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Kontakt:
Lázně Luhačovice, a.s.
Tel.: 577 682 100
e-mail:info@lazneluhacovice.cz
www.LazneLuhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE
DOVOLENÁ PRO ZDRAVÍ 

Od rána do večera v jednom kole, člověk se sotva stihne najíst
a po celý den útočí kromě neustále zvonících telefonů i stres.
Následky se dostaví brzy... únava, bolesti zad, vyčerpání,...
Potřebujete dovolenou. Takovou, která by pomohla pošramo-
cenému zdraví se znovu postavit na nohy, ale kde na to vzít
čas? 

Jáchymovské lázně pomáhají na všechny výše uvedené příznaky.
Unikátní jáchymovská radonová voda je čistě přírodním zdrojem
energie a nikde jinde v České republice ji nenajdete. Působí
na bolesti kloubů a zad, v kombinaci se špičkově vyškolenými
fyziatry působí přímo zázračně. A protože jáchymovské
lázně pomáhají rády, připravily pro vás – časově vytížené
– léčebný program, na který vám vystačí pouhých šest
dnů dovolené. V kombinaci s víkendovými dny dokážeme
vrátit potřebné zdraví a energii každému. 

Přijeďte se do nádherné přírody pod Klínovcem 
zregenerovat i VY!

Kontakt:
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
info@laznejachymov.cz, tel.: 353 833 333
www.laznejachymov.cz

LÁZNĚ JÁCHYMOV Z KRUŠNÝCH HOR JSOU PLNÉ ENERGIE
aneb KDYŽ BOLÍ CELÉ TĚLO A NA ODPOČINEK NENÍ ČAS...

SPA & WELLNESS NATURE RESORTS
NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA V ČESKÉ REPUBLICE 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV A.S.

Chcete si užít báječnou dovolenou v lázních, kterou stále více
lidí využívá ke své druhé dovolené pro relaxaci a načerpání 
potřebné energie?

Tím pravým místem jsou Lázně Luhačovice.

Komfortní ubytování, gastronomické zážitky a dokonalý odpočinek
najdete v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu s velkolepě
řešeným wellness centrem ve stylu starořímských lázní.

Byli jste letos u moře? Můžete i podruhé, když navštívíte Luhačovice
a vyzkoušíte účinky zdejších minerálních vod pocházejících 
z třetihorního moře. Využijte nabídky pobytů, které jsme pro Vás
připravili v podobě relaxačních, wellness i víkendových pobytů. 

Přijeďte se i Vy přesvědčit o blahodárných účincích tra-
dičních lázeňských i wellness procedur a vysoké kvalitě
námi poskytovaných služeb.
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Příroda uzdravuje. No 
a těm, kdo to hlásají, prý 
(slovy Labyrintu) „třeba 

hubu zacpati“. Jak vidno, neje-
den z našinců, co jsme si všich-
ni rovni, poté, co si je rovnější, 
vyhlásil uzdravujícím silám pří-
rody třídní boj a s bolševickou 
neústupností (ač coby straník 
držitelem jiné „chlebové kníž-
ky“) se snaží balneologii ze zdra-
votnictví vygumovat jako třídu. 
Ti, cui bono, totiž nemají zá-
jem přicházet o lukrativní, stá-
tem garantovaný, (populisticky) 
snadno zdůvodnitelný byznys. 
A protože jim až tak moc jde 
o osud léčebného lázeňství hra-

zeného z veřejných zdrojů, určitě jim není jedno, že se pomalu 
ruší dětské lázeňské léčebny. Chtějí to urychlit, protože i těch 
několik zbylých efektivně redukuje počty příštích chronicky 
nemocných dospělých, doživotních konzumentů obrovských 
kvant farmak a zhusta vykazovaných zdravotních výkonů. Zá-
sadním mínusem tohoto medicínského oboru totiž je, že před-
cházení nemocem je levnější než jejich léčení. Další přitěžující 
okolností, že léčebné kúry lze brát pouze v místě výskytu pří-
rodních léčivých zdrojů, a na rozdíl od jiných léčiv, jen málo-
které importovat. Některé ani nejde prodávat, natož na nich 
mít v Evropské unii bezkonkurenčně nejvyšší, specifi cky čes-
kou obchodní marži. A protože je díky státu možné dosahovat 
marže (v řádu stovek procent) i za zprostředkování vstupních 
víz, má smůlu také řada moravských, slezských a českých láz-
ní, které se zaměřují na zahraniční samopláteckou klientelu. 
A že tím stát přichází o miliardy korun do veřejných rozpočtů? 
No tak i kvůli této „taškařici“ zvedne daně těm, co je v Česku 
ještě platí, sebere peníze školám, sníží dotace na mládežnický 
sport a zemědělcům, ořeže výdaje na vědu a výzkum, benefi ty 
politikům, příjmy úředníkům, lékařům, policistům, hasičům, 
učitelům, starobním a invalidním důchodcům. „Nebo kdyby 
to jednomu prošlo, jiní by také chtěli, aby se jim promíjelo.“

Jaromír Kainc, nakladatel

Že ta drchta všecko, 
co ví, vypleští: 
potřebí ji hubu zacpati

Obsah

Všudybyl fotí zrcadlovkou 
OLYMPUS E-3

sedmé vydání 2012

Svárurád řekl: „Ovšem. Nebo kdyby to jednomu prošlo, jiní 

by také chtěli, aby se jim promíjelo.“ Sluchosud řekl: „Já 

sic nevím vlastně, jak to bylo: než poněvadž sobě Sok tu věc 

tak vysoce vede1, rozumím, žeť ho opravdu bolí; nechť jest 

ztrestána.“ Stranobij řekl: „Já sem již prvé věděl, že ta drchta 

všecko, co ví, vypleští2: potřebí ji hubu zacpati.“

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1623

1 pokládá tu věc za tak důležitou  2 vyžvaní  
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S Ing. Ivanem Klajmonem se po-
tkáváme 24. května 2012, záhy 
po slavnostním otevření lázeň-

ského & wellness hotelu Niva II.
Pane inženýre, když jsme v únoru toho-
to roku dělali rozhovor, avizoval jste, že 
právě dnes, po komplexní rekonstruk-
ci a dostavbě, znovu zahájíte provoz. 
A opravdu to tak je. 

Ano, termín jsme dodrželi. Tak dlouho 
dopředu jsme jej avizovali proto, že mezi 
zvanými byly i hodně exponované osob-
nosti, tak aby si otevření mohly s předsti-
hem včlenit do programu. Velkou radost 
nám svou účastí udělal například hejtman 
Zlínského kraje Dr. Stanislav Mišák. 

Pane inženýre, podařilo se vám vytvořit 
skvělý komplex. Určitě obrovské pracov-
ní nasazení. V sedmdesátých letech mi-
nulého století jsme s kolegy z Posádko-
vé hudby Olomouc chodili na Šibeník 
do sauny olomoucké Dukly, kde jsme se 
potkávali s masérem boxerů Františkem 
Venclovským. Pro jeho proslulý výrok „Já 
su tak šťastné“ jsme mu přezdívali Fran-
ta Šťastný. Jak jste na tom dneska vy?

Také su šťastné! A taky hodně unave-
ný, byť určitě jinak, než první Čech poté, 
co přeplaval kanál La Manche. Ale už je to 
za námi. Poslední dny jsme velmi intenziv-
ně fi nišovali. Třeba včera ráno jsme začali 
o šesté a končili před půlnocí. Takže jsem 
skutečně šťastný, že tuto fázi máme za se-
bou. Další, trvalá starost je uplatnění ho-
telu na trhu. Ještě asi týden budeme pro-
vádět dokončovací práce včetně vyladění 
technologií všech provozů. Prvního června 
nám najíždí osmdesát hostů, avšak už ten-
to týden jsme tu od pondělka 21. do středy 
23. května měli v rámci zkušebního provo-
zu dvaadevadesát hostů. Když odjížděli, tak 
nám aplaudovali, a my jsme jim vděčni, že 
nám pomohli vychytat některé drobné ne-
dostatky v ubytovací části. Takže k první-
mu červnu musí být všechno připraveno.

Niva II. v řadě aspektů splňuje kritéria 
pěti hvězd. Kdo je vaší cílovou skupinou?

Lázeňský & wellness hotel Niva II. 
dnes poskytuje přes čtyřicet léčebných 
kúr a patnáct wellness procedur. Hosty 
tu přivítají nové pokoje, luxusní apart-
mány, jídelny, bary, salonky, společné 
prostory, konferenční místnost pro sto 
osob, dětské hřiště, rozsáhlé wellness 
centrum a mnoho dalších novinek. Pře-
sto se nechceme zaměřovat na klientelu 
pouze nejvyšší kategorie, ani omezovat 
dostupnost služeb cenovou politikou. 
V katalozích i na internetu formou růz-
ných balíčků ukazujeme, že pobyty lze 
pořídit za velmi rozumné ceny. Jsme s to 
vycházet vstříc jak hodně náročným 
klientům, tak i těm, kteří nechtějí tolik 

utrácet. Nikoho však nebudeme šidit 
na službách! Tomu, kdo si zaplatí nad-
standard, poskytneme nadstandardní 
služby. Ale i ti, kteří zaplatí méně, do-
stanou rovněž kvalitní servis. 

Co je tu také skvostné, je okolí hotelu 
a fantastický vzduch.

Když jste tady byl posledně, viděl jste 
staveniště. Dnes je tu nádherný park. 
Za týden tu bude zcela nový bazén zasa-
zený do parkové úpravy. Snažíme se ne-
poškozovat zdejší nádhernou přírodu, 
ale naopak do ní zapadnout šetrným 
způsobem. Být její součástí. Máme ob-
rovskou výhodu, kterou jsem i v rámci 
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dnešního slavnostního otevření něko-
likrát zdůrazňoval: ať se z hotelu dívá-
te na východ, nebo na západ, stále hle-
díte do nádherné valašské krajiny a ne 
do zdí jako ve většině wellness center 
v Luhačovicích.

Už dávno před znovuotevřením Nivy 
II. jste zahájili marketingovou, a pak 
i mediální kampaň s cílem přilákat 
hosty a získat obchodní partnery, kte-
ří budou komplex využívat pro reali-
zace svých akcí, léčebné, regenerační 
a rekondiční pobyty zaměstnanců či 
klientů.

To je nezbytností. Není možné očeká-
vat, že stačí otevřít hotel a hosté se po-
hrnou. Nejen na českém, ale i na evrop-
ském trhu je velký přetlak nabídky spa 
& wellnes zařízení. Proto jsme kampaň 
koncipovali tak, abychom oslovili zahra-
niční i tuzemské touroperátory a klien-
ty, kteří jsou ochotní platit za nadstan-
dardní služby. S úsměvem se musím 
dívat na některé reklamní nabídky kon-
kurence typu „nejluxusnější, nejhezčí 

a největší“ wellness v Luhačovicích, 
přestože realita neodpovídá proklamo-
vané nabídce. 

Lázně Niva Luhačovice tvoří dva kom-
plexy. Dnes znovuotevřený lázeňský & 
wellness hotel Niva II. a lázeňský hotel 
Niva I., který je vhodný pro ozdravné, 
rehabilitační a rekondiční pobyty méně 
náročných jednotlivců i skupin a rodičů 

s dětmi. Oba se nacházejí v klidové zó-
ně nad luhačovickou přehradou, patnáct 
minut chůze od lázeňské kolonády. Za-
bezpečujeme v nich lázeňské, rehabili-
tační, regenerační a wellness pobyty pro 
samoplátce, komplexní a příspěvkovou 
lázeňskou péči. V jejich sousedství je va-
lašská koliba „U černého psa“, vyhlášená 
vynikající kuchyní s krajovými specia-
litami. V průběhu roku v ní pořádáme 
vepřové, husí či zvěřinové hody a další 

gurmánské akce. Její stylové prostředí 
je vhodné nejen k posezení u kvalitních 
vín, ale i na pracovní a společenská se-
tkání a rodinné oslavy. Součástí našeho 
areálu bude i nová vinotéka s venkov-
ním krbem, ochutnávkou a prodejem 

vín z celé republiky. Tu budeme otevírat 
26. června 2012. Více informací, fotogra-
fi e a nabídky pobytů čtenáři Všudybylu 
najdou na našich webových stránkách.

>>> www.niva.cz

Lázeňský & wellness hotel Niva II. nabízí 

přes čtyřicet léčebných kúr a patnáct 

wellness procedur, nové pokoje, luxusní 

apartmány, jídelny, bary, salonky 

a konferenční prostory.
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S generálním ředitelem společnos-
ti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPE-
LE PIEŠŤANY, a.s. Klausem Pil-

zem se potkáváme 18. května 2012.
Pane řediteli, 10. května 2012 jsme se 
potkali v Trenčíně na hradě, kde jste 
přebírali z rukou generálního ředite-
le České centrály cestovního ruchu – 
CzechTourism Ing. Rostislava Vondurš-
ky spolu s vaším obchodním ředitelem 
cenu za čelní umístění v soutěži „Kle-
noty pohraničia / Klenoty příhraničí“, 
o kterém rozhodlo hlasování veřejnosti.

Pro nás to bylo pří-
jemné překvapení. 
Vůbec jsme o tom 
nevěděli, natož aby-
chom s tím počítali. 
Den před vyhlášením 
jsem byl dotázán, 
zda bych mohl při-
jet do Trenčína. Tak 
jsme narychlo změni-
li pracovní program 
a přijeli. Ocenění 
vnímám jako reakci na to, co zde v Piešťa-
nech děláme. Čtrnáct zahradníků naší ak-
ciové společnosti pečuje o šestačtyřicet hek-
tarů parků na Kúpeľném ostrově. Máme tu, 
samozřejmě, i mnohočetnou ostrahu, aby 
nedocházelo k vandalismu. Kúpeľný ostrov 
tady v Piešťanech, to je opravdová oáza od-
počinku. Úžasné místo Slovenska! 

Blíží se letní olympijské hry v Londý-
ně. Před nedávnem jsem dělal rozhovor 

s místopředsedou Českého 
olympijského výboru Jiřím 
Kejvalem. Pro nadpis článku 
jsem pak použil jeho výrok: 
„Lázně a sportovci, to jde do-
hromady“. Slovenské liečebné 
kúpele Piešťany, a.s. mají hlav-
ní indikaci pohybové ústrojí. 
Takže co Piešťany a sportovci?

Sportovci si naše lázně vel-
mi oblíbili. Jezdí k nám rehabilitovat a lé-
čit se i ti špičkoví, včetně olympioniků a pa-
ralympioniků. Slovenské liečebné kúpele 
Piešťany jsou sponzorem slovenské národ-
ní paralympijské reprezentace. Naše spolu-
práce je velice intenzivní. V areálu našich 
lázní právě chystáme zónu, kde budeme 
prezentovat její úspěchy a kde budou k vi-
dění vítězné trofeje vybojované pro Slo-
vensko. Samozřejmě si naše lázně oblíbili 
i ostatní sportovci. Naším stálým hostem 
je vynikající slovenská tenistka Dominika 
Cibulková, lyžařka Veronika Zuzulová aj.

Vaše lázně si oblíbila i fi remní klientela 
včetně té české. 

S měnící se dobou se mění i struktura 
hostů. Slovenské a ostatně také české lá-
zeňství se vrací k poměrům panujícím 
za Rakouska-Uherska a k československým 
prvorepublikovým. Tehdy nejen že u pri-
vilegovaných, středních a vyšších vrstev 
společnosti patřilo k dobrému tónu jez-
dit do lázní, ale bylo nezbytností vlastní-
mi silami pečovat o svoji dobrou psychic-
kou a fyzickou formu. Lázeňské léčebné 

a rehabilitační pobyty zpra-
vidla nemají vedlejší nega-
tivní účinky, na rozdíl od ně-
kterých jiných způsobů léčby, 
zejména těch, u nichž se apli-
kují farmaka na tlumení bo-
lesti, depresí apod. Předchozí 
režim zpřístupnil lázeňskou 
léčbu a rekondiční pobyty 
nejširším vrstvám obyvatel-

stva tím, že je v masovém měřítku fi nan-
coval z veřejných zdrojů. U této, do značné 
míry preventivní složky medicíny teď ale 
dochází k jejímu vytěsňování ze systému 
zdravotní péče hrazené z veřejných zdro-
jů ve prospěch ostatních forem léčby. Ne-
ní se tedy co divit, že zdravotnictví, totiž 

Klaus Pilz

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ 
KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. 
patří k předním evropským léčebným 

lázním zaměřeným na léčbu revmatis-

mu, rehabilitaci pohybového aparátu 

a nervového systému. Využívají přírod-

ní léčivé zdroje – unikátní sirnaté bahno 

a termální minerální vodu. Prostřed-

nictvím speciálních postupů odbourá-

vají záněty v kloubech a obnovují jejich 

hybnost. Posilují imunitní systém, rege-

nerují poškozené chrupavky a zpomalují 

degenerativní proces pohybového apará-

tu. Zkušení lékaři sestavují pro každého 

hosta léčebný program individuálně. 

