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bergu na malý vodoléèebný ústav. Prosté omývání Stala se z nich akciová spoleènost, která do svého 
houbou se stalo symbolem jeho úspìchu, ale i názvu s hrdostí pøijala jméno svého zakladatele. JAK JESENÍK 
obávanou konkurencí místních lékaøù. Byl považován 
za šarlatána, byl pomlouván a soudnì stíhán. Bojoval. K HYDROTERAPII 
Až v roce 1837 získal oficiální povolení. A byl na VINCENZ
vrcholu slávy. Do jesenických lázní pøijíždìla ta PØIŠEL nejvznešenìjší klientela. Po nìkolika staletích svìtu PRIESSNITZ znovuobjevil léèivou sílu hydroterapie. Z chudé 
horské osady vzniklo vyhledávané lázeòské místo a Hydroterapie neboli vodoléèba patøí k nejstarším 
Vincenz Priessnitz se stal zakladatelem moderní léèebným metodám. Jejích blahodárných úèinkù na (1799 – 1851)
hydroterapie.organismus využívali starovìcí Egyp�ané, Peršané a 
V roce 1830 se v lázních léèilo 54 pacientù, o sedm let Øekové, pozadu nebyli samozøejmì Øímané. Jedni Vincenz Priessnitz se narodil 4. øíjna 1799 v horské 
pozdìji pøes pìt set a o další dva roky? Na Gräfenberg objevili pøednosti koupelí s esenciálními oleji a osadì Gräfenberg do rodiny Františka Priessnitze a 
pøijelo 1 544 pacientù. Mezi nimi byli velkovévodové, kvìtinami, druzí svá tìla regenerovali ve spoleèných jeho ženy Terezie jako nejmladší ze šesti dìtí. Do 
knížata i králové. Hosty bylo i na sto dvacet lékaøù z veøejných lázních. Koupání v pramenité vodì školy zaèal chodit ve Frývaldovì (dnešní Jeseník), ale 
celé Evropy, aby tu studovali Priessnitzovy léèebné pøedepisoval i Hippokrates. Støedovìký èlovìk na kvùli  povinnostem v 
metody, podle jejichž vzoru pak doma zakládali blahodárné úèinky pramenité vody na dlouhou dobu hospodáøství návštìvy 
vodoléèebné láznì. A v roce 1846? Tehdy byl Vincenz pozapomnìl. Až v Jeseníku na poèátku 19. století š k o l y  n e b y l y  p ø í l i š  
Priessnitz samotným císaøem Ferdinandem V. místní selský synek znovuobjevuje její léèivou sílu a pravidelné. Díky pozoro-
vyznamenán Zlatou obèanskou medailí za zásluhy, od té doby tato reflexní léèebná metoda zažívá svoji vání pøírody však malý 
kterou pøed ním ve Slezsku ještì nikdo neobdržel.renesanci, která trvá dodnes.  Vincenz získal zkušenosti, 
V roce 1853 se Priessnitzovým pokraèovatelem stal V Jeseníku? Pravda, to není tak pøesné. Vše zaèalo na které uplatnil nikoli v 
doktor Josef Schindler, vynikající lékaø, který podle 

chodu hospodáøství, ale 
vzoru „vodního doktora“ jako první v Èechách 

pozdìji jako zakladatel 
vybudoval vodoléèebný ústav v Potoèné v Jizerských 

moderní hydroterapie.
horách. Pùvodní Priessnitzovy metody doplòoval o 

S v o u  v o d o l é è e b n o u  
vìdecké poznatky, o hlediska moderní medicíny, 

èinnost zaèal rozvíjet již jako osmnáctiletý mladík. Na 
pøedevším fyziologie a patologické anatomie. Za 

poèátku 20. let 19. století pøestavil rodný dùm na malý 
pùsobení Dr. Schindlera na Gräfenbergu vyrostly další 

vodoléèebný ústav. V roce 1829 podal žádost o 
lázeòské budovy. 

povolení lázeòského ústavu se dvìma vanami. Jeho 
Další osobností v èele lázní byl vynikající psychiatr a 

èinnost mu však komplikovali jeseniètí lékaøi. 
psycholog Dr. Josef Reinhold, který odkaz svých 

Oficiální povolení císaøské komise k provozování 
pøedchùdcù spojil s nejnovìjšími lékaøskými 

lázní získal až roku 1837. Roku 1846 obdržel od císaøe 
poznatky. Pod jeho vedením se láznì staly svìtozná-

Ferdinanda V. Zlatou obèanskou záslužnou medaili I. 
mým psychiatrickým a neurologickým pracovištìm, 

tøídy. S manželkou Sofií pøivedli na svìt 10 dìtí, 8 
které samozøejmì navštìvovala klientela z Evropy, 

dìvèat a 2 chlapce.
USA i Kanady. 

Vincenz Priessnitz pracoval s velkým zápalem, èasto i 
V létech 1938 až 1945 byly láznì využívány pro Gräfenbergu, malé kolonii jesenických obyvatel, která uprostøed noci. Práce jej znaènì vyèerpávala a v roce 
rehabilitaci ranìných nìmeckých vojákù, pozdìji byla se postupnì rozrùstala na kopci nad mìstem. Možná 1851 se dostavily zdravotní potíže, kterým 28. 
èást objektù zabrána pro dìti z bombardovaných však vše zaèalo nìkde úplnì jinde, nìkde v lesích a listopadu 1851 podlehl. Po jeho smrti se stal na pøání 
nìmeckých mìst. Po roce 1945 byla budoucnost lázní loukách pod Studnièním vrchem. Legenda vypráví, že vdovy Sofie jeho pokraèovatelem Dr. Josef Schindler. 
nejasná. Postupnì se daøilo na Gräfenbergu dále zmiòovaného selského synka Vincenze inspirovala k Na základì Priessnitzových metod vznikla další 
provozovat lázeòství, pøièemž byla léèba zamìøena na léèbì vlastního zranìní srna smáèející poranìný bìh v léèebná zaøízení po celém svìtì a inspirovali se jimi 
neuropsychiatrická onemocnìní, v menší míøe i na potoce. Vincenzovo témìø zázraèné uzdravení vedlo k mnozí lékaøi.
odstraòování následkù otrav tìžkými kovy a na oblibì jeho metody i mezi sousedy a zvìsti o jeho 
nemoci cest dýchacích. umìní se zaèaly šíøit po kraji.  Na poèátku 20. let 19. Vìra Jankù
Po roce 1989 byly jesenické láznì zprivatizovány. století mladík pøestavuje svùj rodný dùm na Gräfen-

BALNEOPARK

aneb oživení odkazu Vincenze Priessnitze

Spoleèný projekt Spoleènosti Vincenze Priessnitze, o.s. a mìsta Glucholazy pod 
názvem „O
spolupráce” vznikl v roce 2010. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, a to  
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operaèního programu pøeshra-
nièní spolupráce Èeská republika - Polská republika 2007 – 2013. Oba partneøi se 
snažili o oživení a navázání na dvousetletou tradici léèby studenou vodou, kterou 
založil Vincenz Priessnitz. Cílem projektu bylo vybudování venkovního Balneo-
parku nejen pro návštìvníky lázní, ale i širokou veøejnost.
Základem pojetí venkovního hydroterapeutického centra v lázních Jeseník je vodní 
tok, protékající parkem s vybudovanou soustavou vodních atrakcí navazujících na 
tradièní vodoléèbu dle Vincenze Priessnitze. Na toku je øešeno nìkolik zastavení 
jako napø. Priessnitzova venkovní koupel dolních a horních konèetin, Priessnitzova 
lavièka, Priessnitzova sprcha èi støiky. Chladná voda nebo støídání chladu a tepla 
ovlivòuje autonomní nervový systém. Tím se stimulují samoléèebné mechanismy 
lidského tìla a výraznì se zvyšuje celková odolnost organismu proti infekcím, 
fyzikálním a psychickým stresùm. Støídání podnìtù povzbuzuje zvláštì krevní 
obìh, dýchání a funkce vnitøních orgánù. Pravidelným opakováním procedur Balneopark je volnì pøístupný od jara do pozdního podzimu a srdeènì Vás zveme k 
dochází k dlouhodobému až trvalému zlepšení zdraví. jeho návštìvì. 
V letošním roce byl Balneopark pøihlášen do soutìže Park roku 2012 a získal krásné 
druhé místo. Je na místì také zmínit ocenìní Nejinspirativnìjší projekt 2012, který Miroslava Kalinová
vyhlásil Operaèní program pøeshranièní spolupráce ÈR-PL.

