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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! 

ÚVOdNí SLOVO
Vážení klienti lázeňských hotelů ROYAL SPA,

jsme rádi, že jste zavítali do některého z našich hotelů a máte 

tak možnost si přečíst další vydání našeho občasníku ROYAL 

SPA News. Jestli jste tento náš magazín obdrželi nějakou jinou 

cestou, a ještě jste u nás nebyli, tak doufám, že Vás toto čtení 

přesvědčí a naladí na pobyt u nás. Snažili jsme se v tomto čísle, 

jako vždy, informovat Vás o všech našich podstatných akti-

vitách, o novinkách a přidat pár dobrých rad od našich lékařů 

nebo tipů pro Vaše pobyty. 

Naše skupina ROYAL SPA v letošním roce 2018 slaví 22. naroze-

niny a od svých začátků se pořád snažíme dělat maximum pro 

spokojenost našich klientů. Ať už se to týká prostředí, ve kterém 

trávíte své lázeňské pobyty nebo péče a služeb, které Vám 

poskytujeme. Udržujeme, rekonstruujeme, rozšiřujeme se, 

ale  zároveň také pracujeme na sobě, abychom věděli a znali 

zase o něco více a mohli to předat směrem k Vám. Jako každý 

nejsme ani my neomylní a omlouvám se za to, když se nám 

něco nepovede. Když se tak stane, buďte tak hodní a řekněte 

to  nám. A  když budete spokojení, buďte tak hodní a řekněte 

to dál. Upřímně Vám za to děkuji. 

V posledních letech určitě všichni cítíte ze všech stran, že 

ve  většině oborů a oblastech fungování našeho státu chybí 

dostatek pracovních sil, a i my se s tím také potýkáme. Někdy 

to komplikuje naši práci a hlavně život všech našich spolupra-

covníků. Proto bych chtěl i jim poděkovat, jak ty věci skvěle 

zvládají a snaží se držet naší vize patřit mezi nejlepší lázeňské 

společnosti v této zemi, kolikrát i s vypětím všech fyzických 

a psychických sil.

Buďme proto všichni zdraví a také spokojení a přeji všem našim 

klientům ROYAL SPA naplnění těchto slov v našich lázeňských 

zařízeních.

Za celý tým ROYAL SPA,

Ing. Martin Plachý 
generální ředitel ROYAL SPA
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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. můžete si vybrat z nabídky pobytů a procedur nebo vsaďte na dárkový šek v určité nominální hodnotě.

nevíte si rady s výběrem vhodného dárku? Kontaktujte nás na čísle +420 720 99 88 77 nebo pro více informací navštivte webové stránky www.royalspa.cz.

DÁRKOVÉ
POUKAZY

VĚNUJTE
ZÁŽITEK I ZdRAVí



KINEZIOTAPING
společnost royaL spa podporuje 
vzdělávání zaměstnanců, a proto koncem 
ledna absolvovali fyzioterapeuti a lékaři 
z našich lázeňských zařízení certifikovaný 
kurz kineziotapingu. nově nabízíme tedy 
možnost ošetření problémů pohybového 
aparátu touto metodou.

Trápí Vás nepříjemné a často i dlouhodobé bolesti šlach, svalů nebo kloubů? 
pomoci Vám může populární a efektivní metoda tapování. asi už jste se setkali 
se sportovci, kteří byli polepení barevnými páskami na různých částech těla. nejde 
ovšem o módní výstřelek. Jedná se o terapii pomocí pružných samolepících pásek 
aplikovaných na kůži, která Vás může ochránit před zraněním při sportu nebo 
pokud k němu již došlo, podpoří proces hojení. Kromě toho se využívá také ke 
korekci špatného držení těla či ortopedických vad, kam patří například zborcená 
nožní klenba nebo různé deformity palce.

Významné ocEnění pro LÁzEňsKý HotEL royaL 
U příležitosti konání největšího veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín 2017, pořádala 
největší německá cestovní kancelář FIT REISEN tiskovou konferenci, na které již 
po osmé vyhlásila vítěze mezi svými partnery. 

V kategorii BEST hEALTh & SPA RESORT získal toto ocenění lázeňský hotel ROYAL 
Mariánské Lázně, který se stal teprve druhým oceněným subjektem z České republiky. 
Ocenění získal na základě ohlasů klientů FIT REISEN, odborného posouzení zdravotní 
kompetence, kvality poskytovaných služeb a vybavenosti lázeňského zařízení. 
Ocenění pro Lázeňský hotel ROYAL převzal jednatel hotelu Ing. Martin Plachý.

JEště Větší zÁžItEK 

V hOTELU ROYAL
V lázeňském hotelu ROYAL v Mariánských Lázních byla 
dokončena rekonstrukce pokojů kategorie superior. 
V 1. – 3. patře se modernizovaly především koupelny. Pokoje 
ve 4. patře byly vybaveny novým nábytkem a novými okny pro 
ještě lepší výhled na město. Cílem rekonstrukcí bylo zajištění 
většího komfortu našich klientů a díky zvětšení oken si hosté 
mohou užít ještě unikátnější výhled na Mariánské Lázně, 
který nemá žádný jiný hotel v okolí. Modernizace pokojů 
splňuje požadavky i náročnější klientely, která si pochvaluje 
komfortní, moderní a stylové ubytování. Rekonstrukcí 
si prošla také recepce, kde bylo vybudováno pracovní místo 
recepčních určené ke stání a nově také místo k  sezení, 
určené pro pohodlné řešení požadavků našich klientů. 
V lázeňském hotelu ROYAL se snažíme splnit vše potřebné, 
pro pohodlí našich klientů.

VstuptE Do noVotou VonícícH 
POKOjů V SIRNATÝCh LÁZNÍCh
Rekonstrukce 2. a 3. patra lázeňského hotelu v celkem 
35 pokojích byla největší investicí za posledních 10 let. 
V každém pokoji byly kompletně zrekonstruovány již 
zastaralé koupelny, byla provedena elektroinstalace 
a nové rozvody vody. Ve 3. etáži byla vyměněna všechna 
střešní okna v podkrovních pokojích. Všechny pokoje byly 
vybaveny novým nábytkem, dveřmi, koberci a ostatním 
moderním vybavením pro ještě lepší pohodlí a komfort 
našich klientů.  

SLAVNOSTNÍ ODhALENÍ PAMěTNÍ DESKY 
PANA MVDR. ANTONÍNA PLAChÉhO
V květnu 2018 byla slavnostně odhalena pamětní deska pana mVDr. 
antonína plachého na hlavní budově Lázeňských hotelů mIramarE. 
Desku odkryla jeho dcera a ředitelka Lázeňských hotelů mIramarE Ve-
ronika záhorská společně s podnikatelem JuDr. Ing. zdeňkem zemkem.

před necelými dvěma lety zemřel zakladatel a generální ředitel 
skupiny royaL spa pan mVDr. antonín plachý. Během čtvrt století 
vybudoval prosperující rodinný řetězec lázeňských hotelů a resortů 
ve 4 destinacích naší republiky. 
za svoje aktivity na poli lázeňství 
obdržel od sdružení lázeňských 
míst české republiky cenu za celoživotní 
a mimořádný přínos českému lázeňství. 
pan plachý se zasloužil o záchranu 
lázní v ostrožské nové Vsi a Velkých 
Losinách. Vždy zásadně prosazoval 
medicínský aspekt lázeňství a ochranu 
přírodních léčivých zdrojů. V letech 
1999 – 2005 byl členem představenstva 
svazu léčebných lázní čr, dva roky byl 
i předsedou.

zbrusu nový balneoprovoz v hotelu MIRAMARE 
V hotelu MIRAMARE v Luhačovicích byla úspěšně dokončena 
rozsáhlá rekonstrukce balneoprovozu, jejímž cílem bylo umístění 
procedur do jednoho objektu a současně zvýšení komfortu 
poskytovaných služeb. Současně v hotelu proběhla rekonstrukce 
poměrné části pokojů, kde byly vybudovány zcela nové koupelny, 
včetně výměny koberců, oprav elektroinstalací a pokoje byly 
vybaveny novým nábytkem.

