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ROYAL SPA FAMILY
Věrnostní program
Royal spa FaMIly je určen stálým hostům lázeňských 
hotelů a resortů Royal spa. staňte se členy našeho 
věrnostního programu a získejte zajímavé slevy a další 
neodolatelné bonusy. Věrnostní kartu Vám rádi pošleme 
zdarma a následně můžete začít sbírat body.

Royal spa FaMIly nabízí celou řadu výhod. ty mohou hosté 
využívat při svém opakovaném pobytu ve všech našich 
lázeňských hotelech a resortech ve čtyřech významných 
lázeňských městech české republiky. 

· až 20% sleva na opakovaný pobyt (sleva dle typu členství)
· slevy na vstupy do termálního parku
· slevy na lázeňskou kosmetiku
· další bonusy a výhody

JaK sE pŘIHLÁsIt

· osobnĚ – věrnostní kartu vystavíme ve všech recepcích 
 hotelů a resortů Royal spa.
· on-lIne – věrnostní kartu pošleme poštou po vyplnění 
 formuláře na webových stránkách.

Více informací k členství v Royal spa FaMIly získáte 
na recepcích lázeňských hotelů a resortů Royal spa nebo 
na webových stránkách www.royalspa.cz.

V současné době věrnostní program využívá asi 8 000 členů, 
kteří pravidelně sbírají body za pobyty uskutečněné napříč 
našimi lázeňskými hotely a resorty Royal spa. 

Děkujeme za důvěru! 

staňtE 
sE čLEny

pečujte pravidelně o své zdraví v našich lázeňských 
hotelech a resortech royaL spa a staňte se 
členem naší velké rodiny royaL spa FamILy.
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pobyt v lázeňských hotelech a resortech royaL spa je krásným a originálním zážitkem nejen pro Vaši rodinu 
a blízké, ale i pro obchodní partnery. Dárkovými poukazy vyřešíte narozeniny, Vánoce, svátky, výročí a další slavnostní 

příležitosti. Dárkový poukaz si můžete objednat, zaplatit a vytisknout z pohodlí Vašeho domova i s osobním blahopřáním. 

pro více informací navštivte webové stránky
www.royalspa.cz
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Voda je základem našeho života. Je to 
tekutina, bez které by nemohl existovat 
život a která má pro lidský organismus 
nezastupitelnou roli. Její nepostradatelný
význam nalezneme také v lázeňství.

VODA NESLOUŽÍ 
JEN K MYTÍ A PITÍ
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Rozhovor s generálním ředitelem Royal 
spa Ing. Martinem plachým o historii 
lázeňské skupiny Royal spa a také 
o současné covidové situaci v lázních.

25 LET PEČUJEME 
O VAŠE ZDRAVÍ

termální park ve Velkých losinách má 
za sebou již šest let od svého otevření. 
stále větší zájem turistů přijíždějících 
do Jeseníků za rekreací a odpočinkem 
přispěl k tomu, že se teRMály losIny 
staly jednou z nejvýznamnějších turisti-
ckých atrakcí olomouckého kraje.

12 TERMÁLY 
LOSINY
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ÚVODní SLOVO
Vážení a milí čtenáři, hosté lázeňských zařízení Royal spa 
a členové naší Royal spa FaMIly.

Jsem moc rád, že Vás všechny můžu po čase pozdravit u příleži-
tosti vydání našeho občasníku Royal spa neWs. toto číslo 
jsme původně plánovali vydat loni u příležitosti našeho 25. výročí 
vzniku, ale do našeho života vtrhla v  loňském roce nevídaná 
pandemie covid- 19, která uvrhla celý svět do chaosu, karantén, 
uzavírání, lidského neštěstí a podnikatelských krachů, ze kterých 
jsme se jako lidská společnost ještě do dnešní doby nevzpamato-
vali a nevyrovnali se s nimi. a tak jsme místo oslav čtvrtstoletí 
našeho fungování sháněli roušky, dezinfekce, pak zavírali, 
otevírali a opět zavírali naše lázeňská zařízení. Žili řadu měsíců 
v  totální nejistotě a snažili se to všechno zvládnout a ustát. 
byla to extrémně těžká doba pro naše firmy, vždyť třeba náš 
termální park ve Velkých losinách byl zavřen více jak 300 dní 
v průběhu celé coVID pandemie. bylo to nesmírně složité období 
i pro naše zaměstnance, které se nám podařilo po celou dobu 
téměř všechny udržet, ale i pro Vás, naše klienty. omlouváme 
se všem, kterým jsme rušili, potvrzovali a znovu rušili jejich pobyty, 
protože jsme často do poslední chvíle nevěděli, s čím vláda opět 
přijde. Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a pokračující přízeň.

asi bychom mohli dlouho naříkat, co se kolem nás všem stalo, ale 
čas rychle plyne dál a my jsme jako Royal spa už vstoupili do 
dalšího čtvrtstoletí našeho fungování s velkým odhodláním nene-
chat se odradit těžkou pandemickou dobou a posunout naši rodin-
nou skupinu firem zase o kousek dál. chtěli bychom dát každé naší 
destinaci nějaký nový impuls a energii do dalšího období. V luha-
čovicích jsme už zahájili přípravu rozšíření komplexu MIRaMaRe, 
ve Velkých losinách máme studie na rekonstrukce Wellness hotelu 
DIana a rozšíření termálního parku a budeme na tom dále praco-
vat. Velmi intenzivně se zabýváme i možností rozvoje v sIRnatých 
lázních ostrožská nová Ves a RoyalU v Mariánských lázních. 
V mezidobí jsme využili uzavírek a zrekonstruovali balneoprovoz 
s bazénem na antoanetĚ v luhačovicích a ještě letos na podzim 
by měla započít rekonstrukce lázeňského domu chaloUpka ve 
Velkých losinách. naše budoucnost se určitě neobejde bez kva-
litních, profesionálních, milých a angažovaných spolupracovníků. 
Udržet a posouvat takový tým bude možná tou nejtěžší výzvou 
v dnešních složitých dobách. pro naplnění všech těchto záměrů 
ale potřebujeme hlavně Vás, naše klienty. budeme se snažit, aby 
naše služby byly na odpovídající úrovni a neustále se zlepšovaly, 
abyste se u nás cítili dobře a především, aby pobyt v našich lázeň-
ských zařízeních pomáhal zlepšovat a udržovat Vaše zdraví.

Děkuji Vám všem za podporu a přízeň a budeme se na Vás těšit 
v některém z našich lázeňských hotelů a resortů. přeji Vám rovněž 
zajímavé počtení našeho magazínu.

Ing. Martin plachý, generální ředitel Royal spa

www.royalspa.cz



aKtUaLIty
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n O V É  K O M F O R T n í 
A STYLOVÉ POKOJE
V lázeňském hotelu MIRaMaRe I 
proběhla rekonstrukce 27 pokojů 
kategorie standard. Rekonstruk-
ce obnášela kompletní výměnu 
nábytku, dveří, koberců, osvětle-
ní, televizorů. V koupelnách byly 
vyměněny obklady, radiátory, 
umyvadlové stolky, sprchové 
kouty / vany, toalety. Všechny 
pokoje se proměnily v komfortní, 
moderní a stylové ubytování. 
cílem rekonstrukce bylo, aby se 
hosté na pokojích cítili maximál-
ně komfortně a příjemně. 

tento certifikát bisnode byl udělen pod záštitou 
sdružení czech top 100 a potvrzuje, že společnost 
ls Royal Mariánské lázně, a.s. patří mezi ekonomicky 
nejstabilnější firmy v české republice a splňuje nejpřísnější 
ekonomická kritéria nezbytná pro získání certifikátu 
czech stability award. ohodnocení „aaa / excelentní“ 
znamená jistotu, že za logem lázeňského hotelu Royal 
mohou klienti očekávat stabilní společnost s významným 
postavením na trhu a v neposlední řadě i se zárukou 
dlouhodobé vynikající kvality služeb. 

ZÍSKALI JSME CERTIFIKACI V KATEGORII HOTEL ****

lázeňský hotel VIla antoaneta a VIla ValaŠka luhačovice jsou 
oficiálně certifikovány v kategorii hotel **** na období 2020 - 2024. 
získání certifikace v kategorii čtyřhvězdičkový lázeňský hotel je pro nás 
nejen odměnou za dobře vykonanou práci, ale hlavně je pro naše hosty 
jasnou známkou toho, že služby v našich hotelech jsou na vysoké úrovni. 
certifikace asociace hotelů a restaurací čR dle hodnotících kritérií 
hotelstars Union jsou jednotné i pro hotely a další ubytovací zařízení 
v Rakousku, německu, Maďarsku, nizozemí, Švédsku a Švýcarsku.

lázeňský lesopark sIRnatých lázní prošel plánovanou revitalizací, která trvala od roku 
2019. V první etapě úprav byly pokáceny některé stromy, na některých byly provedeny 
zdravotní ořezy. V lesoparku byla posléze realizována výsadba nových stromů, okrasných 
keřů a nesmíme opomenout také nové květinové záhony. V rámci znovuoživení parku 

jsme nezapomněli ani na děti, pro které jsme rozšířili 
dětské hřiště o nové atrakce. V sIRnatých lázních 
sice dětské pacienty neléčíme, ale procházku lázeňským 
parkem často vyhledávají maminky s kočárky nebo rodiny 
projíždějící na kolech. V letošním roce zhruba po třech 
letech byla revitalizace lázeňského parku dokončena 
vybudováním nových chodníků pro zcela nové procházko-
vé trasy, které byly vybaveny novým mobiliářem.

V lázeňském hotelu elIŠka ve Velkých losinách byl slavnostně otevřen spojovací krček. slavnostního přestřižení 
pásky se zhostili jednatel teRMálních lázní Velké losiny Ing. Martin plachý a zlatá členka věrnostního programu 
Royal spa FaMIly paní Jaroslava Jandová. po otevření spojovacího krčku se depandance elIŠka II stala součástí 
hlavního lázeňského hotelu elIŠka. Ubytovaní hosté nyní projdou mezi budovami suchou nohou vyhřívaným spojovacím 
krčkem o délce 97 m.