živení odkazu Vincenze Priessnitze v rámci èesko – polské pøíhranièní 

Vážené dámy, vážení pánové.

Je mi ctí i radostí sdìlit touto formou nìkolik 
slov Vám, klientùm, obchodním parterùm a 
pøíznivcùm Priessnitzových léèebných lázní a.s.

Jesenické láznì jsou známy jako první novodobý 
vodoléèebný ústav na svìtì. Nejen toto 
prvenství, jehož strùjcem je místní rodák 
Vincenz Priessnitz, èiní láznì jedineènými. V 
dobì nejvìtší slávy, za zakladatelova života, se 
do lázní sjíždìla smetánka z Evropy i ze zámoøí. 
Sláva let minulých i oblíbenost lázní v 
souèasnosti jsou pro nás závazkem, inspirací, ale 
pøedevším velkou výzvou do budoucna. Jako 
pokraèovatelé odkazu Vincenze Priessnitze 
dlouhodobì usilujeme o pøízeò klientù 
zdravotních pojiš�oven, privátní a firemní 
klientely. Již 190 let prùzraèná pramenitá voda a 
èistý horský vzduch ve spojení s jedineènou 
Priessnitzovou metodou vodoléèby u nás 
uzdravuje a posiluje lidský organismus. Tradièní 
hydroterapii doplòujeme moderními medicial a 
wellness procedurami a atraktivními 
volnoèasovými aktivitami. Usilujeme o 
prvotøídní kvalitu a co možná nejvyšší komfort. 
Kval i f ikovaný personál  a  pøedevším 
zdravotniètí pracovníci s mnohaletými 
zkušenosti jsou, jak pevnì vìøím, zárukou 
vysoké úrovnì našich služeb. Umožnìte nám, 
abychom Vás seznamovali s aktuálními 
informacemi, nabídkou služeb v regionu, ale 
tøeba i historií Priessnitzových léèebných lázní 
rovnìž prostøednictvím tìchto Lázeòských 
pramenù, které se stanou, jak doufám, dalším 
krokem v prohloubení proklientského pøístupu 
pracovníkù lázní smìrem k Vám. 

Dovolte mi touto cestou, pøi této milé 
pøíležitosti, nejen jménem svým, ale i jménem 
naší spoleènosti popøát Vám všem a Vašim 
blízkým mnoho zdraví a klidný a úspìšný vstup 
do roku 2013.

Ing. Vladimír Odehnal
pøedseda pøedstavenstva

Spoleèenské a kulturní 
akce v roce 2013

23. 2. 2013                          
Reprezentaèní ples Priessnitzových léèebných lázní a.s. 
a Mìsta Jeseník

28. 3. - 1. 4. 2013                
Velikonoèní týden

16. - 20. 4. 2013                   
Mezinárodní Schubertova klavírní soutìž

17. - 19. 5. 2013                  
Zahájení lázeòské a turistické sezóny

29. - 30. 6. 2013                 
11. mezinárodní festival dechových hudeb

èervenec - srpen       
Tradièní velký cyklus promenádních koncertù - každou 
nedìli v 15 hodin

27. - 30. 9. 2013                 
Svatováclavské slavnosti

21. - 28. 10. 2013 
Týden Vincenze Priessnitze

23. 11. 2013
Velký slavnostní koncert k 65. výroèí DOM SOJ ZUŠ 
Jeseník a polských orchestrù

27. 12. 3013 - 2. 1. 2014                           
Silvestrovské pobyty s bohatým kulturním programem

4. - 8. 1. 2013                          
55. roèník Èesko-slovenské psychofarmakologické 
konference

16. 1. 2013                          
Mezinárodní cukráøská soutìž Priessnitzùv dortík

30. 4. 2013                   
Pálení èarodìjnic

1 Jsme prvním vodoléèebným ústavem na farmakologické konference.
svìtì.

65 To je poèet pobytù, které u nás absolvovala 
2 Pod Studnièním vrchem se nachází dva paní Sylvie Grusová.

radioaktivní prameny.
80 Na osmdesát pramenù a pomníèkù se 

5 U nás se nachází v ovzduší pìt iontù, které nachází na svazích Studnièního vrchu.
prohlubují léèebný úèinek lázní.

190 Tak dlouho fungují naše láznì.
10 Tolik mìl zakladatel lázní se svou chotí 

343 Tolik zamìstnancù se stará o chod lázní v Sofií ratolestí.
hlavní sezónì.

11 Tolik je v Priessnitzových lázních léèeb
620 Láznì se nachází v nadmoøské výšce 620 ných domù.

m n. m.
28 Poèet indikací, které léèíme.

793 Máme kapacitu o 793 lùžcích.
33 V okolí lázní mùžete využít na tøicet tøi 

kilometrù pìších tras. 1846 V tento rok se stal Vincenz Priessnitz 
prvním držitelem Zlaté obèanské záslužné 

40 Tolik let je v lázních zamìstnán náš medaile I. tøídy v celém Slezsku.
specialista pan MUDr. Alois Kubík.

1910 V roce 1910 bylo vybudováno naše 55 V letošním roce se bude konat již neuvìøi
sanatorium Priessnitz.telný 55. roèník Èesko-slovenské psycho-

Silvestr 2013
Mimoøádná nabídka!

Pøi zakoupení Silvestru 2013 
bìhem letošního pobytu sleva 
15% + víno a kosmetika jako 

dárek!

Pøi zakoupení Silvestru 2013 
do 30. 4. 2013 sleva 10% + 

kosmetika jako dárek!