Získali jsme významné ocenění od evropské organizace 

EuropEspa mED
Ředitel lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA pan Ing. Martin Plachý převzal 
v  německém Wiesbadenu ocenění od evropské organizace EuropeSpa med 
za úspěšnou desetiletou certifikaci lázeňských zařízení. V Evropě existují jenom 

tři zařízení, která jsou 10 let nepřetržitě 
certifikována tímto systémem, z  toho 
dvě zařízení patří do společnosti ROYAL 
SPA. Jedná se o lázeňský hotel ROYAL 
Mariánské Lázně a lázeňské hotely MI-
RAMARE Luhačovice. EuropeSpa med 
je mezinárodní systém kvality pro léčebné 
lázně a wellness. Vznikl na půdě Evropského 
svazu lázní se sídlem v Bruselu s  cílem 
zajistit jednotnou kvalitu v  lázeňství 
napříč Evropou.

POddEJTE SE 
gURMÁNSKÉMU ZÁŽITKU 

V HotELu DIana
Nejen profesionální služby dělají 
pobyt tím nezapomenutelným 

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. 
Téměř každý měsíc zde šéfkuchař 

Václav Kukula se svým týmem 
připravují sezónní i tématické 

gastronomické zážitky. 

Velikonoční hody, Valentýnské 
menu, rybí hody, skvosty grilování 

a mnoho dalšího patří 
do pravidelného 

gastronomického kalendáře. 

aKtuaLIty

Získali jsme ocenění 

ČESKÝCh 
100 NEjLEPŠÍCh
Naše společnost lázeňských hotelů 
a resortů ROYAL SPA se zařadila 
mezi Českých 100 nejlepších v obo-
rové kategorii Cestovní ruch a hotel-
nictví. Cílem soutěže „ČESKÝCh 
100 NEJLEPŠíCh” je v celonárodním 
měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit 
a veřejně slavnostním způsobem 
ocenit české  firmy, podniky, či společ-
nosti z co nejširšího spektra eko-
nomických aktivit, které dosahují 
vynikajících, mimořádných anebo 
pozitivně pozoruhodných výsledků.
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zaKoupILI JsmE noVý pŘístroJ 
na  KRYOTERAPII
V SIRNATÝCh LÁZNíCh Ostrožská Nová Ves nabízíme nové 
léčebné i kosmetické terapie pomocí přístroje na kryoterapii. 
Novinka na trhu kontrolované léčby chladem do -18°C, která 
zároveň umožňuje místní aplikaci tepla do 45°C i kombinaci bez-
pečného a efektivního léčebného užití střídání chladu a tepla.

Léčba chladem, neboli kryoterapie má protizánětlivý, protibolestivý 
a svaly uvolňující efekt s účinkem na tzv. spoušťové body, pomáhá 
při zmírnění tvorby otoků. Aplikace tepla - termoterapie, zlepšuje 
prokrvení tkání, napomáhá jejich regeneraci a tlumí bolest. Tato 
nová technika nalézá uplatnění ve fyzioterapii, ortopedii i sportovní 
medicíně při léčbě bolestivých stavů v akutním i chronickém stadiu. 
Napomáhá při léčbě artrózy (degenerativních onemocnění) 
kloubů i páteře, v rehabilitaci po kloubních operacích, urychluje 
rekonvalescenci po úrazech pohybového aparátu, při zhmoždění, 
podvrtnutí nebo svalovém 
poranění. Kromě velkého 
množství léčebných pro-
gramů lze přístroj využít 
ke kosmetickému ošetření 
pro omlazení pleti, zmírnění 
projevů celulitidy, zpevnění 
břicha, stehen, hýždí a boků 
spolu s redukcí podkožního 
tuku v uvedených partiích.

generální ředitel lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA pan Martin 
Plachý získal státní vyznamenání v Singapuru. Stejně jako Česká 
republika, tak i Singapur uděluje u příležitosti státního svátku Singapuru 
státní ocenění různým osobnostem za jejich přínos pro rozvoj této 
země. V různých kategoriích jsou oceněny osobnosti, které nezištně 
či profesionálně hájí veřejné zájmy Singapuru. Mezi loňskými laureáty 
státních vyznamenání byl i generální ředitel skupiny ROYAL SPA 
pan Martin Plachý, který už 15 let působí, mimo jiné, také jako 
honorární generální konzul Singapuru v České republice. 

Z rukou prezidentky Singapuru paní dr. halimah Yacob obdržel při 
slavnostním ceremoniálu jedno z nejvyšších státních singapurských 
vyznamenání „Public Service Star” - hvězdu za službu veřejnosti. Toto 
ocenění obdrží každý rok i několik málo cizinců, kteří se dlouhodobě 
zasazují o budování dobrého jména Singapuru v zahraničí a pomáhají 
hájit jak zájmy Singapuru, tak i jeho občanů. Slavnostního ceremoniálu 
v Singapuru se vždy začátkem listopadu kromě více jak tisícovky 
hostů účastní celá vláda a všichni členové parlamentu.

STáTní VyznAMEnání zA Službu VEřEjnoSTI
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Oprostěte se od starostí všedních dní a zažijte skutečnou 
relaxaci 
a pohodu. Těšit se můžete na venkovní a vnitřní bazény na-
pouštěné termální vodou, vodní atrakce, sauny a masáže. Celý 

Jak šel čas…
Po přebrání komplexu TERMálníCH lázní Velké losiny 
novým majitelem v roce 2008 odstartovala rozsáhlá 
rekonstrukce lázeňských budov komplexu lázní.

LÁZEŇSKÁ VILA GAZÁRKA

Jako první proběhla rekonstrukce lázeňské vily gazÁrKa, která je 
od hlavního hotelu vzdálena 10 minut chůzí a disponuje 12 pokoji.

LÁZEŇSKÝ hOTEL ELIŠKA

V roce 2009 následovala dosud nejrozsáhlejší rekonstrukce 
hlavního hotelu ELIšKa. původní podoba interiéru lázní prošla 
výraznou proměnou. Bylo vybudováno 46 elegantních a vším 
komfortem vybavených pokojů a apartmánů, dvě restaurace pro 
lázeňské hosty, kavárna s letním posezením a moderní vstupní 
hala s recepcí. nedílnou součásti rekonstrukce byl balneoprovoz 
s denní léčebnou kapacitou přes 200 lidí. s otevřením již zre-
konstruovaného komplexu začala skutečně nová éra lázní 
ve  Velkých Losinách. Lázně získaly infrastrukturu na vysoké 
evropské úrovni a staly se tak vyhledávanou cílovou destinací 
klientů, kterým poskytují kvalitní služby na vysoké úrovni. Kvalita 
léčení je podpořená léčebnými účinky místních termálních pramenů 
s teplotou okolo 36 °c.

SANATORIUM ŠÁRKA

Lázeňské sanatorium šÁrKa se nachází na okraji lesoparku 
cca 300 m od hlavního hotelu ELIšKa. sanatorium je určeno pro 
klienty zdravotních pojišťoven, nabízí komplexní služby pod jednou 
střechou a je bezbariérové s výtahem. rekonstrukce sanatoria 
byla ukončena v květnu 2012.

TERMÁLY LOSINY

na místě původního termálního koupaliště byla v září 2013 
zahájena výstavba unikátního termálního parku o rozloze 
6000 m2. unikátní komplex devíti vnitřních a venkovních 
bazénů s přírodní termální vodou, který v české republice 
nemá obdoby. termální park byl veřejnosti zpřístupněn v srp-
nu 2015 a lázeňská společnost royaL spa se tak rozrostla 
o nového člena rodiny. ročně termály navštíví přes 200 000 
návštěvníků. 

DEPANDANCE ELIŠKA II

V létě 2015 byla ukončena prozatím poslední rozsáhlá re-
konstrukce v areálu lázní. Jednalo se o bývalý lázeňský objekt 
Božena, který nyní funguje jako Depandance ELIšKa II 
a po dobudování spojovacího krčku se stane součástí hlavního 
hotelu ELIšKa. rekonstrukcí došlo ke komplexní přeměně objektu 
na čtyřhvězdičkový standard s celkem 23 komfortními pokoji.

tErmÁLní LÁzně VELKé LosIny

původní letní koupaliště Lázeňský objekt Božena 
před rekonstrukcí

TERMÁLY LOSINY SE PYŠNÍ řADOU OCENěNÍ
termální park ve Velkých Losinách od svého otevření získal 
již řadu významných ocenění v české republice i zahraničí. 
oceňují ho návštěvníci i odborníci.

»» Na základě hlasování návštěvníků získal prvenství v kategorii
 TRENdY NOVINKY 2016 v rámci čtvrtého ročníku soutěže
 destinaCZe 2016.

