice Březník –svah Mokrůvky (Herman)– mrtvý les 

                     M2 

Situace během měření: mírný jižní vítr, oblačnost - polojasno 

Datum měření 6.7.2014 

Čas měření 12:30 – 14:30 

Nejistota měření ±20% 

 

 
Parametr 

Stanovená koncentrace 

[μg/m3] 

 
α-Pinen 
 

 
<0,2 





VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 
Stanovení TOL 

Vzorek č.70679 (odběr na trubice s tenaxem TA) 

 

Místo měření: Stanice Modrava – Javoří pila – rozpadající se les 

                     M3 

Situace během měření: mírný jižní vítr, oblačnost - polojasno 

Datum měření 6.7.2014 

Čas měření 12:30 – 14:30 

Nejistota měření ±20% 

 

 
Parametr 

Stanovená koncentrace 

[μg/m3] 

 
α-Pinen 
 

 
<0,2 





VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 
Stanovení TOL 

Vzorek č.70680 (odběr na trubice s tenaxem TA) 

 

Místo měření: Stanice Modrava – Oblík (Bílá cesta, obora) – živý les 

                     M4 

Situace během měření: mírný jižní vítr, oblačnost - polojasno 

Datum měření 6.7.2014 

Čas měření 12:30 – 14:30 

Nejistota měření ±20% 

 

 
Parametr 

Stanovená koncentrace 

[μg/m3] 

 
α-Pinen 
 

 
0,45 





VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 
Stanovení TOL 

Vzorek č.70681 (odběr na trubice s tenaxem TA) 

 

Místo měření: Stanice Poledník – (pod Poledníkem směrem na Javoří  

                      pilu) – mrtvý les - M5 

Situace během měření: mírný jižní vítr, oblačnost - polojasno 

Datum měření 6.7.2014 

Čas měření 12:30 – 14:30 

Nejistota měření ±20% 

 

 
Parametr 

Stanovená koncentrace 

[μg/m3] 

 
α-Pinen 
 

 
<0,2 





VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 
Stanovení TOL 

Vzorek č.70682 (odběr na trubice s tenaxem TA) 

 

Místo měření: Stanice Poledník, Prášily – pod Jezerním hřbetem 

                     (směr  k Nové Studnici) – živý les – M 6 

Situace během měření: mírný jižní vítr, oblačnost - polojasno 

Datum měření 6.7.2014 

Čas měření 12:30 – 14:30 

Nejistota měření ±20% 

 

 
Parametr 

Stanovená koncentrace 

[μg/m3] 

 
α-Pinen 
 

 
0,32 



Výsledky zkoušení se týkají pouze vzorků ovzduší na uvedeném místě a v uvedenou dobu odběru. 
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Pobyt ve zdravém šumavském lese  
=  
přirozená inhalace balsamických silic 
 
 
ventilace přibližně 10,5 m3 / 24 hodin 
 
 





SOUHRN 
 

Huminové látky představují podstatu chemického účinku peloidních koupelí, tedy koupelí 
v rašelině, slatině případně v jejich extraktech. Tento chemický účinek se blahodárně spojuje 
s účinkem flotačním, kompresivním a termickým. Zda a případně v jakém stupni dochází 
k přechodu huminových látek do těla pacienta je předmětem léta trvající diskuse. Zdůrazňuje se 
v této souvislosti význam teploty aplikační koupele, stupně ionizace a aktuálního pH. 
V jednoduchém uspořádání jsme sledovali chování huminových látek při expozici pacienta  
celotělové koupeli. Koncentrace huminových látek v koupeli byla sledována po přidání 100 ml 
vodného extraktu s obsahem 54 g/l do vany s teplou vodou (380 C) a to bez pacienta/klienta  
a s pacientem/klientem. Vzorky 250 ml byly odebrány v časech 0=start, 15 min., 20 min.  
a 30 min. Po provedení korekce koncentrací na evaporaci byly srovnány koncentrace huminových 
látek ve vzorcích z vany bez pacienta/klienta a s pacientem/klientem. Získané rozdíly koncentrací 
byly přepočteny na 1m2  tělesného povrchu exponované osoby. Výsledky vedou k předpokladu, 
že ve zvoleném uspořádání lze očekávat pokles koncentrací (a tedy pravděpodobnou extrakci  
do kůže exponované osoby) o 4mg/m2 povrchu těla exponované osoby. Množstevně vyjádřeno 
jde o minimálně 477,27 mg/m2 povrchu těla exponované osoby. 
 



KLÍČOVÁ SLOVA 

 
 

peloidy 
peloidní extrakty 
huminové látky 

transfer huminových látek do organizmu 



 
 

 

Poctivý leč poněkud provokativní výrok prof. Dr. Renaty Kloeckingové, že  
 

„Otázka zda a v jakém stupni dochází k transferu huminových látek  
do pacienta během peloidní koupele čeká stále na svoji odpověď“  

(Kloecking R. 2005) 
 

 vedl autory k pokusu o nalezení takového experimentálního uspořádání,  
které by napomohlo při pokusech o tuto odpověď. 



