
         
 
 
 
 
 
 
 

Vážení rodiče 

 

dovolte mi Vás tímto oslovit s nabídkou pro Vaše děti 

 

Jsme Dětská ozdravovna, která je součástí Sdružení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov, příspěvkové organizace. Poskytujeme ozdravné pobyty v délce 21 

dnů pro děti od 3 do 15 let v těchto třech programech: 

- oslabení zdravotního stavu vlivem nepříznivého životního prostředí (respirační 

obtíže), 

- zdravotní obtíže spojené s nesprávným životním stylem (nadváha, obezita), 

- rekonvalescence nevyžadující specializovanou léčbu v dětském lázeňském nebo 

v dětském odborném léčebném zařízení. 

 

Vzhledem k zjištění, že velká většina rodičů neví o existenci a možnostech 

dětských ozdravoven, rozhodl jsem se tuto situaci napravit a oslovit Vás, sdružení 

a spolky rodičů při ZŠ a MŠ, ale i ostatní instituce sdružující rodiče a umožnit tak 

co nejširší veřejnosti dozvědět se základní informace o možnostech pobytu dětí, 

ale i rodičů, coby doprovodu jejich dětí a umožnit jim strávit příjemných 21 dnů 

pobytem na čerstvém horském vzduchu a v krásném prostředí Krkonoš.  

 

Pro děti, od 3 do 15 let jsou pobyty, po doporučení dětským lékařem nebo 

odborným lékařem a schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny 

(ZP), plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. V případě dětí od 3 do 5 let věku je 

možnost úhrady pobytu i pro doprovod dítěte. Vždy však pouze pro jednu osobu a 

musí být pobyt schválen revizním lékařem ZP. Ve výjimečných případech, kdy dítě 

vyžaduje trvalou přítomnost rodiče, ZP, zpravidla, hradí i doprovod dítěte nad 

věkovou hranicí 5 let. 

 

V současné době spolupracujeme s: 

- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 

- Vojenskou zdravotní pojišťovnou, 

- Oborovou zdravotní pojišťovnou, 

- Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, 

- RBP zdravotní pojišťovnou, 

- Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, 

- Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. 

 

Dětská ozdravovna 
Svatý Petr 50 
Špindlerův Mlýn 
Tel: 607 144 664 
Mail: roman.vicha@soltrutnov.cz 
Web: ozdravovnasp.cz 
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V období, kdy nemáme ozdravovnu plně obsazenou dětmi na ozdravném 

pobytu, je možno naše kapacity využít pro komerční pobyt.  

 

Využijte tuto jedinečnou příležitost a přijďte si dopřát aktivní odpočinek 

s Vašimi dětmi do klidného prostředí Krkonoš. 

 

 

      S pozdravem 

          

ředitel 

Ing. Roman Vícha                                                                                                  