»» Soutěžní kategorii STAVBY URČENÉ K BYdLENí A REKREACI
 termální park ovládl v březnu 2017 v již sedmém ročníku
 soutěže s názvem Stavba roku 2016 Olomouckého kraje. 
 Porota hodnotila architektonické vyznění díla, jeho celkový
 přínos, prostorové a funkční řešení a také celkové začlenění 
 stavby do daného prostředí.

»» Na loňské konferenci Evropského svazu  lázní v Římě získaly
 Termály speciální cenu poroty v soutěži "ESPA Innovation 
 Awards". Tato cena byla udělena za unikátnost celého 
 projektu a velmi atraktivní přístup k prevenci zdraví prostřed-
 nictvím "well-being" pojetí.

»» Prvenství v soutěži "Ceny cestovního ruchu Olomouckého
  kraje 2017" v kategorii "NEJLEPŠí REKREAČNí ZAŘíZENí".

DOPLULI 
jSME DO CÍLE 
dětské hřiště
v termálním parku
otevřeli jsme palubu tohoto 
krásného korábu, který zakotvil 
ve venkovním areálu termál-
ního parku tErmÁLy LosIny.

K dětským radovánkám patří 
bezpochyby i hřiště. pokud děti 
budou chtít na chvíli změnit 
zábavu a odpočinout si od řádění 
v bazénech, dětské hřiště bude 
tou pravou volbou. V bezpro-
střední blízkosti dětského korábu 
nechybí houpačky, dřevěné 
kuželky a také tolik oblíbená 
lanová dráha.

Lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší moravské lázně. Jejich 
historie sahá až do roku 1592, přesně sto let poté, co Ko-
lumbus objevil ameriku, kdy majitel tamního panství Jan 
z žerotína nechal ve Velkých Losinách postavit dřevěné 
lázně. ty již od počátku využívaly jedinečný přírodní 
zdroj - sirnatou léčivou termální vodu čerpanou z hloubky 
1200 metrů pod zemí, která dosahuje teploty 36 stupňů. 
Dlouholetá tradice léčivých koupelí a vodních rehabilitací 
s využitím teplých minerálních pramenů trvá dodnes. 

Značně zchátralé lázně Velké Losiny převzala v roce 2008 rodinná 
lázeňská skupina ROYAL SPA. Za posledních deset let 
do obnovy lázní mohutně investovala a losinské lázně 
se tak změnily k  nepoznání. V současnosti tvoří 
lázeňský resort TERMÁLNí LÁZNĚ Velké Losiny 
čtyři lázeňské hotely, jeden wellness hotel a zcela 
unikátní termální park. Lázně se neustále rozvíjejí 
a zlepšují své služby, zvyšuje se komfort ubytování, 
zdokonaluje se lázeňská infrastruktura a léčebné 
procedury. 

Všechny investice a úsilí se také samozřejmě 
odrazily na zájmu lázeňských hostů. Během deseti 
let se počet v Losinách ubytovaných lázeňských 
hostů oproti předcházejícímu období zdvojnásobil. 
Za posledních deset let TERMÁLNí LÁZNĚ Velké Losiny pomohly 
již více než padesáti tisícům lidí, kteří sem přijeli řešit své zdravotní 
potíže, nebo jen zrelaxovat a odpočinout si. drtivá většina z nich 
jsou samoplátci, pojištěnci tvoří v losinských termálních lázních 
jen něco málo přes čtvrtinu lázeňských hostů.

Budovy v losinském lázeňském resortu prošly v posledním desetiletí 
řadou významných rekonstrukcí. Skupina ROYAL SPA do nich 
během posledních deseti let investovala kolem 400 milionů korun. 
Mezi větší investice patřila například rekonstrukce Lázeňského ho-
telu ELIŠKA za 80 milionů korun. další desítky milionů spolykaly 
rekonstrukce a úpravy ostatních lázeňských budov a lázeňské 
infrastruktury. Nejvýraznější a nepřehlédnutelnou změnou v posledních 
letech bylo vybudování zcela nového unikátního termálního parku 
TERMÁLY LOSINY. Šlo o největší jednorázovou investici, která 
si vyžádala asi 200 milionů korun. Nový unikátní termální park je 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny 
se za posledních 10 let 
změnily k nepoznání

nyní vyhledávaným místem pro odpočinek a relaxaci, které ročně 
navštíví asi dvě stě tisíc lidí. Pravidelně získává řadu nejrůznějších 
ocenění jak doma, tak v zahraničí. 

Rozkvět TERMÁLNíCh LÁZNí Velké Losiny ale zdaleka nekončí. 
Jejich vedení má již naplánováno řadu dalších investic do rozvoje 
celého resortu. „Ještě letos bychom chtěli vybudovat spojovací 
krček mezi hotely ELIŠKA a ELIŠKA II, aby se lázeňští hosté do-
stali do hlavního hotelu napřímo tzv. suchou nohou a abychom 
dokázali nabízet služby pod jednou střechou,“ přibližuje nejbližší 
plány jednatel TERMÁLNíCh LÁZNí Velké Losiny Ing. Martin 

Plachý. Po skončení letošní sezóny plánují lázně také rozšířit 
vstup do termálního parku, aby jeho návštěvníci měli 

k dispozici větší a komfortnější zázemí při příchodu 
a odchodu z areálu. Na příští rok je pak nachystá-
na rekonstrukce poslední z lázeňských budov 
–  lázeňského domu ChALOUPKA, který bude 
určen pro léčbu dětí a maminek s dětmi. Připravuje 
se také rekonstrukce domu BRNĚNKA, který by měl 
v budoucnu sloužit k  ubytování zaměstnanců 
lázní. Těch je v poslední době na trhu nedostatek 

a rozvíjející se losinské lázně jich potřebují stále 
více. Mezi dlouhodobější plány patří kompletní re-

vitalizace celého lázeňského parku nebo vybudování 
dalšího zcela nového objektu - wellness hotelu, který 

by byl přímo napojen na termální park TERMÁLY LOSINY. 
Postupné rekonstrukce čekají i Wellness hotel dIANA, kde 
by se hosté měli v budoucnu dočkat ještě většího komfortu.

TERMÁLNí LÁZNĚ Velké Losiny jsou proslulé lázeňskou léčbou 
neurologických onemocnění. Zaměřují se i na onemocnění 
pohybového aparátu včetně pooperačních stavů. Léčí se 
zde nově také onemocnění kůže, například lupénka nebo 
nejrůznější ekzémy, oběhová onemocnění nebo onkologická 
onemocnění v remisi. Léčba je zde poskytována jak dětem, 
tak dospělým. Vzhledem k ideální poloze v podhůří Jeseníků, 
které jsou proslulé čistotou svého ovzduší, jsou losinské 
lázně vhodné i k léčbě respiračních onemocnění.



VIp osoBnostI V LÁznícH

15 LET S KORUNKOU LUhAČOVICE
I móda pomáhá dětem...
uplynulo již 15 let, co KorunKa započala s charitativními akcemi. 

založila ji Veronika záhorská, ale už od jejího začátku v čele 

organizace stojí také michaela mitáčková. Více než 10 let je 

v týmu také Dagmar Hlaváčková a posledních pár let je součástí 

i radka Vaňková. Všechny tyto dámy pracují v KoruncE 

ve svém volném čase a zcela zdarma. 

Stovky podpořených dětí má na kontě charitativní spolek KORUNKA 
LUhAČOVICE, který ročně přerozdělí až jeden milion korun 
nemocným, handicapovaným nebo opuštěným dětem. Nezisková 
organizace, založená Veronikou Záhorskou, pomáhá především 
ve Zlínském kraji, ale podle potřeb v průběhu roku podpoří i některé 
vybrané projekty či nemocnice napříč celou Českou republikou.

V květnu letošního roku vyprodala KORUNKA LUhAČOVICE již 
pošestnácté sál Rondo v Luhačovicích, kde se konala tradiční 
benefiční akce nazvaná KORUNKA LUhAČOVICE – MĚSTO 
ZdRAVí A MÓdY. Ani letos nechyběla v programu přehlídka 
originálních modelů návrhářky Beaty Rajské, návrháře Luďka 
hanáka či Yvony Leitner. Originální módní kousky předvedly 
přední české modelky, mezi nimi i vítězky nejrůznějších soutěží 
krásy z České republiky i Slovenska.