LÁZNÌ V ÈÍSLECH

Více informací na recepcích lázeòských domù, 
e-mailu: rezervace@priessnitz.cz nebo tel. 584 491 266.
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EDITORIAL
Právì pøed sebou otvíráte zbrusu nový ètvrtletník 
Priessnitzových léèebných lázní a.s. Jeho prostøednictvím 
bychom vám, našim návštìvníkùm, klientùm a obchod-
ním partnerùm,  chtìli pøinášet zajímavé informace z dìní 
u nás na Gräfenbergu. Chtìli bychom vám pøibližovat 
práci našich zamìstnancù, nechat vás nakouknout pod 
poklièku lázeòských procedur, seznámit s novými 
projekty a zámìry, pøinášet aktuální informace, pøipomí-
nat kulturní, ale i sportovnì zamìøené akce, doporuèit vám 
naše produkty a služby… Mimo všechny tyto aktuální 
informace bychom vás chtìli pozvat na cestu do minulosti, 
za zakladateli lázní, jejich pokraèovateli, k pøíbìhùm 
osobností, které se zde léèily, nebo tìm, které zanechaly 
nesmazatelnou stopu na podobì dnešních lázní. A 
nemyslete si, že historie a pøíbìhy spojené s malými 
jesenickými láznìmi nacházejícími se v nejsevernìjším 
výbìžku Olomouckého kraje jsou pøíbìhy malými a 
nezajímavými. 
Jesenické láznì jsou neoddìlitelnou souèástí mìsta, 
sanatorium Priessnitz je dominantou krajiny a dává 
pøíchozímu tušit, že ve zdejších horách jej èeká nìco 
výjimeèného, že okusí jejich genius loci.
Tradice a pøíbìh jsou pevnými jistotami, které nás na 
chvíli zastaví. I naším ètvrtletníkem tedy chceme navázat 
na tradici a historii našeho lázeòství. Už jeho název 
Lázeòské prameny napovídá, že pravdìpodobnì ty 
jesenické nebudou ledajaké, že budou výjimeèné. Také o 
nich bychom vám tu a tam chtìli nìco øíci. 
Vydání tohoto první èísla na poèátku roku 2013 je 
symbolické. Zanecháváme za sebou rok, který celému 
èeskému lázeòství pøinesl nelehké chvíle a obavy z 
budoucnosti. Od vás však pøinesl také pozitivní ohlasy, 
dodávající nám energii k další práci, projektùm a nápadù-
m, mezi které patøí i Lázeòské prameny. Vìøíme, že je v 
rukou nedržíte naposledy a najdete si èas i na èetbu èísel 
budoucích. A že vás inspirují k nejedné návštìvì Priessnit-
zových léèebných lázní. 
Milí návštìvníci, vážení obchodní partneøi, díky naèaso-
vání vydání tohoto prvního èísla mi zde také dovolte 
popøát vám všem úspìšný a pohodový rok 2013.

  
Vìra Jankù

LÁZEÒSKÉ 
UNIKÁTY

navíc doplnìny koupelemi, masážemi, pohybovou 
terapií a harmonizací organismu. Cílem kúry je PROCEDURY 
komplexní pøenastavení organismu tak, aby se v co 
nejvìtší míøe nastartovaly sebeuzdravovací mecha-U NÁS
nismy tìla. 

Moderní proceduryPriessnitzovy léèebné láznì mají pro své klienty 
Kromì již zmiòovaných jedineèných tradièních pøipravenu jednu z nejširších nabídek lázeòských 
procedur provádíme procedury, které považujeme za procedur v Èeské republice. Spektrum nabízených 
unikátní procedury moderní. Do této skupiny øadíme procedur je velmi pestré a zahrnuje procedury z oblasti 
sloupkovou korekèní a plovoucí techniku, podologic-hydroterapie, balneoterapie, elektroterapie, fototera-
ké vyšetøení a computerovou kineziologii.pie, psychoterapie, pohybové terapie a wellness. 
Sloupková korekèní a plovoucí technika byla vyvinuta Vìtšinu procedur poskytujeme v novì zrekonstruova-
na základì empirických zkušeností jednoho z našich ných balneoprovozech sanatoria Priessnitz. 
fyzioterapeutù. Zahrnuje v sobì klasické i reflexní 

Tradièní Priessnitzovy proceduryNové procedury rehabilitaèními postupy. Jak již z názvu vyplývá, tato 
V duchu tradice Vincenze Priessnitze poskytujeme K poèátku nového roku jsme pro naše klienty pøipravi- nová metoda se øadí mezi korekèní terapie. Cílem je 
unikátní tzv. „tradièní Priessnitzovy procedury,“ které li pøekvapení ve formì nových procedur. Již od korekce svalového napìtí, postavení segmentù, 
øadíme mezi procedury kontrastní, využívající úèinku silvestrovských pobytù si mohou novì vyzkoušet nesprávného držení tìla a útlum bolesti v pohybovém 
støídání teplých a studených podnìtù. Velmi zajíma-èokoládovou, syrovátkovou a skoøicovou kúru, aparátu. 
vou a pøíjemnou procedurou je Priessnitzova dvoufá-leknínovou a lotosovou koupel. Èokoládová kúra Podologické vyšetøení se zabývá vyšetøením nožní 
zová pololázeò. Jedná se o složitou proceduru s zmìkèuje pokožku a napomáhá regeneraci fyzických i klenby, funkce chodidla a statiky dolních konèetin 
kombinací vodoléèby, zábalù, polevù a kartáèování. psychických sil. Syrovátková kúra obsahuje celou pomocí speciálního pøístroje. Výsledkem je doporuèe-
Klient se nejdøíve krátce pøedehøeje teplou vodou ve øadu bílkovin a minerálù majících pozitivní úèinek na ní terapie, vèetnì návrhu na zhotovení individuálních 
sprše, poté následuje celotìlový ovin mokrým kvalitu pokožky. Díky specifickému složení je vhodná termoplastických ortopedických vložek. 
studeným prostìradlem. Následuje pololázeò ve vodì i pro problematickou ple�. Skoøicová kúra podporuje 
o teplotì 36°C s kartáèováním a polevy šíje, zad a látkovou výmìnu v podkoží, prokrvuje a zpevòuje 
konèetin studenou vodou. Na závìr je proveden otìr pokožku a omezuje projevy celulitidy.
celého tìla a klient odchází na procházku. I když popis Lotosová i leknínová koupel jsou pøírodní bylinné 
této pololáznì vypadá ponìkud drasticky, tak vìøte, že koupele vyrobené speciální metodou, která umožòuje 
úèinky jsou pro organismus velmi pøíznivé, zejména pøenos úèinných látek obsažených v rostlinách do 
pro povzbuzení krevního obìhu a výrazné zlepšení bylinného extraktu. Díky vhodnému výrobnímu 
odolnosti vùèi infekcím i psychickému stresu.procesu neobsahují tyto koupele chemická barviva, 
Podobných úèinkù dosahuje i další kontrastní parfémy a extrakèní èinidla, jako je olej èi alkohol. 
celotìlová procedura provádìná v naši lázních - 
skotský støik. Ten má mnoho lidí spojen s obrazem 
èlovìka, který je pøišpendlený na kachlièkách 
proudem studené vody nejlépe v psychiatrické 
léèebnì nebo na záchytce. Naštìstí realita v našich 
lázních je úplnì jiná a mnohem pøíjemnìjší. Klient se 
nejdøíve krátce pøedehøeje teplou vodou ve sprše, poté 
následuje samotný støik, kdy se tìlo støídavì masíruje 
proudem teplé a studené vody, obvykle v pomìru 3:1. 

Computerová kineziologie v sobì spojuje poznatky a Vìtšina klientù se po absolvování støiku cítí jako 
zkušenosti východní a západní medicíny. Na základì znovuzrozená. Do skupiny kontrastní terapie se øadí 
speciálního vyšetøení odhaluje poruchy funkce také støídavá nožní šlapací koupel tzv. „šlapaèka“. Jak 
pohybového aparátu a navrhuje zpùsob ošetøení už název napovídá, klient støídavì pøešlapuje ve dvou 
vèetnì individuálních cvikù. vanièkách, které jsou naplnìny vodou do výše 
Jak jsem se již zmiòoval na zaèátku, naše nabídka poloviny lýtek. Samozøejmì jedna vanièka je 

Leknínová i lotosová koupel mají výrazný relaxaèní procedur je velmi široká a pestrá. Proto vìøíme, že si u naplnìna vodou studenou a druhá vodou teplou. 
úèinek pøinášející pøíjemné pocity spokojenosti a nás vybere opravdu každý. Na Vaši návštìvu se tìší Šlapaèky podporují zlepšení prokrvení tìla zejména 
vnitøního klidu, navíc velmi pøíznivì pùsobí na kvalitu celý tým rehabilitace Priessnitzových léèebných lázní.dolních a horních konèetin. Novì jsou tradièní 
pokožky. procedury uspoøádány do Priessnitzovy kúry, kde jsou 

