
P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla
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Obnova kolonády 
nejlepším projektem roku 2020

Vládní pomoc: mediální obraz 
versus realita

Cílem ocenění je upozornit na pozitivní příkla-
dy v památkové péči a poděkovat těm, kteří se 
podílejí na uchovávání kulturního dědictví. Od-
borná porota sestavená z členů vědecké rady 
Národního památkového ústavu, Mezinárodní 
rady pro památky a sídla a dalších spolupra-
cujících institucí vybírala z 23 nominací ve čty-
řech hlavních kategoriích. V kategorii Obnova 

památky/restaurování komise ocenila Lázně 
Luhačovice, a.s., za obnovu lázeňské kolonády 
s halou Vincentka. „Ocenění od samotných pa-
mátkářů nás těší dvojnásob, protože sladit bě-
hem rekonstrukce naše představy s jejich poža-
davky nebylo vždy jednoduché,“ říká generální 
ředitel Lázní Luhačovice, a.s., E. Bláha.
� Pokračování�str.�2 

Jak je to ve skutečnosti s pomocí státu lázeňským zařízením? Proč 
Lázně Luhačovice a Jáchymov nedosáhnou na ministerstvem pre-
zentované kompenzace v plné výši? Jsou velké firmy oproti malým 
společnostem znevýhodněny? Na všechny tyto otázky jsme se zeptali 
generálního ředitele Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Jáchymov 
MUDr. Eduarda Bláhy.

Pane řediteli, můžete čtenářům přiblížit slo-
žitou problematiku vládních kompenzací 
a jejich dostupnosti?
Nechci naše čtenáře nebo hosty nudit. Je oprav-
du složitá. Jde o téma pro ekonomická periodi-
ka, a tak nebudu zacházet do detailů. Obecně ale 
bohužel platí, že mezi vládními prohlášeními 
a následující realitou kompenzačních a podpůr-
ných programů je veliký rozdíl a bohužel také 
neskutečně dlouhá časová prodleva. Společně to 
vyvolává iluzi našich zaměstnanců a veřejnosti, 
že si zaměstnavatelé nemají na co stěžovat, když 
je jim tak štědře pomáháno, a současně k tomu, 
že se někteří ani pomoci nedočkají, protože jim 
rezervy na tak dlouhé přežití nestačí. Neskuteč-
ně dlouho totiž trvá příprava programů a jejich 
schvalování Evropskou komisí, které začínají až 
poté, co ministři na tiskovkách vychrlí své nápa-
dy. Ještě déle pak trvá vlastní proplacení přizna-
ných prostředků.  Programů je příliš a jejich pod-
mínky se liší, což komplikuje jejich administraci. 
Chybějící jednotný klíč navíc vede k nerovnému 
přístupu. A na tyto kompenzace stát navíc pohlíží 
optikou dotací, což tuto nerovnost jen narušuje 
a poškozuje velké zaměstnavatele.

Opravdu to trvá tak dlouho? Vždyť všude 
slyšíme, že se do týdne začnou předkládat 
žádosti a následující týden se začne s pro-
plácením.
Uvedu příklad délky příprav i proplácení na na-
šich lázních a programech pro ně. Program stát-
ních lázeňských voucherů byl připraven a noti-
fikován v září, ačkoliv byl prezentován v červnu 
a už od července lázně tak trochu na dobré slo-
vo přijímaly vouchery. Ty červencové jim byly 
propláceny v listopadu. Není to ale úplně dobrý 
příklad, protože šlo o pilotní pokus. Od té doby 
se situace ale nezlepšila. Zmíněný program by 
měl beze změn pokračovat i letos. Od prosince 
se o jeho spuštění mluví, ale dodnes není notifi-
kován Evropskou komisí. Je to ukázka absurdní 
byrokracie, která není v době krize a nouzové-
ho stavu na místě. Je to jako kdyby hasiči u ho-
řícího domu začali konstruovat nový hasičský 
vůz, místo aby k hašení použili starý, nebo jako 
kdyby čekali, až jim použití vozu schválí komi-
se, která se sejde za měsíc. V Jáchymově jsme 
hlavní část podpory za jarní krizi z programu 
Covid-Ubytování obdrželi 9. února. 
 Pokračování�str.�2 

Národní památkový ústav už posedmé uděloval ceny Patrimonium 
pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za rok 2020.  