„V průběhu roku pomáháme vybraným dětem a rodinám, které 
potřebují vylepšit svoji tíživou situaci ze Zlínského kraje. Vždy 
se snažíme přijít s něčím novým. Letos nás podpořila Kristína 
Kormúthová, která pro KORUNKU navrhla a vyrobila speciální 
kolekci obuvi – tenisek a nazouváků s originálním potiskem 
panenky Korunky. Pár originálních tenisek je k zakoupení buď 
přímo u návrhářky nebo v butiku Beaty Rajské. Vše je šité 
na míru. Určitý výtěžek z prodeje těchto módních doplňků značky 
KK shoes pak putuje na naše konto,“ řekla ředitelka KORUNKY 
LUhAČOVICE Veronika Záhorská.

Od počátku roku spolek zorganizoval již řadu akcí. Mezi nimi 
nechybělo ani tradiční darování krve nebo zápis do registru 
dárců kostní dřeně. Svými aktivitami KORUNKU podporuje 
i řada známých osobností, například Josef A. Náhlovský, Martin 
dejdar, Mahulena Bočanová nebo sportovkyně Šárka Pančochová.

 „Všem patří velké poděkování. Bez jejich přízně by bylo mno-
hem těžší připravit benefiční akce a pomoci tak co největšímu 
počtu dětí. Není den, kdy bychom nepřijali žádost o pomoc. 
Ať už se jedná o pomoc finanční či materiální,“ dodala Veronika 
Záhorská.

Veronika Záhorská 
ŘEDItELKa KorunKy LuHačoVIcE, 
žEnou rEgIonu 2016

Ředitelka neziskové organizace KorunKa LuHačoVIcE 
Veronika záhorská byla na základě největšího počtu hlasů 
v soutěži vyhlášena „ženou regionu zlínského kraje.”

Celonárodní soutěž ŽENA REgIONU je určena všem ženám, 
které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, 
ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, 
pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení 
a rozvoji svého regionu, a ještě při tom zvládají péči o rodinu. 
„Silných příběhů výjimečných žen, které dokáží skloubit svou 
profesi, prospěšné aktivity i péči o rodinu, je v každém regionu 
nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí a obětavosti málo 
veřejně mluví,“ uvedla zakladatelka projektu denisa Kalivodová 
s tím, že příběhy oceněných žen byly velmi silné a inspirativní.

„Já nepřebírám toto ocenění jako Veronika Záhorská, 
ale přebírám ho za celý tým KORUNKY, který ve volném čase 
společně připravuje akce 
a vše potřebné. děkuji 
za tuto soutěž, protože 
nám to dává sílu 
pokračovat v práci dál. 
Smekám přede všemi 
oceněnými dámami, 
myslím si, že tímto jsme 
získali chuť pokračovat 
v práci, přestože občas 
přemýšlíme nad tím, že 
s tím vším skončíme,“ 
řekla při předávání cen 
v Senátu Veronika 
Záhorská.

S KORUNKOU LUhAČOVICE 
jsme pomohli dětem v Africe
Naše lázeňská společnost ROYAL SPA je dlouholetým pod-
porovatelem neziskové organizace KORUNKA LUhAČOVICE, 
která pomáhá handicapovaným, nemocným a znevýhodněným 
dětem. Tentokrát pomohla a humanitárně podpořila děti v Africe!

humanitární pomoc osobně v ghaně předala ředitelka KO-
RUNKY a Lázeňských hotelů MIRAMARE paní Veronika 
Záhorská. Pomoc z České republiky čítala velké množství 
školních pomůcek a dárků pro všechny děti. Navíc KORUNKA 
LUhAČOVICE předala prostřednictvím velvyslankyně dity 
Fuchsové nadaci Chance for Children na místě 1000 amerických 
dolarů (v přepočtu cca 25.500 Kč), které centrum využije 
na konkrétní pomůcky nebo stravu pro děti.

Finanční dar zvýšil tak rozpočet centra, v němž důležitou 
rozpočtovou kapitolu tvoří také poplatky za školné pro děti 
v  domovech. Centrum v současnosti finančně podporuje 
celkem více než 150 dětí, z nichž většina je starší 6 let.

Slavné osobnosti v lázních ROYAL SPA
naše společnost lázeňských hotelů a resortů royaL spa 
se těší velkému zájmu lázeňských hostů napříč celou republikou. 
a to včetně mediálně známých osobností. Je nám velkou ctí, 
že se do našich lázeňských hotelů a resortů klienti rádi vrací, 
a že k nám jezdí opakovaně relaxovat a odpočívat i mediálně 
známé osobnosti z řad herců, zpěváků, moderátorů a také politiků. 

tErmÁLní LÁzně  Velké Losiny jsou z řad mediálně známých 
osobností velice navštěvovanou destinací. můžete se zde 
setkat třeba s Lejlou abbasovou nebo Evou Decastelo, které 
pravidelně navštěvují termální park se svými rodinami. Dále 
si pak krásu těchto termálních lázní užili v minulém roce pan 
David Vávra, alois švehlík a alexej pyško.

mezi stálé hosty Lázeňských hotelů mIramarE Luhačovice patří 
Bára Basiková, michal Kavalčík, zdeňka procházková, pavel 
zedníček, Josef alois náhlovský a mnoho dalších. Luhačovice 
navštívil také slavný francouzský herec David Bowles.

V našem lázeňském hotelu royaL 
v mariánských Lázních jsme uvítali 
také nejpopulárnějšího českého 
zpěváka pana Karla gotta, který 
si přijel převážně odpočinout a načer-
pat nové síly. 

Další výčet hvězdných osobností, 
které pečují o své zdraví v našich 
lázeňských hotelech a resortech, Vám 
nabízíme ve fotogalerii.

Moderátorka Lejla 
Abbasová si u nás se 
svou rodinou užívala 
lázeňský pobyt v hotelu 
ROYAL Mariánské Lázně.

Návštěva pana Karla gotta 
v lázeňském hotelu ROYAL

byla pro nás velkým 
potěšením. Pan Alois Švehlík je naším 

pravidelným hostem.

Luděk Sobota s manželkou 
odpočívali a užívali si 
procedury v hotelu ROYAL.

Oblíbený herec Alexej Pyško 
relaxoval v našem termálním 
parku TERMÁLY LOSINY.
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Vyberte si některý z široké nabídky našich pobytů ve čtyřech významných 
lázeňských destinacích a přesvědčte se o uzdravující síle přírody. Uděláme ma-
ximum, abyste od nás odjížděli spokojení a v dobré kondici. Většina hotelů má 
čtyřhvězdičkový standard a nabízí hostům komplexní služby pod jednou střechou 
- komfortní a  příjemné ubytování, výbornou kuchyni, prvotřídní lázeňskou péči 
s vysoce kvalifikovanými zdravotními odborníky a celou škálu léčebných procedur.

10

naJDětE s nÁmI 
tu praVou HarmonII a zDraVí
royaL spa je český rodinný řetězec lázeňských hotelů a resortů, 
který působí na území české republiky již více než dvacet let.

hARMONIE A ZdRAVí

Nechte vodu, ať Vás léčí.
Voda je základ života. 
V našich lázních si můžete 
vybrat z široké škály 
lázeňských procedur 

na  bázi minerálních pramenů. Psychická 
relaxace a také stimulační a regenerační 
účinky při koupelích a pohybu v bazénu 
Vás probudí k životu a odstraní stres 
a napětí. Nedílnou součástí lázeňské léčby 
je také pitná kúra.

Dovolte doteku, ať Vás 
uzdravuje. 
dotek může tělu dodat 
energii, uvolnit nahro-
maděné svalové napětí, 
snížit stres. Vyzkoušejte 
některou z našich masáží nebo reha-
bilitační cvičení s našimi zkušenými 
fyzioterapeuty. 

Voda, dotek, Mysl, Aktivita, Výživa a Relaxace - základní 
elementy našeho „kruhu zdraví” a lidské potřeby, které zcela 
naplňují filosofii lázeňské péče v hotelech naší společnosti 
ROYAL SPA. Naším cílem je rovnováha Vašeho zdraví.

V našich hotelech poskytujeme prvotřídní lázeňskou péči, 
která kombinuje využití přírodních léčivých zdrojů a medicínskou 
erudici. Pro dosažení nejlepšího efektu lázeňské léčby jsme 
vytvořili na základě našich mnohaletých zkušeností vlastní 
celostní přístup hEALTh BALANCE POINT®. Ke každému 
klientovi proto přistupujeme individuálně a  snažíme 
se přizpůsobit lázeňský program jeho potřebám. 