Michal Kalina

symbolizovat význam tektonického zlomu a populární formou upozornit na tento 
pøírodní jev návštìvníka. Plocha je v návrhu pojednána velmi pestøe s využitím PROJEKTY 2013
mnoha typù vegetaèních prvkù. Dùležitým momentem celé úpravy je snaha 
vytvoøit kompozici rostlin, která by nabídla vysoký estetický zážitek, ale pøede-Regenerace degradovaného lázeòského území 
vším podpoøila úèinky léèebné. Proto byl zvolen princip pravidelných záhonù, v rámci èesko – polské pøíhranièní spolupráce
vymezených živými plùtky s vnitøním osázením, který je, ne náhodnì, podobný 
pravidelnému parteru v zámeckých zahradách. V ploše jsou vymezeny travnaté Velmi dobrá spolupráce mezi mìstem Glucholazy, Priessnitzovými léèebnými 
plochy a pìšiny s udržovaným pobytovým trávníkem. Ostatní plochy jsou navrže-láznìmi a Spoleèností Vincenze Priessnitze dala vzniknout dalšímu spoleènému 
ny k osázení trvalkami, pùdokryvnými rùžemi a dalšími rostlinami, které budou projektu. Na obou stranách hranice se jedná o regeneraci degradovaného území a 
komponovány tak, aby byly zajímavé jak z blízka, tak z nadhledu z promenády, a to navrácení pùvodních hodnot do území. Projekt je realizován za podpory a spolufin-
v prùbìhu celé vegetaèní sezóny. cování Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operaèní-

ho programu pøeshranièní spolupráce ÈR-PL 2007– 2013. Realizace zámìru zaèala 
na podzim roku 2012 a konec je naplánován na léto roku 2013. 
Projekt na èeské stranì øeší území v samotném centru lázní a pøesto se silnou 
vazbou na okolní pøírodní prostøedí, které bylo v minulých letech nepøíznivì 
ovlivnìno jak nezájmem, absencí údržby a obnovy, tak i zmìnami využití území a 
nìkdy až extrémními klimatickými podmínkami – vichøice, mráz a sníh, silný Regenerace zelenì lázeòské promenády
severní vítr apod. To vše vedlo k degradaci hodnot území, a to zejména hodnot 
pøírodních – špatný stav nìkterých stromù a jejich postupný úbytek, nedostatek Hojnì navštìvované území lázeòské promenády se také chystá k obnovì a k 
keøù a bylin v porostech jako vhodného biotopu pro mnoho druhù organismù. V úpravì. Projekt Regenerace zelenì lázeòské promenády by mìl zaèít na podzim 
ploše pod promenádou byl pøed lety zbourán jeden ze starších lázeòských objektù, roku 2013 a bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro 

regionální rozvoj a Státním fondem Životního prostøedí v rámci Operaèního 
programu Životní prostøedí.
Projekt øeší území celé promenády a je rozdìlen na tøi èásti. 

 1. Významný krajinný prvek – alej
Alej je významným krajinným prvkem, lesní promenáda je jednou z nejstarších, 
nejtypiètìjších a nejtradiènìjších souèástí ploch zelenì. Pøi její dnešní kráse je 
potøeba si uvìdomit, že je také za zenitem èasu, který jí byl vymìøen. Alej je krásná 
a malebná, ale jednotlivé stromy jsou ve špatném stavu. Je tedy nutná obnova, pøi 
níž ovšem není možné takto významný prvek prostì jen vykácet. Pøístup musí být 
citlivý. Z tìchto dùvodù byla navržena cesta etapizace obnovy, která umožní 
zachovat po celou dobu podstatnou èást aleje, tak aby návštìvník vnímal pietu prací 
a sounáležitost mezi starou a obnovenou èástí. Ve vybraném úseku je navržena 
kompletní oboustranná obnova aleje vysázením vzrostlých lip. Ostatní stromy 
budou ošetøeny. 

2. Oblast parku vymezená Kolonádou
Tato èást leží uvnitø hlavní aleje. Z celkového prùzkumu vyplývá, že je nezbytné 
uvažovat o celkové obnovì kostry parku. Ke kácení byly vybrány stromy, které 
mají nejhorší zdravotní stav. U èásti ostatních stromù bude provedeno ošetøení 
rùznými zpùsoby øezù a vazbami korun. Vedle výsadby stromù je dùležitou 
souèástí rozšíøení keøového patra, které se sestává nejen z jehliènatých a listnatých 
keøù, ale i azalek a rododendronù. Rododendrony mají na tomto stanovišti velice 

plocha byla pouze zatravnìna bez dalšího rozvoje a využití jejího potenciálu. vhodné podmínky pro rùst. Využití druhu navazuje také na podporu významného 
Projekt má za cíl všechny tyto nedostatky odstranit, stabilizovat území a rozvinout krajinného prvku –"jesenický rododendron."
jeho pøírodní a ekologické hodnoty.
Øešené území je rozdìleno do tøí specifických èástí: prostoru promenádní aleje pod 3. Obnovení prùhledù v porostech pod Kolonádou
Priessnitzovým sanatoriem, zatravnìné èásti pøírodního inhalatoria pøed Jubilejní Porosty jsou v souèasnosti ponechány samovolnému vývoji, což má za následek 
vilou a èásti pøírodnì parkové za Jubilejní vilou a ve svahu pod Hudebním pavilo- hustý, v dobì vegetace neprùhledný, porost vytáhlých stromù s podrostem 
nem. vysemenìných okolo rostoucích druhù døevin. Vzhledem k významu místa – v 
Alej na promenádì je v rámci øešeného území pouze èástí celého významného bezprostøední blízkosti hlavní promenádní aleje (Kolonády) a umístìní mezi ní a 
krajinného prvku a ten jako celek je na sklonku své životnosti. Obnova aleje v centrem lázní – je navržena úprava porostu s uvolnìním prùhledù. Jeden z prùhledù 
øešeném území se stane jednou z etap obnovy prvku celého. Novì vysázené stromy je veden na høeben Hrubého Jeseníku. Porost samotný se uvolní a bude prùhledný 
budou na stranì k Sanatoriu vysazeny v trávníku, na hranì svahu potom v až na hranu pozemkù lázní. V podrostu se uplatní výsadby keøù a stromù v liniích v 
„parketách“ pùdokryvných rostlin. Hranu uzavírá linie nízkého støíhaného živého duchu remízù, tolik typických pro zdejší krajinu. 
plotu støídaná s nízkým kovaným plùtkem. Støedem aleje je navržen pás obdélníko- Pøed samotnou realizací zámìru bude ještì proveden biologický prùzkum na 
vých záhonù s výsadbou kvìtin – støídání výsadeb rùží a trvalek s cibulovinami pro pøítomnost netopýrù, bezobratlých, ptákù a dalších zvláštì chránìných druhù 
co nejvýraznìjší efekt v prùbìhu celé vegetaèní sezóny. živoèichù. 
Celý parter inhalatoria je navržen se zámìrem uplatnit plošný ornamentální systém. 
Meandrující travnatý chodník a pøes nìj bìžící pøímé linky se budou snažit Miroslava Kalinová

nebo www.priessnitz.cz
Najdete nás na Facebooku

www.facebook.com/laznepriessnitz

Priessnitzových léèebných lázní a.s. 
a Mìsta Jeseník

Reprezentacní ples 

23. 2. 2013 od 19:30

Balneopark Vincenze Priessnitze

Priessnitzova pololázeò

Sloupková korekèní a plovoucí technika
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ním lázeòským technikám, které nikde 
jinde nenajdete. DO LÁZNÍ ÈI 
Priessnitzovy láznì Vás potìší nejen NA HORY? 
nabídkou procedur, prokázaný léèebný 

Podobné dilema nebudete øešit, když se 
vypravíte do nezapomenutelné 
turistické oblasti Jeseníkù. Na své si 
pøijdou milovníci zimních sportù i ti, 
kteøí dají pøednost relaxaci a odpoèin-
ku. 

