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 MEDZINÁRODNÝ A DOMÁCI TURIZMUS

Podstatné rozlíšenie turizmu je vhodné rozpoznať podľa záujmu turistov v rámci ich voľnočasových 
aktivít na: 

Medzinárodný turizmus - je cestovanie a pobyt turistov určitého štátu v zahraničí vo voľnom čase 
kratší ako 1 rok, ktorého cieľom je oddych, poznávanie, kultúrne a športové vyžitie a pod. Podľa 
turistických prúdov z hľadiska daného štátu sa delí na príchodový a odchodový turizmus. Vo vzťahu 
k platobnej bilancii štátu sa delí na aktívny a pasívny zahraničný turizmus a .je kombináciou 
zahraničného aktívneho a zahraničného pasívneho turizmu.

Zahraničný aktívny turizmus - príchodový - príjazdový (incoming, inbound tourism) - je príchod 
realizovaný zahraničnými turistami na území domáceho štátu. Podľa UNWTO ide o cestovanie 
turistov zo zahraničia na kratšiu dobu ako 1 rok. Ich cieľom je vhodné využitie voľného času, 
poznávanie, rozptýlenie, zábavu, rekreáciu a pod. Pre ekonomiku predstavuje prínos, nakoľko 
turista uhrádza služby podnikateľským subjektom turizmu v príslušnej mene danej krajiny. Z 
hľadiska platobnej bilancie štátu predstavuje aktívum.

Zahraničný pasívny turizmus - odchodový - výjazdový (outgoing, outbound tourism) - je 
realizovaný a organizovaný za účelom vycestovania domácich turistov do iného štátu. Podľa 
UNWTO ide o cestovanie turistov štátu do zahraničia na kratšiu dobu ako 1 rok. Ich cieľom je 
vhodné využitie voľného času, poznávanie, rozptýlenie, zábavu, rekreáciu a pod. Predstavuje pre 
podnikateľské subjekty výdavky spojené s úhradou za poskytované služby v zahraničí v príslušnej 
mene. Z hľadiska platobnej bilancie štátu predstavuje pasívum.

Domáci turizmus - je realizovaný pre domáceho turistu na území vlastného štátu s cestovaním a 
pobytom domáceho obyvateľstva - turistov - vo vlastnej krajine s cieľom využiť voľný čas na 
odpočinok, poznávanie, rozptýlenie, zábavu, kultúrne a športové vyžitie a pod.



MEDZINÁRODNÝ TURIZMUS
Medzinárodný turizmus (foreign tourism) predstavuje cestovanie a pobyt obyvateľov určitého štátu v 
zahraničí vo voľnom čase kratší ako jeden rok, ktorého cieľom je oddych, poznávanie, kultúrne a 
športové vyžitie a pod.. Podľa turistických prúdov z hľadiska daného štátu sa delí na príchodový a 
odchodový turizmus. Vo vzťahu k platobnej bilancii štátu sa delí na aktívny a pasívny medzinárodný 
turizmus. 
Príchodový turizmus (inbound tourism/incoming tourism) je aktívny turizmus do cieľovej krajiny 
uskutočnený turistami iných krajín (výletníci, turisti). Podľa UNWTO ide o účasť osôb v turizme v 
cieľovej krajine kratšie ako 1 rok s cieľom využiť voľný čas. 
Odchodový turizmus (outbound tourism/outgoing tourism) je pasívny turizmus turistov určitého štátu 
cestujúcich do cieľovej krajiny. Podľa UNWTO ide o cestovanie turistov štátu do zahraničia na kratšiu 
dobu ako 1 rok a ich cieľom je využitie voľného času. 
Aktívny turizmus (incoming tourism) je príchod turistov do cieľového miesta. V medzinárodnom 
turizme ide o príchod zahraničných turistov do cieľovej krajiny (príchodový turizmus), ktorých 
výdavky v navštívenej krajine sa prejavujú v platobnej bilancii štátu ako aktíva.
Pasívny turizmus (outgoing tourism) je cestovanie turistov do cieľového miesta. V medzinárodnom 
turizme ide o cestovanie do cieľovej krajiny (odchodový turizmus), ktorých výdavky v odchodovej 
krajine sa prejavia v pasívach bilancie turizmu ako súčasti platobnej bilancie štátu. 



MANAŽMENT KÚPEĽNÍCTVA & WELLNESS V TURIZME

Kúpeľníctvo v turizme je pre turistu významný k udržaniu 
zdravého životného štýlu s predpokladmi nadobudnutia novej 
energie do budúcnosti. Kúpeľné miesta, termálne kúpaliská a 
akvaparky využívajú prírodné minerálne vodné zdroje a vhodné 
klimatické podmienky na zotavenie a relax, ako aj prírodné a 
budované kúpaliská s vodou určenou na kúpanie. Niektoré 
zariadenia do svojho programu zaraďujú služby pod lekárskym 
dozorom a výkonom liečebných procedúr. Veľké množstvo 
kvalitných prírodných prameňov (termálnych i minerálnych), 
zdraviu vhodné klimatické prostredie a nadštandard 
kúpeľníckych služieb predurčujú kúpeľníctvo v turizme na 
jednu z nosných produktových skupín turizmu na Slovensku. 
Termálne kúpaliská a akvaparky s celoročnou prevádzkou s 
netradičnými aktivitami pre zdravie túto ponuku dopĺňajú. 
Nejedná sa o oblasť klasického liečenia s liečebnými 
procedúrami a trvalou medicínskou starostlivosťou, ale o oblasť 
prevencie, relaxovania, oddychu i ozdravenia – wellness, 
fitness, beauty a pod. s maximálnym využitím prírodnej 
termálnej minerálnej vody a zdraviu vhodného klimatického 
prostredia.



Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský 
povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, tzv vrtov. Od obyčajnej 
pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo 
ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a svojou pôvodnou čistotou. Tieto výnimočné vlastnosti sú 
zachované vďaka jej podzemnému pôvodu a chránia ju pred každým rizikom znečistenia.
 Prírodné minerálne vody - vyvierajú v prírodných prameňoch i v umelých objektoch a na týchto 

miestach majú obsah rozpustených pevných látok vyšší ako 1000mg/l rozpustného CO2..
 Prírodné minerálne vody liečivé - podporujú, s prihliadnutím na svoje chemické zloženie a 

fyzikálne vlastnosti, ľudské zdravie vedecky dokázanými blahodarnými účinkami.
 Prírodné minerálne vody stolové - vďaka ich chemickému zloženiu, fyzikálnym vlastnostiam a 

tiež chuti je možno ich piť aj ako diabeticky osviežujúce nápoje. Obsah rozpustného CO2  je v 
nich vyšší ako 100 mg/l a obsah rozpustných pevných látok nižší ako 5000mg/l.

