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ÚVODNÍ SLOVO

Lázně Luhačovice mají nového 
generálního ředitele

Doba ukazuje, jak cenná je loajalita zaměstnanců

Od října 2021 stojí v čele akciové společnosti Lázně Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA. 
Po rozdělení největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts na samostatné 
Lázně Luhačovice, a.s., a Léčebné lázně Jáchymov a.s. bylo rozděleno i jejich exekutivní 
vedení.  Nově jmenovaný generální ředitel Ing. Jiří Dědek, MBA, pracuje ve společnosti 
již 25 let, z toho posledních osm let na pozici výkonného ředitele společnosti. Bez nad-
sázky lze konstatovat, že Lázně Luhačovice zná „do posledního šroubku“.

Mgr. Vladimíra Juřeníková je personální ředitelkou akciové společnosti Lázně Luhačo-
vice. V její péči je až na šest set zaměstnanců. Co obnáší její práce a jak se změnila v době 
poznamenané koronavirem?

„V Lázních Luhačovice působím 
celý svůj profesní život a je mi ctí 
pokračovat v řízení firmy na pozici, 
do níž jsem byl jmenován, a navázat 
tak na působení mých předchůdců 
– Ing. Josefa Krůžely, který společ-
nost řídil v letech 1992–2010 a za-
jistil přerod státního podniku na 
fungující lázeňskou firmu s jasnými 
vizemi a cíli, a Dr. Eduarda Bláhy, 
který je pak převedl přes bouřlivá 
období vládních restrikcí a prvních 
vln koronaviru a proměnil je na 
skutečné lázně pro 21. století. 
Těším se na spolupráci s týmem 
skvělých kolegů, jejichž práce si 
nesmírně vážím. Dnešní doba nám 
ukazuje, že kvalitní zaměstnanci 
jsou tím nejcennějším artiklem a já 
se o kvalitách těch našich přesvěd-
čuji každý den,“ řekl Ing. Jiří Dědek, 
MBA.
Dosavadní generální ředitel skupi-
ny MUDr. Eduard Bláha zůstává ve 
vedení jáchymovských lázní a také 
v pozici prezidenta Svazu léčeb-
ných lázní. 
V Luhačovicích je spolumajitelem 
a bude nadále působit na pozici 
předsedy představenstva. „V pří-

Vlaďko, co znamená pečovat o stov-
ky lázeňských zaměstnanců?
Péče o naše zaměstnance je velmi 
různorodá a nikdy nekončící práce 
se skutečně velkým množstvím denní 
operativy. Nejsem na to ale sama. Se 
zkušeným a obětavým týmem mých 
kolegyň z personálního oddělení se 
snažíme především poskytovat po-
moc a podporu našim manažerům při 
jejich personální práci, protože přímá 
komunikace a řízení zaměstnanců leží 
hlavně na jejich bedrech. A starat se 
o týmy složené jak z nových, tak dlou-
holetých pracovníků všech věkových 
kategorií, navíc od těch méně kvalifi-
kovaných až po zkušené odborníky ve 
své profesi, to už klade na naše kolegy 
ve vedoucích pozicích velký kus zod-
povědnosti. Máme však štěstí, že vět-

šina našich vedoucích jsou zkušenými 
kolegy s dlouhou praxí. A můžeme se 
pochlubit tím, že stovka našich za-
městnanců pracuje v lázních dokon-
ce už více než 20 let. A to je myslím 
důkaz toho, že Lázně Luhačovice jsou 
stabilní a dobrý zaměstnavatel. A jak 
víme, spokojený zaměstnanec rovná 
se spokojený host.
Jak se změnila Vaše práce v době 
pandemie? Najdete na koronaviro-
vém období něco pozitivního?
Práce všech manažerů se přepnula do 
módu „krizový management“. Dělat 
jakákoliv rozhodnutí v podmínkách 
pandemie, kdy není nic jisté a roz-
hodnutí či omezení přichází ze dne 
na den, je velmi náročné a stresující. 
Více než kdy dřív cítíte zodpověd-
nost za to, aby pokud možno nikdo 

nepřišel o práci a lidé měli výdělky, 
se kterými se dá slušně vyžít. Pozi-
tivních zjištění z doby koronaviru 
je několik. Máme kolem sebe nejen 
v managementu spolupracovníky, na 
které je možné se spolehnout, a kteří 
i v náročném osobním období (třeba 
i bez ohledu na vlastní onemocně-
ní) bojovali za udržení chodu firmy. 
Jednoznačně nejpozitivnější zjištění 
však je, že máme velké množství loa-
jálních zaměstnanců, kteří jsou s námi 
na jedné lodi. Přečkali s námi dlouhé 
období uzavření části provozů, někte-
ří byli bohužel na překážkách v práci 
za sníženou mzdu, další vypomáhali 
na jiných pracovištích a museli se tak 
naučit systém práce nového provozu.
Věřím však, že naši hosté to nijak ne-
pocítili a dostalo se jim stejně kvalitní 

