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Dostává se Vám do rukou publikace zab˘vající se lázeÀstvím v âeské republice. Láznû proÏívaly v ãesk˘ch zemích
neb˘val˘ rozkvût, pfiedev‰ím v 19. století, ale také úpadek bûhem dvou svûtov˘ch válek a za totalitního reÏimu. Po

roce 1989 byla zapoãata cesta smûrem k prosperitû. Znaãné prostfiedky byly investovány do infrastruktury, zastaralé
budovy a lázeÀská zafiízení pro‰ly rozsáhl˘mi rekonstrukcemi a modernizací. Kvalita poskytovan˘ch sluÏeb se neustá-
le zvy‰uje. To je nezbytné pro získání a udrÏení pfiední pozice ãesk˘ch lázní na svûtovém trhu.
LázeÀská péãe je nûkdy mylnû chápána jen jako prevence a relaxace. Díky neustálému rozvoji medicíny a nov˘m
objevÛm ve farmakologii je nûkdy mylnû povaÏována za nepotfiebnou. Balneologie je v‰ak vûda, která v medicínû
vÏdy mûla a dodnes má své pevné místo. Pobyt v lázních není pouhou dovolenou, ale cílen˘m medicínsk˘m zákrokem,
kter˘ umoÏÀuje pacientÛm zlep‰it zdraví a zv˘‰it kvalitu Ïivota. Hlavní pfiíãinou pozitivních v˘sledkÛ léãebn˘ch pobytÛ
v lázních je propojení odborn˘ch znalostí lékafiÛ s vyuÏitím pfiírodních zdrojÛ a zmûnou Ïivotního stylu pacientÛ.
Vûfiím, Ïe tato publikace pfiinese nov˘ pohled na balneologii jako vûdní disciplínu a Ïe pfiispûje k dal‰ímu rozvoji
lázeÀství v âeské republice. LázeÀská mûsta jsou pfiitaÏlivá nejen urbanisticky, ale také sv˘m osobit˘m prostfiedím
a historick˘mi památkami. âeské lázeÀství je zaloÏeno na vyuÏívání unikátních pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ. 
Dovolte, abych Vás pozval do Karlovarského kraje, kde má lázeÀství staletou tradici a jeho lázeÀská mûsta se fiadí
mezi nejznámûj‰í ve svûtû. Kvalitní pfiírodní léãivé zdroje lákají klientelu z celého svûta. Karlovarsk˘ kraj je svûtozná-
m˘m a jedineãn˘m regionem lázeÀství. Pfieji Vám, abyste v této knize na‰li inspiraci pro jeho náv‰tûvu. 

JUDr. Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje

Na kniÏním trhu je moÏno zakoupit celou fiadu reprezentativních publikací o ãesk˘ch lázních. Îádná z nich se v‰ak
dostateãnû nevûnuje problematice balneoterapie a lázeÀství, které má v âechách bohatou tradici. Z podnûtu

Ministerstva pro místní rozvoj âR a âeské centrály cestovního ruchu – CzechTourism vznikla monografie, která se
vûnuje nejen tradiãnímu pohledu na lázeÀství, jeho historii, pfiírodním a kulturním zdrojÛm, ale také rozvoji moderního
lázeÀství z hlediska preventivního, léãebného, rehabilitaãního i rekreaãního.
Tato monografie poskytuje nejnovûj‰í informace o souãasném stavu ãesk˘ch lázní. Jsem pfiesvûdãen, Ïe bude pfiínosem
pro kaÏdodenní práci profesionálÛ v lázeÀství a cestovním ruchu.

prof. MUDr. Tomá‰ Zima, DrSc.
dûkan 1. lékafiské fakulty UK v Praze

Právû jste otevfieli monografii, vytvofienou z podpory Evropského sociálního fondu a urãenou pfiedev‰ím pro ty z vás,
ktefií se dnes a dennû zab˘váte destinaãním managementem, tvorbou a podáváním informací, tvorbou produktÛ

cestovního ruchu v oblasti tradiãního ãeského lázeÀství a lázní. Tato publikace je pfiehledn˘m zdrojem informací
o pobytov˘ch lázeÀsk˘ch místech, pfiedev‰ím v‰ak relevantních informacích o medicinálních a pfiírodních aspektech
lázní a lázeÀství, aÈ uÏ z hlediska relaxace, rehabilitace ãi léãebn˘ch pobytÛ.
Autorsk˘ kolektiv vytvofiil faktografick˘ zdroj informací pro vás – kontaktní pracovníky cestovního ruchu, pro va‰i lep‰í
orientaci pfii tvorbû nabídek a podávání informací va‰im klientÛm.
âeská centrála cestovního ruchu – CzechTourism je orientovaná pfiedev‰ím na propagaci âeské republiky jako atrak-
tivní destinace cestovního ruchu v zahraniãí, jednou z dÛleÏit˘ch oblastí propagace je i oblast lázeÀství a ãesk˘ch
lázní. Vítám proto vydání této monografie a vûfiím, Ïe v˘znamnû pomÛÏe zkvalitnit destinaãní management v âeské
republice. Je na vás, jak vyuÏijete a zhodnotíte tento potenciál ve va‰í kaÏdodenní práci s klienty.

Ing. Rostislav Vondru‰ka
fieditel âeské centrály cestovního ruchu – CzechTourism



Pfiedmluva

Tato publikace vznikla v rámci projektu Destinaãní management a vytváfiení produktÛ v cestovním ruchu Operaãního
programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ Evropského sociálního fondu.

Úvodní kapitola podává struãn˘ pfiehled dûjin lázeÀství. Nejobsáhlej‰í ãástí je katalog lázeÀsk˘ch míst v âeské repub-
lice. Zafiazen je i pfiehled lázeÀské léãby pro jednotlivé indikace a struãn˘ v˘kladov˘ slovník pouÏívan˘ch lázeÀsk˘ch
procedur. Dal‰í kapitoly poskytují základní informace o zdrojích pfiírodních minerálních vod âeské republiky.

Autofii si kladli za cíl vytvofiit ucelen˘ zdroj informací pro pracovníky destinaãního managementu cestovního ruchu
a ostatní profese cestovního ruchu. Zámûrem této monografie bylo shromáÏdit a pfiehlednou formou prezentovat nejen
informace o lázních a lázeÀství, ale i o léãebn˘ch metodách a procedurách, rehabilitaci, o pfiírodních zdrojích lázní
a jejich vyuÏívání.

Je na‰í povinností na tomto místû vzpomenout pfiedãasnû ukonãené celoÏivotní práce MUDr. Vladimíra KfiíÏka z balne-
ologické knihovny b˘valého V˘zkumného ústavu balenologického v Mariánsk˘ch Lázních. Z ní jsme ãerpali cenné
informace a byla inspirací v na‰í práci.

Na pfiípravû publikace, kterou dostáváte do rukou, se podílelo nûkolik autorÛ rÛzn˘ch profesí a fiada institucí, za
jejichÏ vstfiícn˘ a vûcn˘ pfiístup dûkujeme.

Dr. Vladimír Kajlík, PhD.
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VyuÏívání pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, koupelí a pití
minerálních vod vÏdy hrálo v lékafiství v˘znamnou roli
jako jeden z nejstar‰ích zpÛsobÛ terapie uÏívané od
nepamûti aÏ do souãasnosti. V blízkosti tûchto zdrojÛ,
pfiedev‰ím v okolí v˘vûrÛ minerálních a termálních pra-
menÛ, vznikala postupnû léãebná místa. Také loÏiska
tzv. peloidÛ – ra‰eliny, slatiny a bahna – poskytovala
cenn˘ materiál pro ohfiívané koupele a zábaly, oblíbené
u revmatikÛ. Mnoh˘m vyhledávan˘m léãebn˘m místÛm
pfiidávalo na pfiitaÏlivosti také pfiíznivé klima.

U zrodu lázeÀsk˘ch míst v‰ak nebyly vÏdy nezbytné jen
pfiírodní zdroje. Nûkdy to byla silná osobnost reformá-
tora-léãitele, mnohdy laika, kter˘ prosadil nové metody
vyuÏívající k léãení tfieba jen obyãejné studené vody
v rozmanit˘ch aplikaãních formách, a pfiispûl tím ke
vzniku renomovan˘ch léãebn˘ch míst. Tak tomu bylo ve
slezském Gräfenbergu, dnes Lázních Jeseník, které
zaloÏil Vincenz Priessnitz. Podobnû vznikly láznû
v nedaleké Dolní Lipové vlivem osobnosti Johanna
Schrotha a nakonec o necelou generaci pozdûji
v˘znamné láznû v bavorském Wörishofenu zásluhou
tamního faráfie Sebastiana Kneippa. V‰ichni tfii jmeno-
vaní léãitelé mûli a dosud mají ãetné následovníky.

Pestré dûjiny lázní a lázeÀství tak zapadají sv˘m obsa-
hem nejen do ‰ir‰ích dûjin lékafiství, ale souvisejí i s kul-
turou, pfiírodními vûdami a technikou. Do bádání o dûji-
nách lázní a lázeÀství spadají archeologické nálezy
star˘ch jímání pramenÛ, pomníky a votivní dary, bazé-
ny, koupací vany, architektonické zbytky lázní s ohfie-
vem vody, ústfiedním topením ãi dochovan˘mi vodovo-
dy. Mnoho podrobností o lázních a Ïivotû okolo nich
zachytili antiãtí autofii ve sv˘ch spisech, kter˘m se dosta-
lo znaãného roz‰ífiení pozdûji, v dobách evropské rene-
sance. Po vynálezu knihtisku, od konce 15. století, bylo
uvefiejnûno nepfiehlédnutelné mnoÏství spisÛ o jednotli-
v˘ch lázních, vodách, o pití vod a jejich uÏívání k léãbû.

Vedle toho existuje také velké mnoÏství ikonografick˘ch
dokladÛ – kreseb a nástûnn˘ch maleb, miniatur v ruko-
pisech, dfievofiezÛ a rytin, obrazÛ, peãetí a jin˘ch gra-
fick˘ch reprezentací. Obrazov˘ materiál vztahující se
k lázeÀství se nûkdy skr˘vá i ve star˘ch rukopisech
s náboÏenskou tematikou. Tak je tomu tfieba v iluminaãní
v˘zdobû bible krále Václava IV. nebo jako pfiedmût pfie-
hnan˘ch podobenství v Murnerovû protireformaãním
spise s cenn˘mi dfievofiezy z roku 1514. Pozdûj‰ími
obrazov˘mi doklady o lázních jsou ãetné veduty,
pohlednice, plakáty a suven˘ry dokreslující nûkdy rea-
listicky, jindy humornû aÏ satiricky Ïivot v lázních
a kolem nich.

V kontextu archeologick˘ch nálezÛ, písemn˘ch dokladÛ
a dochovan˘ch ikonografick˘ch památek se budeme
snaÏit zachytit problematiku dûjin lázeÀství nejen z hle-
diska obecn˘ch lékafisk˘ch dûjin, ale i s poukazem na
nûkdy neostré hranice s lidov˘m lékafistvím, a v‰imneme
si i nûkter˘ch kulturních kuriozit. Sledování dûjinného
v˘voje lázeÀství ztûÏuje mnohdy i okolnost, Ïe se tato
látka rozpl˘vá do neobyãejné ‰ífie. V rÛzn˘ch dobách se
totiÏ pouÏívání koupelí a lázní prolínalo z dÛvodÛ hy-
gienick˘ch se zásahy vyslovenû léãebn˘mi, tj. s proce-
durami slouÏícími preventivnû otuÏujícím úãelÛm, ale
i se spoleãensk˘mi koupelemi ve volném ãase „pro
radost“, stejnû jako s mysticko-náboÏensk˘mi motivy
uÏívání vody.

Vûdní obor zab˘vající se lázeÀstvím se naz˘vá balneo-
logie. Ta zahrnuje v prvé fiadû balneoterapii jako léãeb-
nou a preventivní lékafiskou disciplínu. Balneologie je
snad jednou z nejstar‰ích terapeutick˘ch metod lidské
civilizace.

Etymologie slova balneo je odvozena z fieckého
βαλανει′ον, které z latinské podoby balneum pfie‰lo do
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mnoha evropsk˘ch jazykÛ v podobû francouzského
bain, italského bagno, ‰panûlského ban~o, anglického
bath a ruského ,fyz. Vysledovat historick˘ v˘voj bal-
neologie ve v‰ech podrobnostech je nároãné z toho
dÛvodu, Ïe se v dûjinách lázní a lázeÀství vÏdy navzá-
jem prolínaly rituální, náboÏenské a hygienické dÛvody, 
coÏ znesnadÀuje oddûlení terapeutického reÏimu od
rituálního.

V dávné minulosti se proto v souvislosti s balneologií
odvíjela fiada ãinností, které mÛÏeme v na‰em krátkém
historickém pfiehledu ponechat stranou. Historie nejstar-
‰í balneologie je zaloÏena pfiedev‰ím na studiu archeo-
logick˘ch dÛkazÛ, jak nám je nabízejí starovûká centra
osídlení s láznûmi, koupelemi, akvadukty a vodovodní-
mi rozvody, spoleãnû s písemnou dokumentací, napfií-
klad votivními nápisy. Novûj‰í doba nám pfiiná‰í ãetné
doklady z rukopisÛ, pozdûji v Evropû ze star˘ch tiskÛ
a koneãnû z nesãetného mnoÏství vizuálních památek
obrazÛ a ilustrací.

Dne‰ní balneologie se ve v˘bûru sv˘ch léãebn˘ch pro-
stfiedkÛ neomezuje jen na pfiírodní léãivé zdroje, ale
kombinuje toto léãení s dietoterapií, pohybovou léãbou
vãetnû léãebného tûlocviku, masáÏemi, vycházkami do
pfiírody, s fyzikální léãbou a koneãnû i s léãbou medika-
mentózní. Balneoterapie se povaÏuje dnes za souãást
fyziatrie nebo fyzikálního lékafiství v ‰ir‰ím slova smyslu.
K balneologii se pfiidruÏuje celá fiada pomocn˘ch, hra-
niãních i v˘slovnû nelékafisk˘ch oborÛ pfiírodovûdn˘ch
a technick˘ch. Patfií sem napfi. hydrogeologie, balneo-

technika, technologie jímání pramenÛ, balneobiologie,
anal˘za pfiírodních zdrojÛ, balneografie, klimatologie
a meteorologie.

Láznû a lázeÀství nejsou rozloÏeny po celém svûtû rov-
nomûrnû. PfiestoÏe se vyuÏitelné pfiírodní zdroje ode-
dávna vyskytovaly na mnoha místech, zÛstalo lázeÀství
v té podobû, jak je pojímáno v Evropû, pfieváÏnû evrop-
skou záleÏitostí. Vyspûlé láznû existovaly i v Turecku
a na Blízkém V˘chodû, men‰í mûrou se vyvíjelo také
v Asii, pfiedev‰ím v âínû, Japonsku a Indii. Nejstar‰í tra-
dice lázní a lázeÀství, pomineme-li starovûk˘ Orient,
jsou v rámci Evropy pfiedev‰ím v Itálii, dále pak
v Nûmecku, ve Francii, ·panûlsku a v zemích b˘valého
Rakousko-Uherska, tedy v dne‰ních âechách, na Mora-
vû, na Slovensku, v Maìarsku a v Polsku. V anglosas-
k˘ch zemích a v Severní Americe nebylo ani v minulosti
lázeÀství pfiíli‰ roz‰ífiené a postoj k nûmu byl spí‰e zdr-
Ïenliv˘. Dnes se v USA vyuÏívají termální zdroje vût‰i-
nou k rehabilitaci.

Tradice na‰ich lázní a lázeÀství jsou podstatnû mlad‰í,
neÏ je tomu v JiÏní Evropû a v zemích stfiedomofiské
oblasti. Pfiesto si v‰ak získalo na‰e lázeÀství v minulosti
mimofiádn˘ vûhlas i váÏnost v evropském povûdomí
a své místo v dûjinách lékafiství a balneologie. Karlovy
Vary si udrÏely své v˘sadní postavení jak v dobách, kdy
se tam témûfi v˘hradnû podávaly dlouhé koupele, tak
i pozdûji, kdy se na ãas stala v˘hradním léãebn˘m pro-
stfiedkem naopak pitná léãba.

Pfiedev‰ím západoãeské láznû se staly od 19. století
celosvûtov˘m pojmem. Nebylo proto náhodou, Ïe se
v Praze roku 1841 ustavila balneologie (díky prof.
J. Löschnerovi) a roku 1848–1849 vodoléãba (díky
J. ·pottovi a dr. A. ·lechtovi), jako první obory svého
druhu na evropské univerzitû. Teprve s odstupem ãasu
nûkteré dal‰í univerzity následovaly praÏského pfiíkla-
du, pfiedev‰ím univerzita vídeÀská.

Od starovûku aÏ do souãasnosti se setkáváme s povûst-
mi o zázraãn˘ch uzdraveních v souvislosti s vodou.
Není proto divu, Ïe minerální, a zvlá‰tû termální prame-
ny odjakÏiva upoutávaly lidskou pozornost a podnûco-
valy pfiedstavivost, která se promítla v fiadû rituálních
a kultovních praktik uÏívání „zázraãn˘ch“ vod. Prame-
nitá voda byla vÏdy nerozluãnû spjata se Ïivotem
a osídlena boÏstvy nebo duchy. PÛvodní antická a kelt-
ská boÏstva byla u stfiedoevropsk˘ch v˘vûrÛ vod postup-
nû nahrazována kfiesÈansk˘mi patrony. Kolem znám˘ch
zdrojÛ vznikaly nové kulty a vyrÛstaly kostely a poutní
místa.

V dobû baroka vyrostly desítky aÏ stovky takov˘ch míst
ve Stfiední Evropû, pfiedev‰ím v Bavorsku, Rakousku,
·v˘carsku, v âechách a na Moravû. V Evropû tento
kultovní charakter zázraãn˘ch vod novûji nalézá své
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vyjádfiení ve francouzsk˘ch Lourdách, kde se od roku
1858 vytvofiila tradice poutního místa se zázraãn˘m
pramenem.

Historie evropského lázeÀství má své kofieny v tradicích
lázní antického ¤ecka a ¤íma. Zde se setkáváme pfiede-
v‰ím s archeologick˘mi a architektonick˘mi památkami,
ale od 5. století pfi. n. l. i s literárními odkazy. Zmínky
o tepl˘ch koupelích nalézáme jak u Platóna, tak
u Homéra a dûjepisce Hérodota. S prv˘mi vanami ke
koupání se v oblasti fiecké kultury setkáváme na Krétû.
Zde se v Knosu, Phaistu, Malii a dal‰ích mûstech nalézá
více terakotov˘ch van men‰ích rozmûrÛ z údobí tzv.
minojsko-mykénské kultury. Tûchto van je jen v muzeu
v Héraklionu na Krétû vystaveno 24 a dal‰í jsou roztrou-
‰eny v fiadû svûtov˘ch muzeí. Krétsk˘m vanám se podo-
bá zdobená hlinûná vana, nalezená v Nestorovû paláci
v Pylu na Peloponésu. Na hradû Tyrins, postaveném
z kyklopského zdiva, existoval bazének, pÛvodnû s dfie-
vûn˘m roubením, jehoÏ dno tvofiila obrovská kamenná
deska velikosti témûfi 12 m2.

