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Bad Füssing 
přehled faktů pro tisk 2019                           Stav:  březen 

 
ZEMÈPIS: 

Obyvatel: 
7600 s hlavním sídlem 
570 s druhým a vedlejším sídlem/ bydlištěm 

 
Poloha 
Bad Füssing se nachází v srdci Evropy nedaleko hraničního trojúhelníku Německa, 
Rakouska, České republiky, v bavorském golfovém a lázeňském regiónu poblíž 
města Passova s 3 řekami, 324 m nad mořem. 

 
Klima - podnebí 
Mírné, drážďivé klima. Oblast je jednou z nejslunnějších oblastí s nejnižšími srážkami 

v Německu. 

 
Hosté a návštěvníci – frekvence za rok: 

Přibližně  1,6 milionů návštěníků, z tohto 320.000 hostů za noc. Bad Füssing je 

tak z hlediska ročního počtu hostů nejnavštěvovanějšími lázněmi a nejoblí-
benějším lázeňským centrem na světě. 
 

Číslo 1 pod: 

47       zdravotních středisek v Bavorsku 
320     zdravotních středisek a lázní v Německu   

1000   lázní v Europě 

 

Příjezdy turistů 
320.148  hostů za noc             (2017: 315.157)  = + 1,6 %) 

Od přelomu tisíciletí dochází každý rok k nárostu příjezdů hostů.  

 

Noclehy: 
2,37 milióny přenocování       (2017: 2,40 mio =  - 1,2 %) 

 

Doba pobytu: 

Bad Füssing:     7,4 dní     (2017: 7,6 dní) 
Průmer německých lázní:   4,6 dní 

 
Německý nejrozsáhlejší lázeňský terén s rozlohou 12 000 metrů čtverečních a 
více než 100 různými terapiemi, relaxačními a cvičebními bazény.  
Nejznámnější německé lázně: V celostátním průzkumu byl spontánně jmenován se 
14 procenty Bad Füssing. 
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Turistický obrat: přibližně 450 milionů euro ročně. 

 
90 procent pravidelných hostů v Bad Füssingu,  
99 procent našich návštěvníků doporučuje Bad Füssing dále. 

 
Bad Füssing má nejširší spádové území všech německých lázní: 

průměrná příjezdová vzdálenost hostů činí 488 km. 
*Zdroj: průzkum hostů CenTouris/Uni Passau 

 
Bad Füssing je zařazen na jedenácté místo ze všech turistických destinací v 

Německu, které předstihly pouze velké města jako Berlín, Mnichov, Hamburk a 
Frankfurt s jejich výrazným obchodním cestovním ruchem, ale daleko před 
Heidelbergem nebo Severním mořem, v Bavorsku po Mnichově a Norimberku na 
třetím místě. 

 
13.000 celkových lůžek, 12 hotelů s 4hvězdičkovým plus a 4hvězdičkovou kategorii. 
Využití lůžek 4-hvězdičkových hotelů: 65 procent. 

 
Lokalizované léky/zdravotní pomůcky 

3 lázní 

Therme I, Europa Therme, Johannesbad  

23 hotelů s přístupem termální vody s celkem 12 000 m2 termálních vod, asi 100 

termálních bazénů. 3 termy s chloridem sodným - kysličníkem uhličitaným - 1000 

metrů hloubky, teplota prameny 56 ° C, PH 7,21, výtěžek: 100 000 litrů za hodinu 
 
 
Vybavení 3 lázní:  
celkem cirka 10.000 qm termální vodní plochy, cirka 40 termálních bazénů: 
 
 

 Therme 1 Europa Therme Johannesbad 
Vnitřní bazény 4 7 6 
Venkovní bazény 8 8 7 

Celková vodní plocha 2.500 qm 3.000 qm 4.500 qm 

Teplota vody/stupňů 30-42 27-40 27-39 
Večerní koupání stř, čtv, pá, sob po, stř, pá po - sobota 