Vážení hosté, milí čtenáři,

opět nás dohnal čas. Ani všemocný 
koronavirus jej nepřibrzdil. Brzký 
soumrak, první sníh, ledové květy 
na oknech, ale i čím dál časnější vý-
zdoba obchodů a ulic jsou neklam-
ným znamením, že Vánoce i nový 
rok jsou už zase za dveřmi. Advent 
by nás měl zpomalit, pomoci nám 
najít rovnováhu a namířit naši po-
zornost k nejbližším. Měl by…
Většina z nás si jej tak pamatuje 
z dětství, ale už řadu let jej pro-
žívá úplně jinak. Přiznejme si to. 
Ve shonu. Pod tlakem doby, médií 
a sociálních sítí plníme formu a na 
smysl zbývá stále méně času. Doba 
plná konzumu nás doháněla i v ten-
to čas. Koronavirus čas sice ne-
zpomalil, ale z obchodů i kanceláří 
nás loni vrátil k rodině. Mě osobně 
k ní nasměroval po 19 letech v čele 
lázní daleko od domova a po 10 
letech neustálého přejíždění mezi 
Jáchymovem a Luhačovicemi. Pro-
dej jáchymovských lázní pro mě byl 
impulzem, abych s překročenou pa-
desátkou začal zvolňovat, vystoupil 
ze své bubliny a zase nalezl rovno-
váhu mezi osobním a pracovním 
životem. Každodenní vedení lázní 
jsem proto předal Ing. Jiřímu Děd-
kovi, kterého po letech spolupráce 
považuji za více než důstojného 
nástupce. Směrování, strategické-
mu rozvoji lázní i jejich řízení se ale 
budu z nadhledu předsedy předsta-
venstva věnovat i nadále. Přirostly 
mi k srdci. Rozvojových projektů 
máme s partnery spoustu, některé 
i v desetiletém výhledu. Od uvedené 
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změny si ale především slibuji, že se 
na lázně a jejich chod konečně začnu 
dívat i z druhé strany. Očima jejich 
hosta nebo návštěvníka areálu, vaši-
ma očima. Že si konečně vychutnám 
jejich služby, nasaji atmosféru a jako 
pověstná kovářova kobyla přestanu 
chodit bos. Že se mnou nebudou naši 
manažeři či zaměstnanci lázní mlu-
vit filtrem organizačního řádu, když 
už nejsem generální ředitel. Že na 
kolonádě, v kavárně nebo při proce-
durách zapředu řeč mnohem častěji 
také s vámi. Těším se na to.
Protiepidemická opatření nám letos 
zase berou i ostrůvky milé vánoč-
ní atmosféry, jako trhy provoněné 
svařákem. Nezakazují však naštěstí 
lázeňské pobyty ani svařák v lázeň-
ských provozech. Pojďte si je tedy 
společně dopřát! Zákazy a omezení 
nás budou ještě nějaký čas prová-
zet, ale neměly by nám bránit v péči 
o zdraví, a to ani to duševní, na které 
mají lázně také blahodárné účinky. 
Tak co v nich prožít zimu nebo přiví-
tat jaro?
Krásné vánoční svátky, hodně zdraví 
a ve všech ohledech dobrý rok 2022.

MUDr. Eduard Bláha, 
 předseda představenstva

padě hledání mého nástupce jsme 
s kolegy z představenstva neuvažo-
vali o nikom jiném než o Ing. Děd-
kovi. 
Máme v něm jistotu, že lázně pove-
de nastaveným směrem. Já se těším 
na to, že uvidím lázně z jiné per-
spektivy, a že získám čas na naplňo-
vání našich rozvojových vizí,“ uvedl 
MUDr. Bláha.

péče, jako kdykoliv jindy. Rozhodně to 
pro kolegy nebylo a není jednoduché. 
Přesto s námi bojují dál. A za to jim pa-
tří velký dík.
Našli jste možnosti, jak v této složi-
té době zaměstnance za zmíněnou 
loajalitu ocenit?
Ano, byť hospodářské výsledky tomu 
příliš nepřály. Nemůžeme však v této 
těžké době zůstat jen u díků. Proto 

jsme všem zaměstnancům navýšili 
od 1. července 2021 mzdy o 10-12 %, 
což je dle našich informací nejvyšší 
přidání v regionu. A nyní, před Vá-
noci, dostanou naši zaměstnanci za 
jejich celoroční úsilí roční odměnu 
ve výši 12 tis. Kč pro každého, kdo 
odpracoval v letošním roce alespoň 
plných 6 měsíců.
Jaké výzvy vás nyní čekají?
Tou největší výzvou je i díky péči o za-
městnance udržet stávající personál 
a získat nové kolegy, protože pořád 
máme volné pracovní pozice. Nej-
častěji hledáme profese jako kuchař, 
číšník nebo všeobecná sestra. Navíc 
od nové sezony budeme potřebovat 
i další pracovníky na mytí nádobí, 
pokojské a sanitářky. Abychom tyto 
úkoly zvládli, musíme mít vedle kon-
kurenceschopných mezd i přitažli-
vý systém zaměstnaneckých výhod. 
A právě rozšíření benefitů je výzvou,  
na kterou se v příštím roce chystáme. 
Víc teď nechci prozrazovat, věřím 
však, že nám bude doba přát.

ING. JIŘÍ DĚDEK, MBA
V roce 1996 ukončil studium VUT 
Brno, fakulty technologické ve Zlíně, 
se zaměřením na technologie a ma-
nagement. V roce 2010 získal titul 
MBA na VUT v Brně pod záštitou No-
ttingham Trent University. Ihned po 
inženýrském studiu nastoupil do ak-
ciové společnosti Lázně Luhačovice, 
nejprve na pozici obchodního refe-
renta, následně vedl lázeňskou ces-
tovní agenturu Luhanka. V roce 2000 
převzal řízení obchodního oddělení, 
od roku 2008 byl provozním ředi-

telem společnosti. V letech 2009-11 
vedl Společenský dům a v roce 2011 
se stal obchodním ředitelem. V červ-
nu 2013 byl jmenován výkonným 
ředitelem společnosti a na této pozici 
působil až do konce září 2021, kdy 
převzal pozici generálního ředitele.
Je předsedou správní rady Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy, 
působí ve vedení Sdružení pro rozvoj 
Zlínského kraje a přednáší na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je ženatý 
a má dvě dospělé dcery.