Již je to 15 let, co do naší velké lázeňské rodiny Royal 
spa přibyl nový člen, lázeňský hotel VIla antoaneta. 
pro všechny naše hosty jsme připravili dárek v podobě 
nového balneoprovozu s nezaměnitelnou lázeňskou 
atmosférou. Rekonstrukce balneoprovozu trvala necelé 
4 měsíce. hlavním cílem bylo vytvořit příjemnější 
prostředí pro naše hosty. Vznikl tak komfortní prostor 
s novým bazénem a whirlpool se sluneční terasou do-
plněný historickými fototapetami s našimi lázeňskými 
domy. Milovníci saunování si mohou užít relaxaci na 
terase, která poskytuje příjemné pohodlí a soukromí. 
Rekonstrukcí prošly také prostory pro procedury - nové 
vany, prostory pro zábaly a masáže. 

sLaVnostní otEVŘEní spoJoVaCíHo KrčKU 

L á z e ň s k ý  L e s o p a r k  p r o š e L  r e v i t a L i z a c í

Společně s Vámi jsme pomohli jižní Moravě
Díky návštěvníkům termálního parku teRMály losIny a hostům lázeňských hotelů 
a resortů Royal spa jsme pomohli obětem tornáda na jižní Moravě. společně 
jsme darovali téměř 150 000 kč prostřednictvím neziskové organizace koRUnka 
poMáhá. nezisková organizace koRUnka lUhačoVIce, z.s. první humanitární 
pomoc odvezla na jižní Moravu hned po samotné události. kromě materiální pomoci 
jsme přímo v obci lužice, Mikulčice a v pánově pomohli konkrétním lidem a rodinám, 
kterým koRUnka věnovala peníze na obnovu jejich domů a vybavení domácností.

cena starosty města za mimořádný 
přínos lázeňství byla udělena in 
memoriam panu MVDr. antonínu 
plachému, zakladateli rodinného 
řetězce lázeňských hotelů a re-
sortů Royal spa u příležitosti 
1. městského plesu v luhačovicích. 
antonín plachý během svého života 
postupně vybudoval prosperující 
síť lázní pod značkou Royal spa, 
která dnes působí ve 4 významných 
lázeňských destinacích. ocenění 
převzali z rukou starosty města 
pana Mariana ležáka děti pana 
Dr. plachého, syn Martin plachý 
a  dcera Veronika záhorská, kteří 
jsou nyní ve vedení rodinné firmy.

ODRAZOVÝ MŮSTEK PRO 
SESTAVENÍ SPRÁVNÉ VÝŽIVY

ocenĚní In MeMoRIaM 
pRo osobnost českÉho lázeňstVí

LÁzEňsKý HotEL royaL byL oCEněn nEJVýznamněJším 
CErtIFIKÁtEm  CZeCh StAbILItY AwARD  "ExCELEntní".

K 15. NAROZENINÁM 
HOTELU VILA ANTOANETA
LUHAČOVICE

V teRMálních lázních je pro 
komplexní měření těla v rámci 
základního vyšetření používán 
nejmodernější diagnostický přístroj 
Inbody. ať už vedete zdravý 
životní styl a chcete se jen ujistit, 
že je vše v pořádku, myslíte na 
prevenci nebo jste se právě 
rozhodli pracovat na své kondici 
a míříte k vysněné postavě, 
výsledky z diagnostiky na Inbody 
Vám budou cenným ukazatelem 
optimálně nastaveného jídelníčku. 

Měření přístrojem Inbody je do-
poručeno u léčebných lázeňských 
pobytů. Můžete se tak více věnovat 
v průběhu pobytu svému zdraví.

nejen profesionální služby dělají pobyt tím ne-
zapomenutelným zážitkem. předpokládáme, že 
Vám záleží i na dobrém gurmánském zážitku, který 
Vám Wellness hotel DIana ve Velkých losinách 
může nabídnout. Ve Wellness hotelu DIana 
úspěšně probíhají gastronomické speciály a navíc 
se každý měsíc můžete těšit na sezónní i tematické 
gastronomické zážitky připravované šéfkuchařem. 
Velikonoční hody, Valentýnské menu, rybí hody, 
skvosty grilování a mnoho dalšího patří do pravi-
delného gastronomického kalendáře.

           hledáte GURMÁNSKÝzážitek? 
naVŠtIVte RestaURacI 
hotelU DIana NOVÝ BALNEOPROVOZ 
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Historie lázeňské skupiny royaL spa sahá až do počátku 90. let minulého století 
a v loňském roce to bylo již pětadvacet let, co byl slavnostně otevřen její první 
lázeňský hotel v Luhačovicích – sanatorium mIramarE. Hned v následujícím roce 
1996 pak k němu přibylo lázeňské sanatorium royaL v mariánských Lázních, jehož 
jméno bylo základem pro vznik obchodní značky pro celou skupinu royaL spa. 

tento rodinný řetězec dnes patří mezi hlavní hráče v lázeňství. provozuje šest 
lázeňských komplexů, wellness hotel a termální park. zaměstnává více než 
čtyři sta lidí ve čtyřech lázeňských destinacích: v Luhačovicích, mariánských 
Lázních, Velkých Losinách a ostrožské nové Vsi. Celková ubytovací kapacita 
řetězce je zhruba tisíc lůžek. Každoročně přijíždí za zdravím a relaxací do 
lázeňských hotelů této skupiny více než 30.000 domácích i zahraničních 
klientů, do termálního parku pak skoro čtvrtmilionu návštěvníků.

V souvislosti s tímto významným výročím jsme položili několik otázek 
generálnímu řediteli a spolumajiteli royaL spa Ing. martinovi plachému.

Vaše společnost patří mezi 
největší hráče ve svém oboru. 
Prozradíte nám, jak to všechno začalo?
naše podnikání začalo z velkého nadšení 
těsně po revoluci a těžko byl člověk v té 
době schopen posoudit, kam se vůbec 
dostane. někdy to spíše bylo o tom, jestli 
tu ještě zítra budeme nebo ne. V roce 
1995 jsme se následně spojili se silným 
partnerem panem JUDr. Ing. zdeňkem 
zemkem, který vnesl do společnosti no-
vou dimenzi nejenom svým finančním 
zázemím, ale hlavně rozměrem svého 
podnikání, kterým ovlivnil i naši lázeňskou 
cestu. tak začala původně luhačovická 
aktivita růst za hranice tohoto lázeňského 
města.

Co bylo z Vašeho pohledu nejsložitější?
těch věcí je určitě celá řada, ale určitě to 
byla tvrdá práce a v počátku také zarpu-
tilost mého otce, který se nikdy nechtěl 

vzdát, i když to bylo někdy hodně těžké 
nebo to tak těžké viděl.

Řídíte rodinnou firmu. Vedení jste převzal
po svém tatínkovi, který před 4 lety zemřel.
Změnilo se něco zásadně ve fungování 
firmy po vašem nástupu do vedení?
každý jsme úplně jiný, ale snažím se 
navázat na všechno to dobré, co založil, 
začal a rozvíjel. hlavně mně vždy kladl 
na srdce, že když něco dělám, musím 
to dělat pořádně. Dával do toho srdce 
a jeho konání mělo velký lidský rozměr.

Co to pro Vás osobně znamená, vést rodinnou 
firmu a v čem spatřujete smysl rodinného podni-
kání? Považujete to spíše za výhodu nebo nevýhodu?
Vést rodinnou firmu má určitě své výhody 
i nevýhody, jako všechno v životě. Určitě 
je to ale větší závazek, protože je firma 
spojena s Vaším jménem, i když to jméno 
není třeba v názvu firmy.

rozHoVor

Jsou lázeňské hotely ROYAL SPA 
z Vašeho pohledu v něčem jiné, výjimečné?
Určitě je Royal spa výjimečná tím, 
že má svá lázeňská zařízení ve čtyřech 
lázeňských místech české republiky 
a naší snahou je, abychom se odlišovali 
individuálním přístupem k našim klientům 
a „rodinnou“ atmosférou v našich lázních. 

Byl jste několik let také 
prezidentem Evropského svazu lázní. 
Máte možnost srovnání s evropskou 
konkurencí. Je české lázeňství 
v něčem třeba unikátní?
české lázně jsou typickým příkladem 
středoevropského lázeňského koncep-
tu, který je hodně léčebný a je součástí 
systému veřejné zdravotní péče. naše 
lázně patří po stránce zdravotní ke 
špičce v evropě, rozhodně ale pokul-
háváme za vyspělou evropou z hlediska 
infrastruktury lázeňských míst.

Loňský rok měl být oslavou 

významného výročí společnosti 

a místo toho přišla těžká zkouška 

v podobě Covidu, který zasáhl 

nejvíce oblast cestovního ruchu. 

V souvislosti s šířením nemoci 

Covid-19 má tak lázeňská společnost 

ROYAL SPA za sebou nejsložitější 

období ve své historii. Pandemická 

opatření vlády jí řadu měsíců 

zakazovala provozovat lázeňské 

hotely a resorty nebo výrazně 

omezovala „lázeňskou péči“. 

Přes všechny těžkosti a obrovské 

ztráty se společnosti ROYAL SPA 

podařilo lázeňské hotely na začátku 

léta znovu plně otevřít 

lázeňským hostům. 25 LET
PEČUJEME 
O VAŠE 
ZDRAVÍ

Jak dnes v době Covidu 
vypadá lázeňský život? Změnil se?
nevypadá to stále ještě úplně normálně, 
ale situace je teď delší dobu stabilní 
a lidé se nebojí do lázní jezdit. bohužel 
vzhledem k vládním opatřením musí 
naši hosté stále nosit roušky a při nástu-
pu na pobyt se prokazují potvrzením 
o  očkování či testování. náš personál 
také stále nosí ochranu dýchacích cest. 
hosté jsou asi nyní opatrnější v tom, 
s kým se v lázních setkávají a s kým ko-
munikují. také mám pocit, že chodí více 
ven na procházky a tráví více času na 
čerstvém vzduchu. 

Jaké dopady měla situace s Covidem 
na Vaši SKUPINU?
Dopady pandemie coVID lze vidět v něko-
lika rovinách. z pohledu finančního jsme 
přišli o tržby ve výši více jak 20 % našeho 
ročního obratu a vládní kompenzace nám 
pokryly maximálně 30 % našich nákladů 
v době zavření. Určitě bylo velkým pro-
blémem i to, že řada objektů byla několik 
měsíců zavřena a používané technologie 
byly mimo provoz či jely v úsporném reži-
mu. to způsobilo řadu poruch, technických 
problémů a v  konečném důsledku řadu 
finančních škod. za největší problém 
z hlediska dlouhodobého fungování ale 
asi považuji fakt, že jsme nemohli vyko-
návat svoji činnost, většina lidí byla něko-
lik měsíců doma, byl přerušen zavedený 
pracovní řád, řada souvislostí se přetrha-
la. pandemie coVID ovlivnila naše myšle-
ní více, než si možná připouštíme.

