
20

ných certifi kací medicínské kvality Evropské-
ho svazu lázní ze všech členských zemí EU 
a pozvolný růst zájmu zahraničních zdravot-
ních pojišťoven o uzavírání smluv s tuzemský-
mi lázněmi.

Ačkoliv se dnes do lázní jezdí již opět 
i za odpočinkem, turistikou, kulinářskými zá-
žitky nebo kongresy a fi remními aktivitami,  
hlavním motivem vždy byla, je a bude péče 
o zdraví, léčba i prevence. V případě léčeb-
ných pobytů vychází vždy z individuálního lé-
čebného plánu, sestaveného a dozorovaného 
lékařem, který je založen na kvalifi kované re-
habilitaci potencované podáváním procedur 
s indikačně a místně příslušným přírodním 
léčivým zdrojem. Právě tyto tradiční proce-
dury s prokazatelným léčebným účinkem jsou 
nejčastěji aplikovaným léčivým prostředkem.  

Díky využívání přírodních léčivých zdrojů 
je lázeňskou léčbu možné považovat za vý-
razně šetrnější k lidskému organismu, než je 
léčba medikamentózní či radikální nevratný 
lékařský zákrok. Lázeňská léčba má proka-
zatelné výsledky zejména u stavů po těžkých 
onemocněních i operacích a u chronických 
onemocnění. Cílem lázeňské léčby je dokončit 
léčebný proces v návaznosti na péči v nemoc-
nicích či odborných ambulancích. U chronic-
kých onemocnění je jejím cílem stabilizovat 
stav pacienta a průběh jeho nemoci. K lázeň-
ské léčbě patří také edukace a seznámení 
pacienta s nemocí i jejími možnými riziky 
v jeho dalším životě. 

Nejpalčivějším problémem českého lá-
zeňství, respektive následné lůžkové reha-
bilitační péče, jsou vedle nedostatku lékařů, 

fyzioterapeutů, masérů a sester především na-
prosto odlišné podmínky regulace péče mezi 
jejími dvěma segmenty. Tento systém zakotve-
ný v legislativě zcela jistě nese znaky nedovole-
né veřejné podpory jednoho segmentu na úkor 
druhého. Vyslání, délka pobytu ani cena péče 
na den v rehabilitačních ústavech není na roz-
díl od vyslání do lázní nijak regulována, ačkoliv 
jde o léčbu totožné indikace.  V praxi to zna-
mená, že pacient, který se ani tehdy, když se 
lékař prokouše nezbytnou administrativou, 
nedostane vinou rozhodnutí revizního léka-
ře pojišťovny do lázní, se obratem začne léčit 
v odborném rehabilitačním ústavu. Navíc zde 
nebude limitována jeho doba pobytu a ze zve-
řejněné struktury prostředků vydávaných po-
jišťovnami je zřejmé, že se systému veřejného 
zdravotního pojištění tento pobyt i prodraží.

Svaz léčebných lázní České republiky dnes 
sdružuje 46 lázeňských společností a více než 
20 000 lůžek. Je členem Evropského svazu 
lázní a platným partnerem i oponentem Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR.  Posláním svazu 
je kultivovat prostředí, vytvářet podmínky 
pro další léčebné lázeňství v České republice 
a hájit společné i individuální zájmy členů. 
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Rozhodně ne, pomyslnou křižovatku 
už mají dávno za sebou. Tradiční české 
lázně prošly během posledních let asi nej-
výraznější proměnu ze všech segmentů 
zdravotnictví. Prodělaly úspěšnou pri-
vatizaci, masivně investovaly do infra-
struktury, daří se jim udržovat medicín-
skou odbornost i sledovat poslední trendy 
v oblasti wellness nebo rozšiřovat obchod-
ní kanály a v marketingu se zlepšují mí-
lovými kroky

Většina českých lázní se snaží vyváženě 
kombinovat nabídku léčebných a relaxačních 
pobytů. Ze všech dostupných statistik je zřej-
mé, že se jim to daří. A to i přes fakt, že větši-
na lékařů má o kvalitách lázeňské rehabilitace 
jen minimální povědomí, že život společnosti 
se zrychluje a dnešní generace na tradiční lá-
zeňskou léčbu nemá čas. To spolu s restrik-
tivní politikou pojišťoven a řadou mezi lékaři 
zažitých nepravd o limitaci lázeňské péče sice 
vede k permanentnímu meziročnímu poklesu 
počtu léčených pojištěnců, ale počty návštěv-
níků, kteří si svůj pobyt platí sami, zatím stále 
rok co rok vzrůstají.