„Kúpeľný ostrov“, kde se v Piešťanech 

lázně rozprostírají, je oázou klidu a re-

laxace. Nabízí i množství příležitostí pro 

sportovní aktivity. Nabídku pro volný 

čas doplňuje bohatý kulturní program 

„Společenského centra“, devítijamkové 

golfové hřiště a venkovní termální kou-

paliště „Eva“ s tenisovými kurty a hřišti 

na plážový volejbal. Přímo na ostrově se 

nachází dvou až pětihvězdičkové lázeň-

ské hotely. Nádherný lázeňský park je 

ideální pro procházky. Množství kavá-

ren a restaurací nabízí domácí i mezi-

národní speciality.

Kúpeľný ostrov,
úžasné místo Slovenska
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nemocniční a ambulantní lékařská péče, 
polyká stále víc peněz, ruku v ruce s tím, 
jak je odbourávána či opomíjena léčebná 
prevence. Zkrátka vracíme se k prvore-
publikovému „normálu“, kdy byly pobyty 
v lázních vyhrazeny hlavně dobře situova-
ným, ale bohužel ne všem, kdo je potřebo-
vali. Ale i ti, co jsou majetkově velmi sluš-
ně situovaní, často volí kratší opakované 
lázeňské pobyty. Mají za to, že nemohou 
být delší čas mimo pracoviště či byznys, 
a bohužel tomu tak v řadě případů je. Kla-
sická lázeňská léčba je totiž časově hodně 

náročná. Její  podstatou je vytvořit přírodě 
prostor, tedy i dostatek času uzdravovat. Za-
jistit lidskému organismu (který je samo-
zřejmě součástí přírody) podmínky pro to, 
aby se mohl vrátit do stavu, v jakém se na-
cházel před tím, než onemocněl, nebo se to-
muto stavu co nejvíce přiblížil. To se týká 

zejména chronicky nemocných pacientů, 
lidí po úrazech a amputacích. Jenomže ani 
řada dnešních penzistů nemá čas na klasic-
ké lázeňské pobyty, tedy být v lázních tři až 
šest týdnů. Když tu jsou tři týdny, bývá to 
vrchol. Obvykle u nás pobývají čtrnáct dní. 
Proto nabízíme i nové produkty pro gene-
raci 40 plus. Umožňují hostům preventivně 
pečovat o své zdraví, jezdit na kratší rekon-
diční pobyty a pak je jednou za čas vystří-
dat klasickým lázeňským pobytem.

Současná doba od podnikatelů, za-
městnanců a zejména od managementu 
vyžaduje maximální výkon, tedy být fi t. 
Na pracovišti ani na schůzkách s obchod-
ními partnery či klienty, je nežádoucí 
působit unaveným či vystresovaným do-
jmem. Přitom nás však zdroje stresu a vy-
čerpání neustále atakují. O to víc je tře-
ba se starat o svoji psychickou a fyzickou 
kondici. Proto Slovenské liečebné kúpele 

Piešťany navázaly a nově navazují dal-
ší spolupráci s firmami, které si to uvě-
domují. Vysílají k nám své zaměstnance 
na týdenní rekondiční pobyty, jež jim hra-
dí ze sociálního fondu.

Naše společnost zaměstnává dvacet léka-
řů: patnáct tady v Piešťanech a pět v Láz-
ních Smrdáky. Každý, kdo k nám přijede, 
a to nejen na léčení, projde přijímací lékař-
skou prohlídkou. Na medicínu klademe 
stoprocentní důraz! Lékař danému hostu 
sestaví a doporučí individuální program, 
který bere v potaz jeho zdravotní stav a dal-
ší aspekty. A protože jsme moderními láz-
němi, máme tu i kvalitní wellness záze-
mí. Avšak wellness je pouze doplňkovou 
zónou. Naším pokladem je léčivé bahno, 
termální minerální voda a lidsky i odbor-
ně vynikající personál. Kdo to jednou vy-
zkouší, zjistí, jak je to fantastické! 

>>> www.spapiestany.sk

Naším pokladem je léčivé bahno, termální 

minerální voda a lidsky i odborně 

vynikající personál. Kdo to jednou 

vyzkouší, zjistí, jak je to fantastické!
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Slavnostní otevírání lázeňské sezó-
ny v Třeboni se konalo v sobotu 
2. června 2012. Dopoledne po pro-

jevech vyšel z Masarykova náměstí prů-
vod mondénních dam a prvorepubliko-
vých lázeňských šviháků s táborskými 
Pouličníky k Bertiným lázním, kde čes-
kobudějovický biskup Jiří Paďour posvě-
til léčebnou slatinu. Swingový orchestr 
Českého rozhlasu České Budějovice hrál 
na Masarykově náměstí, kde probíhaly 
farmářské trhy, celé dopoledne, než ho 
vystřídala skupina Ready Kirken. V kině 
Světozor se dětem promítaly pohádky 
a v nově otevřeném loutkovém divadle 
se hrála pohádka Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký. Paralelně s tím v areálu Berti-
ných lázní hrála skupina jazZÍKAspol 
a vystoupili žáci Základní umělecké školy 

Třeboň. V lázeňském parku Lázní Auro-
ra pak byly řemeslné trhy, hrál Třeboňský 
swingový výběr, Třeboňský lázeňský sym-
fonický orchestr a Třeboňští pištci. V rám-
ci doprovodného programu bylo možné 
absolvovat průvodcované prohlídky láz-
ní, navštívit bazénový komplex wellness 
centra, pizza restaurant Top-Spin a bow-
ling v Bowling Baru, kam byl volný vstup. 
Slavnostní den završil koncert Big Bandu 
Felixe Slováčka, ohňová show, vypouště-
ní lampionů a ohňostroj.

>>> www.aurora.cz
>>> www.berta.cz

Otevírání lázeňské 
sezóny v Třeboni
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Se starostou Třeboně Ing. Jiřím 
Houdkem se potkáváme 16. květ-
na 2012, tedy den poté, co jsem 

dělal rozhovor s místopředsedou České-
ho olympijského výboru Ing. Jiřím Kej-
valem „Lázně a sportovci, to jde dohro-
mady“. Říká v něm, že do třeboňských 
lázní jezdí jak aktivní, tak i naši bývalí 
olympionici.

Spolupráce tře-
boňsk ých měst-
ských slatinných 
lá zn í s  Česk ý m 
olympijským vý-
borem, zejména se 
skupinou olympi-
oniků, kteří se vý-
znamně postara-
li o popularizaci 

naší vlasti v zahraničí, funguje od roku 
1997. Tehdy s námi paní Dana Zátopková 
jako předsedkyně Klubu olympioniků, 
společně s bratry Svojanovskými, dojed-
nala jejich zdejší léčebné pobyty. Naše 
lázně se orientují na pohybové ústro-
jí, takže jak léčebnými indikacemi, tak 
i prostředím krásného Třeboňska jsme 
jim mohli vytvořit podmínky, aby tradi-
ce nastartovaná koncem minulého sto-
letí pokračovala dodnes. Od té doby už 
u nás byla celá řada olympio-
niků včetně aktivních repre-
zentantů. Služeb našich lázní 
využili např. i desetibojař To-
máš Dvořák, oštěpař Jan Že-
lezný či hokejisté včetně Ja-
romíra Jágra. A jezdí k nám 
i olympionici, kteří vystupují 

na paralympijských hrách. Lázně Tře-
boň pro ně vytvořily skvělé zázemí. Tře-
boň se dlouhodobě profi luje jako české 
lázně pro českou klientelu. Českým měs-
tem jsme i historicky. Nikdy se tu vý-
znamněji neusadilo jiné než české oby-
vatelstvo. Před čtyřmi sty padesáti lety 
za dob Rožmberků tu z bažinatých hvoz-
dů svedením vody do vodotečí a rybní-
ků vznikla hospodářsky velmi efektivní 
krajina a zároveň krajina, která respek-
tuje přírodní zákonitosti. Proto je Tře-
boňsko zapsáno na Seznam UNESCO 
jako biosférická rezervace. Zároveň tu 
vznikla velmi příhodná krajina k re-
kreaci a turismu. Samozřejmě hlavním 
magnetem v rámci cestovního ruchu 
je třeboňské lázeňství. Kdokoli do na-
šich městských slatinných lázní přije-

de a vidí, jak se do nich inves-
tuje a rozvíjí se lázeňská péče, 
nemá důvod pochybovat, že 
město může být dobrým vlast-
níkem a provozovatelem léčeb-
ných lázní jako takových.

>>> www.mesto-trebon.cz

České lázně 
pro českou klientelu

Po rekonstrukci, kte-
rá probíhala od říj-
na loňského roku, 

slavnostně otevřel třeboňský ho-
tel Zlatá hvězda 6. dubna 2012 dvě nová 
gastronomická střediska. 

Restaurace „Zdejší kuchyně“ nabízí tře-
boňské a jihočeské pokrmy připravované 
z místních surovin. „Snažíme se našim 
hostům nabídnout zážitek ve formě jí-
del, které připravujeme podle tradičních 
místních receptů. U nápojů jsme se úpl-
ně odklonili od globálních značek nealka 
a nabízíme např. vodu z třeboňské pán-
ve a lhenickou ovocnou šťávu,“ říká ředi-
tel hotelu Petr Šot a dodává: „Na novém 
jídelním lístku najdete třeba Rašelinou 
uzené filátko ze pstruha, sladko-kysele 
marinované; Štičí fi let na soté z pravých 

lišek; Sumčí fi let pečený ve slanino-
vém opasku proložený nádivkou 

s čerstvými bylinkami; Grilova-
nou vepřovou panenku Svatého 
Vavřince přelitou omáčkou ze 

lhenického rybízového vína či Škubánky 
s prachandou.“

Druhou novinkou je samoobslužná 
jídelna „Bufet na rynku“. Jde o kvalit-
ní, rychlé a cenově dostupné občerstve-
ní v sortimentu hotovek, salátů, zákus-
ků apod. „Naším cílem bylo oslovit jak 

místní občany, tak i cyklisty a turisty, kte-
ří upřednostňují rychlé stravování, přede-
vším v době obědů. I zde jsme se zaměřili 
na domácí pokrmy. Hamburger u nás ne-
najdete,“ říká Food & Bevarage Manager 
Jiří Kadlec.

Miroslava Vondrušová, 

Sales & Marketing Manager

>>> www.zhvezda.cz



Ing. Jiří Houdek

Nové gastronomické 
provozy hotelu 

Zlatá hvězda v Třeboni
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ROYAL SPA je český řetězec s více 
než patnáctiletou tradicí pěti lá-
zeňských a dvou wellness hote-

lů. Disponuje celkovou kapacitou dva-
náct set lůžek. Rozhovor s jeho ředite-
lem, Ing. Martinem Plachým, dělám 
4. června 2012.
Pane řediteli, k místům, kde ROYAL 
SPA působí, tedy Mariánským Lázním, 
Luhačovicím, Velkým Losinám a Os-
trožské Nové Vsi, loni přibyl Rožnov 
pod Radhoštěm. 

Ano, součástí skupiny ROYAL SPA 
se v loňském roce stal wellness resort 
ENERGETIC. Tvoří ho hotel čtyřhvěz-
dičkový Energetic, depandance Forman 
a stylová koliba Kordulka. Resort nabízí 
komfortní a moderní ubytování katego-
rie superior s možností připojení k inter-
netu, příjemné wellness centrum, lobby 
bar, konferenční prostory a restauraci, 
zkrátka komplexní služby pod jednou 
střechou. Ubytování standard a kon-
ferenční prostory nabízí i depandance 
Forman, odkud se dochází na stravová-
ní a wellness procedury do hotelu Ener-

getic. Koliba Kordulka zvítězila v roce 
2010 v anketě Centrály cestovního ru-
chu Východní Morava TOP 10 restaura-
cí, hospůdek a kolib Valašska. Je zařízena 
ve valašském a keltském stylu a personál 
obsluhuje ve valašských krojích. Ochut-
nat zde můžete tradiční regionální jídla, 
domácí kuchyni a samozřejmě speciali-
ty šéfkuchaře. 

Letos jste ve Velkých Losinách dokon-
čili rekonstrukci lázeňského Sanatoria 
ŠÁRKA a pro příští rok připravujete ote-
vření „Termálního lázeňského parku“.

Lázeňské sanatorium ŠÁRKA jsme změ-
nili v moderní bezbariérové zařízení pro 
léčbu pohybového aparátu dospělých i dě-
tí. Kompletní rekonstrukce, jež odpoví-
dá lázeňským standardům současnosti, 

trvala pouhé čtyři měsíce. Hostům se zde 
dostane komplexní lázeňské péče zahrnu-
jící balneoprovoz s více než čtyřiceti pro-
cedurami. Mnohé jsou postaveny na pů-
sobení unikátní termální velkolosinské 
minerální sirné vody. Od května je v Ter-
málních lázních Velké Losiny opět mož-
né relaxovat v léčivé termální vodě nejen 
ve vnitřním, ale i ve venkovním bazé-
nu. Oba bazény jsou však letos v provozu 
naposledy. Po ukončení sezóny na mís-
tě současného koupaliště vyroste upro-
střed lázeňského parku Termální vodní 
park s celoročním provozem, který bude 
mít šest tisíc metrů čtverečních. Venkovní 

i vnitřní bazény a dětská brouzdaliště pl-
něná výhradně léčivou vodou z termál-
ních pramenů budou zabírat dva a půl ti-
síce metrů čtverečních. 

V posledních letech v lázních přibý-
vá rodin s malými dětmi. Jak na tento 
trend reaguje váš řetězec?

Investujeme do vybavení hotelů, bal-
neoprovozů a do služeb i pro nejmladší 
klientelu. Mezi zatím tři hotely skupiny 
ROYAL SPA, které mají označení „baby fri-
endly”, se letos zařadila VILA ANTOANE-
TA v Luhačovicích. Součástí tohoto lázeň-
ského hotelu jsou nejen venkovní dětské 
hřiště a dětský koutek, ale také minikino. 
Přizpůsobeno je i vybavení restaurace – 
dětské prostírání, příbory a židličky. Děti 
také mohou dostat ke stolu hračky. Po do-
bu procedur rodičů VILA ANTOANETA za-
jišťuje hlídání dětí. Dalšími „baby frien-
dly” hotely jsou Wellness hotel DIANA 
ve Velkých Losinách a Wellness Resort 
ENERGETIC v Rožnově pod Radhoštěm. 

ROYAL SPA 
– čerpat životní sílu 
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O kvalitě služeb řetězce ROYAL SPA 
svědčí i množství prestižních ocenění. 

Krom titulu Lázeňská společnost ro-
ku 2007 pro Miramare Luhačovice, ceny 
pro Novoveské Dermatologické dny v ro-
ce 2008 nebo ocenění za vzkříšení Ter-
malních lázní Velké Losiny v roce 2010 
zabodoval i mariánskolázeňský Royal 
v soutěži „Kudy z nudy“, kde obsadil 

první místo za nej-
lepší turistickou na-

bídku v Západočes-
kém regionu. Máme 

řadu prestižních certifi ka-
cí. Lázeňské hotely Miramare Luhačovi-
ce a Royal Marianské Lázně jako jedny 
z prvních v Česku získaly certifi kát kva-
lity EUROPESPAmed, který dle přísných 
kritérií uděluje Evropský svaz lázní se 
sídlem v Bruselu. Nabídka našich zaří-
zení klade zásadní důraz na medicínský 
aspekt lázeňských pobytů. Na vytváře-
ní prostoru pro blahodárné působení 

unikátních přírodních léčivých zdro-
jů na fyzický a psychický stav lidského 
organismu, přičemž uplatňujeme špič-
kovou odbornost našich lékařů a veške-
rého personálu. V nabídce nechybí ani 
řada „medical wellness“ a wellness po-
bytů. Snažíme se dělat maximum pro to, 
aby nejen pacienti, resp. klienti zdravot-
ních pojišťoven, ale i lázeňští hosté byli 
spokojeni s tím, že čas a peníze do své-
ho zdraví – tělesné a duševní kondice – 
investovali na správném místě. Aby se 
k nám do zařízení řetězce ROYAL SPA 
jezdili opakovaně rádi léčit, regenerovat 
a čerpat životní sílu.