 
 

 

CHOVÁNÍ HUMINOVÝCH LÁTEK  

PŘI EXPOZICI PACIENTA CELOTĚLOVÉ KOUPELI  

 

Metoda sledování. 



 
 

 

SLEDOVÁNÍ U APLIKACE NA ČLOVĚKA 
 
Zdravý dobrovolník, muž, s povrchem těla (BSA - body surface area) 2,2 m byl umístěn  
do nerezové vany, s obsahem 150 l vody, s přídavkem 100 ml vodného extraktu rašeliny,  
o koncentraci 54 g/l=54 000 mg/l. Vsádka přísadové koupele činila 5400 mg. Teplota vzduchu 
v místnosti byla, na úrovni horního okraje aplikační vany, 280 C. Teplota vody v lázni byla 390 C. 
V  časech 0, 15 minut, 20 minut a 30 minut, byly odebrány směsné vzorky 250 ml,  
do vzorkovnice 380 ml, se šroubovacím závěrem. Vzorky byly uchovávány v lednici/chladničce, 
za teploty 40 C. Transportovány následující den (automobilem-kurýrem) do analytické 
laboratoře. Koncentrace huminových látek (HL) byla stanovena v mg/l.  
(UV absorbance při 254 nm). 
 



 
 

 

SLEDOVÁNÍ KONTROLNÍHO USPOŘÁDÁNÍ,  

BEZ APLIKACE NA ČLOVĚKA. 
 
 

 
V téže vaně rozpuštěno 100 ml vodného extraktu s obsahem 5400 mg HL,  

při koncentraci 54g/l=54 000 mg/l. 
Ostatní podmínky sledování byly stejné, jako při sledování u aplikace na člověka  

(zásada conditiones ceteris paribus).  
 



 
 

 

 

 
 

 
 

Čas Koncentrace  HL, mg/l 

36 

1=15 minut 29 

2=20 minut 31 

3=30 minut od zahájení v čase 0 33 

PŘI APLIKACI U ČLOVĚKA SHLEDÁVÁME: 



 
 

 

 

 
 

 
 

Čas Koncentrace  HL, mg/l 

18 

1=15 minut 19 

2=20 minut 20 

3=30 minut od zahájení v čase 0 21 

PŘI SLEDOVÁNÍ BEZ APLIKACE U ČLOVĚKA SHLEDÁVÁME: 



 
 

 

Mezi časem 0 a 1 došlo při aplikaci u člověka k poklesu koncentrace HL z 36 mg/l na 29 mg/l,  
to je o 7 mg/l. Množstevně vyjádřeno jde o 1 050 mg.  
Tento jev nelze vyložit jinak, nežli přechodem HL do těla pacienta/exponované osoby.  
Jde o 477,27 mg/m2, při povrchu těla exponované osoby 2,2 m2. 
Při sledování koncentrací HL v uspořádání bez aplikace u člověka nedochází k poklesu koncentrace HL, 
tedy lze vyloučit adsorpci na aplikační vanu, na stěny aplikační vany. 



 
 

 

ZÁVĚR    1 
 

Z koupele s obsahem huminových látek dochází k přestupu těchto látek  
do těla exponované osoby ve stupni minimálně 477,27 mg/m2 povrchu těla,  
a maximálně 685,45 mg/m2 povrchu těla.  



 
 

 

ZÁVĚR    2 
 
Rychlost tohoto přestupu lze očekávat minimálně 31,818 mg/m2/minutu  
a maximálně 45,702 mg/m2/minutu. Přestup probíhá zřejmě s maximální 
intenzitou v prvních patnácti minutách exponované osoby, v časech 15, 20 a 30 
minut aplikace.  
 



 
 

 

ZÁVĚR    3 
 
Jak dál? 

 
Předložená tvrzení podáváme jako oprávněná očekávání.  
Celé otázce se budeme usilovně věnovat, se vzetím v potaz zejména evaporace 
vody z vany, v Městských slatinných lázní Třeboň a v Nemocnici Dačice, a.s. 



Děkuji za pozornost! 



              Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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Lázeňství v ČR  

a  

připravované změny právních předpisů 
 

SLM  Bělohrad 2014 

 

 

MUDr. Lenka Hřebíková 

 



 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 

 

• Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí 

zdravotních služeb – zakotvena v zákonu o zdravotních službách 

 

• Léčebně rehabilitační péče je poskytována i v jiných typech 

zdravotnických zařízení  (odborný léčebný ústav, ambulantní péče, 

rehabilitační oddělení nemocnic akutní/následná)  

 

• Užití přírodního léčivého zdroje  nebo vhodných 

mikroklimatických podmínek → lázeňská léčebně rehabilitační 

péče = SPECIFIKUM 

 

• forma a druh péče  - odpovědnost lékaře 

 

• celkový zdravotní stav včetně mentálních schopností 

soběstačnosti atd. 
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Přírodní léčivé zdroje  
klimatické podmínky 

3 

• Česká republika -  pestrá geologická stavba 

 