Mgr. Vladimíra Juřeníková

Generální ředitel Ing. Jiří Dědek, MBA
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Na postkoronavirovou léčbu přije-
la v roce 2021 téměř polovina všech 
dospělých pacientů přes zdravotní 
pojišťovny. Stovky hostů využily i sa-
moplátecké rehabilitační pobyty po ko-
ronavirové nákaze.
V souvislosti s doléčením po koronaviru 
nebylo nutné jednat se zdravotními po-
jišťovnami o nových indikacích. Ve větši-
ně případů se jedná o diagnózu stavy po 
komplikovaném zánětu plic V/3 a dále 
i V/4 a V/5, které jsou součástí platného 
Indikačního seznamu.
Základní příznaky postkoronaviru, se 
kterými se naši pacienti potýkají, jsou 

zejména dušnost, kašel, který neustupu-
je, přetrvávající porucha chuti a čichu, 
únava, bolest svalů, porucha soustředě-
ní, nespavost či deprese. Lidé si stěžují, 
že jsou nevýkonní a zadýchávají se. Ně-
kteří ztratili svalovou hmotu, mají ome-
zenou mobilitu. Mnohdy se tyto obtíže 
objevují i u těch, kteří měli nekompliko-
vaný průběh vlastní nemoci.
„Využíváme osvědčené léčebné postupy 
obvyklé u onemocnění dýchacích cest 
a pochopitelně i letité zkušenosti s léč-
bou těchto nemocí. Mezi nejdůležitější 
procedury u postkoronavirových paci-
entů se řadí inhalace přírodní minerál-

Postcovidovou léčbu neodkládejte

Lázeňské pobyty pomáhají dětem nastartovat imunitu

Komentář: Co nás nezabije, to nás posílí
MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva akciové společnosti Lázně  
Luhačovice, rekapituluje uplynulých 20 měsíců z pohledu nejvyššího manažera 
zodpovědného za chod největších moravských lázní.

Čekárny pediatrů po celé republice se v posledních týdnech plní dětmi s nemoce-
mi dýchacích cest, některé z nich končí dokonce v nemocnicích.

Koronavirus nám hodně vzal. Často 
i ty nejbližší. Přesto nám ale také 
něco dal. Narovnává nám žebříčky 
hodnot. Platí, že všechno zlé je pro 
něco dobré. Co nás nezabije, to nás 
posílí. Ne každý, kdo je na nás tvrdý, 

to s námi myslí špatně. Nouze naučí 
nejen Dalibora housti a nový život 
a pokrok se rodí z bolesti a nepo-
hody.
Ke konci roku patří bilancování stej-
ně jako předsevzetí. Když se ohlédnu 

za posledními dvěma roky v našich 
lázních a přemýšlím o jejich budouc-
nosti, tak mě napadají podobná rčení. 
Sice to vypadá, že by bylo lepší rych-
le zapomenout, že cokoliv plánovat je 
neskonale optimistické nebo naivní.  

Již rok poskytuje naše společnost lázeňskou léčbu a rehabilitaci po prodělaném 
onemocnění covid-19. 

„Na vině je lockdown v minulém roce, 
kdy děti zůstaly mimo kolektivy. Nese-
tkávaly se s běžnými nemocemi a jejich 
imunita se neposilovala,“ vysvětluje 
MUDr. Jana Rydlová, ředitelka dětských 
léčeben v Lázních Luhačovice, a.s. „Je to 
podobné, jako když člověk po autoneho-
dě zůstane několik měsíců ležet. Ochab-
nou mu svaly, nemůže si pak hned zabě-
hat. Podobně ochabla dětská imunita,“ 
doplňuje J. Rydlová.
Naše dětské léčebny se na nemoci dý-
chacích cest specializují. Unikátní léčivé 
vody spolu s rehabilitací pomáhají léčit 

Pravda je ale taková, že jsme se za 
ty dva roky naučili víc než za deset 
předchozích. Lépe rozlišujeme pod-
statné od zbytného. Řešení hledáme 
rychleji, nacházíme rezervy, zbavuje-
me se zbytné byrokracie. Pojďme se 
podívat, čím vším jsme v lázních za 
ten zvláštní čas prošli, co jsme odžili, 
odpracovali a vybojovali. Příval no-
vých situací a jejich řešení postupně 
překrývá ty překonané a vyřešené. 