Vážení hosté,

loňská lázeňská sezona byla jako horská dráha. 
Stejně jako naše životy v této podivné době. Na-
horu a dolů. Pády bez varování, beznaděj, solida-
rita, naděje, oživení a zase pády. Nic není jako dřív. 
Od podzimního sešupu se obsazenost lázní vzhů-
ru zatím nevydala. Nejspíš se to ještě nějaký čas 
nezmění. Naše lázně přišly o zahraniční návštěv-
níky, o hotelovou a wellness klientelu, o hosty re-
staurací, o kulturu, o více než třetinu tržeb, o řadu 
zaměstnanců, většinu rezerv. Museli jsme omezit 
údržbu, zastavit investice a razantně utáhnout 
opasek. Lázeňská města usnula spánkem téměř 
pohádkovým. Věčný ale rozhodně nebude! Pro-
budí je očkování a následné rozvolňování.
Přes všechny překážky se ale život v našich láz-
ních nezastavil. Na konci května jsme slavnostně 
a velmi důstojně zahájili sezonu. Tentokrát nejen 
symbolicky, ale po vynucené výluce opravdu. 
V Luhačovicích jsme doslova za 5 minut dvanáct 
ještě stihli počátkem září uspořádat Dny sloven-
ské kultury. Tuzemští hosté Jáchymova nepřišli 
ani o tradiční vánoční pobyty v Radium Paláci a ty 
silvestrovské si dokonce našly klientelu v obou 
lázních.
Rok jsme zvládli i díky pomoci státu. Není roz-
hodně zanedbatelná. Realita se ale od jejího 

mediálního obrazu významně liší. Jen příspěvky 
z programu Antivirus chodí včas. Na jaře nám po-
mohly krýt 15 % a na podzim 6 % osobních ná-
kladů. S ostatními kompenzacemi je to ale horší. 
Zůstávají dlouho na papíře a jsou zastropované 
tak nešťastně, že skupina naší velikosti v přepo-
čtu na zaměstnance nedosáhne ani na polovinu 
kompenzací pro OSVČ nebo malé lázně. Ve snaze 
nezvýhodnit velké a nenarušit obchodní soutěž 
je stát tímto přístupem naopak poškozuje. Limit 
by rozhodně neměl být absolutní, ale měl by být 
stanoven na relativní ukazatel. Velký na absolut-
ní strop dříve nebo později narazí a pro malého 
bude téměř nedosažitelný. Výsledkem tohoto 
zastropování je třeba nemožnost přijímat státní 
slevové vouchery, které ostatní lázně zase přijí-
mat budou moci. Jeden obsadí sotva 3 % kapacity 
a jiný kapacitu celou.
Během dosavadního průběhu krize se postavení 
lázní měnilo. Nejprve byly jediným uzavřeným 
zdravotnickým zařízením, pak se měly stát po-
mocnou kapacitou nemocnic nebo izolovat rizi-
kové skupiny. Až nyní ale začínají konečně plnit 
svou skutečnou roli. Rehabilitovat pacienty po 
koronaviru. Luhačovice již první z nich úspěšně 
doléčují. Na pojišťovnu i jako samoplátce. Ti za-
čínají ale mířit i do Jáchymova. K této skupině 
pacientů a hostů se nyní upíná naše naděje na 