• Výskyt pramenů minerálních vod, výronů plynů a 

ložisek peloidů 

 

• Chemické či fyzikální vlastnosti → prokazatelný vliv na 

lidský organismus →  přírodní léčivé zdroje / zdroje 

přírodních minerálních vod  

 

• Vhodné klimatické podmínky k léčení určitých nemocí  

 

• Lázně – v ČR tradice – historie, různá zakotvení v 

zákonech 

 

• Poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče  



 

Právní předpisy 

 

• Lázeňský zákon – zákon o přírodních léčivých zdrojích, 

zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech – změna věcný záměr 2015 

 

• Zákon o zdravotních službách – zákon o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování 

 

• Zákon o zdravotním pojištění  – zákon o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících předpisů 

 

• Prováděcí předpisy 
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Prováděcí předpisy 

• Vyhláška o zdrojích a lázních (MZ č. 423/2001 Sb.)  

• Způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů 

a zdrojů přírodních minerálních vod  

• Využívání přírodních léčivých zdrojů a lázní 

• Požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních 

léčebných lázní 

• Náležitosti odborného posudku o využitelnosti 

přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k 

léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě 

přírodních minerálních vod 

• Stav životního prostředí přírodních léčebných lázní  

  

• Indikační seznam (MZ č. 267/2012 Sb.) 

 

5 



 

                    Zdroj → poskytování zdravotní péče zdroj → 

péče 

Zdroje → zdravotní péče = proces věcný, legislativní 
 
 
• Osvědčení o zdroji – rozhodnutí  MZ 

• Povolení k využívání zdroje – rozhodnutí MZ 

• Ochranná pásma zdroje – vyhláška MZ (regulace činností subjektů – 
výstavby, zemědělství, dopravy) 

 

• Přírodní léčebné lázně – vyhláška MZ (klimatické podmínky, zeleň, 
lázeňská zařízení)  

• Lázeňské místo – Statut – nařízení vlády ČR – určitý režim ochrany 
(regulace činností – hluk, doprava, imise prachu, škodlivin, výroba)  

 

• Zde zdravotnická zařízení poskytovatelů služeb lázeňské léčebně 
rehabilitační péče 

• MZ -  Český inspektorát lázní a zřídel  
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Poskytovatelé zdravotních služebovatelů  

lázeňské léčebně rehabilitační péče 

• Oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle 
zákona  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - KÚ 

 

• Jedna z podmínek:  

• Souhlas k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 
péče – MZ – Český inspektorát lázní a zřídel 

 

• V ČR cca 90 poskytovatelů lázeňské léčebně 
rehabilitační péče, z toho 6 zřízených státem (dohromady 
přibližně 27 000 lázeňských lůžek) 

 

• cca 38 lázeňských míst 
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Přírodní léčivé zdroje – MINERÁLNÍ VODY 

Konstantinovy Lázně 

Mariánské Lázně 
Lázně Kynžvart 

Nová Ves - Louka - Mnichov 
Františkovy Lázně 

Karlovy Vary 
Kyselka 

Jáchymov 
Klášterec nad Ohří 

Zaječice 
Bílina 

Teplice v Čechách 

Lázně Libverda 

Jánské Lázně 

Běloves 

Poděbrady 
Lázně Bohdaneč 

Karlova Studánka 

Bludov 

Velké Losiny 

Karviná 

Klimkovice 

Teplice nad Bečvou Slatinice 

Skalka u Prostějova 

Kostelec u Zlína 

Ostrožská Nová Ves 

Luhačovice 

Buchlovice 

Šaratice 

Pasohlávky 

Lednice 
Hodonín 
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Přírodní léčivé zdroje – PELOIDY 

Františkovy Lázně 

Velichovky 

Lázně Bohdaneč Čistá Krásno 

Mšené Lázně 

Lázně Toušeň 

Lázně Bělohrad 

Lázně Kundratice 

Vráž 

Bechyně 

Třeboň 
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Přírodní léčivé zdroje – PLYN (CO2) 

Mariánské Lázně 

Františkovy Lázně 
Karlovy Vary 

Karlova Studánka 
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Klimatické podmínky příznivé k léčení 

Lipová Lázně 

Lázně Kynžvart 

Jánské Lázně 

Jeseník 

Karlova Studánka 



Lázeňská léčebně rehabilitační péče 
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Lázně Kynžvart 

Konstantinovy Lázně 

Mariánské Lázně 

Františkovy Lázně 

Karlovy Vary 

Jáchymov 

Teplice v Čechách 

Lázně Libverda 

Jánské Lázně 

Poděbrady Lázně Bohdaneč 

Bludov 

Velké Losiny 

Karviná 

Klimkovice 

Teplice nad Bečvou 
Slatinice 

Kostelec u Zlína 

Ostrožská Nová Ves 

Luhačovice 

Buchlovice 

Lednice 
Hodonín 

Velichovky 
Mšené Lázně 

Lázně Bělohrad 

Lázně Kundratice 

Lázně Toušeň 

Vráž 

Bechyně 

Třeboň 

Lipová Lázně 

Jeseník 
Karlova Studánka 
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ZDROJE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY 
stáčírny - mimo režim poskytování zdravotních služeb 