Z blízk˘ch opevnûn˘ch Mykén pochází terakotová polo-
sedací vana se zv˘‰en˘m sedátkem a prohlubní pro no-
hy. V Homérovû Odyseji je zmiÀována vana ze stfiíbra,
kterou pfiivezl Meneláos z Egypta. Kovové vany v ¤ecku
nalezeny nebyly, existuje v‰ak více koupacích van vyte-
san˘ch z kamene, podobn˘ch egyptsk˘m sarkofágÛm.
V Athénách stojí kamenné vany v nûkdej‰ím léãebném
okrsku pod Akropolí, jiné men‰ích rozmûrÛ jsou v Del-
fách, Olympii, Epidauru a jinde. Na ostrovû Théra
a v Marseille ve Francii, kdysi pfiístavu Massalia, se
dochovaly keramické koupací vany v podobû dfieváku.

Vodovody (akvadukty) zásobující mûsta a láznû vodou,
jsou pozdûj‰ího data a nedosáhly v ¤ecku zdaleka tako-
v˘ch technick˘ch parametrÛ a rozmûrÛ jako vodovody
fiímské, s v˘jimkou tlakového vodovodu z 2. století pfi.
n. l., kter˘ pfiivádûl vodu do Akropole ze vzdálenosti asi
30 km a mûl v závûreãné fázi v˘‰kov˘ rozdíl 150 m.
Také v Effesu se dochovalo nûkolik památek z této doby.

Zcela odli‰né podmínky s ohledem na láznû, jak nám
dokládají napfi. vykopávky v Pompejích, nalézáme
v kulturním prostfiedí fiímském. ¤ímské lázeÀství ovlivnily
zku‰enosti KréÈanÛ, ¤ekÛ a EtruskÛ. ¤ímané pak dovedli
umûní sv˘ch pfiedchÛdcÛ k dokonalosti, vãetnû budování
tlakov˘ch vodovodÛ. Nejvût‰í rozvoj lázeÀství nastal
v ¤ímû v dobû císafiství. Do provozu byly uvedeny vût‰í
pronajímané láznû, tzv. balnae privatae, a dále láznû
vefiejné, balnae publicae, nebo téÏ thermae, jejichÏ pro-
voz hradil stát nebo dary bohat˘ch mecená‰Û.

V˘stavbu honosn˘ch a velk˘ch lázní ãasto podporovali
a fiídili samotní císafiové, ktefií si takto kupovali populari-
tu lidu. Podle císafiÛ se také novû budované velké termy
obvykle naz˘valy. ¤ímské koupele se staly populárními

a denní Ïivot byl bez nich témûfi nepfiedstaviteln˘. Láznû
se tak staly centrem spoleãenského Ïivota i hygienick˘m
zafiízením, zatím v‰ak bez léãebného zamûfiení.

Za císafie Augusta bylo napoãítáno na 170 lázní a ve
4. století n. l. jiÏ na 900. Za nejstar‰í jsou povaÏovány
Agrippovy termy z roku 25 pfi. n. l., pak následovaly
termy naz˘vané podle panujících císafiÛ, napfi. termy
Neronovy (64 n. l.), Vespasiánovy (68 n. l.), Titovy
(75 n. l.), Trajánovy (110 n. l.), Hadriánovy (120 n. l.),
Commodovy (188 n. l.), Caracallovy (217 n. l.), Ale-
xandra Severa (230 n. l.), Gallienovy (266 n. l.), Aure-
liánovy (272 n. l.), Diocleciánovy (295 n. l.), a Konstan-
tinovy (234 n. l.).

Nejvût‰ími byly termy Diocleciánovy (140 tisíc m2)
a Caracallovy (124 tisíc m2). Velkorysé fie‰ení lázeÀské
architektury splÀovalo velké nároky souãasníkÛ na úãel-
nost i pfiepych. Vzhledem k velkému poãtu náv‰tûvníkÛ
potfiebovaly láznû mnoho zamûstnancÛ a velmi dobrou
organizaci. Na provoz lázní dohlíÏeli sedulové a cen-
zofii. Existovala zde celá plejáda dal‰ích specializova-
n˘ch lázeÀsk˘ch profesí: lázeÀ‰tí – balneatores, sprcho-
vaãi – perfusores, maséfii – tractatores a fricatores,
topiãi – fornacatores. O topení a ‰atny peãovali vût‰inou
otroci. Zdravotnick˘ dohled vykonávali alipté a iatrolip-
té, ktefií mûli lékafiské vûdomosti a zasahovali pozdûji
i do léãení.

¤ímská lázeÀská architektura se rovnûÏ vyznaãovala
vysokou umûleckou a estetickou úrovní, jak dokládají
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její zbytky nejen v Itálii, ale i v rÛzn˘ch ãástech severní
Afriky. Cenná umûlecká díla sochafiská a malífiská zdo-
bila lázeÀské prostory i pfiilehlé parky.

Pozvoln˘ pfiesun od spoleãenské funkce fiecko-fiímského
lázeÀství k léãebn˘m úãelÛm koupelí lze sledovat para-
lelnû s rozvojem lázeÀsk˘ch center starovûku. Mezi nej-
známûj‰í léãebná místa v ¤ecku patfiily sirné termy
v Hypatû, dále pak termy v Thermopylách a v korintské
‰íji, dne‰ní Loutraki, termy na ostrovû Lesbos, na Mélu
a jinde.

Plutarchos se zmiÀuje o termálním místû Aidepsos na
Euboi jako o lázeÀském spoleãenském centru a také na
Sicílii zaloÏili fieãtí kolonisté láznû Homéru, jejíÏ radio-
aktivní termy se pouÏívají k léãebn˘m úãelÛm jiÏ více
neÏ dva tisíce let. Pfierod od léãitelské mystiky k uvûdo-
mûlému léãebnému pouÏívání vody a fyzikální léãby
v tehdej‰ím posvátn˘ch okrscích léãebného kultu Askle-
piova lze snad pfiiãíst postupné racionalizaci fieckého
my‰lení. K chrámové léãbû a rituálnímu om˘vání patfiila
vÏdy nerozluãnû voda. Proto se léãebné okrsky zámûrnû
budovaly v blízkosti pramenÛ a pozdûji i minerálních
a termálních vod, na které postupnû pfiecházela autorita
léãby. V Pergamu napfi. vzniklo v blízkosti pramene pro-
slulé vodoléãebné místo, kde se také léãilo bahenními
zábaly.

Na ostrovû Kosu, kde se projevoval vliv HippokratÛv
a jeho ‰koly, se do vodoléãebného zafiízení pfiivádûla
voda z pramene Burinna. Xenofón ve vzpomínkách na
Sokrata uvádí jeho v˘roky o tom, jakou teplotu mûla
voda pouÏívaná k pití a om˘vání v Asklepiovû a Amfia-

raovû chrámu. Psychogenní ovlivnûní a sugesce hrály
asi svoji úlohu a dokonce byly k tomuto zpÛsobu léãby
pfiirovnávány metody soudobého autogenního tréninku
podle jeho propagátora Schultze.

V popularitû léãebn˘ch míst vedl Epidauros, av‰ak
pozdûji stoupal vûhlas dal‰ích míst, kde nab˘vala léãba
jiÏ forem racionální terapie. Ve v˘znamnûj‰ích léãeb-
n˘ch okrscích Asklepiov˘ch vznikaly postupnû proslulé
lékafiské ‰koly. Tak vznikla slavná ‰kola na ostrovû Kosu
v rodi‰ti Hippokratovû, dal‰í slavná ‰kola vznikla v Malé
Asii v Knidu a Pergamu, kter˘ byl rodn˘m místem
i pÛsobi‰tûm fieckého lékafie Galéna ve 2. století n. l.
V té dobû se zaãalo uÏívat diety, pitné a medikamentóz-
ní léãby a podávalo se jiÏ mnoho vyslovenû lázeÀsk˘ch
procedur, koupelí, polevÛ, om˘vání studenou vodou,
masáÏí, sázení banûk, pou‰tûní Ïilou i klyst˘rÛ. Nûkterá
léãebná stfiediska byla v provozu témûfi po osm století.
Epidauros a Trikka byly nav‰tûvovány jako léãebná
místa je‰tû ve 4. století n. l.

V porovnání s ¤eckem se skuteãné lázeÀské léãení vyví-
jelo na území dne‰ní Itálie a zemí spadajících pod vliv
¤íma o nûco pozdûji, ale zato vût‰inou na racionálnûj-
‰ích podkladech. Lákavé byly pfiedev‰ím prameny ter-
málních vod umoÏÀující koupele po cel˘ rok. K v˘slovnû
léãebn˘m úãelÛm se za fiímského císafiství vyuÏívalo
mnoha lázeÀsk˘ch míst rÛznû vzdálen˘ch od ¤íma. Nej-
bliÏ‰í byly poblíÏ Tiburu, dne‰ního Tivoli. Patfiila sem
rovnûÏ slavná místa v Neapolském zálivu – Ischia,
Puteoli (Pozzuoli) a Baiae. Pfiíznivé efekty tepl˘ch
radioaktivních vod byly postaveny na empirick˘ch zku-
‰enostech.
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Pfii rozhodování, zda podstoupit léãení v lázních, byly
brány v úvahu jiÏ nejenom pfiírodní zdroje, ale i klima-
tické podmínky lázní. K oblíben˘m místÛm fiímsk˘ch
císafiÛ patfiily i láznû v Malé Asii, v dne‰ním Turecku.
Císafi Caracalla, kter˘ dal vybudovat v ¤ímû velké
termy, naopak zajíÏdûl za léãbou do lázní Aquae Aure-
liae, dne‰ního Baden-Badenu. Léãebnû se uÏívalo kou-
pelí ve vanách a v bazénech (piscínách), dále masáÏí,
potních lázní ve vytápûn˘ch prostorách, ale i ve vaporá-
riích, vût‰inou pfiírodních jeskyních, kde ve vulkanickém
terénu vystupovaly ze zemû horké páry. Podávaly se
bahenní obklady, sázely se baÀky a podávaly pitné
kúry minerálních vod. Hlavními léãebn˘mi indikacemi
byly chronické choroby kloubní, choroby moãové sou-
stavy, trávicí poruchy a podobnû. Pfiírodní zdroje byly

vysoce cenûny a nezfiídka se stávaly pfiedmûtem
obchodních spekulací.

Po expanzi fiímského impéria do barbarsk˘ch zemí se
stavûly ãetné láznû pfiedev‰ím na územích vojensky
obsazen˘ch fiímsk˘mi legiemi. Tak vznikly v dne‰ní
Francii, jiÏním a stfiedním Nûmecku, Rakousku, Anglii,
ale i na Balkánu, v Pfiední Asii a v severní Africe desítky
lázeÀsk˘ch míst, obvykle naz˘van˘ch Aquae. Jako pfií-
klad mohou slouÏit Aquae Grani (dne‰ní nûmecké
Cáchy), Aquae Sulis (anglick˘ Bath), Aquae Mattiacae
(nûmeck˘ Wiesbaden), Aquae Patavinae (italské
Abano). Proto se dnes mnoho evropsk˘ch lázeÀsk˘ch
míst mÛÏe chlubit tradicemi dvou tisíciletí.

Vût‰ina lázní v fiímsk˘ch koloniích byla v‰ak zánikem
fiímské fií‰e zniãena a zapomenuta. LázeÀství jako kul-
turní fenomén zaznamenalo pádem ¤íma úpadek na
fiadu století. V˘jimeãnû si zachovaly nûkteré starovûké
láznû svou kontinuitu aÏ do stfiedovûku a novovûku,
jako tomu bylo napfi. s Puteoli v Neapolském zálivu.
Teprve koncem stfiedovûku a poãátkem novovûku zaãaly
b˘t zaniklé láznû postupnû znovu objevovány. Na
v˘chodû se kultura fiímského lázeÀství uchovala záslu-
hou Byzance.

O stfiedovûku se v‰eobecnû soudí, Ïe byl temn˘, ‰pinav˘
a nehygienick˘. Av‰ak zdá se, Ïe se francouzsk˘ histo-
rik 19. století Jules Michelet m˘lil, kdyÏ charakterizoval
stfiedovûk jako tisíciletí bez koupání. Ve skuteãnosti
zájem o koupele u feudálÛ a pozdûji i u mûstského oby-
vatelstva stoupal. Nastalo údobí koupání nejen kvÛli
tûlesné oãistû, ale také pro radost. Koupání pro zábavu
pfiestalo b˘t také jen v˘sadou nejvy‰‰í feudální vrstvy
a postupnû se koupelna s vanou stala dokladem dobré
Ïivotní úrovnû i bohatého mû‰Èanského stavu. Koupání
se stalo oblíben˘m zvykem i spoleãenskou povinností.
Postupnû v nûkter˘ch místech nabylo rozmûrÛ frivolních
radovánek s pfiemírou jídla, pití a Ïen.

V ãesk˘ch zemích nenabylo zjevnû spoleãné koupání
muÏÛ a Ïen ve vanách a bazénech nikdy takové frivol-
nosti jako v jin˘ch zemích. Nebo alespoÀ neexistují
doklady s touto tematikou v na‰ich archivech. Také v Itá-
lii nebyly v minulosti koupací mravy pfiíli‰ uvolnûné.
A tak není divu, Ïe kdyÏ papeÏsk˘ sekretáfi, uãen˘
humanista Poggio Bracciolini, nav‰tívil bûhem kostnic-
kého koncilu roku 1416 ‰v˘carsk˘ Baden, velmi se
podivoval nad uvolnûn˘mi mravy, které tam panovaly.
Podobnû se nad tûmito zvyky spoleãenského koupání
v Badenu podivovalo ãeské poselstvo krále Jifiího
z Podûbrad roku 1464 na své cestû k francouzskému
králi.

Pfiístup ke koupelím z hlediska léãebného navazuje na
staré tradice v Itálii a ve Francii, odkud pozdûji pronika-
jí tyto tradice do ·panûlska, do nûmeck˘ch zemí a po-
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sléze do stfiední Evropy a dále na v˘chod. O léãebn˘ch
koupelích a jejich provádûní vznikaly ãasto rÛzné pfied-
pisy, tzv. „regulae“, urãené pacientÛm, popfiípadû jejich
o‰etfiujícím lékafiÛm. Vlastní léãbû koupelemi pfiedchá-
zela náleÏitá pfiíprava jako pocení, aby se tûlo otevfielo,
nebo bylo podáváno projímadlo, aby se proãistilo,
anebo se vydatnû pou‰tûlo Ïilou, aby se teplem zfiedûné
‰Èávy nezadrÏovaly v tûle. PfiihlíÏelo se k typu tempera-
mentu jedince a podle nich se volila roãní doba a indivi-
duální pfiístup k pacientÛm.

Procedury mûly vût‰inou vzestupnou a následnû sestup-
nou tendenci. Koupele se prodluÏovaly o hodinu dennû
a pak se stejn˘m zpÛsobem zkracovaly. Charakteristika

koupelí byla jen ãasová, dlouho chybûly zmínky o teplo-
tû procedur. Pfiedpisy léãebn˘ch kúr znûly na sto, ale
i dvûstû hodin koupelí. Koupat se zaãínalo ráno za sví-
tání a koupalo se nûkdy s polední pfiestávkou aÏ do
veãera. V lázních s velk˘mi termálními bazény pod
‰ir˘m nebem se nûkdy koupali chudí nemocní pod jed-
noduch˘mi pfiístfie‰ky i v noci.

Velmi se cenily jarní a májové koupele, které byly pova-
Ïovány za obzvlá‰tû úãinné, ménû pak koupele podzim-
ní a zimní. Koupalo se pÛvodnû nalaãno a jen slabí
a nemocní se smûli pfied koupelí najíst. Ov‰em dlouho-
trvající koupele si postupem ãasu vynutily, Ïe na hladinû
tepl˘ch bazénÛ pluly bohatû vystrojené stoly s jídlem
a pitím.

UváÏíme-li délku trvání stfiedovûk˘ch koupelí, nepfiekva-
pí nás ani údaje o komplikacích, ke kter˘m docházelo.
KÛÏe vystavená desítkám hodin tepl˘ch minerálních vod
se záhy rozmáãela a vznikaly místní zánûty s rozsáhl˘-
mi mokvav˘mi pláty. Dosti ãasto docházelo k infekcím
a vytváfiely se vfiedy. Tyto koÏní afekce se uãenû naz˘va-
ly „corrosio“ anebo „exulceratio cutis“, v nûmãinû se
uÏívalo názvÛ „Fesser“, „Kratzer“, „Beisser“ aj.

Koupelová vyráÏka nebyla povaÏována za nepfiíjem-
nou komplikaci, ale naopak patfiila k rituálu lázní a byla
do urãité míry vlastním cílem léãby. Z moderního hledis-
ka bychom mohli tento zpÛsob léãby pfiirovnat k mimo-
fiádnû razantní formû popudové léãby. Názory o tom,
zda jsou tyto koÏní krize pro úspûch léãby nezbytné
a jak by léãebná kúra dopadla, kdyby k vyráÏce nedo-
‰lo, se rÛznily. Slavn˘ Paracelsus vyráÏku za nutnou
souãást léãby nepovaÏoval. „VyráÏka není Ïádná ctnost
ani chvála pro láznû, ale leptající síla“, tvrdil vûhlasn˘
alchymista a lékafi. Pfiesto zÛstávala lázeÀská vyráÏka
specialitou zejména karlovarsk˘ch lázní po celé 16. sto-
letí, jak vysvítá ze Sommerov˘ch spisÛ.

V Karlov˘ch Varech se koupele ve vfiídelní teplé vodû
podávaly pÛvodnû v mal˘ch dfievûn˘ch bazéncích 
v jednotliv˘ch lázeÀsk˘ch domech. Termální voda vfiídla
se rozvádûla dÛmysln˘m systémem dfievûn˘ch ÏlabÛ
podél fiíãky Teplé do jednotliv˘ch koupelen, kter˘ch bylo
v 17. století nejménû 150. Po poÏáru mûsta roku 1759
byly karlovarské láznû zcela pfiebudovány, takÏe jejich
stfiedovûk˘ charakter zmizel.

V lázeÀsk˘ch místech bez pfiírodních termálních prame-
nÛ se voda musela umûle ohfiívat. Ve slezsk˘ch lázních
Karlova Studánka, které byly v blízkosti Ïelezáren, se
k ohfievu vody vyuÏívalo napfiíklad horké strusky z vyso-
k˘ch pecí z blízké Hubertovy hutû – technologie antic-
k˘ch lázní vyhfiívan˘ch hypokaustem (centrálním vytá-
pûním) totiÏ nebyla v té dobû v Evropû známa. Teprve
v 19. století se zaãala voda pro koupele ohfiívat horkou
párou v prÛtokov˘ch parních ohfiívaãích. Teplota podá-
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van˘ch koupelí a procedur se dlouho vÛbec nemûfiila.
Teplomûry pronikaly do lázeÀské a vodoléãebné praxe
velmi pomalu. Teprve ve druhé polovinû 19. století se
teplota koupelí zaãala bûÏnû mûfiit a udávat v léãebn˘ch
pfiedpisech.