dobu, než se zase začne operovat, proočkovanost 
dosáhne významného podílu a svět se začne vra-
cet do normálu.
Stále ale platí, že lázně jsou pro léčebné pobyty 
pojištěnců i samoplátců otevřené a velmi bez-
pečné. Odkládat nezbytnou zdravotní péči by 
bylo chybou. Proč nevyužít stávající čas překážek 
v práci k řešení přehlížených zdravotních obtíží 
a spojit jej třeba s procházkami v rozsáhlém luha-
čovickém lázeňském parku nebo po zasněžených 
pláních nad Jáchymovem, které jsou protkány 
i sítí udržovaných běžeckých stop?
Ať už přinesou další dny cokoliv, tak nás posiluje 
fakt, že se naši předchůdci museli během historie 
lázní vypořádat a také se vypořádali s mnohem 
horšími vlivy, než kterým čelíme my. Lázně pře-
žily sociální proměny, změny režimů nebo války. 
Přežijí i koronavirus! Nejspíš se trochu změní. 
Změna je ale život, byť zpočátku někdy bolí. Z his-
torie ale víme, že pokrok se rodí z bolesti stejně 
jako život sám.
Užijte si svůj pobyt v našich lázních, ať už se zde 
léčíte nebo třeba zase už i relaxujete, sportujete, 
případně vás přivedla touha poznat jejich okolí.

S úctou
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVO
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Dokončení�ze�str.�1�
Porota vyzdvihla komplexní přístup k obnově 
i prostupování přírody do architektury, které 
je pro Luhačovice typické. Ocenila také respekt 
k materiálům i kvalitu stavebních a restaurátor-
ských prací.
„Obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka 
jsme ocenili nejen proto, že samotná obnova 
byla provedena příkladně jak z hlediska použi-
tých materiálů, tak stran vysoké kvality řemesl-
ného provedení, ale rovněž proto, že obnova při-
nesla celkovou kultivaci prostoru,“ říká Ing. arch. 

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Ná-
rodního památkového ústavu, a dodává: “Luha-
čovická kolonáda se opět stala reprezentativním 
centrem tohoto lázeňského města i širší krajiny. 
Velmi oceňujeme také nadstandardní přístup in-
vestora, který k prezentaci hodnot areálu přistu-
puje dlouhodobě s citem a respektem.“
Luhačovický kolonádní komplex, který je kul-
turní památkou ČR, se celkově sestává ze tří 
vzájemně propojených objektů – haly Vincentka 
a Velké a Malé kolonády, které se nachází pří-
mo v lázeňském areálu nominovaném na zá-

pis do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Objekt od září 2018 do listopadu 2019 
prošel náročnou revitalizací, která cílila přede-
vším na maximální zachování původních prvků, 
pečlivé repliky i celkové citlivé architektonické 
zapojení do okolní krajiny. Rekonstrukci za více 
než sto milionů korun, která do kolonády přines-
la život, příznivě hodnotí také návštěvníci lázní.
V říjnu loňského roku získala revitalizace ko-
lonády a haly Vincentka již také Cenu hejtma-
na Zlínského kraje v soutěži Stavba roku 2019 
Zlínského kraje.

Obnova kolonády nejlepším 
projektem roku 2020 Vládní pomoc: 

mediální 
obraz versus 
realita

Léčebnou péči je možno poskytovat i v době nejpřísnějších epidemických 
omezení, v případě jáchymovských lázní však pouze dospělým osobám. Při-
jet můžete ale i na kratší, např. týdenní samoplátecký pobyt. A jak se můžete 
inspirovat v rozhovoru s P. Vavrysem na straně 3, nic nebrání tomu přibalit 
si s sebou také běžky. Sedm kilometrů vzdálený Boží dar, rodiště lyžaře Lu-
káše Bauera, je skvělým výchozím bodem pro milovníky běžkotoulek. Právě 
zde se nejlépe napojíte na Krušnohorskou magistrálu s desítkami kilomet-
rů upravených stop.

Dokončení�ze�str.�1�
Program se připravil v srpnu, koncem 
září jsme žádali, žádost byla schválena 
6. ledna 2021 a další měsíc trvalo pro-
placení. 