Vhodné je poznať obsah etikety na fľaši minerálnej vody aj s obsahom jednotlivých 
minerálnych látok v gramoch na liter príslušnej pitnej minerálnej vody. 
Zdroj prírodnej pitnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný z 
dôvodu preukázania stálosti zloženia a nezmenenia výživových vlastností. Následne môže 
byť uznaný za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou 
komisiou), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu. 
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré prevádzkujú zariadenia s využívaním 
termálnych vôd a minerálnych vôd alebo ich plnia do spotrebiteľských obalov, nesmú tieto vody 
označovať ako liečivé a zariadenia ako liečebné a ako také ich nesmú ich propagovať, ak neboli 
uznané za prírodné liečivé zdroje. 

PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA



KLASIFIKÁCIA VHODNÝCH VONKAJŠÍCH 
KLIMATICKÝCH PODMIENOK

  relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere presahuje 40 %; 
ročný úhrn trvania slnečného svitu je najmenej 1 650 hodín

  teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktoré v dlhodobom mesačnom priemere 
nepresahuje 13°C

   relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 87 %
  ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere nepresahuje hodnotu 50°C 

viac ako 25 dní v roku
  počet dní s hmlou, ktorý nie je v dlhodobom priemere väčší než 50 dní, a to v mesiacoch 

október až marec, a väčší než 15 dní, a to v mesiacoch apríl až september

  obsahuje viac rozpustených pevných látok alebo oxidu uhličitého ako 1000 mg na liter vody, 
vyznačuje sa určitým obsahom farmakodynamických silne aktívnych látok a s teplotou vody v 
mieste výveru viac ako 20°C. Nesmie obsahovať látky pre organizmus škodlivé a nijaké jej časti 
nesmú pochádzať zo znečisteného zemského povrchu. Pri posudzovaní účinku liečivých vôd na 
ľudský organizmus nemá úlohu iba ich chemické zloženie, ale aj fyzikálne vlastnosti, a to najmä 
teplota vody a osmotická koncentrácia..

  svojím zložením je vhodná na liečenie, vlastnosti merané 5 rokov, monitorovaná pravidelne a 
bola uznaná podľa kritérií a ukazovateľov vlastností minerálnej vody v zmysle zákona č. 
538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KLASIFIKÁCIA PRÍRODNEJ LIEČIVEJ MINERÁLNEJ VODY



VÝZNAM KÚPEĽNÍCTVA A WELLNESS V TURIZME

Významnými predpokladmi je existencia

 prírodných liečivých zdrojov (voda, bahno, plyn, klíma, vzduch, minerálne pramene)

 vhodného prírodného prostredia (ekologicky čisté prostredie s veľkými plochami upravených   
  parkov a sadov, kľud a pokoj, geoparky)

 spoločenského a kultúrneho života (filmové a hudobné festivaly, koncerty a výstavy)

Význam pre turistu

 nezastupiteľná úloha v prevencii udržania zdravia

 upevnenie organizmu turistu

 odbúravanie civilizačných chorôb aj pod dozorom lekára

Význam pre kúpeľné miesta

• komerčná báza poskytovania kúpeľno-liečebnej starostlivosti

• aktívne uplatňovanie funkcie zdravotnej a rehabilitačnej

• zvýšenie kreditu kúpeľov a Slovenska



INTERAKCIE KÚPEĽNÍCTVA V MEDZINÁRODNOM TURIZME
V - Z - V - O + P = Voda – Zem – Vzduch  – Oheň + Pohyb

dopravné zariadenia,
medzinárodné

regióny turizmu-destinácie

SPA health
(zdravie cez vodu)

obec, mesto, destinácia, 
kultúrno-spoločenské 

podujatia

SPA wellness
(pohybom pre 

zdravie) 
fakultatívne výlety

more, pláže, akvaparky,
termálne kúpaliská

ubytovacie zariadenia,
kúpeľnícke a wellness 

hotely, penzióny

prírodné liečebné, minerálne 
a termálne vodné zdroje, 

vhodné klimatické prostredie, 
zdravé potraviny, 

pitné kúry

turista

prírodné prostredie
V-Z-V-O 

vodavzduch

zemoheň



OCHRANA A BEZPEČNOSŤ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Úroveň bezpečnosti poskytovaných služieb je určená celkovými účinkami týchto hlavných 
zložiek:

  bezpečnosť objektov, stavieb a zariadení slúžiacich na ubytovanie a kúpeľnícke relaxačné      
   procesy (napr. balneoterapia, magnetoterapia a pod.),

  riadenie bezpečnosti (vrátane hodnotenia rizík na vyhodnotenie miery rizika a prijatie             
   príslušne vhodných bezpečnostných opatrení),

  kvalifikácia poskytovateľa služieb v kúpeľníckom turizme a odborná príprava                         
   zamestnancov v  bezpečnostných službách,

   dostupnosť a kvalita informácií o bezpečnostných aspektoch v stravovaní,

   dostupnosť hlásičov požiaru, evakuačných plánov, havarijných postupov a                              
    zariadení na zníženie škôd v prípade nehôd,

   oznamovanie rizík a nehôd miestnym bezpečnostným orgánom (SBS, hasiči, policajti).



OCHRANA A BEZPEČNOSŤ TURISTOV

V prípade ubytovacích služieb v kúpeľníckom turizme je vhodné venovať osobitnú pozornosť 
najmä:

  konzistentnému vymedzeniu objektov ubytovacích zariadení (typ, vek, veľkosť, výška),

  aspektom bezbariérového prístupu,

  osobitným požiadavkám zraniteľných turistov (deti, dôchodcovia, zdravotne ťažko                        
  postihnutý a pod.),

  požiarnym rizikám formou požiarneho schodiska, požiarnych hlásičov, odolností dverí,                 
  priečok, múrov a dostatočného množstva popolníkov,

  rizikám súvisiacich s krádežami formou trezorov centrálnych, izbových a schránkových,

  rizikám súvisiacich s oxidom uhoľnatým,

  rizikám vyplývajúcich z voľného pohybu a vstupu do ubytovacích zariadení formou                      
 priemyselných kamier, systému uzamknutia izieb digitalizovanou magnetickou kartou, výkonu     
 hotelovej bezpečnostnej služby (hotelový detektív) a pod.



POPULARIZÁCIA, PROPAGÁCIA A REKLAMY

Mediálne kampane

Medzinárodné veľtrhy a výstavy

Infocesty zahraničných novinárov a touroperátorov

Prezentácie a workshopy

Členstvo v medzinárodných turistických organizáciách

Pozícia značky Európskeho zväzu kúpeľov

Pozícia značky Slovenska

 



PRÍNOS TURIZMU PRE ZDRAVIE

SPA HEALTH & SPA WELLNESS

• relaxačno-regeneračný účinok
• rekreačno-športový účinok 
• zdravotná prevencia a zlepšenie zdravia
• znovunadobudnutie štandardnej fyzickej a psychickej kondície
• prevencia civilizačných ochorení
• možnosti využitia kúpeľno-liečebnej starostlivosti
• zvýšenie obsadenia ubytovacích kapacít v mimosezónnom období
• využívanie prírodných termálnych a minerálnych vôd
• uplatňovanie aktívneho pohybu vo vhodnom klimatickom prostredí



NÁVŠTEVNOSŤ V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2016

Návštevnosť:
Európa: 615 mil./50%
USA: 200 mil./16%
Stredný Východ: 24 mil./4%
Ázia+Austrália: 309 mil./25%
Afrika: 58 mil./5 %



