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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 13. 4. 2007 14
Dětské ozdravovny 

Convalescence homes for children 

Souhrn 

V současné době je na území České republiky 9 dětských ozdravoven s celkovým počtem 670 lůžek. Od 
počátku 90. let trvale klesá zájem o léčebné pobyty v těchto zařízeních a s ním tedy i počet hospitalizova-
ných dětí a celkové využití lůžek. V průběhu posledních 16 let tak ukončilo svoji činnost 13 dětských 
ozdravoven. 

Summary 

At present time there are 9 convalescence homes for children on the territory of the Czech Republic and 
they have together 670 beds. Since the early 1990s the demand on therapy in these establishments 
continuously diminishes and thus also the numbers of hospitalized children and total bed occupancy 
decrease. In the course of the past 16 years 13 convalescence homes for children terminated their activity. 

Ke konci roku 2006 bylo v České republice 9 dětských ozdraven. Konkrétně se jednalo 
o DO Karkulka a Mělnická bouda v Peci pod Sněžkou, DO Bedřichov ve Špindlerově 
mlýně, DO Království ve Dvoře Králové na Labem, DO Svatý Petr ve Špindlerově mlýně, 
DO Bílá voda v Harrachově, DO Křetín v okrese Blansko, DO Javorník v okrese 
Prachatice, DO Čs. Speleologická Společnost Mladeč v okrese Olomouc, která je 
dlouhodobě v rekonstrukci, a DO Čs. Speleologická Společnost Hvozd - Vojtěchov 
v okrese Prostějov. 

V dětských ozdravovnách bylo k 31. 12. 2006 celkem 670 lůžek. Bylo zde 
hospitalizováno pouze 5 569 dětských pacientů. Využití lůžek ve dnech je velmi nízké, 
dosahuje 164,1 dne, které odpovídá 70 % skutečné lůžkové kapacity. Průměrná 
ošetřovací doba byla 19,7 dne, což koresponduje se třítýdenními turnusy. 

Od roku 1995 klesl počet dětských ozdravoven na méně než polovinu a na zhruba 50 % 
stavu klesla i lůžková kapacita. 

K 31. 12. 1995 existovalo v České republice 20 dětských ozdravoven z celkovou 
kapacitou 1 265 lůžek. V roce 1995 bylo v dětských ozdravovnách hospitalizováno celkem 
12 490 dětí. Průměrné využití lůžek dosahovalo 235 dnů. Průměrná délka pobytu 
v ozdravovně byla 26 dnů. 

V letech 1995 - 1998 následoval velmi výrazný pokles počtu dětských ozdravoven 
a klesalo i jejich využití. V roce 1995 ukončila svoji činnost DO Krásná Lípa (okr. Děčín) 
a DO Moravec (okr. Žďár nad Sázavou), v roce 1996 DO Kostelec (okr. Jihlava). DO 
Harrachov (okr. Semily) změnila v průběhu roku 1997 státní vlastnictví (okresní úřad) na 
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nestátní (fyzická osoba). V průběhu roku 1998 ukončily svoji činnost DO Kamenice nad 
Lipou (okr. Pelhřimov) a DO Nový Jičín.  

Mezi roky 1998 - 2004 nedošlo k výrazným změnám v počtu zařízení ani počtu lůžek. 
V roce 1999 ukončila činnost DO Bořislav (okr. Teplice), nově zahájila činnost DO se 
speleoterapií Hvozd v okrese Prostějov (převzala činnost dětské ozdravovny Mladeč). 
V průběhu roku 2000 ukončila činnost DO Teplice nad Metují v okrese Náchod. V letech 
2001 - 2003 zůstal počet dětských ozdravoven neměnný. 

V 1. polovině roku 2004 ukončila svoji činnost po téměř 85 letech DO Černovice 
(okr. Pelhřimov). V průběhu roku 2005 pak ještě DO Jetřichovice (okres Děčín), DO 
Vrchlabí - Podhůří (okres Trutnov) a DO Kychová (okr. Vsetín). V provozu tak zůstalo 
pouze 10 ozdravoven s 734 lůžky. 
 
Závěr: 

V roce 1990 bylo v České republice 22 ozdravoven z celkovým počtem 1901 lůžek. 
V roce 2006 jich bylo pouze 9 a celkový počet lůžek klesl na 670, tedy téměř o 65 %. Klesl 
i celkový počet hospitalizovaných a využití lůžek ve dnech. Vzhledem k tomu, že se za 
celé sledované období nezměnil systém financování dětských ozdravných pobytů 
a všechny zdravotní pojišťovny jej hradí v plném rozsahu, důvody stále nižšího využití 
dětských ozdravoven plynou patrně ze stále nižšího zájmu rodičů o ozdravné pobyty 
a patrně také z nedostatečné nabídky služeb ze strany dětských lékařů. Většímu využití 
dětských ozdravoven by mohlo přispět jejich zaměření na různé rizikové skupiny (obézní 
děti, děti se špatným životním stylem apod.). 
 
 
 
Vypracovala: Bc. Romana Malečková 



Vývoj počtu dětských ozdravoven a počtu lůžek 
v těchto zařízeních
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Vývoj počtu hospitalizovaných dětských pacientů 
a využití lůžek ve dnech
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Mapa rozmístění dětských ozdravoven od počátku 90. let do současnosti
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