
Odborná exkurze v předmětu Lázeňské a wellness služby,  

3. ročník, Lázně Hodonín, a. s. 

 

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 proběhla v rámci předmětu Lázeňské a wellness služby 

odborná exkurze do Lázní Hodonín. 

Lázně Hodonín jsou nejmladšími lázněmi v České republice, otevřeny byly v roce 

1979. Lázně se nachází v nově zrekonstruovaném parku na kraji města. Od roku 1993 získalo 

město Hodonín zdejší léčebnu do svého majetku a tím vznikly samostatné Lázně Hodonín. 

V roce 2006 byla otevřena nová budova. Celkem se zde nachází tři lázeňské domy: Vladimír, 

Eva a Jindřich. Od června 2014 v parku hodonínských lázní probíhá výstavba léčebného 

pavilonu s názvem „Denní lázně Bliss Day Spa“. Cílem nového pavilonu je rozšířit pro 

klienty lázní lázeňské služby a zvýšit tím pohodu klientů. Dojde k vytvoření zajímavého 

lázeňského náměstíčka uprostřed parku. Budova „Denních lázní“ navazuje na budovu 

Vladimír a bude s ní propojena. „Denní lázně“ by měly být v provozu již od září 2015. 

Pro většinu účastníků začala exkurze společným srazem na hlavním nádraží v Brně. 

Vlakem jsme odjeli do města Hodonín. Na nádraží nás čekala studentka Zuzana Vajbarová, 

která byla naší průvodkyní městem. Svižným krokem jsme se za cca 20 minut přesunuli 

k lázeňskému domu Vladimír. Zde byl sraz s ostatními účastníky. Na recepci nás čekala paní 

Mgr. Iva Kljunić Briešťanská, obchodní náměstkyně Lázní Hodonín, která nás přivítala a byla 

naší průvodkyní v areálu lázní. 

Na místě došlo ke změně domluveného plánu, z důvodu posunu obsazení 

konferenčního sálu. Nejprve jsme tedy prošli objekty lázní, následně jsme navštívili botanický 

skleník hodonínské nemocnice se vzácnými rostlinami a pak jsme v konferenčním sále 

exkurzi zakončili. V odpoledních hodinách jsme ještě společně poobědvali v jídelně pro 

lázeňské hosty.  

Po přivítání nás obchodní náměstkyně zavedla do jednoho z pokojů lázeňského domu 

Vladimír. Zde dostali studenti základní informace o historii lázní, léčebných zdrojích  

a lázeňské klientele, které pak byly doplněny a shrnuty na konci exkurze v konferenčním sále. 

Po seznámení se s vybavením pokoje, co vše musí splňovat z hlediska zdravotního (vysoká, 

postel, zdravotní matrace atd.) jsme prošli celým provozem lázní. Spojovací chodbou jsme  

se dostali do lázeňského domu Eva, kde probíhají léčebné procedury. Hlavní léčebné 

procedury v Lázních Hodonín představují jodobromové koupele, zábaly, ruční klasické 



masáže, podvodní a reflexní masáže, perličkové, přísadové, bylinné a vířivé koupele, 

elektroléčba, magnetoterapie, parafinové a peloidní zábaly, plynové injekce, myostimulátor  

a cvičení. Léčba je zde stálá, návštěvníky jsou pacienti léčící se s chorobami pohybového  

a oběhového ústrojí a dále kořenovými syndromy. Převažuje domácí klientela, pacienti se zde 

dle slov paní náměstkyně pravidelně několik let vrací. 

Po prohlídce lázeňského domu Eva jsme navštívili lázeňský dům Jindřich, který  

je zatím nejnovějším lázeňským domem. Nachází se zde bazén s vířivkou využívaný pro 

léčebný tělocvik a rehabilitační cvičení. Prošli jsme místnostmi pro masáže, koupele, zábaly 

s výkladem o jednotlivých procedurách. 

Pak následovala procházka areálem lázeňského parku včetně návštěvy botanického 

skleníku, který se nachází v areálu Nemocnice Hodonín. Ve skleníku se nachází mimořádně 

vzácný druh severoamerického horského cykasu Ceratozamia kuesteriana. Na celé planetě se 

nachází pouze 300 kusů této rostliny. Jednalo se o jediný exemplář v České republice. 

Objeven byl v květnu 2011 zcela náhodou. Menší rostlinu vlastní nově i Botanická zahrada  

v Praze. V Evropě je k vidění ještě v Londýnské královské zahradě v Kew, Dublinu  

a Neapoli. 

Exkurze byla zakončena výkladem Mgr. Ivy Kljunić Briešťanské v konferenčním sále, 

který byl doplněný o shlédnutí DVD. Studenti se tedy po prohlídce provozu lázní znovu 

virtuálně prošli celým provozem.  

Společný oběd v jídelně byl tečkou za příjemně stráveným dnem v Lázních Hodonín, 

který kazilo snad jen hodně studené aprílové počasí s častými dešťovými přeháňkami. Paní 

náměstkyně nás pozvala na září 2015, kdy už budou otevřeny tzv. „Denní lázně“. Domluvily 

jsme se na přípravu tzv. dne v lázních pro studenty, kdy studenti projdou lázněmi jako „klienti 

lázní“, včetně naplánovaných lázeňských procedur.  
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