Mohl byste uvést příklad oněch iluzí 
a nerovností?
Například řada zaměstnanců si myslí, že 
nám stát proplácí 100 nebo 80 % z jejich 
mezd, respektive náhrad. Takto je prezen-
tován program Antivirus. Konkrétně jeho 
varianty A plus a A. Na ty ale lázně nedo-
sáhnou. Můžeme čerpat jen variantu B. Na 
překážkách můžeme hradit 60 % mezd, ze 
kterých nám stát uhradí maximálně 60 %. 
Díky dalším dílčím omezením a faktu, že 
vždy někdo musí pracovat, činila tato kom-
penzace za tři měsíce jarní krize 15 % ze 
všech osobních nákladů a za tři podzimní 
měsíce jen 6 %. Takové iluze nám ztěžují 
všechna vyjednávání se zaměstnanci a od-
bory.
Myslíme si, že největší nerovnost ale spo-
čívá v tzv. Dočasném rámci. Jde o limit 
podpor, který je stanoven absolutně a ne-
zohledňuje počet zaměstnanců, daňový 
přínos, ztráty obratu nebo jakýkoliv jiný 
relativní parametr. Pro malého je limit ne-
dosažitelný a pomoc prakticky neomeze-
ná, kdežto velký dříve či později na limit 
narazí. V našem případě o to dřív, že vláda 
pohlíží na celou skupinu jako na jeden pod-
nik a jednoho příjemce takto limitované 
podpory, což rychlost dosažení zmíněného 
limitu zdvojnásobuje.  Letos v lednu byl 
sice limit zvýšen na 1,8 mil. EUR, což nám 
dovolí čerpat pomoc i za podzim 2020, na 
kterou bychom s předchozím limitem ne-
dosáhli. Případné pomoci pro rok 2021 pro 
nás budou ale i s tímto limitem nedostupné 
a bolet nás bude zejména fakt, že jiné lázně 
budou moci hosty lákat na vládní čtyřtisí-
cové vouchery, které u nás kvůli stropu ale 
neuplatní.  Problém je patrný zejména při 
srovnání podpor přepočtených na zaměst-
nance s kompenzačním bonusem pro OSVČ. 
Limit nám omezil podporu na jednoho za-
městnance na 36 tisíc Kč od počátku krize 
do konce roku 2021.  Oproti tomu podpory 
vyplácené OSVČ po 500 korunách jen za rok 
2020 dosáhly i bez případných kompenzací 
nájmu téměř trojnásobné hodnoty a budou 
dál plynout. Dokonce prý ještě zvýšené.

Z lázní do bílé stopy aneb 
Jáchymovské běžkotoulky
Lázně Jáchymov jsou často označovány jako po-
myslná brána k objevování Krušných hor. Proč 
tedy nespojit lázeňský pobyt s aktivním pohybem 
v bílé stopě? 

Do lázní na 
meeting, briefing, 
brainstorming
Pracovní meeting můžete uspořádat 
i mimo obvyklé prostředí firemních kance-
láří či zasedací místnosti. A to i v nejvyšším 
protiepidemickém stupni. Hotel Radium 
Palace v Jáchymově vám nabízí nejen skvě-
lé zázemí pro strategické porady, ale pře-
devším možnost aktivního využití času po 
pracovním jednání. Hlavu si dokonale vy-
čistíte pobytem v přírodě, ať už na běžkách, 
na sněžnicích nebo při prosté procházce. 
Za pracovní i sportovní výkony vás odmě-
ní skvělou gastronomií v novém prostře-
dí Modré restaurace. Jako benefit můžete 
mezi pracovními meetingy pro své kolegy či 
obchodní partnery zajistit komplexní zdra-
votní prohlídku.