Vyzkoušejte netradièní kombinaci 
aktivit na horách a pøíjemné lázeòské 
relaxace. Pøímo pro lyžaøe je pøipraven 
pobyt Ski & Wellness v Priessnitzových 
lázních Jeseník.

V jeho rámci na Vás èeká aromatická 
masáž, saunový svìt, whirlpool  nebo 
víøivá koupel. Vhodné relaxaèní 
aktivity, které prospìjí lyžaøùm, najdete 
ale i v ostatních lázeòských progra-
mech. Další atraktivní procedury jako 
je napø. baòkování, masáž lávovými 
kameny èi èokoládová masáž, je pak 
možné objednat pøímo na místì. Pobyt 

úèinek má už samotná poloha lázeòské-Ski & Wellness zahrnuje také skipasy s 
ho areálu v nádherném prostøedí obèerstvením v oblíbeném ski resortu 
Jeseníkù. V areálu najdete kvalitní Filipovice, kde mùžete využít také 
ubytování v pøíjemnì a útulnì zaøíze-testcentrum nebo veèerní lyžování, 
ných pokojích lázeòských domù. Pro slevy na lyžaøské školy a pùjèovny 
veèerní zábavu jsou k dispozici bary, lyžaøských potøeb jsou samozøejmostí.
taneèní kavárna èi diskotéka. Zejména 
ženy ocení také pestrou škálu beauty Atraktivní horské prostøedí skýtá 
služeb. V restauracích lázeòských ideální podmínky pro zimní radovánky. 
domù naleznete širokou nabídku Užít si lázeòského prostøedí mohou také 
specialit domácí i zahranièní kuchynì.dìti, které jsou spoleènì s rodièi v 

Priessnitzových lázních srdeènì vítány. 
Pokud si tedy chcete užít zimních Vyzkoušet mùžete sjezdové i bìžecké 
radovánek, zároveò se trochu rozmazlit lyžování, bruslení nebo výlety na 
a hlavnì si dùkladnì odpoèinout, lepší snìžnicích do krásného okolí. Veèer pak 
volbu než Priessnitzovy láznì byste na Vás èeká široká nabídka atraktivních 
tìžko hledali.lázeòských procedur. Od klasických 
 Priessnitzových masáží a koupelí, pøes 

Martin Vencálektradièní východní medicínu, k unikát-

Pro dìti a dorost: ké a recidivující formy.
XXX/2 … Chronické a recidivující 

XXI. Nemoci onkologické ekzémy vèetnì atopického. Chronické 
XXI/1 … Zhoubné nádory (dýchacího prurigo.
ústrojí a nìkterých žláz s vnitøní sekrecí 
- štítná žláza, hypofýza, nadledviny). Nové indikace v PLL od 1. 10. 2012

I. Nemoci onkologickéXXIV. Nemoci z poruchy výmìny 
· è. indikace  I – zhoubné látkové a žláz s vnitøní sekrecí
nádory v oblasti  horních a dolních XXIV/2 … Obezita spojená s dalšími 
dýchacích cest.  Komplexní léèba v rizikovými faktory.
délce 21 dnù do 12 mìsícù od ukonèení XXIV/3 … Tyreopatie. Stavy po 
komplexní protinádorové léèby. operacích štítné žlázy. Stavy po 
Pøíspìvková léèba 14 nebo 21 dnù dle operacích benigních nádorù nadledvi-
rozhodnutí navrhujícího lékaøe v nek a hypofýzy.
ostatních pøípadech.
IV. Nemoci z poruchy výmìny látkové a 

XXV. Netuberkulózní nemoci 
žláz s vnitøní sekrecí

dýchacího ústrojí
· è. indikace IV/1 – diabetes 

XXV/1 … Recidivující komplikovaná 
mellitus bez komplikací pouze 

otitis po operaèním øešení.
pøíspìvková léèba na 14 nebo 21 dnù 

XXV/2 … Chronická bronchitis / 
dle rozhodnutí navrhujícího lékaøe

recidivující bronchitis.
·  è. indikace IV/2 - Pøíspìvková 

XXV/3 … Stavy po opakovaném 
léèba na 14 nebo 21 dnù : hypothyreóza 

zánìtu plic v prùbìhu posledních 2 let.
pøi obtížnì probíhající lékové substituci

XXV/4 … Bronchiektasie.
· è. indikace IV/3 – stavy po 

XXV/5 … Asthma bronchiale.
operacích hyperfunkèního benigního 

XXV/6 … Stavy po operacích a 
adenomu hypofýzy a nadledvin pøi 

traumatech horních a dolních cest 
pøítomnosti sekundách symptomù 

dýchacích a plic s výjimkou stavù po 
onemocnìní(zejména artropatie a 

tonsilektomii a operaci adenoidních 
myopatie) komplexní léèba na 21 dnù 

vegetací. Stavy po operacích malforma-
do 6 mìsícù od operaèního výkonu.

cí hrudníku se sníženou funkcí plic.
X. Nemoci kožní

XXV/4 … Cystická fibróza. Interstici-
· è. indikace X/2 – generalizo-

ální plicní fibróza. Sarkoidóza plic.  
vaná a  a artropatická psoriasis vulgaris
· komplexní léèba na 21 dnù s 

XXIX. Duševní poruchy možností prodloužení  následnì po 
(urèeno pouze pro lázeòskou léèebnì hospitalizaci nebo jako alternativa 
rehabilitaèní péèi dorostu) hospitalizace na kožním oddìlení. 
XXIX/1 … Psychózy ve stádiu remise. Opakování komplexní léèby možné 1x 
XXIX/2 … Neurotické poruchy a jiné za 24 mìsícù . Pøíspìvková léèba na 14 
nepsychotické poruchy. nebo 21 dnù v ostatních pøípadech.