>>> www.royalspa.cz

204. rok 
Mariánských Lázní

VMariánských Lázních, jejichž 
v současné době nejnavštěvova-
nější atraktivitou je Park Bohemi-

nium, který v překrásném prostředí kra-
jinného parku nabízí naučně-poznávací 
okruh s dokonalými maketami význam-
ných stavebních a technických památek 
České republiky, slavnostně zahajovali 11. 
až 13. května 2012 již 204. lázeňskou se-
zónu. Hlavní zásluhy na myšlence zalo-
žit Mariánské Lázně má klášterní lékař Jo-
sef Jan Nehr, jehož úsilí podporoval opat 
tepelského premonstrátského kláštera Ka-
rel Kašpar Reitenberger. Obrovskou vůlí 
obou mužů se během několika let bažinaté 
údolí proměnilo v jedno z nejkrásnějších 
letovisek té doby. Od roku 1808 nese jmé-
no Mariánské Lázně. Za léčením, zábavou, 
politikou i obchodem sem jezdí osobnosti 
z celého světa. V minulosti to byl například 
anglický král Eduard VII., který byl v Ma-
riánských Lázních devětkrát. Stovky míst 
po celé planetě Zemi, ve snaze vydělávat 
peníze, a tedy dostávat na svá území a trhy 
utrácivé návštěvníky, staví svůj marketing 
na mystifi kacích a potenciální hosty láka-
jí na jména světově proslulých osobností, 
které u nich údajně pobývaly, či se o nich 
zmiňovaly. Mariánské Lázně tohle nema-
jí zapotřebí. Pobývaly v nich stovky celeb-
rit včetně vladařů, státníků, vědců, uměl-
ců a vojevůdců jako Thomas Alva Edison, 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Rudyard 
Kipling, Mark Twain, Maxim Gorkij, Franz 
Kafka, Frédéric Chopin, Johann Strauss, Jo-
hann Wolfgang Goethe, Richard Wagner, 
Franz Josef I., Tomáš Garrigue Masaryk, 
Sigmund Freud, Jurij Alexejevič Gagarin 
i náš Vladimír Remek, celosvětově první 
kosmonaut s jiným než sovětským či ame-
rickým občanstvím.

>>> www.marianskelazne.cz
>>> www.boheminium.cz

Mezi tři hotely skupiny ROYAL SPA 

s označením „BABY FRIENDLY“ patří 

i VILA ANTOANETA v Luhačovicích.
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S ředitelem Lázní Hodonín a před-
sedou Dobrovolného svazku obcí 
Jihomoravské lázně Ing. Milanem 

Sýkorou se potkáváme 27. května 2012.
Pane řediteli, čím méně pacientů je zdra-
votními pojišťovnami vysíláno do léčeb-
ných lázní, tím, a to násobně víc, musí 
pojišťovny a náš stát vynakládat peněz 
na úhradu jiných forem zdravotní péče, 
kterou poskytují vaši kolegové v ostat-
ních zdravotnických zařízeních. Vše na-
svědčuje, že tento trend bude s novým in-
dikačním seznamem gradovat.

Už řadu měsíců jsme v očekávání, kdy 
vejde nový seznam v platnost. V současné 
době probíhá vnější připomínkové řízení. 
Nejvíc nás trápí, že nevíme, kdy začne pla-
tit. Jestli od 1. července 2012, nebo 1. srpna 
2012, nebo až od Nového roku 2013. Proto 
je těžké stanovovat 
nějakou jasnější 
strategii pro chod 
lázní a správně in-
formovat pacienty, 
do kdy ještě mají 
možnost absolvo-
vat lázně podle stá-
vajícího systému. 
Zdravotní pojišťov-
ny ale nemusí čekat 
na vydání nějakých regulací. Jsou dostateč-
ně schopné si své fi nanční toky regulovat 
samy. V loňském roce jsme zaznamenali 
pokles jejich návrhové činnosti kolem pat-
nácti procent, v letošním roce v rozmezí 
třináct až sedmnáct procent. Takže v souč-
tu je to osmadvacet a víc procent během 
dvou let. Co se týče nového indikačního se-
znamu, mohl by způsobit pokles o dalších 
pětatřicet procent oproti stávajícímu stavu.

Pro letošní lázeňské vydání Všudybylu 
mám připravený úvodník s hodně drsný-
mi postřehy. A tak mi dovolte otázku: Jaký 
objem výdajů za farmaka, výkony obvod-
ních lékařů a specialistů a hospitalizace 
v nemocnicích a léčebnách ušetří přírod-
ní léčivé zdroje (tedy lázeňské léčebné po-
byty) zdravotním pojišťovnám a následně 
i státu v oblasti vyplácení sociálních dá-
vek v době pracovní neschopnosti?

Předně bych rád podotkl, že je ohromná 
spousta nemocí, které lázeňská medicína 
neřeší. U indikací, kde lze aplikovat lázeň-
skou léčbu, vychází odhad ze zkušeností 

nás a našich kolegů z ostatních léčebných 
lázeňských zařízení na minimálně padesát 
procent. A nejen co se týká ušetřených pe-
něz za metráky nenakupovaných farmak. 
Každá zdravotní pojišťovna má přehled, 
kolik léků a v jakém fi nančním objemu je-
jí pojištěnec ročně spotřebuje. I jak často 
navštíví obvodního lékaře, specializovaná 
zdravotní zařízení, pobývá v nemocnicích 
či léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 

resp. jaké objemy zdravotnických výkonů 
jim tyto subjekty vykazují. Takže když to 
podělí dvěma a odečte náklady na léčeb-
ný lázeňský pobyt, může se dobrat k sumě, 
o kterou lázně snižují její výdaje na léčbu 
konkrétního pacienta. 

Lednicko-valtickému areálu bylo ne-
dávno v Trenčíně uděleno ocenění coby 
jednomu z klenotů česko – slovenského 
příhraničí. Jeho diadém zdobí i Lázně 
Lednice, které provozujete.

Lázně Hodonín 
& Lázně Lednice

Ing. Milan Sýkora

Moře, slunce, víno, zdraví – to jsou Lázně 

Hodonín & Lázně Lednice. Jihomoravské 

lázně nabízí nejkvalitnější solanku 

v Evropě, medicínskou péči profesionálů 

a bohaté kulturní zážitky.
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Téměř celý loňský rok a také rok 
letošní přinášela média řadu za-
ručených zpráv o konci tzv. lázní 

na křížek a také o tom, jak rozsáhlé změ-
ny v úhradách lázeňské péče chystá minis-
terstvo zdravotnic-
tví a jak proti tomu 
provozovatelé láz-
ní, odbory a paci-
entská sdr užení 
protestují. Pravda 
je taková, že minis-
terstvo před rokem 
opravdu v rámci re-
formy zdravotnic-
tví, respektive při-
pravovaných úspor, zvažovalo vyřazení 
lázeňské péče z úhrad, nebo uvažovalo 
o jejím naprosto zásadním zúžení. Tyto 
své záměry postupně pod tlakem bali-
lo do vět o pokroku v medicíně a klesají-
cí potřebě následného doléčení v lázních 
po stále méně zatěžujících operačních zá-
krocích. Pravda je i to, že všechny zmíně-
né organizace pochopitelně protestovaly 
a lobovaly, kde jen mohly. Mezi deklarace-
mi, protesty a mediálními výstupy se ale 
téměř rok vedla jednání, pracovala minis-
terstvem pověřená pracovní skupina a po-
stupně se tupily hrany. 

Novela vyhlášky, která přiznává nárok 
na tzv. komplexní a příspěvkovou lázeň-
skou léčbu, by měla vstoupit v platnost 
nejspíš v posledním kvartále roku 2012. 
Přes všechny změny a omezení, které při-
náší, je hlavní, že oba typy lázeňské hraze-
né péče zachovává i pro další roky. Lékař-
ské návrhy vystavené do konce platnosti 
staré vyhlášky se budou řídit původními 
pravidly a při posuzování nároku na láz-
ně se do celkového limitu opakovaných 
pobytů budou započítávat jen pobyty 
od roku 2010.  

Pacienti, kteří lázně opravdu potřebu-
jí, stejně jako lázeňská místa a jejich za-
městnanci, se jistě nemohou z těchto 
změn radovat a rádi by viděli ještě mno-
há změkčení. Je však třeba si uvědomit, že 
i po těchto regulacích se bude systém po-
skytování lázeňské péče blížit modelům 
známým z okolních států. Optikou globa-
lizace Evropy si můžeme jen postesknout, 
že vedle lázní na náklady zdravotního po-
jištění u nás neexistuje systém pobytů 
hrazených ze sociálního či důchodového 

systému, který lázně zpřístupňuje třeba 
řadě německých seniorů. Při hodnocení 
výsledku vyjednávání je třeba vzít v úva-
hu i obecnou náladu ve veřejných rozpoč-
tech celé Evropy a fakt, že v posledních 
letech proběhla podobná revize lázeň-
ských úhrad téměř ve všech zemích Ev-
ropy a v řadě z nich byla tato péče z úhrad 
vyřazena zcela. 

Zkrácení základní délky komplexního 
pobytu na 21 dní může být u některých 
postoperačních diagnóz vnímáno jako ne-
vhodné. Je ale vyváženo možností pobyt 
prodloužit na návrh lázeňského lékaře 
po schválení revizním lékařem pojišťov-
ny. Naopak příležitost zkrátit po dohodě 
lékaře s pacientem příspěvkovou léčbu 
na 14 dní vnímáme jako šanci zpřístupnit 
lázně i těm, kteří na třítýdenní pobyt ne-
mají prostředky, nebo dostatek dovolené. 

Nejvýznamněji se novela projeví v ome-
zení možnosti opakovat komplexní poby-
ty u řady chronických diagnóz, což ale 
částečně kompenzuje možnost každé dva 
roky opakovat pobyt příspěvkový, a to 
v délce dvou, nebo tří týdnů. Ve zbývají-
cích letech pak takovým pacientům čes-
ké lázně nabídnou navíc některý z léčeb-
ných programů pro samoplátce, které 
se snaží cenově maximálně zatraktivnit. 
Kladným výsledkem naší roční argumen-
tace a lobby je zachování nároku na opa-
kované komplexní pobyty u astmatiků, 
bechtěreviků nebo pacientů s revmatoid-
ní artritidou.

Rok 2012 a následující rokynebudou 
pro lázně ani jejích pacienty jednoduché 
a rozhodně nemůžeme čekat rozvoj lázní, 
jako tomu bylo v letech předchozích. Lá-
zeňství už ale přežilo horší časy a vždy se 
dokázalo obrodit. A stejně jako naši před-
chůdci i my nyní děláme v českých láz-
ních vše pro to, aby  byly tyto české kle-
noty stále dostupné Čechům, rozvíjely se 
a dávaly práci lidem i perspektivu regio-
nům. Držte nám (i sobě) palce!

MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu 

léčebných lázní České republiky

>>> www.lecebnelazne.cz

Komplexní lázeňská 
péče zůstane zachovaná

Ne náhodou nese náš lázeňský dům 
jméno „Perla“. Lednicko-valtický areál je 
úžasné místo. Jsme rádi, že před osmi lety, 
když jsme koncipovali strategický rozvoj 
Lázní Hodonín a dali se dohromady s ob-
cí Lednice, jsme tam expandovali. Vizi led-
nických lázní už měli Lichtenštejnové, ale 
nepodařilo se jim ji realizovat. Asi i pro-
to, že přírodní léčivý zdroj, jodobromovou 
solanku, vodu třetihorního moře, čerpá-
me z obrovských hloubek. To v jejich době 
nebylo možné. Hosté se do Lázní Lednice 
rádi vrací. Jsme rádi, že je provozujeme, 
a že je budeme mít možnost dál rozvíjet. 
Jedním z důvodů, proč jsme také do Led-
nice vstoupili, byla orientace na samoplá-
teckou klientelu, což se v Lednici přímo 
nabízí. V minulosti jsme měli všechny pa-
cienty od zdravotních pojišťoven a nebyli 
jsme s to pokrývat jejich poptávku.  Dnes 
to máme zhruba jedna ku jedné. Samoplá-
tecká klientela poroste i do budoucna, ale 
ne tak dynamicky, jako bude klesat počet 
pacientů vysílaných zdravotními pojišťov-
nami. Zahraničí klientela, co se týče posto-
je Ministerstva zahraničních věcí ČR, bu-
de mít do českých lázní i nadále striktně 
omezovaný přístup. Češi se sice učí jezdit 
čím dál víc do lázní, ale ještě dlouho to ne-
bude v takových objemech, které by mo-
ravské, slezské a české lázně potřebovaly.

Když jsme začátkem tohoto května z Ho-
donína splouvali řeku Moravu, byli jsme 
na ní jedinou lodí. Lodní doprava a vo-
dáci totiž směřují od hodonínského jezu 
především proti proudu a na Baťův ka-
nál. Zato po cyklostezkách po obou bře-
zích Moravy, na moravské a rakouské 
straně i ve slovenské části, bylo obrov-
ské množství cyklistů. Jsou vaše lázně 
připraveny na jejich invazi a hosty, kte-
ří k vám přijedou s vlastním bicyklem?

Bezesporu. Poloha Hodonína a mírně 
zvlněná krajina je k cykloturistce před-
určena. Pro cyklisty tu máme bohaté zá-
zemí, ať už v lázních, nebo v jejich okolí. 
Před dvěma lety jsme tu zřídili cyklostán-
ky, pěkně zakomponované do lázeňského 
parku, a dnes jsou stále plné cyklistů. Při-
jeďte se přesvědčit.

>>> www.laznehodonin.cz 
>>> www.lednicelazne.cz

MUDr. Eduard Bláha
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My Jihočeši, a zvláště ti, co se 
narodili v Táboře, jsme té-
měř všude. Nejen ve Všudyby-

lu. S přednostou kliniky ISCARE I.V.F. 
a.s. a primářem gastroenterologie, rov-
něž Jihočechem, prof. MUDr. Milanem 
Lukášem, CSc. nás seznámil Ing. Franti-
šek Lambert, někdejší ředitel Kovosvitu 
u nás v Sezimově Ústí, nyní člen předsta-
venstva a generální ředitel společnos-
ti ISCARE I.V.F. a.s. Toto nestátní sou-
kromé zdravotnické zařízení, které je 
součástí Iscare Group, v Česku působí 
od roku 1995. Poskytuje zdravotnické 
služby v oborech: asistovaná reproduk-
ce, komplexní léčba obezity, gastroen-
terologie – diagnostika a léčba idiopa-
tických střevních zánětů a plastická 
chirurgie. Sídlí v pražském Lighthou-
su, kde se s panem profesorem Luká-
šem 6. června 2012 
potkáváme.
Pane profesore, lid-
sk ý  o r g a n i s m u s 
je součástí příro-
dy. Protože se však 
k němu lidé čas-
to chovají, jako že 
není, příroda nám 
to vrací formou ci-
vilizačních a dal-
ších chorob.

Opravdu je řada nemocí, které vyplý-
vají ze změny životního stylu člověka, 
kterým říkáme civilizační. Ty bohužel 

můžeme ovlivnit jen malou měrou. A pak 
jsou nemoci, které vznikají vlastní indivi-
duální chybou. Třeba vlivem nesprávné 
životosprávy, především stravování. Mám 
tím na mysli např. obezitu, některá one-
mocnění, jako je cukrovka – diabetes mili-
tus druhého typu a některá zhoubná one-
mocnění, jako je třeba rakovina plic, která 
je spojena s kouřením. Tyto choroby vy-
plývají z toho, že životní styl a chování člo-
věka se v posledních sto letech zásadně, 
přímo dramaticky změnilo. Práce fyzická 
a pravidelná tělesná aktivita byla nahraze-
na převážně sedavým způsobem zaměst-
nání, v běžném životě městského člověka 
přibylo velké množství psychického stre-
su, nedostatku spánku a především došlo 
ke změně uchovávání a přípravy jídel. Jde 
především o užívání konzervačních látek, 
barviv a ztužovadel v potravinářském 
průmyslu, při uchovávání potravin se vy-
užívá především chlazení a mražení. Ob-
rovský dopad na imunitní systém člověka 
má široké zavedení antibiotik a chemote-
rapeutik v humánní a veterinární medi-
cíně a vysoký hygienický standard úzkost-
livě používaný především v ekonomicky 
vyspělých zemích západního světa. Tyto 
změny se pravděpodobně rozhodující mě-
rou podílejí na vzniku chorob, které jsou 
způsobeny hyperaktivním imunitním sys-
témem jedince a které odborně označuje-
me jako choroby autoimunitní. Ty ještě 
před sto lety nebyly vůbec známy, nebo se 
vyskytovaly zcela výjimečně. Mezi takové 

civilizační choroby patří revmatoidní ar-
tritida – zánětlivá choroba kloubů, roz-
troušená skleróza, diabetes melitus prv-
ního typu, tedy cukrovka, která je daná 
absolutním chyběním inzulínu, což je au-
toimunitně zprostředkovaná nemoc, kte-
rá vede k devastaci slinivky – ostrůvkům, 
které produkují inzulín. Také sem patří 
tzv. idiopatické střevní záněty – Crohno-
va choroba a ulcerózní kolitida. Právě pa-
cienty, kteří trpí těmito autoimunitními 
záněty střev, v našem centru ISCARE dis-
penzarizujeme a léčíme. Pro všechny au-
tominutní choroby platí, že se jejich vý-
skyt v posledních letech nápadně zvyšuje. 

