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Olomouckého kraje
Vážení občané,
právě držíte v rukou přílohu měsíčníku Olomoucký kraj věnovanou lázeňství. Jsem rád,
že právě náš region se může pyšnit tolika jedinečnými zařízeními.
Rozvoj tohoto oboru je zpravidla podmíněn kombinací vhodných přírodních podmínek
a šikovnosti lidí, kteří jich uměli využít. Některé lázně mají úctyhodnou tradici, jiné
vznikly až v minulém století. Také platí, že nebýt snahy pokračovatelů, řada zařízení by
zanikla, protože udržet je v dnešních podmínkách v provozu není vůbec jednoduché.
Pokud se naplní některé předpoklady, budou mít lázně v příštích letech ještě složitější
pozici než dnes. Očekáváme, že kvůli přístupu státu bude mít stále méně občanů šanci
dosáhnout na léčebný pobyt hrazený ze zdravotního pojištění. Před lázněmi proto stojí
výzva pokusit se získat co nejvíce klientů mimo tento systém. Bude to pro ně nepochybně
složité, proto se jim Olomoucký kraj bude snažit i nadále pomáhat propagací
a zapojením do projektů cestovního ruchu.
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Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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Polárium Arktika
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Lázně Teplice nad Bečvou

Lázně leží nedaleko města Hranice. K léčbě využívají minerální
vodu s vysokým obsahem oxidu
uhličitého. Ten se vstřebává přes kůži do krevního oběhu a je výtečným přírodním
prostředkem pro snižování krevního tlaku. Specialisté v lázních Teplice nad Bečvou
pomáhají pacientům nejen s rehabilitací po náročných operacích srdce, ale také
s osvojením si správných návyků zdravého životního stylu. Kromě klasické léčby poskytují pro širokou veřejnost léčebně-relaxační pobyty, koupele, zábaly, masáže, nově
ájurvédské a thajské olejové masáže. Různé druhy procedur lze zakoupit i jako dárek
pro své blízké.
Teplice nad Bečvou 63, 753 51 Teplice nad Bečvou
Telefon: +420 581 818 181, www.ltnb.cz
49°31'59.078"N, 17°44'46.036"E

V lázních Teplice nad
Bečvou si můžete vyz
koušet unikátní chlad
využívá vlivu velmi níz
ovou terapii, která
kých až extrémních tep
lot na lidský organizm
chladové terapii je org
us. Při celotělové
anizmus vystaven ve spe
ciální kabině mrazu oko
dobu 2 až 3 minut. Hlu
lo -120 °C po
boký mráz vám neub
líží, neboť se jedná o
vzduch, technicky absol
upravený suchý
utně zbavený vlhkosti.
Chlad je známý léčebný
bolestem a zánětům. Lék
prostředek proti
ařské studie ukázaly, že
jeho působení na celé
k léčbě revmatických i
tělo je vhodné
chronických zánětlivých
onemocnění pohybové
Pobyt v kryokomoře a
ho aparátu.
následná pohybová akt
ivita zvyšuje imunitu, zpo
mírní obtíže s artrózou
maluje stárnutí,
, lupénkou i celulitidou.
Tělo se díky mrazu výr
azně prokrví, zrychluje
vyplavování škodlivých
bolizmu, urychluje hojen
produktů metaí zranění a odstraňuje
pozůstatky zánětů. Po
žení organizmu v průbě
máhá i při přetíhu intenzivního tréninku.
Díky regeneračním úči
nkům výrazně zpoma
luje stárnutí a zvyšuj
účinkuje intenzivně a bla
e imunitu. Chlad
hodárně na celé tělo,
mobilizuje a aktivuje org
příznivě působí na celkov
anizmus, velmi
ý zdravotní stav a navoz
uje pocit štěstí.
Procedura probíhá v san
atoriu Janáček a je ne
zbytné si ji dopředu rez
fonicky nebo prostřednic
ervovat teletvím emailu. Vyzkoušej
te unikátní rehabilitační
nom z mála míst v celé
metodu v jedČeské republice, v lázníc
h Teplice nad Bečvou.
Telefon: +420 581 68
6 314 (3)
www.ltnb.cz
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Lázně Slatinice
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Lázně Bochoř

Lázně Slatinice leží v obci Slatinice, situované na úpatí Malého Kosíře. Jsou specialisty
na léčbu chronických nemocí pohybového ústrojí, bolesti zad, páteře a koubů. Léčebné
procedury jsou dále zaměřeny na pooperační stavy, nemoci z povolání a tělesnou
nadváhu. Základem lázeňské léčby jsou sirovodíkové koupele o teplotě 35–38°C,
příznivě působí také na některé kožní nemoci. K léčbným procedurám patří mimo
koupelí také plynové injekce, rehabilitační cvičení, koupele perličkové, masáže, léčebné
cvičení v bazénu, plynové koupele, bahenní zábaly, podvodní masáže, parafínové
zábaly, vířivá lázeň, elektroléčba, oxygenoterapie či magnetoterapie.