XXIV.  Léèba dìtské obezity
XXX.   Nemoci kožní
XXX/1 … Psoriasis vulgaris - chronic- MUDr. Jaroslav Novotný

Lázeòství a oèekávání 
roku 2013

Na úvod této úvahy o lázeòství a o budoucnosti 
Priessnitzových léèebných lázní uvedu nìkolik 
èísel. Výdaje na zdravotnictví v Èeské republice 
dle statistiky UZIS dosáhly v roce 2011 celkem 
288 miliard Kè, z toho od zdravotních 
pojiš�oven èinila tato èástka 226 miliard. Rozdíl 
jsou prostøedky pøímo od pacientù èi z jiných 
privátních zdrojù. Zdravotní pojiš�ovny 
historicky vydávaly na lázeòskou péèi roènì 
kolem tøí miliard korun, tj.  ménì než jeden a pùl 
procenta jejich výdajù. 
Pøestože se zdá být tato èástka v celkovém 
rozpoètu zdravotnictví marginální, i na ni se 
zamìøily ostré pohledy úøedníkù ministerstva i 
zdravotních pojiš�oven, s cílem ji maximálnì 
snížit. Prùnikem opatøení všech tìchto subjektù 
dochází již od poèátku roku 2012 k omezování 
pøedepisování lázeòské léèebné péèe hrazené 
zdravotními pojiš�ovnami. Po vydání nové 
vyhlášky ministra zdravotnictví došlo navíc od 
1. 10. 2012 k dalšímu zpøísnìní schvalování 
lázeòské léèebné péèe.
Nové smlouvy pro rok 2013 vycházejí z 
p o d m í n e k  d i k t o v a n ý c h  z d r a v o t n í m i  
pojiš�ovnami, které tak jako v minulých letech i 
pøes stále se zvyšující náklady na provoz 
lázeòských zaøízení nepøipouštìjí žádný nárùst 
cen.
Toto vše svìdèí o nadcházejícím roku jako o 
roku pro lázeòství velice nároèným. Poèítejme s 
tím, že poèet klientù zdravotních pojiš�oven 
zdaleka nedosáhne èísel z pøedchozích let, stejnì 
tak tržby za výkony pro zdravotní pojiš�ovny 
nás posunou o nìkolik let zpìt. 
Pøesto vidím v nadcházejícím roku i pozitiva, a 
to pøedevším fakt, že stále více budeme z našich 
lázní budovat firmu ménì závislou na státním 
rozpoètu, do budoucna více odolnou proti 
úøednickým rozmarùm. Bude tøeba – a vím, že to 
stále opakuji – zvyšovat kvalitu ubytování, 
stravování, poskytované léèebné péèe, 
nabízených sportovních aktivit aj. Za takovými 
službami totiž jezdí lidé, kteøí jsou ochotni si za 
upevnìní jejich zdraví hradit i nemalé èástky z 
vlastních prostøedkù. Souèasnì je tøeba 
prùbìžnì provádìt úsporná opatøení ve firmì, a 
to jak v oblasti personální, tak i materiální.
Vidím tedy rok 2013, a zøejmì i roky 
bezprostøednì následující, jako velkou výzvu 
pro Priessnitzovy léèebné láznì, které mají šanci 
se jako láznì umístìné v èisté pøírodì hranièních 
hor prosadit nejen jako místo urèené ke klidné 
rekreaci, ale také jako místo, kde vysoká erudice 
zdravotnického personálu zaruèuje i kvalitní 
péèi o zdraví klientù – návštìvníkù, do budoucna 
zcela jistì stále více vyhledávanou.

Ing. Roman Provazník, øeditel lázní

stránku duševní,“ to citace dle øeditele PROÈ NA Masarykova onkologického ústavu 
Rostislava Vyzuly. Je prokázáno, že 

LÉÈENÍ DO  psychika výraznì ovlivòuje imunitní 
systém a péèe o onkologicky nemocné 
by z tohoto hlediska mìla být komplex-JESENÍKÙ?
ní, tedy psycho-somatická. A pøesnì 
tento typ léèby nabízíme ve zdejších 

Jednoznaènì pozitivní devizou Priess-
lázních.

nitzových léèebných lázní a.s. je 
klimatoterapie a vodoléèba založená na 

Indikace nabízené Priessnitzovými 
Priessnitzových základech.  Jsme 

léèebnými láznìmi a.s. k poskytování 
lokalita s velmi vysokou kvalitou 

lázeòské léèebnì rehabilitaèní péèe 
ovzduší s minimem škodlivých látek. V 

od 1. 10. 2012
rámci výzkumù byl prokázán pozitivní 
vliv tohoto klimatu na onemocnìní štítné 

Pro dospìlé:
žlázy, dýchacích cest i psychických 
poruch. Oblast lázní je specifická I. Nemoci onkologické 
vysokým obsahem zápornì nabitých I/1 … Zhoubné nádory (dýchacího 
iontù v ovzduší, které ovlivòují pozitiv- ústrojí a nìkterých žláz s vnitøní sekrecí - 
nì celkový stav organizmu.  V souèasné štítná žláza, hypofýza, nadledviny).
dobì není v rámci ÈR léèebnì rehabili-
taèní zaøízení, které by nabízelo ucelený IV. Nemoci z poruchy výmìny látkové 
komplex léèebné rehabilitace se a žláz s vnitøní sekrecí
specializací na oblast psychosomatic- IV/1 … Diabetes mellitus (s výjimkou 
kou. Tomuto specifiku odpovídají léèení komplikací angiopatií a neuropa-
všechny níže uvedené indikace a tií).
onemocnìní, které v Jeseníku léèíme. IV/2 … Stavy po totální thyreoidekto-
Prolíná se zde péèe komunitní (skupino- mii. Hypothyreóza pøi obtížnì probíhají-
vá a individuální psychoterapie, cí lékové substituci.
pracovní terapie a další) s lùžkovou IV/3 … Stavy po operacích hyperfunkè-
rehabilitaèní péèí. ního benigního adenomu hypofýzy a 
Mnohaletými zkušenostmi dokladova- nadledvin pøi pøítomnosti sekundárních 
nými testovacími metodami u pacientù symptomù onemocnìní (zejména 
léèených v PLL a.s. jsme dospìli k artropatie a myopatie).
závìru, že naprostá vìtšina pacientù 
vnímá léèbu v tomto prostøedí výraznì V. Netuberkulózní nemoci dýchacího 
pozitivnìji než na lùžkových oddìleních ústrojí
nemocnic. Výsledky tohoto sledování V/1 … Stavy po operaci horních cest 
již byly publikovány v loòském roce v dýchacích a dolních cest dýchacích, 
odborném lékaøském tisku. Pøi sledová- netýká se stavù po operacích tonsil, 
ní efektivity rehabilitaèní léèby v PLL adenoidních vegetací a nosní pøepážky. 
a.s. jsme použili mezinárodnì uznáva- Stavy po transplantaci plic.
nou sebeposuzovací škálu N-5 (Knoblo- V/2 … Poškození hrtanu a hlasivek v 
chùv dotazník). Výsledky zhruba dùsledku hlasového pøetížení. Stavy po 
pìtiletého sledování jsou velmi pozitiv- fonochirurgické léèbì.
ní. Pøi globálním hodnocení dotazníkù V/3 … Stavy po komplikovaném zánìtu 
klesla míra subjektivních potíží pacientù plic.
léèených v lázních o 44 – 50 %. Pøièemž V/4 … Bronchiektazie. Recidivující 
pokles o 20 % se hodnotí jako statisticky zánìty dolních cest dýchacích a 
významný. Proto takové prùmìrné chronické zánìty dýchacího ústrojí jako 
zlepšení po absolvování léèebnì nemoc z povolání podle jiného právního 
rehabilitaèního pobytu v Priessnitzo- pøedpisu.  
vých léèebných lázních a.s. v Jeseníku se V/5 … Astma bronchiale. Chronická 
dá hodnotit jako velice významné jak obstrukèní plicní nemoc.
pro pacienty, tak pro zdravotní pojiš�ov- V/6 … Intersticiální plicní fibrózy 
ny.

 U indikaèní skupiny I se jedná o zcela jakékoliv etiologie v soustavném léèení.
novou indikaci, jejíž zaøazení do V/7 … Následky toxických úèinkù 
léèebného spektra v rámci Priessnitzo- plynù, dýmù, leptavých par a dráždivých 
vých léèebných lázní má svoje jedno- prachù na horní cesty dýchací a dolní 
znaèné opodstatnìní. Onkologické cesty dýchací.
onemocnìní pøedstavuje pro èlovìka 
velice silný stres. Úzkosti z nejasné IX. Duševní poruchy
budoucnosti oslabují u mnoha pacientù IX/1 … Psychózy ve stádiu remise.
psychickou rovnováhu a vyvolávají u IX/2 … Tìžké neurotické poruchy a jiné 
nich deprese a další psychické potíže. nepsychotické poruchy.
Reaktivní deprese je pøi cíleném 
vyšetøení nalézána pøibližnì u 40 % X. Nemoci kožní 
onkologicky nemocných. X/1 … Atopický ekzém.
„Souèasná vìda se stará o fyzickou X/2 … Generalizovaná a artropatická 
složku onemocnìní, opomíjí však psoriasis vulgaris.