Ve druhé polovinû 19. století zaujaly lékafiskou vefiejnost
uhliãité koupele v pfiírodních kyselkách. Byly prokázány
nûkteré fyziologické úãinky oxidu uhliãitého na cévní
systém, ke kter˘m dochází po vstfiebání tohoto plynu
z koupele do kÛÏe. Uhliãité koupele znamenaly novou
etapu v dûjinách balneologick˘ch názorÛ. Láznû, ve kte-
r˘ch vyvûraly minerální vody bohaté na oxid uhliãit˘, se
záhy staly v˘znamn˘mi místy indikovan˘mi pro léãení
srdeãních a cévních nemocí. Tak tomu bylo u nás napfi.
ve Franti‰kov˘ch Lázních, v Mariánsk˘ch Lázních
a v Podûbradech.

Láznû s pfiírodními uhliãit˘mi koupelemi nab˘valy rychle
na vûhlasu a tam, kde pfiírodní kyselky nebyly, se uhliãi-
té koupele zaãaly pfiipravovat umûle buì sycením vody
plynn˘m oxidem uhliãit˘m, nebo chemicky pomocí pfií-
sad ‰umících prá‰kÛ ke koupelím. Podobnû se zaãaly
propagovat i umûlé láznû kyslíkové a perliãkové koupe-
le se vzduchem, kdy je vzduch v drobn˘ch bublinkách
prohánûn vodou. Tyto koupele mají jen úãinek mecha-
nického dráÏdûní kÛÏe, zatímco u oxidu uhliãitého, siro-
vodíku a radonu byla koÏní resorpce jasnû prokázána.

Nekoupalo se jen ve vodních lázních, ale také ve
vanách nebo bazéncích naplnûn˘ch oxidem uhliãit˘m,
nûkdy spolu se sirovodíkem, a dále v radonu. Plynn˘ch
v˘parÛ z vulkanick˘ch solfatár se Ïivelnû uÏívalo k léãe-
ní jiÏ ve starovûku, jak dokazují jeskynû v okolí Baiae
u Neapole. Plynov˘ch koupelí v oxidu uhliãitém se zaãa-
lo léãebnû vyuÏívat jiÏ v roce 1720 v Pyrmontu.
O padesát let pozdûji byly v provozu plynové koupele
v dal‰ích nûmeck˘ch lázních v Meinbergu.

V Mariánsk˘ch Lázních se zaãalo s plynov˘mi koupele-
mi v roce 1818. Stalo se tak z podnûtu lékafie Josefa
Nehra a prof. F. A. Struveho z DráÏìan. Ten provádûl
sám na sobû pokusy s koupelemi v plynném oxidu uhli-
ãitém a pozoroval pfii sv˘ch revmatick˘ch obtíÏích zprvu
silnûj‰í bolesti, pak ale pocit suchého tepla v postiÏe-
n˘ch oblastech. K nové léãbû se záhy vyjádfiila i praÏ-
ská lékafiská fakulta a roku 1819 napsal o plynov˘ch
koupelích v Mariánsk˘ch Lázních pojednání tamûj‰í
lékafi K. J. Heidler.

Mlad‰ího data jsou plynové koupele ve Franti‰kov˘ch
Lázních, kde také získaly díky silnému v˘vûru suchého
oxidu uhliãitého znaãnou proslulost a popularitu. S oxi-
dem uhliãit˘m z v˘vûrÛ kyselek se také uváÏlivû hospo-
dafiilo. Napfiíklad v Karlov˘ch Varech se zachycoval,
stlaãoval kompresory do ocelov˘ch lahví a pouÏíval pro
pfiípravu umûl˘ch uhliãit˘ch koupelí.

FrancouÏ‰tí balneologové z lázní Royat zaãali poãát-
kem 20. století aplikovat oxid uhliãit˘ také formou pod-
koÏních injekcí, ãi lépe insuflací, ke zlep‰ení prokrvení
kÛÏe a ovlivnûní bolestiv˘ch stavÛ. Tato metoda léãby
byla zavedena v na‰ich západoãesk˘ch lázních aÏ ve
druhé polovinû 20. století.

Hygiena lázní b˘vala vÏdy velmi aktuálním problémem
a lázeÀská místa s ní b˘vala vût‰inou na ‰tíru. Zneãi‰tû-
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né vody byly nejednou pfiíãinou epidemií a pravdûpo-
dobnû nûkdy aÏ pfiehnaného projímavého úãinku.
Bazény b˘valy silnû zneãi‰Èované samotn˘mi koupající-
mi. V anglickém Bathu se v 17. století plnil bazén tfiikrát
t˘dnû a podle toho byly i odstupÀované ceny: první den
po naplnûní byl bazén pro první tfiídu, druh˘ den pro
druhou atd.

Teprve moderní rozvoj mikrobiologie a parazitologie
ukázal, ãím v‰ím je moÏné se pfii koupelích nakazit.
Parazitické onemocnûní bilharziózou se stalo pfiedev‰ím
v 19. a 20. století kletbou subtropick˘ch a tropick˘ch
konãin, napfi. v povodí fieky Nilu. Vody b˘valy zneãi‰tû-
ny leptospirózou a tyfem. Koupelemi i pitnou vodu se
‰ífiila i onemocnûní jako cholera, dûtská obrna nebo
zánût jater. Koneãnû neãistoty i patogenní zárodky,
paraziti a plísnû, které se sm˘valy se ‰pinavého koÏního
povrchu koupajících do tepl˘ch bazénÛ, byly ãasto pfií-
ãinou váÏn˘ch onemocnûní nejen koÏních, ale i celko-
v˘ch.

Také plyny unikající z minerálních vod nejednou zpÛso-
bily otravu. AniÏ se v minulosti cokoliv vûdûlo o podstatû
oxidu uhliãitého, byly zku‰enosti s tím, Ïe je tûÏ‰í neÏ
vzduch a drÏí se u zemû. V nûkter˘ch lázních se proje-
vovaly smrtící úãinky oxidu uhliãitého dokonce ve skle-
pích domÛ. Hynuly zde my‰i, nekazil se s˘r od roztoãÛ
a ovzdu‰í se podobalo v mnohém sklepÛm pfii kva‰ení
vína. V proslulé psí jeskyni (Grotta del cane) na Ischii
sahala hladina oxidu uhliãitého do urãité v˘‰e, která
nebyla stojící dospûlé osobû nebezpeãná.

Také v˘vûry mofet v centru Chránûné krajinné oblasti
Slavkovsk˘ les na Kladské u Mariánsk˘ch Lázní nebo
v pfiírodní rezervaci Soos u Franti‰kov˘ch Lázních
nejsou niãím jin˘m neÏ únikem suchého oxidu uhliãitého
ze zemû. Vrstva oxidu uhliãitého tvofiila nûkdy nad hla-
dinou vût‰ích bazénÛ ned˘chatelnou atmosféru. Nebez-
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peãné byly i úniky sirovodíku z nûkter˘ch minerálních
vod. Proto byla zavádûna v lázních fiada bezpeãnost-
ních opatfiení vãetnû odsávání plynu, kter˘ se uvolnil
z vody ve vanov˘ch koupelích.

Na rozdíl od termálních koupelí pfiedstavovala vodoléã-
ba uÏ od starovûku léãebnou metodu vyuÏívající pÛvod-
nû studenou, teprve pozdûji i teplou vodu ve formû kou-
pelí, polevÛ, sprch, stfiikÛ, norn˘ch lázní nebo zábalÛ,
na které ãasto navazovala i masáÏ. Pozdûji se zevní
aplikace zaãaly kombinovat s pitím velik˘ch dávek
vody. Studené koupele se tû‰ily oblibû u starovûk˘ch
národÛ – ¤ekÛ, SkytÛ, GermánÛ i ¤ímanÛ. Vodoléãebná
pozorování a techniky rozpracovávali podrobnû jak
fieãtí lékafii a myslitelé, jako Pythagoras, Hippokrates
a Asklepiades, tak i fiím‰tí autofii Antonius Musus, Aulus
Cornélius Celsus, Plinius Star‰í a Galén. Celsus pouÏíval
hojnû studen˘ch procedur pfii akutních i chronick˘ch
chorobách jako pomocného prostfiedku vedle medika-
mentózní léãby.

V raném stfiedovûku se v Evropû voda k léãbû nepouÏí-
vala. Teprve aÏ kfiíÏové v˘pravy ve 12. a 13. století
obnovily zájem o koupele. Po nûkolik století zapomenu-
tá sprcha se znovu objevuje v Itálii, odkud se ‰ífií dále po
Evropû. U nás ji Jordán z Klausenburku naz˘vá „pokro-
pováním“ nebo „po krÛpûjích smoãováním“. Sprchy se
pouÏívaly studené i teplé, kapající nebo s vût‰ím prou-
dem. K renesanci vodoléãby do‰lo v 17. století i v Ang-
lii, a to zásluhou Johna Floyera, autora nûkolika kom-
pendií o vodoléãbû.

Poãátkem 18. století v Itálii doãasnû zavládla extrémní
terapie ledovou vodou, dokonce i snûhem a ledem. Pfii-
kládaly se ledové zábaly, ke koupelím a k pití se pfiede-
pisovala velká kvanta ledové vody souãasnû s hladov-
kou. Z fiady francouzsk˘ch vodoléãitelÛ zasluhují
zmínky P. Chiran a zejména Tissot a Lombard, ktefií uÏí-
vali úspû‰nû studené vody k urychlenému hojení ran.
Hallsk˘ profesor F. Hoffman propagoval ve sv˘ch spi-
sech uÏívání studené vody jako univerzálního léãebného
prostfiedku u horeãnat˘ch infekãních chorob.

Vodoléãbu neobyãejnû zpopularizovala slezská rodina
HahnÛ, naz˘vaná v nûmecké literatufie jako „Wasser-
hähne“, tedy „vodní kohoutky“. Hahnové ze Svídnice
byli autory fiady populárních publikací. Nesouhlasili
s léãením v lázeÀsk˘ch místech a propagovali vodoléã-
bu, kterou bylo moÏné provádût doma. Zájem o stude-
nou vodu jako otuÏující prostfiedek se odrazil i v my‰lení
filozofick˘ch velikánÛ doby, napfiíklad u Johna Locka
nebo Jeana Jacquesa Rousseaua. Také lékafi James
Curie provádûl ke konci 18. století pokusy s vodoléãbou,
pfiedev‰ím mûfiením teploty vody, a postavil tím vodoléã-
bu na vûdeãtûj‰í metodick˘ základ. Hlavní indikací hyd-
roterapie v té dobû zÛstávaly akutní horeãnaté choroby,
pfiedev‰ím ãasté epidemie tyfu.

V první polovinû 19. století zasáhlo do v˘voje hydrote-
rapie v rakousk˘ch a nûmeck˘ch zemích nûkolik neléka-
fiÛ, laikÛ a pfiírodních léãitelÛ, ktefií získali neobyãejnou
proslulost a mnoho následovníkÛ.

První z nich byl stfiedo‰kolsk˘ profesor Eucharius
F. Ch. Oertel, kter˘ byl zakladatelem vodoléãebn˘ch
spolkÛ a kter˘ hydroterapii popularizoval. Druh˘m byl
prost˘ venkovan z Gräfenbergu, dne‰ních lázní Jeseník,
Vincenz Priessnitz, jímÏ vrcholí renesance vodoléãby
v prvé polovinû 19. století. Koneãnû tfietím v této fiadû
byl bavorsk˘ katolick˘ faráfi z Wörishofenu Sebastian
Kneipp, jehoÏ ãinnost vyvrcholila v posledním desetiletí
19. století.

Hlavním Priessnitzov˘m pfiínosem bylo, Ïe se cílenû
zamûfiil na léãení chronick˘ch onemocnûní, u kter˘ch
zku‰enosti s vodoléãbou vût‰inou chybûly. Aplikoval stu-
dené zábaly udrÏované do zapáfiky tak, Ïe vedly
k intenzivnímu pocení, pfii souãasném bohatém pfiívodu
studené pitné vody; dále ãásteãné a celkové studené
koupele, sprchování siln˘m proudem vody pod ‰ir˘m
nebem za kaÏdého poãasí, a to i v zimû. Léãba se kom-
binovala s procházkami v lesích JeseníkÛ a s léãbou
prací, jako fiezáním a ‰típáním dfieva. Narozdíl od
jin˘ch léãitelÛ nebral Priessnitz pfiíli‰ zfietel na dietní
stravování. Omezoval pouze alkohol, kofiení, kávu
a mûl zvlá‰tní zálibu v podávání studen˘ch jídel.
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Sv˘m léãebn˘m pfiístupem i svou sugestivní a razantní
léãbou si Priessnitz získal mnoho stoupencÛ. Do Grä-
fenbergu se zaãali sjíÏdût zámoÏní pacienti nejen
z Rakouska, ale i z ciziny a ze zámofií. PfiijíÏdûli také
odborníci z fiad lékafiÛ, ktefií chtûli na místû poznat
Priessnitzovu léãebnou metodu a objektivnû posoudit její
v˘sledky. Roku 1829 zaloÏil Priessnitz v Gräfenbergu
první vodoléãebn˘ ústav. ¤ada evropsk˘ch vlád vyslala
do Gräfenbergu své oficiální lékafiské pozorovatele,
aby vydali svûdectví o léãebné technice a jejích úspû‰ích
a zakládali podobné ústavy i jinde. K Priessnitzovû
slávû pfiispûly stovky oslavn˘ch spisÛ, napsan˘ch vût‰i-
nou nelékafii. Priessnitz sám v‰ak nezanechal Ïádné
písemné dílo.

V této souvislosti je na místû pfiipomenout, Ïe v polovinû
19. století, pod vlivem terapeutického nihilismu vídeÀ-
ské lékafiské ‰koly, nabyla v nûmecky mluvících zemích
na v˘znamu pfiírodní filozofie pfiírodoléãitelství tzv.
„Naturheilkunde“ s fiadou rozmanit˘ch idealistick˘ch
léãitelsk˘ch tendencí vãetnû homeopatie, které byly
revoltou proti ‰kolní medicínû. ZdÛrazÀována byla
‰kodlivost medikamentózní léãby a toxické úãinky lékÛ.
Ve Francii byl PriessnitzÛv ohlas také velk˘, ale i znaãnû

kritick˘. O jeho léãebn˘ch metodách velmi stfiízlivû jed-
nala pafiíÏská lékafiská akademie a tiskem tu vy‰lo více
neÏ padesát odborn˘ch publikací.

V polovinû 19. století byla v oblibû vodoléãba se stude-
n˘mi procedurami a prosazovaly se i zcela protichÛdné
univerzální léãebné metody, jak˘mi byly napfi. suché
kúry Johanna Schrotha z Dolní Lipové, dále Rausseho
pfiírodoléãitelství, HahnÛv a BaltzerÛv vegetarianismus
a fiada dal‰ích více ãi ménû v˘stfiedních metod. O vodo-
léãbu se v 19. století zajímal také uãenec Bernard Bolza-
no, ale prvním pfiedstavitelem vskutku lékafisky pojaté
vodoléãby se stal aÏ Jan ·pott. I on byl na pozorování
u Priessnitze. Vodoléãebné procedury podával v praÏ-
ské Budãi a pozdûji od roku 1846 ve svém léãebném
ústavu na SenováÏném námûstí v Praze. Na praÏské
univerzitû byl ·pott habilitován pro zdravovûdu, vodo-
léãitelství a ortopedii v roce 1848.

Témûfi ve stejnou dobu zaãal s vûdeckou hydroterapií
dr. Antonín ·lechta, kter˘ podle Priessnitzova vzoru
zaloÏil v roce 1842 své láznû Sedmihorky u Trutnova,
tehdy naz˘vané Wartenberg. ·lechta propagoval vodo-
léãbu a fyzikální terapii v odborn˘ch ãasopisech
a v roce 1849 se stal mimofiádn˘m docentem vodoléãby
na Karlo-Ferdinandovû univerzitû v Praze.

Kolem roku 1868 zaãal s vodoléãbou v âesk˘ch Budûjo-
vicích Josef Wiesner, kter˘ v roce 1892 zaloÏil léãebn˘
ústav v Praze na Karlovû námûstí a pozdûji vedl sanato-
rium v Brand˘se nad Orlicí a Albertinum ve Vamberku.
Od roku 1901 redigoval ãasopis „âesk˘ Kneipp“ urãe-
n˘ laické vefiejnosti horující pro pfiírodní léãbu. Vodolé-
ãebné ústavy, pÛvodnû vedené laiky, proÏily v na‰ich
zemích konjunkturu ve druhé polovinû 19. století a po-
stupnû se pfietransformovaly v ústavy s lékafii s lázeÀ-
skou praxí.

V Nûmecku do‰lo k mimofiádnému roz‰ífiení metod v˘‰e
zmínûného faráfie Sebastiana Kneippa. Také S. Kneipp
zaãal zkou‰et vodoléãebné procedury sám na sobû. Pod
vlivem spisÛ lékafie J. S. Hahna a profesora E. F. Oertela
se stal vá‰niv˘m propagátorem tohoto zpÛsobu léãení.
Wörishofen, kde Kneipp pÛsobil od roku 1855, se stal
v˘znamn˘m léãebn˘m místem, dodnes hojnû nav‰tûvo-
van˘m. Kneipp nebyl fanatikem vodoléãby v˘hradnû
studenou vodou, jako jeho pfiedchÛdci. Aplikoval teplé
koupele s pfiísadami otrub, sena a bylinkov˘ch extraktÛ.
Kneipp nepfiedpisoval masáÏe, horlil proti klyst˘rÛm
a velk˘m stfievním v˘plachÛm i proti pou‰tûní Ïilou a pití
minerálních vod. Jeho léãebná technika se ãasem vyvíje-
la a dá se fiíci, Ïe Kneipp byl opatrnûj‰í a odpovûdnûj‰í
neÏ jeho pfiedchÛdce Priessnitz. Kneipp se stavûl proti
nároãn˘m „koÀsk˘m“ kúrám a také postupnû zkracoval
trvání studen˘ch procedur. Dbal o pohyb na ãerstvém
vzduchu, propagoval tûlesnou v˘chovu a chození na
boso v trávû, dokonce i ve snûhu. Tyto procedury se
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staly pro tzv. „kneippování“ pfiísloveãné a záhy zlidovû-
ly. Kneipp byl nejen vodoléãitelem, ale snaÏil se
i o reformu Ïivotního stylu, vystupoval aÏ nepfiimûfienû
proti kávû a ãaji a doporuãoval rÛzné náhraÏky a obilní
polévky. V kontrastu k Priessnitzovi, kter˘ bûhem svého
Ïivota nenapsal Ïádnou léãebnou pfiíruãku a jehoÏ
názory se ‰ífiily témûfi v˘hradnû prostfiednictvím jeho
ÏákÛ, byl Kneipp vydavatelsky velmi aktivní a bûhem
své léãitelské praxe vydal fiadu spisÛ a rádcÛ domácího
léãitelství.