USA:
Príchody turistov: 207 mil.
Príjmy: 326 bilion US$

Afrika:
Príchody turistov: 63 mil.
Príjmy: 38 bilion US$

Stredný východ:
Príchody turistov: 58 mil.
Príjmy: 88 bilion US$

Ázia + Austrália:
Príchody turistov: 323 mil.
Príjmy: 390 bilion US$

Európa:
Príchody turistov: 671 mil.
Príjmy: 512 bilion US$

NÁVŠTEVNOSŤ V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2017

Príchody turistov: 1.323 mil.
Príjmy: 1.332 bilion US$



NÁVŠTEVNOSŤ V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2018

Mapa medzinárodných turistických príchodov (v miliónoch turistov), príjmov z turizmu (v miliónoch USD) a nárast 
(%) oproti roku 2017. 
Zdroj: Svetová organizácia turizmu (UNWTO), júl 2019

                  USA                                     Európa                              Ázia+Austrália

Afrika Stredný Východ



PRÍJMY V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2018 (US$ mld.)

Zdroj: https://www.visualcapitalist.com/map-countries-by-tourist-spending/#; www.unwto.org



NÁVŠTEVNOSŤ V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2019

mld. medzinárodných 
príchodov

mil. príchodov za deň

USA
220 mil.

15% podiel

Európa
742 mil.

51% podiel

Afrika
71 mil.

5 % podiel

Stredný Východ
64 mil.

4 % podiel

Ázia+Austrália
364 mil.

25% podiel

zmena rastu

nárast návštevnosti (%)

Stredný Východ
Ázia+Austrália

Afrika
Svetový priemer

Európa
USA

výhľad na rok 2020

UNWTO index dôvery - UNWTO 
globálna prognóza príchodov v 
medzinárodnom turizme v roku 2020 
naznačuje, že rok 2020 bude lepší, 
resp. viac lepší ako rok 2019 a zmenu 
očakáva 43% partnerov



NÁVŠTEVNOSŤ V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2019
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VÝVOJ MEDZINÁRODNÉHO TURIZMU V EURÓPE DO ROKU 2030

Zdroj: UNWTO, máj 2017

Príchody turistov: 
(rok – počet turistov)

rok 1990 – 262 mil. 
rok 2016 – 615 mil.
predpoklad
rok 2030 – 744 mil.

Príjmy z odchodov turistov:
(rok – suma príjmov)

rok 1990 – 201 mil. US$
rok 2015 – 450 mil. US$
za rok 2015 (%):
6% z celkových odchodov
23% z odchodových služieb



MANIFEST EURÓPSKEHO TURIZMU O RASTE A ZAMESTNANOSTI

Turizmus je dôležitým hnacím motorom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podporuje 
hospodársky rast vytváraním príjmov, pracovných miest a investícií v Európe, ako aj svojím 
celosvetovým exportom na trhy, odkiaľ pochádzajú turisti a návštevníci. Pomáha udržať naše 
kultúrne a prírodné dedičstvo, vytvára príjmy na financovanie objektov a infraštruktúry z 
ktorých majú prospech turisti i obyvatelia. Podporuje spoločnú európsku identitu a občianstvo, 
ktoré sa vyznačuje rozmanitosťou. Európska komisia pre cestovanie (ETC) plánuje spustiť 
konečný text manifestu kampane o vyššom rozpočte EÚ pre turizmus po letnej prestávke v roku 
2018 a okrem riešenia podpory reštartovania turizmu vyvolaného pandémiou koronavírusu 
COVID-19 žiada naďalej vstupy na posilnenie, obnovenie a vylepšenie turizmu. 

PRIORITY

 Konkurencieschopnosť

 Digitalizácia

 Dobrá správa vecí verejných

 Spoločná propagácia a popularizácia

 Sezónnosť

 Zručnosti a kvalifikácie

 Udržateľnosť

 Dopravná prepojenosť
Zdroj:  www.tourismmanifesto.eu



KÚPEĽNÍCTVO & WELLNESS 
V MEDZINÁRODNOM EURÓPSKOM TURIZME

Európsky zväz kúpeľov (ESPA – European Spas Association) – strešná organizácia národných 
združení a liečebných podnikov v oblasti kúpeľov a kúpeľníctva zastupujúca 20 európskych krajín. 
Vytvorený je Európsky katalóg kvality s možnosťou udelenia certifikátu kvality:

EUROPESPA®wellness - certifikát je udeľovaný 
v kategóriách: 
 wellness hotel (holisticky prevádzkované 

wellness hotely) 
  hotel spa (kúpeľné oblasti v hoteloch, napr. 
    dovolenkové resp. kongresové hotely)
  day spa (denné kúpele a telocvične s wellness 
    centrom) 
  thermal spa (termálne kúpele a kúpaliská).

EUROPESPA®med - pre liečebné kúpeľné hotely, 
kúpeľné kliniky, zariadenia pre liečebné kúpele 
matky s dieťaťom, hotely s wellnessom a wellness.

European Spas Association (ESPA-AETC-EHV)
AISBL 10310/98
45, Rue de Tréves, 5th floor
1040 Brussels (Belgium)
Office tel: +32 2 4862502
https://www.europeanspas.eu/
Email: office@europeanspas.eu



EURÓPSKE KÚPEĽNÉ MIESTA
SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO  

Kritériami na zaradenie kúpeľných miest do zoznamu svetového dedičstva UNESCO sú história 
medicíny, architektúry, miera medzinárodnosti, historické módy a kúpeľné miesta, ktoré formovali 
fenomén kúpeľníctva a turizmu, ako aj kúpeľnej spoločnosti v Európe, najmä v 19. a začiatku 20. 
storočia a sú dôležitými bodmi pre rozvoj globálneho turizmu. V roku 2015 boli spracovávané 
odborné podklady pre rozhodnutie o konečnom zložení nominácie. Prímorské kúpeľné miesta zatiaľ 
neboli zahrnuté do nominačnej žiadosti. V apríli roku 2016 na rokovaní Medzinárodnej riadiacej 
skupiny v Prahe bolo rozhodnuté o konečnom zložení nominácie na zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Zúčastnené štáty vyslovili prianie predložiť nomináciu 11 vybraných 
európskych kúpeľných miest do Centra svetového dedičstva v Paríži v januári 2018 a následne 
posudzované.
Mestá nadnárodnej kandidátskej skupiny na zaradenie do zoznamu svetového dedičstva UNESCO 
"Veľké kúpele Európy" sú: 
Nemecko - Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (pôvodne ešte boli - Bad Homburg, Bad 
                   Pyrmont, Wiesbaden) 
Rakúsko - Baden pri Viedni (pôvodne ešte boli - Bad Ischl)
Spojené kráľovstvo - Bath
Česká republika - Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánske Lázně (pôvodne ešte boli -   
                              Luhačovice)
Taliansko - Montecatini Terme
Belgicko - Spa
Francúzsko - Vichy 

Zdroj: www.spaarch.cz



BAD EMS (NEMECKO)

Malé kúpeľné miesto Bad Ems má svoju zmienku už v roku 880, sa nachádza pri rieke Lahn v 
Spolkovej krajine Porýníe-Falk  na juhozápade Nemecka. Na malej rozlohe v 16. a 17. storočí sa 
začali budovať významné cisárske termálne kúpele, ktoré poctil svojou návštevou napr. ruský 
cár Mikuláš I. a Alexander II., nemecký cisár Vilhelm I., spisovateľ Dostojevskij a pod. Vyviera 
tu 15 termálnych minerálnych prameňov s teplotou od 27°C do 57°C. Využívajú sa 
predovšetkým pri onemocneniach dýchacích ciest, hrtanu, hltanu, zažívacieho ústrojenstva a 
niektorých metabolických poruchách.