Vaše klinika byla založena v roce 1995 
a v roce 2005 se z pražského Hloubětí-
na přestěhovala sem do holešovického 
Lighthousu. 

Přesně tak. V roce 1995, kdy klinika 
vznikla, byla koncipována jako centrum 
asistované reprodukce. Brzy se v tomto 
oboru stala v České republice zcela domi-
nantní. Neplodnost nebo porucha repro-
dukce má rovněž souvislost se změnou ži-
votního stylu i chování lidí a dávno se již 
stala významným problémem moderní 
doby. Je to velký paradox. Co se týče fy-
zické krásy, generace současníků jsou ne-
pochybně nesrovnatelně výš než předcho-
zí generace, které neměly takovou výživu 
a možnosti. Po stránce biologické a schop-
nosti reprodukce jsou na tom ale součas-
níci celkově nesrovnatelně hůř než lidé 
před čtyřiceti nebo padesáti lety. Cent-
rum asistované reprodukce se může poch-
lubit vysokou efektivitou, dlouhodobými 
zkušenostmi a téměř sedmi tisíci naroze-
ných dětí. Primářem centra asistované re-
produkce je MUDr. Jaroslav Hulvert.

Klinické centrum 
ISCARE 

MUDr. Mian Lukáš
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ISCARE nemá centrum jenom v Praze. 
Ano, máme je také na několika místech 

ve světě. V Tel Avivu v Izraeli, v Rumun-
sku, na Slovensku v Bratislavě a v Londý-
ně. Tam všude se zaměřují na asistovanou 
reprodukci. Pražské centrum je specifi c-
ké v tom, že v něm v roce 2002 vedle cen-
tra asistované reprodukce I.V.F. vzniklo 
i centrum obezitologie. Založil jej profesor 

 MUDr. Martin Fried, CSc., který do ISCA-
RE přišel z I. chirurgické kliniky Fakult-
ní nemocnice v Praze na Karlově náměs-
tí. Středisko komplexní léčby obezity není 
zaměřeno pouze na chirurgickou léčbu. 
Ta je samozřejmě velmi významná a vy-
hrazená pro pacienty s nejtěžšími forma-
mi obezity. Komplexní léčba zahrnuje 
i péči psychologů a dietologů a také léč-
bu medikamentózní a endoskopickou. Na-
še centrum poskytuje léčbu obézním pa-
cientům ve všech uvedených rovinách. 

V  posledních letech pod vedením prim. 
MUDr. Ladislava Svobody provádí cen-
trum nejvíce laparoskopických operací 
žaludku pro morbidní obezitu v České 
republice.

V roce 2007 se ISCARE rozšířil o cent-
rum zaměřené na plastickou chirurgii 
a o gastroenterologii.

V centru ISCARE I.V.F. je plastická chi-
rurgie koncipována jako kosmetická 
a zkrášlovací. Služby tohoto centra hojně 
využívá zahraniční klientela, ale samo-
zřejmě pracujeme také s s českými zákaz-
níky. Ať už na odstraňování nadbytečné-
ho tuku, či na zvětšování a zmenšování 
prsou, hýždí, stehen apod. 

Ve stejném roce 2007 jsme v ISCARE 
vytvořili gastroenterologické oddělení 
zaměřené na diagnostiku a léčbu chorob 
trávicího ústrojí. Soustředíme se přede-
vším na civilizační choroby – na střevní 

záněty, Crohnovu chorobu a ulcerózní 
kolitidu. Souvisí to s mým celoživotním 
zaměřením. V roce 2007 jsme se svými 
spolupracovníky přešli z Fakultní nemoc-
nice na Karlově náměstí, kde jsem půso-
bil zhruba dvacet let, do Klinického cen-
tra ISCARE I.V.F. V současné době jsme 
největším centrem pečujícím o pacien-

ty se střevními záněty v České republice. 
 Máme zde evidováno téměř dva tisíce tři 
sta pacientů. Od roku 2007 máme k dis-
pozici i biologickou léčbu a zhruba třem 
stům pacientů se střevními záněty posky-
tujeme biologickou terapii.

K l i n i k a  I S C A R E  j e  z a m ě ř e n a 
i akademicky.

Ano, provádíme v našem centru klinické 
studie, ať už fi remní, nebo lékové, a také 
pěstujeme vlastní klinický výzkum a spo-
lupracujeme s některými zahraničními 
pracovišti. V tomto směru je ISCARE také 
součástí akademické rodiny První lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

>>> www.iscare.cz

ISCARE I.V.F. a.s. poskytuje zdravotnické 

služby v oborech: asistovaná 

reprodukce, komplexní léčba obezity, 

gastroenterologie, léčba idiopatických 

střevních zánětů a plastická chirurgie.

Středočeský kraj první jízdou 8. červ-
na 2012 zahájil druhý ročník realiza-
ce projektu „Propagace turistických 

destinací – ROAD TRIP II.“ – jízd historic-
kým parním vlakem. Jeho posláním je zvý-
šit povědomí o atraktivitách Středočeského 
kraje – návštěvnost míst a díky útratám tu-
ristů (příchozích spotřebitelů a investorů) 
jejich hospodářský profi t. Partnery projek-
tu jsou Střední škola služeb a řemesel Sto-
chov, Hotelová škola a Vyšší odborná škola 
hotelnictví a turismu Poděbrady a Střed-
ní odborná škola a Střední odborné učiliš-
tě Horky nad Jizerou. Cílem tohoto ROAD 
TRIPu bylo Hornické muzeum Příbram – 
Hornický skanzen a Památník Vojna. Vagó-
ny vezly novináře, pracovníky infocenter, 
destinačních managementů a cestovních 
kanceláří a studenty odborných škol za-
měřených na cestovní ruch, kteří během 
jízdy vyslechli několik odborných předná-
šek a diskutovali s profesionály cestovní-
ho ruchu.

>>> www.kr-stredocesky.cz

>>> www.muzeum-pribram.cz

Cíl Příbram
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Tak zněl název konference, kterou 
pořádalo 4. června 2012 Sdruže-
ní lázeňských míst ČR ve spolu-

práci se senátorským klubem KDU-ČSL 
ve Valdštejnském paláci Senátu PČR. Cí-
lem konference byla snaha sdělit vládě, 
jaké mohou být následky již prosazené 
reformy zdravotnictví ohledně omezení 
fi nancování lázeňské péče. Z řad odbor-

níků za  lázeňská místa a společnosti vy-
stoupil předseda sdružení Jiří Houdek, 
který zároveň předsedal celé konferenci, 
dále vystoupila Janka Zálešáková (vicepre-
zidentka Európského zvazu kúpeľov), Petr 
Petr (Jihočeská univerzita České Budějovi-
ce), Jiří Schlanger (Výzkumný ústav bal-
neologický), Lena Mlejnková (VŠE Praha), 

Pavel Attl (VŠH Praha), Milan Sýkora (Láz-
ně Hodonín) a Rudol Bubla (Léčebné láz-
ně Bohdaneč). Z řad senátorů na podporu 
záchrany českého léčebného lázeňství vy-
stoupili Petr Pithart, Miluše Horská a Jiří 
Čunek. V neposlední řadě zde mělo za-
stoupení i Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Náměstek ministra pro zdravotní péči 
svým vystoupením s nepřesnými fakty 
a argumenty obhajoval, proč se vlastně 
vláda přiklonila k zásadnímu  omezení 
 fi nancování lázeňské péče a prosadila re-
formu zdravotnictví. Dle slov pana ná-

městka by platnost nového indikačního 
seznamu měla vyjít k 1. červenci 2012 
a účinnosti nabýt k 1. říjnu 2012. Bude-li 
tomu tak, je opravdu třeba si uvědomit, že 
to může mít fatální následky a dopady pro 
více než polovinu lázeňských míst, zejmé-
na pro menší lázně. Závěrem proběhla 
diskuse a tisková konference za účasti mé-
dií. Výsledkem této konference bylo sepsá-
ní Celonárodní výzvy – Petice za záchranu 

českého léčebného lázeňství, která bude 
uveřejněna na stránkách Senátu (www.se-
nat.cz), dále na stránkách SLM ČR (www.
jedemedolazni.cz) a ve všech lázeňských 
místech a společnostech. Musíme si uvě-
domit, že české lázně se svými léčebnými 
účinky a fenoménem jednotlivých loka-
lit jsou pro každého z nás rodinným stří-
brem. A proto zastavme omezování fi nan-
cování léčebného lázeňství a snižování 
rozsahu indikačního seznamu. Zachovej-
me léčebné lázeňství jako součást stabilní 
zdravotní péče v České repu blice.

Lucie Říhová

>>> www.spas.cz

Konec českého 
lázeňství…?

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš 

Heger, CSc., v souvislosti s prosazova-

nou reformou zdravotnictví vyhlásil 

a již prostřednictvím zdravotních po-

jišťoven prosazuje zásadní omezování 

financování lázeňské péče. Lázeňství 

v České republice vždy bylo a je priorit-

ně zaměřeno na medicínské výsledky 

a postupy v tomto resortu a získávalo 

a získává na nich své úspěchy a své jmé-

no. Tím se liší od celé řady zemí v evrop-

ském prostoru. Nechceme razantními 

a nekoncepčními úsporami ve zdravot-

nictví o tuto devizu přijít, neboť by to 

byl často definitivní konec fungování 

lázeňských zařízení v šestatřiceti lázeň-

ských místech České republiky. Dopady 

do měst a regionů by byly zcela fatální 

a nikdy by se nedaly napravit. České 

lázně se svými léčebnými účinky a fe-

noménem jednotlivých lokalit jsou pro 

všechny z nás tím rodinným stříbrem. 

Proto zastavme omezování fi nancování 

léčebného lázeňství a snižování rozsahu 

indikačního seznamu. Zachovejme lázeň-

ství jako součást stabilní zdravotní péče 

v České republice.

Celonárodní výzva
Petice za záchranu 
českého léčebného 
lázeňství
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S předsedkyní představenstva a vý-
konnou ředitelkou akciové spo-
lečnosti Lázně Teplice nad Beč-

vou Ing. Irenou Vašicovou se potkáváme 
7. června 2012.
Paní předsedky-
ně, vybudovali jste 
jediný kardiore-
habilitační ústav 
v České republice. 
Jeho kapacitu jste 
v loňském roce 
rozšířili na deva-
desát lůžek. Lé-
číte čím dál těžší 
případy pacientů po kardiochirurgic-
kých operacích. Lze tedy konstatovat, 
že je váš projekt úspěšný.

Lázně Teplice nad Bečvou mají tři seg-
menty. Lázeňskou péči pro pojištěnce zdra-
votních pojišťoven, pobyty pro samoplátce 
a kardiorehabilitační ústav. Škálou samo-
pláteckých programů se hodně zaměřu-
jeme i na korporátní klientelu. Nedávno 
jsme pro ni v lázeňském domě Janáček do-
končili dvoudráhový bowling. Je zde nová 
krásná kavárna a skvělé zázemí, během 
léta dokončíme nový rehabilitační bazén. 
Vnímáme, že lidé čím dál méně spoléhají 
na to, že se o jejich zdraví postará stát, a sta-
rají se o něj čím dál víc sami. Jezdí k nám 
nejen za rekondicí, relaxem a léčením, ale 
i za léčebnou prevencí. Těží z toho, že dis-
ponujeme dobrým přístrojovým vybave-
ním a především špičkovými odborní-
ky, takže můžeme klientům nabídnout 
pobyty zaměřené na zjištění rizika one-
mocnění kardiovaskulárními chorobami, 

vyšetřujeme sportovce a top managery, ale 
stále častěji této služby využívají i klienti, 
kteří k nám přijedou na dovolenou.

A pokud jde o kardiorehabilitační ústav, 
máte pravdu, tento projekt neustále roz-
víjíme.  V loňskem roce jsme zde odléči-
li bezmála tisíc pacientů po kardiochirur-
gických operacích srdce.

Není se co divit, srdeční infarkty se ob-
jevují i u „náctiletých“. Pokud člověk 
nemá vadu, kterou je nutné řešit chi-
rurgickým zákrokem, určitě je pro po-
tenciálního adepta infarktu lepší a pro 
stát levnější léčebná prevence.

Několikrát se stalo, že k nám klient při-
šel na managerské vyšetření a díky němu 
včas skončil na kardiochirurgii. Jsme také 
rádi, že jsou našimi častými a pravidelný-
mi klienty sportovci. Naším opakovaným 
hostem je úspěšný paralympionik Ježek, 
ale i fotbalisté, basketbalisté, volejbalisté. 
A také potápěči, protože přístrojové potá-
pění je nyní hodně populární. No a kaž-
dý, kdo se potápí, by si měl nechat pořád-
ně vyšetřit srdce, aby nezůstal tam dole.

Výdaje státu na veřejnou zdravotní péči, 
a s tím spjaté zisky byznysu napojeného 
na nelázeňské medicínské obory, rostou 
v Česku rychleji a strměji, o co důsledně-
ji zákonodárci z veřejného zdravotního 
systému vytěsňují balneologii. V úvod-
níku tohoto vydání na příkladu řízené-
ho zániku dětských lázeňských léčeben 
demonstruji, jak to dopadá, když je zá-
konodárná i výkonná moc v jedněch ru-
kách, a navíc ne v těch, které hlasují.

I my máme obavy o další existenci naší 
dětské léčebny. V současné době díky po-
kroku v medicíně je málo dětských pacien-
tů – kardiaků, což je dobře. V dětské léčeb-
ně léčíme mimo kardiaků z velké části děti 
s nemocemi pohybového aparátu a nemo-
cemi kožními, především děti s  atopickým 

ekzémem. Absolvují u nás měsíční léčbu, 
a pak celý rok nepotřebují kortikoidy, jež 
samozřejmě mají vedlejší negativní účin-
ky. To šetří zdravotním pojišťovnám vý-
daje a především dětem zdraví. V aktu-
álně známé verzi indikačního seznamu 
nám kožní onemocnění škrtli. Není to jen 
o tom, že budeme muset dětskou léčebnu 
pravděpodobně zavřít, ale že postižené dě-
ti, jejichž rodiče k nám našli cestu, budou 
muset s léčbou 
v našich lázních 
skončit.

>>> www.ltnb.cz

Nejen vrcholoví sportovci, 
ale všichni by se měli 

starat o své zdraví

Ing. Irena Vašicová

Lázně Teplice nad Bečvou 

se specializují na špičkovou kardiore-

habilitaci s důrazem na prevenci vzni-

ku srdečních a mozkových příhod. Dále 

se zabývají edukací rizikových faktorů 

aterosklerózy, jako je vysoký krevní 

tlak, zvýšená hladina tuků v krvi, cuk-

rovka, nadváha, kouření, ale i léčbou 

pohybového aparátu. Jejich léčebným 

prostředkem jsou koupele v unikátním 

přírodním zdroji, minerální vodě s vyso-

kým obsahem oxidu uhličitého a terénní 

kúry. V Odborném léčebném ústavu pro 

kardiorehabilitaci Teplice nad Bečvou, 

prvním zařízení tohoto druhu v celé 

České republice, poskytují kardiorehabi-

litaci především moravským pacientům 

po kardiochirurgických operacích.
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Italskými víny velkoobchodu SD Víno 
Dalibora Salivara a pivem Melantrich 
připíjeli účastníci další Ligy pro ces-

tovní ruch, jež se odehrála pod záštitou 
radního hlavního města Prahy pro kul-
turu, památkovou péči, výstavnictví, ces-
tovní ruch a zahraniční vztahy Václava 
Novotného. Na 31. května 2012 je sezvali 
viceprezident Microsoft Corporation pro 
Evropu Jan Mühlfeit, generální ředitel ho-
telu Kings Court Prague Lukáš Mach, ma-
jitelka grafi ckého studia Layout Ivana Mi-
táčková, generální ředitel pojišťovny VZP 
Robert Kareš, spolumajitel zubní kliniky 
Elite Dental Prague Leoš Najman, výkon-
ný ředitel Léčebných lázní Bohdaneč Ru-
dolf Bubla, jednatel asistenční společnosti 
Call Assistance Petr Nosek, majitelka buti-
ku Arabella Fashion Mgr. Sylva Cerhová, 
předseda občanského sdružení Liga pro 

cestovní ruch Vladimír Bureš a prezident 
Ligy pro cestovní ruch a nakladatel časopi-
su Všudybyl Jaromír Kainc. Pozvání na 71. 
Ligu pro cestovní ruch přijala spolu s další-
mi významnými osobnostmi i řada členů 
pražského diplomatického sboru včetně 
velvyslankyně Rumunska, Její Excelence 
paní Daniely Andy Grigore Gitman, a vel-
vyslance Království Saúdská Arábie, Jeho 
Excelence pana Abdullaha A. Al-Sheikha.