Jejich historie sahá do druhé poloviny 14. století, lázně
tak patří k nejstarším lázeňským místům na Moravě.
Díky složení sirnato-železitého léčebného pramene se
jim přezdívá Moravské Piešťany. K dispozici jsou koupele, zábaly a zdravotní masáž. Úlevu zde najdou lidé
s onemocněním kloubů a pohybového ústrojí, pacienti
s revmatickým onemocněním, ale také s nemocemi
žaludku. Příznivě působí i na klientky s gynekologickými potížemi.

Slatinice 29, 783 42 Slatinice
Telefon: +420 585 944 599, www.lazneslatinice.cz
49°33'44.546"N, 17°5'47.058"E

Lázně Bochoř, Náves 57/11, 751 08 Bochoř
Telefon: +420 581 205 045, www.bochor.cz
49°25'10.005"N, 17°25'42.018"E

3

Lázně Skalka
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Státní léčebné lázně Bludov

Lázně zaměřené na pohybové ústrojí – Skalka leží asi 12 km
od Prostějova a jsou známé svými čtyřmi minerálními prameny
s unikátním složením. Obsažený sylvin nemohou nabídnout žádné české lázně. Voda
z minerálních pramenů se využívá k pitným kůrám a je hlavní součástí všech vodoléčebných procedur, které napomáhají při léčbě pohybového ústrojí a chorob revmatického
charakteru. Zejména léčby onemocnění na degenerativním základě – artrózy, dále
k léčbě vysokého krevního tlaku, zánětlivých onemocnění průdušek, překyselení žaludečních šťáv, při zánětech a vředové chorobě žaludku a dvanácterníku, zánětlivém
onemocnění tlustého střeva, zánětech ledvin a při tvorbě močového písku a kamínků.

Lázně leží v malebném podhůří Jeseníků nedaleko
Šumperka a poskytují moderní lázeňskou péči,
založenou na nejnovějších lékařských poznatcích. Jsou orientovány jak na dospělé, tak
na dětské pacienty. U dětí se zaměřují zejména na léčbu obezity, dýchacích cest, ledvin
a močových cest a na léčbu pohybového aparátu. U dospělých nabídka zahrnuje celou
škálu procedur, přispívající především k léčbě pohybového aparátu.

Lázně Skalka, Skalka 81, 798 24 Pivín
Telefon: +420 582 384 168, www.lazneskalka.cz
49°24'11.383"N, 17°10'21.046"E

Státní léčebné lázně Bludov, Lázeňská 572, 789 61 Bludov
Telefon: +420 583 301 211, www.lazne-bludov.cz
49°56'23.338"N, 16°54'33.473"E
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Termální lázně Velké Losiny

Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí. Mají věhlas jak pro léčebné výsledky a jedinečné sirné termální prameny,
tak pro svou příjemnou polohu v podhůří Hrubého Jeseníku.
Léčivé termální prameny, jejichž teplota se pohybuje okolo 36°C, mají blahodárné
účinky na pohybový aparát, nervovou soustavu, respirační, kožní a oběhové nemoci.
Základní léčebnou procedurou jsou koupele
v termální vodě, která přispívá k relaxaci
svalstva či k ohebnosti kloubů. Lázeňská léčba
je určena dětem i dospělým.
Termální lázně Velké Losiny, Lázeňská 323,
788 15 Velké Losiny
Telefon: +420 583 248 308, www.lazne-losiny.cz
50°1'59.808"N, 17°2'9.899"E
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Priessnitzovy léčebné lázně
Jeseník

Díky svým osmdesáti pramenům a unikátnímu klimatu se lázně řadí k nejvýznamnějším
na světě. Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Vincenzi Priessnitzovi, místnímu
lidovému léčiteli nazývanému také „vodní lékař“, který založil první vodoléčebné
centrum a hydroterapeutický institut na světě. Pro lázně je typické léčení problémů
spojených s oběhovým a dýchacím ústrojím, kožními a duševními nemocemi, poruchami
látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí. Léčba je založena na využití přírodních léčivých
zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami.
Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
Telefon: +420 584 491 111, www.priessnitz.cz
50°14'27.551"N, 17°11'23.213"E
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Lázně Dolní Lipová