BAD KISSINGEN (NEMECKO)

Bad Kissingen je ďalšie významné nemecké kúpeľné miesto nachádzajúce sa v Bavorsku, Dolných 
Frankoch pri rieke Saale. Miestne termálne kúpele sa zameriavajú na liečbu reumatických ochorení 
a kĺbov, ženských problémov a ťažkosti so srdcom, cievami, krvným obehom, tráviacimi 
ochoreniami alebo hormonálnymi poruchami. Vhodne se k liečbe užívajú aj rašelinové zábaly. Bad 
Kissingen je obľúbený pre prekrásnu okolitú prírodu a množstvo pamiatok, ako sú napr. Stará 
radnica z roku 1577, secesné kúpeľné divadlo Regentenbau alebo kasíno v kúpeľnom parku.



BADEN-BADEN (NEMECKO)

Baden-Baden je významné nemecké kúpeľné miesto nachádzajúce sa v Spolkovej krajine 
Bádensko-Würtembersko, na okraji pohoria Čierny les v Nemecku. Kúpeľná história siaha až do 
1. storočia nášho letopočtu, kedy v okolí horúcich soľných prameňov si zriadili prvé kúpele 
Rimania. Miestne horúce pramene sa používajú prevažne k vodoliečbe. Kúpele poskytujú aj 
bahenné a ďalšie procedúry. Najčastejšími kúpeľnými pacienti sú ľudia trpiaci ochoreniami 
pohybového aparátu, obehového a nervového systému, artrózou, a ďalšími civilizačnými 
oslabeniami. Kúpeľné mesto ponúka k prehliadke množstvo cenných historických pamiatok a 
kúpeľných stavieb na čele s pôvodným kasínom z 18. storočia.



BADEN BEI WIEN (RAKÚSKO)

Kúpeľné miesto Baden pri Viedni sa nachádza v spolkovej krajine Dolné Rakúsko vzdialené 26 km 
od Viedne v Rakúsku. V roku 1480 udelil cisár Friedrich III. mestské práva Badenu, ktoré v časoch 
rakúsko-uhorskej monarchie patrilo k obľúbeným kúpeľným miestam. Mesto ponúka niekoľko 
parkov s najnavštevovanejším údolím Helenental. Zaujímavou atrakciou je lovecký zámok 
Mayerling, kde v roku 1889 spáchal samovraždu korunný princ Rudolf, syn rakúskeho cisára 
Františka Jozefa I. a Alžbety "Sissi" Bavorskej. Neďaleko je aj zachovalé opátstvo Heiligenkreuz s 
hrobkou rodiny Babenbergovcov. Do mesta niekoľkokrát zavítal aj hudobný skladateľ Ludwig van 
Beethoven. Termálne minerálne sírne pramene tvoria základ kúpeľného miesta a "žlté zlato" vodné 
bubliny o teplote 36°C vyvierajúce z hĺbky 1000 metrov na povrch vhodne pôsobia na pohybové 
ústrojenstvo a reumatické ochorenia. Liečivá voda, kultúra, víno a ruleta boli pre kúpele dôležité 
už v minulosti a aj v súčasnosti dominujú pri využití voľného času v meste, ktoré ponúka vhodné 
podmienky pre wellness a relaxačnú dovolenku aj so športovými aktivitami.



BATH (VEĽKÁ BRITÁNIA)

Kúpeľné miesto Bath sa nachádza na juhozápade Veľkej Británie. Miestne horúce pramene 
objavili už Rimania v 1. storočí nášho letopočtu a vybudovali tu rímske kúpele. Termálne 
pramene boli využívané aj po odchode Rimanov a neskôr vo veľkej obľube užívané šľachtou a 
spoločenskou smotánkou. Rozsiahla výstavba začala v dobe Stuartovcov a vyvrcholila v 
georgiánskom období. Architektonické pamiatky boli silne ohrozené počas 2. svetovej vojny, kedy 
Bath bol bombardovaný nemeckým letectvom. Zničené pamiatky včítane Royal Crescent, Circus, 
Pragon, kúpeľných domov a na Queens Square boli obnovené.



FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (ČESKÁ REPUBLIKA)

Františkovy Lázně patria do najvýznamnejších kúpeľných celkov v Českej republike svojou 
veľkosťou a kvalitou udržiavanej zástavby. V pamiatkovom fonde Českej republiky reprezentujú 
príklad klasicistických kúpeľov doplnených architektúrou jemného historizmu a nového klasicizmu. 
Pramene boli známe už v stredoveku, kedy patrili mestu Cheb. V roku 1714 bola pri vývere 
obľúbenej kyselky postavená kaplnka a drevený hostinec s kabínkami pre kúpele. Františkov 
prameň bol využívaný na liečenie takmer všetkých ochorení a ženskej neplodnosti. V kúpeľoch sa 
začali presadzovať slatinné kúpele v sírnoželezitej slatine a kúpele v prírodnom vývere kysličníka 
uhličitého. Súčasné kúpeľníctvo je postavené na tradičných overených liečebných metódach so 
zameraním sa na ochorenia srdca a krvného obehu, pohybových a gynekologických ochoreniach. 
Terapia je založená na prírodných zdrojoch zahrňujúcich slatinné kúpele, slatinné zábaly, plynové 
uhličité kúpele, plynové injekcie a uhličité kúpele.



KARLOVY VARY (ČESKÁ REPUBLIKA)

Karlovy Vary sú najväčšie a najvýznamnejšie kúpele v Českej republike s mnohými prameňmi 
minerálnych vôd. Liečebné vlastnosti sú uvádzané od stredoveku a kúpele sú pomenované podľa 
cisára Karla IV. Na stavbách zachovaného celku se zúčastňovalo mnoho významných architektov 
niekoľko storočí. Základom tradície klasického karlovarského kúpeľníctva je neopakovateľný a 
jedinečný prírodný zdroj - minerálna voda - ktorej účinky sú preverené storočnou praxou. V 
karlovarských prameňoch je prítomná väčšina prvkov periodickej tabuľky a analyzovaných vyše 
40 prvkov potrebných pre ľudský organizmus. Karlovarská minerálna voda se tvorí cca 2500 m 
pod povrchom zemským. Verejnosti je prístupných 15 prameňov odlišných od seba teplotou a 
množstvom rozpustného oxidu uhličitého a každý prameň podľa teploty a preplynenia je iný s 
iným účinkom. Okrem pozitívneho vplyvu na zažívací trakt a pohybové ústrojenstvo podporuje 
pitná kúra aj čistenie organizmu. 