>>> www.hotelkingscourt.cz

>>> www.praha.eu  >>> www.pvzp.cz

>>> www.callassistance.cz

>>> www.atelierlayout.cz

>>> www.elitedental.cz  >>> www.lpcr.cz

>>> www.e-vsudybyl.cz >>> www.llb.cz

>>> www.arabella-fashion.cz

>>> www.vinosd.cz >>> www.interbus.cz

>>> www.restauracevmelantrichu.cz

71. Liga 
v Kings Court Prague
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Františkovy Lázně 
pro tělo i ducha

Josef Ciglanský

Lázně Františkovy Lázně a.s. 
patří k největším lázeňským společnos-

tem v České republice. Pacientům i hos-

tům je k dispozici na patnáct set lůžek 

v osmi zrekonstruovaných lázeňských 

domech. Kromě klasických léčebných 

pobytů zaměřených na léčbu nemocí 

srdce, krevního oběhu, pohybového 

ústrojí, gynekologických nemocí včet-

ně neplodnosti a následné onkologické 

péče nabízí širokou škálu stále oblíbe-

nějších regeneračních wellness pobytů. 

Ať jste sami, v páru, s přáteli či ve sku-

pině, pro každého mají vhodný typ po-

bytu. Františkovy Lázně skýtají boha-

té kulturní vyžití s širokou nabídkou 

koncertů, přednášek, módních přehlí-

dek, tanečních večerů s živou hudbou, 

výletů, vernisáží a zajímavých výstav. 

Sportovní aktivity umožňují unikát-

ní cyklotrasy městem i jeho neméně 

atraktivním okolím, osmnáctijamkové 

golfové hřiště, tenisové kurty, fotbalové 

hřiště, minigolf, nordic-walking a nej-

vyhlášenější atraktivita 

regionu – Aquaforum 

(svět vody a relaxace) 

a Fitforum (fitness 

a wellness centrum). 

Samozřejmostí jsou 

kavárny, restaurace, 

cukrárny a další potě-

šení pro tělo i ducha.
S generálním ředitelem akciové spo-

lečnosti Lázně Františkovy Lázně 
a.s. panem Josefem Ciglanským se 

potkáváme 4. června 2012 v Senátu Par-
lamentu České republiky na konferenci 
věnované medicínskému oboru balne-
ologie, jejímu vý-
znamu a postave-
ní v českém zdra-
votním systému.
Pane řediteli, jaký 
byl pro nejmaleb-
nější z českých 
lázní a vaši společ-
nost loňský rok?

Práce na auditu 
roku 2011 teprve fi -
nišují, avšak mohu konstatovat, že nebyl 
jednoduchý. Ačkoliv v něm ještě, co se týče 
vysílacích podmínek a indikačního sezna-
mu, nedošlo ke změně legislativy, zdravot-
ní pojišťovny zareagovaly poměrně ope-
rativně. Návrhů na komplexní lázeňskou 
péči bylo méně. Došlo k jejich zhruba dva-
cetiprocentnímu poklesu. Naštěstí zabraly 
naše marketingové aktivity a pokles hostů 

ze zdravotních pojišťoven vyvážila tuzem-
ská samoplátecká klientela.

Na začátku roku jste po rekonstrukci 
otevřeli lázeňský hotel Metropol.

Ano, dnes v něm již pod jednou stře-
chou podáváme léčebné kúry, zabezpeču-
jeme ubytování a stravování. Tento objekt 
před tím sloužil jako dependance lázeň-
ského domu Savoy. Teď je samostatným 
lázeňským domem s komplexními služ-
bami a mohu říci, že jeho obsazenost je už 
v prvních dvou měsících provozu na veli-
ce slušné úrovni. Očekáváme, že letošní 
rok bude lepší než loňský.  Svědčí o tom 

 rezervace, které již máme zaneseny v sys-
tému. Pokud se do konce roku nic špatné-
ho nestane, měli bychom v tržbách přesáh-
nout úroveň loňského roku. Samozřejmě 
s napětím očekáváme dnes zde na konfe-
renci náměstkem ministra zdravotnictví 

Přijeďte, odpočiňte si a nechte se 

u nás hýčkat. Těšíme se na vaši návštěvu 

ve Františkových Lázních!

Ferdinandem Polákem 
avizované datum 1. říj-
na 2012. Zda opravdu 
vstoupí v platnost vy-
hláška ministra zdra-
votnictví, která by mě-
la omezovat léčebnou lázeňskou péči, tedy 
tzv. nový indikační seznam. Avšak zůstá-
váme optimisty. Vše, co souvisí se zdra-
vím, má velkou perspektivu. Zůstat fi t je 
čím dál vyšší prioritou. Udržování dobré 
duševní a fyzické kondice lidé věnují vel-
kou pozornost a investují do svého zdraví 
čas i peníze.

>>> www.franzensbad.cz
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Právě před rokem, konkrétně 
9. 6. 2011, byl zapsán do Rejstříku 
veřejných výzkumných institucí 

vedeném Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR Výzkumný ústav bal-
neologický, veřejná výzkumná instituce 
(dále VÚB). Zakladatelem je podle projek-
tu zpracovaného Komisí pro založení VÚB 
a podle zákona 341/2005 Sb. o veřejných 
výzkumných institucích obec Mšené-láz-
ně. VÚB navazuje na zrušený a dlouhodo-
bě chybějící Výzkumný ústav balneologic-
ký s.p., který byl založen v roce 1952 a kte-
rý velmi napomohl rozvoji českosloven-
ského lázeňství na vědeckém podkladu 
a získal prestižní postavení doma i v za-
hraničí. Výzkumný ústav balneologický 
s.p. byl však v roce 1992 bez náhrady zru-
šen, přestože dosahoval v oboru základ-
ního i aplikovaného výzkumu výsledků, 
které snesly srovnání s evropskou úrovní.

Založení VÚB bylo odpovědí 
na potřebu:
>>   objektivizace místa lázní v systému čes-

kého zdravotnictví ve smyslu zákona č. 
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, a to jak 
z hlediska zdravotního statusu pojiš-
těnců, tak z hlediska makroekonomic-
ké efektivnosti; 

>>  objektivizace účinků lázeňské léčby s cí-
lem zvyšování efektivnosti úhrad zdra-
votních pojišťoven za lázeňskou léčbu 
v prostředí omezených zdrojů; 

>>  rozvoje lázeňství v regionu a v celé ČR 
za podmínek, které jsou stále méně pří-
znivé pro udržení a případný rozvoj 
konkurenceschopnosti; 

>>  výzkumu a vývoje zařízení používa-
ných při jímání a ošetřování přírodních 
léčivých zdrojů; 

>>  výzkumu a vývoje zařízení používa-
ných při fyzioterapii; 

>>  výzkumu a vývoje léků a doplňků 
ke stravě používaných při lázeňské léč-
bě a následné péči ve spolupráci s ošet-
řujícím lékařem; 

>>  publikace výsledků vědy a výzkumu;
>>  školení odborných specialistů, zejmé-

na fyzioterapeutů, zdravotních sester 
a lékařů; 

>>  edukace pacientů;
>>  vytváření prostředí pro společenská se-

tkání pracovníků výzkumu a technické-
ho rozvoje jak v regionálním, tak i me-
zinárodním rozsahu. 
Zvolená forma veřejné výzkumné insti-

tuce zajišťuje nejvhodnější pozici ústavu 
jak v regionu, tak v České republice i v za-
hraničí, neboť je otevřená a transparentní, 
společensky uznávaná a prestižní a svým 
způsobem nadčasová. Hlavním předmě-
tem činnosti VÚB je základní i aplikovaný 

výzkum v oblastech balneo – medicíny, te-
rapie, techniky, ekonomiky a informatiky 
a v oborech souvisejících, uskutečňovaný 
v rámci regionu, ale i mimo něj. VÚB dále 
zajišťuje zvyšování úrovně poznání a vzdě-
lanosti v lázeňství a využití vědeckých po-
znatků v lázeňské praxi. 

Předměty dalších činností VÚB jsou: 
>>  vydávání vědeckých publikací;
>>  poradenská a popularizační činnost;
>>  pořádání domácích i mezinárodních 

konferencí a seminářů.
Další činnost je vykonávána za pod-

mínek daných zákonem č. 341/2005 Sb. 
a násl. o veřejných výzkumných institu-
cích. Prováděna je na základě požadav-
ků příslušných organizačních složek stá-
tu, nebo územních samosprávných celků 
ve veřejném zájmu a podporovaná z ve-
řejných prostředků podle zvláštních práv-
ních předpisů. 

Předměty jiných činností VÚB jsou: 
>>  projektování a analýzy v oboru standar-

dů léčebné péče; 
>>  projektování a analýzy v oboru infor-

matiky ve zdravotnictví; 
>>  odborné znalectví v oboru balneologie 

a přírodních léčivých zdrojů. 
Rozsah další a jiné činnosti nesmí do-

hromady přesáhnout 50 % pracovní kapa-
city VÚB. 

Prosazení náročného záměru založe-
ní VÚB v podmínkách omezených zdro-
jů je nutné podpořit spoluprací se subjek-
ty v lázeňství, zdravotními pojišťovnami 
a zařízeními v navazujících oborech. Mše-
né-lázně, jako člen Sdružení lázeňských 

míst, bude nadále hledat podmínky pro 
spolupráci s každou státní nebo privátní 
institucí, a to od úrovně výměny informa-
cí až po zřízení pobočky, která by napo-
máhala odborně, případně i fi nančně re-
alizovat úkoly základního a aplikovaného 
výzkumu a podílela se na projektech a od-
borném znalectví v balneologii. Již dnes 
probíhají jednání, která snad v budouc-
nu povedou k dobrým výsledkům. VÚB 
spolupracuje s Deutches Institut für Ge-
sundheitsforschung GMBH (DIG), Bad El-
ster vedeným prof. Karl Ludwig Reschem 
s plnou podporou technologického cent-
ra AV ČR, s Českou rozvojovou agenturou 
na projektu České hospodářské pomoci 
při revitalizaci a rozvoji lázeňství v Gru-
zii. Připravuje seminář na téma Return 
to work spolu s DIG v rámci podpory Eu-
roregionu Elbe-Labe, ve spolupráci s Ústa-
vem informatiky AV ČR provádí klinic-
ký výzkum nového přírodního léčivého 
zdroje s působením na pohybové ústrojí 
a realizuje projekt výzkumu kombinova-
ných léčebných lázeňských pobytů využí-
vajících komplementární přírodní léčivé 
zdroje. V současné době jedná se statutár-
ním městem Karlovy Vary, karlovarskou 
podnikatelskou lázeňskou komunitou 
a Kolegiem karlovarských lázeňských lé-
kařů o založení pracoviště v Karlových Va-
rech a jeho programové náplni. 

>>> www.balneologie.eu

Pomocná ruka 
podaná lázeňství
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S mimořádným úspěchem proběhla 
koncem dubna v Praze událost celo-
světového významu. Mezinárodní 

organizace pro lidové umění IOV (Interna-
tional Organization of Folk Art) poskytu-
jící poradenské služby Mezivládní komisi 
pro ochranu nehmotného kulturního dě-
dictví UNESCO a potenciální konzultant 
Ekonomické a sociální rady OSN (ECO-
SOC) požádala Folklorní sdružení České 

 republiky, aby bylo v letošním roce hosti-
telem její valné hromady. IOV, ustavená 
před třiceti pěti lety v Belgii s cílem ochra-
ňovat a propagovat všechny formy lidové-
ho umění, a tím napomáhat porozumění 
mezi národy, sdružuje jednotlivce a insti-
tuce z pěti kontinentů včetně české sek-
ce. Tu tvoří Národní ústav lidové kultury 
ve Strážnici, Folklorní sdružení ČR a mezi-
národní folklorní festivaly Rožnovské slav-
nosti, Šumperk, Liptál, Červený Kostelec, 
Karlovy Vary, Frýdek-Místek a Mezinárod-
ní dudácký festival Strakonice. 

Ke svému zasedání si IOV vybrala po-
prvé Českou republiku jako výraz oceně-
ní práce FoS ČR, které se stává stále větším 
„dovozcem“ zahraničních souborů. Jenom 
v červnu přijelo na naše festivaly 61 soubo-
rů z dvaceti zemí a během prázdninových 
měsíců jich bude 115 i více. Účast zahra-
ničních souborů, která umožňuje poznat 
blíže lidovou kulturu často velmi vzdále-
ných zemí, bývá návštěvnickým tahákem 

folklorních akcí a důležitým přínosem pro 
rozvoj cestovního ruchu v regionech. 

Na zasedání v Martinickém paláci byli 
přítomni delegáti z Bahrainu, Běloruska, 
Brazílie, Číny, Egypta, Filipín, Indie, Izra-
ele, Kanady, Kostariky, Kuvajtu, Mexika, 
Nepálu, Nigérie, Ruska, Saudské Arábie, 
Tunisu, Turecka, Ukrajiny, USA, Uzbekis-
tánu a jedenácti evropských států. Nejpo-
četnější delegace přijela z Číny, která má 
se svými 60 kolektivními členy v IOV nej-
silnější zastoupení. Uvážíme-li však, že Čes-
ká republika je co do počtu obyvatel ve svě-
tovém měřítku jedno větší město, pak se 
svými devíti kolektivními členy a řadou in-
dividuálních a čestných členů patří určitě 
na jedno z předních míst. Zbývá dodat, že 
členství v IOV je výběrové. 

Skutečnost, že IOV pověřila pořádáním 
této akce Folklorní sdružení ČR, je dalším 
dokladem, že sdružení patří i v mezinárod-
ním měřítku k vysoce uznávaným organi-
zacím, které svojí činností významnou mě-
rou přispívají k rozvoji kulturní spolupráce 
mezi národy celého světa. 

Připravila Vlasta Cibulová. Foto Jiří Janda.

Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448, 
222 231 662, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy

Celková kapacita je 400 míst 
v atraktivních

rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák

Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou

Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@foscr.cz
>>> www.folklornisdruzeni.cz

Folklor a mezinárodní 
spolupráce
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Americká ekonomika se uzdravuje
Na první pohled je patrné, že americká eko-
nomika se uzdravuje a Amerika má opět 
chuť cestovat. Problémy na burze, sníže-
ní ratingu, vysoká nezaměstnanost, dlou-
hodobý defi cit státu a infl ace jsou snad už 
minulostí. Většina států americké unie pro-
cházela těžkým obdobím. Docházelo k roz-
počtovým škrtům v celých oblastech. K pro-
pouštění a snižování mezd ve státní sféře 
i v soukromém sektoru. To se promítlo 
na snížení výdajů hlavně za služby. Ekono-
mické problémy Ameriky velmi silně pocí-
tily rodiny ze střední třídy. Všeobecná ne-
jistota ohledně budoucnosti jejich firem 
a pracovních míst je nutila šetřit. K cesto-
vání nepřispíval ani oslabený dolar. To se 
v poslední době částečně zlepšilo. Pociťu-
jeme posilování americké měny, jež vede 
ke zvýšení zájmu obyvatel Ameriky o ces-
ty do zahraničí. Vzestup výkonnosti ces-
tovního ruchu je 
patrný také na ame-
rické domácí půdě. 
To uklidnilo hote-
liéry, restauratéry, 
přepravce, přírod-
ní parky a ostatní 
atrakce v zemi. Tren-
dy v americkém ces-
tovním ruchu je te-
dy možno označit 
za mírně posilující. Víc Američanů proto 
bude cestovat i do Česka. Statistiky napoví-
dají, že se k nám poslední dobou daří turis-
ty z USA nalákat. Podle mých odhadů jejich 
počet za rok 2012 výrazně přesáhne hrani-
ci 330 tisíc. Je však zajímavé sledovat i další 
ukazatele. Nejen kolik turistů navštíví Čes-
ko, ale i průměrnou dobu pobytu, objem 
utracených peněz a také kam k nám jezdí. 
Jednoznačně dominuje Praha, rádi však na-
vštěvují i ostatní regiony.