Už i nyní, po pouhých dvou letech, si 
připadám jako archeolog opatrně od-
krývající vrstvu za vrstvou. Sediment 
paměti. Amnézií snad ještě netrpím, 
ale i tak jen stěží řadím události do 
časové řady. Bylo toho tolik…
V závěru roku 2019, ve kterém lázně 
navštívily rekordní počty hostů, jsme 
slavnostně otevřeli zrekonstruovanou 
kolonádu, připravovali obnovu Vodo-
léčby a vykročili do sezony 2020.  

i řadu dalších onemocnění. „Míří k nám 
například děti s astmatem, s atopickým 
ekzémem, pomáháme dětem s Cro-
hnovou chorobou a dalšími nemocemi 
zažívacího ústrojí i pacientům po onko-
logické léčbě. A v tomto období léčíme 
i hodně dětí, které prodělaly několik zá-
važných respiračních infektů za sebou. 
Například zápaly plic, pohrudnice, záně-
ty průdušek či záněty dutin. V dětských 
léčebnách poskytujeme komplexní péči 
pro dětské pacienty od 1,5 roku až do 18 
let věku. Děti do věku šesti let přijíždějí 
s doprovodem, který má pobyt rovněž 
plně hrazený zdravotní pojišťovnou,“ 
přibližuje J. Rydlová. V Luhačovicích 
dětem poskytujeme také rehabilitaci po 
prodělaném koronaviru. „Opakovaně 
jsme viděli, že došlo u dětí, které k nám 
po koronaviru přijely, k vymizení náma-
hové dušnosti, kašle, normalizovaly se 
ventilační parametry, zvýšila se tělesná 
zdatnost, posílila se jejich imunita. Děti 
se pak rychleji zařadily do kolektivu 
a mohou opět sportovat,“ říká J. Rydlová.
Přímo do léčebny je přiveden jeden 
z luhačovických léčivých pramenů, kon-

krétně Nová Janovka. Je výborná nejen 
k přírodním minerálním koupelím, ale 
i na pitnou kúru a inhalace.
Při pobytu v lázních nemusí mít rodiče 
obavy, že dítě zamešká výuku. Základní 
škola při dětské léčebně zajišťuje ce-
loročně prezenční výuku pro všechny 
žáky, kteří se v Luhačovicích léčí. V době, 
kdy na většině škol fungovala pouze dis-
tanční výuka i u těch nejmenších dětí, 
byla naše škola i školní klub v provozu. 
Školám, které jsou zřízené při zdravot-
nických zařízeních, byla udělena výjim-
ka a děti ji tak mohly navštěvovat.
Co je tedy potřeba udělat, aby dítě 
mohlo využívat lázeňskou péči hra-
zenou zdravotní pojišťovnou? Rodič 
by se měl nejprve obrátit na praktic-
kého lékaře pro děti a dorost, který 
může vypsat na základě posouzení 
zdravotního stavu dítěte tzv. návrh na 
lázeňskou péči. Pomoci může zpráva 
od odborného lékaře, například aler-
gologa či kožního specialisty, která je 
přiložena k návrhu. Tento návrh na 
lázeňskou péči má platnost 6 měsíců 
a průměrná doba na vyřízení se pohy-

buje okolo 3-4 týdnů. Léčebný pobyt 
trvá 28 dnů.
Děti mohou využívat blahodárných 
účinků minerálních vod i jinak než 
přes zdravotní pojišťovnu. „Na období 
jarních prázdnin jsme připravili krát-
kodobé pobyty. Kromě dětí ve školním 
věku mohou na pobyt přijet také rodiče 

s dětmi či prarodiče s vnoučaty, které 
do školy ještě nechodí. U těchto pobytů 
máme léčebný program se zaměřením 
na posílení imunity nejen pro děti, ale 
také pro dospělé. Je to skvělý způsob, 
jak posílit imunitu a taky utéct v zim-
ních měsících ze smogem postižených 
měst,“ upozorňuje na závěr J. Rydlová.

Uhličité koupele mají děti ve velké oblibě

Prim. MUDr. Petr Pšenica, vedoucí lékař 
Lázeňské polikliniky

 Inhalace je nepostradatelnou součástí postcovidové rehabilitace

MUDr. Jana Rydlová, ředitelka dětských 
léčeben

JAK DO LÁZNÍ PŘES ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU?
Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte ošet-
řujícího lékaře o vypsání tzv. návrhu na lázeňskou 
péči. Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče a lá-
zeňské místo podle Indikačního seznamu. Pacient má 
právo na výběr lázeňského zařízení.
Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař 
zdravotní pojišťovny. Bez jeho souhlasu pojišťovna 
lázeňskou léčbu neposkytne. V odůvodněných přípa-
dech může revizní lékař namísto komplexní lázeňské 
péče schválit pouze péči příspěvkovou.
V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní 
pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které paci-
enta předvolají k nástupu. Komplexní lázeňskou péči 
čerpá dospělý pacient v době pracovní neschopnosti. 

Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celoden-
ní stravování a ubytování. Doba platnosti návrhu na 
komplexní lázeňskou péči je zpravidla 3 měsíce od 
jeho schválení zdravotní pojišťovnou.
U příspěvkové lázeňské péče hradí zdravotní pojišťov-
na lázeňskou léčbu. Ubytování a stravování si léčený 
hradí sám a během pobytu není v pracovní neschop-
nosti. Doba platnosti návrhu na příspěvkovou lázeň-
skou péči je 6 měsíců ode dne jeho schválení zdravotní 
pojišťovnou.
Podstatné je, že lázeňská léčba není zařazena do tzv. 
indukované či vyžádané péče. Vašemu ošetřujícímu 
lékaři proto nehrozí žádné sankce za to, že vám lázně 
předepíše.

