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Leoš Heger je hrobař českého lázeňství! 
 

Praha, 1. března 2013  

 

Před několika dny vyhlásily lékařské odbory stávkovou pohotovost a vyzvaly k odstoupení ministra 
zdravotnictví Leoše Hegera (TOP09). Památková asociace ASORKD se k výzvě připojuje a své 
stanovisko zdůvodňuje kroky ministra, které jsou pro české lázeňství devastační. „ České lázně 
považujeme za kulturní dědictví této země a jejich existence je novou vyhláškou MZ ČR ohrožena. 
Z VZP šlo ročně přibližně 1,8 procenta finančních prostředků k úhradě léčby pacientů. I tato 
nepatrná úhrada byla ministerstvem snížena o polovinu, což má za následek propouštění 
zaměstnanců lázní a zavírání lázeňských domů,“ vysvětluje Pavel P. Ries, prezident ASORKD.  

 

Lékaři mohou poslat pacienta do lázní pouze v případě, že má např. artrózu třetího stupně. Jenže 
v takovém pokročilém stadiu už pacientovi ani lázně nepomohou. Pacienti by měli být posláni do 
lázní v prvním stupni artrózy. Ministerstvo zdravotnictví tak na jedné straně v rámci úsporných 
opatření snižuje výdaje na lázeňskou péči, na druhé straně se vydávají ohromné sumy za operace a 
kloubní náhrady, přičemž právě to je jedna z příčin nedostatečné péče o pacienta. Zřejmě je tedy pro 
ministerstvo zdravotnictví lepší, než pacienty léčit přírodním způsobem, léčit je chemií a 
operacemi. Farmaceutický průmysl tu má žně – není jediné televizní reklamy, která by 
nedoporučovala mast nebo prášek, který Vám uleví. „A ť si každý odpoví, jestli ministr zdravotnictví 
slouží lidem této země, nebo svým jednáním podporuje zájmy světového farmaceutického 
průmyslu,“ řekl Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD. 
 
Na území Čech, Moravy a Slezska v současných hranicích bylo před první světovou válkou 258 
lázní a sanatorií. Byly mezi nimi i městské, sluneční či vzdušné lázně a sanatoria. Nicméně 
přibližně 150 lázní mělo svůj léčivý zdroj. Ať již vodu nebo slatinu. Do redukce počtu lázní zasáhla 
první světová válka, ekonomická krize ve dvacátých letech, druhá světová válka a komunismus. 
Přesto zůstalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 36 lázní, které mají lázeňský statut MZ ČR, 
neboť mají prokazatelně léčivý zdroj. 
 
„Lázně na sebe váží v regionech značnou zaměstnanost a pokud budou postupně rušeny, přijdeme i 
o velmi vzácné a v Evropě ojedinělé kulturní dědictví, které představuje výjimečně krásná lázeňská 
architektura. Některé lázeňské domy jsou již dnes zavírány a brzy začnou chátrat. Co udělalo 
s tímto kulturním dědictvím zastavení lázeňské léčby v Kyselce u Karlových Varů, v Jánských 
lázních, v lázních Běloves a dalších je pro nás odstrašujícím příkladem,“ uvedl Kadrman. 
 
Ministr zdravotnictví se chová jako hokynář přepočítávající to nejcennější, co člověk má – zdraví – 
jen a jen na peníze. Přitom celý systém úhrady zdravotní péče a její poskytování je v ČR jeden 
velký finanční tunel, kdy na tento systém doplácejí především nemocní a nehorázné zisky si přičítá 
především farmaceutický průmysl, který je právem nazýván bílou mafií.  
 
Ke kultuře národa patří také to, do jaké míry se umíme postarat o své nemocné. Zdraví občanů se 
nesmí stát pouze lukrativním byznysem, kde tu nejlepší péči dostanou pouze ti, co si ji mohou 
zaplatit! 
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