Standardní dovolená, čtrnáct dní
Zhruba 60 % Američanů preferuje ubytová-
ní v hotelu, v soukromí jich bydlí kolem 
40 %. Byznys klientela volí hotel z 80 %, zato 
ubytování v soukromí jen z 20 %. Typický 
americký turista, který míří do České re-
publiky, je vzdělanější a starší pětačtyřice-
ti let. Délka jeho pobytu u nás se pohybuje 
kolem 3 až 4 dnů. Do jisté míry limitují-
cí je, že standardní dovolená je v USA čtr-
náct dní. Státní zaměstnanci mají většinou 
nárok na tři týdny. Při cestách do Evropy 
mají Američané tendenci navštívit víc ze-
mí. Velká část jejich cest spadá do katego-
rie návštěva rodiny a příbuzných. Hodně 
jich během pobytu v Česku vyhledává ku-
linářské zážitky, nákupy, zajímají se o ná-
vštěvu historických míst a poznávací zá-
jezdy s možností navštívit i menší města 

a ostatní turistické oblasti. Určitá část hle-
dá zážitky spojené s aktivitami, jako jsou 
cykloturistika, sjíždění řek, pěší túry, rybo-
lov apod. Poměrně vysoké procento Ame-
ričanů při plánování a realizaci svých cest 
využívá služeb cestovních kanceláří. Proto 
je pro Česko velmi důležité udržovat stálý 
kontakt s americkými touroperátory, na-
bízet jim účast na workshopech, vzděláva-
cích seminářích a famtripech.

Američané bonitními klienty
Jak už jsem uvedl, typický americký turis-
ta, který v rámci svých evropských cílů vo-
lí Českou republiku, je obvykle z domova 
zvyklý na vysokou kvalitu služeb. Ameri-
čané jsou bonitními klienty, kteří neváha-
jí za kvalitu zaplatit. Poptávají širokou šká-
lu produktů cestovního ruchu včetně těch 
z oblasti MICE. Oblíbené jsou návštěvy láz-
ní, byť se z důvodu krátkých dovolených 
jen výjimečně týkají klasických pobytů, 
které např. v Mariánských Lázních absol-
vovali světově proslulí Američané Mark 
Twain nebo Thomas Alva Edison, určitě 
ale medical tourismu, golfu apod. U ame-
rických turistů tak mají se svými nabídka-
mi šanci uspět všechny regiony Česka. Jde 
o to obrátit na sebe pozornost amerických 
touroperátorů a prokázat jim a jejich klien-
tům kvalitu našich produktů. Určitě je za-
potřebí usilovat o to, aby se turista z USA 
do naší krásné země rád vracel a měl chuť 
navštěvovat i další místa.

Na koho se zaměřit
Do budoucna bych doporučoval se za-
měřit na hispánskou komunitu, která je 
v USA velmi početná. Začíná podstatně 
víc cestovat i do jiných destinací než jen 

do španělsky hovořících zemí. Tradičně 
už jsou naší cílovou skupinou američtí Ži-
dé, kteří Česko i střední a východní Evro-
pu navštěvují opakovaně. Ostatně jednou 
z jejich nejvýznačnějších osobností v novo-
dobých dějinách je zakladatel amerického 
reformního judaismu rabín Isaac Mayer 
Wise, který založil Unii amerických hebrej-
ských kongregací, hebrejskou Union Col-
lege a Ústřední konferenci amerických ra-
bínů. Před tím, než odešel do Spojených 
států amerických, působil v Radnicích 
v Plzeňském kraji. Takže i dnes již oprave-
ná synagoga by se mohla pro americkou 
židovskou komunitu stát významným tu-
ristickým magnetem, jak to v interview 
pro Všudybyl podotýká tajemník Federa-
ce židovských obcí JUDr. Tomáš Kraus (viz 

www.e-vsudybyl.cz, článek nazvaný „Radni-

ce – významné poutní místo“).

Česko, bezpečná a přátelská destinace
Naše země je zámořskými turisty vnímána 
jako bezpečná a přátelská destinace. Město 
Praha je velký tahák, má obrovské renomé. 
Někdy je však pro Američany až moc syno-
nymem České republiky. Ale buďme rádi. 
Je jejich bránou do Česka, které je vždy pro 
většinu návštěvníků z USA něčím novým 
a originálním.

Pavel Kosař

Amerika má opět 
chuť cestovat

Pavel Kosař

Pavel Kosar | Director
CzechTourism North America 
1109 Madison Avenue | New York, NY 10028
T (212) 288-0830 | F (212) 288-0971 |102
E kosar@czechtourism.com
Book your trip at 
www.traveldeals.czechtourism.com
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S místopředsedou Českého olympij-
ského výboru Ing. Jiřím Kejvalem 
se potkáváme 15. května 2012, tedy 

třiasedmdesát dní před zahájením let-
ních olympijských her v Londýně. Roz-
hovor jsem začal konstatováním, že za-
hraniční obchod, a tedy i jeho výrazná 
součást – cestovní 
ruch, je hodně citli-
vý na pověst země, 
která chce prodá-
vat zahraničním 
zákazníkům. Jak 
v jednom z mých 
interview řekl ge-
nerální ředitel úvě-
rové pojišťovny Eu-
ler Hermes Credit 
Insurance Belgi-
um Ing. Julius Kudla: „Na pozitivním ob-
razu České republiky se musí v zájmu ex-
portujících fi rem trvale pracovat. Cizinci 
jsou zpravidla toho mínění, že kladně 
vnímaná a oblíbená země nebude pro-
dukovat špatné výrobky a služby. Stále 
se ale málo o České republice ví. O svě-
tově unikátních vynálezech a atributech, 
kterými Češi obohatili svět. Že je např. ce-
losvětovou špičkou v nanotechnologiích. 
Že bez českého Jáchymova by zřejmě nej-
známějším platidlem dneska nebyl ame-
rický dolar. Neví se o unikátních památ-
kách, malebných městech, přírodních 
krásách, gastronomii, špičkovém strojí-
renství, designérství, zateplovacích tech-
nologiích atd. Zdejší lidé umí fantastické 
věci, které nejsou šablonovité, a pokud se 
česká improvizace nepřehání, pak přispí-
vá k pozitivnímu vnímání České republi-
ky v zahraničí.“ (viz www.e-vsudybyl.cz, 

článek: „Tato země potřebuje vzory“)

Pane místopředsedo, veřejností nejvý-
razněji vnímanými osobnostmi, které 
šíří dobré jméno Česka ve světě, jsou 
sportovci.

I my jsme přesvědčeni, že dobré jméno 
naší vlasti v zahraničí šíří velmi účinně. 
Zpracovali jsme si analýzu výstupů v The 
New York Times, které zmiňovaly Českou 
republiku. Vyplynulo z ní, že 75 % všech 
pozitivních zmínek o Česku se týká spor-
tu. Tedy že čeští sportovci jsou nejvýraz-
nějšími propagátory Česka v zahraničí. 

Ve třetím vydání letošního Všudybylu 
generální ředitel Čedoku Ing. Miroslav 
Res v článku „Olympijské hry v Londý-
ně jedním z velkých lákadel“ avizuje, že 
kromě sportovišť bude v Londýně vel-
kým zážitkem návštěva Českého olym-
pijského domu. Ten prý bude nejen 
místem setkávání partne-
rů Českého olympijského 
výboru, ale i fórem, kam 
se budou čeští olympio-
nici chodit dělit o zážitky 
s fanoušky.

Stát  dává do spor tu 
velikánské peníze, a to 
i do účasti České republi-
ky na olympijských hrách. 
Ještě víc peněz ale vydá-
vá na státní propagaci 

prostřednictvím více než třiceti organi-
zací, které spolu spolupracují málo, nebo 
vůbec. Minulý rok jsme proto dali do vlá-
dy materiál nazvaný „Česká stopa“, kte-
rý má za cíl sjednotit fragmentované 
 aktivity státní propagace. Zkrátka navrh-
li jsme lepší využití celkových kapacit 
České republiky. Vznikl tak úžasný, vá-
mi zmiňovaný projekt Českého olympij-
ského domu v Londýně. Poprvé v historii 
tak budeme v jednom objektu prezento-
vat české umění, vědu, sport, turistic-
ká lákadla i duchovní dimenzi České re-
publiky. V podstatě vše, co Česko nabízí. 
Českou republiku tam představíme jako 
moderní zemi. Na fi nancování Českého 
olympijského domu se podílí šestatřicet 
subjektů.  Nebude jen zázemím pro české 
fanoušky, ale rádi bychom v něm přivíta-
li i obyvatele Londýna a olympijské turis-

ty z celého světa. Samozřej-
mě nebudeme jediní, kdo 
bude mít v Londýně olym-
pijský dům. Bude je tam 
mít zhruba sto třicet států. 

Český olympijský výbor 
je tím, kdo pro naši zemi 
získává nejen významná 
sportovní klání, ale i pres-
tižní mezinárodní konfe-
rence a kongresy.  

Lázně a sportovci,
to jde dohromady

Ing. Jiří Kejval
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V nedávné minulosti jsme tu měli např. 
zasedání Mezinárodního olympijské-
ho výboru. V roce 2010 proběhl v Praze 
 Evropský kongres fair play. Česká republi-
ka je vyhledávanou zemí pro zasedání kon-
tinentálních komisí, evropských a celosvě-
tových sportovních federací. Praha patří 
z hlediska sportovní asociací mezi pět nej-
atraktivnějších kongresových destinací. 
Na druhou stranu musím konstatovat, že 
je drahá. Např. metropole pobaltských stá-
tů jsou vždycky schopny nabídnout atrak-
tivnější obchodní  podmínky.  Nedávno 

jsme v Praze chtěli dělat veslařský kongres. 
V rámci kandidatur šel proti nám Dubrov-
ník. A protože v dubnu je tam, na rozdíl 
od Prahy, nízká sezóna, tak nás převálco-
val cenou. Nicméně žádnou kandidaturu 
předem nevzdáváme a snažíme se do Čes-
ka přitáhnout co nejvíc nejen sportovních, 
ale i kongresových akcí, a tak jich tu máme 
desítky ročně.

Hlavním tématem tohoto vydání Všu-
dybylu je lázeňství. Mnohé lázně v rám-
ci své propagace rády využívají toho, že 
do nich jezdí významní sportovci.

Lázně a sportovci, to jde dohromady. 
Většina sportovců Dukly využívá mož-
nosti jezdit do lázní. Velmi často bývá je-
jich cílem Třeboň. Do lázní jezdí i starší 
olympionici, pro které máme takový so-
ciální program. A tak např. paní Danu Zá-
topkovou, Věru Čáslavskou, Jiřího Dalle-
ra, bratry Svojanovské a jiné osobnosti, 
které hodně udělaly pro naši vlast, kaž-
doročně vysíláme do lázní. Pomáhají jim 
zůstat ve skvělé kondici.

Asi tak, jako vám veslování? Můj starší 
syn Martin, který vesluje za pražskou 
Slávii, říká, že se každé ráno jdete pro-
jet na skifu. Čím je pro vás sport?

Jsem přesvědčen, že není možné „ká-
zat vodu a pít víno“. Ale není to tak, že 
bych se k veslování nutil, jsem tak nau-
čený. Dělám to nějakých třicet let, že si 
vždycky ráno jdu zaveslovat. Odpoledne 
bych se k tomu asi nedostal. Mám povin-
nosti a těžko by se mi mezi ně veslařský 
trénink vešel. Ráno si můžu daleko sná-
ze zorganizovat tak, abych stihl trénink 

a v osm už byl v práci. Mám to jako sou-
část svého životního stylu. 

Taky jsem zjistil, jak je báječné být 
v tomto ročním období, kdy se brzy ro-
zednívá, už kolem páté hodiny ranní 
pod skálou. Jít si zalézt na Bořeň, a pak 
hurá do pracovního procesu. 

Já si to trošku komplikuji ještě tím, že 
si jdu zajezdit na cyklistický trenažér, ne-
bo zaběhat. Takže když někam jedeme tře-
ba na jednu noc a kolegové mají jen ma-
lou aktovku s kartáčkem na zuby, já vezu 
velkou tašku, kde mám tretry a sportov-
ní oblečení. 

>>> www.olympic.cz

Podle analýzy v The New York Times se 

75 % všech pozitivních zmínek o Česku 

týká sportu.

Léčebné lázně Konstantinovy Láz-
ně a.s. v sobotu 26. května slavnost-
ně zahájily 209. lázeňskou a turis-

tickou sezónu na Konstantinolázeňsku. 
Léčivým pramenům u Prusíkova pra-
mene požehnal plzeňský biskup Mons. 

 František Radkovský. Součástí programu 
byl jarmark s místními výrobky, cyklový-
let, koncert dechového orchestru mladých 
Juvenka z Bezdružic a vystoupení švýcar-
ské SKA skupiny Wazomba.

>>> www.konstantinovy.cz
>>> www.konst-lazne.cz
>>> www.bezdruzice.cz

209. sezóna na 
Konstantinolázeňsku
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Dva dny před zahájením finá-
le Eurovize v Baku 24. května 
2012 v Praze v zahradě ázerbáj-

džánského velvyslanectví pořádal velvy-
slanec Ázerbájdžánské republiky v Čes-
ku, Jeho Excelence pan Tahir T. Tagiza-
de s chotí, slavnostní recepci ke státní-
mu svátku své republiky. Při té příle-
žitosti jsem pana velvyslance požádal 
o vyjádření.

„Každým rokem rozjíždíme nějaké dal-

ší ázerbájdžánsko-české iniciativy. Nicmé-

ně bych začal tím, že většina velvyslanců 

vnímá kvalitu vztahů se zemí, v níž půso-

bí, podle toho, jak reprezentativní je účast 

osobností, které pozvali na oslavu stát-

ního svátku své země. Pokud se zaměřím 

na tento aspekt, jsou vztahy mezi Ázerbáj-

džánskou republikou a Českem vysoce nad-

standardní. Letošní pozvání přijala první 

dáma Livia Klausová, dále ministr zahra-

ničních věcí Karel Schwarzenberg, místo-

předsedkyně senátu Alena Gajdůšková, 

řada senátorů a poslanců Par-

lamentu České republiky, ná-

městci ministrů a mnoho dal-

ších, přestože se ten samý 

večer v Praze konala řada dal-

ších významných setkání po-

řádaných ambasádami, Minis-

terstvem kultury ČR, Pražským 

hradem a dalšími prestižními institucemi. 

Vztahy mezi Českem a Ázerbájdžánem 

upevňujeme i na regionální úrovni. Do-

kresluje to memorandum o spolupráci 

mezi ázerbajdžánským regionem Ganja 

a Olomouckým krajem v oblasti cestovní-

ho ruchu, obchodu, kultury a vzdělávání, 

které letos na jaře přijel do vaší krajské 

metropole Olomouce podepsat s hejtma-

nem Martinem Tesaříkem guvernér regio-

nu a primátor města Ganja Elmar Valiyev. 

Region Ganja leží v západní části naší ze-

mě a jeho stejnojmenné hlavní město Gan-

ja je druhým největším městem Ázerbáj-

džánu. Těší mne, že mohu konstatovat, 

že máme rozpracována i další 

partnerství.

Od loňské recepce k našemu 

státnímu svátku uplynulo dva-

náct měsíců. Toto období bylo 

pro mne jako pro diplomata, i co 

se týče osobního života, obzvlášť 

významné. Začátkem dubna navští-

vil Českou republiku recipročně na pozvá-

ní vašeho prezidenta Václava Klause pre-

zident Ázerbájdžánské republiky Ilham 

Alijev. Také tato událost na nejvyšší úrov-

ni potvrdila, že vztahy mezi Českem a Ázer-

bájdžánem jsou opravdu nadstandardní 

a spíše partnerské. V mém osobním životě 

pak nastala událost nesmírně radostná. 

Koncem loňského roku se nám narodila 

dvojčata, synové. Takže ač Ázerbájdžánci, 

rodný list jim vystavila Praha 2.“

>>> www.azembassy prague.az 

Recepce ke státnímu svátku 
Ázerbájdžánu



Gourmet Hotel Villa Patriot v Ma-
riánských Lázních je exkluzivní 
útulností, polohou, vybavením 

i službami. Je určen pro ty, kdo mají rádi 
soukromí. Hostům ochotně zajistí lázeň-
ské a wellness služby, golf a další sportovní 
vyžití, vstupenky na kulturní akce a téměř 

vše, co si budou přát. Je zařazen do Mau-
rerova výběru nejlepších restaurací v Čes-
ké republice. Nabízí zážitkovou gastrono-
mii, výběr špičkových vín a specialit. Skýtá 
prostředí pro obchodní setkání, pořádání 
oslav, svateb, ale 
i rautů a banke-
tů včetně letních, 
na terase s výhle-
dem do parku.