HEaLtH BaLancE poInt®

20 lET ZKUŠENOSTí

MEdICíNSKÁ oDboRnoST

PříRoDní LÉČIVÉ ZdROJE

4 LÁZEŇSKÉ DESTInACE

ŠIROKÁ nAbíDKA POBYTŮ

KoMPlEXní SLUŽBY 
POd JEdNOU STŘEChOU

PARTnER VŠECh ZdRAVOTNíCh 
POJIŠŤOVEN

ROYAL SPA 
Partner pro Vaši harmonii a zdraví

TIP pro Vás:
LÉČEBNÝ POBYT 
royaL mariánské Lázně

Ideální pobyt pro klienty, kteří se 
chtějí věnovat sobě a především 
své tělesné schránce. pečujte o své 
zdraví v hotelu royaL mariánské 
Lázně a poznejte jedny z nejkrásněj-
ších lázní. 
cEna zaHrnuJE: ubytování, plná 
penze, až 16 lázeňských procedur včetně lékařského 
vyšetření, volný vstup do wellness centra, zapůjčení županu. 

CENA OD: 12 740 Kč / 7 nocí / os.

WELLNESS POBYT 
VILa antoanEta Luhačovice

neváhejte a přijeďte strávit pří-
jemnou dovolenou do lázeňského 
města Luhačovice. při týdenním 
wellness pobytu v hotelu VILa 
antoanEta se budete cítit jako 
v bavlnce.
cEna zaHrnuJE: ubytování, 
plná penze, lékařská konzultace, 6 lázeňských procedur, 
volný vstup do vodního relax centra, zapůjčení županu. 

CENA OD: 9 310 Kč / 7 nocí / os.

                     Naučte se uvolnit mysl.
Zavřete oči, uvolněte mysl 
a nechte se unášet pří-
jemnými pocity. Každý 
člověk potřebuje pro 
vnitřní uvolnění něco 
jiného – pobyt v sauně, 

v parní lázni, masáž nebo jen procházku 
v parku. Lázně nabízí řadu možností, při 
kterých dosáhnete intenzivní a opravdové 
relaxace a uvolnění. 

Povzbuďte své tělo vhodnou aktivitou.
Všichni víme, že dostatečná pohybová 
aktivita je spolu se správnou výživou 
to hlavní, co člověk může vykonat pro svoje 
„dobré zdraví“ a také pro prevenci různých 
nemocí. Oprostěte se od 
stereotypu všedních dní 
a naučte se s námi pra-
covat na prevenci Vaše-
ho zdraví.

Dodejte tělu energii vyváženou stravou.
Potrava dodává tělu energii 
a nezbytné živiny. Měli 
bychom jíst pravidelně, 
zdravě, v klidu a především 
také dodávat tělu to, co 
potřebuje. V lázních je 

správná výživa nedílnou součástí každého dne.

Relaxujte v lázních 
se svou rodinou.
do lázní se jezdí za léč-
bou i relaxací a nejlépe 
se svými blízkými. Může 
to být rodina, přátelé, ale pro ty, kteří jsou 
sami a jezdí k nám pravidelně, můžeme 
být rodinu my – ROYAL SPA FAMILY. 
Mnohdy stačí malý krůček k dosažení har-
monie, například jen relaxovat v  lázních 
s těmi nejbližšími.

hEALTh BALANCE POINT®

Inzerce



PREVENCE jAKO SOUČÁST 
PODPORY ZDRAVÍ

Smyslem správné prevence zdraví nejsou 
aktivity proti onemocnění, ale aktivity 
pro lepší zdraví, které jsou důležité 
v  každém věku. Péče o zdraví, léčba 
nemocí,  prevence  či relaxace vždy 
byly a jsou hlavním důvodem návštěvy 
lázní. Pobyty v lázních jsou ideální pre-
vencí Vašeho zdraví, ale také pomáhají 
při onemocnění, či po operaci. Pobyty 
jsou specifické tím, že se kombinu-
jí tradiční léčebné metody s  využitím 
přírodních léčivých zdrojů s  klasickými 
medicínskými postupy jako jsou masáže, 
rehabilitační terapie, koupele, apod. 
Ke každému klientovi přistupujeme 
individuálně a vždy s ohledem na  jeho 
zdravotní stav.

POZNEjTE DLOUhODObÝ 
úČINEK LÁZEŇSKÉ KúRY

Blahodárné působení lázeňského pobytu 
přetrvá dlouhou dobu po jeho ukončení. 
I to je důvod, proč se klienti tak rádi 
do lázní vracejí. Pokud patříte k těm 
mladším, budete volit lázně v případě pre-
vence onemocnění, regenerace organismu, 
posílení imunity či relaxace a tolik 
důležitého odpočinku. Ani „zdravý člověk“, 
kterého trápí pouze menší problémy, 
by se lázním neměl vyhýbat. Způsobů, 
jak tělu pomoci je mnoho a jedním z nich 

PEČUjTE O SVÉ LEDVINY V MARIÁNKÁCh

Lázeňský hotel ROYAL v Mariánských Lázních se specializuje na léčbu 
ledvin a močových cest. Přírodní minerální uhličitá léčba v podobě vodních 
i suchých koupelí pomáhá cévnímu řečišti rozšířit se a být flexibilnějším. 
CO2, který se vstřebává povrchem těla, stimuluje receptory i těch 
skutečně nejdrobnějších kapilárek v těle.

Vedoucí lékařka lázeňského hotelu ROYAL, MUdr. Magdalena Kozlovská, 
říká: „představte si krásný, urostlý, hodně košatý strom, třeba naši národní 
pýchu lípu. Terapie uhličitými přírodními zdroji začíná u těch nejmenších 
větviček a pokračuje k těm o trochu větším a ještě větším až do-
spěje k samotnému kmeni. Když to převedeme na potrubí, je jasné, 
že rozšíříme-li ho, klesne tlak. A stejné je to u člověka. Užitek z lázeňské 
léčby, jejímž výsledkem je pokles krevního tlaku, nemají tedy jen samotné 
ledviny, ale také srdce.”

V Mariánských Lázních vyvěrají slabě mineralizované, hypotonické minerální 
vody, které jsou doporučovány k léčbě zánětů ledvin, a to akutních 
i  chronických (dřeně i kůry). dále pak cyst, ledvinových kamenů a písku 
(lithiázy) či snížené funkce ledvin v souvislosti s jinými chronickými 
onemocněními.

„Léčba minerální vodou je doporučována i u onemocnění močového 
měchýře. Zejména, když je hyperaktivní nebo zase pracuje příliš málo. 
Mužům pomáhá i s problémy s prostatou - od chronických zánětů, přes její 
nezhoubné zvětšení až po rekonvalescenci po operacích onkologického 
i neonkologického charakteru," dodává lékařka s tím, že úspěchy lázně 
slaví i se stresovou inkontinencí. 

NAVŠTIVTE PERLU ČESKÉhO LÁZEŇSTVí

       Mariánské Lázně

může být některý z  preventivních pro-
gramů, které naše lázně nabízejí. V lázních 
absolvujete vždy i lékařské vyšetření, 
které má za cíl odhalit potenciální zdravotní 
obtíže a stanovit postupy, díky kterým 
je možné problémům v budoucnu před-
cházet. V lázních najdete vždy také širokou 
nabídku relaxačních a wellness pocedur 
na bázi místních přírodních zdrojů.
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LÁzEňsKÁ LéčBa

Jste příliš 
mladí na lázně? 
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.

Přestože jsou lázně stále vyhledávanější destinací, najdou 
se  převážně mladší lidé, kteří si relaxaci v lázních spojí spíše 
se starší věkovou generací a léčbou určitého onemocnění. 
Za poslední roky klesá průměrný věk klientů lázní a tento způsob 
dovolené a odpočinku je stále vyhledávanější. do lázní jezdí 
často rodiny s dětmi, mladé páry, kamarádky, které si přijely 
oddechnout, cizinci či senioři řešící léčbu určitého problému, 
který je trápí ve vyšším věku. Když jde o zdraví, je potřeba 
vybírat pečlivě. Zdravému člověku lázeňský ani wellness 
pobyt v žádném případě neuškodí. Naopak pomůže navodit 
atmosféru pro odpočinek a uvolnění svalů, kloubů a hlavně 
psychiky, která je pro zdraví každého člověka velice důležitá.