Mariánské Lázně 

Nová Ves - Louka - Mnichov 

Kyselka 

Břvany 

Poděbrady 

Domašov - Sedm Dvorů 

Brodek u Přerova 
Horní Moštěnice 

Byňov 

Dolní Kramolín 

Korunní 



Zá             Zákon o zdravotním pojištění o zdravotním 

pojištění 

 

Lázeňská péče je hrazená z prostředků všeobecného  

zdravotního pojištění  

 

Způsob 

• Komplexní – plně hrazena zdravotní pojišťovnou, 
základní  i opakované pobyty u všech závažných 
onemocnění 

• Příspěvková – spoluúčast pacienta, pojišťovna hradí 
vyšetření  a léčení pacienta, zpravidla u opakovaného 
pobytu, u méně závažných onemocnění,  zejména u 
chronických 

 

• Ani ve všech státech Evropy není takový systém 
samozřejmostí  
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• Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační 

péči poskytnout 

 

• Indikační skupiny  

 

• Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně 

rehabilitační péče / kritérium pro poskytnutí základního a 

opakovaného léčebného pobytu, indikace a 

kontraindikace, personální zabezpečení péče 

 

• Délka léčebného pobytu, K - P, možnosti prodloužení  

 

• Indikační zaměření lázeňských míst  

 

Indikační seznam  

změna 2015 
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• 11 indikačních skupin 

 

• v rámci indikačních skupin  

• u dospělých 99 nemocí nebo skupin nemocí,  

• u dětí 94 nemocí nebo skupin nemocí 

 

 

 

 

Indikační seznam 



 I.Q. 2013 významný propad v počtu navržených pobytů  

MZ 

Analýza  - přezkum regulace   právních předpisů 

 IS 

 

 Návrhy na lázeňskou léčbu  
• Významný pokles počtu návrhů  

• Schvalování  návrhů revizními lékaři ZP 

• Lázně – rel. málo návrhů na prodloužení pobytů  

 

 Regulační poplatek, poplatky v lázních 

 

  Postavení  balneoterapie v odborné společnosti 

 

  Nedostatečná informovanost  pacientů i odborné    

      veřejnosti 

 

 Ostatní důvody mimo zdravotní systém 
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Dlouhodobý vývoj v českém lázeňství 

19 

• Do roku 2008 počet dospělých pacientů stoupal 

• Po roce 2008 – klesající trend celkového počtu pacientů 



Opatření  

 

MZ → Podpora segmentu lázeňství 

 

/ kurzy IPVZ, edukace, pokyny ZP, jednání s OS,PL / 

 

Rozhodnutí MZ   o novele IS 

 

Změna výše úhrady za lázeňskou péči 

• Kompenzace výpadku regulačních poplatků 

• lázně pro dospělé  + 100 Kč za den 

• lázně pro děti  + 200 za den 

• změna úhradové vyhlášky 

 

 

Programové prohlášení nové vlády 
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Novela indikačního  seznamu IS 

 

• Jednání pracovní skupiny listopad  2013 -  leden 
2014 

 

• Koncensus jednání →   novela IS v legislativním 
procesu ( připomínkové řízení) 

 

• Připomínkové řízení: ZP – návrh na délku pobytu 21 
nebo 28 dnů 

 

• Platnost novely IS 1- 2. Q. 2014 …..??    

 

• Nález Ústavního soudu březen 2014 
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Novela indikačního  seznamu pracovní 

skupina 

• Svaz léčebných lázní ČR 

• Sdružení lázeňských míst ČR 

• Svaz zdravotních pojišťoven  

• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

• Česká lékařská komora ČR 

• Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR  

• Odborná společnost rehabilitační a fyzikální 

medicíny ČLS J. E. P. 

• Ministerstvo zdravotnictví  

• další odborníci z řad zdravotnické veřejnosti 

         + 

• Konzultace s odborníky odborných společností 
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Novela indikačního  seznamu  



                                

                     Novela Hlavní změny IS (v 

zákonu) 

• Délka léčebného pobytu u dospělých  

 

• Možnost opakování léčebného pobytu  

 

• Péče příspěvková → péče komplexní 

 

• Možnost prodloužení délky pobytu 

 

• Zpřesnění požadavků ( nástupy k pobytu) 

 

• + 0,5 mld z prostředků veř. zdr. pojištění  
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Novela indikačního  seznamu  



D                  Novela - dospělí pobytu –  

 

Dospělí   

 

  Komplexní léčba  

 

•  21, 28 dnů 

•  28 dnů u nemocí oběhového, dýchacího a 

pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních nebo 

gynekologických nemocí v případech, kdy není 

stanovená délka pobytu 21 dnů dostačující (pův.) 

• možnost prodloužení u vybraných nemocí 

 

 Příspěvková léčba 

•  21 - 14 dnů dle návrhu lékaře (21 dnů, pouze 

v indikovaných případech je možné absolvovat pobyt 

v délce 14 dnů) 

 

 



 

Novela  - děti Délka 

 léčebného pobytu – elná ! 