Navštivte 
Mariánské 

Lázně

Gourmet Hotel Villa Patriot
Dusíkova 62, 353 01 Mariánské Lázně
tel: 354 673 143, mobil: 606 863 840
e-mail: info@villapatriot.cz
skype: gourmethotel.villapatriot
>>> www.villapatriot.cz
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Islámské bankovnictví 
zahrnuje systém bankovnictví a bankov-
ních činností, které jsou v souladu s prin-
cipy šaría, a jejich praktického používání 
prostřednictvím rozvoje islámské ekono-
mie. Působí v souladu s islámskými pra-
vidly pro transakce a má stejný účel jako 
klasické bankovnictví. Vykazuje znaky tr-
valého budoucího růstu, roste tempem 

10 až 15 % ročně. Islámské banky mají ví-
ce než tři sta institucí v jednapadesáti ze-
mích, a to prostřednictvím známých bank, 
stejně jako dalších dvě stě padesát podílo-
vých fondů, které jsou v souladu s islám-
skými principy. The Economist odhaduje, 
že více než 822 miliard USD aktiv po ce-
lém světě je obhospodařováno dle prin-
cipu šaría. To představuje přibližně 0,5 % 

celkových světových aktiv (odhad z roku 
2005). Podle CIMB Group Holdings jsou 
islámské finance nejrychleji rostoucím 
segmentem světového finančního systé-
mu a prodej islámských dluhopisů vzros-
tl o 24 % na 25 miliard v roce 2011. Islámské 
bankovnictví se stává stále důležitějším 
i v evropských zemích, zejména s nárůs-
tem muslimské populace na tomto kon-
tinentu. Pro tyto rostoucí a stále bohatší 

komunity je islámské bankovnictví dů-
věryhodným systémem k přesměrová-
ní svých úspor a investic, u některých 
členských zemí Organizace islámské 
spolupráce (OIS) zase k vytvoření inte-
grovanější hospodářské, obchodní a fi -

nanční spolupráce s evropskými partne-
ry. Konference prostřednictvím výměny 
poznatků odborníků představila islámské 
bankovnictví českému veřejnému a sou-
kromému sektoru. Stalo se tak v rámci ini-
ciativ zastupitelských úřadů členských ze-
mí Organizace islámské spolupráce (OIS) 
v Praze, na podporu rozvoje silnějších hos-
podářských vztahů s hostitelskou Českou 
republikou.

Jeho Excelence pan Cihad Erginay,
velvyslanec Turecké republiky a předse-
da pražské skupiny Organizace islámské 
spolupráce konferenci zahájil. Hlavními 
řečníky úvodu byli guvernér České ná-
rodní banky Ing. Miroslav Singer, Ph.D., 
náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
Ing. Tomáš Dub, předseda Hospodářské-
ho výboru Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky Ing. Milan Urban 
a generální ředitel ankarského Institutu 
pro ekonomický a sociální výzkum v is-
lámských zemích pan Savaş Alpy.

Islámské banky, fi nanční trhy 
a fi nanční krize 
byl název prvního panelu. Islámské ban-
kovnictví, alternativní forma bankovnic-
tví v souladu s principy islámského práva 
šaría, pokračovalo v růstu navzdory do-
padům globální ekonomické krize. Tento 

Islámská bankovní 
konference

V Kongresovém centru České národní banky v Praze se 29. května 

2012 uskutečnila mezinárodní konference pořádaná pražskými 

velvyslanectvími členských zemí Organizace islámské spolupráce. 
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silný růst bude pokračovat i v dohledné 
budoucnosti. Panel se zabýval otázkou, 
čím to je, že se islámské bankovnictví izo-
lovalo od krize, zda je reálné, že nebude 
postiženo případnou budoucí krizí, a jak 
může přispět ke zlepšení stability glo-
bálních fi nančních trhů. V roli moderá-
tora vystupoval doc. RNDr. Jiří Witzany, 
Ph.D. z Fakulty fi nancí a účetnictví Vyso-
ké školy ekonomické v Praze. V roli pa-
nelistů viceguvernér Bank Indonesia 
Dr. Dian Ediana Rae, náměstek generál-
ního tajemníka Islámské fi nanční služby 
Board-Malajsie pan Abdullah Haron, ve-
doucí ekonom Islámského výzkumného, 
vývojového a vzdělávacího institutu (IR-
TI) Islámské rozvojové banky Dr. Salman 
Sayd Ali, náměstek guvernéra Bank Ne-
gara Malajsie pan Bakarudin Ishak a ge-
nerální ředitel Liquidity House – Kuwait 
pan Emad Yousuf Al Monayea. 

Jak se islámské bankovnictví liší 
od běžného bankovnictví,
vztah mezi centrálními bankami a islám-
ským bankovnictvím – to byl název dru-
hého panelu. Na mnoha trzích se islámské 
bankovnictví vyvinulo z okrajové nabídky 
v součást hlavního proudu fi nančních slu-
žeb země. Panel se zabýval nejen tím, jak 
se islámské bankovnictví liší od většinové-
ho bankovnictví, ale zda s ním má společ-
nou bankovní platformu. Zabýval se také 
otázkou, proč si některé evropské banky 

založily islámské bankovní sekce. Cent-
rální banky v zainteresovaných zemích 
uplatňují pravomoci a dohlíží na islámské 
banky stejně jako na tradiční banky pod-
le zákonů a předpisů, a to jak na mikro, 
tak makro úrovni. Druhý panel se zabý-
val i tím, jaká jsou pravidla, jimiž se řídí 
islámské bankovnictví v podání hlavních 
bank v Evropě. V roli moderátora byl ten-
tokrát předseda představenstva Institutu 

pro sociální a ekonomické analýzy Praha 
pan Tomáš Jelínek. Panelisty byli zvláštní 
poradce guvernéra pro nestátní nezisko-
vé zájmové bankovnictví Centrální ban-
ky Nigérie pan Bashir Aliyu Umar, hlavní 
bankovní expert Agentury pro bankov-
ní regulaci a dohled pan Harun Ergüneş, 
marketingový ředitel islámské banky 
v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) 
pan Petr Klimeš, generální tajemník a ná-
městek generálního ředitele Al-Baraka 

Bank (Alžírsko) pan Nasseur Hideur a prv-
ní viceguvernér Banque du Liban, Bejr-
út (Libanon) pan Raed H. Charafeddine.

Může islámské bankovnictví 
podpořit český export? 
byl název třetího panelu. Tržby z vývo-
zu jsou podstatnou součástí české ekono-
miky. Český export každým rokem ros-
te a začal razit novou Exportní strategii. 
Ta má za cíl snížit závislost českého vývo-
zu na odbytištích Evropské unie, diverzi-
fi kovat trhy a zapojit větší počet malých 
a středních podniků do režimu vývozu. 
Panel se zabýval tím, co mohou islámské 
bankovnictví a jeho instituce nabídnout 
českým exportérům, a zda v případě za-
pojení islámského bankovnictví budou cí-
lovými trhy pouze muslimské země. Třetí 
panel moderoval profesor ekonomie Uni-
verzity Karlovy v Praze a předseda Me-
zinárodní obchodní komory České re-
publiky prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 
Hlavním řečníkem byl náměstek minist-
ra průmyslu a obchodu České republiky 
Ing. Milan Hovorka. Panelisty byli prezi-
dent Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky Ing. Jaroslav Hanák, právní ex-
pertka Rady Evropy a členka Mezinárod-
ní asociace ženských soudkyň JUDr. Ivana 
Hrdličková a náměstek generálního ředi-
tele Al Baraka Turk (Turecko) pan Meli-
kşah Utku. 

>>> www.oic-oic.org
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Nejvyšší političtí představitelé, 
hejtmani regionů, primátoři a staros-
tové měst Centrope rozprostírajícího 
se na území Česka, Maďarska, Rakous-
ka a Slovenska se setkali 21. května 2012 
v Brně na pravidelném pololetním zase-
dání – Politickém summitu Centrope, aby 
vyhodnotili a rozšířili vzájemnou spolu-
práci. Zúčastnil se ho hejtman Jihomo-
ravského kraje Michal Hašek, brněnský 
primátor Roman Onderka, místostarosta 
Šoproně Géza Abdai, trnavský primátor 
Vladimír Butko, podpředseda Bratislav-
ského samosprávného kraje Ivo Nesrov-
nal, bratislavský primátor Milan Ftáč-
nik, starosta a zemský hejtman spolkové 
země a města Vídeň Michael Häupl, zá-
stupce hejtmana, župy Győr-Moson-Šop-
roň Zoltán Kóczán, předseda Trnavské-
ho samosprávného kraje Tibor Mikuš, 
zemský rada spolkové země Burgenland-
sko Peter Rezar, radní Györu Erik Szabó 
a Mária Takátsné Tenki a poslanec Zem-
ského sněmu spolkové země Dolní Ra-
kousko Karl Wilfi ng. Deklarovali pokračo-
vat ve zvyšování konkurenceschopnosti 
euroregionu Centrope coby atraktivní-
ho přeshraničního znalostního regionu 

mezinárodního významu s výbornou ko-
nektivitou a dostupností. 

Michal Hašek, 
hejtman Jihomoravského kraje, zde uvedl: 
„Centrope má při svém množství univerzit 

a výzkumných institucí potenciál stát se vůd-

čím znalostním regionem v Evropě. Budeme 

podporovat mnohem hlubší přeshraniční spo-

lupráci, aby občané mohli využívat většího 

potenciálu pracovních příležitostí v high-tech 

odvětvích a mladí lidé získat lepší možnosti 

vzdělávání. Společná podpora vědy a inova-

cí totiž do Centrope přiláká další špičkové vý-

zkumné pracovníky a talentované lidi.“

Roman Onderka, 
primátor města Brna, mimo jiné zdůraz-
nil: „Dnes jsme náš politický program roz-

šířili o spolupráci v oblast výzkumu, inova-

cí a vysokoškolského vzdělávání. Ta doplňuje 

zlepšování konektivity a dostupnosti, které 

jsme odstartovali před rokem při příležitos-

ti našeho prvního summitu. Dále jsme se 

shodli, že jednoznačnou prioritou Brna a Ji-

homoravského kraje a spolkové země a měs-

ta Vídeň je urychlené dokončení rychlostní 

komunikace R52.“

Politický summit 
Centrope v Brně

Vysokokapacitní dopravní infrastruk-
tura pro dostupný region Centrope
Přímá, rychlá a spolehlivá dostupnost re-
gionu, a to i v rámci jeho území, je před-
pokladem pro konkurenceschopnost 
a hospodářský růst. Dokument „Centro-
pe Infrastructure Vision 2030“ zaručuje 
silnou společnou regionální pozici, která 
je nezbytná pro ovlivňování priorit rozvo-
je infrastruktury a modernizace na národ-
ní a evropské úrovni. V neposlední řadě 
bude sloužit pro podporu lobbingu s cí-
lem zajistit spolufi nancování prostřednic-
tvím nového nástroje Evropské unie s ná-
zvem „Connecting Europe“ pro projekty, 
které při rozvoji regionu Centrope před-
stavují nejvyšší prioritu.

Uživatelsky přívětivé služby veřejné do-
pravy pro propojení regionu Centrope
Integrovaný systém přeshraniční veřejné 
dopravy se zlepšeným plánem koordinace, 
další přeshraniční spojení a tarify s víceja-
zyčnými službami v budoucnu ještě víc 
usnadní každodenní život v rámci nadná-
rodního regionu Centrope. Aby tato am-
biciózní vize mohla být realizována, mu-
sí nedávno založený „Kulatý stůl na téma 
veřejné dopravy v regionu Centrope“ slou-
žit jako základní kámen trvalé spolupráce. 
Prvním konkrétním krokem je vytvoření 
uživatelsky přívětivého multimodálního 
dopravního informačního systému.

Mezinárodně zřejmá spolupráce 
v oblasti výzkumu v rámci znalostní-
ho regionu Centrope
Centrope má pozoruhodnou husto -
tu vysokých škol zaměřených na tech-
nologie a přírodní vědy, vysokých škol 

Hlavní 
priority 

schválené Politickou 
radou Centrope
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V aule kampusu Masarykovy univerzity
Odpoledne mohla odborná veřejnost i ná-
hodní kolemjdoucí pookřát. Po dopoled-
ním politickém jednání mnoha předsta-
vitelů všech oblastí kolem Vídně, Brna, 
Bratislavy a Győru se podařilo sezvat výji-
mečné osobnosti a mnoho hostů z celého 
regionu Centrope v největší aule kampu-
su Masarykovy univerzity v Brně-Bohu-
nicích. Konference se konala pod záštitou 
primátora města Brna Romana Onderky 
a hejtmana Jihomoravského kraje Micha-
la Haška. Dvě hlavní přednášky – Jeana Se-
verijnse (Limburg, Nizozemsko) a Rudol-
fa Haňky (Cambridge, Anglie) – umožnily 
refl exi současných snah našeho regionu 
Centrope ve světle přístupu regionů, kte-
ré mají náskok několika desetiletí. Na ně 
navázala bohatá diskuse moderovaná Ji-
řím Václavkem z České televize.  

První blok diskuse, 
uvedený přednáškou Jeana Severijnse 
„Co mohou věda a vysoké školství získat 
z přeshraniční spolupráce“, se točil ko-
lem problémů, jak najít potřebnou mo-
tivaci a nápady a jak zajistit, aby tu by-
li lidé, kteří je budou umět zrealizovat. 
Hlavními diskutéry byli Tomáš Hruda 
(CEO, Středoevropský technologický in-
stitut, Brno), Péter Tamás Szilasi (Od-
bor strategie a rozvoje, Univerzita Ist-
vána Széchenyiho, Győr), Lucas Zinner 
(Útvar služeb výzkumu a transferu tech-
nologií, Vídeňská univerzita). Zazněla te-
ze, že regionální rozvoj je věcí politické-
ho a manažerského rozhodnutí, které je 
podobné jako třeba rozhodnutí upéct ko-
láč. Musíme se rozhodnout, pro koho ho 
pečeme, jak má být a zároveň jak může 
být veliký, do jaké míry je třeba hledat ty, 
které chceme nakrmit. Na poli meziná-
rodní vědy stačí, aby jednotlivé institu-
ce měly vysoké ambice, naplňovaly je bez 

kompromisů a přitom měly i přirozený 
zájem o dění kolem sebe. Pak spolupráce 
vzniká spontánně, protože v izolaci ne-
lze excelence dosáhnout už proto, že není 
možné plně využít vlastní technologické 
kapacity. V jiných oblastech je třeba hle-
dat a formulovat podpory. Dobrým pří-
kladem jsou třeba přeshraniční inovač-
ní vouchery podporující spolupráci mezi 
fi rmami a akademickými organizacemi. 

Druhý odpolední blok
zahájila přednáška „Hi-tech regiony: Vě-
da a marketing transferu technologií“ 
Rudolfa Haňky. Jiří Václavek v něm zpo-
vídal také Jaroslava Doležala (CEO, Ho-
neywell Czech Republic), Tibora Enyingi-
ho (Generální ředitel, Sokoró Naturzóna 
Nonprofit Kft., Győr), Bernharda Heu-
bergera (Business & Innovation Centre 
Burgenland) a Jana Slováka (Masaryko-
va univerzita, Brno). Řeč se točila kolem 
výzkumných a vzdělávacích institucí a je-
jich skutečné motivace k transferu tech-
nologií, resp. motivace privátního sektoru 
spolupracovat s nimi. Pro rozvoj našeho 
regionu je důležitá skutečnost, že podíl 
přímých výsledků transferu technologií 
na obratu velkých a úspěšných škol (jako 
je např. Cambridge) se počítá spíš na pro-
mile než na procenta. Naprosto klíčové 
jsou ale druhotné vlivy úspěšného trans-
feru. Jde o celkovou tvář a atraktivitu in-
stituce, a to nejen pro privátní partnery 
pro kolaborativní výzkum, ale také pro 
studenty, zaměstnavatele atd. Podstatné 
je přitom samozřejmě i přiživování snů 
badatelů o mimořádně úspěšných vyná-
lezech. To jsou všechno slova, která zpra-
vidla politici a ekonomové nechtějí sly-
šet. Spíše přitom platí, že skutečně dobrá 
(a jen přiměřeně a zdravě fi nancovaná) 
věda přináší mimořádné výsledky ve vý-
zkumu a s nimi zájem investorů o lidské 
zdroje na univerzitách a kolem nich. Na-
opak ani velké investice do přímé spolu-
práce a dílčího vývoje samy o sobě dlou-
hodobé efekty nepřinesou. Ve stručnosti 
lze jen stěží takto postihnout šíři diskuse, 
která se jak díky moderátorovi, tak hlav-
ně díky protagonistům vyhnula standard-
ním klišé o nedostatečném fi nancování či 
špatném řízení. 