Je‰tû za Kneippova Ïivota, v roce 1893, nav‰tívil Wöris-
hofen profesor balneologie na Karlovû univerzitû Vladi-
slav Mladûjovsk˘. Kneipp sám nav‰tívil âechy a pfiedná-
‰el v Praze na Îofínû a dále v Liberci a Jablonci. Po jeho
smrti v roce 1894, stal se pojem „Kneippkur“ synony-
mem pro vodoléãbu. V nûmeck˘ch zemích Kneippova
tradice pfietrvala a je populární aÏ do souãasnosti. Ve
Francii, na rozdíl od nûmeck˘ch zemí, zÛstala hydrote-
rapie v˘hradnû v rukou lékafiÛ. To bylo pfiíãinou, Ïe se
francouzská vodoléãebná ‰kola, reprezentovaná pfiede-
v‰ím Louisem Fleurym, vyvarovala nevûdeck˘ch a mys-
tick˘ch prvkÛ a dostala se do ãela tohoto oboru. Do
vodoléãby vstoupily modernûj‰í tendence opírající se
více o fyziologii. Dlouho v‰ak pfietrvával hlavní zájem
o procedury chladné neÏ teplé a mezi indikacemi dále
pfietrvávala akutní horeãnatá onemocnûní.

Ve druhé polovinû 19. století se o vûdeck˘ rozvoj vodo-
léãby zaslouÏila vídeÀská ‰kola Wilhelma Winternitze.
Po promoci na praÏské univerzitû studoval Winternitz
vodoléãbu v Gräfenbergu u Priessnitzova nástupce
Schindlera a v roce 1865 habilitoval na vídeÀské uni-
verzitû. Profesorem se stal v roce 1881, aby posléze
zaloÏil svÛj vlastní renomovan˘ vodoléãebn˘ ústav

v Kaltenleutgebenu. Mezi jeho Ïáky patfiila fiada
v˘znamn˘ch terapeutÛ, jako J. H. Kellog, Buxbaum,
A. Strasser a dal‰í. V Nûmecku je‰tû Schweninger
a Hauffe zavedli ãásteãné koupele se stoupající teplo-
tou, jejichÏ v˘znam pro krevní obûh byl prokázán aÏ po
nûkolika desetiletích. H. Brieger zaloÏil v roce 1905
v Berlínû studijní vodoléãebnu s lÛÏky a díky Simonu
Baruchovi vznikla katedra hydroterapie v roce 1907
také na Kolumbijské univerzitû v New Yorku.

Dnes si v oboru fyzikální medicíny udrÏela vodoléãba
nejen své postavení, ale získala dokonce na v˘znamu.
Rozvinula se fyziologie pÛsobení tepla a chladu a otáz-
ky tûlesné termoregulace, pfiibyly nové metody s vyuÏi-
tím vífiiv˘ch lázní, podvodních masáÏí, pohybové léãby
v bazénech, které mimofiádnû obohatily a roz‰ífiily
dne‰ní lázeÀské léãebné moÏnosti.

Také masáÏe v souvislosti s vodoléãbou mají své dûjiny,
které mÛÏeme podrobnû studovat napfiíã kulturami
a stoletími. MasáÏe, jako samostatnou léãebnou discip-
linu, uvedl v 19. století na scénu holandsk˘ lékafi Johann
G. Mezger, kter˘ rovnûÏ stanovil jejich ‰ir‰í indikace
i kontraindikace. Dal‰ími v˘znamn˘mi autory odbor-
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n˘ch pojednání o masáÏích byli v Evropû Albert Hoffa
a Isidor Zabludovski, kter˘ vedl ‰kolu v berlínské nemoc-
nici Charité. MasáÏí se zab˘vali i chirurgové a ortopé-
di. U nás to byl napfi. Vítûzslav Chlumsk˘, autor uãebni-
ce o masáÏích, nebo revmatolog Eduard Cmunt, uãitel
nûkolika generací masérÛ. MasáÏe patfiily vÏdy mezi
oblíbené a úãinné procedury lázeÀské léãby, byly osvû-
Ïením, luxusem, rekreací a zotavením. Ke klasick˘m

masáÏím se dnes pfiifiadily novûj‰í masáÏe reflexní, poji-
vové a svalové, periostální, sportovní a kosmetické
ãi akupresura.

Horkovzdu‰né a parní láznû mûly v lázeÀství vÏdy
zvlá‰tní postavení. Byly pouÏívány jako preventivní
a otuÏující procedura spí‰e pro zdravé a v men‰í mífie
jako opatfiení léãebné nebo oãistnû-hygienické. Pod vli-
vem humorálnû-patologick˘ch teorií se vûfiilo, Ïe potem
odcházejí z tûla nahromadûné ‰kodlivé látky. Vedle par-
ních lázní rusk˘ch, budovan˘ch v zemljankách, existo-
valy jiÏ v dávn˘ch dobách ve skandinávsk˘ch zemích
horkovzdu‰né potní láznû, tzv. sauny. Tradiãní finská
sauna byla témûfi u kaÏdého domku. Jako obdoba par-
ních a horkovzdu‰n˘ch lázní vznikla v Evropû zvlá‰tní
zafiízení, dfievûné potní skfiínû, které slouÏily k aplikaci
tepla nebo horké páry na jednotlivé konãetiny nebo na
celé tûlo.

UÏ v16. století se vyuÏívalo potních skfiíní k léãebn˘m
kúrám nakufiováním, tzv. fumigací, u pfiíjice. K nakufio-
vání se uÏívalo rtuÈov˘ch par z pálené rumûlky a pozdû-
ji par sirn˘ch, které se osvûdãovaly u mnoha koÏních
chorob a vyráÏek. Potní skfiínû slouÏící k léãebn˘m úãe-
lÛm se v rÛzn˘ch technick˘ch obmûnách pouÏívají
dodnes.

Zájem o pÛvod pfiírodních zdrojÛ minerálních vod byl
rovnûÏ pfiedmûtem neustál˘ch snah o zji‰tûní zpÛsobu
jejich vzniku a o empirické studium jejich úãinkÛ. Teprve
rozvoj moderních vûd a pfiedev‰ím chemie umoÏnily
jejich exaktní v˘zkum.

Jedním z prÛkopníkÛ zab˘vajících se vlastním mecha-
nismem vzniku v˘vûrÛ minerálních vod byl zakladatel
geologie a vûdeckého hornictví Georgius Agricola
(1494–1555). O sto let pozdûji pfiedloÏil svou teorii
a schémata vzniku minerálních vod uãen˘ jezuita Atha-
nasius Kircher (1602–1680). KircherÛv spis byl dlouho
pokládán za autoritativní v otázkách pÛvodu tûchto
vod. Pod vlivem Kircherova uãení vytvofiil teorii o pÛvo-
du nûkter˘ch pramenÛ slan˘ch vod v âechách i Martin
Czechura (1688–1726). Ten byl pfiesvûdãen, Ïe prame-
ny ve stfiedních a západních âechách jsou vlastnû mofi-
skou vodou, prosakující na povrch z podzemních kaná-
lÛ, kter˘mi je propojeno mofie Jaderské s mofiem
Severním. Czechura dokonce zakreslil slané prameny
do mapy a vyznaãil, kudy by tyto sítû mofisk˘ch kanálÛ
mohly vést.

Odkud berou pfiírodní termy své teplo, byla otázka,
která zamûstnávala pfiírodovûdce po staletí. Racionálnû
se ji pokou‰el zodpovûdût v 16. století jiÏ zmínûn˘
G. Agricola, kter˘ soudil, Ïe vody ohfiívá sluneãní teplo
pronikající póry do zemû. A. Kircher a jeho následovní-
ci vycházeli z pozorování hork˘ch vod v Itálii a pfiisuzo-
vali tento jev vulkanické ãinnosti zemû. Jiní badatelé
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spekulovali o rozsáhl˘ch poÏárech v nitru zemû, kde se
spalovala sirná nebo uhelná loÏiska. Dal‰í teorie braly
v úvahu teplo vznikající tfiením a tlakem vod nebo pfií-
rodním teplem zemû.

Od této doby lze pozorovat i urãitou terminologickou
nejednotnost v oznaãování zdrojÛ vod. Jordán z Klau-
senburku (1539–1586), kter˘ psal o „teplicích morav-
sk˘ch“ v roce 1580, mûl na mysli zfiídla studená.
Podobnû jiní autofii, napfi. Oczko a Sixtus, uÏívali termín
„teplice“ i pro studené vody. Také ve francouz‰tinû
pojmy „thermal“ a „thermalisme“ mají ‰ir‰í v˘znam
zahrnující láznû a lázeÀství, bez ohledu na to, zda jsou
vody skuteãnû teplé ãi nikoliv.

Dnes jsou pfiirozené teplé vody v lázeÀské terminologii
naz˘vány akratotermy.

Teorie o kolobûhu vod v pfiírodû a o vzniku minerálních
vod se formovaly je‰tû i poãátkem 20. století, kdy bylo
zvykem rozdûlovat vody na vadózní a juvenilní, tj. povr-
chové a ryze podzemního pÛvodu. Naprostá vût‰ina
vyvûrajících vod má svÛj pÛvod ve vodách povrchov˘ch,
které prosakují do hlubin zemû. Ve skuteãnosti jen zcela
mal˘ zlomek vod mÛÏe b˘t pÛvodu ryze podzemního.
Teorii tzv. juvenilních vod razil kolem roku 1900 vídeÀ-
sk˘ geolog E. Suess, kter˘ vûfiil, Ïe právû vydatné karlo-
varské prameny jsou tohoto pÛvodu. Dnes víme, Ïe
pouze úniky oxidu uhliãitého ze zemû jsou vulkanického
pÛvodu, a to v místech nûkdej‰í sopeãné ãinnosti.

Také sloÏení minerálních vod zajímalo pfiírodovûdce
a lékafie od nepamûti. Od Hippokrata a Galéna pfies
Plinia mlad‰iho aÏ k Theophrastu Paracelsovi a dal‰ím
evropsk˘m alchymistÛm z pfielomu 15. a 16. století,
v‰ichni usilovali o odhalení tajemství sloÏení a charakte-
ru minerálních vod. V˘stiÏnû charakterizuje podstatu
minerálních vod postfieh z doby fiímské tales sunt aquae,
quales terrae per quas fluunt, neboli „vody jsou takové,
jaké jsou horniny, jimiÏ protékají“. Poãátky kvalitativní
anal˘zy minerálních vod se v‰ak objevují v Evropû aÏ
od 16. století. V té dobû v âechách pÛsobil bazilejsk˘
alchymista Leonhard Thurneysser (1530–1596), kter˘
se pokou‰el analyzovat karlovarské, chebské a teplické
vody. Thurneysserov˘mi souãasníky byli G. Fallopio
(1523–1562) a H. Cardanus (1501–1576), ktefií se
v Itálii pokou‰eli analyzovat vody vy‰etfiováním jejich
odparkÛ po destilaci.

Pro âechy a Moravu má mimofiádn˘ v˘znam dílo uÏ
zmínûného Tomá‰e Jordána z Klausenburku o morav-
sk˘ch minerálních vodách a jejich analytice, které vy‰lo
ãesky roku 1580 v Olomouci a latinsky ve zkrácené
podobû roku 1586. Jordán z Klausenburku pÛsobil od
roku 1565 jako zemsk˘ moravsk˘ fyzik v Brnû. Anal˘zy
minerálních vod v moderním slova smyslu se datují do
17. století, kdy je zaãal provádût Robert Boyle

(1627–1691). Ten zavedl analytiku vod „mokrou“ ces-
tou za pouÏití reagencií. Ve Francii vydal roku 1685
v˘znamn˘ spis o francouzsk˘ch vodách S. C. Duclos.

V Nûmecku se vûnoval analytice minerálních vod, vãet-
nû vod karlovarsk˘ch, profesor chemie z Halle Friedrich
Hoffmann (1660–1742). Hoffmann rozli‰oval vody
alkalické, Ïelezité, hofiké a slané, vyvracel povûry o pfií-
tomnosti zlata a stfiíbra, které se tradovaly, oxid uhliãit˘
naz˘val spiritus mineralis nebo sulphureus (sirn˘), pro
pfiímûs sirovodíku. Poznal, Ïe nûkteré kyselky jsou pro
svÛj obsah hydrouhliãitanu ve skuteãnosti alkalické.
V roce 1703 uvefiejnil své metody rozboru vod v díle
Methodus examinandi aquas salubres. Hoffmannova
popularita pfieÏívala díky jeho vynálezu, oblíben˘m
hoffmansk˘m kapkám.

Nezbytn˘m pfiedpokladem pro poznání základních
chemick˘ch zákonÛ a pro pokrok kvantitativní analytiky
byly objevy plynn˘ch prvkÛ kyslíku, vodíku, dusíku
a dal‰ích bûhem 18. století. Pro poznání chemické
skladby minerálních vod mûla v 18. století velk˘ v˘znam
pfiedev‰ím ‰védská analytická ‰kola. Ve druhé polovinû
18. století to byl hlavnû T. Bergman, kter˘ dokonale pro-
pracoval váÏkovou anal˘zu odparku minerálních vod
a zavedl anal˘zu Ïíháním minerálÛ na uhlí dmuchav-
kou. Do anal˘zy vod zasáhl v 19. století také v˘znamn˘
‰védsk˘ chemik Jöns Jakob Berzelius (1779–1848),
kter˘ analyzoval západoãeské minerální vody a vydal
o nich na 40 publikací.

V 18. století provádûl v âechách zatím nedokonalé ana-
l˘zy vod praÏsk˘ profesor chemie J. A. Scrinici
(1697–1773). Studoval vodu chuchelskou a vody tepel-
ské, tedy pozdûj‰í mariánskolázeÀské. Modernûj‰ím
analytikem západoãesk˘ch vod byl karlovarsk˘ lékafi
David Becher (1725–1792). Mimofiádn˘m pfiínosem
byla analytická ãinnost bílinského lékafie F. A. Reusse
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(1761–1830), kter˘ se stal zakladatelem vûdecké bal-
neologie v âesk˘ch zemích. Reuss analyzoval Bergma-
novou metodou v severozápadních âechách ãetné
minerální vody, napfi. vodu bílinskou, severoãeské hofiké
vody, vody z Teplic, Franti‰kov˘ch a Mariánsk˘ch Lázní
a fiady dal‰ích míst. Jeho následovníkem v 19. století byl
profesor praÏské polytechniky J. I. Stenmann
(1779–1833).

Pokroky analytické chemie vedly v 19. století k ‰ir‰ímu
prÛzkumu minerálních vod, a tak brzy vznikly jejich
obsáhlé soupisy a katalogy, mnohdy na základû vlád-
ních nafiízení. Z podnûtu zdravotního rady G. von Swie-
tena vydala roku 1763 císafiovna Marie Terezie nafiíze-
ní k soupisu v‰ech minerálních vod v celé rakouské
monarchii. V˘sledkem tohoto zadání byla roku 1777
ob‰írná práce vídeÀského profesora Jana Nepomuka
Crantze pod názvem Gesundrunnen der österreichi-
schen Monarchie, která podchycuje 656 pramenÛ

minerálních vod. Podobnû i ve Francii, ve druhé polovi-
nû 18. století, povûfiila francouzská Královská lékafiská
spoleãnost inspektora minerálních vod L. B. F. Carrera
vypracováním jejich soupisu. CarrerÛv katalog z roku
1785 obsahuje pfies 900 prací o více neÏ 600 zfiídlech.
V Nûmecku vydal roku 1815 profesor K. A. Hoffmann
soubor 242 chemick˘ch anal˘z nûmeck˘ch minerálních
vod. V roce 1820 vydává soupis evropsk˘ch vod
E. Osann a v roce 1836 J. Lavater. Ze ·panûlska pak
pochází bibliografie z let 1892–1897 obsahující na
3 590 publikací. Historick˘ v˘ãet by nebyl úpln˘ bez
zmínky o anal˘zách radioaktivních vod z konce 19.
a poãátku 20. století, kdy k chemick˘m anal˘zám vod
pfiibylo i mûfiení jejich radioaktivity. Tím se zab˘vali i tak 
v˘znamní vûdci jako Pierre a Marie Curie, A. E. Becque-
rel a E. Mach.

Teprve první velké mezinárodní balneologické sjezdy ve
20. století se zamûfiily na jistou systematizaci a dosáhly
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urãité jednotnosti v oznaãování a pojmenování vod,
která vedla ke sjednocení klasifikace a terminologie
minerálních vod.

Pokud jde o léãebné úãinky, tradiãnû se povaÏovaly za
velmi úãinné Ïelezité kyselky, protoÏe se Ïelezu pfiipiso-
valy nadpfiirozené vlastnosti. U kloubních onemocnûní
se pouÏívalo ke koupelím koncentrovan˘ch slan˘ch vod
naz˘van˘ch rapy neboli solanky. Nûkteré ménû kon-
centrované vody se zahu‰Èovaly zahfiíváním a odpafio-
váním anebo naopak vymrazováním vody. V pfiímofi-
sk˘ch krajinách existovaly velké saliny k dob˘vání soli.
Jinde se uÏívalo k zahu‰Èování solanky tzv. gradování.
Voda se nechával stékat po v˘pletu provedeném ze
such˘ch trnek. Na vûtviãkách se vysráÏely uhliãitany
a sírany a zahu‰tûná solanka stékala dolÛ, kde byla
zachycována.

Mimofiádnou skupinu pfiedstavovaly také tzv. hofiké
vody. Ty byly cenûny pfiedev‰ím pro své projímavé úãin-
ky a dal‰í vlivy na trávící ústrojí. Hofiké vody z anglické-
ho Epsomu byly od 17. století populárním projímadlem
a epsomská sÛl se vyváÏela do mnoha zemí. U nás byly
od poãátku 18. století známy severoãeské hofiké vody ze
Sedlce, Bylan a ze Zajeãic u Mostu. Nevznikla zde sice
lázeÀská místa, ale vody se stáãely a exportovaly ve vel-
k˘ch mnoÏstvích a jejich úãinky byly popsány v mnoha
lékafisk˘ch spisech. Z Moravy pocházela ·aratice.

Za zmínku stojí uvést pár slov o vodách jodov˘ch, které
se vût‰inou vyskytují jako vody slané a nûkdy obsahují
i vût‰í mnoÏství bromu. Láznû s jodov˘mi slan˘mi voda-
mi se staly známûj‰ími aÏ od první poloviny 19. století,
aãkoli jejich léãebné uÏívání bylo známo v lidovém
lékafiství uÏ od starovûku. Tyto vody byly vyuÏívány jak
k pitné léãbû, tak ke koupelím.

Objev radioaktivity koncem 19. století a objev radia
a polonia, které izolovali manÏelé Curieovi z jáchymov-
ského smolince, vedly nakonec roku 1902 k objevu
radioaktivity vod pÛsobením dal‰ího nového prvku,
radonu. To mûlo za následek pfiedefinování nûkter˘ch
lázeÀsk˘ch tradic a vznik úplnû nov˘ch v˘znamn˘ch
lázní, napfi. v Jáchymovû nebo Brambachu v Kru‰n˘ch
horách. Nedostatek vûdeck˘ch zku‰eností vedl v první
polovinû 20. století k nekritickému aÏ neodpovûdnému
vyuÏívání radioaktivity v lázeÀství i v medicínû. Teprve
zku‰enosti ze ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch let vedly k jisté-
mu vystfiízlivûní a ke korekci pfiístupu k léãebnému vy-
uÏití radonov˘ch vod.