Která vlna Covid-19 byla pro vás nejhorší? 
první vlna byla překvapením pro všechny. 

nikdo nevěděl, co dělat, byla to 
unikátní situace. Ve druhé vlně jsme 
měli už nějaké mechanismy, co a jak 
dělat. Řada odvětví však nedostala 
kompenzace vůbec nebo až v závěru 
roku a většina podniků tak vyčerpala 
své rezervy. například příspěvek na 
hotel „covid – ubytování“ jsme dostali 
těsně před Vánocemi 2020. třetí vlna 
byla asi nejdelší a způsobila největší 
finanční ztráty.

Změnila se nějak klientela LÁZNÍ 
po jejich znovuotevření?
po řadu měsíců mohli přijíždět do lázní 
jenom klienti zdravotních pojišťoven, 
až později byly lázně uvolněny samo-
plátcům a pro klienty ze zahraničí se 
některé trhy ještě doposud vůbec 
neotevřely. V  důsledku toho všeho 
tak do našich lázní v  tuto chvíli jezdí 
v  drtivé míře domácí hosté. přišli 
jsme o  většinu klientů ze zahraničí, 
především německa a Ruska, což 
ovlivnilo především naše západočeské 
lázně v Mariánských lázních.

Jak hodnotíte program státní podpory 
- příspěvek 4.000 Kč na pobyty v lázních?
podpora státu prostřednictvím voucherů 
na lázeňské preventivní pobyty měla 
přispět k návratu lázní k normálnímu 
fungování, jako tomu bylo do doby 

před vypuknutím pandemie covid-19. 
stimulace poptávky po lázních se 
ukázala jako velmi efektivní a přilákala 
do lázní řadu klientů. Velkou slabinou 
je ale způsob administrace. lázeňské 
vouchery dostáváme proplacené s velkým 
zpožděním v řádu několika měsíců, vý-
jimkou není ani čekání 5 až 6 měsíců od 
poskytnutí slevy našim klientům.

Lázeňské hotely provozujete již více 
než 25 let. Loňský rok měl být oslavou 
tohoto výročí a místo toho přišla 
těžká zkouška v podobě Covidu, 
který zasáhl nejvíce oblast 
cestovního ruchu. Bylo to pro Vás 
opravdu nejsložitější období?  
byla to extrémně těžká doba pro naše 
firmy, vždyť třeba náš termální park 
ve Velkých losinách byl zavřen více jak 
300 dní v průběhu celé coVID pandemie. 
bylo to nesmírně složité období pro nás 
všechny, pro naše zaměstnance i naše 
klienty.

Jak vidíte budoucnost ROYAL SPA, jaké jsou 
Vaše vize a očekávání?
Rozhodně bych si přál a budeme na 
tom pracovat, aby naše skupina ještě 
malinko povyrostla a byla skutečným 
leaderem ve svém oboru. budeme dělat 
maximum proto, aby mělo Royal spa 
stále dostatek spokojených klientů, a aby 
naše skupina měla dostatek angažo-
vaných zaměstnanců, kteří jsou v našich 
firmách hlavně z  pocitu sounáležitosti 
k jejím hodnotám a  lidskému přístupu 
uvnitř firmy. 

Lázeňský hotel MIRAMARE

Lázeňský hotel ELIŠKA

Wellness hotel DIANA

SIRNATÉ LÁZNĚ

VILA VALAŠKA

VILA ANTOANETA

TERMÁLY LOSINY

Lázeňský hotel ROYAL



Poděkování našich hostů
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Jak to všechno začalo?
psal se rok 1993 a začínající luhačovický hoteliér pan antonín 
plachý potřeboval peníze na rekonstrukci prvního vlastního 
lázeňského domu. Doma vzal pětilitrový demižon slivovice 
a vyrazil do hlavního města vyjednat úvěr.

V bance se mu ale vysmáli. ne že by mu nechtěli půjčit, 
vtipný jim přišel jeho požadavek. V divoké porevoluční době, 
kdy každý žádal na rozjezd byznysu stamiliony nebo rovnou 
miliardy a banky prakticky nezajímalo, komu půjčují, chtěl 
antonín plachý do začátku pouhé dva miliony.

stačilo ale dalších pár let a z vystudovaného veterináře 
se stal úspěšný a tvrdý byznysmen, který byl jedním 
z hlavních představitelů českého lázeňství. 

V roce 1995 pan antonín plachý společně s JUDr. zdeňkem 
zemkem, který byl také z  Vlčnova, založili firmu Léčebné 
lázně Luhačovice – sanatorium mIramarE, která postupně 
v Luhačovicích vybudovala lázeňský komplex mIramarE, 
antoanEta a VILa VaLašKa s více než 300 lůžky. 
V následujících letech přikoupili další lázeňské domy a postupně 
tak vyrostlo lázeňské uskupení s více než tisícovkou lůžek. 
pan antonín plachý se zasloužil o záchranu lázní v ostrožské 
nové Vsi a Velkých Losinách. Kvůli vážné nemoci přenechal 
v roce 2015 řízení firmy svým dětem martinovi a Veronice.

Jak šel čas – Historie významných událostí

1991 - 1995 > pronájem hotelu zálesí Luhačovice

1995 > rekonstrukce a otevření hotelu mIramarE I

1996 > Koupě a rekonstrukce Lázeňského hotelu royaL
 > Koupě lázeňského domu pernštýn a nasta 
  v Luhačovicích

1999 - 2004 > postupné rozšíření hotelů mIramarE 
  Luhačovice o hotel mIramarE II a HELEna

2001 > Koupě a rekonstrukce lázeňského domu rIta 
  v Luhačovicích

2002 > otevření sIrnatýCH LÁzní 
  ostrožská nová Ves po rekonstrukci

2006 > otevření nově postaveného lázeňského 
  hotelu VILa antoanEta
 > zařazení Wellness hotelu DIana ve
   Velkých Losinách mezi hotely royaL spa

2007 > rozšíření hotelu royaL v mariánských Lázních 
  o hotel royaL III

2008 > převzetí tErmÁLníCH LÁzní Velké Losiny 
  a zahájení rekonstrukce

2009 > otevření VILy VaLašKa Luhačovice 
  po rekonstrukci

2010 > slavnostní otevření Lázeňského hotelu ELIšKa 
  ve Velkých Losinách po celkové rekonstrukci

2012 > Dokončení rekonstrukce sanatorIa šÁrKa 
  ve Velkých Losinách

2013 > zahájení výstavby unikátního termálního 
  parku ve Velkých Losinách

2015 > otevření nově zrekonstruovaného hotelu 
  ELIšKa II ve Velkých Losinách
 > slavnostní otevření nově vybudovaného 
  termálního parku tErmÁLy LosIny

2016  > otevření venkovní části areálu tErmÁLy LosIny
 > slavnostní otevření Vily nasta po rekonstrukci

2018  > rozsáhlá rekonstrukce a následné otevření Vily 
  brněnka

2020  > 25 let royaL spa, světem se šíří Covid-19,  
  uzavření hotelů

2021  > znovuotevření lázeňských hotelů a resortů
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Jak ten čas rychle utíká…
Náš první pobyt v Luhačovicích si vybavuji 
poměrně přesně a přiznám se, že na něj 
vzpomínám velmi často a rád. Bylo to v roce 
1997, kdy jsme se do tohoto nádherného 
místa vypravili zcela náhodně. A možná 
právě proto je dodnes náš vztah k Lu-

hačovicím tak osudový a intenzivní.
Hned při první návštěvě jsem v lázeňském zařízení MIRAMARE I 
dostal nabídku členství v ROYAL SPA FAMILY Clubu, o kterém jsem 
do té doby samozřejmě nevěděl vůbec nic. Myslím, že jsem byl v pořadí, 
někde kolem čísla 200. Dnes máme s rodinou již více než padesát 
pobytů, během kterých jsme postupně navštívili všechna zařízení 
sítě ROYAL SPA. Je velmi těžké porovnávat jednotlivá místa, každé 
má své kouzlo a všude najdete milý personál a přátele. Musím ale 
prozradit, že nejvíce pobytů mám přímo v srdci moravského lázeňství, 
v luhačovické ANTOANETĚ a v hotelu DIANA ve Velkých Losinách.
Snad každý více či méně pravidelný návštěvník musel v posledních 
letech samozřejmě zaznamenat neskutečný rozvoj hotelů 
v Luhačovicích. Od MIRAMARE I, II, až po VILU VALAŠKU, 
před lety zcela zdevastovaný objekt, kolem kterého jsem jezdil do 
své oblíbené ANTOANETY. Vždy jsem si říkal a přemýšlel s nadějí, 
zda tuto stavbu někdo někdy opraví a smysluplně využije. Mám 
opravdu upřímnou radost, že VILA VALAŠKA je znovu plná života.
Za těch čtyřiadvacet let, kdy k Vám s rodinou a přáteli jezdíme, se 
mnoho změnilo. Často dnes slovo „změna“ slýcháme spíš v negativním 
smyslu, ale v tomto případě je tomu zcela naopak. Vše funguje, 
budovy jsou opravené a využité, ochotný a milý personál a samozřejmě 
to hlavní, lázně s bohatou nabídkou procedur. Pohodlí a komfort 
lázeňských hostů se za poslední roky velmi zkvalitnil, což má 
bezpochyby velký smysl. Často vzpomínám na pana ředitele 
dr. Antonína Plachého, který byl skvělým manažerem a kterého 
dodnes obdivuji, protože všechny tyto změny jsou především 
zásluhou jeho a týmu profesionálů, kterými se dokázal obklopit.
Slavíte 25 let tvůrčího rozvoje, nádherného a smysluplného rozvoje, 
neboť pomáháte vracet lidem to nejcennější, jejich zdraví. Toto 
krásné jubileum Vám přeji oslavit nejen s pocitem doposud dobře 
vykonané práce, ale především s vědomím toho, že 25 let je věk, 
kdy je člověk plný síly, v té nejlepší kondici a je připravený na 
to další krásné, co ho v životě čeká. Přeji Ti, milé ROYAL SPA, 
do dalšího čtvrtstoletí stále více elánu a radosti z dosažených 
úspěchů v péči o ty, kteří potřebují zdraví … Držím Ti palce.

Míla N. Hradec Králové.               P.S.: Je nám tu u Vás moc dobře.

pocity a příběhy klientů z pobytů v našich lázeňských hotelech 
a resortech royaL spa jsou pro nás velmi cenné. přečtěte 
si, co o svých léčebných, rehabilitačních či wellness pobytech 
v našich lázních říkají naši věrní klienti, kteří nás navštěvují 
pravidelně již více než 20 let. posuďte sami, není toto spojení 
mnohaletého přátelství s léčbou v lázních něčím výjimečné? 