ní vodou, která má mukolytický účinek 
a s tím spojené efekty. To znamená, že 
rozpouštějí hlen v dýchacích cestách, 
ale též pomáhají ke zklidnění zánětlivě 
změněné sliznice. Umožňují lidem pro-
čistit dýchací cesty, odkašlat a tím se 
zvětšuje funkční kapacita plic. Využívá-
me přírodní minerální vody, které mají 
vysoký obsah oxidu uhličitého. Dále je 
to celá škála fyzioterapeutických metod, 
při kterých s klienty cvičíme či trénuje-
me dechovou gymnastiku. Při ní fyziote-
rapeut instruuje pacienta ke správnému 
dýchání a plnému bráničnímu dechu, 
který umožňuje prodýchat všechny 
plicní laloky, zkvalitní okysličení krve 
a umožní tak zbavit se zbytku zánětu 
v plicních tkáních. V průběhu pobytu si 

tak pacienti osvojí nejen dechovou gym-
nastiku, ale i léčebný tělocvik, tedy reha-
bilitační techniky, díky kterým pak může 
v regeneraci plic pokračovat i v domá-
cím prostředí. Výsledkem léčby u nás je 
ve většině případů zlepšení tělesné kon-
dice a může se též zlepšit funkční kapa-
cita plic,“ říká MUDr. Petr Pšenica.
„Důležité je zaměřit se na prevenci 
a nepodceňovat zdravotní problémy, 
které mohou v souvislosti s tímto one-
mocněním nastat. Regeneraci plic po 
prodělání covidu-19 proto zbytečně 
neoddalujte. Včasný začátek rehabili-
tace dýchacího ústrojí dává naději na 
zlepšení výkonnosti až na úroveň před 
samotným onemocněním,“ upozorňuje 
P. Pšenica.
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Kdo má láskyplnou rodinu, zvládne vše, co mu život nastaví!
Veselá nálada, hravé oči, ve kterých se odráží laskavost s očekáváním, co nové 
bude následovat… to vše nás přivítalo u hlasatelky Marie Retkové, která se bě-
hem rozhovoru rozpovídala o tom, co právě dělá, i o tom, jak vyhrát tenis s pa-
nem Berdychem.

ROZHOVOR

Host do domu, Dopoledne s Dvojkou 
a v současnosti Noční Mikrofórum…
Váš profesní život je často spojen 
s Českým rozhlasem Dvojkou.
Máte naprostou pravdu. Noční Mikro-
fórum mě baví, protože si do něj zvu 
různé osobnosti, které mě zrovna za-
ujmou tím, čím se zabývají. Je skvělé, 
že po dohodě s dramaturgyní je jejich 
výběr na mně, čili součástí té produkce 
je vždy takové to moje osobní zaujetí 

a nasazení. Jednoduše jsou témata, kte-
rá mě zajímají, a vždy si říkám, aby to 
zajímalo také moje posluchače.
Využíváte v Luhačovicích i lázeňské 
služby?
To vyloženě ne, jezdíme jako samoplát-
ci na rekreační či rekondiční pobyty. Na 
ubytování volíme vždy hotel Alexan-
dria, který je naprosto kouzelný svojí 
prvorepublikovou atmosférou.
Alexandria má ale i zcela novou 
část…
… ano, to máte pravdu a my vyzkou-
šeli ubytování v obou, v té secesní i té 
moderní, a každá měla svoje výhody. 
Když si otevřu okno v pokoji té zadní 
nové části, tak není problém zavřít oči 
a hned usnout. Takový je tu klid. Obě 
budovy jsou propojené úžasnou Spa 
částí ve stylu římských lázní a musím 
říct, že tam je relax naprosto dokonalý. 
Osobně využívám hodně plavání a pak 
masáže. Pokud mohu poradit, před 
masáží si jděte zaplavat, protože tím 
vám výborně změknou tkáně na těle 
a masáž je daleko výživnější a účin-
nější. A když se to skloubí s vynikající 
kuchyní, kterou Alexandria nabízí, tak 
ten týden tady prostě nemá chybu a po-
zitivně nás nabíjí.
Co dalšího Vás dále profesně napl-
ňuje?

Už sedmým rokem je to Křeslo pro 
Fausta, které je realizováno jedenkrát 
za měsíc pro 1. Lékařskou fakultu Kar-
lovy univerzity a probíhá právě ve Faus-
tově domě. Do křesla si zvu osobnosti 
jak z lékařského prostředí, tak kultury 
či veřejného dění. Nadstavbou těchto 
rozhovorů jsou knihy, které z nich vzni-
kají, a už jich vyšlo celkem šest! V sou-
časnosti nám sice s tímto formátem se-
tkávání lehce zamíchal koronavirus, ale 
už se vše zase pomalu rozjíždí.
Jak jste vlastně prožila ty měsíce ko-
ronavirových uzávěr?
My jsme byli s manželem separovaní 
na naší chalupě na Šumavě, kde jsme 
chodili hodiny krásnou přírodou a ne-
potkali živáčka. Byly opravdu dny, kdy 
jsme nepotkali doslova živou duši. Sice 
to bylo na jednu stranu příjemné, pro-
tože člověk, který celý život pracuje 
s lidmi v ruchu města, tak rád vyhledá-
vá samotu, ale toto bylo až moc. Hodně 
nepřirozené. A to až tak, že nakonec byl 
člověk rád, že někoho potkal.
Vaší velkou láskou je sport, který 
nejvíce?
Jednoznačně tenis a basket, s man-
želem potom máme rádi kolo a pěší 
turistiku. To zavítáme do plno koutů 
v Česku i zahraničí. Rádi jezdíme do 
Luhačovic a vyjíždíme z nich na cyklo 

