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Slovensko a Maďarsko sú krajinami s dlhou 
históriou využívania geotermálnej vody pre 
rekreačné účely. Obidve krajiny majú rozsiahlu 
infraštruktúru po kvantitatívnej a kvalitatívnej 
stránke, ktorá sa vyvíja aj v dnešnej dobe na 
miestach už dávnejšie vybudovaných zariadení. 
Situácia v Poľsku a v Českej republike je 
trochu odlišná. Hoci majú obe krajiny tiež dlhú 
tradíciu vo využívaní geotermálnej vody pre 
terapeutické a rekreačné účely, neexistuje tam 
až taký celonárodný trend pre využívanie 
týchto zariadení. 
V súčasnej dobe sú pre tieto centrá veľmi 
dôležité napodobňovacie prostriedky, ktoré 
pomáhajú ich rozvoju. Veľa Poliakov a Čechov 
už malo príležitosť navštíviť slovenské či 
maďarské geotermálne kúpeľné strediská 
s mnohými atrakciami a širokou ponukou 
služieb. Návštevníci s pozitívnymi zážitkami 
zo Slovenska alebo Maďarska potom hľadajú 
podobné zariadenia aj v mestách vo svojej krajine, ktoré sú ich bydliskám omnoho bližšie. 
V prvej dekáde 21. storočia, tak Poľsko začalo tiež s rozvojom svojich geotermálnych 
kúpeľníckych zariadení. Mnohé z týchto zariadení bolo úspešných a to zapríčinilo ich ďalší 
rozvoj. Tak isto aj Česká republika postupne otvára dvere svojim geotermálnym kúpeľníckym 
zariadeniam. 

Výskum identifikoval nasledujúce štyri kľúčové faktory, ktoré sú základom rozvoja 
geotermálnych možností v krajinách  Vyšehradskej štvorky: zdroje geotermálnej vody 
(dostupnosť a kvalita), tradícia a história geotermálnych kúpeľných centier, legislatíva 
spojená so získavaním geotermálnej vody, kultúrne trendy spojené s rekreáciou v horúcej 
vode. 

Ako uvádzajú autori, hlavným dôvodom pre napísanie tejto publikácie bola potreba 
popísať nedávny fenomén v turistickom priemysle, ktorý zahŕňa rapídny rast v ekonomickom 
sektore geotermálnych kúpeľnýckych centrách strednej Európy, predovšetkým v Poľsku. 
V priebehu posledných rokov vzniklo práve v Poľsku niekoľko úspešných stredísk a mnohé 
ďalšie boli v rôznych rozostavaných štádiách počas prvého štvrťroka 2013.  

Hlavnými cieľmi knihy je pochopenie príčin a okolností, ktoré predstavujú základ pre 
rozvoj týchto podnikov a tiež charakterizovanie ich hlavných trendov. Štúdia bola 
pripravovaná pre osoby a inštitúcie, ktoré sú aktívne zúčastnené v procese rozvoja tohto 
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odvetvia, špeciálne v Poľsku a v Českej republike, kde rozvoj geotermálnych možností sa 
uskutočňuje rýchlym tempom. 
 Kniha je rozdelená do troch častí. Prvá sa zameriava na determinanty rozvoja 
geotermálnych parkov v krajinách Vyšehradskej štvorky. Druhá časť charakterizuje stav 
„geotermálneho priemyslu“ v Poľsku. Posledná časť je napísaná viacerými odborníkmi zo 
Slovenska a Česka a zameriava sa na využitie geotermálnych vôd na Slovensku a v Česku, 
špeciálne v liečebných kúpeľníckych zariadeniach. 
 
 

 
Branislav A. Švorc 
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