>>> www.centrope.com/cz/

>>> www.kr-jihomoravsky.cz

>>> www.brno.cz

aplikovaných věd a rostoucí počet ino-
vačních center. Díky tomu má velký po-
tenciál stát se vedoucím inovativním 
regionem konkurenceschopným na ce-
losvětové úrovni. První cílená a mezi-
národně viditelná spolupráce zaměřená 
na perspektivní oblasti zahájí proces in-
tenzivnější spolupráce s cílem vytvoře-
ní společného znalostního regionu Cen-
trope. V budoucnu je třeba koordinovat 
propagaci regionu Centrope jako lokace 
vysoce kvalitního vysokoškolského vzdě-
lávání a marketing vědy zaměřený na in-
vestory, talentované studenty a výzkum-
né pracovníky.

Udržitelné struktury řízení pro inte-
grovanější region Centrope
Partnerství v rámci Centrope se ohlíží 
zpět do své téměř desetileté historie vr-
cholící v aktuálním projektu „Centrope 
Capacity“, který zavedl struktury spo-
lupráce na všech hlavních úrovních re-
gionální veřejné správy. Nadcházející 
ukončení projektu „Centrope Capacity“, 
společně s přechodem do nového obdo-
bí politiky soudržnosti v rámci Evropské 
unie, poskytuje příležitost zdokonalit stra-
tegické perspektivy budoucího rozvoje re-
gionu Centrope. Dvoufázový harmono-
gram řízení regionu Centrope 2013/2014 
a 2015+ zajistí udržení pravidelné politic-
ké koordinace v rámci jeho řídicí funk-
ce a funkce stanovení agendy, pokračo-
vání stávajících platforem zúčastněných 
stran a dodatečné zařazení dalších akté-
rů. Tím zajistí veřejnou viditelnost a za-
měření na konkrétní, hmatatelné a dosa-
žitelné výsledky spolupráce. 

Konference Education Meets 
Research & Innovation
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Úvod do našich dějin 
si zpravidla neumíme představit bez Kos-
movy kroniky, latinsky zvané Chronica Boe-

morum. Vzdělaný a literárně nadaný kanov-
ník Svatovítské kapituly Pražského hradu 
svým dílem přispěl k uchování cenných 
údajů z doby panování prvních přemys-
lovských knížat. Neváhal však nahlédnout 
hlouběji a svůj výklad začít u bájného Pra-
otce, onoho muže, jehož lid zval „Boemu-
sem“. Kdy vůdce kmene, již podle jména 
nejspíše keltských Bójů, došel do kraje pod 
Řípem, kronikář nevěděl. Znal však místo, 
kde jeho lid založil svá sídla a obdělal úrod-
ná luka mezi Vltavou a Ohří. Právě zde se 
po staletí tvořilo jádro země nazývané Bo-
hemie, počátky domény prvních v letopi-
sech uváděných vládců na našem území.

O vůdci Slovanů zvaném Sámo
a bitvě u Wogastisburku (632) Kosmas ne-
píše. Nezmiňuje ani tažení vojsk Karla Ve-
likého završené porážkou jakéhosi knížete 
Lecha u Canburgu (805–6). Avšak obě udá-
losti popisované franskými letopisci lze 
s vysokou pravděpodobností umístit právě 
do tohoto kraje, do něhož kronikář Kosmas 
zařadil i bájné vyprávění o Libušině proroc-
tví a stadickém Oráčovi. Věštbou a zname-
ním, tradičními atributy vyšší moci, jež 
zprostředkoval bílý kůň, byl Přemysl před-
určen k vládě nad zemí a jejím lidem. Než 
se však počala odvíjet historická éra panov-
níků Přemyslova rodu, předcházela jí doba 
knížat bájných. Tu Kosmas začíná u tajem-
né postavy, jíž nazval Krokem: „Mezi nimi 

[svobodným lidem] povstal jeden muž jmé-

nem Krok; podle jeho jména je znám hrad, již 

stromovým zarostlý, v lese u vsi Zbečna. Byl to 

muž za svého věku naprosto dokonalý, boha-

tý pozemskými statky a ve svých úsudcích roz-

vážný a důmyslný. K němu se sbíhali lidé ne-

jen z vlastního jeho rodu, nýbrž i všichni z celé 

země, aby je rozsuzoval.“

Krok, latinsky psaný Croco,
byl v Kosmově podání otcem tří legendár-
ních dcer: Kazi, Tety a prorocké Libuše. Jak 
je z textu patrné, kronikář jej neřadil me-
zi vládce, ale Krokovi určil úlohu soudce. 
Ten byl podle Kosmase nadán vyšší auto-
ritou. Krokově vůli se podřizovala celá ze-
mě bez ohledu na rodovou příslušnost. 
Biblický Starý zákon vládě králů předřa-
zuje věk soudců. Nejspíše proto v církevní 
nauce vzdělaný Kosmas zvolil tuto úlohu 
i pro „svého“ bájného Kroka. Kdo však byl 
Krok, jehož jméno kronikář neváhal spojit 
s úvodem dějin Čechů?

Kosmas psal svoji kroniku
na počátku 12. století. Období prvních his-
toricky doložených Přemyslovců zná jen 

mlhavě. Tady vychází zejména z hagiogra-
fi cké tvorby předchozích křesťanských au-
torů. Avšak úvodní kapitoly z bájeslovné 
historie prý zapisoval z vyprávění starců. 
Vnímavý a literárně zdatný kronikář jistě 
naslouchal tradičním příběhům, předá-
vaným po generace z otce na syna v úst-
ním podání. Přesto své dílo zjevně stavěl 
na určitých faktech, hledal pro ně oporu 
v klášterních knihovnách. Obdobně jako 
příběh legendárního Praotce lze interpre-
tovat v souvislosti se záznamem římského 
historika Tita Livia o pochodu keltského 
krále Segovesa (Počátky naší státnosti č. 1), 
tak i postava bájného soudce nebude pou-
hou literární fi kcí. Krokem začíná Kosmův 
výčet bájných knížat, od něhož byl poté (!) 
odvozován dávný původ Přemyslovců. 
Kosmas poprvé uvádí i jména Krokových 
dcer, nicméně zdroj, z něhož nejspíše čer-
pal, měl patrně docela jiný význam (Po-
čátky naší státnosti č. 11). Počáteční slovo 
hypotetické listiny, jíž Prof. V. Karbusický 

vyložil jako návrh smíru v bojích s Franky, 
bylo foneticky blízké jménu, které kroni-
kář zapsal latinsky Croco. Autor měl zjev-
ně povědomost pouze o dávné tradici jaké-
hosi Kroka, jehož název nesl v Kosmových 
časech již dávno zaniklý (možná mytický) 
hrad v lesích u Zbečna nad řekou Mží. 

Pojmenování Croco
o bájném Krokovi patrně cosi prozrazu-
je a může být vodítkem k nečekanému, 
avšak logickému vysvětlení. V latinském 
slovníku okamžitě narazíme na výraz cro-

codilus – nám dobře známého krokodýla. 
Respekt nahánějící vodní ještěr byl pro 
naše předky ztělesněným démonem vod. 
Ve starořeckých bájích fi guroval titán zva-
ný Kraken. Asi stejného Kraka v podobě 
mytického tvora uctívali Vikingové plavící 
se po severských mořích a řekách hluboko 
do evropského vnitrozemí. Dračí symbol 
zpravidla nechyběl na žádném z jejich pla-
videl. I v němčině je slovo Krak užito pro 
živočicha z vodních hlubin, Krake je výraz 
pro chobotnici. Drak, krokodýl, krakatice – 
v české kotlině poměrně exotická stvoření. 
Do Severního moře ústící Labe jistě zažilo 
i návštěvy Vikingů a tradice Kraka může 
být spojena s jejich kulturou. Nepomíjej-
me však význam řek a jezer pro život na-
šich předků, zemědělství bylo na přístupu 
k vodě a jejím dostatku zcela závislé. Kolo-
nizace se šířila podél řek a osady zeměděl-
ců vznikaly při úrodných nivách, kde byl 
dalším zdrojem obživy rybolov. Stejně jako 
pro bojovné seveřany, Krok pro tehdejší lid 

Počátky naší státnosti 29
Soudce Krok – počátek 

časů bájných knížat

Krok s dcerami v romantické představě J. Mathausera

„Hrad stromovím zarostlý…“ – skála 
nad Berounkou (Mže) zvaná Kazín 
mohla být místem zmíněným 
v Kosmově kronice
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nejspíše představoval ducha a strážce vod 
a jeho domácím zpodobněním byl tajem-
ný rak, kterého bychom ještě nedávno na-
šli v každém potoce. Starý a moudrý rak 
podle jedné pověsti hlídá prameny Mže, ře-
ky, na níž Kosmas umístil pradávné Kro-
kovo sídlo. Tři přítoky Mže – Úhlava, Úsla-
va a Radbuza – mohou být tři legendární 
Krokovy dcery…

Báje mají často racionální základ,
ústním předáváním se tvořily legendy a po-
hádková vyprávění. Říčky a potoky vyvěrají 
na povrch ponejvíce v horách, dříve nepří-
stupných a obávaných, kde počínají nejvy-
datnější řeky. Tou je u nás Labe nastupují-
cí svoji pouť do Severního moře v místech, 

kde pánem je Krakonoš! Od tohoto jména je 
odvozen i český název hor. Pohádkovou po-
stavu máme spojenou s vládcem Krkonoš, 
avšak starší podání jej popisuje jako ducha 
podzemí, který na povrch vystupuje jen vý-
jimečně, aby svými skutky vyzkoušel oby-
čejné smrtelníky:

„O pánu Krkonošských hor“

Mezi Čechami a Slezskem rozkládají se 

Krkonoše, nejvyšší české pohoří. V je-

ho útrobách sídlí podle pověsti horský 

duch, který se zve Krakonošem. Mocný 

kníže duchů má na povrchu země jen ne-

velikou zahradu, ohrazenou pásmem 

nepřístupných hor. V lastní Krakonošo-

vo panství počíná několik sáhů hloubě-

ji pod povrchem a sahá mnoho set kilo-

metrů do středu země. Občas Krakonoše 

napadne, aby si  prohlédl svoji rozsáhlou 

podzemní říši, hlubiny i zemské propasti, 

kde jsou nevyčerpatelné zásoby minerá-

lů, vod a drahých kovů. Přitom přehlíží zá-

stup sobě podřízených podzemních duchů 

a uděluje jim práci, poutá sílu ohnivých 

proudů pevnou hrází a proměňuje obec-

né kovy ve zlato. Někdy se vzdá panovnic-

kých starostí a vynoří se na zemský po-

vrch. V bujné zpupnosti tropí s lidmi žerty 

nebo se jim jen posmívá, neboť povaha to-

hoto knížete duchů vyniká zvláštní vrtka-

vostí a nestálostí. Hned je veselý až k roz-

pustilosti, náhlý a prchlivý, ba zlomyslný, 

hned zase dobromyslný, citlivý a šlechet-

ný; jindy mírný a současně zpupný jako 

vejce vhozené do vřící vody, ač bylo měk-

ké – ihned ztvrdne. Krakonoš dokáže být 

upřímným přítelem, zítra chladným cizin-

cem, vrtkavost jeho povahy je nevyzpyta-

telná; jedná, jak ho právě napadne.

Vlastnosti Krakonošovi přisouzené 
jsou nápadně podobné vlastnostem ohni-
vého a vodního živlu. Podzemní síly, kte-
rým lidé nerozuměli, vtělili do démona 
hlubin země, kde pramení voda chladná 
i horká, odkud přichází bo-
hatství ryzích kovů a vzác-
ného kamení. Země v sobě 
však ukrývá i tajemství živo-
ta. Dává sílu kořenům, rost-
linám a všemu živému, člo-
věka nevyjímaje. Schraňuje 
vodu a minerály. Rübezahl 
(v překladu „vládne koře-
nem“) či Krakonoš, ať jej na-
zveme německy nebo česky, 
představuje především du-
cha podzemních vod. Pra-
meny a lesní studánky lidé 
odedávna uctívali pro jejich 
životodárnou moc a kou-
zelné účinky. Tradice Kro-
ka jako přírodního božstva 
či démona proto jistě sahá 
do pradávné minulosti, kdy 
člověk zcela závislý na vod-
ním zdroji s tajemnými vod-
ními silami prožíval dobré 
i zlé. Stejně jako se staroby-
lý výraz „va“ vyjadřující vodu objevuje 
v mnoha světových jazycích (vada, wasr, 
watr, wadi, aqva...), také jméno bájného 

Kroka se promítlo do řady slovníků a by-
lo přisouzeno mytickým tvorům a podiv-
ným vodním živočichům.

Také úloha soudce, 
o které se v souvislosti s Krokem zmiňuje 
Kosmas, může mít své racionální vysvět-
lení. V kronikářově podání se patrně od-
ráží starodávný zvyk zkoušky vodou, kdy 
obviněný nešťastník byl svázán a vho-
zen do řeky či jezera. O jeho vině měl roz-

hodnout duch vody, jed-
nalo se tudíž o „Krokův 
soud“. V obměněné for-
mě jej užívala i středově-
ká inkvizice. Obdobný mo-
tiv nalezneme v pověsti 
o Horymírovi. Za své skut-
ky byl odsouzen ke svr-
žení z Vyšehradské skály 
do Vltavy, pád ale přežil 
a podle tehdejšího práva 
byl osvobozen. Nikoliv ná-
hodně lidová tradice síd-
lo bájného Kroka umisťu-
je na Vyšehrad, ač Kosmas 
nic podobného ve svém dí-
le neuvádí. 

Křesťanský vzdělanec 
a literát Kosmas paradox-
ně přispěl k uchování pa-
měti o starém pohanském 
kultu, o starodávných tra-
dicích, které se katolic-

ká církev snažila vymýtit nebo přetvořit 
ve svůj obraz. Bájný Krok má kořeny hlu-
boko v dávnověku a zcela jistě nesouvisí 
pouze s dějinami Čechů. Uctívání Kroka 
můžeme přisoudit již protoevropskému 
obyvatelstvu zemědělské kultury, která 
si s sebou do nových sídel přinášela i pů-
vodní zvyky a šířila nejen nové techno-
logie, ale také kulturní povědomí, které 
po tisíciletí spoluutvářelo naši společnou 
historii. 

Radek Míka

>>> www.e-vsudybyl.cz/
pocatky-nasi-statnosti
>>> www.boheminium.cz

Setkání Vikingů s „tajemnými silami 
vodních hlubin“

Krokodýl ve středověkém vyobrazení 
má blíže k mýtickému draku

Pramen Labe – vysokohorské polohy bývaly 
v dávnověku stěží přustupným místem, 

opředené tajemnem

Krakonoš má svůj domov 
i v Mariánských Lázních,  
kde v hlubokém lesním 
údolí vyvěrá nespočet 
pramenů obdařených 
magickou silou
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vybavení pokojů
- přikrývky, polštáře, prostěradla, povlečení
- přehozy, prachovky

vybavení koupelen
- ručníky, osušky, předložky
- závěsy, župany, pantofle

vybavení restaurací
- ubrusy, ubrousky, multony, skertinky
- potahy na židle, potahy na bufetové stoly

interiéry
- záclony, závěsy, blackouty, pelmety, garnýže
- římské rolety, japonské stěny, dekorativní aranžmá



� reprezentativní prostory s kapacitou od 12 do 
2 760 osob (celková kapacita 9 000 osob)

� 20 sálů a 50 salonků
� pro pořádání kongresů, workshopů, firemních 

prezentací, školení, veletrhů, výstav, kulturních 
a společenských událostí

� špičková technika v oblasti obrazu, tlumočení, 
zvuku a osvětlení

� profesionální služby
� top česká a mezinárodní kuchyně
� atraktivní výstavní prostory o celkové rozloze 

213 000 m
� exkluzivní výhled na panorama Pražského hradu  

a Vyšehradu z Kongresového foyer a přilehlých 
sálů

� luxusní ubytování v hotelu Holiday Inn PCC, 
který se nachází v těsné blízkosti Kongresového 
centra Praha

www.holidayinn.cz





přijeďte se svým týmem do východočeské oázy klidu a relaxace 
podpořit týmovou spolupráci, komunikaci a relaxovat

Dny plné aktivity
v kontrastu s wellness

odpočinkem

Léčebné lázně Bohdaneč  a.s.  
| Masarykovo nám. 6 | 533 41 Lázně Bohdaneč |
| tel.: +420 466 860 860 | e-mail: obchod@llb.cz |  
www.llb.czpartner programu

TEAMBUILDING
  rozvíjejte a hýčkejte svůj tým



Mistrovské 
operní kurzy 

Petra Dvorského 
červenec 2012 

Festival 
mladých umělců 

Toccata Art
12. - 18. 8. 2012 

Victoria Regia 
19. - 23. 9. 2012 

19. ročník národní 
soutěže 

v aranžování a vázá-
ní květin

Slavnosti 
sv. Huberta

září 2012 

Vánoční čas 
prosinec 2012 

Celoročně
Živá hudba 
v hotelích