Pozornost chemikÛ se velmi brzy obrátila také na obsah
plynÛ v minerálních vodách. Vedle nejhojnûj‰ího oxidu
uhliãitého byly postupnû zji‰tûny dal‰í – sv˘m pachem
nápadn˘ sirovodík, inertní dusík, hofilav˘ metan, nûkte-
ré vzácné plyny jako argon a helium a také radon, pro-
kázan˘ v minerálních vodách P. Curiem a A. Lobardem.
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UÏívání minerálních vod k pití i k pitn˘m léãebn˘m
kúrám vedlo odedávna k hledání praktick˘ch zpÛsobÛ,
jak tyto speciální vody konzervovat v nádobách
a dopravovat na velké vzdálenosti. Tato my‰lenka byla
vÏdy aktuální navzdory argumentÛm o nezbytnosti pití
minerální vody u zdroje. Francouzská ‰lechta si nechá-
vala dováÏet vodu z lázní uÏ od 16. století a tento zvyk
si udrÏela po staletí. Stejnû tomu bylo v Itálii, v Nûmecku
a koneãnû i v Rakousku, Uhrách a v âesk˘ch zemích. Do
PafiíÏe se bûÏnû dováÏely vody z Plombieres, Bourbonu
a Forges. Z Anglie se vyváÏely v 19. století hofiké vody
z Epsomu. Stáãení a export minerálních vod byly natolik
dÛleÏité, Ïe o nich ãasto rozhodovali i králové a císafio-

vé. Od lékafisk˘ch fakult byla mnohdy poÏadována
dobrozdání. U zdrojÛ nûkter˘ch vod, jako u seltzerské
nebo u hofik˘ch vod v severních âechách, nevznikly
dokonce ani láznû a vody byly v˘hradnû stáãeny
a vyváÏeny. Nûkdy byla zfiídla se stáãírnami vod známa
dfiíve a láznû zde vznikaly aÏ pozdûji. Tak tomu bylo
napfiíklad ve Franti‰kov˘ch a Mariánsk˘ch Lázních.

Nejstar‰í u nás stáãené vody se prodávaly v Chebu.
Doklad o chebsk˘ch kyselkách máme jiÏ z roku 1416.
O distribuci tûchto vod podává zprávy Bohuslav Balbín
ve sv˘ch Miscelaneích. Pozdûji se vody doná‰ely do
Chebu z pramenÛ na území dne‰ních Franti‰kov˘ch
Lázní. Cheb rozváÏel minerální vody ve vlastní reÏii
a kolem roku 1650 mûl svá zastoupení v Praze, Vídni,
¤eznû a Norimberku. AÏ teprve po zaloÏení Franti‰ko-
v˘ch Lázní koncem 19. století (láznû zaloÏeny 1793,
jméno mûsta 1803) bylo moÏné pít „chebské“ vody
pfiímo u pramene. Také „tepelské“ kyselky, které byly
stáãeny uÏ od 16. století tepelsk˘m klá‰terem, dosáhly
znaãné popularity a byly rozváÏeny do klá‰terÛ v Klad-
rubech a v Plasech, ale i do dal‰ích mûst a v roce 1710
i do Vídnû. Mariánské Láznû byly pfiitom zaloÏeny
a pojmenovány teprve v roce 1808.

Od roku 1712 byly vody z Bíliny stáãeny do dÏbánkÛ
a exportovány dokonce aÏ do Moskvy. Také vody z Lib-
verdy mají velmi staré tradice, stejnû jako hofiké vody
severoãeské oblasti ze Zajeãic (1721), Bylan (1800)
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a dal‰ích míst. Naproti tomu karlovar‰tí mû‰Èané se ode-
dávna stavûli vÛãi stáãení a vyváÏení karlovarsk˘ch vod
zápornû z obavy, aby neutrpûla náv‰tûvnost a prosperi-
ta jejich mûsta. Písemn˘ zákaz v˘vozu vody vydala
mûstská rada jiÏ roku 1718 a dokonce se jí podafiilo
pfiimût císafie Karla VI. k vydání v˘nosu, Ïe se bez císafi-
ského souhlasu nesmí karlovarská voda vyváÏet. Éra 
stáãení karlovarsk˘ch vod tak zaãíná teprve rokem 1843.

U zrodu stáãení karlovarsk˘ch vod stáli dva slavní
exportéfii minerálních vod Josef August Hecht
(1772–1861) a Jindfiich Mattoni (1830–1910). Josef
A. Hecht byl chebsk˘ obchodník, kter˘ si v roce 1822
najal stáãírnu ve Franti‰kov˘ch Lázních, kde byl zfiídel-
ním inspektorem. Hecht v˘raznû zdokonalil technologii
v˘roby a provozu stáãení vod a v letech 1843–1846
uvedl do chodu jako první nájemce také karlovarskou
stáãírnu. Její produkce brzy pfiesáhla sto tisíc dÏbánkÛ
minerální vody roãnû. J. Mattoni pfievzal karlovarskou
stáãírnu v roce 1857, nejprve s partnerem F. Knollem
a od roku 1867 pak samostatnû, a pfiivedl ji k velkému
úspûchu. Roku 1867 si pronajal a roku 1873 koupil stá-
ãírnu a láznû v Kyselce u Karlov˘ch VarÛ (Giesshübel).
Brzy zfiídil prodejní expozitury ve Vídni a v Budape‰ti
a získal monopol na dal‰í produkty, napfi. hofiké vody
budape‰Èské, na darkovskou sÛl, slatinové v˘luhy, louhy
i sÛl do koupelí, které se vyrábûly v Soosu u Franti‰ko-
v˘ch Lázní a na celou fiadu dal‰ích zdrojÛ v Evropû.

Mattoni byl podnikatelem evropského formátu a pfiivedl
produkci, distribuci a prodej stolních minerálních vod
k dosud nevídanému rozkvûtu. VyuÏil i autority a zájmu
prvého profesora balneologie na praÏské univerzitû
J. Löschnera, kter˘ se v penzi usadil ve Velichovû neda-
leko Kyselky a napsal zde pro Mattoniho nûkolik propa-
gaãních publikací. Mattoni v roce 1899 také vypsal
mnohatisícové stipendium na klinické balneologické
práce. Za své zásluhy byl císafiem Franti‰kem Josefem I.
pov˘‰en do ‰lechtického stavu.

Pití minerálních vod k léãebn˘m úãelÛm má rovnûÏ dlou-
hou tradici. Ve stfiedovûku a poãátkem novovûku se pily
minerální vody pfiedev‰ím v Itálii a Francii. Ve stfiedo-
evropsk˘ch lázeÀsk˘ch místech v Nûmecku a v âechách
pfievládaly v té dobû koupele. Pitné kúry (s v˘jimkou
nûkter˘ch proslul˘ch nûmeck˘ch v˘vûrÛ kyselek) se
tehdy netû‰ily zvlá‰tní oblibû. Teprve poãátkem 16. sto-
letí nastala zmûna. S rozvojem iatrochemické lékafiské
‰koly a snad i pod vlivem Paracelsov˘m zaãal stoupat
zájem o pitné kúry jako o nov˘ zpÛsob poãínající far-
makoterapie. Do ãela evropsk˘ch lázní se dostávaly
láznû s v˘vûry kyselek a minerálních vod vhodn˘ch
k pitn˘m kúrám – láznû Spa v Belgii, Pyrmont v Nûmec-
ku a vzrostla sláva francouzsk˘ch lázní Vichy.

V âesk˘ch zemích to byly pfiedev‰ím Karlovy Vary, kte-
ré se po zavedení pitn˘ch kúr staly je‰tû proslulej‰ími
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neÏ v minulosti, kdy se aplikovaly pouze koupele. Karlo-
varskou pitnou léãbu zavedl a propagoval kolem roku
1520 autor prvního lékafiského spisu o Karlov˘ch
Varech Václav Payer z Lokte. Léãebné indikace se zde
ãasem ustálily na jaterních a Ïluãníkov˘ch chorobách,
coÏ pfietrvalo do souãasnosti. Francois Blondel propra-
coval v 17. století pitnou léãbu v Cáchách. H. M. Mar-
card ‰ífiil slávu pitn˘ch kúr v Pyrmontu.

Období dlouhotrvajících koupelí vystfiídalo v lázeÀské
léãbû pití velk˘ch mnoÏství minerálních vod. Od propla-
chování a prÛjmÛ vyvolávan˘ch pitím se v duchu tehdy
uznávané humorální patologie oãekávala k˘Ïená oãista
organismu. Navození prÛjmÛ bylo po dlouhou dobu
léãebn˘m cílem. Pfiedstava o svádûní ‰kodlivin do stfieva
je‰tû dlouho pfieÏívala v nadmûrném podávání projíma-
del a ãast˘ch aplikacích klyst˘rÛ. AÏ pozdûji se pití mi-
nerálních vod ustálilo na dávkách, které farmakologicky
odpovídaly optimální a úãinné léãebné koncentraci.

Pfii dfiívûj‰ích omezen˘ch moÏnostech léãby mûly pitné
kúry pochopitelnû vût‰í v˘znam neÏ dnes. Empirické
zku‰enosti s pitím minerálních vod pomáhaly postupnû
vyhranit indikace na urãité okruhy chorob, a tím pfiispû-
ly k budoucí specializaci lázní – pro choroby trávícího
ústrojí ve Vichy, v Neuenahru a v Karlov˘ch Varech,
pro choroby moãov˘ch cest pak ve Wildungenu nebo
pozdûji v Mariánsk˘ch Lázních.

Vedle pitn˘ch léãebn˘ch kúr se v lázních vyuÏívalo
minerálních vod také k dal‰ím vnitfiním aplikacím, pfie-
dev‰ím k irigacím, tj. stfievním v˘plachÛm a inhalacím.
Minerální vody se pouÏívaly také k v˘plachÛm Ïaludeã-
ním a gynekologick˘m. Jsou známy v˘plachy ústní, pfii
nichÏ se proudící termální vodou dosahuje vydatné
masáÏe dásní pfiedev‰ím pfii postiÏení paradentózou.
Ty se pouÏívaly i v Karlov˘ch Varech. U chorob krãních
a nosních se jiÏ dávno v minulosti uÏívalo inhalací mine-
rálních vod buì u pfiirozen˘ch tepl˘ch v˘vûrÛ, nebo po
ohfiátí. Vdechování aerosolu slan˘ch vod, ãasto obsahu-
jících jod nebo brom (pfiedev‰ím v Nûmecku a Rakous-
ku), nebo vod sirn˘ch (tzv. pulverizace ve Francii), pfii-
ná‰elo chronicky nemocn˘m znaãnou úlevu. V lázních
se k tomuto úãelu zfiizovaly inhalaãní boxy nebo speci-
ální prostory (inhalatoria), kde se mohlo podrobit této
kúfie i více nemocn˘ch souãasnû.

Vedle v˘‰e zmínûn˘ch lázeÀsk˘ch procedur byly také
odpradávna pouÏívány dal‰í materiály, které jsou v sou-
ãasné dobû souhrnû oznaãovány jako peloidy. Název
pro tyto tradiãnû pouÏívané hmoty v lázních je pomûrnû
nov˘, byl pfiijat mezinárodní komisí teprve v roce 1938.
Oznaãuje pfiírodní hmoty, které se zpravidla po zvlá‰t-
ních úpravách pouÏívají ohfiáté k léãebn˘m úãelÛm. Tyto
hmoty jsou organického nebo anorganického pÛvodu,
vût‰inou pfiírodní, ale mohou b˘t i umûlé, vzniklé napfi.
mletím urãit˘ch zemin nebo hornin. Dûlí se na bahna
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(fango), vzniklá pfieváÏnû z jemn˘ch nerostn˘ch sedi-
mentÛ v meandrech klidn˘ch fiek nebo v mûlk˘ch mofi-
sk˘ch zálivech, a humolity, vznikající hromadûním odu-
mfielé rostlinné hmoty ve vhodn˘ch loÏiscích zvan˘ch
ra‰elini‰tû nebo slatini‰tû.

Ra‰eliny sestávají jen z organické hmoty, která pochází
z ra‰eliníkÛ, schopn˘ch udrÏovat velké mnoÏství povr-
chov˘ch vod. Slatiny a slatinné zeminy pfiedstavují
organickou hmotu vzniklou humifikací rostlinn˘ch zbyt-
kÛ, hlavnû travin, a mohou obsahovat sloÏky anorga-
nick˘ch pfiímûsí pocházející z minerálních pramenÛ
nebo z vápenat˘ch ãi kfiemiãit˘ch zbytkÛ organismÛ.
Bahna se pouÏívala k léãebn˘m procedurám od staro-
vûku (mluví o nich Plinius i Galén) a jejich uÏívání bylo
v Evropû bûÏné od stfiedovûku aÏ do nové doby (autofii
16. století je zafiazovali mezi bûÏnû vyuÏívané pfiírodní
léãebné zdroje). HumolitÛ, tj. ra‰eliny a slatiny, se pro
léãebné koupele a zábaly pouÏívají mnohem krat‰í
dobu, aãkoli je ve sv˘ch spisech zmiÀuje jiÏ Paracelsus
(1493–1541).

Îelezitá slatina se zaãala pouÏívat k léãebn˘m úãelÛm
asi poãátkem 18. století ve ·védsku. Po odkrytí vhod-
n˘ch ra‰elini‰È a slatini‰È poãátkem 19. století se tato
léãba roz‰ífiila témûfi souãasnû do mnoha stfiedoevrop-
sk˘ch lázní, vãetnû Pyrmontu, Eilsenu, Nenndorfu
a Meinbergu. V âesk˘ch zemích pak do Novovesk˘ch
Lázní (pozdûj‰ích Konstantinov˘ch), Mariánsk˘ch
Lázní, Franti‰kov˘ch Lázní, Karlov˘ch Var a Teplic.
Pozdûji vznikají peloidní láznû v Tfieboni, Mlázovicích,
Velichovkách, Tou‰eni, Kundraticích a Îeleznici.

První zmínky o slatinn˘ch procedurách v Mariánsk˘ch
Lázních jsou uvedeny ve spisu doktora Josefa Nehra
z roku 1813, kter˘ léãil zábaly pfiipraven˘mi ze slatiny
z okolí Mariina pramene. Karlovy Vary oproti tomu
nemûly vlastní peloid a byly plnû závislé na jeho dovozu
z Franti‰kov˘ch Lázní a okolí. S léãením slatinou se zde
proto zaãalo aÏ roku 1836. Pfiíprava ra‰elinov˘ch a sla-
tinn˘ch procedur byla vÏdy znaãnû nároãná, a proto
i nákladná. Humolity bylo tfieba nejprve vytûÏit v jejich
loÏisku a pak dopravit a zpracovat na místû – materiál
se drtil, mlel a pfiehazoval. Pfied pouÏitím se mísil s vo-
dou v kádích, anebo aÏ ve vanû. Peloidní procedury se
aplikovaly v kabinách. Sem se obyãejnû pfiiváÏela napl-
nûná dfievûná vana na koleãkách nebo vozík s nádoba-
mi s hust‰ím peloidem urãen˘m pro zábaly. Snahy
o mechanizaci pfiípravy peloidÛ jsou aÏ mlad‰ího data.
Nové technologie fie‰í pfiepravu pfiedehfiát˘ch koupelo-
v˘ch nebo zábalov˘ch peloidních smûsí potrubím.

Pro pfiíznivé fyzikální vlastnosti a jejich pomalé pfiedá-
vání tepla do organismu se peloidy pouÏívaly pfiede-
v‰ím v teploléãbû. TeplodrÏnost, vododrÏnost i zpÛsob
pfievodu tepla byly velmi podrobnû studovány pfiedními
balneology. Od poloviny 19. století se zaãaly podrob-
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nûji sledovat i chemické vlastnosti peloidÛ, ve 20. století
pak vlastnosti biochemické. Otázka chemick˘ch úãinkÛ
peloidních procedur nebyla dosud definitivnû vyfie‰ena
a je dodnes pfiedmûtem studií.

JiÏ v 19. století u nás vy‰ly monografie o slatinû, prav-
dûpodobnû první ve svûtové literatufie vÛbec. Jde o spis
franti‰kolázeÀského lékafie P. Cartellieriho z roku 1843
a rozsáhlá monografie mariánskolázeÀského lékafie
K. J. Heidlera z roku 1860. Botanicky koncipovanou
monografii o peloidech vydal v roce 1953 E. Hadaã
a spol., dále lze uvést na toto téma knihy BroÏkovy. Ve
Franti‰kov˘ch Lázních byl uÏ v roce 1941 zaloÏen pro-
fesorem W. Benadem první ústav pro studium ra‰elin,
kter˘ v letech 1948 aÏ 1953 vedl prof. E. Hadaã. Tento
ústav se pozdûji stal souãástí V˘zkumného ústavu bal-
neologického. Hlavními léãebn˘mi indikacemi peloidní
léãby byly pfiedev‰ím revmatické choroby, ale tato léãba
má stále ‰iroké uplatnûní u celé fiady dal‰ích chorob,
jako napfi. u chronick˘ch zánûtÛ gynekologick˘ch nebo
urologick˘ch.

Léãebné indikace jednotliv˘ch lázní byly vût‰inou velmi
‰iroké. ProtoÏe dfiíve byla medikamentózní a chirurgic-
ká léãba málo úãinná, hrála v minulosti lázeÀská léãba
nepochybnû daleko vût‰í roli neÏ je tomu dnes. V prÛbû-
hu let se mnohdy pfiekvapivû mûnil i profil léãen˘ch cho-
rob. Nûkteré okruhy chorob se dostaly mezi trvalé indi-
kace lázeÀského místa na podkladû mnohalet˘ch
pozitivních empirick˘ch zku‰eností. Jindy tu byla na-
opak silná osobnost lázeÀského lékafie, kter˘ se zamûfiil
na léãbu urãité choroby, jak tomu bylo tfieba u zavedení
léãby následkÛ dûtské obrny v Jansk˘ch Lázních dr. Sell-
nerem v roce 1935.

Vût‰ina lázní se jako vydûleãná zafiízení snaÏila udrÏet
okruh sv˘ch léãebn˘ch indikací co nej‰ir‰í, aby pfiilákala
do lázní co nejvíce pacientÛ. Lze tedy chápat dlouhé v˘-
ãty lázeÀsk˘ch indikací v 19. století, uvádûjící témûfi v‰e
od bledniãky pfies trávící choroby, gynekologické a uro-
logické afekce, revmatismy aÏ po nemoci nervové a du-
‰evní. Teprve zúÏení indikací a specializace nûkter˘ch
lázeÀsk˘ch míst pro vymezen˘ okruh chorob ve 20. sto-
letí vedla ke zkvalitnûní léãby a ke zlep‰ení diagnostiky.