MARIÁNSKE LÁZNĚ (ČESKÁ REPUBLIKA)

Mariánske Lázně patria k najvýznamnejším a najväčším kúpeľným areálom v Českej republike. 
Tunajšie pramene boli známe už v 16. storočí. V roku 1805 ordinár tepelského kláštora dr. Johann 
Josef Nehr postavil pôvodnú drevenú chyžu pri Krížovom prameni ako prvý murovaný dom pre 
kúpeľných hostí nazvaný Zlatá guľa. Príliv kúpeľných hostí znamenal rýchly rozvoj stavebníctva. 
V roku 1808 sa kúpeľnému miestu dostáva oficiálne meno Mariánske Lázně podľa obrázku Panny 
Marie, zaveseného pri Krížovom prameni. Vďaka chemickej rozmanitosti prameňov sú vhodné na 
ťažkosti obličiek a močových ciest, pohybového a dýchacieho ústrojenstva, gynekologických a 
onkologických ochorení. V najbližšom okolí mesta vyviera 100 minerálnych prameňov a v 
samotnom meste 40 prameňov. Kolonády a altánky zastrešujú jednotlivé pramene dokresľujúce 
malebnú kúpeľnícku atmosféru.



MONTECATINI TERME (TALIANSKO)

Kúpeľné mesto Montecatiny Terme sa nachádza v Toskánsku, v provincii Pistoia na úpätí 
Apeninského pohoria v údolí Val di Nevole v Taliansku. V jeho historickom jadre sa dodnes 
zachováva atmosféra dávnych časov s celou radou významných pamiatok. Príjemnú atmosféru 
doplňujú udržované parky, kde vyvierajú liečivé termálne a minerálne pramene a okolitá príroda 
je plná turistických chodníkov. Miestne liečivé zdroje, t.j. termálne pramene a liečivé bahno, sú 
prospešné pri onemocneniach pečene, žalúdka, obličiek, hrubého čreva i kožných oslabeniach.



SPA (BELGICKO)

Kúpeľné mesto Spa se nachádza v Belgicku neďaleko hraníc s Nemeckom. Miestne termálne 
pramene boli ku kúpeľným účelom využívané už v 14. storočí. Okrem kúpeľov je známe aj ako 
rodisko Hercula Poirotta - hlavnej postavy detektívok Agathy Christie, miesto, kde boli po prvej 
svetovej vojne vyjednávané vojnové reparácie a usporadúvanými svetovými automobilovými 
pretekmi Formule 1. Mesto Spa býva často označované za matku všetkých kúpeľov, pretože podľa 
jeho názvu vzniklo anglické označenie "SPA", ktoré sa udomácnilo v mnohých ďalších svetových 
jazykoch.



VICHY (FRANCÚZSKO)

Kúpeľné mesto Vichy sa nachádza v strednom Francúzsku. Známe je nielen liečivými prameňmi 
využívanými v kúpeľníctve, ale aj výrobou kozmetiky a aj ako sídlo Pétainovej pronemeckej vlády 
počas II. svetovej vojny. Kúpeľníctvo sa tu začalo v 1. a 2. storočí nášho letopočtu za vlády 
Rimanov a rozvoj nastal v 18. a 19. storočí, kedy vznikla aj väčšina miestnych pamiatok. Vo Vichy 
vyviera 12 prameňov s využitím zameraným na ochorenia zažívacích ťažkostí a pečene. Na kožné 
ochorenia sa používajú 3 horúce a 3 studené minerálne pramene.



Medzi tzv. Health resorts in Hungary možno zaradiť kúpeľné miesta: Miskolc - Lillafüred, Hárkány, 
Sopron-Balf, Gyöngyös - Kékestető, Hévíz, Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Eger, 
Debrecen, Budapest, Gyula, Sárvár (2 okresy), Mezőkövesd, Nyíregyháza, Sóstógyőfürdó, Szigetvár.

SPA SERVIS V MAĎARSKU

kúpele celoštátneho významu

kúpele miestneho a regionálneho významu



BUDAPEST

bahenná liečba
tepelný a parný kúpeľ, 
oxido uhličitý kúpeľ

podvodné masáže vodným
lúčom a trakčný kúpeľ

elektroterapia

liečba gymnastikou

Budapešť - je hlavné a najväčšie mesto Maďarska, 
hospodárske, dopravné a kultúrne centrum krajiny. 
Nachádzajú sa tu historické pamiatky, ako sú Rybárska 
bašta, Parlament, Námestie hrdinov a pod., pripomínajúce 
rakúsko-uhorskú monarchiu, alebo slávne kúpele 
Szécsényiho, resp. Gellért, ktoré sú relaxačným rajom. V 
centre mesta je možné sa vybrať do útulných kaviarničiek, 
štýlových barov za tradičným vínom, pikantnými 
klobáskami, gastro špecialitami alebo do atmosféry na 
ostrov Sziget s návštevou rôznych kultúrnych podujatí.



HÉVÍZ

lekárske prehliadky

ambulantné služby

ozdravný hmotnostný kúpeľ

bahenný zábal

elektroterapia

  elektroterapeutická vaňa

4 druhy galvanického 
kúpeľa

    podvodné masáže

  sonografia

Termálne jazero Hévíz je najväčším biologicky aktívnym a 
prírodným termálnym jazerom na svete, ktoré poskytuje 
celoročný vonkajší kúpeľný zážitok. Vďaka rýchlosti 
prúdenia vody sa voda v jazere za tri a pol dňa úplne obnoví 
a preto je stále čistá a svieža. Základy termálnej 
„kúpeľníckej kultúry“ položili Rimania v II. storočí pred 
našim letopočtom. Už aj v tejto dobe si ľudia vychutnávali 
teplé a studené bazény v budove „Villa Rustica“ v meste 
Hévíz. Prvý významný rozvoj kúpeľov zabezpečila rodina 
Festeticsovcov z 18. storočia. Vtedy začali skúmať a 
aplikovať liečivé účinky termálnej vody. Bez ohľadu na 
počasie a ročné obdobie sa nájdu na obrovskom 46350 m2 
povrchu jazera práve kvitnúce lotusy.  Jazero v lete dosahuje 
36°C teploty. Biologickú stabilitu jazera potvrdzuje 
nezmenená teplota vody, ktorá neklesne ani v 
najchladnejšom počasí pod 24 C°. Mesto Hévíz so svojimi 
osviežujúcimi farbami a voľnou atmosférou sa stáva 
ideálnym miestom pre oddych, na liečenie, na relaxáciu a na 
fyzické i psychické osvieženie.