nepøíznivých vlivù pracovního prostøedí nebo 
poškození na zdraví v souvislosti s výkonem práce. POBYTY PRO 
Priessnitzovy léèebné láznì garantují programy pro 
léèení dýchacích cest, pohybového a obìhového ZAMÌSTNANCE
ústrojí, a to díky využití unikátního pøírodního zdroje  
klimatu, moderním diagnostickým metodám, vysoce 

Priessnitzovy léèebné láznì slouží k odpoèinku a 
odbornému  personálu a  individuálnímu pøístupu  

relaxaci nejen individuálním klientù a pacientùm 
lékaøù.

zdravotních pojiš�oven, ale také zamìstnancùm firem 
Jako jediné lázeòské zaøízení v Èeské republice 

z celé Èeské republiky. 
poskytují láznì odborné vyšetøení pohybového 

Firemní pobyty mohou využít zamìstnanci a jejich 
aparátu formou computerové kineziologie (poèítaèo-

rodinní pøíslušníci za zvýhodnìných podmínek. 
vý rozbor pohybových potíží s doporuèením individu-

Bìhem pobytu je peèováno o zdraví zamìstnancù 
álního cvièení minimalizující výše uvedené potíže) a 

formou léèebných procedur, sportovních èi volnoèa-
unikátní sloupkovou korekèní terapii.

sových aktivit. Skladbu léèebného balíèku urèuje 
Veškeré léèebné procedury jsou poskytovány 

lékaø na základì zátìže, které vyplývá z podmínek 
nepøetržitì po celý týden, od pondìlí do nedìle, bìhem 

pracovního prostøení a také konkrétního aktuálního 
celého roku pod dohledem lázeòského lékaøe a 

zdravotního stavu jednotlivých osob. 
realizovány kvalifikovaným zdravotnickým personá-

Péèi o zdraví zamìstnancù podporuje mnoho spoleè-
lem. Zdravotnický dohled je zajiš�ován 24 hodin 

ností formou sociálních programù, které zahrnují 
dennì, s 24hodinovou pohotovostí lékaøe.

ozdravné, rekondièní èi preventivní pobyty. Léèebný 
Pro jednotlivé indikace jsou Priessnitzovy láznì také 

program mùže být hrazen také ve spolupráci se 
schopny definovat speciální soubory procedur a 

zdravotní pojiš�ovnou v rámci preventivní služby.
zajistit tak individuální pøístup ke každému zamìst-

Mezi profesní skupiny, které uvedené pobyty 
nanci.

využívají, patøí zejména dìlnické profese hutních, kteøí pracují pod vysokým pracovním tlakem, nabízejí 
strojírenských a stavebních firem, pøíslušníci Priessnitzovy léèebné láznì speciální pobyty s Dobromila Králíèková
záchranných hasièských sborù, zamìstnanci drah, antistresovým programem.
vìzeòské služby èi policie. Pro skupiny manažerù, Cílem firemních rekondièních pobytù je snižování 

Mimovíkendový pobyt za 
zvýhodnìnou cenu!

Nejcennìjší je vždy vlastní 
zkušenost - vychutnejte si být 

opeèovávaným lázeòským 
hostem! Tradièní procedury, 

kvalitní gastronomie a 
pøíjemné ubytování...

Základní pobyt je 5-denní

za cenu od

3 241 Kc / osoba

Lázne 
na 

zkousku

Více informací na e-mailu: rezervace@priessnitz.cz 
nebo tel. 584 491 266.

www.priessnitz.cz



„Ano i zlatá mohla zdobit sál osobností lázeòského plán pøipili chmelovým mokem, èímž celý nápad zaèal 
SANATORIA PRIESSNITZ,“ vzpomíná na fenomenál- chytat jasnìjší obrysy.
ní úspìch kapitán týmu Vlastimil Obšil, místní rodák z 
Gräfenbergu. Psal se rok 1974 a parta „lázeòákù“ po 

Mínus dvanáct stupòù pod nulou, vítr a chlad, takhle veèerech, povìtšinou v úterý, „mastila“ hokej na kluzišti 
pøivítal Obšilovce kanadský Vancouver, dìjištì za „priessnitzem“. Byl to pravidelný veèer plný bolesti, 
XXXXXVII. mistrovství svìta amatérských hokejo-hádek a závìreèného posezení u piva. Zvláštì pak 
vých týmù. Již od prvopoèátku bylo všem jasné, že tento toèené pivo od krèmáøky bylo tím, proè vlastnì 
tým je naprostý outsajdr a bude spíše otloukánkem. „Obšilovci“, jak se jim v kraji øíkalo, drželi pravidelnost 
Vytahané tepláky, zvadlé bambule a ošoupané sportovní a disciplínu v docházce. Chlapi to byli statní a také 
tašky nebyly zrovna znakem ambiciozního týmu odvážní. Populární byly pøíbìhy o jejich tréninkových 
pomýšlejícího na medaile. Obšilovci, ti se tímto vùbec metodách. Snad nejznámìjší je ten, kdy v rámci letních 
netrápili. Žili si svùj pøíbìh a hned první veèer po pøíprav nejsilnìjší z Obšilovcù Gábin zdolával pravidel-
rozbruslení na ledì, který byl pro nì nìèím zvláštní, nì Jižní svah se dvìma zapøaženými døevìnými sudy a 
zapadli do první pivnice se slovy „musíme se na ty ještì se zátìží na nohou. 
Švýcary poøádnì pøipravit!“ 
Ano, Švýcaøi byli prvními soupeøi našeho týmu. A nebyl 

Netrvalo dlouho a i tito skromní chlapi zaèali pošilhávat to soupeø ledajaký. Amatérský tým z Davosu byl zahrál v japonském dresu poslední zápas na tomto Zápas byl jako na houpaèce. Dokonce i Gábin poznal 
po nìjakém srovnávání s ostatními. A když v roce 1976 proslulý svojí rychlostí a agresivitou. To však neznali šampionátu. Japonci podlehli 8:2 a naši chlapi si pøipsali sobì rovného, Vlastík již neujíždìl všem jako v 
nenašli v regionu pøemožitele, zrodila se u piva dnes již Gábina a jeho letní pøípravu. Tam kde Günter Millese, první vítìzství na mezinárodní scénì. Francie, Polsko, pøedchozích zápasech a puky lítaly „sakramensky“ 
historická myšlenka! Zúèastnit se mezinárodního švýcarský kapitán, brzdil, tam Gábin pøidával. Výsledek Itálie, ti všichni poznali v základní skupinì sílu letní rychle. Ruský tým byl opravdu výbornì pøipraven, a tak 
turnaje. Myšlenka to byla odvážná a pøevratná, ale na byl jednoznaèný. Hned první utkání skonèilo nerozhod- pøípravy a pravidelných veèerních porad v krèmì U rozhodovaly poslední minuty v tøetí tøetinì, kdy naši 
svìtì byl jen jeden jediný mezinárodní turnaj, kam by nì, avšak na trestné minuty zvítìzili naši Obšilovci Pramene. chlapci uspokojeni úèastí ve finále polevili v osobních 
tito „lázeòáci“ mohli. „Pojedeme rovnou na mistrovství 126:46. V tabulce  se svornì zaøadili na tøetí místo spolu soubojích a Rusové se nìkolikrát nebezpeènì pøiblížili 
svìta amatérských týmù!“ zvolal Vlastík a v oèích se mu se Švýcary a pomalu vyhlíželi dalšího soupeøe. Druhý pøed naši branku. Rychlé protiútoky, pøesné støely a 
zebleskla zlatá jiskra. To proto, že Vlastík myslel hned duel již byl o poznání disciplinovanìjší, pouze Gábin Obšilovci se po pár dnech stali hvìzdami základní hlavnì tvrdost ruského týmu nakonec rozhodly.  
na zlato. Ostatní na chvíli zkoprnìli a poté si na tento dostal trest do konce zápasù a japonský Yamatushi si skupiny. První fotografie v novinách, rozhovory s Obšilovci byli støíbrní, ale v srdcích èeských fanouškù a 