 

Děti 

 

• Pouze komplexní léčba 

 

• Vždy minimální délka 28 dnů 

 

• Možnost prodloužení u všech pobytů dle 

zdravotního stavu pacienta 
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Nález Nález ústavního soudu soudu  

 

• Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. 
března 2014 

 

• Indikační seznam k 31.12.2014 zrušen 

 

• nárok na pobyt pacienta v lázních, typicky délka 
léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení nebo 
následného opakování, musí vyplývat přímo ze 
zákona 

 

• vyhláška pak může regulovat pouze odborná 
medicínská kritéria a další podrobnosti, týkající se 
uplatňování nároku na lázeňskou péči.  
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Lázeňství 2014L 

 

 

• Memorandum 

 

• Ministerstvo zdravotnictví 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna 

• Svaz zdravotních pojišťoven 

• Svaz léčebných lázní 

 

jsou si vědomy významu lázeňské léčebně 

rehabilitační péče a v tomto kontextu budou úzce a 

aktivně vzájemně spolupracovat  
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Nová právní úprava   

ododo1.1.2015pojištění 

 Novela zákona o zdravotním pojištění 

•                zapracování částí IS 

•                legislativní proces  

               senát ČR 

 

 Vyhláška 

•                 jen odborné požadavky  

                     a stanovení lázeňských míst 

•                 připomínkové řízení 

 

• Východiskem návrhů byla připravená novela Indikačního 

seznamu v roce 2014, která prošla vlastním legislativním 

procesem  
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Novela zákona č. 48 /1997 Sb.  

o veřejném zdravotním pojištění  

 změna § 33 – vloženo 5 ustanovení k LLRP  

 

   vložena Příloha č. 5 – část stávajícího IS  

        /o LLRP o dospělé, o děti a dorost/ 

 Indikace (11 ind. skupin, cca100 nemocí) 

 způsob poskytování LLRP 

                         K (komplexní) nebo P (příspěvková) 

 další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým 

indikacím 

 délka léčebného pobytu 

 lhůta pro nástup léčebného pobytu 

 možnost prodloužení  
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                                       Vyhláška 

 o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí 

pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 

 

  

1. obsahové náležitosti návrhu na LLRP 

2. indikační předpoklady 

3. kontraindikace, odborná kritéria, vyšetření 

4. obor specializace doporučujícího lékaře 

5. požadavky na dostupnost zdravotnických 

pracovníků v lázeňském  

6. indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých 

se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické 

podmínky vhodné k léčbě nemocí 
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Zákon                      x                          Vyhláška  

 

Zákon 

 

VI/5 

 

Zákon 

 

 

Hemiparézy a 

paraparézy cévního 

původu se známkami 

obnovující se funkce. 

 

Zákon 

 

K 21 dnů 

V přímé 

návaznosti 

na hospitalizaci, 

nejpozději do 6 

měsíců po 

ukončení 

hospitalizace. 

Po odeznění 

akutního stadia 

nemoci.  

  

Možnost 

prodloužení. 

 

Zákon 

 

K 21 dnů 

2 x do 36 měsíců 

od posledního K 

pobytu, pokud 

přetrvávají těžké 

až střední parézy a 

je předpoklad 

pro zlepšení 

zdravotního stavu. 

  

Možnost 

prodloužení. 

  

P 14 nebo 21 dnů 

Ostatní. 

  

  

  

 

 

Vyhláška  

 

Recidiva 

hemiparéz 

v průběhu 12 

měsíců od 

první ataky 

onemocnění. 

Těžké fatické 

poruchy 

zejména 

percepční. 

Těžký 

organický 

psychosyndr

om s nízkou 

sociabilitou. 

Podmínkou 

pro opaková

ní léčby: 

abstinence 

nikotinu déle 

než 12 

měsíců. 

  

 

Vyhláška  

 

Ošetřující lékař, který péči 

doporučuje:  

Neurolog nebo  

rehabilitační lékař.  

  

Zabezpečení zdravotní 

péče ve zdravotnickém 

zařízení poskytovatele 

lázeňské léčebně 

rehabilitační péče: 

Dostupnost 

zdravotnického 

pracovníka: 

Klinický logoped, 

ergoterapeut a 

neurolog.  