Děkujeme všem našim hostům za jejich důvěru. pro nás je 
péče o Vaše zdraví posláním.

Luhačovice - také moje Perla
před 23 lety jsem byl poprvé v hotelu miramare v Luhačovicích.

byla to láska na první pohled a od té doby trávím každoročně 
v miramare tři nebo čtyři týdny. rok co rok zde najdu odpoči-
nek, relaxaci, vylepšení zdraví a spoustu radosti. I tady mám již 
celá léta dobré kamarády, rozvinula se s nimi velmi srdečná 
přátelství. přitom jsem se mohl naučit česky (není to dokonalé, 
připouštím).

miluji českou hudbu (dechová hudba, cimbál a šlágry). bez nad-
sázky mohu říci, že miramare a Luhačovice mi přirostly k srdci.

Luhačovice tedy nejsou jen „perlou moravy“, ale také mojí perlou.

Poděkování 
dlouholetým spolupracovníkům

Velice si vážíme a oceňujeme spolehlivost, loajalitu a profe-
sionálně odvedenou práci všech našich dlouholetých spo-
lupracovníků, kteří jsou tady s námi již 25 let a společně 
pečujeme o naše klienty již více než čtvrt století.
Jsou to v luhačovicích Jana čermáková a Josef sucháček, 
v Mariánských lázních Vladimíra léblová a ludmila Rezková.

Děkujeme! 

25 let pro vás s chutí 
a rád vařím

J. sucháček / kuchař 

25 let s radostí pečuji 
o vaše zdraví

J. čermáková / lázeňská 

Před dvaceti lety jsem se poprvé přijel  léčit do Lázeňského 
hotelu MIRAMARE  v Luhačovicích a už jsem je v podstatě 
neopustil. MIRAMARE se stalo de facto mým druhým domovem. 
Stal jsem se členem celé té velké rodiny zaměstnanců a přátel 
tohoto skvělého lázeňského komplexu patřícího pod společnost 
ROYAL SPA. Díky tomu jsem se do Luhačovic i přistěhoval. 
S ředitelkou Verunkou Záhorskou už léta spolupracuji i  v nadaci 
KORUNKA Luhačovice,  která se stará o nemocné a postižené 
děti zlínského kraje. MIRAMARE a já, to je vztah na celý 
život. Děkuji jim za všechno co pro mě udělali. 

Díky,  Pepa Náhlovský

Vážíme si zpětné vazby našich hostů. Děkujeme, že jste 
s námi už 25 let.

paní březinová rodina Šťastných

Fotopoděkování klientů hotelu ROYAL v Mariánských Lázních

Peter Heck (Eisenach)

25 LET S NÁMI



V následujícím roce to bude již 20 let, co lázeňské hotely a resorty 
royaL spa podporují neziskovou organizaci KorUnKa pomÁHÁ a její 
charitativní projekty. Jedná se o pomoc nemocným a handicapovaným 
dětem ve zlínském a olomouckém kraji. royaL spa je dlouholetým 
hlavním partnerem a KorUnCE každoročně pomáháme jak finančně, 
tak i věcnými dary nebo možností uspořádat akce v našich zařízeních. 

Díky Vašim pobytům v našich lázeňských hotelech a resortech každoročně 
přispíváme na projekty koRUnky nemalou finanční částkou a podporujeme ji 
také formou další nefinanční pomoci. touto cestou bychom Vám, našim 
klientům i našim obchodním partnerům chtěli ze srdce poděkovat za přízeň, 
že k nám jezdíte, že doporučujete naše hotely svým přátelům a klientům a že 
tak společnĚ poMáháMe. Jsme rádi, že můžeme přispívat na dobrou věc.

LUHAČOVICE - MěSTO ZDRAVÍ A MóDY
tradiční akce luhačovice – město zdraví a módy se v sobotu 17. července 
2021 premiérově uskutečnila na lázeňské kolonádě a náměstí v centru 
luhačovic. celou akci uspořádal spolek koRUnka poMáhá ve spolupráci 
s řetězcem lázeňských hotelů a resortů Royal spa a podpory mnoha 
dobrovolníků. spolek koRUnka poMáhá celý výtěžek z akce, který byl 
1,1 milionu korun, věnoval na charitativní účely. polovina částky zamíří do 
obce lužice, kterou v červnu zasáhlo tornádo, zbylá část peněz z výtěžku 
bude použita na likvidaci následků ničivé bouře v luhačovicích a pomoc 
rodinám starajícím se o nemocné a handicapované děti.

„celou akci organizujeme jen s dobrovolníky a s lidmi, z nichž se většina vzdala 
svých honorářů ve prospěch celé benefice. této pomoci si velmi vážíme. 
celkovou sumu, kterou nám věnovali naši podporovatelé a veřejnost, rozdě-
líme podle našich přísných pravidel a všem garantujeme, že peníze nebo  ma-
teriální pomoc poputuje do správných rukou," řekla ředitelka koRUnky 
Veronika záhorská s tím, že poděkování patří všem, kteří podpořili letošní 
módní přehlídku a celý program, a také celému týmu dobrovolníků.

SPOLEČNě POMÁHÁME 
I OBěTEM TORNÁDA NA JIŽNÍ MORAVě
nezisková organizace koRUnka poMáhá společně 
s týmem dobrovolníků, partnerů a skvělých lidí se srdcem 
na pravém místě v letošním roce opakovaně pomáhala 
lidem zasažených tornádem. na jihu Moravy koRUnka 
poMáhá rozdělila pomoc za několik set tisíc korun.

koRUnka svou první humanitární pomoc odvezla na jižní 
Moravu hned po samotné události. „kromě materiální pomoci 
jsme přímo v obci lužice, Mikulčice a v pánově pomohli 
konkrétním lidem a rodinám, kterým jsme věnovali peníze 

na obnovu jejich domů a vybavení domá-
cností. Ihned po události jsme také vy-
psali humanitární sbírku, a především dali 
lidem výzvu s žádostí o finanční dary na 
pomoc zasaženým oblastem tornáda. 
humanitární sbírka probíhala ve zlíně, 
Uherském hradišti v luhačovicích ve spo-
lupráci s profesionálními i dobrovolnými 
hasiči,“ řekla Veronika záhorská, zakla-
datelka projektu koRUnka poMáhá.

Další nemalou částku jsme mohli darovat obětem tornáda 
na jižní Moravě díky hostům lázeňských hotelů a resortů 
Royal spa a návštěvníkům termálního parku teRMály 
losIny. společně jsme darovali téměř 150 000 kč pro-
střednictvím neziskové organizace koRUnka poMáhá. 
„projekty koRUnky podporujeme dlouhodobě a víme, 
že prostřednictvím jejich dvou charitativních spolků míří 
finanční či materiální pomoc ke konkrétním lidem, rodinám 
a do obcí, v nichž se osobně znají s lidmi. proto jsme 
se rozhodli, že společně podpoříme obnovu nejen domů, 
ale i obecního majetku v obcích, které byly tornádem 
zasaženy nejvíce,“ řekl Martin plachý, generální ředitel 
společnosti Royal spa.

DEN S KORUNKOU
V tErmÁLECH LosIny

teRMály VelkÉ losIny každoročně ožívají charitativním 
dnem s koRUnkoU. nezisková organizace koRUnka 
VelkÉ losIny na tento významný den pozívá nejen řadu 
známých osobností, ale především děti ze tří dětských 
domovů z olomouckého kraje, z klubu čtyřlístek Šumperk 
a také rodiny, které se starají o nemocné či hendikepované 
děti. kromě krásných dárků a finanční podpory potřebným 
rodinám je pro děti nachystán pestrý celodenní program 
plný her a zábavy. Jsme rádi, že můžeme přispívat na 
dobrou věc a vykouzlit úsměv na dětských tvářích.

„Právě teď nedávno JSEM si uvědomila, jak dlouho v naší rodinné firmě ROYAL SPA pracuji. Že je to vlastně 
více jak polovina mého života. nikdy jsem nelitovala, že jsem šla ve šlépějích našeho otce. Miluji svoji 
práci. Je to skvělý pocit vidět, jak lidem pomáháme,“ svěřila se Veronika Záhorská, ředitelka SIRnATÝCH 
LÁZní Ostrožská nová Ves a lázeňských hotelů MIRAMARE v Luhačovicích. 

Veronika Záhorská

V roce 2009 se stala podnikatelkou roku ve zlínském kraji a Ženou regionu pro rok 2016.  
Ve svém volném čase se věnuje charitě – charitativnímu projektu koRUnka poMáhá. k pomoci 
druhým ji v roce 2002 přivedla vlastní myšlenka na pořádání charitativních akcí. za dobu své 
existence koRUnka pomohla více než stovce rodin a přerozdělila jim finanční a materiální 
pomoc dosahující několika desítek milionů korun. 

ořechy obsahují celou řadu zdraví prospěšných látek. kvalitní 
zdravé tuky, vitamíny ze skupiny b a e, spoustu minerálů (vápník, 
hořčík, draslík, fosfor, železo, zinek) a také kyselinu listovou. Vlašské 
ořechy patří dokonce mezi 10 nejzdravějších potravin a  řadí se 
mezi důležité antioxidanty. Jejich pravidelná konzumace snižuje 
riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, podporuje mozek, ovlivňu-
je zdraví pokožky, posiluje vlasy a  nehty. Vlašské ořechy pozitivně 
působí také na psychiku a zlepšují náladu. lískové oříšky mají podle 
lidového léčitelství zase dobrý vliv na zdraví očí, jsou vhodné při 
cukrovce druhého typu a pomáhají bojovat se stařeckou demencí. 
Doporučují se také při únavě a nechutenství k jídlu. obecně platí, 
že ořechy dodávají tělu velké množství energie. nešetřete proto 
ořechy až na Vánoce a dopřejte si hrst ořechů denně. nasekejte je 
do jogurtu, obilninové kaše nebo do salátu. 