SÁRVÁR

    oxygénová terapia

    soľná jaskyňa

    podvodný trakčný kúpeľ

    krištáľový soľný kúpeľ

    bahenný zábal

    elektro ošetrenie

    terapeutická gymnastika

    bioptron svetelná terapia

     magnetická terapia

Liečebné a wellness kúpele v meste Sárvár majú 
kryštálovo čistú vodou, priestranné a svetlé plochy 
pre odpočinok, exkluzívny saunový svet a veľký 
sortiment liečebných a wellness služieb. Okrem 
bazénov s liečivou vodou sa tu nachádza zážitkový 
bazén a baby-bazén pre najmenších, čo zaručuje 
zábavu pre celú rodinu. Najväčším lákadlom mesta 
Sárvár sú 2 druhy liečivých vôd, ktoré predefinovali 
dnešný vývoj. V blízkosti miesta vyviera voda s 
teplotou 43°C z hĺbky 1200 metrov a voda s teplotou 
83°C z hĺbky 2000 metrov. Voda s teplotou 83°C 
obsahuje soľ (NaCl), uhľovodíky, jód, bróm, fluór a 
množstvo stopových prvkov. Z vody s vysokým 
obsahom soli získavajú odparovaním známy 
sárvársky termálny kryštál. Vaňové kúpele so soľou 
sa úspešne používajú pri liečení porúch pohybového 
ústrojenstva, ženských a kožných chorôb. V apríli 
roku 2007 kúpele obdržali cenu EUROPESPA-med.

    tantrické masáže



MISKOLC

Miskolc sa nachádza na severovýchode Maďarska a je tretím najväčším 
mestom po Budapešti a Debrecíne. Kúpeľné stredisko, chránené pred 
vetrom a s príjemnou, vyváženou klímou, je vynikajúce na odpočinok. 
Miskolc-Tapolca je obklopený dubovým, brezovým a borovicovým 
lesom a okolité lesy boli prebudované na 5,7 hektárové plážové 
kúpalisko. Medzi pozoruhodnosti patria zámok Diósgyőr, ikonostas 
gréckokatolíckeho chrámu v Miskolci, obdivuhodná jaskyňa v 
Lillafüredu, malebné jazero Hámori a stará zlieváreň v Ómassa. 
Príťažlivosť kúpeľov je daná tým, že na jednom mieste sú termálne 
kúpele, jazero a kúpele v jaskyni. Podzemné jazero Várhegy je 
zásobované mierne teplými prameňmi, ktoré sú nasýtené plynom a 
vzduch v jaskyni má priaznivý vplyv na dýchacie ťažkosti. Ako 
kúpeľová kúra sa odporúča pri chorobách nervového systému, pri 
neurotických ťažkostiach spojených s funkciou srdca, pri vysokom 
krvnom tlaku a pri neurotických žalúdočných problémoch a pri 
vyčerpaní. Voda je vápenito-hydrogen-uhličitanového typu (zemito-
vápenitá zmes obsahujúca jód, bróm a vápnika.

oslabenia dýchacích 
ciest

oslabenia nervové

oslabenia tráviaceho
ústrojenstva

oslabenia z povolania

oslabenia pohybového 
ústrojenstva



MIESTNE A REGIONÁLNE KÚPEĽNÍCTVO V MAĎARSKU

miestne a regionálne termálne 
kúpaliská a liečebné kúpele

Podľa Magyar Fürdövárosok Szövetsége (Združenie maďarských kúpeľných miest) sú členské 
kúpeľné mestá s termálnymi kúpaliskami:
Békés, Berekfürdő, Bükfürdő, Bükkszék, Cegléd, Cserkeszőlő, Csongrád, Dávod, Esztergom, 
Gárdony- Agárd, Gyomaendrőd, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Harkány, Hegykő, 
Jászapáti, Jászberény, Kapuvár, Kisbér, Kiskunhalas, Kisújszállás, Kisvárda, Komárom, Lipót, 
Makó, Marcali, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőtúr, Miskolc, Mórahalom, Mosonmagyaróvár, 
Nagyatád, Szentes, Szigetvár, Szombathely, Tamási, Tiszaújváros, Vásárosnamény, Zalakaros.



BUDAPEST
Hlavné mesto Maďarska disponuje niekoľkými známymi kúpeľmi a v ktorom sa nachádza vyše 
500 prameňov. Viaceré hotely využívajú rôzne menšie termálne pramene v ich wellnessoch. 
Budapešť ponúka oddych a relax v troch väčších historických kúpeľoch.
Széchenyi termálne kúpalisko je najstaršie a patrí k najväčším pôvodným kúpeľným komplexom v 
Maďarsku. Prvýkrát bolo otvorené v roku 1913, pričom už v minulosti sa využíval termálny 
minerálny prameň v týchto priestoroch.
O päť rokov neskôr vznikli kúpele Gellért, ktoré sú najkrajšími v meste. Interiér je bohato zdobený 
sochami a kachličkovou výzdobou. K pôvodnej časti komplexu, neskôr dobudovali vonkajšie 
termálne bazény.
Na mieste terajších kúpeľov Rudas sa využívali termálne pramene od 16. storočia. V minulosti 
mali do nich povolený vstup iba muži. Súčasný komplex bol daný do prevádzky v priebehu 20. 
storočia a sú najobľúbenejšie turecké kúpele.



Mestské termálne kúpalisko Dandár - 
BUDAPEST

Mestské termálne kúpalisko bolo otvorené v roku 1930 a v roku 1936 prestavané. Počas II. svetovej 
vojny kúpalisko bolo mierne poškodené a v roku 1945 znovu otvorené. Pôvodne kúpalisko bolo 
zriadené za účelom mestských kúpeľov pre chudobných. V roku 1978 po kompletnej rekonštrukcii 
bolo prestavané na mestské termálne kúpalisko s dvoma vnútornými bazénmi a dvoma vonkajšími 
bazénmi s minerálnou termálnou vodou 36°C až 38°C. K dispozícii je aj mini saunový svet, parný 
kúpeľ a dávkovač ľadu. Vo vonkajšom dvore je priestor na slnenie. Termálna minerálna voda 
obsahuje hydrogénuhličitan vápenatý, síran chloridu sodného s obsahom fluoridových iónov. 
Termálna minerálna voda vhodne pôsobí na pohybové ústrojenstvo, artritídu a nervové oslabenia. V 
roku 2016 mestské termálne kúpalisko Dandár získalo Veľkú cenu maďarského produktu.



Aquaworld resort - BUDAPEST

Hotelové orientálne kúpeľné miesto Aquaworld Resort Budapest a fitnes centrum SPA Oriental 
ponúka bohatú škálu služieb pre relaxáciu a krásu. Ostrov pokoja, kruhový relaxačný bazén 
obklopený sklenenými stenami zabezpečuje neprerušovanú relaxáciu so sprievodným letným 
časom v zime aj v lete. Polodimenzionálny priestor Mandalovej panvy, ako aj otvorený saunový 
svet, poskytujú perfektnú relaxáciu pre starších i mladých ľudí. V saunovom svete sa nachádza 
hammamová vaňa, fínska sauna, parný kúpeľ a útulný, uvoľnený a pozorný personál. Krásna farma 
wellness centra ponúka bodybuildingové programy, kozmetiku a kaderníctvo. Turisti si môžu 
vybrať z masáže podľa svojich potrieb a nálady, ktoré môžu byť doplnené masážami pod vodou v 
špeciálnych vaniach. Okrem posilňovne a miestnosti pre aerobik sú k dispozícii od jari do jesene 
dva squashové kurty a nekrytý tenisový kurt. Hotel ponúka 3-podlažný wellness. Tu možno nájsť 
všetko, čo je potrebné pre úplné uvoľnenie a pohyb pre pohodu. Exotické kúpele, dobrodružné 
bazény, špeciálny saunový svet, tenis, squash a fitness miestnosť slúžia pre relaxáciu tela i duše. 
Okrem dvoch hydromasážnych kúpaní sa na Sauna Sauny nachádza 8 špeciálnych sáun, 
Kneippových bazénov, soľné miestnosti a miestnosti s kockami ľadu. Občerstvenie zabezpečuje 
množstvo reštaurácií a bufetov.