  

  

 

Vyhláška  

 

Buchlovice 

Hodonín 

Jáchymov 

Janské Lázně 

Karlovy Vary 

Klimkovice 

Kostelec u Zlína 

Lázně Darkov 

Lednice 

Luhačovice 

Ostrožská Nová Ves 

Slatinice 

Teplice  

Velké Losiny 
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• Nové medicínské postupy a poznatky – farmakologie, 

možnosti operačních postupů, možnosti diagnostiky, 

přístrojové vybavení → V medicíně se vždy volí metoda 

nejefektivnější pro další zdravotní stav pacienta / 

pokrok 

• Efektivita a kvalita poskytování lázeňské léčebně 

rehabilitační péče – prospěch pacienta + efektivní 

vynakládání prostředků všeobecného zdravotního pojištění 

 Léčení závažných onemocnění, stavů po operacích a 

úrazech, těžká chronická onemocnění - všude, kde to 

má medicínský efekt = předpoklad zlepšení 

zdravotního stavu pacienta 

  Udržitelnost financování péče jako celku 

• Zajištění objektivního, rovného přístupu k poskytování 

zdravotních služeb / k dispozici přírodní léčivé zdroje v 

místě 

 
 

 

 

Základní principy IS    
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NOVÝ INDIKAČNÍ SEZNAM 

  

VZP ČR 

 

 

LÁZNĚ BĚLOHRAD 

27. - 28. LISTOPADU 

2014  



ZMĚNY LEGISLATIVY PŘIPRAVOVANÉ V 

PRŮBĚHU ROKU 2014 

MZ ČR - přelom roku 2013 a 2014  

připravena novela vyhlášky č. 267/2012  Sb., o stanovení Indikačního 

seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 

 

VZP podpořila na půdě MZ ČR tuto modifikaci Indikačního seznamu.  

 

Novela IS prošla v prvním čtvrtletí roku 2014 vlastním legislativním 

procesem,  ale nakonec nevstoupila v platnost (nález Ústavního 

soudu). 

 

Připravená novela se stala východiskem návrhů novely zákona o 

veřejném zdravotním pojištění a prováděcí vyhlášky o stanovení 

odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské 

léčebně rehabilitační péče.    

.  
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ZMĚNA LEGISLATIVY 

•   Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění -  

součástí zákona bude příloha, která obsahuje část IS. 

 Novela se nachází v legislativním procesu  –  

v Poslanecké sněmovně schváleno ve 3. čtení, 

 nyní k projednání v Senátu.  

 

•  K zákonu bude vydána prováděcí vyhláška MZ ČR - o stanovení 

odborných kritérií a dalších náležitostí pro 

poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.       

 Nyní v legislativním procesu – předpokládané nabytí účinnosti k 

1.1.2015. 
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ZMĚNA LEGISLATIVY – NOVELA ZÁKONA 

Cílem navrhované novely  zákona je taková úprava (v návaznosti na nález 

Ústavního soudu),  

 

aby přímo ze zákona vyplývalo, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na 

poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění. 

 

Přímo zákonem bude stanovena zejména: 

   • délka léčebného pobytu  

   • možnosti jeho prodloužení  

   • následné opakování lázeňského pobytu 

   • kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů  
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ZMĚNA LEGISLATIVY – NÁVRH VYHLÁŠKY 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně: 

 

  • odborná medicínská kritéria pro poskytování lázeňské léčebně  

   rehabilitační péče 

 • indikační předpoklady,  

 • kontraindikace 

 • odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče vč. potřebných          

      vyšetření 

 • obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči 

 • obor specializace lékaře, který péči doporučuje 

  • požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků   

     poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče  

 • indikační zaměření lázeňských míst 
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ZMĚNA LEGISLATIVY – HLAVNÍ ÚPRAVY 

► Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé  - délka 21 a 14 dnů  

(14 dnů pouze v indikovaných případech). 

 

► U všech dětských indikací je dána, resp. tam kde nebyla, je doplněna 

možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře. 

 

► U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na 

návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.  

 

► U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování 

pobytů. 

 

► Byly zpřesněny některé požadavky (např. definice intervalu nástupy 

na opakovaný pobyt). 
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ZMĚNA LEGISLATIVY – HLAVNÍ ÚPRAVY 

► Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných 

indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin: 

 

   • nemoci oběhového ústrojí            4 indikace z 9 

   • nemoci dýchacího ústrojí             4 indikace ze 7 

   • nemoci nervové                            8 indikací z 11 

   • nemoci pohybového ústrojí          6 indikací z 12 

   • duševní nemoci                            1 indikace ze 2 

   • nemoci kožní                                4 indikace z 5 

   • nemoci gynekologické                  1 indikace ze 3 

   

Celkem budou prodlouženy o jeden týden  komplexní pobyty dospělých u 

28 indikací z celkového počtu 66 indikací, tj. u 43% dospělých indikací. 
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ZMĚNA LEGISLATIVY – DOPAD DO NÁKLADŮ NA 

LÁZEŇSKOU PÉČI 

V roce 2015 očekáváme navýšení nákladů na lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči, způsobené zejména prodloužením pobytů v těchto 

skupinách:  

 

•   Nemoci pohybového ústrojí  (prodloužení 6/12)  →  již tradičně  se 

počet pojištěnců odléčených v této skupině pohybuje okolo 

poloviny celkového počtu odléčených. 

 

•    Další nejvíce frekventovanou indikační skupinou jsou nemoci 

nervové (prodloužení 8/11). 

 

•   Za nimi následuje indikační skupina nemocí oběhového ústrojí 

(prodloužení 4/9). 