OŘECHY JSOU nABITÉ ZDRAVíM

OSVĚŽUJÍCÍ SALÁT S ČERVENOU ŘEPOU A OŘECHY
INGREDIENCE: (1 porce): červená řepa 200 g, pomeranč 1 ks, 
ořechy 80 g, slunečnicová semínka - 1 vrchovatá polévková lžíce, 
anýz a fenykl – od obou špetku

POSTUP: červenou řepu umyjeme a uvaříme ve slupce s anýzem 
a malou troškou fenyklu. po uvaření řepu oloupeme a nakrájíme na 
kostičky. oloupaný pomeranč rovněž nakrájíme. pomeranč i řepu opatrně 
promícháme s ořechy. na nepřilnavé pánvi nasucho orestujeme 
semínka a přidáme je k salátu. pro obměnu můžeme salát smíchat 
také s rukolou nebo polníčkem. tento salát obsahuje zdravou vlákninu, 
velké množství vitamínu k a c. salát podáváme s celozrnným pečivem.

ořechy můžete pojídat syrové, ale lépe stravitelné 
jsou po opražení na sucho nebo několikahodinovém 
namočení ve vodě. překvapí vás pak svou čerstvostí. TIP:

1. START DO NOVÉHO DNE
nastartujte svůj den sklenicí vlažné vody 
s citrónovou šťávou. Dodáte tělu pěknou 
dávku vitamínu c, který podpoří vaši imunitu.

2. NAČERPEJTE ENERGII
potřebujete-li nějaké životabudiče, hledejte 
je v přírodě. opusťte kávu, černý čaj, alkohol 
a cigarety a zařaďte raději bylinkové čaje
(echinacea, kontryhel, máta, heřmánek).

3. DODEJTE TĚLU VITAMÍNY
Důležitá je konzumace čerstvého ovoce 
a zeleniny. V případě nachlazení si můžete 
připravit horký nápoj ze zázvoru, citrónu 
a medu. za zmínku stojí vitamín D, který 
naše tělo získává působením slunečního 
záření, a jelikož v zimě sluníčko vysvitne 
jen na krátkou dobu, měli bychom první 
jarní paprsky využít k "doplnění zásob".

4. DEJTE ŠANCI ZELENÉ
zelená listová zelenina je bohatá na vitamíny, 
minerální látky a kyselinu listovou. Dopřejte 
si špenát, brokolici, růžičkovou kapustu, 
chřest, řapíkatý celer, hlávkové zelí či okurku. 
zkuste si doma vypěstovat řeřichové klíčky, 
které jsou plné vitamínů a minerálů.

D e s a t e r o 
PRO ZDRAVOU OČISTU ORGAnISMU

5. NEZAPOMÍNEJTE NA VLÁKNINU
Vláknina obsažená v zelenině, ovoci, 
luštěninách nebo celozrnných výrobcích 
působí protektivně na vaše zažívání, na-
pomáhá snižování cholesterolu v krvi 
a udržuje stabilnější hladinu krevního cukru.

6. NENÍ TUK JAKO TUK
nezavrhujte všechny tuky. Umožňují 
vstřebávání vitamínů a jsou také zdrojem 
energie. V jídelníčku najdou své uplatnění 
rostlinné oleje, nejhodnotnější jsou tzv. 
panenské oleje, které jsou lisované za stu-
dena (olivový, slunečnicový, lněný a  jiné). 
Důležitým zdrojem tuku jsou rovněž 
ořechy a semena. s výběrem tuků souvisí 
i konzumace ryb, které obsahují prospěšné 
omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

7. SŮL NAD ZLATO
omezte příjem kuchyňské soli. na dochucení 
pokrmů použijte čerstvé bylinky, šťávu 
z citrusů, jablečný nebo vinný ocet. 

8. PITNÝ REŽIM
Dostatečný pitný režim zajistí nejen hydrataci, 
ale napomůže odplavování škodlivých me-
tabolitů z těla. nejvhodnějším nápojem je 

pitná voda, dále minerální vody, neslazené 
čaje nebo ředěné ovocné a zeleninové 
šťávy. příjem tekutin dospělého člověka by 
měl být minimálně 2 – 2,5 l/den.

9. PRAVIDELNOST
Dbejte na pravidelné stravování, kdy svůj 
denní příjem rozdělíte do několika menších 
porcí. zdravý jídelníček je vyvážený, s do-
statkem bílkovin, zdravých tuků a komplex-
ních sacharidů.

10. ZDRAVÝ POHYB
změnu stravování je nutné doplnit pohybem 
na čerstvém vzduchu. Vytáhněte kolo nebo 
jen tak vyrazte na procházku do přírody. 
chůze a plavání je pro naše tělo nejpřiro-
zenějším pohybem, zapojíte všechny svaly 
a načerpáte novou energii. při pravidelné 
pohybové aktivitě se lépe spalují tuky 
a taktéž i naše střeva fungují lépe. zvýšenou 
pozornost věnujte také dýchání – zásobuje 
tělo kyslíkem a podporuje pohyb lymfy.

RESTARTUJTE SVÉ TĚLO I DUŠI 

Detoxikace neboli očista organismu je velmi prospěšná našemu zdraví nejen na jaře, 
ale můžeme ji provádět v kteroukoliv roční dobu. má velký význam pro náš me-
tabolismus. při správné detoxikaci se pročistí hlavně játra a žlučník, kde se usazuje 
velké množství škodlivin. nejjednodušší způsob, jak s očistou organismu začít, je 
úprava jídelníčku. přinášíme vám pár tipů a doporučení tak, aby strava byla správně 
vyvážená, tělo mělo dostatek energie a aby to příliš nezasáhlo vaši peněženku.

Detoxikační tabu
odlehčený, vyvážený a pestrý jídelníček 
je základem efektivní očisty. Vyhněte 
se proto těmto potravinám:

> salámy, uzeniny, vepřové 
 a hovězí maso
> konzervy či jiné polotovary s velkým 
 obsahem potravinářských aditiv
> mléko
> sladké nápoje a sladkosti 
> káva, černý čaj a alkohol

810

spoLEčně pomÁHÁmE

www.korunkapomaha.cz
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tradice léčivých koupelí a vodních rehabilitací v teRMálních lázních Velké losiny trvá již více než 
400 let. termální voda z přírodního léčivého zdroje lázní Velké losiny se řadí mezi nejkvalitnější 
sirné vody v české republice. obsahuje množství minerálů jako je vápník, draslík, sodík, křemík, železo, 
fluor a také velký obsah sirných sloučenin. Je velmi cenným typem léčivé vody - jediná prostá sirná 
termální voda v české republice o teplotě kolem 36 °c. Unikátní sirný pramen se utváří v hloubce 
více než 1 km pod povrchem země v prostředí krystalických hornin masivu hrubého Jeseníku.

V lázeňské léčbě využíváme účinků jedinečné minerální termální vody s vysokým obsahem síry 
a jejích sloučenin, sirovodíku a fluoridů formou koupelí. nezastupitelná je také role odborných 
lékařů, zdravotníků a nutričního terapeuta. to vše ve spojení s překrásnou přírodou vytváří 
ideální místo pro celkovou psychickou i duševní očistu. 

Termály Losiny 
trhají rekordy 
v návštěvnosti
termální park ve Velkých Losinách má za sebou 
již šest let od svého otevření. za tu dobu se stal 
velice vyhledávanou destinací, kterou ročně na-
vštěvuje více než 200.000 návštěvníků z české 
republiky i zahraničí. bohužel byl v rámci skupiny 
royaL spa během covidových opatření postižen 
nejvíce. „Koncem roku 2020 a následně i část 
roku 2021 jsme byli nuceni celý areál termálního 
parku tErmÁLy LosIny s ohledem na protiepi-
demická vládní opatření na několik měsíců uza-
vřít,“ říká martin plachý, generální ředitel spole-
čnosti royaL spa. „společnost tak každý měsíc 
přišla o milionové tržby a navíc dlouhodobým vy-
puštěním vody vznikaly velké škody na technolo-
giích. společnost musela investovat nemalé pro-
středky do oprav, v areálu topit, filtrovat vodu, 
platit za elektřinu. Každý měsíc zavření nás stál 
na nákladech zhruba milion korun a každé znovu 
zprovoznění bazénů stojí zhruba 500 tisíc korun.“

ztráty a škody s ohledem na Covid jsou v temál-
ním parku obrovské, přesto se investiční záměry 
nijak nemění. skupina royaL spa i nadále uva-
žuje o přístavbě ubytování a chce postavit 
lázeňský hotel přímo napojený na termální park.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a podporují 
v  tomto složitém období a pravidelně nás 
navštěvují. těšíme se na další společné zážitky 
a spokojené návštěvníky.

PŘÍNOS LÁZEŇSKÉ LÉČBY KOŽNÍCH NEMOCÍ 
OČIMA DERMATOLOGA

JAKÉ KOŽní nEMOCI LÉČíME?
Efekt lázeňské léčby je zjevný zejména u kožních nemocí:

> lupénka (psoriáza)
> atopický ekzém
> chronické ekzémy
> chronické kožní nemoci (dermatózy) - lichen ruber 
 planus, hyperkeratozy, pruritus, akné a další

Významná ocenění 
PRO TERMÁLní PARK
termální park ve Velkých Losinách 
posbíral řadu významných ocenění 
v české republice i zahraničí. oceňují 
ho jak spokojení návštěvníci, tak i od-
borníci. Věříme, že tímto to rozhodně 
nekončí…

>  DestinaCZe 2016 
 prvenství v kategorii 
 tRenDy noVInky 

> STAVBA ROKU 2016 
 OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 staVby URčenÉ k byDlení 
 a RekReacI 

>  “ESPA INNOVATION   
 AwARDS” 
 aktIVní pŘístUp k pReVencI 
 zDRaVí prostřednictvím  
 “well-being” pojetí 

>  CENY CESTOVNÍHO RUCHU 
 OLOMOUCKÉHO KRAJE 2017
 prvenství v kategorii neJlepŠí  
 RekReační zaŘízení 

>  CENY CESTOVNÍHO RUCHU  
 OLOMOUCKÉHO KRAJE 2019
 prvenství v kategorii Místo pRo 
 letní DoVolenoU U VoDy

>  2. NEJNAVŠTěVOVANěJŠÍ 
 MÍSTO OLOMOUCKÉHO 
 KRAJE ROKU 2020
 realizovala agentura czechtourism

potýkáte se s problémy kůže již od dětství? trápí Vaše dítě 
atopický ekzém? V dnešní době se jedná o jednu z nejčastěj-
ších kožních nemocí, které se vyskytuje u dětí do 10 let. 
atopický ekzém je geneticky podmíněné, chronické, zánětlivé 
kožní onemocnění, charakterizované suchou kůží a inten-
zivním svěděním. sirná termální voda prokazatelně velmi 
pozitivně působí na kožní onemocnění. V tErmÁLníCH 
LÁzníCH Velké Losiny proto léčíme malé pacienty od 3 let. 