Nespornou léčebnou kompetenci českých 
léčebných lázní v evropském kontextu stvr-
zuje suverénně nejvyšší počet úspěšně ab-
solvova-

Více naleznete na www.lecebnelazne.cz
Ohledně případných dotazů neváhejte kontaktovat tajemnici SLL ČR, Ing. Terezii Kalfusovou 
na adrese Koněvova 54, 130 00  Praha 3. www.lazne-kur-spa.cz  www.lecebnelazne.cz
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Ofi ciální stanovisko VZP 
k léčebnému lázeňství v ČR

„VZP ČR chápe lázeňský léčebný pobyt nikoli jako pros-
tou rekondici či dokonce relaxaci, ale jako léčebný medicín-
ský postup. Dosažení pozitivních výsledků léčebného poby-
tu spočívá v propojení odborných znalostí lékařů a dalších 
specialistů, zajišťujících vysoký standard poskytované péče, 
s účinky přírodních léčivých zdrojů, rehabilitačních metod 
a se změnou životního stylu klienta. Z těchto důvodů má 
lázeňská léčebná péče a balneologie nadále své místo v ši-
rokém spektru lékařských postupů a oborů. Cílem VZP ČR 
je zajistit pro své klienty poskytování indikované, lékařsky 
opodstatněné zdravotní péče, medicínsky kvalitní, která je 
správně časově, ale i místně dostupná, při racionální fi nanční 
udržitelnosti v systému veřejného zdravotního pojištění.

Lázeňská péče v minulosti nebyla a v současné době také 
není započítávána do sledovaných regulačních omezení vy-
žádané péče praktických lékařů pro dospělé či praktických 
lékařů pro děti a dorost.

Od 1. 7. 2008 platí změna Metodiky pro pořizování a pře-
dávání dokladů VZP ČR, která dovoluje podávat „Návrh 
na lázeňskou péči“ vytištěný na PC. Tato změna je uvedena 
na stránkách VZP ČR.“
Mgr. Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR, 14.11.2008

Seznam léčebných lázní ČR
seznam členů SLL ČR

Od 1. 7. v souladu s Metodikou VZP závaznou pro 
všechny zdravotní pojišťovny můžete vystavit 
návrh v elektronické podobě.

Elektronickou verzi návrhu naleznete 
na www.lecebnelazne.cz

Stačí vyplnit na vašem počítači, vytisknout 
a odeslat na zdravotní pojišťovnu.

VYUŽIJTE NOVOU ELEKTRONICKOU 
VERZI NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Místo výskytu 
přírodního 
léčivého zdroje

Léčebné lázně Dospělí Děti, 
dorost

Bechyně Lázně FELICITAS, s. r. o., láz. hotel Jupiter www.orfeus-felicitas.cz VII, X

Bludov Státní léčebné lázně Bludov s. p. www.lazne-bludov.cz  VII IV,  V,  VII, 
VIII

Darkov – Karviná Lázně Darkov, a. s., www.darkov.cz  II, VI, VII, X

Františkovy 
Lázně

Lázně Františkovy Lázně a. s.  www.franzensbad.cz

 I, II, VII, XI
Monti Thermae a. s. www.monti-spa.cz

Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra www.lazne-mv.cz

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení www.volareza.cz

Hodonín Lázně Hodonín www.laznehodonin.cz  II, VI, VII

Jáchymov Léčebné lázně Jáchymov a. s. www.laznejachymov.cz VI, VII

Janské Lázně Státní léčebné lázně Janské Lázně s. p.  www.janskelazne.cz VI, VII, X I, V, VI, 
VII, X