NÁŠ TIP - Preventivní program

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O hOSTY

Jedním z nejoblíbenějších hotelů v mariánských 
lázních je hotel royaL, který má nádherné 
výhledy na město. nabízí hostům komfortní 
ubytování, restauraci s  výbornou kuchyní, 
vyhlášenou kavárnu s  terasou, prvotřídní 
lázeňskou léčbu na bázi přírodních léčivých 
zdrojů (Balbínův pramen) a komplexní služ-
by pod jednou střechou. Lázeňská léčba je 
zaměřena na onemocnění pohybového 
aparátu, respirační, ledvin a močových cest, 
metabolické, onkologické v remisi a periferních 
cév a nervů. Individuální přístup, profesionální 
lázeňské a wellness služby a příjemné uby-
tování v hotelu royaL ocení mladší i starší 
generace a také rodiny s dětmi.

Kdo jednou zavítá do Mariánských Lázní, bude se vždy rád vracet. Toto unikátní městečko láká lázeňské návštěvníky v každém ročním 
období. Obzvlášť období jara a podzimu je v "Mariánkách" prostě kouzelné. Kvetoucí lázeňský park, překrásná architektura z počátku 19. století, 
úchvatná Zpívající fontána nebo vyhlášená novobarokní romantická kolonáda, která byla prohlášena národní kulturní památkou. 
Na lázeňské kolonádě můžete během pitné kúry obdivovat nástropní fresky a vyslechnout si krásné koncerty. Zpívající fontána 
nabízí hostům každou lichou hodinu mimořádný hudební zážitek. Mariánské Lázně zkrátka a dobře přitahují návštěvníky z celého světa.

„Věříme, že při pobytech 
u nás najdete sVoji 
harmonii, roVnoVáhu 
a zdraVí.”

www.miramare-luhacovice.cz

Lázeňské hotely mIramarE Luhačovice

Využijte preventivní lázeňský pobyt v  lázeňských 
hotelech mIramarE a  posilněte svoji imunitu. 
předejděte tak civilizačním chorobám a nachlazení. 
Darujte svému tělu dokonalou péči, odpočinek 
a relaxaci v našich lázeňských hotelech.

cEna zaHrnuJE: ubytování na 7 nocí, plná penze 
- snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem 
z menu, kredit 3.360  Kč na lékařské vyšetření 
a lázeňské procedury, volný vstup do bazénu a in-
frasauny, zapůjčení županu 

cEna oD: 9 310 Kč / 7 nocí / os. 

VYZKOUŠEjTE ROYAL SPA

Trápí Vás nějaké zdravotní problémy? Nebo 
jste jen unavení a potřebujete si odpočinout 
a načerpat energii? Vyzkoušejte některý 
z našich pobytů v hotelech ROYAL SPA. 
Zajišťujeme jak klasickou lázeňskou léčbu, 
tak nabízíme i  různé druhy relaxačních 
a wellness pobytů. Pokud si nevíte rady 
s výběrem vhodného pobytu, rádi Vám 
se vším pomůžeme na telefonním čísle 
+420 720 99 88 77 nebo kontaktujte
obchodní oddělení našich hotelů.



Přírodní léčivé 
zdroje jsou podstatou 
lázeňství
přírodní zdroje s léčivými účinky, ať už jde o termální 
a minerální prameny, peloidy – tj. rašelinu, bahno a slatinu, 
zřídelní plyny či klimatické podmínky, nenajdete všude. 

Vyskytují se pouze v několika oblastech na světě, mimo jiné 
ve střední Evropě a v hojné míře právě v české republice, 
kde má lázeňství bohatou tradici a léčivé účinky minerál-
ních pramenů jsou známy již po staletí.

Ve většině českých lázeňských míst se nacházejí minerální vody, 
řada lázní využívá k léčbě i peloidy. Minerální voda se používá 
v lázeňské léčbě – balneoterapii v závislosti na svém složení 
k mnoha účelům – k pitným kúrám, inhalacím, irigacím, koupelím 
či podvodním masážím. Peloidy slouží k zábalům, obkladům 
a koupelím a mají blahodárný účinek na pohybový aparát 
i pokožku. Plyny se využívají k podkožní aplikaci pro uvolnění 
bolesti a k léčbě funkčních poruch. Nepostradatelnou součástí 
lázeňské léčby je také klima - krásná příroda, čistý vzduch i nad-
mořská výška mohou mít totiž léčebný účinek.

S minerálními prameny s vysokým obsahem síry je spojená mnohaletá 
tradice úspěšné lázeňské léčby v SIRNATÝCh LÁZNíCh Ostrožská 
Nová Ves a v TERMÁLNíCh LÁZNíCh Velké Losiny. Léčba je zde 
zaměřená na onemocnění kožní, pohybové, oběhové a neurologické.

SIRNÉ PRAMENY
Sirné vody v lázních Ostrožská Nová Ves a Velké Losiny jsou jedine-
čné a terapeuticky velmi účinné. Obsahují vápník, sodík, hořčík, 
železo a samozřejmě také vysoký obsah sirných sloučenin. Obsah 
síry ve vodě ve Velkých Losinách je asi 4 mg/l a v Ostrožské Nové 
Vsi asi 6 mg/l, což vysoce převyšuje kritérium sirných vod (2 mg/l). 
Losinská voda je navíc velmi cenným typem léčivé vody - je jedinou 
prostou sirnou termální vodou v naší republice o teplotě kolem 36 °C. 

Teplota vody vede ke zvýšení prokrvení kůže a tím ke zvýšenému 
vstřebávání aktivních prvků kůží z vody. Vyšší teplota vody 
přispívá také ke zmírnění svalového napětí a terapeuticky významný 
je také vysoký podíl fluoridových iontů, které se v  kombinaci 
se sírou významně podílejí na svalových a cévních pochodech. Obsah 
sirovodíku ve vodě je relativně nízký, takže nevyvolává dechové 
podráždění, nedráždí oční sliznici, což umožňuje koupele i u pacientů 
s respiračními potížemi a umocňuje analgetický efekt síry.

pŘíroDní LéčIVé zDroJE

PELOIDY - rašeliny a slatinná bahna 
patří mezi opravdové dary přírody 
V mokrém a chladném prostředí bažin se organické zbytky 
rostlin a drobných živočichů rozkládají stovky a tisíce let 
v acidických a anaerobních podmínkách a ukládají se v mocných 
vrstvách. Vznik rašeliny je pozoruhodný přírodní proces, který 
vyžaduje velmi dlouhý čas. za rok vznikne pouze 1 milimetr 
silná vrstva, a tak i rašeliniště, která v české republice dosahují 
mocnosti 8 metrů, vznikala nejméně 8 000 let. nahradit 
tento proces nebo jej uměle urychlit je nemožné a to dodává 
rašelinovým produktům unikátnost a exkluzivitu.

V současnosti se peloidy používají ve formě zábalů, 
koupelí, pleťových masek a také výtažků z rašeliny díky 
jejich bakteriostatickým, čistícím a regeneračním účinkům. 
mají také mimořádné tepelné účinky – pomalu a šetrně 
prohřívají organismus, nepůsobí jen povrchově, ale prohří-
vají i hluboko uložené orgány a svaly. nesmíme zapomínat 
na jejich protizánětlivý a analgetický efekt. Doporučují 
se osobám trpícím revmatickým onemocněním, poruchami 
pohybového aparátu, nervovými poruchami a jsou vhodné 
k regeneraci a uvolnění duševního napětí.

RAŠELINOVÉ ZÁbALY A KOUPELE 

Rašelinová koupel má vynikající účinky při revmatických 
chorobách a artrózách, přináší úlevu při bolestech zad, 
kloubů i svalů, zlepšuje ekzémy, akné a kožní záněty, 
zmírňuje stavy napětí a stresu, posiluje funkci potních žláz. 
Pozitivní vliv má na onemocnění pohybového aparátu, při 
gynekologických zánětech, neurologických a civilizačních 
chorobách, pomáhá při léčbě lupénky, atopického ekzému, 
akné, uvolňuje stres, upravuje poruchy spánku a regeneruje 
organismus. Má také výrazné detoxikační vlastnosti.