JAK DĚTSKÝ EKZÉM LÉČÍME?
Léčebný program je vždy sestavován individuálně dle 
zdravotního stavu dětského pacienta.

základními léčebnými metodami jsou:

> vodoléčba v termální sirné vodě 
 (koupele ve vanách a v termálním bazénu)
> světloléčba 
 (lokální i celotělová špičkovým paravánem)
> masťová terapie
> doplňujícími lázeňskými procedurami mohou být 
 zábaly a masáže s využitím bylinných a konopných 
 olejů, koupele s přísadami

nedílnou součástí lázeňské léčby kožního onemocnění 
je i zdravá strava. nutriční terapeutka ve spolupráci 
s  lékařem a klientem připraví speciální jídelníček dle 
individuálních potřeb klienta.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DĚTÍ S ATOPICKÝM EKZÉMEM

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT  

úterý / SAUNOVAČKA ZA KAČKU 
saunování za 1 Kč

středa / SENIORSKÁ STŘEDA 
15 % sleva na 3 hodiny

čtvrtek / ZKRÁCENÉ KOUPÁNÍ
zkrácená doba 1,5 hodiny za 200 Kč

pátek / LÁZEŇSKÝ PÁTEK
ubytovaní hosté vstup na 3 hodiny za 120 Kč

sobota / RODINNÁ SOBOTA
50 % sleva do saun pro dítě, animační programy

neděle / ZVÝHODNĚNÁ NEDĚLE
30 % sleva na 3 hodiny od 15:00 do 20:00 hod.

sledujte náš kalendář akcí, v průběhu roku 
připravujeme speciální jednodenní akce v ob-
dobí prázdnin a svátků pro děti i dospělé.

změna v programu vyhrazena. 

lázně ve Velkých losinách patří mezi nej-
starší a nejznámější moravské lázně s dlou-
holetou tradicí. na jejich území vyvěrá pět 
minerálních pramenů. první dochovaná 
písemná zmínka o nich pochází z roku 1296. 

současné teRMální láznĚ VelkÉ losIny 
jsou vyhledávány kvůli léčebným účinkům 

TERMÁLní LÁZnĚ VELKÉ LOSInY JSOU MíSTEM PRO VAŠI HARMOnII A ZDRAVí
místních minerálních vod a také pro příjemnou 
polohu na úpatí hrubého Jeseníku. nabízejí 
ideální spojení léčby a relaxace. teRMální 
láznĚ Velké losiny jsou proslulé nejen lá-
zeňskou léčbou, ale i wellness a relaxačními 
pobyty. lázně se zaměřují na neurologické, 
pohybové, kožní, oběhové a onkologické 
onemocnění. léčba je zde poskytována dě-

tem i dospělým. Dlouholetá tradice léčivých 
koupelí a vodních rehabilitací s využitím 
teplých minerálních pramenů trvá dodnes 
a je stále více vyhledávaná. celý komplex 
teRMálních lázní Velké losiny v podhůří 
Jeseníků tvoří čtyři lázeňské hotely,unikátní 
termální park teRMály losIny a wellness 
hotel DIana. 

KALENDÁŘ AKCÍ 
V TERMÁLníM PARKU TERMÁLY LOSInY
kalendář akcí, při kterých se nebudete rozhod-
ně nudit, to jsou pestré tematické dny v ter-
málním parku Velké losiny. na své si přijdou 
rodiny, senioři, milovníci relaxace i sportu, 
příznivci zdravého saunování i lázeňští hosté. 

Jaké kožní nemoci se v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH léčí?
nejčastějšími klienty jsou pacienti s psoriázou a atopickým 
ekzémem, následují chronické ekzémy jiné etiologie, ichtyózy, 
dermatózy a jizvy po spáleninách.

Jaké máte zkušenosti s lázeňskou léčbou?
zaznamenali jsme výborné reakce na léčbu u všech dermatóz. 
hned zpočátku po zavedení dermatologických indikací v našich 
lázních jsme byli pozitivně překvapeni efekty u dětských atopiků.

Jaký je přínos sirné vody na kůži?
síra je jeden z nejstarších a osvědčených zevních prostředků 
v léčbě dermatologických onemocnění, působí zejména pro-
tizánětlivě, protisvědivě a keratolyticky.

Jaké procedury jsou indikovány pro klienty s kožními nemocemi?
V teRMálních lázních Velké losiny jsou nabízeny mnohé 
procedury k úspěšné léčbě klientů s dermatologickými obtížemi 
- sirné klidové i přísadové koupele, fyzikální terapie jako elektro-
léčba a magnetoterapie či ultrazvuk. ze speciálních terapií je 
velmi přínosná fototerapie, světloléčba či hřebenový zářič.

Jaká je lokální léčba u atopického ekzému a psoriázy?
lokální léčba je většinou indiferentní. Máme snahu co nejvíce
využívat samotné přírodní zdroje, a tak na dobu pobytu nepodá-
vat léčbu, kterou jsou pacienti nuceni užívat dlouhodobě - ze-
jména zevní kortikosteroidy a imunomodulátory. V indikovaných 
případech se samozřejmě kombinují všechny účinné metody.

Co celkově ovlivňuje průběh nemoci v lázních?
ovlivnění je komplexní - zejména jde o sirnou vodu ve vanách 
nebo bazénech, doplňující zevní léčbu a fototerapii, psychický 
odpočinek a změnu prostředí.

Za jak dlouho je viditelné zlepšení pacienta?
zlepšení je individuální, přichází prakticky u všech pacientů. 
U některých během prvního týdne, u pacientů s torpidními 
projevy lupénky třetí až čtvrtý týden léčby.

Odborným garantem lázeňské léčby 
v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH je MUDr. 
LUBOMÍR DRLÍK. Jaký efekt má 
lázeňská léčba kožních nemocí?

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS:

LÁzně VELKÉ LosIny



Mnoho lidí po vyléčení z Covid-19 trpí zdravotními obtížemi, mezi které 
patří únava, bolesti zad, kloubů a svalů, dušnost a další nepříjemné 
příznaky. Cítíte-li, že potřebujete nabrat nové síly a dodat energii, 
přijeďte do našich lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA na 
doléčení. Pobyt v lázních si můžete po prodělaném onemocnění 
Covid-19 vybrat v kterékoliv ze 4 destinací - Mariánské Lázně, 
Luhačovice, Ostrožská Nová Ves nebo Velké Losiny.

JAK VÁM MOHOU LÁZNě POMOCI?
připravili jsme pro Vás konkrétní léčebné pobyty zaměřené na regeneraci 
po prodělaném onemocnění Covid-19. Léčba je zaměřena na posílení 
obranyschopnosti organismu, zlepšení fyzické a psychické kondice 
člověka a na očistu a regeneraci sliznice horních i dolních dýchacích cest. 
Vhodná kombinace lázeňských procedur pod dohledem lázeňského 
lékaře, pravidelná a vyvážená strava a příjemné lázeňské prostředí 
dodají Vašemu organismu novou energii. V lázních pocítíte uzdravující 
sílu přírodních léčivých zdrojů na vlastní kůži prostřednictvím koupelí, 
zábalů, inhalací, pitné kúry a mnoha dalších procedur a uděláte ten 
správný krok k rovnováze Vašeho zdraví. 

PřÍRODNÍ LÉČIVÉ PRAMENY
nemoci dýchacích cest jsou v současnosti častým zdravotním problémem. 
„K léčbě a prevenci dýchacích nemocí jsou lázně ideální,” říká vedoucí lékařka 
hotelů mIramarE v Luhačovicích mUDr. Jana mahdalíková a dodává: 
„využíváme především vlastní minerální léčebné prameny ke koupelím, ale 
i proslulou Vincentku k inhalacím. astmatikům pomáhá také individuální 
a skupinová dechová léčebná tělesná výchova, ošetření měkkých tkání 
fyzioterapeutem v oblasti hrudníku, šíje a zad. mezi další procedury patří 
různé masáže, rašelinové zábaly, přírodní uhličité koupele a mnohé další.”
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SILNÁ IMUNITA JE ZÁKLADEM ZDRAVÍ
Jak se nejlépe bránit nemocem a škodlivým vlivům prostředí? základem je 
posilování vlastní obranyschopnosti organismu. K oslabení imunity vede celá 
řada faktorů jako je nedostatečná fyzická aktivita, nesprávná výživa, stres, 
nekvalitní spánek a v neposlední řadě negativní vlivy životního prostředí. 
správě pečovat o své zdraví je důležité v průběhu celého života.  

POZNEJTE DLOUHODOBÝ úČINEK LÁZEňSKÉ KúRY
smyslem správné prevence zdraví nejsou aktivity proti onemocnění, ale aktivity 
pro lepší zdraví. správně pečovat o své zdraví je velmi důležité v průběhu celého 
života. pro všechny z nás je také podstatné, naučit se odpočívat a jednou za 
čas úplně vypnout. a nejen k tomu jsou ideální lázně. blahodárné působení 
lázeňského pobytu přetrvá dlouhou dobu po jeho ukončení. I to je důvod, proč 
se klienti tak rádi do lázní vracejí.

ReGeneRace Dýchacích cest 
po coVID-19
lázeňský hotel Royal Mariánské lázně

cena zahRnUJe: 
ubytování, polopenze, lékařská konzultace, 
15 lázeňských procedur, volný vstup do 
wellness centra, zapůjčení županu.

Klienti po komplikovaném Covid-19 mají 
možnost doléčení v lázních, které je hrazeno 
zdravotní pojišťovnou. V našich lázeňských 
hotelech je možné pobyty na pojišťovnu 
absolvovat v hotelu royaL mariánské Lázně 
a v lázních mIramarE Luhačovice. nárok na 
hrazenou péči mají tito klienti: 

 •	 klient	všech	zdravotních	pojišťoven
	 •	 indikace	V	/	3,	4,	5	
	 •	 délka	pobytu	na	21	dnů
	 •	 nástup	do	lázní	do	4	měsíců	
  po komplikovaném Covid-19

LÉČBA PO COVIDU 

HRAZENÁ POJIŠťOVNOU

NÁŠ TIP

CENA OD: 13.300 Kč / 7 nocí / os.

VItal pRoGRaM
lázeňský hotel MIRaMaRe luhačovice

cena zahRnUJe: ubytování, plná penze, 
lékařské vyšetření, lázeňské procedury 
stanovené lékařem, volný vstup do bazénu 
a infrasauny, zapůjčení županu.