Lázně založil v roce 1829 Johann
Schroth a právě Schrothova kúra je
proslavila nejen na tehdejším území
Rakousko-Uherska, ale i v řadě
dalších míst Evropy. Kúra zahrnuje tři
důležité kroky – působení vlhkého
tepla, celkové zábaly a přísnou dietu.
Lázně jsou zaměřeny na léčbu
chronických neinfekčních kožních
nemocí (zejména psoriázy a atopického ekzému), onemocnění žláz
s vnitřní sekrecí, metabolických
poruch a pohybového aparátu.
Léčba obezity, realizovaná podle nejnovějších poznatků moderní medicíny, je tradiční a dlouholetou indikací
lázní.
Lázně Dolní Lipová,
790 61 Lipová-lázně 248
www.lazne.cz
50°13'41.153"N, 17°8'44.167"E
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Sanatorium Edel

Sanatorium leží ve Zlatých Horách, v podhůří Jeseníků. Je soukromou dětskou léčebnou
respiračních nemocí se speleoterapií. Specializuje se na léčbu opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčí dětské pacienty ve věku od 2 do 15-ti let, po dohodě ale také děti mladší, či dorost do 18 let. Léčba se opírá především o klimatoterapii,
speleoterapii, inhalace, rehabilitační cvičení a otužování. Každý pacient absolvuje na
začátku a konci pobytu vyšetření specialistou ORL. Čistota ovzduší je nepřetržitě
monitorována měřícími přístroji umístěnými v areálu léčebny.
Provoz je celoroční, kromě tří týdenní vánoční výluky.
Sanatorium Edel, Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory
Telefon: +420 584 425 327-8, www.speleoterapie.cz
50°15'7.711"N, 17°23'27.088"E

Solné jeskyně
Léčebné a relaxační kúry v solné jeskyni poskytují kromě odpočinku také léčebný efekt,
a to díky vlhkému onizovanému vzduchu, který je bohatý na minerály a stopové prvky.
Pravidelný pobyt v solné jeskyni působí jako prevence či podpůrná léčba při mnoha
obtížích. Patří sem například nemoci dýchacích cest (astma, infekce, bronchitida,
respirační alergie, zánět nosních dutin, záněty horních a dolních dýchacích cest),
alergie, poruchy imunity, počínající nemoci z nachlazení a chřipka, revmatologické
nemoci a artróza, snížená funkce štítné žlázy, nemoci zažívacích orgánů (vředová
nemoc žaludku, záněty tlustého střeva, katar žaludku), srdečně-cévní onemocnění,
dermatologické nemoci či dysfunkce nervové soustavy.
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Relaxační centrum Adam
Dluhonská 41, 750 02 Přerov
Telefon: +420 581 225 522, www.adam-pr.cz
49°27'18.633"N, 17°26'24.825"E

10
11•

Solná jeskyně Saltika
Lázeňský dům Praha, Lázně Teplice nad Bečvou, 753 21 Teplice nad Bečvou
Telefon: +420 581 687 005, www.saltika.cz
49°32'9.931"N, 17°44'30.197"E (parkoviště v lázních)

12•

Solná jeskyně Solana
8. května 519/11, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 204 290, www.solana.cz
49°35'44.253"N, 17°14'56.361"E

13•

Solná jeskyně Solvita
Lázeňský dům Douche, ul. Priessnitzova čp. 15/299, 790 03 Jeseník
Telefon: +420 584 452 579, www.solvita.cz
50°14'25.638"N, 17°11'13.632"E

14•

Solná jeskyně Šumperk
Pod Senovou 44 a, 787 01 Šumperk
Telefon: +420 583 283 316, www.wellyrelax.cz/solna-jeskyne
49°58'25.652"N, 16°57'16.261"E

15•

Relax Centrum Libina
Libina 27, 788 05 Libina
Telefon: +420 583 233 306, www.solne-jeskyne.info/relax-centrum-libina/
49°52'32.073"N, 17°5'5.024"E

16•

Solná jeskyně Jánského
Jánského 463/24, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 733 517 800, www.solnajeskynejanskeho.cz
49°34'43.144"N, 17°14'34.947"E

17•

Solná jeskyně Prostějov
Budovcova 16, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 582 333 372, 602 520 512, www.solnajeskyne-pv.cz/index.php
49°28'38.859"N, 17°7'6.989"E

18•

Solná jeskyně Zábřeh
Křižkovského 961/2, 789 01 Zábřeh
Telefon: +420 583 416 381
49°52'42.459"N, 16°52'44.860"E

Mapa, foto a texty: Machovský mapy s.r.o., www.machovsky.cz
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