a pěší výlety. A je to pár let zpátky, kdy 
náš výlet byl hodně dobrodružný. Teh-
dy totiž byly informace, že se tam ně-
kde potulují medvědi. Tak my jsme byli 
takoví jako ve střehu. Dokonce jsme se 
i občas zastavili, abychom si zkontrolo-
vali, kde jsme, stále jsme měli zapnu-
té mobily a když jsme ztratili signál, 
rychle jsme šlápli do pedálů, abychom 
se na něj zase rychle vrátili. Jeden z po-
sledních krásných výletů byl výšlap na 
Čubův kopec s nádhernou rozhlednou 
nedaleko hranic se Slovenskem. Kraj 
kolem Luhačovic prostě milujeme!
Stále jezdíte do Luhačovic na teniso-
vé turnaje?
Ano, jezdím, a kromě nádherných spor-
tovních zážitků si zde naplno užívám 
genia loci. Tenisový turnaj probíhá v je-
dinečném historickém areálu a ta at-
mosféra první republiky na vás dýchne, 
ať chcete, nebo ne. Někdy si až říkám, 
že nám chybí dobové oblečení a staré 

typy tenisových raket a byli bychom 
v úplně jiné době.
Jaký zápas jste si zde zatím nejvíc 
užila?
Musím přiznat, že to byla čtyřhra 
s tatínkem Tomáše Berdycha. Byla jsem 
s ním vylosována do smíšené čtyř- 
hry a pamatuji si, jak jsem si vyloženě 
říkala, že teď to nesmím zkazit, nebu-
du dávat rány a budu se snažit trefit. 
A my jsme to dali 25krát přes síť a on 
jako gentleman mi to nahrával a já si to 
opravdu naplno užila.
Jste hodně aktivní osoba. Jak nabírá-
te nové síly?
Jednoduše, ráda spím. Mám úplně jiný 
pocit, když vstávám z postele, než když 
do ní jdu. Ale já i běžně, když jde na 
mě únava, tak si prostě lehnu a chvilku 
spím. Někdy čtvrt hodiny, někdy dvě.
A co Vám dává sílu ve chvílích, když 
je člověk tak zvaně dole a potřebuje 
se znovu silně nadechnout?
Rozhodně moje rodina! To jsem po-
znala, když jsem procházela náročným 
obdobím mé onkologické nemoci. Šlo 
o stav, kdy predikce byla 50 na 50, a to 
věřte, není jen tak se s tím vyrovnat. 
To vůbec nebylo jednoduché. Trvalo 
to celý rok, než jsem se z toho dostala, 
a rodina v tu dobu byla prostě úžasná. 
Dodnes mi hlavou zní věta mojí dcery: 
„Maminko, když půjdeš na chemotera-
pii, tak si nechám ostříhat vlasy a dám 
ti je!“ Myslím, že ten, kdo má fungující 
a láskyplnou rodinu, zvládne vše, co 
mu život nastaví.
 Děkujeme za rozhovor.
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Tradičně jsme ji zahájili plesem, chysta-
li se na další rekordy návštěvnosti a ve 
zprávách zachytávali zprávy o situaci 
v Číně, která byla tak daleko. Po březno-
vém šoku, kdy začala rychle padat čísla 
návštěvnosti a s nimi i práce pro naše 
zaměstnance, se dostavily obrovské 
obavy. Programy státní pomoci ještě ne-
existovaly, příjmy vypadly, hosté chtěli 
zpátky zálohy a předpovědi mluvily 
o hranicích zavřených na dva roky. Udr-
žet zaměstnance, nebo je propustit, a na 
jak dlouho a pro kolik lidí nám vystačí 
prostředky, když vyplatíme odstupné? 
Tuhle téměř hamletovskou otázku jsme 
si zpočátku pokládali každého posled-
ního dne v měsíci. Lázně pak byly ně-

jaký čas úplně zavřené, později mohl 
být na pokoji jediný pacient, jindy zase 
mohli do lázní jen pojištěnci. Variant 
bylo spousta. To, co vláda oznámila na 
tiskovce, bylo na hony vzdálené tomu, 
co s prodlením vypadlo z byrokratické-
ho soukolí. Takový byl i nešťastný osud 
skvělé myšlenky státních lázeňských 
voucherů, které úřední šiml ohlodal 
na kost, až se ztratil smysl. Ten postrá-
dala i logika, s jakou byla aplikována 
pravidla ochrany hospodářské soutěže 
na objem podpory. Tato pravidla mají 
chránit malé soutěžitele na trzích před 
giganty a monopoly. Tady ale odpíra-
ly velkým firmám stejnou podporu na 
pracovníka, jakou dostávaly malé. Po 

chvilce letního oživení a uvolnění kul-
tury přišla další vlna a s ní pohotovost 
pro zdravotníky, kteří se stali rezervou 
pro nemocnice. Lázně měly poskytovat 
záložní lůžka pro koronavirové paci-
enty nebo být místem pro soustředění 
a izolaci ohrožených seniorů, případně 
bezpečným ubytováním pro vyčerpané 
zdravotníky. Verzí bylo mnoho a jistota 
žádná. Do toho jsme testovali, dezin-
fikovali, izolovali a utahovali opasky 
v nákladech i investicích. Dokonce jsme 
zvažovali, že obětujeme již potvrzenou 
dotaci na rekonstrukci Vodoléčebného 
ústavu. Je sice štědrá, ale obnova tohoto 
areálu spolyká dalších 70 mil. Kč, které 
může být v této době těžké vůbec utr-