HEGYKŐ - Sopron

Kúpeľné miesto Hegykő sa nachádza v chránenom prírodnom prostredí Fertő v severozápadnom 
Maďarsku, 15 km juhovýchodne od mesta Sopron a 80 km od Bratislavy. Sopron je prihraničné 
mesto z veľkej časti obklopené hranicou s Rakúskom a meste sa nachádza množstvo historických 
pamiatok (synagóga, gotické kostoly a pod.). V jeho okolí sa pestuje víno červené aj biele a sídli 
tu mnoho vinárov. V termálnych kúpeľoch v lete sú otvorené 6 vonkajších bazénov s termálnou 
minerálnou vodou a k nim aj v zime je otvorený krytý wellness bazén, alebo horúci termálny 
bazén. V areáli je pre turistov k dispozícii detské ihrisko, lehátka, sauna, rôzne reštaurácie a 
bufety. Liečivá voda v Hegykő s teplotou 55°C vyviera z hĺbky 1434 metrov s vysokým obsahom 
minerálnych látok a medicínsky liečivé účinky sú uznané od roku 2004. Termálna minerálna 
voda je vhodná pri liečbe chronických porúch pohybového ústrojenstva, uvoľňuje stres vo 
svaloch spôsobený športovaním a záťažou svalov. Vdychovanie vodnej pary priaznivo pôsobí na 
dýchacie cesty.



BÜK

Bükfürdő Thermal & Spa sú druhými najväčšími kúpeľmi v Maďarsku a slúžia pre každú 
vekovú kategóriu s 34 bazénmi. Kryté kúpele a termálne kúpalisko na 14 ha území s liečivou 
termálnou a pitnou vodou disponujú vodnou plochou o rozlohe 5 tis. m2 a po celý rok očakávajú 
návštevníkov na liečenie a turistov na regeneráciu. Kúpeľné procedúry využívajú miestnu 
liečivú minerálnu vodu so zameraním sa na: tangentor (podvodná masáž vodným prúdom), 
perličkový kúpeľ, aromakúpeľ so soľou z Mŕtveho mora, vaňový kúpeľ s hydro- a 
elektroterapiou, uhličitý a záťažový kúpeľ, parafango, liečivý obklad, gymnastický telocvik 
(individuálny, skupinový, Mckenzieho metóda), laseroterapia, ultrazvukové procedúry, 
elektroterapie, liečivá masáž, lymfodrenáž. V ponuke sú aj individuálne kúpeľné kúry napr.: 
magnetoterapia, oxygenoterapia, arteriografia a thajské masáže. Občerstvenie a zdravú výživu 
zabezpečuje celkom 10. reštaurácií a bufetov s domácimi špecialitami. Neďaleko je možnosť aj 
vhodného ubytovania pre turistov.



MOSONMAGYARÓVÁR

Mosonmagyaróvár sa nachádza v severozápadnom Maďarsku v Rábsko-mošonsko-šopronskej 
župe v Mosonmagyaróvárskom obvode. Súčasné mesto vzniklo spojením mesta Magyaróvár a 
Moson v roku 1939. Termálna minerálna liečivá voda patrí medzi 5 najúčinnejších v Európe. Vo 
vode sa nachádza veľké množstvo rozpustných solí alkalicko-hydrogen-uhličitanového i 
chloridového charakteru a zaraďuje sa do skupiny jódových minerálnych vôd. Vhodne pôsobí na 
tráviace a pohybové ústrojenstvo, ochorenia metabolizmu, dýchacích ciest a ženské choroby. 
Plaváreň, bazény a liečebné kúpele vďaka rôznym teplotám vody obľubujú všetky vekové 
kategórie. Stály severozápadný a juhozápadný vánok zabezpečuje príjemný a čerstvý vzduch v 
tejto oáze zelene. Vďaka polohe mesta – v blízkosti Slovenska a Rakúska – polovica turistov je zo 
zahraničia. K relaxu prispieva aj fínska sauna, perličkový kúpeľ, kozmetika, pedikúra, manikúra a 
kaderníctvo. Reštaurácia Thermál ponúka gastronomické pôžitky vyzdvihujúce domáce chute a 
pre spokojnosť turistov je pripravená aj zimná záhradka, osobitná miestnosť s kapacitou 20 osôb. 

 



TAPOLCA

Tapolca jaskynné kúpele a sauna park obsahuje jedinečnú jaskynnú minerálnu vodu objavenú na 
začiatku rokov 1900 a za liečivú uznanú v roku 1982 nachádzajúcu sa neďaleko mesta Balatonfüred 
pri národnom Balatonskom horskom parku. Jazerná jaskyňa, ktorú voda vytvárala viac ako tisícky 
rokov z tvrdých vápencových skál, je zaradená medzi typy krasovej jaskyne pod povrchom zeme 
10-15 m, v súčasnosti slúžiaca ako jaskynné kúpele s bioklimatickými charakteristikami a je 
skutočným pokladom tohto územia. Viacerí tvrdia, že liečivý účinok kúpeľov spočíva v liečivej 
klíme ale aj v teplej krasovej vode. Medzi najdôležitejšie faktory patrí vysoká 98% vlhkosť vzduchu 
a 14ºC až 16ºC teplota vzduchu. Pobyt v jaskyni ukľudňuje vegetatívnu nervovú sústavu a sliznicu 
nachádzajúcu sa v štádiu napätia, rozrieďuje výlučok a napomáha vyprázdňovaniu. Vysoká 
koncentrácia kysličníka uhličitého, bezprašný vzduch bez toxických dráždivých látok núti dýchaciu 
centrálu na hlbšie nádychy a výdychy.



KÚPEĽNÉ MIESTA V ČESKEJ REPUBLIKE

prírodná termálna minerálna voda

prírodné peloidy – vzniknuté geologickými procesmi sú 
využívané na liečebné účely pri vonkajšej balneoterapii

Podľa zoznamu (dostupné na www.jedemedolazni.cz/cs/lazenska-mista.html) Sdružení 
lázeňských míst Českej republiky sú kúpeľnými miestami: Bechyně, Lednice, Bílina, Bludov, 
Dubí, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, 
Karlovy Vary, Karviná, Klimkovice, Konštantinovy Lázně, Lázně Aurora - Třeboň, Lázně 
Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Kynžvart, Lázně Libverda - Hejnice, Mšené - lázně, Lázně 
Toušeň, Lázně Dolní Lipová, Luhačovice, Mariánské Lázně, Náchod, Osečná - Lázně 
Kundratice, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Pozlovice, Skalka, Slamnice, Teplice, Teplice nad 
Bečvou, Třeboň, Lázně Velichovky a Velké Losiny. 