  

   

 8 



ZMĚNA LEGISLATIVY – NÁVRHOVÁ ČINNOST 

Se změnou legislativy může dojít  k přechodnému útlumu návrhové 

činnosti z následujících důvodů: 

 

• Nepřehlednost  - rozdělení původního IS na dva právní předpisy 

(zákon a vyhláška). 

 

• Může se projevit jistá neochota  doporučujících a navrhujících lékařů 

dohledávat ve dvou právních předpisech podmínky pro poskytnutí 

lázeňské péče. 

 

• Neinformovanost  doporučujících a navrhujících lékařů o existenci 

nových právních předpisů → vyšší chybovost při vystavení návrhu. 
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ZMĚNA LEGISLATIVY – NÁVRHOVÁ ČINNOST 

VZP ČR bude maximálně vstřícná a nápomocná při přechodu na nové 

právní předpisy, a to zejména ve směru: 

 

•  K našim smluvním partnerům → informace na webových stránkách 

VZP určená navrhujícím  lékařům →  pomoc při orientaci v nových 

předpisech, včetně přehledu  lázeňských míst , ve kterých má VZP 

ČR smluvní partnery.  

 

•  Především k vlastním revizním zaměstnancům → na půdě VZP ČR 

probíhá v rámci workshopů pravidelná edukace a seznamování 

zaměstnanců s novými právními předpisy. 

 

•  Práce revizních zaměstnanců je sjednocována metodickým 

vedením. 
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ZMĚNA LEGISLATIVY A SMLUVNÍ PARTNEŘI 

VZP ČR V LÁZEŇSKÉ PÉČI  

VZP ČR má v roce 2014 uzavřenu smlouvu : 

 

  s 39 poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče ve 29 

 lázeňských místech, 

  s celkovým počtem  11 912 lázeňských lůžek. 

 

V roce 2015 předpokládáme stejné spektrum poskytovatelů: 

 

 Předpokládáme i nadále pro každou jednotlivou indikaci 

nasmlouvání více  poskytovatelů. 

 

Úhrada lázeňské péče bude probíhat i nadále shodným způsobem, tj.  

v KLP -  úhrada za léčení, ubytování, stravu 

 v PLP - úhrada za léčení. 
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MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ POČTU LÁZEŇSKÝCH NÁVRHŮ 

POLOLETÍ 
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ZÁVĚR 

VZP podpořila na půdě MZ ČR modifikaci Indikačního seznamu  

a následně podpořila i novelu zákona a navazující prováděcí vyhlášku. 

 

VZP ČR je připravena být nápomocná doporučujícím a navrhujícím 

lékařům při přechodu na nové právní předpisy (na webových stránkách 

budeme i nadále publikovat aktuální znění právních předpisů, 

zjednodušení orientace). 

 

Změna legislativy neovlivní  stávající spektrum smluvních vztahů, které 

má VZP ČR v lázeňské léčebně rehabilitační péči. 

 

VZP ČR počítá ve zdravotně pojistném plánu pro rok 2015 s dopadem 

nové legislativy do nákladů, tj. s navýšením nákladů na lázeňskou 

léčebně rehabilitační péči. 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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Dle návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění 

 (sněmovní tisk 307) 

 

Změny indikačního seznamu pro 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči 

k 1.1.2015 



Teze novely zákona 

• Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 dne 25. března 2014 
vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. se uplynutím dne 31. 
prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení 
Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, 
děti a dorost. 

 

• Je tedy nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje (délka 
léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování 
nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), byly 
stanoveny přímo zákonem 

 

• Pouze medicínská odborná kritéria a podrobnosti týkající se uplatňování 
nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze stanovit vyhláškou 
ústředního orgánu státní správy (Ministerstva zdravotnictví). 

 
 



Stav legislativního procesu přijetí  
novely zákona 

• Nový indikační seznam byl vypracován formou novely zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a tvoří jeho novou přílohu č. 5. 

 
• Novela byla předložena Poslanecké sněmovně ČR vládou dne 3.9.2014, 

ve 3. čtení dne 7.11.2014 byl předložený návrh zákona schválen poměrem 
142 hlasů ze 146 přítomných poslanců. 
 

• Výsledky projednávání ve sněmovně naznačují všeobecný konsensus 
poslanců s navrženým zněním Indikačního seznamu a lze předpokládat, že 
projednání v Senátu a  schválení prezidentem republiky bude probíhat ve 
stejném duchu. 

 
• V současné době probíhá připomínkové řízení o návrhu vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví k provedení medicínských odborných kritérií 
a dalších podrobností týkajících se nároků pacientů. 