  CENA OD: 12.600 Kč / 7 nocí / os.

pobyt pRo senIoRy
Wellness hotel DIana Velké losiny

cena zahRnUJe: ubytování, polopenze, 
kredit na volný výběr procedur, volný vstup 
do wellness centra, zapůjčení županu, 
parkování.

  CENA OD: 7.750 Kč / 5 nocí / os.

       PRODĚLALI JSTE COVID-19?
                           na regeneraci po Covidu 
                  jsou ideálním místem lázně 

K posílení imunitního systému můžeme přispět také zvýšeným příjmem 
vitamínu C a D, každodenním pobytem na čerstvém vzduchu, dostatkem 
kvalitního spánku. V době topné sezóny je velmi důležité i správné 
a účinné větrání jak doma, tak na pracovišti. Velmi důležité je rovněž 
naučit se relaxovat a odpočívat, zejména v dnešní době, která je velmi 
rychlá a kdy se na nás ze všech stran hrne plno negativních informací.

NÁŠ TIP



LÁzEňsKÁ LÉčba
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U roztroušené sklerózy je komplexní lázeňská péče poskytována 
jednou za 24 měsíců.

• komplexní lázeňská péče – léčebné pobyty hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Délka pobytu je v délce 28 dnů.
• příspěvková lázeňská péče – zdravotní pojišťovny čR hradí pouze 
lázeňskou léčbu, nehradí ubytování a stravování. Délka pobytu přís-
pěvkové lázeňské péče je 14 nebo 21 dnů podle posouzení lékaře.

SAMOPLÁTECKÁ FORMA LÉČBY
sIRnatÉ láznĚ ostrožská nová Ves nabízejí i lázeňské léčeb-
né pobyty, které si klient hradí sám. léčebné a preventivní 
programy jsou v délce 1 – 2 týdny. Vybrané programy zahrnu-
jí konzultaci nebo vyšetření u lékaře, skladba procedur je dle 
předpisu lékaře a typu léčebného programu. 

JAK MOHOU LÁZNĚ POMOCI KLIENTŮM 
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
V české republice přibývá pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. první příznaky nemoci se nejčastěji vyskytují 
mezi 20. - 40. rokem života. příchod nemoci nelze příliš ovlivnit a její důvod vzniku nebyl dosud úplně odhalen. V sIrnatýCH 
LÁzníCH v ostrožské nové Vsi poskytujeme komplexní léčebný program zaměřený na upevnění a zlepšení celkové kondice 
klientů s tímto onemocněním.o tom, jak probíhá léčba roztroušené sklerózy v lázních, jsme si povídali s vedoucím lékařem 
sIrnatýCH LÁzní mUDr. Leošem sochorem.

• Vodoléčba ve formě koupelí v minerálních vodách, perličkách 
nebo vířivkách.
• balneoterapie - léčba přírodními léčivými zdroji.
• Masáže jsou velmi oblíbenou lázeňskou procedurou. Velice 
efektivně napomáhají uvolnění svalů, ale pokud nejsou doplněny 
aktivním cvičením, je jejich efekt nepatrný a krátkodobý.
• Další lázeňské procedury - elektroléčba, magnetoterapie, 
ultrazvuk, laser, aplikace tepla aj.

V Ostrožské Nové Vsi se využívá při koupelích unikátní sirná 
minerální voda. Jaké jsou účinky koupelí v této sirné léčivé vodě?

U neurologických onemocnění využíváme především účinek vody 
protiprogresivní, protidegenerativní a antiaterogenní (působící 
proti vzniku aterosklerózy). Dále je to účinek protibolestivý. sirná 
voda má vliv na uvolnění svalů a cévních stěn. síra obsažená ve 
vodě patří mezi nejdůležitější prvky v lidském těle a má i účinky 
desinfekční a protizánětlivé s ovlivněním obranyschopnosti.

Jak často by pacienti měli podstoupit lázeňskou léčbu?

nejlépe každoročně. komplexní lázeňskou léčbu je možné 
absolvovat 1x v průběhu 24 měsíců, doporučujeme ji střídat 
s léčbou příspěvkovou, kdy zdravotní pojišťovna hradí pouze 
lázeňské procedury nebo samopláteckým pobytem.

Máte na závěr nějaké doporučení z pohledu lékaře?

lázeňský pobyt je pro klienty či pacienty vždy přínosem, ale 
nebude mít dlouhodobý efekt, pokud na něj nenaváže pravidelné 
domácí cvičení nebo následná ambulantní fyzioterapie. pacienti 
by měli vždy dbát na rady a doporučení lékaře.

CO VÍME O ROZTROUŠENÉ SKLERóZE?
roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění postihující 
centrální nervový systém - mozek, míchu, zrakový nerv. Ve 
většině případů se jedná o nemoc progresivní, postupující. 
roztroušená skleróza vzniká na základě imunitní reakce proti 
myelinovým obalům vlastních nervových vláken. Vlákna přitom 
ztrácejí svou funkci a tím dochází k poruchám nervového systému. 
prvním nejčastějším projevem roztroušené sklerózy jsou 
výpadky zraku. Kromě genetických předpokladů má u této 
nemoci také velmi významný vliv prostředí. za prokázané 
rizikové faktory se považuje infekce virem, kouření, nedostatek 
vitaminu D či obezita. 

JAKÝ POBYT SI VYBRAT? 
POJIŠŤOVNOU HRAZENÁ LÉČBA

Jak léčba v lázních pomáhá klientům s roztroušenou sklerózou?

pro klienty s roztroušenou sklerózou je velice prospěšný lázeňský 
léčebný program zaměřený na upevnění a zlepšení celkové 
kondice. Vhodná kombinace různých druhů cvičení a procedur 
dokáže příznivě ovlivnit celé spektrum obtíží, kvůli kterým pacienti 
do lázní přijíždějí. lékař úzce spolupracuje s fyzioterapeutem 
a nutričním terapeutem při vyhodnocování efektu léčby. ke 
každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho 
potřeby a snažíme se najít jeho rovnováhu zdraví.

V čem spočívá lázeňská léčba roztroušené sklerózy? 

Důležitá je správná kombinace lázeňských procedur, kterými 
jsou například tyto:
• Individuální cvičení s fyzioterapeutem by mělo být hlavní 
léčebnou strategií. Fyzioterapeut ve spolupráci s lékařem pacienta 
naučí vhodné cviky. pro udržení dlouhodobého efektu by měl 
pacient cvičit i po odjezdu z lázní.
• skupinové cvičení může probíhat s využitím různých pomůcek, jako 
jsou velké nebo malé míče, pružné gumy apod. Vhodné je i skupi-
nové cvičení v bazénu, protože voda pomáhá nadnášet, současně 
klade pohybu odpor a tím pomáhá posilovat oslabené svaly.

ZPOMALTE PřÍZNAKY ROZTROUŠENÉ SKLERóZY
„správná léčba dokáže roztroušenou sklerózu zpomalit, umí ji 
zaléčit a snížit její příznaky, které jsou u každého pacienta většinou 
rozdílné“, říká vedoucí lékař sIRnatých lázní prim. MUDr. leoŠ 
sochoR., kterého jsme se zeptali i na několik dalších otázek.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA SE STOLETOU TRADICÍ
sIRnatÉ láznĚ ostrožská nová Ves leží v kraji vína a vinic, 
v srdci Moravského slovácka, sevřené bílými karpaty a pohořím 
chřiby. přilehlý lesopark s jezírky a mokřady vytváří z lázní skutečný 
ráj pro ničím nerušenou relaxaci. lázeňská léčba v sIRnatých 
lázních je zaměřena na nemoci kožní, pohybového aparátu, 
neurologické, onkologické a oběhového ústrojí.

hlavním léčebným zdrojem je sirovodíkový pramen s vlastním 
ložiskem rašeliny. sirnatá voda s nejvyšší koncentrací síry na 
území čR, která vyvěrá jako chladný pramen s rozpuštěným 
sirovodíkem. tento druh sirnaté vody je ojedinělý svými pozitivními 
účinky na pleť a pokožku, proto jsou lázně specialistou v léčbě 
lupénky a dermatologických onemocnění. Mineralizovaná voda 
je určena především k vnějšímu užití, ohřátá se používá k sirným 
koupelím, ale je možné ji jako doplněk použít i k pitným kúrám.
Účinek je tedy celostní a zahrnuje pozitivní vliv na kůži i celý po-
hybový aparát, výrazné bývá i ovlivnění únavového syndromu.

TIP PRO VÁS:       KOMPLEXNÍ KúRA

Inzerce

SIRNATÉ LÁZNě Ostrožská Nová Ves

lázeňský léčebný pobyt s komplexním léčebným programem 
pod dohledem odborného zdravotního personálu sIRnatých 
lázní ostrožská nová Ves. pobyt je ideální pro klienty, kteří 
se chtějí věnovat sobě a tomu nejcennějšímu co mají, svému 
zdraví.

CENA ZAHRNUJE: 
• ubytování 
• plná penze 
• lékařské vyšetření 
• 18 lázeňských procedur stanovených lékařem 
• volný vstup do bazénu a Whirlpool 
• zapůjčení županu

  CENA OD: 14.700 Kč / 7 nocí / os.