V˘ãet tradiãních lázeÀsk˘ch indikací v kulturnû-historic-
kém kontextu lázeÀsk˘ch míst lze shrnout do nûkolika
kategorií. Revmatické choroby se povût‰inou indikovaly
v lázních termálních, u nás napfi. v Teplicích a Karlov˘ch
Varech, protoÏe horké prameny byly od nepamûti mag-
netem pro nemocné trpící revmatick˘mi potíÏemi.

LázeÀská léãba chorob krevního obûhu nabyla na
v˘znamu od 19. století, kdy byly empiricky ovûfieny
úãinky uhliãit˘ch koupelí jejich bezprostfiedním vlivem
na periferní cévy a na celkov˘ krevní obûh. V kardiolo-
gii dosáhly u nás proslulosti pfiedev‰ím láznû Podûbra-
dy. Pfiechod k aktivní terapii kardiakÛ pomocí terénních
kúr podle dr. Oertela se uplatnil témûfi ve v‰ech lázních,
zvlá‰tû klimatick˘ch a podhorsk˘ch i proto, Ïe se tato 
terapie zamûfiuje na prevenci srdeãních a cévních chorob.

Urologické nemoci se u nás léãily v lázních s bohat˘mi
zdroji kyselek. Specializované kliniky vznikaly ve
20. století. V Mariánsk˘ch Lázních bylo v roce 1913
zfiízeno první specializované urologické oddûlení
v nemocnici, kterou zaloÏil a vedl v˘znamn˘ vídeÀsk˘
urolog profesor Hans Rubritius. Gynekologické choroby
a neplodnost byly v minulosti indikovány v Karlov˘ch
Varech, pozdûji pak ve Franti‰kov˘ch Lázních, které se
ãasem staly v˘slovnû „Ïensk˘mi láznûmi“.

Pro choroby d˘chacích cest se vyuÏívalo lázní se zdroji
alkalick˘ch a sirn˘ch vod, u nás to byly pfiedev‰ím Luha-
ãovice a Bílina, jejichÏ prameny se vyuÏívaly k inhala-
cím. Do této kategorie patfiila i fiada klimatick˘ch míst
v severních âechách a v Jeseníkách. V terapii nemocí
trávícího ústrojí získaly primát Karlovy Vary, ale známé
byly i Mariánské Láznû.
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S lázeÀskou léãbou otylosti se zaãalo rovnûÏ aÏ koncem
19. století, a to zavádûním pitn˘ch kúr hofik˘ch vod.
U nás k nim patfiily minerálky ·aratice, ·ternovka nebo
Zajeãická voda. OdtuãÀovací procedury byly vût‰inou
pasivní a sestávaly ze such˘ch nebo vlhk˘ch zábalÛ,
dlouh˘ch koupelí a pfiedev‰ím masáÏí, kter˘mi se mûlo
dosáhnout k˘Ïeného sníÏení nadváhy. Léãba cukrovky
mûla v lázních dobré v˘sledky zvlá‰tû u dospûl˘ch trpí-
cích otylostí, pokud se nasadil pfiísn˘ reÏim s tvrdou
redukcí tûlesné váhy. Jak ukázal uÏ karlovarsk˘ lékafi
K. Zimmer roku 1880, svalová zátûÏ se ukázala b˘t
vedle diety nejefektivnûj‰ím léãebn˘m prostfiedkem. Tato
metoda se vyuÏívá v lázních zamûfien˘ch na diabetes
a obezitu dodnes.

Po získání empirick˘ch zku‰eností s pfiízniv˘m pÛsobe-
ním nûkter˘ch procedur, zejména sirn˘ch, slan˘ch
a jodov˘ch koupelí, pfiijíÏdûli na léãení do lázní také
nemocní s koÏními chorobami. Pro tuto léãbu byly proto
vyhledávány láznû se zdroji sirné a sirovodíkové vody.
Léãení du‰evních chorob pfietrvávalo v psychiatrickém
terapeutickém rejstfiíku lázní velmi dlouho. Teprve
moderní medicína 20. století vytlaãila vût‰inu forem
vodoléãby 18. a 19. století.

V minulosti byl rovnûÏ daleko ãastûj‰í v˘skyt oãních cho-
rob. Nemocní jezdili na léãení do lázní, které proklamo-
valy speciální „oãní prameny“. Tak tomu bylo napfiíklad
v Teplicích. V Karlov˘ch Varech se k tomuto úãelu vyuÏí-
val BernhardÛv pramen. V Mariánsk˘ch Lázních se
v 19. století aplikoval na oãi plynn˘ oxid uhliãit˘, kter˘
se údajnû dobfie osvûdãoval. Také Priessnitz v Gräfen-
bergu mûl poãetnou oãní klientelu. Klimatická léãba
hrála u nûkter˘ch chronick˘ch oãních chorob svoji klad-
nou úlohu.

Léãba nemocí pohlavních nabyla v lázních na v˘znamu
od poãátku 16. století, kdy se novû pfiivleãená luetická
nákaza z Ameriky rychle roz‰ífiila po Evropû. V ãeské
dobové literatufie je fiada údajÛ o léãbû tzv. francouzské
nemoci, napfi. v Karlov˘ch Varech.Václav Payer z Lokte
v‰ak ve svém traktátu z roku 1522 upozorÀuje na
nebezpeãí zdej‰í léãby, protoÏe lues se léãila slouãeni-
nami rtuti a síry a fumigacemi. Syfilidou se zab˘vali
také vodoléãitelé jako Vincenz Priessnitz v Gräfenbergu
nebo Johann Schroth v Dolní Lipové. Pohlavní choroba
byla bûhem 20. století potlaãena, ale je‰tû v letech
1947–1950 byla ãást pacientÛ z pfietíÏen˘ch praÏsk˘ch
nebo plzeÀsk˘ch klinik pfiesunuta na léãbu do Marián-
sk˘ch Lázní.

LázeÀská léãba s pitím sirn˘ch vod a s termálními kou-
pelemi byla oblíben˘m léãebn˘m doplÀkem. U nás se
pouÏívala tfieba ve Velk˘ch Losinách a v lázních v Tepli-
cích. Ve druhé polovinû 19. století se mezi úãinn˘mi léky
objevil jodid draseln˘. Láznû s jodov˘mi vodami, napfi.
Darkov, pak zaznamenaly velk˘ pfiíliv pacientÛ.

LázeÀská léãba se vyvíjela z empirick˘ch zku‰eností.
Pokroky analytické chemie pfiispûly k prohloubení zna-
lostí o sloÏení podávan˘ch minerálních vod a jin˘ch pfií-
rodních zdrojÛ. Bylo je moÏno lépe klasifikovat a dávat
v˘sledky léãby do souvislosti s jejich sloÏením.

V 19. století byla v nûmeckém kulturním okruhu popu-
lární pfiírodní filozofie. Ta na dlouhou dobu negativnû
ovlivnila balneologii, fyzikální lékafiství i „pfiírodoléãitel-
ství“. Francouzské medicínû se ãasto pfiipisoval urãit˘
romantick˘ vzlet, ale její pfiínos byl mnohem kritiãtûj‰í,
neÏ tomu bylo v nûmeck˘ch zemích. âeské zemû aÏ na
v˘jimky zÛstaly uchránûny pfiírodního léãitelství, doktri-
náfisky provozované vodoléãby, drastick˘ch dietních
systémÛ vãetnû vegetariánství, bojÛ za homeopatii, proti
alopatii a ‰kolské medicínû.

V kontextu evropského lázeÀství sehrály západoãeské
láznû bezesporu v˘znamnou roli tím, Ïe pod jejich vli-
vem byla na praÏské univerzitû ustavena katedra bal-
neologie uÏ v roce 1841. Vyuãovat na ní zaãal profesor
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J. Löschner a pozdûji Jan ·pott a Antonín ·lechta, v‰ich-
ni tfii byli pfiedstaviteli lékafisky koncipované vodoléãby.
Dal‰ím profesorem farmakologie a balneologie v Praze
se stal v roce 1856 Franti‰ek Reiss. Pozdûji byli na praÏ-
ské univerzitû dokonce dva profesofii balneologie sou-
ãasnû. Oba pÛsobili jako lázeÀ‰tí lékafii v Mariánsk˘ch
Lázních. Prvním z nich byl Heinrich Enoch Kisch, jmeno-
van˘ profesorem roku 1883, druh˘m byl Adolf Ott, pro-
fesorem se stal roku 1883. Pro srovnání uveìme, Ïe na
vídeÀské univerzitû získal Josef Seegan profesuru bal-
neologie v roce 1859. J. Seegan pÛsobil fiadu let v Kar-
lov˘ch Varech, pozdûji se stal rektorem vídeÀské univer-
zity. Zastoupení balneologie na ãeské Karlo-Ferdinan-
dovû univerzitû bylo rovnûÏ v˘znamné. V roce 1884
z balneologie habilitoval PurkyÀÛv asistent, pozdûji pro-
fesor Karel Chodounsk˘, znám˘ pracemi o otuÏování.

Prv˘m fiádn˘m profesorem balneologie na ãeské Karlo-
vû univerzitû byl od roku 1925 Vladislav Mladûjovsk˘,
kter˘ pÛsobil krátce v RoÏnovû a od poãátku 20. století
do roku 1930 v Mariánsk˘ch Lázních. Dal‰í v˘znamn˘
balneolog Vratislav Kuãera zaloÏil svÛj vlastní léãebn˘
ústav v Praze a pÛsobil také v Karlov˘ch Varech, Luha-
ãovicích a na Slovensku. V roce 1922 se stal mimofiád-
n˘m profesorem balneologie na Komenského univerzitû
v Bratislavû. Mezi jeho Ïáky patfiil Eduard Cmunt, kter˘
po zku‰enostech z lázní Luhaãovice habilitoval v Praze
z balneologie a v roce 1928 se stal profesorem. Nejdfií-
ve vedl univerzitní ústav po profesoru Mladûjovském
a po roce 1945 pfiesídlil na praÏsk˘ Albertov. Profesor
Cmunt patfiil mezi zakladatele ãeské revmatologie. Dal‰í
Ïák prof. Mladûjovského Franti‰ek Lenoch se stal svûto-
v˘m revmatologem a byl u zrodu Mezinárodní ligy proti
revmatismu. Od roku 1948 vedl praÏsk˘ balneologick˘
ústav na Albertovû.

Zatímco ãeská balneologická ‰kola vycházela pfiede-
v‰ím z interního klinického lékafiství, pozdûj‰í nûmeãtí
balneologové pÛsobící v Praze navazovali na farmako-
logii. Jejich pfiínos spoãíval pfiedev‰ím ve v˘zkumu
minerálního metabolismu u pitné léãby. Hlavním pfied-
stavitelem této ‰koly byl Wilhelm Wichowski. Jeho
Ïákem byl profesor Emil Starkenstein, autor prací
o purinovém metabolismu a vstfiebávání Ïeleza. Dal‰í
Ïák prof. Wichowského, Emil Stránsk˘, se vûnoval kar-
lovarské balneologii a zaloÏil zde v roce 1935 v˘zkum-
né biologické oddûlení. Na nûmecké Karlovû univerzitû
pÛsobil od roku 1924 Karel Zörkendörfer, kter˘ roku
1903 zaloÏil v Mariánsk˘ch Lázních hygienick˘ a bal-
neologick˘ ústav. Byl autorem mnoha prací, které mají
bezprostfiední vztah k západoãesk˘m lázním a jejich
minerálním vodám. Také jeho syn Walter Zörkendörfer
se stal roku 1943 mimofiádn˘m profesorem balneologie
v Praze a po válce pÛsobil na univerzitû v Münsteru.

Po druhé svûtové válce nabyl velkého v˘znamu pro
ãeské lázeÀství V˘zkumn˘ ústav balneologick˘, dfiíve
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„lázeÀsk˘“ ústav v Mariánsk˘ch Lázních. Po profesoru
Karlu Pfierovském byl v jeho ãele od roku 1968 profesor
Jaroslav Benda. Ústav mûl svá klinická oddûlení v Ma-
riánsk˘ch Lázních, Karlov˘ch Varech, ale také v novû
vznikl˘ch lázních v Hodonínû. Zab˘val se analytikou
minerálních vod, peloidÛ, klimatologií a ekonomikou
lázeÀství. Pofiádal také vzdûlávací programy a zab˘val
se odbornou publikaãní ãinností, vãetnû vydávání perio-
dik Balneologia Bohemica a Balneologické listy.

Struãn˘ pfiehled lázeÀství ukazuje, Ïe balneoterapie je
jednou z nejstar‰ích metod léãby zaloÏené na empiric-
kém poznání. Její úãinnost dokazuje dlouhotrvající exi-
stence desítek v˘znamn˘ch evropsk˘ch lázní s historií
del‰í neÏ jak˘koliv jin˘ obor medicíny. Na rozdíl od
ostatních lékafisk˘ch technik vykazuje balneologie
dobré v˘sledky jak pfii prevenci, tak pfii léãbû. Zdroje
minerálních vod se ve znám˘ch lázních Evropy tû‰ily
vÏdy velké popularitû jako pfiírodní léãivé prostfiedky,
a to aÏ do konce 19. století.

Tehdy medicína zaznamenala své první úspûchy
v oblasti medikamentózní léãby a v chirurgii, ve 20. sto-

letí pak sv˘mi úspûchy v léãbû metabolick˘ch a pozdûji
pfiedev‰ím nakaÏliv˘ch nemocí. I kdyÏ v˘sledky moderní
medicíny vût‰inou nahradily hydroterapii, ukazuje se,
Ïe u mnoha chorob je stále terapeuticky zdraví prospû‰-
ná.

Vûdecké v˘zkumy v oblasti balneologie podstatnû pfii-
spûly k racionálnímu pojetí balneologie. Pfiístup k láz-
ním a lázeÀství jako zafiízením striktnû vyhrazen˘m
k léãbû, rekonvalesceni a rekreaãním pobytÛm pracují-
cích radikálnû zmûnil a postupnû zcela vytûsnil kulturnû-
-spoleãensk˘ rozmûr lázní a lázeÀského Ïivota, jak byl
pojímán v devatenáctém a poãátkem dvacátého století.

První svûtová válka pfiedznamenala konec zlatého vûku
lázní v Evropû a konec „ducha doby“ stfiedoevropské
lázeÀské kultury v Evropû. Karlovy Vary, Mariánské
Láznû, Teplice a dal‰í láznû pfiestaly b˘t diplomatick˘mi
salóny velkého svûta. Tomuto duchu doby vzdal hold
sv˘m dílem v závûru 20. století dr. Vladimír KfiíÏek ve
sv˘ch kulturních dûjinách lázeÀství. Poslední desetiletí
minulého století pak poznamenává snaha o renesanci
lázní a jejich znovuotevfiení se svûtu.

Z materiálÛ MUDr. Vladimíra KfiíÏka 
zpracoval Dr. Vladimír Kajlík
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Region soudrÏnosti NUTS 2 CZ04 Severozápad, kter˘ je tvofien kraji karlovarsk˘m
a ústeck˘m, nabízí znaãné moÏnosti dal‰ího rozvoje cestovního ruchu. Na území krajÛ
se nacházejí rekreaãní oblasti nadregionálního charakteru: Národní park âeské ·v˘-

carsko, Chránûné krajinné oblasti Slavkovsk˘ les a Jizerské hory a v‰echny v˘znamné láznû
západních âech. 
Mezi území, která nejsou z hlediska cestovního ruchu vyuÏívána, patfií urbanizované pánev-
ní oblasti a rozsáhlé plochy tûÏby a prÛmyslové v˘roby ãeského severozápadu. V dÛsledku 
tûÏby a prÛmyslové v˘roby do‰lo v minulosti v nûkter˘ch oblastech Kru‰nohofií k devastaci
pfiírodních a ãásteãné i kulturnû-historick˘ch památek. To pfiispûlo ke sníÏení atraktivnosti
rekreaãního potenciálu pánevních oblastí severozápadních âech. 
Podrobnûji lze region severozápadních âech s potenciálním vyuÏitím rozvoje cestovního
ruchu rozdûlit na âeské ·v˘carsko, Kru‰nohofií a Podkru‰nohofií, âeské stfiedohofií a Ïatec-
ko a západoãesk˘ lázeÀsk˘ trojúhelník. Kromû tûchto oblastí zasahují do území tohoto regi-
onu okrajovû dal‰í dva v˘znamné krajinné celky, v˘chodní ãást Chránûné krajinné oblasti
LuÏické hory v dûãínském okrese a v˘chodní okraj Chránûné krajinné oblasti Kokofiínsko
v litomûfiickém okrese.
LázeÀství a sektor cestovního ruchu, kter˘ s lázeÀstvím úzce souvisí, má v severozápadním
regionu dominantní postavení. Jeho území, zejména v ãásti karlovarského kraje, je v evrop-
ském mûfiítku ojedinûlé jak hojn˘m v˘skytem pfiírodních pramenÛ minerálních vod a plynÛ,
tak pestrostí jejich chemického sloÏení a charakteristik. Poãet v˘vûrÛ minerálních vod v této
oblasti dosahuje nûkolika stovek. Nejv˘znamnûj‰ími lokalitami s vyhlá‰en˘mi ochrann˘mi
pásmy lázní jsou vedle Karlov˘ch VarÛ, Mariánsk˘ch Lázní, Franti‰kov˘ch Lázní a dal‰ích
také láznû Teplice v ústeckém kraji. PfiestoÏe je tento region sv˘m lázeÀsk˘m charakterem
unikátní v rámci stfiední Evropy, náv‰tûvnost vykazuje statisticky je‰tû stále znaãné rezervy
vyuÏití v cestovním ruchu. 
Severozápadní region âeské republiky je také neodluãitelnû spjat s v˘robou porcelánu,
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která zde má více neÏ dvousetletou tradici. V souãasnosti je nejvût‰ím ãesk˘m v˘robcem
uÏitkového porcelánu v západních âechách spoleãnost Karlovarsk˘ porcelán, a. s.,
která zároveÀ zaji‰Èuje prodej a export porcelánu do více neÏ 90 zemí na pûti kontinen-
tech. Mezi nejv˘znamnûj‰í trhy karlovarského porcelánu patfií Nûmecko, ·védsko,
Rusko, Itálie, ·panûlsko a Anglie. Akciová spoleãnost âesk˘ porcelán v Dubí u Teplic je
tradiãním v˘robcem cibulového porcelánu.
V Karlov˘ch Varech jiÏ více neÏ 150 let vyrábí luxusní nápojové a solitérní sklo klasic-
k˘ch i moderních tvarÛ svûtovû známá sklárna Moser. Vysokou kvalitu v˘robkÛ dosahu-
je podnik spoluprací se ‰piãkov˘mi skláfisk˘mi v˘tvarníky, ktefií zaruãují jejich nadãaso-
vost.
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Poloha: Karlovarsk˘ kraj, okres Karlovy Vary
Karlovy Vary leÏí v údolí fiíãky Teplá, na jejím soutoku
s fiekou Ohfií v nadmofiské v˘‰ce 370 m. Okolní lesnaté
vrchy dosahují nadmofiské v˘‰ky aÏ 640 m. Klima je
podhorské, chladnûj‰í, v zimû ponûkud drsnûj‰í. 