 
 

 
 
 



Vývoj počtu pacientů za r. 2005 – 2013 
celkem dospělí, děti a dorost 

(zdroj – ÚZIS) 



Oddíl první - dospělí 

     Seznam indikačních skupin pro dospělé 
  
I. Nemoci onkologické 
II. Nemoci oběhového ústrojí 
III. Nemoci trávicího ústrojí 
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí  
V. Nemoci dýchacího ústrojí 
VI. Nemoci nervové 
VII. Nemoci pohybového ústrojí   
VIII. Nemoci močového ústrojí   
IX. Duševní poruchy 
X. Nemoci kožní 
XI. Nemoci gynekologické 



Struktura lázeňské léčebně rehabilitační péče 
dle indikačních skupin – dospělí 

(zdroj – ÚZIS) 



Porovnání změn indikačního seznamu k 1.1.2015,  
dospělí,  1. část 

číslo indikace 

základní léčebný pobyt opakovaný léčebný pobyt 

rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 

II.  Nemoci oběhového ústrojí 

II.2. K21 K28 0 0 
II.3. K21 K28 P21 P21 
II.6. K21 K28 0 P21/14 
II.7. K21 P21 P21/14 0 
II.9. K21 K28 K21 K28 

V. Nemoci dýchacího ústrojí 

V.1. K21 K28 0 0 
V.5. K21 K28 K21 K28 
V.7. K21 K28 K21 K21 

VI. Nemoci nervové 

VI.1. K21 K28 K21 K28 
VI.2. K21 K28 P21/14 K28 
VI.4. K21 K28 K21 K28 
VI.5. K21 K28 K21 K28 
VI.6. K21 K28 K21 K28 
VI.7. K21 K28 K21 K28 
VI.8. K21 K28 K21 K28 
VI.10. K21 K28 K21 K28 

VI.11. K21 K21 P21/14 K21 



Porovnání změn indikačního seznamu k 1.1.2015,  
dospělí,  2. část 

číslo indikace 

základní léčebný pobyt opakovaný léčebný pobyt 

rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 

VII. Nemoci pohybového ústrojí 

VII.1. K21 K28 K21 K28 
VII.2. K21 K28 K21 K28 

VII.3. K21 K28 K21 K28 

VII.4. K21 K28 K21 K28 
VII.8. K21 K21 P21/14 K21 
VII.10 K21 K28 0 0 
VII.11. K21 K28 K21 K28 

IX. Duševní poruchy 

IX.1. K21 K28 K21 K28 

X. Nemoci kožní 

X.2. K21 K28 K21 K28 
X.3. K21 K28 K21 K21 
X.4. K21 K28 P21/14 P21/14 
X.5. K21 K28 K21 K21 

XI. Nemoci gynekologické 

XI.3. K21 K28 0 0 



Poznámky ke změnám v indikačním seznamu 
k 1.1.2015 – dospělí: 

• Nejvíce změn bylo provedeno v nejfrekventovanějších 
indikačních skupinách, tedy u nemocí nervových, nemocí 
pohybového ústrojí a nemocí oběhového ústrojí. 

 

• Nejčastěji provedenou změnou je prodloužení základního 
pobytu o jeden týden (z 21 na 28 dnů). 

 

• U většiny opakovaných základních pobytů následuje rovněž 
prodloužení opakovaného pobytu nebo změna opakovaného 
pobytu příspěvkového na komplexní. 
 

 

 

 

 



Oddíl druhý – děti a dorost 

      Seznam indikačních skupin pro děti a dorost 
 

XXI  Nemoci onkologické 
XXII Nemoci oběhového ústrojí 
XXIII Nemoci trávicího ústrojí 
XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a  
 obezita 
XXV  Nemoci dýchacího ústrojí 
XXVI Nemoci nervové 
XXVII Nemoci pohybového ústrojí 
XXVIII Nemoci močového ústrojí 
XXIX  Duševní poruchy  
XXX  Nemoci kožní 
XXXI  Nemoci gynekologické 

 



Struktura lázeňské léčebně rehabilitační péče 
dle indikačních skupin – děti 

(zdroj – ÚZIS) 



Poznámky ke změnám v indikačním seznamu 
k 1.1.2015 – děti: 

• V indikačním seznamu pro děti a dorost nejsou u základních 
pobytů zásadní změny, jejich délka je stanovena na 28 dnů. 

 

• Rozsáhlá změna spočívá v umožnění prodloužení  
opakovaných pobytů, u kterých  to dříve nebylo možné. 

 

• Délka prodloužení léčebného pobytu není omezena. 

 

• Byly upřesněny podmínky pro opakování léčebných pobytů, u 
částí nemocí došlo k úpravě indikačních omezení pro 
opakování pobytů. 

 

 



Závěr - cíl a účel novelizace  
Indikačního seznamu 

     Cílem navrhované právní úpravy je  
 
• nově stanovit podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče 

z prostředků systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby odpovídaly 
požadavkům nálezu Ústavního soudu. 
 

• umožnit pojištěncům s vybranými onemocněními absolvovat delší, popř. 
četnější lázeňské léčebné pobyty, 
 

• upřesnit ustanovení, jež jsou v praxi nejednotně vykládána.  
 

• Zachovat základní principy poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, tj. promítnutí současných medicínských poznatků a postupů a 
zajištění léčby případů, kde je předpoklad výrazného přínosu pro zlepšení 
či udržení zdraví pacienta. 
 



 
 

Děkujeme za pozornost. 
 

************************************* 
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