Pokyny pro účastníky kondičního pobytu
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník
Kondiční pobyty (dále jen „KOP“) zaměstnavatel poskytuje vybraným skupinám zaměstnanců
dle Přílohy č. 4 Podnikové kolektivní smlouvy státní organizace Správy železnic pro rok 2021 (dále jen
PKS SŽ), a to v souladu s jednotlivými ustanoveními této přílohy. Jsou cíleně zaměřeny na posílení
těch funkcí organizmu, které jsou negativně ovlivňovány výkonem práce, na předcházení vzniku
chronických onemocnění zaměstnanců SŽ, ztráty zdravotní způsobilosti a poškození na zdraví
z práce.
Na základě splněných podmínek, uvedených v Příloze č. 4 PKS SŽ – Kondiční pobyty
zaměstnanců, Vám zaměstnavatel přidělil poukaz na kondiční pobyt v lázních Priessnitzovy
léčebné lázně, a.s., Jeseník, a to v délce trvání 12 dnů (11 nocí).
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. leží na úpatí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku asi 2 km
od města Jeseník.
Před pobytem
Aktuální informace o provozu lázní v souvislosti s pandemií Covid-19 naleznete na www.priessnitz.cz
Pokud máte přidělen poukaz na určitý termín a nemůžete z vážných důvodů (náhlé onemocnění)
nastoupit, ihned nás, prosím, kontaktujte.
Kontaktní osoba: Gabriela Blahová, e-mail: blahova.g@priessnitz.cz, tel. 606 719 974,
584 491 125, 584 491 267
Případný požadavek na pobyt i pro rodinného příslušníka nahlaste předem Vašemu zaměstnavateli
dle příslušné organizační složky (viz leták s podrobnými informacemi).
Každý účastník KOP musí mít s sebou:
◼ poukaz KOP díl A, B, vyplněný a potvrzený vedoucím zaměstnancem organizační složky,
◼ občanský průkaz
◼ průkaz zdravotní pojišťovny
◼ potvrzení o negativním výsledku testu nebo potvrzení o prodělaném onemocnění nebo očkování
na Covid-19.dle aktuálních epidemiologických opatření
v lázních, aktuálně vždy na
www.priessnitz.cz
◼ dostatečnou zásobu ochrany nosu a úst dle aktuálního nařízení vlády pro svou vlastní potřebu
◼ domácí obuv na přezutí
◼ věci osobní hygieny
◼ cvičební úbor (teplákovou soupravu, trenýrky, tílko, obuv do tělocvičny, obuv na vycházky, plavky)
◼ vhodné oblečení do jídelny, do společných prostor a na kulturní akce
◼ léky, které užíváte, event. požádat o jejich předpis (v místě není lékárna)
Sraz účastníků v nástupním dni v lázeňském středisku je uveden na poukaze
Doprava: Účastník KOP dojede do žst. Jeseník od které dále navazuje autobusové spojení
přímo do místa ubytování – Sanatorium Priessnitz.
Přehled autobusového spojení z železniční stanice Jeseník k budově Sanatoria Priessnitz (konečná):
ECOAUTOBUS

ODJEZD OD ŽELEZNIČNÍ STANICE JESENÍK,
SMĚR LÁZNĚ – SANATORIUM PRIESSNITZ

ODJEZD OD SANATORIA PRIESSNITZ,
SMĚR ŽELEZNIČNÍ STANICE JESENÍK

09:14
10:24
11:24
12:24
13:44

09:25
10:35
11:35
12:35
14:05

Ubytování
Při příjezdu do lázní se prosím hlaste na recepci lázeňského domu Priessnitz, kde předložíte
požadované dokumenty, bude Vám změřena teplota, obdržíte kartu od pokoje a informace k pobytu.
V den příjezdu je Váš pokoj připraven od 13.00 hodin, a v den odjezdu prosíme o jeho uvolnění do
10.00 hodin.
Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. V případě
požadavku na jednolůžkový pokoj nás kontaktujte předem, kapacita jednolůžkových pokojů je
omezená. Doplatek činí 4 400,-Kč na pobyt a je hrazen účastníkem v den příjezdu na recepci.
Na pokojích máte možnost bezplatného připojení k WIFI po celou dobu Vašeho pobytu.
V areálu lázní platí přísný zákaz kouření a to jak na pokojích, tak i balkonech. Prosíme o dodržování
tohoto nařízení. Pro kuřáky jsou vyhrazená označená místa.