■ Historie a souãasnost
Mûsto Karlovy Vary bylo zaloÏeno kolem roku 1350 
ãesk˘m králem a fiímsk˘m císafiem Karlem IV. Od 15. sto-
letí byl rÛst mûsta spojen s léãiv˘mi úãinky termálních
pramenÛ. Od poãátku 19. století jsou karlovarské pra-
meny vyuÏívány rovnûÏ k pitn˘m kúrám. Nejznámûj‰í
lázeÀské mûsto v âeské republice má tedy více neÏ ‰esti-
setletou tradici. Díky jedineãnosti sv˘ch geologick˘ch
podmínek je mezinárodnû vyhledávané nejen pro kvali-
tu léãebn˘ch kúr, ale také pro své historické, kulturní
a spoleãenské prostfiedí. 
Poãátky vefiejného lázeÀství jsou v Karlov˘ch Varech
doloÏeny od roku 1508. LázeÀsk˘ poplatek zaãal b˘t ve
mûstû vybírán od roku 1531. AÏ do 18. století spoãívalo

tûÏi‰tû léãby v koupelích, aãkoliv jiÏ roku 1521 loketsk˘
doktor Václav Payer doporuãoval termální vodu i k pití.
Pitná kúra se roz‰ífiila aÏ o 250 let pozdûji na podnût
karlovarského doktora Davida Bechera, kter˘ jako
jeden z prvních provedl chemick˘ rozbor karlovarsk˘ch
minerálních vod. Léãba pitím se zakrátko osvûdãila
zejména pfii nemocech Ïaludku, stfiev a jater. V roce
1718 udûlil císafi Karel VI. mûstu v˘sadu, v níÏ zapovû-
dûl v˘voz karlovarské vody mimo hranice mûsta. Díky
této v˘sadû se znaãnû zv˘‰ila náv‰tûvnost mûsta. Karlo-
vy Vary se rychle rozvíjely a po velkém poÏáru v roce
1759 byly budovány plánovitû. První polovina 19. sto-
letí byla poznamenána velk˘m stavebním rozvojem
i v bezprostfiedním okolí pramenÛ. Stavby jako empíro-
vá Vfiídelní kolonáda (1826), Ml˘nské láznû (1828),
nové Vfiídelní láznû (1831), kolonáda Skalního prame-
ne (1846) a fiada dal‰ích slouÏily dal‰í pÛlstoletí, aÏ do
doby velkého pfiílivu náv‰tûvníkÛ, kter˘ souvisel s otevfie-
ním Ïelezniãní dráhy v roce 1870. Zavedení Ïeleznice
s sebou pfiineslo ãasto citovan˘ „zlat˘ vûk“ lázní, v nûmÏ
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vznikly moderní Karlovy Vary, jejichÏ esprit je ãásteãnû
zachován dodnes. Toto období reprezentují stavby
vídeÀsk˘ch architektÛ F. Fellnera a H. Helmera (stavebnû
progresivní Vfiídelní kolonáda z lité oceli, Císafiské
láznû, nové Mûstské divadlo a dal‰í). Jedním z podstat-
n˘ch a pozitivních zásahÛ do vzhledu lázeÀského mûsta
byla v˘stavba Plynov˘ch lázní. Karlovy Vary se mohou
chlubit nûkolika kolonádami, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je
se sv˘mi ãetn˘mi hork˘mi prameny Vfiídelní kolonáda.
TrÏní kolonáda s pramenem nazvaném po Karlu IV. se
nachází v místû dne‰ního TrÏi‰tû, kde stávaly i nejstar‰í
karlovarské láznû. Dal‰í jsou Zámecká kolonáda s pra-
menem Zámeck˘m, Ml˘nská kolonáda s Ml˘nsk˘m pra-
menem, kter˘ je po Vfiídle jedním z nejstar‰ích vyuÏíva-

n˘ch pramenÛ spolu s prameny Václava, Libu‰e a Rusal-
ky. Dále pak Skalní pramen a Sadová kolonáda s Ha-
dím pramenem a dal‰í.
Dnes jsou Karlovy Vary neodmyslitelnû spjaty s Meziná-
rodními filmov˘mi festivaly (MFF). Karlovarské festivaly
patfií k nejstar‰ím v Evropû a díky dobré organizaci zís-
kávají stále více na prestiÏi. Festivaly jsou kaÏdoroãní
pfiehlídkou osobností filmového umûní z celého svûta.
Mezinárodní filmov˘ festival se pofiádá nepfietrÏitû od
roku 1946. V Karlov˘ch Varech pravidelnû probíhají
Hudební festivaly Mozart a Karlovy Vary, Mezinárodní
festival filmÛ o turistickém ruchu Tourfilm, DvofiákÛv Kar-
lovarsk˘ podzim, Mezinárodní jazzov˘ festival, Pûvecká
soutûÏ Antonína Dvofiáka a dal‰í.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti 
Územní rozlohou nepfiíli‰ rozsáhlé Karlovarsko dispo-
nuje mnoÏstvím pfiírodních, kulturních a historick˘ch
památek vznikajících od stfiedovûku aÏ po souãasnost.
Bohatstvím historick˘ch stavebních památek opl˘vají
nejen Karlovy Vary, ale i okolní mûsta Cheb, Loket, Kyn-
‰perk, Horní Slavkov, Beãov nad Teplou, Jáchymov, Ost-
rov nad Ohfií a mnoho dal‰ích. Karlovarsk˘ kraj vyniká
jedineãností pfiírody, kultury a architektury lázeÀského
trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské Láznû – Franti‰-
kovy Láznû, k nûmuÏ patfií také Láznû KynÏvart a svûto-
vû proslulé radonové láznû Jáchymov. 
Z pfiírodních útvarÛ dominují povodí Ohfie Svato‰ské
skály. V Chránûné krajinné oblasti Slavkovsk˘ les pak
Kladské ra‰eliny u Mariánsk˘ch Lázní s nauãn˘mi stez-
kami Kladská, Smraìoch a KfiíÏky. Dále jsou zde pfií-
rodní rezervace ra‰elini‰tû Soos u Franti‰kov˘ch Lázní
s unikátní kvûtenou a ãetn˘mi mofetami. Oblíben˘m
místem v˘letÛ je také vrch sopeãného pÛvodu Komorní
HÛrka. V Kru‰n˘ch horách lze z Jáchymova podnikat
v˘lety na Klínovec a boÏídarské ra‰elini‰tû nad Jáchy-
movem. 
Golfová a tenisová hfii‰tû jsou rozloÏena po celém
katastrálním území Karlov˘ch Var a nabízejí náv‰tûvní-
kÛm neopakovatelné sportovní záÏitky ve volné pfiírodû. 
Procházky lázeÀsk˘mi lesy zÛstávají dodnes hlavní sou-
ãástí aktivního odpoãinku v lázních. Ke karlovarskému
zpÛsobu lázeÀského Ïivota patfiily neodmyslitelnû jiÏ od
dob romantismu. Postupnû byla vybudována síÈ lesních
cest, vyrÛstaly stavby altánkÛ, odpoãívadel, laviãek
a glorietÛ. Jedineãné v˘hledy do ‰irokého okolí poskytu-
jí rozhledny, z nichÏ nejznámûj‰í je Diana. SíÈ znaãe-
n˘ch lázeÀsk˘ch vycházek mûfií témûfi 100 km.

■ V˘znamné osobnosti 
V˘znamn˘ch náv‰tûvníkÛ Karlov˘ch VarÛ je tolik, Ïe
vyjmenovat je v‰echny by bylo nad na‰e síly. LázeÀská
spoleãnost scházející se v Karlov˘ch Varech získávala
od poãátku 18. století stále více mezinárodní charakter
a prestiÏ. Vedle aristokracie se u Vfiídla ráda ukazovala
i evropská kulturní elita. Náv‰tûvy vynikajících osobností
jsou tradiãním specifikem Karlov˘ch VarÛ a v˘raznû
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obohatily dûjiny mûsta. Obzvlá‰tní oblibu si Karlovy
Vary získaly mezi pfiedními hudebníky, literáty i básní-
ky. Pokud bychom chtûli sestavit seznam slavn˘ch hostÛ
Karlov˘ch VarÛ podle stupnû jejich popularity, pak by
na jeho prvním místû byl nejspí‰e nûmeck˘ básník
Johann Wolfgang von Goethe, na místû druhém pak asi
rusk˘ car Petr Velik˘. Oba muÏi se do kulturních dûjin
Karlov˘ch VarÛ zapsali zlat˘m písmem. Jejich památku
v nejslavnûj‰ích ãesk˘ch lázních pfiipomínají desítky
pamûtních desek, pomníkÛ, knih, historek a legend.
Karlovy Vary nav‰tívili v minulosti vedle dal‰ích zajíma-
v˘ch osobností také nûmeck˘ filosof Johann Gottlieb
Fichte, nûmeck˘ básník Heinrich Heine, rakouská císa-
fiovna AlÏbûta i milenka císafie Franti‰ka Josefa I.,
hereãka Katefiina Schrattová. Dále rodiny finanãníkÛ
RockefellerÛ a RotschildÛ, prÛmyslník Arthur Krupp
i exotiãtí náv‰tûvníci, pa‰a Izzet z Cafiihradu, princ Kia-
mil Hussejn z Káhiry a ãínsk˘ velvyslanec Chen Soen
Ling. Listina slavn˘ch hostÛ je kaÏdoroãnû obohacována
o nová jména. KaÏdé z nich je pro vfiídelní mûsto cen-
nou reklamou, kaÏdé je dal‰ím stfiípkem do pestroba-
revné mozaiky slavn˘ch náv‰tûvníkÛ Karlov˘ch VarÛ.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
V Karlov˘ch Varech a blízkém okolí se nachází pfiibliÏ-
nû sto pramenÛ rÛzné vydatnosti. Ve vnitfiním lázeÀském
území je v souãasnosti zdokumentováno pfies osmdesát

vût‰ích i men‰ích v˘ronÛ termálních minerálních vod.
Z nich je nyní aktivnû vyuÏíváno 12 nejznámûj‰ích pra-
menÛ, jejichÏ teplota je 42 aÏ 72 °C. Nejznámûj‰í pra-
men Vfiídlo tryská aÏ do v˘‰e 15 metrÛ. 
Kromû minerální vody se dále vyuÏívá oxid uhliãit˘
a ra‰elina z nalezi‰tû Krásno u Karlov˘ch VarÛ. 

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání, cviãení v bazénu, aqua aerobic,
skotské stfiiky, „vodoléãba sloÏitá“, sauna.
Koupele: termální-vfiídelní, uhliãitá minerální, suchá,
slatinná, pfiísadová (peloidní, jodová, bylinná, Calmo-
nal), perliãková, vífiivá (celková, ãásteãná, konãetinová),
stfiídavá konãetinová koupel a sprcha „Kneippova vodo-
léãba“, hydroxeur, relaxaãní.
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentální, pfií-
strojová (masáÏní kfieslo a lehátko, Hydro-Jet, Sigoroll),
lymfatická manuální a pfiístrojová.
Fyzikální terapie: galvanizace ãtyfikomorová, diadyna-
mik, interference, krátkovlnná diatermie, magnetotera-
pie, ultrazvuk, vakuokompresní terapie, myostimulátor.
Svûtloléãba: horské slunce, biolampa, solárium (verti-
kální, horizontální), laser.
Termoterapie: slatinné zábaly, parafango, lavatherm,
pelotherm, kryoterapie (lokální, celková).
Kineziterapie: skupinová, pilates, individuální, na pfií-
strojích.
Reflexní léãba: inhalace, insuflace CO2, pneumopunk-
tura, akupunktura, mobilizace a manipulace, reflexní
masáÏ plosky nohou, podvodní akupresura plosky
nohou, techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: insuflace CO2, irrigace minerální vodou (dásní,
po‰evní), stfievní v˘plachy minerální vodou, oxygenote-
rapie.
Pitná léãba.
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Nestandardní procedury: aromatická masáÏ, skofiicov˘
zábal, relaxaãní masáÏ obliãeje a pleÈová maska,
masáÏe Shiatsu a lávov˘mi kameny, floating, anticeluli-
tidní zábal, ra‰elinová pleÈová maska.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb. 
Pro dospûlé: III. Nemoci trávicího ústrojí: 1. Vleklé
funkãní Ïaludeãní dyspepsie, reflux z duodena, kardioe-
sofageální iritace, benigní onemocnûní jícnu, hiátová
hernie, refluxní esofagitida, erozivní gastritis po léãbû
Helicobacter pylori. 2. Vfiedová nemoc Ïaludku duode-
na, bulbitis, vleklé dyspepsie pfietrvávající po léãbû
nebo v remisi. 3. Stavy po operaci Ïaludku duodena
a jícnu. 4. Vleklé stfievní poruchy s projevy maldigesce
ãi malabsorbce, stavy po tûÏk˘ch stfievních infekcích,
vyléãen˘ch parazitózách, dráÏdiv˘ traãník, obstipace
habituální ãi sekundrání. 5. m. Crohn, proctocolitis idio-
patica. 6. Stavy po resekci tenkého nebo tlustého stfieva.
7. Chronická onemocnûní Ïluãníku a Ïluãov˘ch cest
s litiázou i bez ní, parazitózy Ïluãového traktu jako sou-
ãást konzervativní léãby, pfiedoperaãní pfiíprava. Funkã-
ní poruchy Ïluãového traktu. 8. Stavy po operacích Ïluã-
níku a Ïluãového traktu po endoskopick˘ch a jin˘ch
instrumentárních zákrocích pro stenózu a litiázu Ïluão-
v˘ch cest. Stavy po extrakorporální litotrypsi. 9. Stavy
po akutní hepatitidû a toxickém jaterním po‰kození,
chronická aktivní hepatitis, stavy po mononukleóze
s jaterním po‰kozením, vrozené poruchy jaterní funkce
a jiné chronické jaterní choroby. 10. Stavy po akutní
pankreatitidû nebo znovu aktivaci chronické pankreati-
tidy, chronická pankreatitida, stavy po operacích
a transplantacích pankreatu. IV. Nemoci metabolické
a endokrinní 1., 2., 3. Diabetes mellitus, 4. Obezita, 
5. Hyperlipoproteinemie. VII. Nemoci pohybového
ústrojí: 6. Metabolická onemocnûní s postiÏením 
kloubÛ (dnavá arthritis, chondrokalcinoza, ochronotic-
ká artropatie). 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom

funkãního i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 
Pro dûti: XXIII. Nemoci trávicího ústrojí: 1. Chronické
onemocnûní Ïaludku, funkãní poruchy Ïaludku, chronic-
ká gastritis a duodenitis erosiva, vfiedová choroba
Ïaludku a dvanácterníku, stavy po operacích Ïaludku
a dvanáctníku. 2. Chronické onemocnûní stfiev, funkãní
poruchy tenkého a tlustého stfieva, chronické enterokoli-
tidy vãetnû m. Crohn a ostatní primární malabsorbãní
syndromy, dermatogenní malabsorbãní polyposis intes-
tine, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích
na tenkém i tlustém stfievû. 3. Nemoci jater, stavy po
infekãní hepatitidû, chronické hepatitidy, cirhozy ve
stavu kompenzace, toxická po‰kození jater, stavy po
úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie. 4. Chro-
nické onemocnûní Ïluãníku a Ïluãov˘ch cest, vrozené
poruchy tvorby Ïluãi a biliární sekrece, chronické chole-
cystitidy, biliární dyspepsia, stavy po operacích Ïluãníku
a Ïluãov˘ch cest. 5. Chronické nemoci pankreatu, stavy
po akutní pankreatitis, chronická pankreatitis, pankrea-
tická achylie vrozená i získaná mukoviscidóza, stavy po
operacích a úrazech pankreatu. XXIV. Nemoci a poru-
chy v˘mûny látkové a Ïláz s vnitfiní sekrecí: 1. Diabetes
mellitus. 2. Obezita spojená s dal‰ími rizikov˘mi faktory
3. Hyperlipoproteinemie. 

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení 
Karlovy Vary nabízejí sv˘m klientÛm desítky vynikajících
lázeÀsk˘ch domÛ a lázeÀsk˘ch hotelov˘ch zafiízení
s lázeÀskou péãí, která uspokojuje v‰echny kategorie
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náv‰tûvníkÛ tûchto svûtovû proslul˘ch lázní po cel˘ rok.
Mezi vybraná zafiízení patfií mezi jin˘mi Wellness and
Spa Hotel Ambiente, lázeÀské hotely Astoria, Spa Hotel
Aura Palace, Bristol a Bristol Palace, Carlsbad Plaza
spoleãnosti Eden Group, lázeÀské hotely Central,
Corso, âajkovskij, Dvofiák, Eli‰ka, Elwa, Ester, Imperiál,
Wellness Hotel Jean de Carro, Jessenius Esplanade,
hotel Kolonáda, Mignon, Olympia, Ostende, Spa Hotel
Panorama, Grandhotel Pupp a Parkhotel Pupp, hotely
Salve Garni, Sanssouci, Savoy Westend, ·v˘carsk˘
DvÛr, Spa Hotel Thermal, Humboldt Park Hotel and Spa,
Hotel Richmond, hotel RÛÏe, EuroAgentur Hotel Derby,
hotely Ulrika, Velus, Villa Charlotte a Villa Ritter
a mnoho dal‰ích, nabízejících kompletní v˘ãet lázeÀ-
sk˘ch a balneoterapeutick˘ch procedur vãetnû bohaté-
ho v˘bûru rekreaãních sluÏeb. Z lázeÀsk˘ch zafiízení lze
zmínit alespoÀ následující:
AlÏbûtiny láznû z roku 1906 jsou pojmenovány po
manÏelce císafie Franze Josefa I. Budova je situována
v parku vybudovaném v historizujícím francouzském
stylu. V roce 1974 zde byl vybudován pûtadvacetimet-
rov˘ plaveck˘ bazén. V roce 2004 byla provedena cel-
ková rekonstrukce bazénu a zároveÀ vystavûn cel˘ kom-
plex s relaxaãním bazénem, whirpoolem, saunou,
párou a dûtsk˘m brouzdali‰tûm. AlÏbûtiny láznû jsou
nejvût‰ím lázeÀsk˘m zafiízením v âeské republice
a zároveÀ nejvût‰ím odbûratelem vfiídelní vody pod jed-
nou stfiechou. K léãbû se vyuÏívají pfiírodní léãivé zdroje,
vfiídelní voda a ra‰elina. Láznû nabízejí ucelen˘ soubor