Během zábalů a obkladů se přenáší teplo do tkání v ošetřo-
vaném místě, zvyšuje se jejich prokrvení a zároveň se do nich 
uvolňují léčivé minerální látky, na které je rašelina opravdu 
bohatá. Tato skutečnost pak napomáhá zmírnit bolesti svalů, 
kloubů i páteře. Pozitivní účinky má rovněž při chronických 
zánětech, artróze či vertebrogenních syndromech. Rašelinové 
zábaly také zmírňují příznaky celulitidy a užívání výtažků 
z peloidů zase představuje výborný prostředek k detoxikaci 
organismu.
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NAŠE PRODUKTY
& SLUŽBY

moravská v ína
zahraniční  v ína
sudová v ína
vinný  cater ing
pr ivátní  os lavy
ř ízená degustace
pískování  sk la
dárková balení
sommelierské doplňky

Služby,  které 
nenabízí 
každý.. .

www.vinohruska .cz

/vinohruska

Koupele v sirné vodě jsou základem lázeňské léčby v těchto 
moravských lázních a významnou měrou napomáhají 
ke zlepšení zdravotního stavu při léčbě kožních, pohybových, 
oběhových a neurologických onemocnění. Sirná voda 
se velmi osvědčila při léčbě kožních problémů jako je  lupénka 
(psoriáza), atopický ekzém a nejrůznějších chronických 
kožních onemocnění.  Sirné prameny byly také použity jako 
základní složka při výrobě lázeňské kosmetiky SINOVA 
a ThERMELOVE, která byla vyvinuta ve spolupráci s der-
matology a má právě díky použití sirné vody velmi příznivé 
účinky na citlivou a problematickou pleť.

Kosmetika THERMEloVE
Lázeňská kosmetika z přírodního termálního 

pramene lázní Velké Losiny

www.thermelove.cz



SOUČASNÝ ROZVOj

V roce 1995 došlo k rekonstrukci lázní, byl zrekonstruován 

balneoprovoz a přibyly také nové pokoje pro hosty. Později 

prošly rekonstrukcí také lázeňské vily Vlasta a Šárka, které 

těsně sousedí s hlavní lázeňskou budovou. Rozsáhlá rekon-

strukce pokračovala dostavbou nového traktu hlavní budovy, 

ve kterém se nachází rehabilitační bazén a sauna, místnosti 

pro individuální tělocvik, fitness centrum, nové prostory pro 

elektroléčbu a kuchyň s restaurací. Rozšířila se také lůžková 

kapacita o 70 míst.

V roce 2011 byla slavnostně otevřena nová lázeňská kolonáda 

s kavárnou, obchody, tanečním parketem a podiem pro kulturní 

akce a koncerty pod širým nebem. 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 léčbu kožních 

nemocí, nemocí pohybového aparátu a ničím nerušenou relaxaci. 

LÁZEŇSKÁ LÉČbA A PÉČE

hlavním léčebným zdrojem je přírodní, středně mineralizovaná 

voda, hydrogenuhličitano-vápenato-sodnohořečnatého chemického 

typu, sirná, studená, hypotonická. díky tomuto léčivému 

zdroji se s velkým úspěchem léčí i řada kožních onemocnění 

-  lupénka, atopický ekzém, chronické ekzémy, akné a další. 

Sirné vody mají protizánětlivý, protibolestivý a desinfekční 

účinek, dochází k  uvolnění svalových spazmů, pozitivnímu 

ovlivnění pojivové tkáně a zlepšení prokrvení. Účinek je tedy 

celostní a zahrnuje pozitivní vliv na kůži i celý pohybový aparát, 

výrazné bývá i ovlivnění únavového syndromu. 

ZÁKLAdNí ÚdAJE
· Léčba: onemocnění pohybového aparátu, kožní onemocnění, 

 nemoci oběhové, neurologické, onkologické v remisi.

· Procedury: koupele klidové, koupele vířivé, masáže, zábaly, 

 inhalace, elektroléčba, akupunktura, fototerapie, lokální 

 přístrojová kryoterapie, lymfatická přístrojová drenáž, mag-

 netoterapie, plynové injekce, hřebenový zářič, rehabilitace, 

 kosmetické procedury, lékařské vyšetření nebo konzultace. 

· Lázeňské objekty: hlavní hotel SIRNATÉ LÁZNĚ, 

 vily Vlasta a Šárka vzdálené 80 m od hlavního hotelu.

· Kapacita: 138 lůžek.

· Volný čas: Moravské Slovácko je proslulé bohatým folklórem, 

 vinicemi a četnými vinnými sklepy i historickými památkami. 

 Lázně nabízí v objektu nebo v blízkém okolí koupání ve štěrko-

 pískových jezerech, jízdu na kole (možnost zapůjčení kola 

 v recepci lázní), jízdu na kolečkových bruslích, kuželky, golfové 

 hřiště, tenisový kurt, nohejbal, volejbal a řadu zajímavých  

 výletů po okolí. 
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V roce 1902 si rodák Thdr. František Botek, který trpěl 

revmatickými bolestmi, vzpomněl na zprávy o léčivé vodě. 

Léčivou vodu nechal otestovat v brněnském ústavu, kde bylo 

zjištěno, že v jednom litru mimo jiných minerálních látek se nachází 

5 až 8 mg sirovodíku. Tato voda byla uznána za léčivou. V březnu 

roku 1903 se započalo s první stavbou a 29. června 1903 byly 

lázně otevřeny a podávaly se první koupele. 

Největší zájem o SIRNATÉ LÁZNĚ byl za dob okupace, kdy byly 

nedostupné lázně na Slovensku. Pak lázně spravovala obec až 

do roku 1948, kdy přišlo znárodnění, a lázně přešly pod národní 

správu okresní národní pojišťovny v Uherském hradišti. Obrat 

k  lepšímu nastal od roku 1964, kdy byly lázně včleněny 

do správy Československých státních lázní - Luhačovice. V roce 

1989 byly lázně převzaty obcí Ostrožská Nová Ves, která 

v roce 1991 požádala společnost ROYAL SPA o spolupráci při 

budování a rozvoji lázeňství v Ostrožské Nové Vsi.

Léčivé účinky vody a historie sIrnatýcH LÁzní 
sahá až do poloviny 18. století, kdy delší období 
sucha zapříčinilo nedostatek pitné vody a místní 
obyvatelé tak hledali její zdroj. na místě bývalého 
močálu a dnešních lázní vybudovali kamennou 
studnu. při této příležitosti zjistili léčivé účinky 
vody a naučili se je využívat. 

115 let 
sIrnaté LÁzně 
ostrožsKÁ noVÁ VEs

KosmEtIKa sInoVa 

                   pro zDraVou pLEť

Mnohaletá tradice úspěšné lázeňské léčby v SIRNATÝCh 
LÁZNíCh je spojená s nálezem unikátního přírodního léčivého 
pramene, kterým je sirná přírodní minerální voda. Ta má velmi 
příznivé léčivé účinky na kožní onemocnění jako lupénka, 
atopický ekzém, akné a některá další tzv. chronická kožní 
onemocnění. Tato sirná voda z místního přírodního léčivého 
pramene byla použita také jako základní složka při výrobě 
lázeňské kosmetiky SINOVA®, která byla vyvinuta ve spolupráci 
s dermatology a má právě díky použití této vody velmi 
příznivé účinky na citlivou a problematickou pleť.

· Regenerační a sirný šampon
· Krém na tělo i obličej se sírou
· Tymiánový gel na akné
· Prohřívací oleogel Celulisin
· Bylinný oleogel Artrosin
· Mýdlo se sírou a gerániovým olejem

 www.sinova.cz

KosmEtIcKé proDuKty sInoVa

pŘEDstaVuJEmE VÁm

Inzerce
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RADy lÉKAřE
lékařka lázeňských hotelů MIRAMARE radí, 
jak na nemoci dýchacích cest