MIneRální VoDy VznIkaJí díky schopnosti 
vody rozpouštět některé látky a horniny 
ve velkých podzemních hloubkách a před-
pokladem pro jejich vznik jsou poruchy 
v zemské kůře, aby byl umožněn prostup 
oxidu uhličitého. ten jako plyn stoupá 
určitým „komínkem“ nahoru. když pronikne 
až do míst, kde se vyskytuje voda, začne 
se v ní rozpouštět. Voda se tak změní na 
kyselinu uhličitou a rozpouští pak okolní 
horniny víc než samotná prostá voda. podle 
geologického podloží a dalších hydrogeo-
logických parametrů obsahují minerální vody 
různé koncentrace minerálů a stopových 
prvků. někdy vznikají i z vod kdysi mořských 
a mají pak zvýšené obsahy chloridů a jodidů 
(např. luhačovice). sirné vody se nacházejí 
zase hlavně tam, kde je dostatek organických 
látek, především živic, které jsou u nás 
v horninách na Moravě (např. Velké losiny, 
ostrožská nová Ves).

kDyŽ se poDíVáte na MapU, tak zjistíte, 
že se u nás nacházejí místa s hojným výsky-
tem pramenů i oblasti bez jediného zdroje. 
největší počet pramenů se nachází v západ-
ních čechách v oblasti tzv. lázeňského troj-
úhelníku, který tvoří vyhlášené lázně jako jsou 
karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy 
lázně. na hlubinné zlomy a  jejich křížení je 
vázána i sopečná činnost a vznik sopek. také 
toto západočeské území je nejvíce postiže-
no poruchami a vertikálními pohyby zemské 
kůry, a právě zde je nejrozšířenější výskyt 
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blahodárné účinky léčivých minerálních 
pramenů jsou v mariánských Lázních 
využívány již po staletí, také proto patří 
mezi nejnavštěvovanější západočeské 
lázně. V okolí mariánských Lázní vyvěrá 
velké množství minerálních pramenů 
a přímo ve městě jich je kolem čtyřiceti. 
V našem lázeňském hotelu royaL se 
minerální vody používají k pitným kúrám 
a  koupelím. teplota pramenů se pohybuje 
mezi 7 a 10 °C. Jedná se tedy o studené 
kyselky. Díky rozdílnému chemickému 
složení léčivých pramenů lze v mariánských 
Lázních léčit širokou řadu nemocí.voda neslouží jen k mytí a pití

objevte léčivé 
kouzlo pramenů 
mariánských lázní

ne VŠechny MIneRální VoDy jsou však 
léčivé. pro běžný pitný režim se doporuču-
jí vody slabě mineralizované s obsahem 
rozpuštěných látek 50-500 mg/l, proto je 
dobré u balené vody číst etikety a sledo-
vat složení. Vody více mineralizované lze 
použít pouze ke krátkodobému léčebnému 
zásahu nebo dodání minerálních látek při 
extrémních ztrátách a nejsou vhodné jako 
náhrada pitné vody. přírodní minerální 
vody, nazývané jako „minerálky či kyselky“ 
mají prokazatelné fyziologické účinky na 
lidský organismus, které jsou prospěšné 
pro udržení zdraví a prevenci poruch funkcí 
organismu, nemají však léčivé účinky. 

pŘíRoDní lÉčIVá MIneRální VoDa se 
VyUŽíVá v lázeňství k mnoha procedurám 
v závislosti na svém složení – k pitné kúře, 
inhalacím, koupelím či podvodním masážím. 
pitné kúry se využívají stovky let v místech 
s vývěry léčivých vod a jsou základní pro-
cedurou. později se začaly léčivé minerální 
vody využívat i jinak. nejvíce je k inhalační 
léčbě, výplachům a  kloktání využívána 
luhačovická Vincentka, a to vzhledem ke 
svému složení a ph. z minerálních vod jsou 
vyráběny také různé krystalické koupelové 
soli nebo jsou tyto vody zapracovány do 
lázeňské kosmetiky.

pRoceDURy s VyUŽItíM pŘíRoDních 
lÉčIVých zDRoJů předepisuje vždy 
lázeňský lékař, který podle aktuálního 

Využití přírodních léčivých zdrojů - minerálních vod v lázeňství

zdravotního stavu individuálně naordinuje pitnou léčbu, inhalace, 
výplachy, koupele a další procedury. lékař u pitné kúry také 
doporučí celkové množství, jednotlivé dávky, dobu a způsob 
provádění pitné kúry. pitná léčba by se měla v lázních vždy 
absolvovat přímo u vývěru, protože příznivé účinky léčby 
minerálními vodami právě u vývěru jsou známé již po staletí 
a jsou nedílnou součástí komplexních vlivů daného lázeňského 
místa. U koupelí je důležité brát ohled na fyzikální vlastnosti 
vody – tlak, vztlak, teplotu, vliv proudění, odpor při provádění 
pohybu, chemické složení a proplynění vod oxidem uhličitým. 
Je vědecky prokázáno, že kůží se do lidského těla nejsnadněji 
vstřebávají co2 a sulfan (sirovodík).

lÉčIVÉ MIneRální VoDy se DobŘe VstŘebáVaJí, nemají 
vedlejší účinky, nevzniká na ně návyk a nemají téměř žádné 
kontraindikace. Výsledky celé řady studií v naší republice 
a také v zahraničí přinášejí mnoho důkazů o účinnosti minerál-
ních vod na lidské zdraví a o významu lázeňství. lázeňské 
procedury, které využívají minerální vody zevně, vnitřně nebo 
jako kombinaci obou způsobů vedou k úplnému uzdravení 
či obnově funkcí nemocných orgánů či tělních systémů. 
U chronických nemocí se často setkávají lékaři právě s defi-
citem stopových prvků a minerálů, které jsou důležité pro 
hojení a obnovu tkání. Doplnění minerálů do organismu 
prostřednictvím koupelí a pitných kúr léčivými minerálními 
vodami je velmi důležité a vede ke zkrácení doby léčby, posi-
luje oslabenou imunitu a vede i k úpravě střevního prostředí. 
pitná léčba přírodními léčivými zdroji se využívá především 
u nemocí ledvin, trávicího ústrojí, imunitního a endokrinního 
systému či poruch metabolických. 

V naŠIch lázeňských hotelech poskytujeme prvotříd-
ní lázeňskou péči, která kombinuje využití přírodních léčivých 
zdrojů a medicínskou odbornost. každý z našich lázeňských 
hotelů má vlastní přírodní léčivý zdroj - minerální pramen 
určený pro koupele či pitnou kúru. staletá a někde až tisíciletá 
zkušenost prověřila účinky těchto přírodních léčivých pramenů 
na lidské zdraví. neváhejte, dopřejte si lázeňský pobyt a vyzkou-
šejte účinky léčivých minerálních pramenů sami na sobě. 

Inzerce

zemětřesení na našem území. zde se také 
nacházejí dvě sopky – komorní hůrka u Fran-
tiškových lázní a Železná hůrka u chebu. 

pŘíRoDní lÉčIVÉ MIneRální VoDy JsoU 
roztoky solí, které obsahují velké množství 
minerálních látek a vzácných stopových 
prvků, které jsou pro lidský organismus ne-
zastupitelné a nenahraditelné a prospívají 
mu mnoha způsoby. Jsou důležité pro stav-
bu enzymů, hormonů, pro funkci nervového 
a imunitního systému, pro paměť, a i celkově 
nezbytné k obnově a udržení zdraví. Vody 
jsou unikátní svým obsahem rozpuštěných 
solí a rozpuštěného oxidu uhličitého a podle 
jejich obsahu jsou také klasifikovány. 

pŘíRoDní MIneRální VoDa 

pro léčebné využití MUsí splňoVat 

přesně DeFInoVanÉ poDMínky. 

Musí to být pŘIRozenĚ se vyskytující 

poDzeMní VoDa, která má vlastnosti 

vhodné pro léčebné využití a obsahUJe:

•	1	g/l	rozpuštěných	pevných	látek	nebo
•	1	g/l	oxidu	uhličitého	nebo
•		jiný	pro	zdraví	významný	chemický	prvek	nebo
•	má	při	vývěru	teplotu	vyšší	než	20	°C	nebo
•	má	radioaktivitu	radonu	větší	než	1,5	kBq/l.

Voda je základem našeho života. Je to tekutina, bez které by nemohl existovat život a která má pro lidský organismus 
nezastupitelnou roli. česká republika patří k zemím, kde je obrovské množství minerálních pramenů. Jejich bohatství je možné 
považovat za dar přírody, který je daný především skladbou geologického podloží, které se zde zformovalo před mnoha 
miliony let. prameny jsou různého složení a o některých se ví, že mají i léčivé účinky, které se využívají právě v lázeňství.

Darem přírody 
JE UHLIČITÁ KOUPEL
Uhličitá koupel se využívá k hojení 
a léčbě nejen problémů pohybových 
ústrojí, ale i k léčbě vnitřních orgánů 
a systémů. za zmínku stojí ledviny 
a močové ústrojí, orgány pánevního 
dna, zažívací systém, plíce a hlavně 
kardiovaskulární aparát. Jakmile 
jsou orgány lépe prokrveny, mají 
větší přísun živin a také možnost 
nechat odplavat látky zánětlivé 
a související s bolestí. zlepšuje se 
tkáňový metabolismus a  výživa. 
podle odborníků se jedná o revita-
lizaci vnitřních orgánů, která pozi-
tivně přispívá k fyzické i psychické 
kondici člověka.

BALBÍNŮV PRAMEN
(pramen přímo v hotelu royaL)
zlepšuje prokrvení těla, periferie i vnitřních 
orgánů. Velmi vhodné i pro kardiova-
skulární aparát. Využívá se pro vysoký 
obsah Co2	1300-1800	mg/m,	minerálních	
solí a huminových kyselin pro minerální 
koupele.

AMBROŽŮV PRAMEN 
Chudokrevnost - vyšší obsah železa, 
nemoci močových cest - diuretické účinky.

KŘÍŽOVÝ PRAMEN A FERDINANDŮV PRAMEN 
nemoci zažívacího ústrojí, metabolismu 
a látkové výměny. Vyšší obsah sodíku je 
příčinou slané chuti.

KAROLININ PRAMEN 
nemoci urologické, nefrologické, některé 
kameny v uropoetickém traktu, vhod-
né i pro doplnění magnezia, při svalové 
únavě, bolesti pohybového aparátu. 
Vysoký obsah hořčíku, diuretické účinky.

LESNÍ PRAMEN 
nemoci horních a dolních cest dýchacích 
a také při onemocnění zažívacího a uro-
logického ústrojí.

RUDOLFŮV PRAMEN
nemoci ledvin a močových cest. Vyšší 
obsah vápníku, diuretické účinky.

LÁZEňSKÁ KOSMETIKA 
S TERMÁLNÍ VODOU 
A SÍROU 
VHoDnÁ na probLEmatICKoU pLEŤ

OBJEVTE úČINKY TERMÁLNÍ VODY A SÍRY
kosmetické přípravky theRMeloVe® obsahují termální vodu z lázní 
Velké losiny – přírodní léčivý pramen. Vybrané produkty určené k péči 
o problematickou pokožku jsou obohaceny o koloidní síru. produkty jsou 
vhodné také k péči o pokožku se sklonem k lupénce, akné, ekzémům či 
jiným kožním problémům. česká lázeňská kosmetika theRMeloVe® 
byla vyvinuta ve spolupráci s dermatology a přípravky jsou dermatologicky 
testovány. 

zakoupíte on-line v eshopu www.lovespa.cz nebo ve vybraných lékárnách.

www.thermelove.cz

mInErÁLní pramEny



PEČUJEME
O VAŠE ZDRAVÍ
JIŽ 25 LET

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY LUHAČOVICE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES www.royalspa.cz

Pa� ner pro vaši ha� � �  a zdraví

MEDICÍNSKÁ ODBORNOST

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

KOMPLEXNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

PARTNER VŠECH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN


