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Zarys treści: W artykule przedstawiono uwarunkowania oraz kierunki rozwoju uzdrowisk położonych po polskiej i czeskiej stronie Sudetów. Dokonano także analizy oferowanych usług
ze wskazaniem ich specyfiki oraz cen. Badane uzdrowiska charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem rozwoju przestrzennego i pojemności recepcyjnej. W przypadku
ośrodków czeskich funkcja uzdrowiskowo-turystyczna jest zazwyczaj jedyną lub główną funkcją
społeczno-gospodarczą, inaczej niż w uzdrowiskach polskich, gdzie dominują inne funkcje miejskie. Istnieją także znaczne dysporoporcje w zakresie poziomu cen zabiegów i innych usług, co
odzwierciedla ich standard oraz dostępność i położenie poszczególnych uzdrowisk.
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Wprowadzenie
Turystyka uzdrowiskowa należy do najstarszych form turystyki. Korzyści płynące
z wykorzystania wód zdrojowych i cieplic dostrzeżono już w starożytnym Rzymie.
Niektóre miejsca, odkryte i zagospodarowane wówczas dla balneoterapii, funkcjonują do dziś1 (Iwanek, Widawski 2007). Stosowanie kapieli dla celów leczniczych
lub relaksacyjnych zanikło na kontynencie europejskm wraz z upadkiem Cesarstwa
Zachodniego. Sytuacja zmieniła się dopiero w XIII w., także na obszarze Sudetów
(Sobry, Bucar 2007). Odrodzenie kąpieli leczniczych w XVI i XVII w. nastąpiło m.in.

1

Między innymi założona przez Cezara w 52 r. p.n.e. w Galii osada zwana za Dioklecjana Vichiacus to obecne
Vichy, również dzięki podbojom Klaudiusza w I w. n.e. założono Bath na Wyspach Brytyjskich. Z czasów
rzymskich pochodzi także Baden Baden – obecnie jedno z najpopularniejszych uzdrowisk niemieckich.
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za sprawą opublikowania traktatów o balneologii, np. De Balneis Thermis – autorstwa
florenckiego mnicha Savonarola (Widawski 2007). W XVIII w. w Bath powstała koncepcja współczesnego uzdrowiska, zaadaptowana później w Spa, a także w innych
ośrodkach, jak: Karlsbad, Marienbad czy Montecatini. Z czasem nastąpiło odejście
od rekonwalescencji w kierunku połączenia kuracji z wypoczynkiem, a kąpiele, obok
funkcji zdrowotnej, zaczęły pełnić również funkcję społeczną. Ukształtował się w ten
sposób specyficzny „klimat uzdrowiskowy”, w którym obok warunków przyrodniczych
ważnym elementem było życie towarzyskie (Sobry, Bucar 2007). Do szybkiego rozwoju uzdrowisk w XIX w. przyczyniło się wprowadzenie hydroterapii. Kneipp jako
pierwszy opracował i zastosował terapię zwalczającą gruźlicę, opartą na kąpielach
z wykorzystaniem określonych wód zdrojowych i odpowiednio niskiej temperaturze.
W Hiszpanii wprowadzono stosowanie tej metody dekretem w 1816 r. (Widawski
2007). Popularność uzdrowisk w XIX w. była tak duża (np. Vichy za sprawą Napoleona
Bonaparte), że niektórzy autorzy wydzielają odrębny okres nazywany „termalizmem”
(Fuster 1991). Złoty wiek rozwoju uzdrowisk (belle epoque) trwał do wybuchu I wojny
światowej. Przełom wieków XIX i XX to zdaniem Sauera i Vystoupila (2007) czas
prosperity także dla czeskich uzdrowisk, podobnie jak w całej Europie Środkowej.
Sytuacja po II wojnie światowej na kontynencie europejskim uległa zmianie także z
punktu widzenia rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Rozwój uzdrowisk w warunkach
wolnorynkowych w Europie Zachodniej zasadniczo różnił się od centralnie sterowanego
w Europie Środkowej i Wschodniej. Głębokie przeobrażenia w ofercie uzdrowiskowej
dokonywały się w dwóch ostatnich dekadach XX w. ze względu na zmiany polityczne
i ekonomiczne. W uzdrowiskach europejskich, obok klasycznej oferty dla kuracjuszy,
pojawiły się propozycje oparte na idei profilaktyki zdrowia (beauty & wellness).
Celem niniejszego artykułu jest próba określenia charakteru i roli, jaką odgrywa
turystyka uzdrowiskowa w regionie sudeckim, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej
stronie, a także przedstawienia zakresu oferowanych usług w poszczególnych uzdrowiskach i wskazania perspektyw ich rozwoju w rzeczywistości wolnorynkowej.

Zarys rozwoju miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach
Uzdrowiska w polskich Sudetach
Polskie Sudety dysponują bogatymi zasobami uzdrowiskowymi. Na ich obszarze
działa dziesięć uzdrowisk statutowych – Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój, Czerniawa
Zdrój, Świeradów Zdrój, Cieplice (dawn. Cieplice Śląskie Zdrój), Polanica Zdrój,
Duszniki Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek Zdrój oraz Długopole Zdrój. Ustalenie roku
powstania uzdrowiska sprawia wiele trudności. Za początek działalności przyjmuje
się niekiedy pojawienie się pierwszych wzmianek o źródle mineralnym lub też datę
powstania pierwszych urządzeń do kąpieli czy domów zdrojowych (ryc. 1). Bywa też,
jak w przypadku Cieplic, że data ma charakter umowny wynikajacy z podań.
Początki rozwoju uzdrowisk na obszarze Sudetów sięgają średniowiecza. Nieudokumentowane podania o wodach posiadających właściwości lecznicze w Lądku
Zdroju i Cieplicach pochodzą już z XIII w. Urządzenia kąpielowe istniały w Lądku
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jeszcze przed najazdem Tatarów w 1241 r. W 1281 r. książę Bernard Lwówecki darował
jedno ze źródeł w Cieplicach i 250 łanów ziemi do niego przylegającej szpitalnemu
zakonowi Joannitów ze Strzegomia.
W pozostałych miejscowościach wody lecznicze odkryto później. Jedlina Zdrój,
która była wioską tkacką, zaczęła się rozwijać jako uzdrowisko po 1694 r., kiedy zbadano
pierwsze źródło. Już w następnym wieku, za sprawą rodu Freifrau von Seher-Thoss
wioskę przebudowano, dostosowując do nowej funkcji, dzięki czemu pojawiła się typowa zabudowa uzdrowiskowa (Dom Zdrojowy, Hala Spacerowa). Świeradów na mapie
uzdrowisk sudeckich pojawił się wraz ze wzmianką o wodach zdrowotnych z 1572 r.

Ryc. 1. Położenie uzdrowisk w Sudetach wraz z datą założenia/pierwszej wzmianki o wykorzystaniu leczniczym źródła
Figure 1. Location of health resorts in the Sudetes Mts. with the year of their foundation/the first mention
of therapeutic usage of the spring
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.
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Ryc. 2. Porównanie całkowitej liczby mieszkańców miejscowości i liczby miejsc noclegowych
w części uzdrowiskowej
Figure 2. Total number of inhabitants of towns and total number of bed places in the spa district
Źródło: opracowanie własne na podsatwie ww.stat.gov.pl, vdb.czso.cz.
Source: own elaboraton on the basis of CSO (ww.stat.gov.pl, vdb.czso.cz).

Pierwsi kuracjusze przybyli tam jednak dopiero w 1755 r. Początek zorganizowanej
działalności uzdrowiskowej Świeradowa przypada na 1768 r., kiedy wybudowano dla
potrzeb kuracjuszy tzw. „stary dom źródlany” i zmodernizowano obudowę źródła.
W Kudowie źródła mineralne wykorzystywano już przed 1622 r. W XVII w. napisano
też rozprawę o kudowskich wodach, a w 1749 r. pojawiła się pierwsza reklama uzdrowiska w berlińskim czasopiśmie „Vossiche Zeitung”. Z kolei Duszniki, pierwotnie
uboga osada, zaistniały jako uzdrowisko dopiero w 1605 r. Źródło zostało obudowane
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w 1756 r., a następnie zakwalifikowane do wód leczniczych pod nazwą „Zimny Zdrój”
(Kincel 1994).
Wiek XIX był dla uzdrowisk śląskich, położonych po północnej stronie Sudetów, okresem dynamicznego rozwoju. Dla Szczawna Zdroju jego początek przypada
na drugą dekadę XIX w. Za pierwszy sezon uzdrowiskowy uważa się 1811 r., zaś
w 1815 r. wybudowano pierwsze sanatorium. W 1783 r. odkryto źródła w Czerniawie,
a w 1826 r. zbudowano pierwsze urządzenia kąpielowe. Cieplice dynamiczny rozwój
zawdzięczają Schaffgotschom, którzy od 1810 r. zaczęli inwestować w infrastrukturę
uzdrowiskową. Jeszcze przed I wojną światową poszerzono ofertę uzdrowiska o zabiegi borowinowe. Z kolei w Polanicy w 1827 r. kupiec Gromls wybudował drewniane
łazienki i pijalnię. Na potrzeby uzdrowiska wykorzystywano dwa z pięciu odkrytych
źródeł. Od 1904 r. rozpoczęto eksploatację źródła „Wielka Pieniawa”. Rok później
zawiązała się spółka „Zarząd Uzdrowiska Polanica” i rozpoczęto wdrażanie projektu
zabudowy zdroju. W 1906 r. wzniesiono Dom Zdrojowy z nowoczesnymi jak na owe
czasy urządzeniami do hydroterapii oraz oświetlono światłem elektrycznym Park
Zdrojowy. Do 1910 r., ze względu na rosnącą liczbę zainteresowanych kuracjami,
wybudowano 50 nowych pensjonatów. W XIX w. jako uzdrowisko szybko rozwijała
się Kudowa. Na początku wieku wybudowano tam budynek łazienkowy, a w 1818 r.
ukazał się regulamin zakładu kąpielowego, zgodny z ówczesnymi zaleceniami lekarskimi. Kudowa była w XIX w. jednym z najpopularniejszych uzdrowisk Środkowej
Europy. Od 1905 r. polepszyła się jej dostępność, dzięki doprowadzeniu z Kłodzka linii
kolejowej i uzyskaniu bezpośredniego połączenia z Wrocławiem. Liczba kuracjuszy
zwiększała się w dużym tempie, wynosząc na początku XX w. ponad 4 tys. osób.
Uzdrowiska sudeckie stały się modne także za sprawą odwiedzających gości.
Wśród znanych osób należy wymienić m.in. Fryderyka Chopina, który trwale zapisał
się w historii Duszników. Z kolei Szczawno odwiedzili m.in. Henryk Wieniawski,
Zygmunt Krasiński, Winston Churchil, a także koronowane głowy – Wilhelm II, car
Mikołaj I czy król August Saski. Lądek Zdrój zasłynął dzięki pochwałom kuracji przez
króla pruskiego Fryderyka Wielkiego oraz obecności Goethego i Quincy Adamsa
– późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Należy także wspomnieć o uzdrowiskach, które nie przetrwały do czasów obecnych. W Starym Zdroju (dziś dzielnica Wałbrzycha), znanym od 1357 r., wody zanikły
w XIX w. na skutek rozwoju górnictwa. Podobna sytuacja miała miejsce w Opolnie
Zdroju, z kolei w Jerzmanicach wody utraciły charakter leczniczy.
Po II wojnie światowej obszar Dolnego Śląska znalazł się w granicach Polski.
Przeprowadzono nacjonalizację uzdrowisk, co miało wpływ na ich dalszy rozwój
w drugiej połowie XX w. W ostatniej dekadzie XX w., w rezultacie transformacji społeczno-gospodarczej kraju, dokonano komercjalizacji uzdrowisk, zaś w 2010 r. podjęto
decyzję o ich prywatyzacji.
Uzdrowiska w czeskich Sudetach
Nieco inaczej przebiegał rozwój uzdrowisk po czeskiej stronie Sudetów. Z jedenastu miejscowości posiadających współcześnie status uzdrowiska (Bludov, Janské Lázně,
Karlova Studánka, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Jeseník, Lázně Kundrati-
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ce, Lázně Libverda, Lipová–lázně, Velichovky, Velké Losiny), jedynie trzy pełniły tę
funkcję przed XIX w. – Janské Lázně, Lázně Libverda oraz Velké Losiny.
Początki Janskich Lázni jako miejscowości zdrojowej sięgają XV w., choć źródła wód mineralnych były już znane w średniowieczu. Uzdrowisko założył w 1677 r.
właściciel wsi Jan Adolf Schwarzenberg. Szybki rozwój miejscowości przypadł na drugą
połowę XIX i początek XX w., kiedy Janské Lázně stały się niezależną gminą oraz
prowadzono inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, wodociągi, linie energetyczne,
telefony, bazę noclegową i sanatoryjną. Jeszcze przed wojną na bazie wód zaczęto leczyć
zespół poporażenny i porażenia dziecięce, co przyczyniło się do znaczącej popularyzacji
miejscowości. Kolejne – Lázně Libverda zostały odkryte przez Paula Luther, który jako
pierwszy w 1593 r. wykonał badania potwierdzające leczniczy charakter tamtejszych
wód. Uzdrowisko zostało rozbudowane w latach 1776–1818 przez ród Calm–Gallas.
Z kolei początki uzdrowiska Velké Losiny (najstarszego na Morawach) datuje się na
przełom XV i XVI w. W 1562 r. postawiono tam pierwsze drewniane łazienki przy
źródle. Od XIX w. nastąpił okres jego rozbudowy (Kajlík 2007). Hrabia Špork stworzył w Kuksie w 1695 r. ambitne, monumentalne założenie, które miało przewyższyć
Karlsbad. Zostało ono jednak wkrótce zniszczone przez powódź i nie przetrwało jako
uzdrowisko (Křížek 2002).
Większość uzdrowisk w obecnych czeskich Sudetach powstała w XIX i na
początku XX w. Lázně Jeseník zostały założone w 1822 r. przez Vinceza Priessnitza,
jako pierwszy zakład wodoleczniczy w środkowej Europie (Křížek 2002). W 1838 r.
postawiono dom uzdrowiskowy z salą konferencyjną na 600 osób2. Lázně Lipová
jako uzdrowisko działały od 1840 r. Dwa lata później wybudowano pierwszy dom
uzdrowiskowy. Dynamiczna rozbudowa nastąpiła w drugiej połowie XIX w. Pojawiły
się nowe domy uzdrowiskowe, takie jak: „Directionshaus” (późniejszy „Arztehaus”),
„Doktorhaus” (obecnie – „Villa Westen”) oraz „Louisenhof”, „Theresienhof”
i „Sudetenhof”. Karlova Studánka zasłynęła źródłami już pod koniec XVIII w., kiedy to odkryto pierwsze z nich – „Maximilian”. W 1802 r. przyszła kolej na następne
– „Karlův”, dziesięć lat później odkryto „Antoninův”, w 1862 – „Vilem”. Kolejnym
uzdrowiskiem były Velichovky należące do rodu Hopflingen, gdzie inwestycje w infrastrukturę noclegową rozpoczęto pod koniec XIX w. (pierwszy dom zdrojowy powstał
w 1897 r.). Po I wojnie światowej uzdrowisko zostało wykupione przez Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej, co dało impuls do dalszego rozwoju. Lázně Bělohrad,
które do 1905 r. funkcjonowały pod nazwą Anenské Lázně, rozpoczęły działalność
w 1885 r. i zasłynęły z siarczanych kąpieli błotnych (okłady z torfu). W 1891 r. wybudowano tam dom uzdrowiskowy. Pierwszy sezon uzdrowiskowy w Lázně Bohdanec
miał miejsce w 1897 r., po oddaniu do użytku łaźni, gdzie stosowano przede wszystkim
kąpiele błotne i okłady z torfu, w połączeniu z masażem i określoną dietą. W 1921 r.
uzdrowsko upaństwowiono. Lázně Kundratice powstałe w 1881 r. należą do jednego

2

Dzięki licznie przyjeżdżającym kuracjuszom z Polski nazwisko założyciela zostało „przeniesione” na nazwę
popularnego urządzenia kąpielowego i jest dziś utrwalone w języku polskim jako „prysznic”.
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z pierwszych uzdrowisk, które stosowały w kuracji borowinę. W pierwszej dekadzie
XX w. właścicielem uzdrowiska została gmina, w 1913 r. zmodernizowano istniejącą
infrastrukturę, dzięki czemu w 1933 r. uchodziło ono za jedno z najnowocześniejszych
w kraju. Najmłodszym uzdrowiskiem po czeskiej stronie są Lázně Bludov, gdzie
pierwszych odwiertów dokonano w 1924 r. Pięć lat później odkryto zmineralizowaną
cieplicę, co pozwoliło rozpocząć działalność całoroczną już w połowie lat 30. XX w.
(Kajlík 2007). W czasie II wojny światowej większość uzdrowisk została zamieniona na
szpitale wojskowe lub siedzibę sztabów. Podobnie, jak w przypadku Polski, sytuacja
uzdrowisk uległa diametralnej zmianie po zakończeniu działań wojennych. Całość
majątku uzdrowisk została znacjonalizowana do 1947 r.
Czescy badacze zajmujący się historią rozwoju turystyki uzdrowiskowej wskazują
na istotny spadek znaczenia czeskich kurortów po II wojnie światowej. Jako główne
przyczyny podają: przesiedlenie obywateli niemieckich oraz stopniowe włączanie
sektora uzdrowiskowego do narodowego systemu ochrony zdrowia (Fialova 2004).
Tak więc nacjonalizacja, obok wymiany ludności, była główną przyczyną stopniowej
pauperyzacji czeskiej oferty uzdrowiskowej.
Sytuacja zmieniła się po 1989 r. Przemiany polityczne i w konsekwencji ekonomiczne, podobnie jak w całym regionie, doprowadziły do zmian w strukturze własnościowej. Choć część uzdrowisk pozostała własnością państwa, to większość małych
uzdrowisk została sprywatyzowana jeszcze na początku lat 90. XX w., np. jak miało
to miejsce w przypadku uzdrowiska Jeseniki, które jest własnością spółki akcyjnej
Priessnitz S.A. Formę spółek akcyjnych mają obecnie: Velké Losiny, Velichovky,
Lázně Bělohrad (spółka akcyjna Anenské Lázně) oraz Lázně Kundratice. Natomiast
Lázně Lipová są własnością prywatnej spółki Schroth.

Zróżnicowanie oferty uzdrowisk
Wyraźne zróżnicowanie oferty i charakteru uzdrowisk jest zauważalne po obu
stronach granicy, co po części wypływa z historycznych uwarunkowań ich rozwoju.
Miejscowości uzdrowiskowe w polskich Sudetach są w większości miastami. W Lądku
i Dusznikach uzdrowiska rozwijały się w pobliżu miast średniowiecznych, pozostałe
miejscowości rozwinęły się w ośrodki miejskie w połowie XX w., bądź zostały włączone
do miast, jak Czerniawa i Cieplice. Wiązało się to często ze zmianą charakteru miejscowości i rozwojem innych, także pozauzdrowiskowych funkcji miasta. W obrębie
polskich Sudetów jedynie Długopole liczące ok. 550 stałych mieszkańców nie ma praw
miejskich. Ustronny charakter ma także Przerzeczyn Zdrój (ok. 750 mieszkańców i 160
miejsc w uzdrowisku). Jest to najmniejsze uzdrowisko w Polsce, położone na Przedgórzu
Sudeckim (poza obszarem badań). Pozostałe miejscowości uzdrowiskowe liczą od 4,5
tys. (Świeradów) do 10 tys. mieszkańców (Kudowa). Cieplice, wcześniej odrębne 15-tys.
miasto, od 1976 r. są dzielnicą Jeleniej Góry (85 tys. mieszk.). Przedsiębiorstwa zarządzające uzdrowiskami są połączone w większe zespoły: uzdrowisko Długopole tworzy
zespół w odległym o 30 km Lądkiem, Jedlina tworzy zespół z położonym po drugiej
stronie aglomeracji wałbrzyskiej Szczawnem, Czerniawa jest połączona ze Świeradowem,
a Kudowa, Duszniki i Polanica tworzą wspólnie Zespół Uzdrowisk Kłodzkich.

Źródło: Przestrzelski (2009).
Source: Przestrzelski (2009).

Table 1. Accommodation facilities in Polish health resorts in the Sudetes

Tab. 1. Baza noclegowa polskich miejscowości uzdrowiskowych Sudetów
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Źródło: Przestrzelski (2009).
Source: Przestrzelski (2009).

* Prices are in PLN, at the exchange rate of the NBP on 12 February 2009 (1 CZK = 0.1588 PLN)

* Ceny podano w PLN, według przelicznika NBP w dniu 12 luty 2009 r. (1 CZK = 0,1588 PLN)

Table 2. Accommodation facilities in Czech health resorts in the Sudetes

Tab. 2. Baza noclegowa czeskich miejscowości uzdrowiskowych Sudetów
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Uzdrowiska w części czeskiej są zlokalizowane w małych, pozbawionych praw
miejskich miejscowościach, których liczba mieszkańców waha się od 200 do 3,7 tys.
Jedynie miasto Jeseník, w obrębie którego administracyjnie znajduje się uzdrowisko,
liczy 12 tys. mieszkańców, choć i w tym przypadku dzielnica uzdrowiskowa Lázně
Jeseník leży z dala od części miejskiej.
Łączna pojemność bazy noclegowej w 11 badanych czeskich miejscowościach
uzdrowiskowych wynosi nieco ponad 10 tys. miejsc, natomiast 9 polskich ponad
14 tys. Pięć z siedmiu polskich uzdrowisk (zespołów uzdrowiskowych) oferuje ponad
2 tys. miejsc noclegowych, podczas gdy z czeskich uzdrowisk tyle miejsc posiadają
jedynie Janské Lázně.
Jednym ze wskaźników określających stopień rozwoju funkcji turystycznej
miejscowości jest liczba miejsc noclegowych przypadających na 1 mieszkańca.
W miejscowościach uzdrowiskowych w czeskiej części Sudetów wskaźnik ten wynosi
średnio 1,01. Największy jest w uzdrowisku Karlová Studánka, gdzie na 1 stałego
mieszkańca przypada aż 4,82 miejsca noclegowego oraz w uzdrowisku Janské Lázně,
gdzie wynosi 2,73. Wysoki jest również w uzdrowisku Lázně Libverda – 1,79. Miejscowości te praktycznie nie pełnią innych funkcji poza turystyczno-uzdrowiskową, co
jest korzystne dla kuracjuszy z punktu widzenia warunków leczenia i pobytu.
W przypadku uzdrowisk polskich rozpatrywany wskaźnik ma znacznie niższe
wartości. Na 1 stałego mieszkańca przypada przeciętnie 0,3 miejsca noclegowego,
co świadczy również o innych niż turystyczne funkcjach tych miast. Zdecydowanie
najbardziej „turystyczny” charakter ma Świeradów Zdrój, gdzie na 1 mieszkańca przypada 0,55 miejsca noclegowego, najniższą wartość ma wskaźnik w przypadku Cieplic
(0,01), nawet w odniesieniu do dzielnicy uzdrowiskowej Jeleniej Góry (0,04).
Liczba obiektów noclegowych w części polskiej i czeskiej Sudetów jest zbliżona
i wynosi 288 (po stronie polskiej) i 261 ( po stronie czeskiej). W części polskiej obiekty
są większe pod względem liczby miejsc. Przeważają ośrodki wczasowe i wypoczynkowe oraz hotele oferujące po kilkadziesiąt miejsc. W uzdrowiskach zdecydowanie
większy udział w ogólnej liczbie obiektów noclegowych mają niewielkie pensjonaty
i kwatery prywatne umożliwiające zakwaterowanie kilku i kilkunastu osób. Zarówno w
przypadku polskich, jak i czeskich uzdrowisk około 1/3 miejsc noclegowych znajduje
się w obiektach sanatoryjnych.
Największą pojemnością bazy noclegowej wśród polskich uzdrowisk dysponuje Kudowa-Zdrój (ok. 3 tys.), gdzie oferuje się najwięcej noclegów o najwyższym
standardzie i wysokich cenach, choć duża podaż sprawia, że ceny są zróżnicowane
(ryc. 3). Nieco większą liczbą miejsc hotelowych (610) dysponuje Świeradów Zdrój.
Oba uzdrowiska wyróżniają się w ostatnich latach dużą liczbą inwestycji mających na
celu poprawę stanu infrastruktury i jakości bazy noclegowej. W przypadku Świeradowa
ważną rolę odgrywa znaczna liczba kuracjuszy przyjeżdżających z Niemiec. Najwięcej
miejsc noclegowych w bazie hotelowej w czeskich Karkonoszach oferują Janské Lázně
– prawie 1200. Ceny noclegów osiągają tu najwyższy poziom, stosunkowo wysokie
są także w Karlovej Studance i Bludovie.
Uzdrowiska polskie i czeskie dysponują podobnym potencjałem w zakresie
liczby miejsc gastronomicznych. W czeskich kurortach jest jednak znacznie więcej
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restauracji. Dominują zazwyczaj większe lokale (restauracje), zwłaszcza przy hotelach
i obiektach uzdrowiskowych. Umożliwiają one jednorazowe przyjęcie dużej liczby
gości i są nastawione przede wszystkim na obsługę kuracjuszy. W polskich kurortach
struktura rodzajowa obiektów gastronomicznych jest bardziej zróżnicowana.
Oferta uzdrowisk pod względem charakteru zabiegów leczniczych jest zbliżona. Do najbardziej popularnych zabiegów w większości uzdrowisk należą: inhalacje,
kąpiele perełkowe i wirowe, magnetoterapia, masaże klasyczne i podwodne, leczenie
ultradźwiękami oraz gimnastyka lecznicza. Każde uzdrowisko oferuje także konsul-

Ryc. 3. Średnia cena zabiegów w uzdrowiskach polskich i czeskich
Figure 3. The average price of treatments in the Polish and Czech spas
Objaśnienia:
1. Gimnastyka; 2. Inhalacje; 3. Kąpiel perełkowa; 4. Kąpiel wirowa; 5. Magnetoterapia; 6. Masaż klasyczny;
7. Masaż podwodny; 8. Ultraddźwięk
Explanation:
1. Gymnastics; 2. Inhalation; 3. Bubble bath; 4. Whirlpool; 5. Magnetic field; 6. Traditional massage; 7. Underwater
massage; 8. Ultrasounds
Źródło: Przestrzelski (2009).
Source: Przestrzelski (2009).
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tacje lekarskie (przeważnie bezpłatne). Niektóre proponują również usługi i zabiegi
wyjątkowe, jak: floating w uzdrowisku Lázně Jeseník, kąpiel siarczkowo-fluorkowa
w Lądku Zdroju, terapia kolorami w uzdrowisku Lipová–lázně czy płukanie przyzębia
w Świeradowie Zdroju. Największą ilość unikalnych zabiegów mogących przyciągnąć
dodatkowych kuracjuszy oferuje czeskie uzdrowisko Lázně Jeseník, które zarazem
posiada najbogatszą ofertę zabiegów leczniczych.
Dość duże dysproporcje występują pod względem ilości zabiegów. Mimo
że uzdrowiska polskie są większe, to jednak oferują mniejszą ilość zabiegów niż uzdrowiska w Republice Czeskiej. Na jedno polskie uzdrowisko przypada średnio ok. 36
zabiegów, podczas gdy w uzdrowiskach czeskich średnia ta wynosi już ok. 50.
Ceny najpopularniejszych zabiegów są znacznie zróżnicowane. Duże różnice
cenowe występują między polskimi i czeskimi uzdrowiskami. Ceny usług w uzdrowiskach czeskich w przeliczeniu na złotówki są wyższe. Średnie ceny zabiegów
są dwukrotnie wyższe w Republice Czeskiej, a bywają przypadki, że taki sam zabieg
jest nawet sześciokrotnie droższy niż w Polsce. Mniejsze dysproporcje występują
między uzdrowiskami polskimi, choć zdarza się, że podobny zabieg jest nawet dwukrotnie droższy. Duże znaczenie ma standard obiektów. Znaczne różnice w cenach
zabiegów można zauważyć nawet w obrębie tych samych miejscowości, porównując
ceny w uzdrowisku państwowym do cen usług w prywatnym obiekcie typu „spa”.
Biorąc pod uwagę jedynie osiem najpopularniejszych zabiegów, można stwierdzić,
że w Republice Czeskiej najwyższe ceny zabiegów są w leżącym najbliżej Niemiec
uzdrowisku Lázně Libverda, zaś najniższe w Lázně Kundratice.

Wnioski
1. Uzdrowiska położone w polskiej i czeskiej części Sudetów są zróżnicowane
z punktu widzenia rozwoju przestrzennego i pojemności recepcyjnej, co m.in. wynika
ze specyfiki i kierunków ich rozwoju po II wojnie światowej. Uzdrowiska polskie
mają w większosci charakter miejski, są większe przestrzennie i dysponują wyższym
potencjałem bazy noclegowej. Z kolei uzdrowiska w części czeskiej rozwinęły się
nieco poźniej (XIX w.) w warunkach silnej konkurencji ze strony tak renomowanych
ośrodków, jak Karlsbad (Karlove Vary) czy Marienbad (Mariańskie Łaźnie). Z tego
względu większość z nich ma charakter ustronny i jest zlokalizowana w miejscowościach
o niewielkiej liczbie mieszkańców.
2. W przypadku ośrodków czeskich funkcja uzdrowisko-turystyczna jest zazwyczaj
jedyną lub główną funkcją społeczno-gospodarczą, w przeciwieństwie do uzdrowsk
po polskiej stronie Sudetów, gdzie dominują inne funkcje miejskie.
3. Uzdrowiska czeskie ze względu na „kameralny” charakter wydają się bardziej
odpowiadać potrzebom kuracjuszy oczekujących spokoju i wyciszenia. Jednak im
mniejsze uzdrowisko, tym węższa jest oferta komplementarna, zwłaszcza w zakresie
dostępności wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
4. Uzdrowiska czeskie oferują nieco szerszy zakres zabiegów niż uzdrowiska
polskie. Szczególnie wyróżniają się pod tym względem Lázně Jeseník nawiązujące do
tradycji Vinceza Priessnitza, pioniera hydroterapii. Bogata oferta czeskich uzdrowisk
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nie wynika jednak z tradycji, lecz raczej z pomyślnie przeprowadzonej prywatyzacji
i podniesienia standardu bazy i usług.
5. Zróżnicowanie cen, zarówno między ośrodkami polskimi a czeskimi, jak i w grupach
uzdrowisk krajowych, odzwierciedla standard oferowanych w nich usług oraz dostępność
i położenie uzdrowiska. Należy przypuszczać, że proces różnicowania cen będzie się
pogłębiał wraz z planowaną prywatyzacją polskich uzdrowisk oraz nowymi inwestycjami
zmierzającymi do podniesienia standardu usług.
6. Wydaje się, że potencjał uzdrowiskowy polskiej i czeskiej strony Sudetów
pozwala na stworzenie w przyszłości wspólnego transgranicznego obszaru lecznictwa
i odnowy biologicznej. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nie przeprowadzi się
systemowych zmian w komunikacji publicznej łączącej oba kraje, która obecnie, za
wyjątkiem Kudowy i Náchodu, praktycznie nie istnieje. Konieczne jest także jej
powiązanie z siecią autostrad i lotnisk.
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Development of health tourism and contemporary spa offer
in the Polish and Czech parts of the Sudetes Mountains
Summary
This article deals with the character and role of spa tourism in the Sudetes region,
both in Poland and the Czech Republic. The present state and changes of the spa
offer on both sides of the border are described here as well.
The differences in the development of the Czech and Silesian part of the Sudetes
arose in the middle ages already. The Silesian mineral springs used for curative
purposes have been used from the 13th century. The oldest spas (Lądek Zdrój and
Cieplice) were built next to them. Then, some other spas appeared and in the 18th
century there were also Świeradów, Stary Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa-Zdrój and
Duszniki Zdrój. The Czech spas began to develop later. The oldest one is Janské
Lázně which came into existence in the 17th century, next to a spring popular already
in the middle ages; the spring in Velké Losiny was used for curative purposes in the
16th century. In the 18th century, Lázně Libverda Spa was created and at the turn
of 17th and 18th centuries, Kuks spa existed for some short time. The other spas came
into being in the 19th century already with the famous Lázně Jeseník created by the
pioneer of hydrotherapy Vincez Priessnitz.
The spas on the Polish side are now usually bigger and with richer accommodation.
The majority of them are of urban structure. The Czech spas are smaller with
the prevailing tourism function. Despite this, the offer of spa treatments there
is much richer but their cost is at least twice the price of those treatments in Poland.
The accommodation price is as a rule more expensive too. The price differences reflect
also the spas standard and accessibility
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