Poplatek z pobytu
Lázeňský poplatek městu ve výši dle vyhlášky č.1/2021 o místním poplatku z pobytu ve výši
30,-Kč/noc (330,-Kč /pobyt) hradí každý zaměstnanec z vlastních zdrojů při nástupu na pobyt.
Parkování
Parkování osobních vozidel je zpoplatněno částkou 650,-Kč na pobyt. Z kapacitních důvodů
je nutné parkování rezervovat předem na e-mailu: parking@priessnitz.cz
Stravování
Pobyt účastníků začíná obědem v den nástupu a končí snídaní v den odjezdu. Stravování je
celodenní (snídaně, obědy, večeře). Snídaně jsou poskytovány formou rautů. Obědy a večeře jsou
poskytovány servírovanou formou a to z výběru 5 jídel nebo formou rautů dle aktuálních provozních
možností. V rámci epidemiologických opatření vyžadujeme dodržování nastavených pravidel počtu
osob u stolu, hygieny rukou a rozestupů, která jsou zveřejněna v jídelnách. V případě zájmu o
celodenní výlet je možno poskytnou oběd formou cestovního balíčku. Požadavek na balíček je nutné
nahlásit den předem u obsluhy v jídelně.
Při vstupu do jídelny dodržujte, prosím, pravidla vhodného oblékání včetně obuvi.
Jídla jsou podávána v těchto časech:
SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE

7:30 – 9:30
11:30 – 13:30 (v den příjezdu mimořádně do 14.30 hod)
17:00 – 18:30

Léčebný program
Léčebný program začíná v den příjezdu. Po ubytování se účastnící dostaví na ošetřovnu, kde
jim bude stanoven čas vstupní lékařské prohlídky a ošetřující lékař. U lékařské prohlídky
doporučujeme konzultovat aktuální zdravotní stav s lékařem, který navrhne skladbu léčebných
procedur. Rozpis procedur si vyzvednete po lékařské prohlídce a léčebné procedury během pobytu
absolvujete dle tohoto léčebného plánu. V případě změny zdravotního stavu během pobytu
kontaktujete ihned ošetřovnu nebo ošetřujícího lékaře.
Volný čas
Pro Váš volný čas Vám doporučujeme využít naši nabídku kulturních a sportovních aktivit.
Priessnitzovy lázně jsou ideálním výchozím bodem pro turistické výlety do okolí individuálně nebo
s naším zkušeným průvodcem. V areálu je možné si zahrát tenis, discgolf, adventure golf, stolní tenis,

kulečník, fotbal nebo si zapůjčit horská kola, koloběžky, elektrokola, v zimě běžecké lyže. V zařízení je
možnost úschovy vlastních kol. V areálu lázní můžete využít jedinečné výhledy z Ripperovy
promenády nebo Jižního svahu, navštívit Park Vincenze Priessnitze, FitPark, unikátní „vodní zahradu“
Balneopark a ochutnat vodu z bezmála 60 pramenů na lázeňských stezkách Studničního vrchu .
Korespondence Vám může být zasílána na adresu:
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
/ jméno účastníka KOP /
Priessnitzova 12/299
790 03 Jeseník
V zájmu spokojenosti všech účastníků je třeba dodržovat ustanovení denního řádu střediska
a stanovený program KOP.
Doporučujeme, aby v případě zjištění nedostatků nebo jiných připomínek k službám střediska
v průběhu absolvování KOP účastník oznámil své připomínky vedoucímu střediska (vedoucímu lékaři)
s případným zápisem do knihy střediska.
Nedojde-li k odstranění zjištěných nedostatků nebo připomínek v průběhu KOP, oznámí
účastník pobytu tato zjištění písemně svému zaměstnavateli.
Porušení povinností ze strany účastníka KOP, především povinností daných programem KOP,
jeho režimem a řádem střediska se řeší vyloučením účastníka KOP ze střediska. Vyloučit účastníka z
KOP je oprávněn vedoucí střediska. Vyloučení účastníka oznámí vedoucí střediska neprodleně
kontaktní osobě SŽ a ukončení uvede na poukazu KOP, díl A.
Vedoucí zaměstnanec organizační složky následně informuje o vyloučení z KOP místně
příslušnou odborovou organizaci.
Zaměstnanec, který bude vyloučen z KOP, je povinen uhradit skutečně vzniklé náklady na
KOP, ztrácí nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy a zároveň u něho dochází k trvalé
ztrátě nároku na KOP.
Při onemocnění účastníka na KOP je ukončení pobytu podmíněno potvrzením pracovní
neschopnosti lékařem příslušného střediska KOP.
V případě onemocnění účastníka, nebo předčasného ukončení KOP z jiných vážných důvodů
nevzniká zaměstnanci nárok na poskytnutí náhrady.
Úrazy v průběhu KOP se nepovažují za pracovní úrazy. Účastník KOP ve svém vlastním
zájmu uzavře úrazové pojištění individuálně na své náklady.
Cílem KOP je zaměření na uchování psychické a fyzické zdatnosti (kondice), vytvoření
podmínek pro zachování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, včetně prevence profesního
poškození zdraví při zvýšené fyzické a psychické zátěži.
Zástupci zaměstnavatele též provádí kontrolu dodržování režimu KOP a naplňování smyslu
KOP ze strany zaměstnanců. Zároveň získávají zpětnou vazbu spokojenosti.
Po skončení pobytu je zaměstnanec povinen vyplnit a odevzdat styčnému zaměstnanci
organizační složky Dotazník spokojenosti, který obdrží spolu s poukazem a pokyny.
Přejeme Vám příjemné prožití kondičního pobytu v pěkném a klidném prostředí v zájmu
odpočinku a upevnění Vašeho zdraví.
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník
Referentka rezervačního oddělení: Gabriela Blahová
Vedoucí rezervačního oddělení: Monika Smejkalová
tel. 606 719 974, 584 491 125, 584 491 897, 584 491 267, 584 491 111
www.priessniz.cz,