40%
úbytek hostů 

Náš rok  
2020
v číslech

– 360 
mil. Kč tržeb 100%

odhodlání bojovat  – 200
zaměstnanců 
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Přes mnohá omezení doby koronavirové lázně v Luhačovicích i Já-
chymově stále léčí všechny, kteří lázeňskou péči potřebují. Vedle 
pacientů po operacích pohybového aparátu či chroniků s nejrůz-
nější škálou diagnóz se začínají objevovat i tzv. postkoronaviroví 
pacienti, tedy ti, kteří prodělali komplikovanou formu onemocnění 
covid-19 a ke zlepšení zdravotního stavu potřebují důkladnou re-
habilitaci.

Nejen po COVIDu do lázní Jan Procházka: Nebýt mé ženy, tak už tady nejsem!
Oboustranný�zápal�plic�pan�Jan�Procházka�ve�svých�58�letech�málem�nepřežil.�S�myšlenkou�na�„těžší�
chřipečku“�bojoval�s�COVID-19�doma,�a�dlouho�věřil,�že�vše�vyleží�bez�pomoci�nemocniční�péče.�Jeho�
manželka�ale�pro�něj,�možná�na�poslední�chvíli,�zavolala�sanitku.�Z�lékařské�zprávy�vyplývá,�že�praktic-
ky�utekl�hrobníkovi�z�lopaty!

Petr Bílý: Po COVID-19 je pro mě i vyjití schodů 
sportovní výkon!
I�pana�Petra�Bílého�na�nemocniční� lůžko�připoutal�oboustranný�zápal�plic� s�vysokými�horečkami�
způsobený�onemocněním�COVID-19.�Ve�svých�61�letech�je�sportovec�tělem�i�duší,�i�přesto�se�s�následky�
nemoci�potýká�dodnes.�A�proto�rád�využil�možnosti�doléčení�v�Lázních�Luhačovice,�kam�přijel�jako�
jeden�z�prvních�pacientů�na�postkoronavirovou�léčbu.

Alena Jašíčková: Přijela jsem překonat splín…
…�a�lázeňské�prostředí�na�mě�působí�jako�zázrak.�Paní�Alena�Jašíčková�provozuje�hotel�v�Českém�Švý-
carsku�a�v�dnešní�složité�době�ho�musí�mít�zavřený.�Aby�neseděla�sama�v�prázdném�hotelu,�rozhodla�
se�udělat�něco�pro�své�zdraví�a�zregenerovat�tělo�i�ducha�v�lázních.

MUDr. Hnátek: Cestu do lázní neodkládejte

„V propouštěcí zprávě z nemocnice 
jsem měl doporučenou kontrolu na 
plicním, tak jsem se objednal, a právě 
doktorka z polikliniky mi doporučila 
lázeňskou péči. S lékařskou zprávou 
o vyšetření v plicní ambulanci a do-
poručením na lázně jsem zašel za 
svou praktickou lékařkou, která mi 
vypsala návrh a sama mi doporučila 
na doléčení Lázně Luhačovice, a. s. 

Prošel jsem vstupní prohlídkou 
u pana primáře a ten mi předepsal 
inhalace, uhličité koupele i dechová 
cvičení. Lékaři mi jako rehabilitaci 
doporučovali procházky na čerstvém 
vzduchu. Věřím, že to se mnou bude 
lepší a lepší, až budu úplně v pořádku. 
Podívejte se, jiná možnost tady ani 
není, umřít se mi ještě nechce…,“ říká 
Jan Procházka.

„Praktická lékařka mi vypsala žádost, 
kde jsem si mohl vybrat nejen místo, 
ale i lázeňskou společnost, ve které 
chci pobyt absolvovat. Dala mi na vý-
běr mimo jiné právě Lázně Luhačo-
vice s tím, že s léčbou dýchacích pro-
blémů mají dlouholetou zkušenost, 
a tak jsem vůbec neváhal. Jednak to tu 
dobře znám, mám poblíž rodinu, a na 
druhou stranu mají tyto lázně obecně 

dobré jméno. Lázeňskou léčbu mohu 
jednoznačně doporučit! Jakkoliv máte 
v nemocnici veškerou péči, kterou vám 
mohou dát, tak po propuštění praktic-
ký lékař nemá šanci s vámi nějak více 
pracovat. Dle mého názoru je důležitá 
i psychická rekonvalescence a tady si 
opravdu odpočinete. Můžete se sou-
středit skutečně na sebe, na své tělo 
a doléčení,“ popisuje Petr Bílý.

