Léčebné lázně Bohdaneč a Léčebné lázně Teplice nad Bečvou získaly v dražbě
nového vlastníka
Téměř 20 let byly majoritní akciové podíly společností Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a Lázně
Teplice nad Bečvou a. s. součástí konkurzní podstaty úpadce Médeia Bohemia, a.s. Ve
veřejné dražbě tyto akcie nyní získala společnost Spa Business Development a.s., jejímž
koncovým majitelem je bývalý dlouholetý vrcholový manažer obou lázeňských firem Jiří
Vitík. Skončilo tak dlouhé období, kdy obě lázeňská zařízení nejen neměla konkrétního
zosobněného vlastníka, ale navíc byla neustále spojována s neblahými okolnostmi
konkurzních kauz mateřské společnosti i jejího majoritního akcionáře KTP Quantum.
Historické zátěže byly tímto krokem odstraněny. Po dražbě to dnes uvedl mediální zástupce
lázní Jiří Chvojka.
Většinový balík obou lázeňských firem byl vydražen za 47,1 milionu Kč. Podle slov
mediálního zástupce jde o přiměřenou cenu, zejména kvůli vývoji v posledních dvou letech.
„Ekonomická situace lázní není vůbec růžová. Během covidové pandemie došlo k rapidnímu
úbytku klientů a tím k propadu tržeb. Během dočasného zákazu provozu zůstaly lázně
dokonce bez tržeb. Rozvoji dlouhodobě bránila i konkurzní situace dnes již bývalé mateřské
společnosti. Nový většinový vlastník hodlá posilovat vysokou odbornou prestiž obou lázní a
investovat do jejich rozvoje. Velkou příležitostí je příprava expanze lázní do Prahy, o které se
již jednalo v uplynulých dvou letech,“ uvedl dále Jiří Chvojka.
„Musíme obě firmy stabilizovat, vytvořit záchranný fond pro případ možných budoucích
pandemických restrikcí a navýšit mzdy, což jsou další výrazné náklady. V poslední době
dramaticky rostou ceny energií, neustále se zvyšují ceny potravin a dodavatelských služeb,
vyhrocuje se situace na trhu pracovních sil. Proto je potřeba úplná restrukturalizace
provozu, abychom se připravili ekonomicky a personálně na náročné změny, které více zacílí
na samoplátce, pro něž budou připraveny úplně nové typy služeb zatím známé spíše
v zahraničí. To je mise našeho konceptu Medical Spa“ popsal další plány Jiří Chvojka.
„Budoucnost vidíme v prevenci, diagnostice a cílené lázeňské léčebně rehabilitační péči a v
prémiových zdravotních produktech a službách. I po nynější covidové pandemii se ukazuje,
že lidé si svého zdraví velmi váží a jsou do moderní péče ochotni investovat,“ sdělil dále
Chvojka.

Informace pro editory:
Historie Lázní Teplice nad Bečvou sahá až do roku 1553. Patří tak k nejstarším lázním na
Moravě. Leží v Olomouckém kraji na území měst Hranice a Teplice nad Bečvou. Zdejší
lázeňská péče pomáhá obnovit síly nejen dospělým, ale i dětem od 1,5 roku věku a
dospívajícím. Léčebné pobyty jsou vhodné zejména pro rehabilitaci oběhového a nervového
systému, pohybového aparátu, léčbu poruch látkové výměny a obezity udětí. Léčí se zde i
onkologičtí pacienti. Součástí lázeňského areálu je také Odborný léčebný ústav, kde je

poskytována časná kardiorehabilitační péče po operacích srdce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Léčebné lázně Bohdaneč leží necelých 8 km od Pardubic a jsou dlouhá léta vyhledávaným
místem k léčbě pohybového ústrojí a k následné péči po ortopedických operacích a výměnách
kloubů, přičemž využívají přírodního léčivého zdroje - slatiny a přírodní minerální vody.
Špičkovou péči poskytuje tzv. Medical Spa koncept, který uspokojí i nejnáročnější klientelu.
Jedná se o propojení individuálního léčebného přístupu a relaxace prostřednictvím moderní
rehabilitace a zdravotních aktivit, které vedou ke zlepšení subjektivního pocitu zdraví a kvality
života vůbec. To vše pod dohledem lékařů a odborného zdravotního personálu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Léčebné lázně Bohdaneč a.s. patří spolu s Lázněmi Teplice nad Bečvou a.s. do jedné lázeňské
skupiny, jejíž průměrný roční obrat v posledních letech dosahoval více jak 0,5 mld. Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
Mediální zástupce
Tel. 602 323 353
Mail: jiri.chvojka@extender.cz