novináøi, èi podpisy do knihy mezinárodní hokejové lázeòákù to byli oni, kteøí zvítìzili! 
federace. Z týmu z Jeseníku se pomalu stával favorit. „Ke zlaté chybìlo málo,“ øekl Vlastík v šatnì po zápase a 
„Nic nesmíme podcenit!“ zaøval svým hlubokým podìkoval všem klukùm, kteøí se již vidìli doma na 
hlasem Vlastík Obšil pøed semifinálovým soubojem s Gräfenbergu, U Pramene a na ledové ploše, kde je jejich 
velice nebezpeèným družstvem z Nìmecka. Velice srdce doma. 
agresivní Nìmci však drželi krok s našimi chlapci pouze Veselý novoroèní èlánek 
první tøetinu, a tak se naši chlapi sešli opìt v pivnici, v pro vás pøipravil Tomáš Rak
které strávili první den a kromì plánu jak na Rusy 
zaznívaly i velice emotivní vìty plné štìstí a nadšení. 
„Dokázali jsme to! Víte, o tomto jsem celý život snil a 
vím, že všichni v lázních jsou na nás pyšní. Stejnì jako 
náš Vincenz Priessnitz proslavil Jeseník a Gräfenberg po 
celém svìtì i my jsme teï symbolem tohoto nádherného 
kraje! Jsem na vás pyšný …“ tìmito slovy se Vlastík 
odpotácel z pivnice a ten veèer ho už nikdo nevidìl. Zlí 
jazykové tvrdí, že se šel ještì povzbudit do noèních barù, 
kde trénoval pøešlapování doleva na parketu, ale podle 
toho, jak nastoupil ve finálovém souboji proti ruskému 
týmu Ural Great Perm, to zcela jistì nebyla pravda.

Finále se hrálo pod širým nebem a to svìdèilo našim 
chlapcùm, kteøí celý život hrají pod Jižním svahem a 
jsou zvyklí na poletující vloèky a syrový zimní vzduch. 
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Nejlepším støelcem 
lázeòského týmu v roce 

1976, kdy nenašli v regionu 
pøemožitele byl ...

také preventivnì. Používám také lymfodrenáž, která 
pomáhá rychleji odstranit únavu a nahromadìné toxiny v PÁR SLOV S …
tìle. Obèas zajdu i na masáž, ale to opravdu obèas.

Miroslavu Knapkovou, tváø našich silvestrovských relax 
5. Myslíte si, že tradièní lázeòské procedury mohou být pobytù, není nutné dlouze pøedstavovat. Sympatická 
pøínosem pro vrcholového sportovce? Bròaèka se v létì postarala o jeden z historických okamžikù 
Tìlo vrcholového sportovce je extrémnì namáháno, a aby èeského sportu, když se v Londýnì stala olympijskou 
dobøe fungovalo, tak potøebuje být zdravé a plné sil. Proto vítìzkou ve skifu. V prosinci jsme Mirku bìhem pøíprav na 
spoustu sportovcù po sezónì jezdí do lázní zregenerovat, další sezónu vystavili naší zvìdavosti.
doléèit rùzná zranìní, odpoèinout si a naèerpat novou 
energii. Je to dùležité proto, aby tìlo bylo zdravé a vydrželo 1. Mirko, kdo Vás k tomuto nepøíliš rozšíøenému 
podávat maximální výkony v dalším roèním tréninkovém sportu, jako je veslování, vlastnì pøivedl?
cyklu. V podstatì mì k nìmu pøivedl táta. Ale až v 19 letech. 

Aèkoli oba dva moji rodièe jsou bývalí veslaøi (táta byl 
6. Hraje vodoléèba ve Vaší regeneraci a relaxaci roli? dokonce 2x na OH), s veslováním jsem zaèala až v 
Víte, že zakladatelem vodoléèby je Vincenz Priessnitz? dospìlém vìku. Naši mì ale vedli ke sportu od malièka. 
Døíve jsem obèas zašla na perlièkovou koupel. Èlovìk se v Zaèínala jsem s bìžeckým lyžováním a od 11 let jsem se 
ní pøíjemnì uvolní a odpoèine. Znám spojitost vodoléèba  pak vìnovala atletice. Bìhala jsem na støední a dlouhé tratì.
Priessnitz. Myslím, že skoro každý zná Priessnitzùv 
obklad. Osobnì jej používám pøi potížích s koleny nebo pøi 2. Byla jste od malièka talent, nebo jste byla typ 
jiných svalových zhmoždìninách.sportovce, který si to musí vydøít do poslední kapky 

potu? 
7. Jak odpoèíváte a trávíte zbytek volného èasu?Myslím si, že jsem urèitì nìjaký talent zdìdila po rodièích. 
Když jsem hodnì unavená, tak se ráda kouknu na nìjaký Øekla bych, že jsem pohybovì nadaná. Ale možná je to taky 
hezký film. Jinak se snažím svùj volný èas trávit s kamará-tím, že jsem sportovala od malièka a vyzkoušela spoustu 
dy. Buï posedíme jen tak v kavárnì, sejdeme se na veèeøi, sportù, a tudíž jsem svoje sportovní dovednosti rozvíjela už 
anebo si jdeme zasportovat tøeba na in-line brusle nebo na od raného dìtství. V dìtském vìku jsem však nijak zvláš� 
kolo.  nevyènívala. Byla jsem trochu lepší prùmìr. Ale na druhou 

stranu jsem byla vždycky hodnì soutìživá, cílevìdomá a 
8. Na závìr nám prozraïte, jaké máte ráda jídlo? vytrvalá. A to je asi základ. Protože na vrcholné úrovni je to 
V sezónì mám ráda lehèí jídla. Mám ráda italskou kuchyni. nejen o talentu, ale pøedevším o døinì a 100% nasazení.
Takže tìstoviny, rizota a zelenina. Po sezónì nebo v dobì 
odpoèinku si klidnì dám i èeskou kuchyni. Svíèkovou nebo 3. Jak intenzivní je Vaše pøíprava a trénink pro podání 
knedlo-vepøo-zelo. A jelikož miluju èokoládu, tak tu jím takového výkonu, jaký jste pøedvedla na OH v Lon-
poøád. Ale jen hoøkou.dýnì? 

Veslování se vìnuji již 13 let a 11 let trénuji dvoufázovì. 
Za rozhovor dìkuje Tomáš RakTzn. od pondìlí do soboty 2x dennì a v nedìli mám volno. 

Pøes zimu trénujeme pøedevším v posilovnì, na veslaø-
ských trenažérech, bìháme a nìkdy vyjedeme na soustøe-
dìní na bìžky. V tomto období se jedná pøedevším o 
objemové tréninky. Na jaøe se vracíme zpátky na vodu a 
tréninky jsou intenzivnìjší, protože pak pøichází období 
závodní. Vrchol pak máme na zaèátku záøí. Každý rok 
máme mistrovství svìta. Když je ale olympiáda, tak 
mistrovství svìta není. 

4. Jakou roli ve Vaší úspìšné kariéøe hraje regenerace? 
Jakou formu regenerace upøednostòujete? 
Musím øíct, že èím jsem starší, tak dávám na regeneraci 
vìtší dùraz. Základ pro mì je jednoznaènì fyzioterapie. 
Protože mi pomáhá nejen, když mám nìjaký problém, ale 

KE ZLATU 
CHYBÌLO MÁLO!

Priessnitzových léèebných lázní a.s.

Lázenské kluziste 

Otevøeno dennì od 
prosince do bøezna!

www.priessnitz.cz


