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Dětská léčebna Vítkov modernizací získala prostornější jídelnu, vstupní halu a 

přibyly i nové pokoje 
 

Více místa na stravování, prostornější vstupní halu, rozšíření zdravotního úseku i zvýšení kapacity 

o deset lůžek se podařilo realizovat během půlroční rekonstrukce v dětské léčebně Vítkov.   

Malí pacienti mají k dispozici především prostornější jídelnu, kde se kapacita rozšířila z původních 

48 na 82 míst. Interiér je barevně sladěn a vyniká účelnost a vkusnost. Upraveno bylo i zázemí 

gastroprovozů (příprava a výdej jídel). Výdejna stravy je moderně vybavená a odpovídá 

nejpřísnějším normám a hygienickým předpisům. Úpravy se dotkly i skladů a zázemí pro 

zaměstnance. Děti a jejich doprovody již využívají také větší a komfortnější vstupní halu s recepcí 

a nechybí ani dětský koutek, malá prodejna s denním barem, venkovní krytá terasa s posezením a 

nové oddělení časování procedur. Malí pacienti a jejich doprovody si mohou také užívat větší 

tepelnou pohodu, kterou zajišťuje podlahové vytápění v jídelně a vstupní hale. 

Na úkor jednoho dvoulůžkového pokoje se rozšířil i zdravotní úsek. Vybudována byla další 

pracovna pro individuální rehabilitaci v prvním patře, což umožňuje podávat větší množství 

individuálních léčebných procedur. Investice směřovaly také do inhalatoria, které bylo vybaveno 

novými ultrazvukovými inhalátory.  

Ve druhé části přístavby vznikly čtyři nové světlé pokoje s kapacitou dvanácti lůžek, prostorná 

tělocvična a kolárna. Změna je patrná na první pohled vzhledem k proskleným balkónům a nové 

barevnosti fasády, kde převládá šedá doplněná červenou. Vítkov tak získal nejen moderní vzhled, 

ale i kvalitnější „hotelové“ služby. 

Investovaná částka dosáhla 42 mil. Kč s DPH. Stavbu realizovala firma 3V&H, s.r.o. a práce 

probíhaly od listopadu 2018 do června 2019. 

V současné době je po rekonstrukci v dětské léčebně Vítkov 108 lůžek. Celková kapacita dětských 

léčeben Lázní Luhačovice, a.s. je 278 lůžek a řadí se tak k největším dětským léčebnám v ČR. 

Všechny pokoje pro děti s doprovodem mají vlastní sociální zařízení. V loňském roce se zde léčilo 

okolo 1800 dětí.    

V luhačovických dětských léčebnách se léčí především nemoci dýchacího ústrojí, ale i obezita, 

nemoci trávicího ústrojí a také kožní a onkologická onemocnění a to již od 1,5 roku věku 

s doprovodem. Lázeňská léčba je založena na využívání účinku zdejších jedinečných minerálních 

vod i přírodních klimatických podmínek. Nedílnou součástí léčby je rehabilitace, hydroterapie, 

fyzikální léčba a edukace. Lázeňská péče uvedených onemocnění je u dětí plně hrazena všemi 

zdravotními pojišťovnami v ČR. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní stravování a 

ubytování. Délka lázeňské léčby je 28 dní. Děti do 6 let přijíždějí na lázeňskou léčbu s doprovodem 

většinou s jedním z rodičů, jejichž pobyt je také plně hrazen zdravotní pojišťovnou.   

Od roku 2013 akciová společnost Lázně Luhačovice investovala do modernizace dětských léčeben 

částku převyšující 70 mil. Kč s DPH. Kromě Vítkova se jednalo o rekonstrukci pokojů v dětské 

léčebně Miramonti, kde byl následně vybudován nový balneoprovoz poskytující uhličité koupele. 

V roce 2016 navíc investice ve výši 8 mil. Kč s DPH směřovala i do nákupu vily Vlastimily 

architekta Dušana Jurkoviče, kterou využívají děti s doprovodem.  
 

Pronájem obchodních prostor na kolonádě  

Na kolonádě nabízíme exkluzivní zrekonstruované prostory 20 nebo 40 m2 s výlohou a samostatným 

vchodem k dlouhodobému pronájmu. Hledáme hlavně originální či regionální prodejny, značkové 

butiky a menší gastronomické provozy jako je vinotéka, tapas bar, creperie nebo třeba čajovna.   
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