Zvláštnosti Sírové horké vřídlo-
koupel 
Saunahof 
Kulatý bazén s vodní 
fontánou 
šampaňské bazén 
Parní sauna „Atrium“ 
Wellnesové oddělení 
„Sinnenreich“ 

Sírové horké vřídlo-
koupel 
průtokový kanál 
Saunová oblast * 
AeroSalzum 
Bazén s aktraci 
Infračervený prostor 
Bazén s podvodní 
hudbou 

Sírové horké vřídlo-
koupel 
Termální-vlnový-krytý 
bazén 
Saunová-zážitková-
oblast 
Průtoční masážní 
koupel 
Nové relaxační 
místnosti 
Solný bazén obklopené 
skalami 
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LÉČIVÉ INDIKACE lázeňské minerální vody:  
 

Revmatická onemocnění (chronické zánětlivé klouby, nervové a svalové 

onemocnění, choroby páteře (opotřebení meziobratlových plotének, špatné držení 

těla) 
 
Metabolická onemocnění (dna, kyselina močová, osteoporóza), chirurgické 
doléčení po zlomeninách, po nemoci páteře a plotýnek, modřinách, poranění kloubů,    

svalového poškození; po operacích na tkáni svalů a šlach, na páteři a kloubech, 
svalové slabosti, popálenin a stížnosti s jizvy; kardiovaskulární a poruchy oběhu 
(infarkt myokardu, vysoký / nízký tlak v krvi, stav po cévní chirurgii),   
 
Paralýza (po nehodách, úrazech, operacích) 
 

Ženské nemoci, obecná regenerace (stresové nemoci, stárnutí, vyčištění) 
 

Stres a burnout  
Účinek 12denního pobytu v Bad Füssingu podle studie univerzity ve Würzburgu: 
 

- snížení úrovně napětí-stresu asi o 40 procent 
- relaxační účinek u 85% dotazovaných (respondentů) 
- výrazné zlepšení fyzických potížích na 48 prozent dotazovaný 

 

FORMY TERAPIE: 
Lázeňské procedury, lékařské pohybové koupele, speciální léčby kyčlů, ramen,  

kolen, kyslíkové koupele, kyslíková terapie, plný rozsah fyzikálních terapií, tradiční 

čínská medicína, Reiki, přírodní bahno, Thalasso, lymfodrenáž, reflexní masáže 

nohou, ošetření bahnem, elektroléčba, OnkoTrainKur, péče o zdraví, zdravotní 

management, speciální terapie pro fibromyalgii, podpůrné skupiny pro fibromyaligii, 
Hashimoto a sebeodvahu. 
 
SPECIÁLNÍ TERAPIE - AKTIVNÍ PROGRAMY: 
Opatření na podporu zdraví: 
Osm pokladů, Aqua Walking/Jogging, respirační terapie, autogenní trénink, 
Ayurveda, voňavý Qi Gong, nutriční poradenství, pět Tibeťanů, Hatha Yoga,  
kardiovaskulární trénink, tělesná a svalová relaxace, gymnastika kolen, běžecký a 
joggingový klub, trénink svalových funkcí, nordic walking, osteoporotická gymnastika, 

odvykání kouření,  trénink na záda, tai chi, cvičení páteře, terapie páteře, žílový  
trénink, tréninková jednotka v fitness studiu ve volné přírodě na biovital 
BewegungsPacours & stezka naboso. 
OnkoTrainKur-léčení: Obnovení mobility, kvality života a sebeúcty, workshop s 
divokými bylinkami, rehabilitační sport 
 

 
Čtyři kliniky s přibližně 1000 léčebnými lůžky, více než 150 lékařů a 
fyzioterapeutů dělají dnes Bad Füssing největším centrem s onemocněním 
kloubů a předním centrem revmatické terapie v Německu. 
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Specielní zdravotní centry a zařízení: 

 
- Deutsches Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin (Německé centrum 

tradiční čínské medicíny) 
- Deutsches Osteoporose-Zentrum (Německé centrum pro osteoporózu) 