„Celoročně provozuji svůj hotel 
a nemám jednoduše čas odjet na 
dovolenou. Přijala jsem tedy sou-
časnou nutnost mít hotel zavřený 
jako šanci, abych svému tělu mohla 
trochu vrátit celé ty roky přechá-
zení různých neduhů. Jednoduše 
jsem si řekla, že když nemůžu pra-
covat, nechám tělo zregenerovat. 
A už teď můžu říct, že jsem úplně 
nadšená.
Jsem tu jako samoplátce. Vybrala 
jsem si klasický sedmidenní lázeňský pobyt. 
Procedury mi byly sestaveny na základě vy-
šetření primářem při vstupní prohlídce a dle 

zdravotních obtíží, s kterými jsem 
přijela. Cítím se tu opravdu bezpeč-
ně, dodržuje se zde velké množství 
opatření, aby se zamezilo případ-
né nákaze. Každý den nám měří 
teplotu. U stolu se drží rozestupy 
a spolu sedí pouze hosté, kteří sdí-
lejí pokoj. Když jsem na terapii, tak 
sedíme ob místo a nikde nečeká-
me, aby nedocházelo ke zbytečným 
kontaktům. Občas si tady s ostatní-
mi večer popovídáme ve vstupním 

foyer hotelu Palace, kde jsem ubytovaná, ale 
i tak poctivě sedíme s dostatečnými mezerami 
a v rouškách,“ sděluje Alena Jašíčková.

Hotel�Palace�v�Luhačovicích,�kde�se�regenerují�také�první�postkoronaviroví�pacienti

„Regeneraci plic po prodělaném Covidu-19 
zbytečně neoddalujte,“ říká primář Jiří Hná-
tek, hlavní lékař Lázní Luhačovice, a.s., a do-
dává: „Standardně byste měli u nejčastější 
indikace, což jsou stavy po komplikovaném 
zánětu plic, podstoupit lázeňskou léčbu 
do čtyř měsíců po ukončení hospitalizace. 
V současné době je však situace taková, že je 

tato doba ze strany zdravotních pojišťoven 
prodlužována, takže i v pozdějším čase bys-
te měli být úspěšní. Na druhou stranu včas-
ný začátek rehabilitace dýchacího ústrojí 
dává naději na zlepšení výkonnosti až na 
úroveň před samotným onemocněním. Cí-
lem lázeňské regenerace je vrátit pacienty 
zpět do normálního života.“ 

K léčbě jsem přistoupil jako ke sportovnímu  
soustředění 
Petr�Vavrys� je� celoživotním�aktivním�sportovcem.�Bývalý� reprezentant�v�orientačním�běhu,� cyk-
lista� a� horolezec.� V� roce� 2004� s� horolezcem�Radkem� Jarošem�a�mistrem� světa� v� běhu�na� lyžích�
Martinem�Koukalem�absolvoval�výstup�na�osmitisícovku�Čo�Oju.�To�je�však�jen�jeden�z�mnoha�jeho�
sportovních�zážitků.�Když�po�nezaviněné�autonehodě�poslouchal�prognózy�lékařů,�vybral�si�tu�nej-
pozitivnější�a�začal�bojovat� tak,� jak� je�mu�celý�život�vlastní.� Jsme�rádi,� že�mu�na�cestě�k�dalším�
sportovním�výkonům�pomohla�také�péče�v�našich�jáchymovských�lázních.