1. Proč léčit nemoci dýchacích cest v lázních?
K léčbě využíváme zejména účinku přírodních 
minerálních vod na sliznici dýchacích cest, 
a to zejména Vincentky. Předepisujeme ji k  inhalační léčbě, 
kloktání, proplachům nosu i k pitné kúře.  
2. V čem spočívá léčba Vincentkou?
Jedná se o studenou, hypotonickou, středně mineralizovanou 
jodovou kyselku. Při teplotě inhalovaného aerosolu 37-38 °C 
dochází ke zvlhčení sliznice, uvolnění zasychajícího sekretu, 
urychlení místního metabolismu sliznice, ke zvýšení sekrece 
slizničních žláz, k aktivaci pohybu řasinek na povrchu sliznice 
dýchacích cest, k usnadnění vykašlávání. Rozpouštění hlenů 
napomáhají i obsažené jodidové a chloridové ionty. Alkalický 
charakter minerální vody neutralizuje kyselou reakci a zmírňuje 
bolest. Přítomný vápník Ca2+ působí protizánětlivě.
3. jaké jsou další metody léčby?
Ordinujeme lékové inhalace, a to s bronchodilatačními léky, 
antibiotiky, léky určenými k ředění hlenů a usnadnění vykašlávání, 
eukalyptovým olejem a kalciovou směsí. dále v léčbě pozitivně 
působí i individuální a skupinová dechová LTV, ošetření měkkých 
tkání fyzioterapeutem v oblasti hrudníku, šíje a zad, reflexní 
masáže, přírodní minerální uhličité koupele, solux a mnohé další. 
Předepsaná léčba je pojata vždy komplexně. Je zaměřená 
i na postupné zvýšení fyzické i psychické kondice klienta. 
4. Kdy se onemocnění dýchacích cest léčí?
Lázeňská léčba onemocnění dýchacích cest probíhá celoročně, je 
vhodné ji absolvovat například v období zvýšené smogové situace, 
u alergiků v období před nástupem problémové pylové sezóny 
nebo k celkové fyzické, psychické a imunitní regeneraci organismu.

PřI ONEMOCNěNÍ DÝChACÍCh CEST 
POMOhOU LÁZNě

Nemoci dýchacích cest jsou v dnešní době častým zdravotním 
problémem. V lázních se léčí alergické rýmy, bronchitidy, astma, 
plicní fibrózy, poškození dýchacích cest, horní i dolní cesty dýchací 
po operaci a nemoci po zakončené onkologické léčbě. Lázně 
jsou vhodné také pro učitele, řečníky a umělce či lidi s opakovanými 
nemocemi dýchacích cest. V lázeňských hotelech MIRAMARE 
nemoci dýchacích cest nejen léčíme, ale také jim předcházíme.

Luhačovice jsou největší moravské lázně a k lázeňské léčbě se zde 
využívá především příznivého účinku luhačovických minerálních 
vod na regeneraci sliznice dýchacího ústrojí. V léčbě je důležitá 
i úprava dechového stereotypu, zlepšení plicní ventilace, zvýšení 
fyzické i psychické zdatnosti a odolnosti proti infekcím. Nedílnou 
součástí léčby je rovněž racionální stravování pod dohledem nu-
tričního terapeuta, příjemné, klidné a nestresové prostředí. Součástí 
lázeňské léčby je vyšetření ORL specialistou, spirometrické 
vyšetření, pravidelné kontroly a saturace O2 pulzním oxymetrem.

LéčBa DýcHacícH cEst

Luhačovice

S ČÍM VÁM MůžEME POMOCI:
» rEgEnEracE DýcHacícH cEst
 V lázeňské léčbě využíváme příznivého účinku přírodních 
 minerálních vod ve formě inhalací, kloktání, proplachů  
 nosu a pitné kúry.

» zLEpšEní DEcHoVé KonDIcE
 Léčba je zaměřena na nácvik správného dýchání, zlepšení 
 proudění vzduchu v plicích, zvýšení fyzické i psychické 
 zdatnosti a odolnosti proti infekcím.

» zDraVé straVoVÁní
 nedílnou součástí léčby je rovněž zdravé stravování pod 
 dohledem nutričního terapeuta.

» typIcKé LÁzEňsKé procEDury
 Inhalace minerální vodou i léková, pitná kúra, přírodní 
 uhličité a přísadové koupele, kondiční cvičení, edukační 
 programy, vyšetření orL specialistou, spirometrické 
 vyšetření, saturace o2 pulzním oxymetrem.

Spa & Wellness VILA VALAŠKA
Luxury spa & Wellness VILa VaLašKa patří mezi 
nejvýznamnější stavby v lázních Luhačovice od známého 
slovenského architekta Dušana Jurkoviče a nachází 
se v klidné lázeňské čtvrti nedaleko centra a kolonády.

VILa VaLašKa nabízí stylové ubytování v 9 apartmánech. 
prvky architekta Jurkoviče zde vidíte na každém kroku. 

VILa VaLašKa je přímo propojená s lázeňským hotelem 
VILa antoanEta, kde se nachází společná recepce pro oba 
hotely a vodní relaxační centrum.

V LuHačoVIcícH JE možnost LÁzEňsKé 
LéčBy u cELé ŘaDy onEmocnění:

 » onemocnění dýchacích cest

 » Bolesti zad a kloubů – nemoci pohybového aparátu

 » nemoci metabolické - léčba cukrovky

 » neurologické nemoci

 » poruchy krevního oběhu – nemoci oběhové

 » nemoci onkologické v remisi

 » nemoci trávicího ústrojí

• Praní a žehlení prádla, 
 záclon, závěsů včetně 
 chemického čištění

• Pronájem všech druhů 
 prádla 

• Technická pomoc při 
 výběru vhodného prádla 
 pro zákazníky

• Opravy prádla

• Doprava prádla 

• Služby zajišťujeme 
 do 24 hodin

Kontakt:  
Vladimír Blaha 

Telefon: 
602 762 364, 603 829 798 
E-mail: 
vladimir.teplice@seznam.cz

P r á d e l n a
 

BLAHA V. s.r.o.

Zajišťujeme kompletní servis 
prádla pro své ZákaZníky. 

provozovny: 
Teplice nad Bečvou 
Uherské Hradiště

Inzerce

Luhačovice, to je místo, kde máte možnost prožít nádherné 
chvíle díky malebnosti lázeňského městečka, ale také díky bohaté 
architektuře, kultuře a zejména blahodárnému čistému vzduchu 
a krásné přírodě.

„K lázeňské léčbě v hotelech MIRAMARE jsou využívány především 
přírodní léčivé zdroje,” říká MUdr. Mahdalíková a dodává: „v léčení 
nemocí je velkým přínosem hlavně pozitivní vliv přírodních minerálních 
luhačovických vod. Využíváme nejen 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 fyziotera-
peutem v oblasti hrudníku, šíje a zad. Mezi hlavní procedury 
patří různé masáže, rašelinové zábaly, přírodní uhličité koupele 
a mnohé další.”

Lázeňské hotely mIramarE

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA
Hotel leží v klidné lázeňské čtvrti Luhačovic v blízkosti parku 
a kolonády. čtyřhvězdičkový hotel tvoří 3 propojené hotely 
a nabízí komplexní služby pod jednou střechou. Klientům 
je k dispozici vodní relaxační centrum - 2 propojené bazény, 
whirlpool, sauna, parní lázeň, sluneční terasa, Jávský masážní 
salon. V hotelu nechybí ani ordinace zdravotnického personálu. 
Hotel je vhodný i pro mladší generaci a rodiny s dětmi 
- venkovní dětské hřiště v hotelové zahradě.



jEDInEčnÉ TERMální SIRnÉ PRAMEny
DlouHolETá TRADICE V lázEňSKÉ lÉčbě

www.lazne-losiny.cz

HoTEl nA oKRAjI lESA S VýHlEDy nA HřEbEny jESEníKů
RoDInná ATMoSfÉRA, Služby PRo DěTI

www.diana-losiny.cz

unIKáTní TERMální PARK
RElAXACE A zábAVA S CElou RoDInou

www.termaly-losiny.cz

oDboRná lÉčbA, InDIVIDuální PÉčE o HoSTy
PAnoRAMTICKý VýHlED nA MARIánSKÉ lázně

www.royalmarienbad.cz

MAlEbnÉ lázně V SRDCI MoRAVSKÉHo SloVáCKA
SPECIAlISTÉ V lÉčbě PoHyboVÉHo APARáTu A KůžE

www.laznenovaves.cz

TRADIční lázEňSKá lÉčbA
VlASTní lÉčEbnÉ MInERální PRAMEny

www.miramare-luhacovice.cz

ÚžASnÉ VoDní RElAXAční CEnTRuM
lÉčbA A RElAXACE V KlIDnÉM PRoSTřEDí

www.vila-antoaneta.cz

KulTuRní PAMáTKA DušAnA juRKoVIčE
STyloVÉ ubyToVání, VýjIMEčná bAlnEoTERAPIE

www.vila-valaska.cz

www.royalspa.cz

+420 720 99 88 77 I Po - Pá 8.30 - 17.00 hod.

ROYAL SPA news I občasník lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA 
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