- OnkoTrainKur – ambulante onkologische Anschlussmaßnahme während des 
Kuraufenthaltes  (Ambulantní onkologické sledování během lázeňského 
pobytu) 

- ZOMM Zentrum für Osteopathie und manuelle Therapie – Privatpraxis -  

centrum pro osteopatii a manuální terapii - soukromá praxe 
- MVZ Landkreis Passau (Fachrichtung Rheumatologie & Psychotherapie) - 

okres Pasov (specializace na revmatologii a psychoterapii) 
 

25% veškerých ambulantních léčebných opatření dotovaných zdravotními 
pojišťovnami v Německu se provádí v Bad Füssingu. Zbytek je rozdělen mezi 
zbývajících 320 zdravotních středisek v Německu. 

 
85 procent hostů v Bad Füssing jsou dnes soukromí plátci a zdravotní rekreanti. 
Podíl zdravotních pojišťoven: 15 procent   
Podíl dotovaných zdravotními pojišťovnami v roce 1995 činí: 
80 procent pacientů, podíl soukroumných hostů 20 procent 

 
 
Struktura hostů 
Asi 90 procent hostů pochází z Německa, z toho: 
 
1. Bavorsko     42,2 procent 

2. Baden-Württemberg     9,7 procent 
3. Hesse       7,8 procent 
4. Severní Porýní-Vestfálsko    7,2 procent 
5. Porýní Falc       4,1 procent 
6.  Sasko                 2,5 procent 
7. Dolní Sasko      2,8 procent 

Z ciziny       5,9 procent 
 
Věková struktura 

Mladší než 50 let:                10     procent  
51-70 let                    35     procent  
Starší než 70 let          35     procent 

 

 
Kulturní nabídka na úrovni velkoměsta:  
Okolo 2 200 kulturních akcí za rok. Nabídka na úrovni velkoměsta. Vstupné na více 
než 1500 těchto akcí je zdarma pro návštěvníky s Bad Füssing – zákaznickou kartou. 
 

Volný čas 
460 kilometrů značených cyklistických a turistických stezek, 2 500 kusů zapůjčených 
kol z tohoto je velkého množství elektronických a speciálních jízdních kol a přímé 
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napojení na nejoblíbenější evropskou cyklistickou trasu Regensburg-Wien 
(Donouradweg).   
Nordic Walking: 22 stezek o délce 160 kilometrů, nejvyšší hustota golfových hřišť na 

kontinentu s 40 golfovými hřišti v regionu. 
 
Sportovní nabídka: 
Nově zrekonstruovaný sportovní bazén s 50 m dlouhými dráhami a množstvím 
vodních atrakcí pro děti i dospělé, minigolf, tenis (9 venkovních kurtů, 1 krytý tenisový 
kurt se 3 kurty), squash (3 kurty), stolní tenis, hra s kužely (bowling), jízda na koni 

(jízdárna), střelba na hůl, rybaření, sportovní střelba  
 
V zimě – mentaná (curling), bruslení (kluziště), turistika, chůze, nordic walking, jízda 
na koni (jízdárna), tenisová a  squashová hala 
 
Wellness 
1000 wellnesové ostrovy BEAUTY & WELLNESS: 
Ayurveda, zvuková a aromatická masáž, shiatsu, kosmetika, anti-aging, pohyboé 
cvičení, fitness, meditace, finská suchá sauna, bylinná parní sauna, parní lázně 
Rasul, parní jeskyně, sauna se slámou, solná komora, půst, orientální koupel krásy, 
cisařská koupel, balíček řas, solária a mnohem víc pro tělo, duch a duši.  
Novínka v programu: "Voňová Qi Gong" - druh biorezonanční terapie nebo "Pět 

Tibeťanů - světově proslulý program zdravotní výchovy ze střechy světa. 

Highlight: Saunahof s 8 saunami a wellness zařízeními v rekonstruovaném 

historickém čtyřhranném dvoře ze 18. století. 

 
Zdravá dovolená - vysoká kvalita a levná: 

Týdenní zdravotní dovolená včetně přenocování/snídaně, vstupu do termálních lázní 
a zdravotních procedůr/aplikacích již od 295 eur, zákaznickou kartou s bezplatnými 
službami v hodnotě více než 100 eur. 

 
KONFERENČNÍ PŘÍLEŽITOSTI / SEMINÁŘE / ZASEDACI MISTNOSTI 
Bad Füssing nabízí pro setkání a akce místnosti všech velikostí s 15 až 844 
návštěvníky. 
 
2 centrálně umístěné, prvotřídní lázeňské domy: 

Veliký lázeňský sál: 590 qm, sál: 844 sedadel včetně galerie, jeviště se 14 vytahů s 

moderní světelnou a zvukovou technikou, zatahovací jáma orchestru 
 

Malý lázeňský sál:  230 qm sál: 400 sedadel včetně galerie, jeviště 
5 dalších konferenčních místností/sály: 36 m2 až 167 m2, 15 až 120 míst 

 

Zelený Bad Füssing 

Dvě třetiny oblasti Bad Füssinger jsou veřejné parky a zeleň. Celkem 15 akrů. Z toho 

7 hektarů trávníků, 7 hektarů starého dubového a stříbrného javoru.  
2 x ročně s 300 000 květinovými cibulkami složitě zasazených do okrasných vzorů s 
300 druhy a odrůdami. 30 milionů květin v průběhu roku. Bad Füssing je testován na 
alergiky. 
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Spojení: 

Autem: 
Přímé spojení na dálnici A 3/E 43 Frankfurt – Vídeň a  

A 94/B 12 Mnichov - Passau 

 
Vlakem: 
železniční stanice: Passau (30 km), Pocking-Bad Füssing (6 km), 

 
Letadlem: 
Letiště: Salzburg (102 km), Linz (104 km), Mnichov 150 km  

spojené s pravidelnou kyvadlovou dopravou (Shuttle-Service) 

 
  

Atrakce/Muzea: 
Muzeum jantarů, muzeum Leonhardi v Aigen, muzeum motocyklů v Egglfing, stálé 
a speciální výstavy jako například ve státním kasinu, nejvíce druhově bohaté ptačí 
rezervace v Evropě "Unterer Inn", rybářská stezka na Inn, „Attersee obrázky "/ 
Christuskirche (chrám protestantů), zimní fontána jenom v zimě, když zamrzne na 
kruhovém objezdu blízko Therme 1, žabí královna v Kurpark, stezka planetů - na 

kole přes galaxii 

 
Zábava/společenská družnost 

Státní herna/casino, 2 kina, 47 restaurací, 20 kaváren a 3 tanečních sálů s 
regionálními, národními a mezinárodními specialitami, pivní zahrady, nákupy, 
výlety balónem, šachy a boccia na volném prostranství v Kurpark, biblická zahrada, 
prostorné lázeňské zahrady s léčivou bylinnou zahradkou, rybníky, arkády, divoká 

ohrada, pěstování květin a dekorativní záhony, čítárna, týdenní trhy: jednou týdně 

od dubna do října farmářský trh, jednou měsíčně nedělní farmářský trh, 12 
lázeňských koncertů týdně v Bad Füssing (mimo úterka) 

 

Celodenní výlety/exkurze 
Výlety lodí na Inn a Dunaj (Schärding/Passau), výlety do Prahy (250 km), Altöttingu 
(70 km), do města Salzburg/Mozart (100 km), Linz (120 km), Bayerischer Wald -
Bavorského lesa (40 km); 3 x týdenní bezplatná jízda na kole s průvodcem (od 
dubna do října), 1 x týdenní pěší túra s průvodcem 

 

Tip: PassauRegioCard – Vaše vstupenka pro více než 100 atrakcí v regionu 

Passau a sousedních zemích (www.passauregiocard.de) 

 
 
  

 
 

http://www.passauregiocard.de/