žit, a mohly by chybět na mzdy. Nebylo 
snadné najít odvahu, ale dobře, že jsme 
ji našli! Do toho jsme vyjednávali se za-
hraničním investorem, který po složi-
tém vyjednávání a auditu převzal Lázně 
v Jáchymově, abychom snížili naši anga-
žovanost v postiženém odvětví. Také se 
nám střídali ministři. A s nimi nejen po-
hled na opatření, ale i na potřebnost láz-
ní. Až počátkem roku 2021 našly lázně 
svou přirozenou pozici v boji s pande-
mií. Jsou místem následné rehabilitace 
a léčby postkoronavirového syndromu, 
a ještě později otevírají rekondice pro 
vyčerpané zdravotníky. To, co v časo-
vé ose na přiloženém obrázku vypadá 
jako plavba ve vlnkách, sice nahoru 

a dolů, ale klidně a v rytmu, byl sou-
boj s divokým mořem, které se čas od 
času zklidnilo, než udeřilo s mnohem 
větší silou. S každou další vlnou (kolik 
že jich už vlastně bylo?) byla ale patr-
ná naše větší otužilost, odolnost, ale 
i organizovanost. I proto hledíme do 
budoucnosti se vztyčenou hlavou. Ani 
současná vlna koronaviru a opatření 
okolo něj, ani skoro trojnásobné ceny 
energií, na tom nic nezmění. Po letech 
tučných musí přijít hubená. Růst nelze 
do nekonečna. Počítáme s tím a lázně 
budujeme s dlouhodobou perspekti-
vou jako hodnotu, která má přetrvat. 
Děkujeme, že jste v tom s námi a držíte 
nám palce.

Marie Retková na tenisovém turnaji 
osobností v Luhačovicích

M. Retková, zdroj – Blesk, Tonda Tran
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Na oltář pomyslných kulturních obětí mimo-
řádných opatření padly v Luhačovicích přede-
vším velké festivaly. Ten hudební i divadelní. 
Už dvě sezony se nekonalo oblíbené řezbářské 
sympozium. Téměř utichlo Lázeňské divadlo. 
Ostatně první předzvěstí druhého ochuzeného 
roku v pořadí byl přeložený 25. ročník lednové-
ho reprezentačního lázeňského plesu. S vírou, 
že to bude poslední škrtnutí v kalendáři akcí, se 
plánovalo, připravovalo a organizovalo.
Vzdát se tradičních projektů není pro pořada-
tele nikdy jednoduché rozhodnutí. Proč, může 
se ptát host s pocitem, že v létě se přece žilo 
téměř „normálně“. Je však třeba mít na zřeteli, 
že velké akce je nutno plánovat s velkým časo-
vým předstihem. Jsou nesmírně organizačně 
i finančně náročné. Není možné plánovat v ne-
jistotě. Zrušení je vždy až ta poslední varianta, 
protože vedle již vynaložených finančních pro-
středků přijde na zmar především hodně prá-
ce a úsilí. A tak se hledají cesty a cestičky, jak 
přinést kulturním fanouškům to, co od kulturní 
sezony očekávají. Jedna z nich dovedla pořada-
tele Festivalu Janáček a Luhačovice k myšlence 
uspořádání alespoň jednodenního Festivalové-
ho zastavení, které mělo již podruhé odložený 
29. ročník festivalu alespoň připomenout. Třetí 
červencový pátek nechyběl tradiční ceremoniál 
u busty Leoše Janáčka, komentovaná procház-
ka ve stopách známého skladatele ani večerní 
koncert Janáčkova komorního orchestru. Ně-
kolikrát během léta ožilo i Lázeňské divadlo. 
Nejméně dvakrát týdně se rozezněla hudba na 
Lázeňském náměstí, protože kolonádní koncer-
ty, jakožto venkovní akce, byly jednou z mála 
pořadatelských jistot, byť svázaných platnými 
hygienickými opatřeními.
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Nový průvodce architekturou Luhačovic představuje 60 budov

Kulturní léto. Mělo se stát, (ne)stalo se...

„Tady pramení architektura“ je projekt, jehož záměrem je předsta-
vit Luhačovice s větším důrazem na jedinečnou architekturu, jed-
notlivé stavby a jejich tvůrce.

Ohlédnout se za kulturní sezonou je v posledních dvou letech troš-
ku smutný úkol. U mnoha tradičních projektů najdeme poznámku 
„zrušeno“ či „přeloženo“. Přes mnohé potíže, nejasné podmínky 
a nečitelný vývoj epidemické situace se pořadatelé kulturních akcí 
nevzdávají.

Podle projektové manažerky města Luhačovi-
ce a spoluautorky projektu Jarmily Ďurďové 
dostanou návštěvníci i místní spoluobčané 
díky novému projektu šanci odkrýt při svých 
procházkách historii a příběhy jednotlivých 
budov. „Představení rozmanité místní archi-
tektury jsme chtěli uchopit trochu jinak, proto 
se návštěvníci seznámí s budovami prostřed-
nictvím jejich architektů, stavitelů a stavební-
ků.“
Tištěný průvodce s mapkou nabízí hned tři 
různě dlouhé trasy, představuje 35 architek-
tů a 60 budov. Důležitou součástí projektu 
jsou QR kódy, kterými organizátoři a vlastní-
ci objektů postupně označí všechny zájmové 
budovy na trase. Kódy zájemce zavedou do 
webového prostředí, v němž se dozví další po-
drobnosti o architektech, stavebnících, histo-
rii budov, ale také zajímavé příběhy obyvatelů 
jednotlivých objektů.
Nový turistický průvodce byl oficiálně před-
staven 14. listopadu ve 14 hodin na terase ho-
telu Alexandria před téměř stovkou nadšenců. 
Ti se po symbolickém křtu brožurky starostou 
města Marianem Ležákem vydali na komen-
tovanou prohlídku architektonických skvostů 
Luhačovic. Průvodkyněmi jim byly spoluau-
torky projektu PhDr. Blanka Petráková a Mgr. 
Ladislava Horňáková. První delší zastávka 
byla v hotelu Radun, kde majitelé hotelu, Jana 
a Marek Nesázalovi, uvítali návštěvníky sklen-
kou svatomartinského vína. Následovala krát-
ká prohlídka hotelu, který byl navržen svě-
toznámým architektem Bohuslavem Fuchsem 
ve funkcionalistickém stylu. Procházka pokra-