Jeseník
Priessnitzovy léčebné lázně a. s. www.priessnitz.cz II, IV, V, IX, 

X, XI IV, V, IX, X
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení www.volareza.cz

Karlova 
Studánka Státní léčebné lázně Karlova Studánka  s. p. www.k.studanka.cz I,  II, V

Karlovy Vary

Alžbětiny Lázně a. s. www.spa5.cz

I,  III, IV, VII III, IV

Bohemia-lázně a. s. www.bohemia-lazne.cz

Imperial  Karlovy Vary a. s. www.imperial.kv.cz

Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra www.lazne-mv.cz

Nemocnice Na Homolce: Lázeňská léčebna Mánes www.manes-spa.cz

Sanatorium Astoria a. s. www.astoria-spa.cz

Thermal-F, a. s. www.thermal.cz

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení www.volareza.cz

Klimkovice Univerzální správa majetku a. s. Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz VI, VII, XI  VII, II, 
VI, XI

Konstantinovy 
Lázně Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. www.konstantinovy.cz II, VII

Lázně Bělohrad Anenské slatinné lázně a. s. www.belohrad.cz VII, X, VI VII, VI, X, XI

Lázně Bohdaneč Léčebné lázně Bohdaneč a. s. www.llb.cz VII

Lázně Kundratice Lázně Kundratice a. s. www.laznekundratice.cz VI, VII

Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart www.detskalecebna.cz V, X

Lázně Libverda Lázně Libverda a. s. www.lazne-libverda.cz II, VI, VII, IX

Lázně Toušeň Fakultní nemocnice Na Bulovce: Slatinné lázně Toušeň www.slatinnelaznetousen.cz VII

Lipová – lázně Schroth, spol. s r. o., Lázně Dolní Lipová    www.lazne.cz IV, VII, X X

Luhačovice

Lázně Luhačovice a. s. www.lazneluhacovice.cz

I, III, IV, 
V, VII IV, V

Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, s. r. o. www.miramare.luhacovice.cz

Anna Kneblová – Viola, LLD Praha www.luhacovicepraha.com

INTER ZNOJEMIA GROUP a.s. – lázeň. domy Niva I. a Niva II. www.niva.cz

Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra www.lazne-mv.cz

Mariánské Lázně

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. www.marienbad.cz
I, IV, V, VI, 
VII, VIII, XI

V, VII, 
VIII, XILS Royal Mariánské Lázně a. s. www.royalmarienbad.cz

Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra www.lazne-mv.cz

Mšené Lázně Lázně Mšené a. s. www.msene.cz VI, VII

Ostrožská 
Nová Ves Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o. www.laznenovaves.cz VII, X

Poděbrady

Lázně Poděbrady a. s. www.lazne-podebrady.cz

II, IV, VII II, IV, VIILéčebna Dr. L. Filipa s. r. o. www.detska-lecebna.cz

Lázně FELICITAS, s. r. o., láz. hotel Orfeus www.orfeus-felicitas.cz

Teplice nad 
Bečvou Lázně Teplice nad Bečvou a. s. www.ltnb.cz II II, X

Teplice
Lázně Teplice v Čechách a. s. www.lazneteplice.cz

II, VI, VII  VI, VII
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení www.volareza.cz

Třeboň
Lázně Aurora s. r. o. www.aurora.cz

VI, VII
Bertiny lázně  Třeboň s. r. o. www.berta.cz

Velichovky Lázně Velichovky a. s. www.velichovky.cz VI, VII

Velké Losiny Lázně Velké Losiny a. s.  www.lazne-losiny.cz VI V, VI, VII

Vráž Lázně Hotel Vráž s. r. o.  www.lazne-vraz.cz VI, VII

 Indikační skupiny 
 I  nemoci onkologické 
 II  nemoci oběhového ústrojí 
 III  nemoci trávicího ústrojí 
 IV  nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
 V  netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí 

 VI  nemoci nervové 
 VII  nemoci pohybového ústrojí 
 VIII nemoci močového ústrojí 
 IX  duševní poruchy 
 X  nemoci kožní 
 XI gynekologická onemocnění   