LUHAČOVICE

Luhačovice sa nachádzajú v Zlínskom kraji a sú štvrtými 
najväčšími kúpeľmi v Českej republike a najväčšie na Morave. 
V Luhačoviciach vyviera 6 prírodných prameňov a veľké 
množstvo prameňov navŕtaných. Najznámejším a 
najvýznamnejším prameňom je Vincentka. Kúpeľné miesto je 
známe nielen pre svoje liečivé pramene a unikátne klimatické 
podmienky, ale aj pre jedinečnú architektúru vytvorenú 
Dušanom Jurkovičom, slovenský architektom.

oslabenia dýchacích ciest

oslabenia tráviaceho
 ústrojenstva

oslabenia z povolania



JANSKÉ LÁZNĚ 

Janské Lázně sa nachádzajú v okrese Trutnov v 
Královohradeckom kraji v Českej republike. Kúpeľné mesto leží 
na úpätí Černé hory (1299 m. n. m.) a na jeho vrcholok priamo z 
mesta vedie kabínková lanová dráha. Vďaka novo vybudovaným 
lanovkám, vlekom i bežeckým lyžiarskym tratiam sa mesto stalo 
špičkovým športovým a rekreačným strediskom a ideálnym 
východiskom do Krkonošského národného parku v zime pre 
lyžiarov a v lete pre cyklistov a peších turistov. Prírodnými 
liečivými zdrojmi je významná termálna minerálna voda a 
krkonošské podhorské klimatické prostredie. 

oslabenia pohybového
ústrojenstva

nervové oslabenia

oslabenia dýchacích ciest 

oslabenia tráviaceho
 ústrojenstva

metabolické oslabenia



KONSTANTINOVY LÁZNĚ 

Konstantinovy Lázně sa nachádzajú v okrese Tachov v 
Plzenskom kraji v Českej republike v nadmorskej výške 520 
m.n.m. Jedna časť dediny je obklopená lesom a veľkú časť 
zaberá park. Kúpele patria medzi najmenšie v Českej republike. 
Dedina pôsobí veľmi príjemne a kľudne aj vďaka krásnemu 
rozľahlému kúpeľnému parku s Prusíkovým prameňom. 
Zameriavajú sa na liečenie porúch kardiovaskulárneho systému 
a hlavné metódy sú založené na využívaní miestnej minerálnej 
vody s najväčším obsahom kysličníku - oxidu uhličitého - zo 
všetkých prameňov nachádzajúcich sa v Českej republike.

oslabenia obehového
ústrojenstva

nervové oslabenia

oslabenia dýchacieho
ústrojenstva

oslabenia kardiovaskulárneho
 systému



KÚPEĽNÉ MIESTA PODĽA TYPU PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA 
V ČESKEJ REPUBLIKE A SLOVENSKEJ REPUBLIKE



TRENDY KÚPEĽNÍCTVA & WELLNESS V TURIZME

Talasoterapia využíva liečivú morskú vodu, prímorskú klímu, 
morské bahná a morské riasy - prináša klientom nielen relaxačné 
účinky, ale aj uzdravujúce účinky.

Ajurvéda - tzv. veda života - vnáša do tradičnej medicíny 
systém pochádzajúci z indického subkontinentu a považuje sa za 
spôsob k udržaniu rovnováhy výživy, spánku a zdravého sexu, 
ako hlavných faktorov na ceste k optimálnemu zdraviu.

Fango využíva liečivé prírodné blato z liečivého bahna 
obsahujúceho prírodné minerálne zdroje.

Geoturizmus vyzdvihuje prírodné dedičstvo v geoparkoch aj 
ako výchovno-vzdelávací prostriedok (náučné turistické 
chodníky) v geologických a environmentálne zdraviu vhodných 
klimatických prostrediach a vyžaduje príslušný stupeň ochrany 
na zachovanie náplne geoparku. Pre kúpeľníctvo  v turizme je 
významná aktívna pešia chôdza vo forme tzv. geokešing, Active 
Walking alebo Nordic Walking.

Biorezonančná terapia vykonávaná špičkovým prístrojom 
„Bicom Optima“ pomáha pri dobití pozitívnej energie, 
odstránení stresu, antinikotínovej terapii, pomáha pri chudnutí a 
odstraňuje všetky druhy alergií.



CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA - AGENDA 2030

V SYNERGII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME

Valné zhromaždenie OSN v 07/2017 prijalo rezolúciu ku konečnému setu indikátorov Agendy 2030, 
ktorými sa bude merať pokrok v dosahovaní cieľov. Konečný set indikátorov pozostáva z 244 
indikátorov, z toho je 232 jedinečných. UNWTO prijalo v 12/2017 ciele udržateľného rozvoja turizmu.

- participácia kúpeľníctva v turizme



CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA - AGENDA 2030 
DOMÁCEHO A MEDZINÁRODNÉHO KÚPEĽNÍCTVA V TURIZME

Pripojte sa k nám na ceste do roku 2030 
ľudia | planéta | prosperita | mier | partnerstvo

- participácia kúpeľníctva v turizme

2030



CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA TURIZMU



Ako súčasť stratégie Kúpeľníctva & wellness v turizme - SPA health & SPA wellness - turistické 
destinácie by sa mali zaoberať otázkami zjednodušenia cestovania s nasledovnými riešeniami:
 Vízová politika, zvýšená konektivita, bezpečnosť a ochrana s dôsledkami nových bariér pre 

cestovanie, rámec mobility pre ľudí so zdravotným postihnutím.
 Diverzifikácia trhov a segmentov zdrojov.
 Atraktívne investície.
 Kvalita služieb a infraštruktúry.
 Školenia a rozvoj zručností.
 Vytvorenie regulačného rámca vrátanie právnych predpisov, stimulov a noriem.
 Akreditácia a certifikácia zariadení a postupov v turizme pre zdravie.
 Vývoj produktových skupín v turizme zahŕňajúcich spájanie kúpeľníctva & wellness v turizme 

(interakcie, interdisciplinárne prepojenie) napr. s gastronómiou (potraviny pre zdravie), 
geoturizmom v geoparkoch (pohyb pre zdravie vo vhodnom klimatickom prostredí), 
jaskyniarskym turizmom (speleoterapia), kúpeľníckym turizmom (voda pre zdravie), wellness 
turizmom (pohyb pre zdravie), vidieckym turizmom a agroturizmom (čistá prírodná krajina a 
zdravé potraviny) a pod.

STRATÉGIA TURIZMU PRE ZDRAVIE - STRATÉGIA SPA HEALTH & SPA WELLNESS

Turizmus
pre zdravie

 Healthtourism SPA wellness

SPA health

Zdroj: „Prieskum turizmu pre zdravie“ (Exploring Health Tourism), štúdia UNWTO a ETC, 28.12.2018



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ

DOVIDENIA
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