čovala kolem hotelu Palace, radnice, poštovní-
ho úřadu, ulicí Dr. Veselého až k Divadelní ka-
várně. Zde čekalo další překvapení v podobě 
horké medoviny od majitelů Divadelní kavár-
ny a restaurace, manželů Kubíkových.
Mnoho zajímavých informací se návštěvníci 
dozvěděli také o Jurkovičově domě, Vile Alp-
ská růže, Vile Pod lipami, Malé a Velké koloná-
dě, Inhalatoriu i hale Vincentka.
Brožuru s mapkou si mohou zájemci o archi-
tekturu vyzvednout i v Informačním centru na 
lázeňské kolonádě.
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Jednu novinku mohli lázeňští hosté přece jen 
zažít. V jedinečném prostředí novotou stále 
ještě svítící kolonády proběhla benefiční akce 
pro nadaci Korunka pomáhá, jejímž se akciová 
společnost Lázně Luhačovice stala partnerem. 
Večerní módní přehlídka českých módních ná-
vrhářů v čele s Beátou Rajskou byla doplněna 
celodenním doprovodným programem. Zlatou 
korunou akce pro Korunku byl více než milio-
nový výtěžek, který putoval na pomoc potřeb-
ným.
Tradiční jsou naopak Dny slovenské kultury, 
které proběhly v obou covidových sezonách. 
V roce 2020 byly poslední akcí před uzavřením 
divadel, v roce 2021 s četnými omezeními, ale 
přece jen přivedly slovenské umělce na luhačo-
vická pódia.
Je bláhové těšit se na novou kulturní sezonu? 
Je to rozhodně nelehké. Zrovna teď, krátce před 
koncem roku, v době znovu sílící epidemie one-
mocnění, jehož jméno se nám už ani nechce 
vyslovit. První nelehká rozhodnutí už byla uči-
něna. Neproběhne tolik oblíbená silvestrovská 
oslava a 25. ročník lázeňského plesu se znovu 
odkládá. Ale do dalších měsíců se díváme s op-
timismem a věříme v uskutečnění řezbářského 
sympozia, oblíbeného koncertu Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR, v návrat krásné hudby na 
Festivalu Janáček a Luhačovice, v uskutečněné 
spolupořadatelství 22. ročníku Divadelních Lu-
hačovic i houslové Akademie Václava Hudečka. 
Těšíme se, až znovu ožije Lázeňské divadlo i pó-
dium na Lázeňském náměstí. Těšíme se na teni-
sový turnaj osobností i jubilejní 10. ročník Dnů 
slovenské kultury. Těšíme se na to, že se brzy 
znovu potkáme s živým uměním i našimi hosty. 
Držme si palce a brzy na viděnou!

Hotel Alexandria má svou atmosféru v každém ročním období

Hotel, který vystavěl Alexandr Lozovský se 
svojí stavební firmou Hrabě & Lozovský, nese 
jméno právě po svém majiteli. Hotel věnoval 
Alexandr Lozovský své druhé manželce jako 
svatební dar.
Alexandria je reprezentativní pětipodlažní ho-
tel v monumentálním klasicizujícím stylu. Své 
první hosty hotel přivítal v roce 1939. Tehdej-
ší tisk považoval stavbu hotelu za „poslední 
architektonický počin, který Luhačovice po-
vznesl na lázně světového formátu a středisko 
moderní společnosti“. Stín druhé světové války 
však dolehl i na Alexandrii. Po sezoně v roce 
1942 byl zabaven pro vojenské účely. V dubnu 

1945 byla existence hotelu ohro-
žena. Vincenc Jančařík, tehdejší 
hotelový vrchní, vzpomíná, jak 
německá armáda namontovala 
na nosné sloupy dynamitové ná-
lože. Nakonec však (nejspíš díky 
objevu zásob dobrého vína ve 
sklepení) od demolice upustila. 
Po roce 1948 se stal hotel díky 
prvotřídní obsluze a špičkové 
kuchyni oblíbeným místem mi-
nistrů, prezidentů i zahraničních 
vládních delegací. Často zde ve své době veče-
řeli Vlasta Burian, Adina Mandlová nebo Milan 

Kundera. Kvalitní kuchyně hotelu 
však nebyla pro hosty lákadlem 
pouze v minulosti, je jím i dnes. 
I vy si můžete vychutnat zdejší 
vyhlášený Chateaubriand, kávu 
z místní pražírny, nebo vyzkoušet 
zážitkovou gastronomii v podobě 
šambrování koňaků či flambování 
přímo u vašeho stolu. V roce 2010 
se Alexandria dočkala zlomové re-
konstrukce. Ta jí navrátila původní 
prvorepublikový lesk a obohatila 

ji o novou moderní budovu s největším luha-
čovickým wellness centrem.
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