Historie Lázní Kostelec u Zlína
1742 Založení lázní v Kostelci rakouským šlechtickým rodem Seilern Aspang.
Následně bylo toto panství vepsáno do zemských desek jako
majetek hraběte Jana Bedřicha Seilerna. Po potvrzení léčebných
účinků zdejších minerálních pramenů vídeňskými lékaři, vystavěl
hrabě Seilern lázeňské budovy ve stylu doznívajícího baroka. Lázně
původně sloužily pouze vrchnosti.
1899-1908Lázně přechází do držení lékaře J.Kováře a manželů Mašláňových. V
té době byly lázně přebudovány na moderní léčebné středisko,
které se stalo společenským sídlem kraje.
1936 O koupi lázní projevil zájem Tomáš Baťa, který také nechal slavnému
architektovi té doby panu Janu Kotěrovi vypracovat studii k
výstavbě nového léčebného pavilonu. Realizaci projektu přerušila
světová válka.
1964 Během války byly lázně značně poškozeny. Po válce došlo k jejich
zestátnění a v roce 1964 byly lázně prodány národnímu podniku
Železárny Vítkovice. Ten vystavěl léčebnu a ubytovací objekt, který
slouží dodnes. Lázeňská léčba v Kostelci byla ale postupně
utlumena natolik, že lázně v Kostelec byly vyřazeny ze seznamu
lázeňských míst.
1994 Kostelecké lázně byly zprivatizovány a novým majitelem tohoto objektu
se stala společnost ZLÍNSAT, spol. s r.o. Po privatizaci lázní se
majitelé rozhodli navázat na dlouholetou tradici lázeňství v Kostelci
s cílem obnovit lázeňskou péči s využitím zdejších léčivých sirných
pramenů.
1995 Český inspektorát lázní a zřídel ministerstva zdravotnictví ČR vydává
souhlas s léčbou pohybového ústrojí.
1996 Lázně začaly fungovat jako nestátní zdravotnické zařízení.
1997 Zahájení působnosti Lázní Kostelec u Zlína, spol.s r.o.. Lázně se zaměřují
na léčbu pohybového aparátu. Léčivý pramen s vysokým obsahem
sírovodíku je využíván k léčbě kožních onemocnění.
Ve stejném roce bylo v areálu Lázní uvedeno do provozu 9 jamkové
hřiště s parem 60 a délkou 3388 m.
2001 Od roku 2001 se k léčebným procedurám využívá třeboňská
balneologická rašelina z ložiska Spálená Borkovna.
2002 Byl zahájen odběr léčivé vody z nových hlubinných vrtů. Tato minerální
voda vykazuje více sirovodíku než původní zdroj. Vydatnost vrtu
umožnila rozvoj vanových koupelí.
2003 Založení občanského sdružení Golf Club Lázně Kostelec. Golfové hřiště,

včetně zázemí, bylo převedeno pod jeho správu.
2009 Dokončení rozsáhlé rekonstrukce hotelového komplexu. Ve čtyřech fázích
byly zrekonstruovány hotelové pokoje, recepce a hotelová kavárna
s barem.
2010 Na golfovém hřišti byly nahrazeny 3 jamky zcela novými. Došlo tak k
prodloužení hřiště na 4600 m s parem 70. Do provozu budou nové
jamky uvedeny v polovině roku 2011.