Do lázní jste přijel na doléčení po vážném 
úrazu. Můžete popsat, v jakém zdravotním 
stavu jste do lázní nastupoval a v jaké kon-
dici jste po 4 týdnech odjížděl?
Chtěl bych říct ve zkratce: přijel jsem s berle-
mi a nechodící, odjel jsem na běžkách, které 
jsem si s sebou přivezl, ale i přes moji veške-
rou snahu tomu tak nebylo. Nenapadl totiž 
sníh. Navíc, moje zranění, respektive operační 
zákrok byl náročnější a vyžadoval delší čas na 
rehabilitaci a rekonvalescenci. Jáchymov bo-
hužel nejsou Lurdy, i když jsem si to v duchu 
přál. Neodhodil jsem proto po 3 týdnech po-
bytu berle tak, jak jsem měl původně v plánu, 
nýbrž jsem s nimi pokorně na radu operaté-
ra i ošetřujícího lékaře a zkušených rehabili-
tačních pracovníků lázní pro jistotu dál jistil 
svoji stabilitu ještě o pár týdnů déle. Nicméně, 
odjížděl jsem ve velmi dobré fyzické kondici, 
psychicky odpočatý a “nakopnutý” nepolevit 
v nastoupené cestě zlepšování se.

Jaký byl váš běžný den v lázních? Jaký jste 
měl režim, jaké procedury jste absolvoval?
Můj běžný den byl docela nabitý a intenziv-
ní. Přišlo mi neefektivní strávit 4 týdny mého 
drahocenného času pouze absolvováním 3-4 
předepsaných procedur denně, jako obligát-
ních a velmi příjemných radonových koupelí, 
masáží, rehabilitačních cvičení či fyzikální léč-
by a pak už jen jídlo, polehávání, jídlo, četba 
a jídlo. Chtěl jsem se z lázní po týdnech v ne-
mocnici a hojení se doma vrátit v lepší formě, 
než jsem tam přijel. Proto jsem si přidával ješ-
tě lehké posilování a cvičení na jógové podlož-
ce na pokoji, ráno a navečer rotoped, odpoled-
ne alespoň hodinku či dvě chůze po okolí a po 
večeři plavání a chůze v bazénu. Navíc jsem 
si zakázal používat do mého pokoje v 3. patře 
výtah, a tak jsem ty schody dolů a nahoru dal 
na berlích denně 10-12krát. Musím se přiznat, 
že jsem už pak večer uléhal docela unavený 

a televizi jsem neviděl celý měsíc. Jen v neděli 
jsem se poctivě válel a odpočíval.

Zdá se, že vy nejste zrovna typický lázeň-
ský pacient, do rehabilitace jste se pustil 
opravdu naplno.
Ne, to asi nejsem. Navíc jsem měl pocit, že 
jsem tam toho času nejmladší (56 let) a tak 
trošku omylem a předčasně, proto jsem měl 
tendenci nesrovnávat se s přítomnými dříve 
narozenými s legitimním nárokem na lázně po 
celoživotní dřině, nýbrž se sebou samotným 
ještě před pár lety. Nechtěl jsem se jednoduše 
a se slzami v očích smířit s tím, že budu moc 
rád, když budu aspoň znova chodit, jak to ještě 
před operací u doc. Višni v Příbrami vypadalo. 
Byl jsem tak v Radium Palace pro mnohé asi 
trochu za exota, ale byly tam tak skvělé pod-
mínky i personál všude, kam se člověk obrátil. 
K tomu výborné jídlo, klid a pohoda. Prostě 
podmínky, jaké jsem nezažil ani na leckterém 
reprezentačním soustředění, tak jsem si z toho 
pobytu udělal svůj vlastní jáchymovský triat-
lon: léčba-soustředění-dovolená.

Pocházíte z Luhačovic, tedy lázeňského 
města. Proč jste se rozhodl pro léčení v Já-
chymově, tedy na druhém konci republiky?
Bylo to z celé řady dobrých důvodů, zejména 
jsem dal na doporučení a pádné argumenty 
pana generálního ředitele Bláhy. Navíc jsem se 
rozhodoval v době rozsáhlých koronavirových 
omezení nejen v sektoru lázeňství. Potřeboval 
jsem z důvodu včasné a důkladné rehabilitace 
nastoupit léčbu co nejdříve. Na moji opero-
vanou kyčel mi operatér doporučil pohyb ve 
vodě a jeden z mála bazénů v provozu v celé 
ČR byl ten léčebný v Radium Paláci. A také 
musím přiznat, že ze zvědavosti. Chtěl jsem 
zjistit, zda tatáž firma umí poskytnout stejně 
kvalitní péči v obou lázeňských městech. Na-
víc bych doma v Luhačovicích určitě pořád jen 
pracoval a nesoustředil bych se na léčbu a od-
počinek. Jsem moc rád, že jsem tuto nabídku 
na pobyt v lázních Jáchymov přijal. Potvrdila 
a v mnohém i předčila má očekávání.

Petr�Vavrys�během�výstupu�na�osmou�nejvyšší�horu�
světa�Čo�Oju�(8�210�m).�Dostal�se�až�do�výšky� 
7�700�m,�další�postup�k�vrcholu�mu�zhatil�silný�vítr)
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Covidu navzdory

Modrá restaurace hotelu Radium Palace od ledna v novém
Nejen hosté jáchymovského hotelu Radium Palace si mohou od 
11. ledna 2021 dopřát zážitkovou gastronomii v zářivém prostře-
dí nové Modré restaurace. Tato je určena především pro stravová-
ní hostů ubytovaných ve dvou nejdražších kategoriích pokojů, ale 
vyzkoušet ji mohou i ostatní návštěvníci a brzy snad i veřejnost.

Balneo v hotelu Jurkovičův dům prošlo rekonstrukcí
Rekonstrukce, a tím i zcela nové atmosféry, se dočkal prostor va-
nových koupelí, masáží, sauny i odpočíváren. Všechna tato mís-
ta získala nové ozvučení, a především nové barevné ladění, tolik 
typické pro styl architekta Dušana Jurkoviče. Původní hydroma-
sážní vany byly vyměněny za nejmodernější typy a jako novinka 
byla přidána vana pro vířivou koupel dolních končetin. Zastaralý 
saunový bazének nahradil populární ochlazovací džber a turbo 
sprcha.

Lázně se nezastavily ani ve svátečních dnech
Ani nejpřísnější prosincová omezení nezabránila několika desít-
kám našich hostů, aby strávili Vánoce a silvestr v lázeňské péči. 
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Jednalo se výhradně o léčebné pobyty, které atmosférou dokázaly 
přenést návštěvníky do jiného, téměř nekoronavirového světa. Vá-
noční a silvestrovské pobyty probíhaly uprostřed sněhové peřiny 
v jáchymovském hotelu Radium Palace. V Luhačovicích se hostite-
lem silvestrovských pobytů stal Jurkovičův dům.

Nové informační centrum v Jáchymově
V srdci jáchymovských lázní, v přízemí hotelu Astoria, přímo na-
proti hlavnímu vstupu do Lázeňského centra Agricola, pro vás po 
vzoru Luhačovic budujeme informační centrum. Ubytovaným hos-
tům i návštěvníkům Krušných hor bude infocentrum spolu s ex-
pozicí v Agricole poskytovat veškerý informační servis o destinaci 
a možnostech trávení volného času, včetně nejdůležitějších infor-
mací o radonové léčbě a místní raritě – dolu Svornost. Ten bude 
dokonce možné na tomto místě i „navštívit“. K důlní technice a štole 
v lázeňském parku a Saunovému dolu Agricola přibude v Astorii 
další důlní chodba, která vás dovede do podzemního dómu, ve kte-
rém zhlédnete virtuální prohlídku skutečného dolu Svornost.Modrá�restaurace�v�jáchymovském�hotelu�Radium�Palace

Pohádkově�zasněžený�hotel�Radium�Palace�v�Jáchymově

Balneo�v�hotelu�Jurkovičův�dům�s�novou�atmosférou