léãebn˘ch procedur. K léãbû se také pouÏívá staletím
ovûfiená pitná kúra, která se osvûdãila prakticky u vût‰i-
ny nemocí zaÏívacího traktu, funkãních i organick˘ch.
LázeÀské procedury pomáhají ovlivnit reflexní dûje
a pfiispívají k úpravû psychosomatick˘ch poruch. 
Rehabilitace a balneoterapie. Rehabilitace má za cíl
zafiadit ãlovûka postiÏeného vrozenou vadou, nemocí ãi
úrazem do plnohodnotného spoleãenského a pracovní-
ho Ïivota. Rehabilitaãní centrum AlÏbûtin˘ch lázní je
zamûfieno na léãení a prevenci chorobn˘ch stavÛ pohy-
bového aparátu a nûkter˘ch neurologick˘ch onemocnû-
ní. Vyniká vysokou odbornou úrovní, ‰piãkovou kvalitou
poskytovan˘ch procedur s moÏností individuálnû sesta-
ven˘ch léãebn˘ch i preventivních programÛ. Novinkou
v léãení pohybov˘ch poruch je celotûlová kryoterapie,
léãení chladem (minus 160 °C). 
Grandhotel Pupp, kter˘ od roku 1701 patfií k tradici,
eleganci a pohostinnosti Karlov˘ch VarÛ, se fiadí mezi
nejprestiÏnûj‰í hotely v republice. Pravidelnû hostí Mezi-
národní filmov˘ festival a fiadu spoleãensk˘ch akcí. Svû-
toznám˘ hotelov˘ komplex leÏí v údolí fiíãky Teplá neda-
leko Vfiídelní kolonády a karlovarského divadla
Vítûzslava Nezvala. K relaxaci klientÛ slouÏí ¤ímské
láznû: sauna, parní lázeÀ, whirlpool, dále fitness cent-
rum, masáÏe a solarium. Je zde pfiíjemné relaxaãní
a léãebné centrum i LázeÀská klinika Harfa, která je pfií-
mou souãástí hotelu a nabízí klientÛm ‰iroké spektrum
léãebn˘ch a relaxaãních programÛ od klasické lázeÀské
léãby metabolismu, zaÏívacích a pohybov˘ch obtíÏí
pfies oxygenoterapeutick˘ a antistresov˘ program s aku-
punkturou a homeopatií aÏ ke stomatologické péãi
a celotûlové kosmetice. Pro kaÏdého klienta je sestavo-
ván za pomoci odborníkÛ individuální léãebn˘ plán
provádûn˘ pfieváÏnû na základû pfiírodní léãby.
Hotel Richmond leÏí v poklidné ãásti Karlov˘ch VarÛ
v údolí fiíãky Teplá. Typická neoklasicistní budova,
pÛvodnû lázeÀské Café Schönbrunn, jejíÏ historie sahá
do tfiicát˘ch let 19. století, je obklopena klasick˘m ang-
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lick˘m parkem. Pfiíjemnou atmosféru pobytu klientÛ
spoluvytváfií stylovû zafiízená restaurace a kavárna
s letní terasou. Novû vybavené balneocentrum, vãetnû
bazénu, sauny a fitness-centra, garantuje hodnotn˘
relaxaãní pobyt ve velmi pfiíjemném prostfiedí s indivi-
duálním pfiístupem personálu. Hotel Richmond posky-
tuje klientÛm standardní soubor lázeÀsk˘ch léãebn˘ch
procedur.
Imperiál je zrekonstruovan˘, stylovû zafiízen˘ neoklasi-
cistní hotel, kter˘ je dominantou Karlov˘ch VarÛ pfiímo
nad lázeÀsk˘m centrem. V˘hodou Imperiálu je jeho
poloha a dobré dopravní spojení do centra. Hotel
poskytuje komplexní sluÏby na vysoké úrovni. V bezpro-
stfiední blízkosti hotelu jsou ‰piãkovû vybavená sportovní
zafiízení Sportcentrum Imperial a Indoor Golf Imperial.
Imperial má vlastní balneologické centrum s bazénem,
saunou a vífiivkou. ·iroká je i nabídka diagnostick˘ch
a laboratorních vy‰etfiení, léãení s pouÏitím karlovarské
minerální vody (koupele, irigace, v˘plachy, vodoléãba),
slatinné zábaly, elektroterapie, fyziatrie, masáÏe, léãeb-
ná gymnastika, reflexní masáÏe, lymfodrenáÏ a mnoho
dal‰ích procedur, jako parafango, inhalace, beauty-
-centrum s kadefinictvím, kosmetikou, manikúrou a pedi-
kúrou.
Hotely Sanssouci a ·v˘carsk˘ dvÛr spolu s balneocent-
rem Mercedes tvofií jedineãn˘ komplex v jihov˘chodní
ãásti karlovarského lázeÀského území s v˘hledem do
údolí fiíãky Teplá. KlientÛm je zde k dispozici hotelová
restaurace Charleston, kavárna Blues Café, lobby bar,
multifunkãní kongresov˘ sál, kongresové salonky, dva
konferenãní salonky a minigolf. V blízkosti hotelu se
nachází sportovní centrum Imperiál.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura 
Karlovy Vary nabízejí bohat˘ v˘bûr sportovního vyÏití
a aktivního odpoãinku prostfiednictvím ãetn˘ch sportov-
ních zafiízení a klubÛ. Mezi veterány karlovarsk˘ch
sportovních spolkÛ patfií Golf Club Karlovy Vary, kter˘
oslavil své 100. jubileum v roce 2004. Novû zrekonst-
ruované osmnáctijamkové hfii‰tû ocení i ti nejnároãnûj‰í.
V roce 2006 otevfiel klub nové relaxaãní centrum Aquila
Wellness Club. Ostatní sluÏby, jako je ubytování
a lázeÀské sluÏby, jsou zaji‰tûny v „oáze pro golfisty“
Grandhotelu Pupp a v Hotelu Vítkova hora v Ol‰ov˘ch
Vratech. Tenis je v Karlov˘ch Varech druh˘m nejoblíbe-
nûj‰ím sportem. Také tenisov˘ klub TC Gejzírpark Karlo-
vy Vary oslavil své 100. v˘roãí v roce 2005. Dlouhole-
tou tradici mají i karlovarské koÀské dostihy, jejichÏ
poãátek je spjat se zaloÏením zdej‰ího jezdeckého
klubu v roce 1894. Jezdecká dráha ve Staré Roli byla
postavena za pût let a slavnostnû otevfiena roku 1899.
Od té doby patfií dráha neoddûlitelnû i k obrazu Karlo-
v˘ch VarÛ souãasnosti. Ve 2. pol. 20. století zde bylo
zfiízeno Státní závodi‰tû, jeÏ se udrÏelo aÏ do roku
1989. V lednu 1996 byla zaloÏena akciová spoleãnost
Karlovarské závodi‰tû. Cílem spoleãnosti je zu‰lechtit
mûstem dlouhodobû pronajat˘ areál, pofiádat zde dosti-
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hy nejvy‰‰í sportovní úrovnû a organizovat i jiné neÏ
sportovní a spoleãenské akce. Pfiedstavitelé Karlovarské-
ho závodi‰tû usilují i o to, aby z dostihÛ a jezdeck˘ch
závodÛ vytvofiily v˘znamnou spoleãenskou událost
nadregionálního charakteru. 
Karlovy Vary poskytují po cel˘ rok také velk˘ v˘bûr dal-
‰ích sportovních ãinností jak pro profesionální, tak pro
rekreaãní sportovce. V létû jsou to napfi. fotbal, atletika,
bazény a koupali‰tû, pû‰í turistika a cykloturistika, lov
a rybolov, v zimû pak bruslení, hokej, lyÏování, lyÏafiská
turistika a dal‰í. 
O kvalitní trávení volného ãasu peãují v lázních ãetná
kulturní zafiízení – divadla, galerie, kina, knihovny
a koncertní sály. Kulturní dÛm a muzeum sk˘tají pestr˘
v˘bûr kulturních akcí a zábavy. Sklárna Moser organi-
zuje zajímavé prohlídky skláfiské huti, muzea a prodej-
ny s odborn˘m v˘kladem. 
V Beãovû nad Teplou je moÏno nav‰tívit hrad ze 14. sto-
letí s renesanãním zámkem z 18. století. Náv‰tûvu hradu
lze spojit s prohlídkou bohat˘ch muzejních sbírek. Nej-
v˘znamûj‰ím exponátem hradního muzea je relikviáfi
sv. Maura.

■ Dopravní dostupnost
Mezinárodní dostupnost je zaji‰tûna novû vybudova-
n˘m vnitrostátním a mezinárodním leti‰tûm. Automobi-
lová pfiístupnost je zaji‰tûna dálniãními tahy E48, E49
od jihu a jihozápadu a E442 od severu a severov˘cho-
du. Vlakem lze cestovat z Chebu, Mariánsk˘ch Lázní
a Chomutova. Karlovy Vary mají vlastní síÈ místní hro-
madné dopravy.



Poloha: Karlovarsk˘ kraj, okres Cheb
Mariánské Láznû se nacházejí v západních âechách.
Rozkládají se v ‰irokém, na jih otevfieném údolí úboãí
Slavkovského lesa s nadmofiskou v˘‰kou kolem 620 m.
Klimatické podmínky jsou zde podhorské, mírné aÏ
mírnû drsné, chladnûj‰ího rázu s dostatkem sráÏek. 

■ Historie a souãasnost 
Mariánské Láznû jsou nejmlad‰ími západoãesk˘mi láz-
nûmi. Mûsto vyrostlo poãátkem 19. století u obce Ú‰ovi-
ce, v pustém údolí od nepamûti známém v˘vûry mnoha
minerálních pramenÛ. Na jeho vzniku se podíleli kanov-
níci nedalekého klá‰tera v Teplé. 
Premonstráti se uÏ v 18. století aktivnû zab˘vali zkou-
máním léãiv˘ch úãinkÛ minerálních vod na Tepelsku.
V roce 1805 dal postavit lékafi tepelského klá‰tera Jan
Josef Nehr u KfiíÏového pramene první kamen˘ dÛm,
kter˘ pojmenoval Zlatá koule, ãímÏ byly poloÏeny
základy budoucích lázní. Jejich poãátek se klade do
roku 1808. Mariánské Láznû v‰ak získaly svÛj lázeÀsk˘
statut aÏ v roce 1818.
Za intenzivní podpory zakladatele lázní, opata pre-
monstrátského klá‰tera z Teplé Karla Ka‰para Reiten-
bergera, bylo vybudováno v rozmezí necel˘ch dvaceti
let nové, esteticky pÛsobivé lázeÀské mûsteãko v klasi-
cistnû-empírovém slohu. TvÛrce mariánskolázeÀsk˘ch
parkÛ, zahradní architekt Václav Skalník, navrhl a reali-
zoval v dfiíve divokém údolí rozsáhlé anglické parky
s ãetn˘mi altánky a pavilony rozeset˘mi po celém území
nov˘ch lázní. 
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Bûhem 19. století obec pro‰la rychl˘m stavebním rÛstem
a v roce 1965 byly Mariánské Láznû císafisk˘m v˘no-
sem Franti‰ka Josefa I. pov˘‰eny na mûsto. Otevfiením
Ïelezniãní stanice roku 1872, na trase vedoucí z Chebu
do Vídnû, se láznû otevfiely svûtu a mûsto zaznamenalo
dal‰í rozvoj.
V roce 1889 byla postavena litinová kolonáda, která je
v˘raznou stavební památkou lázeÀské architektury
s dominantní klasicistní stavbou KfiíÏového pramene.
Pfied kolonádou je dnes pro náv‰tûvníky hlavní atrakcí
Zpívající fontána, zkonstruovaná v letech 1982 aÏ
1986. âetné lázeÀské pavilony v parcích jsou provede-
ny v klasicistním a novorenesanãním stylu. ¤ada obyt-
n˘ch domÛ lázeÀské ãásti mûsta nese také prvky secese
z poãátku 20. století. Stavební rozkvût lázní dosáhl
svého vrcholu právû v tomto období a konãí vypuknutím
1. svûtové války. Následkem dvou svûtov˘ch válek
a z nich plynoucích spoleãensk˘ch promûn ve 20. století
se dal‰í v˘voj Mariánsk˘ch Lázní znaãnû zpomalil.
Teprve v letech devadesát˘ch, po pádu komunistického
reÏimu, se dostávají láznû znovu do popfiedí. 
Bûhem uplynul˘ch 15 let do‰lo k rozsáhl˘m stavebním
úpravám a rekonstrukcím lázeÀsk˘ch domÛ, hotelÛ
a zafiízení a k celkové obnovû mûsta.V Mariánsk˘ch
Lázních v souãasnosti poskytuje lázeÀské sluÏby fiada
podnikatelsk˘ch subjektÛ. SíÈ moderních lázeÀsk˘ch
hotelÛ a zafiízení zaji‰Èuje bohat˘ v˘bûr sluÏeb ve
v‰ech oblastech cestovního ruchu. 

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Vedle místních památek a historick˘ch památek v bez-
prostfiedním okolí je tradiãním v˘letním cílem náv‰tûvní-
kÛ lázní premonstrátsk˘ klá‰ter z konce 12. století
v Teplé, dostupn˘ autem nebo vlakem. Gotick˘ hrad
Beãov ze 14. století s renesanãním zámkem z 18. století
v podhradí jsou rovnûÏ vlakem z Mariánsk˘ch Lázní do
Karlov˘ch VarÛ. Prohlídka hradu je spojena s bohat˘mi
muzejními a zámeck˘mi sbírkami. Za náv‰tûvu zde stojí
pfiedev‰ím expozice relikviáfie sv. Maura. Blízk˘m v˘let-
ním cílem je zámek KynÏvart, rodové sídlo MetternichÛ,
s unikátními muzejními sbírkami a v˘znamnou knihov-
nou C. L. Metternicha, v˘znamného diplomata 19. sto-
letí. K oblíben˘m náv‰tûvám historick˘ch míst patfií také
v˘lety do Chodové Plané s historick˘m pivovarem,
náv‰tûva stfiedovûkého mûsta Stfiíbro nebo v˘let do klá‰-
tera BenediktinÛ v Kladrubech u Stfiíbra s unikátní archi-
tekturou chrámu Nanebevzetí Panny Marie od architek-
ta J. B. Santiniho. 
Pro milovníky pfiírody nabízí fiadu pû‰ích a cyklistick˘ch
tras po okolí Chránûná krajinná oblast Slavkovsk˘ Les.
V zimû se mÛÏe chlubit také udrÏovan˘mi lyÏafisk˘mi
bûÏeck˘mi trasami. Podhora s pfiírodní rezervací Pod-
horní vrch, která se rozkládá ve vzdálenosti asi 5 km
severov˘chodnû od Mariánsk˘ch Lázní, byla populární
uÏ v 19. století, kdy ji nav‰tûvoval J. W. Goethe pfii
sv˘ch v˘letech po zdej‰ím okolí. Populárním v˘letním
cílem je i zámeck˘ park v Lázních KynÏvart. Zajímavou
pfiírodní destinací je Kladská (814 m. n. m.), dnes státní
pfiírodní rezervace Kladské ra‰eliny, s nauãn˘mi stezka-
mi kolem rybníka u ra‰elini‰tû Tajga. 

■ V˘znamné osobnosti 
Vût‰ina autorÛ o Mariánsk˘ch Lázních se shoduje v tom,
Ïe kromû Prahy a Karlov˘ch VarÛ se snad nesetkáme
s jin˘m stfiedoevropsk˘m mûstem, které by nav‰tívilo
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tolik v˘znamn˘ch osobností. V krátkém ãasovém sledu
od vzniku lázní do konce 19. století láznû nav‰tívili 
rakousk˘ císafi Ferdinand I., prusk˘ král Friedrich Vilém IV., 
císafi Franti‰ek Josef I., anglick˘ král Eduard VII., klavír-
ní virtuos Frederyk Chopin, skladatelé Antonín Dvofiák,
Johann Strauss, Gustav Mahler, Richard Wagner, básní-
ci a spisovatelé Johann W. Goethe, Nikolaj V. Gogol,
Ivan S. Turgenûv, Friedrich Nietzsche, Mark Twain,
badatelé Josef Dobrovsk˘, Pavel Josef ·afafiík, Josef
K. Tyl a operní pûvkynû Ema Destinová. 
Ve 20. století nav‰tívil Mariánské Láznû velk˘ humanis-
ta, teolog a filozof doktor Albert Schweitzer, kter˘ zde
uvedl benefiãní varhanní koncert pro svou humanitární
misi v Africe. Také zde pob˘vali státníci a prezidenti
Tomá‰ G. Masaryk a Eduard Bene‰. V souãasnosti pak
také prezidenti Václav Havel, Václav Klaus a fiada dal-
‰ích. Desítky duchovních velikánÛ evropsk˘ch dûjin
v Mariánsk˘ch Lázních vÏdy nacházely místo klidu, kam
se uchylovaly pfied kaÏdodenními starostmi. ¤ada
z nich zanechala v˘mluvná svûdectví o svém pobytu
v Mariánsk˘ch Lázních nejen ve sv˘ch dílech, ale také
v osobní korespondenci a memoárech.

■ Pfiírodní léãivé zdroje 
Na území Mariánsk˘ch Lázní vyvûrá pfies 40 minerál-
ních pramenÛ. V‰echny zde vyvûrající léãivé prameny
jsou studené kyselky, jejichÏ teplota kolísá mezi 7 aÏ
10 °C. Nûkteré prameny mají relativnû vysok˘ obsah
dvojmocného Ïeleza (10–40 mg/l). Okolnost, Ïe tyto
tak rozdílné prameny vyvûrají na malém území v tûsné
blízkosti, je balneologickou raritou. V˘razná rozdílnost
v chemickém sloÏení pramenÛ umoÏÀuje ovlivnit samot-
nou pitnou léãbou celou fiadu nemocí rÛzn˘ch orgánÛ.
Mezi nejznámûj‰í náleÏejí prameny FerdinandÛv a Kfií-
Ïov˘ (ze skupiny síranov˘ch salinicko-alkalicko-muria-
tick˘ch kyselek), pramen RudolfÛv (zemitá kyselka)
a AmbroÏÛv (Ïeleznatá kyselka) a také Lesní pramen
(alkalicko-salinická kyselka). V‰echny vody obsahují

znaãné mnoÏství volného oxidu uhliãitého. V okolí lázní
se vyskytují také loÏiska kvalitní silnû mineralizované
sirno-Ïelezité slatiny. Stáãeny jako vody stolní jsou pra-
meny RudolfÛv, FerdinandÛv a Excelsior.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: vodoléãba (jednoduchá a sloÏitá), Hubbar-
dova lázeÀ, plavání a cviãení v bazénu, jacuzzi, whirl-
pool, parní lázeÀ, sanarium, sauna, turecká lázeÀ, skot-
ské stfiiky, „Kneippova kúra“.
Koupele: uhliãitá minerální i suchá, minerální pfiísadová
(sÛl z Mrtvého mofie, vonn˘ olej, ra‰elinová emulze,
ra‰elinov˘ extrakt, sirná), perliãková i pfiísadová, vífiivá,
vfiídelní, hydroxeur, stfiídavá a vífiivá konãetinová.
MasáÏe: klasická, reflexní, podvodní, reflexní masáÏ
plosky nohou, lymfatická ruãní i pfiístrojová, lymfatická
hydromasáÏ. 
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, diadyna-
mik, interference, TENS, Träbertovy proudy, krátkovlná
diatermie, vakuokompresní terapie, myostimulátor,
magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, horské slunce, infrasauna, solarium,
biosolarium, laser, svûtelná terapie.
Termoterapie: slatinn˘ zábal, ra‰elino-bentonitov˘
obklad, lavaterm, duoterm, parafín, slatinné vaginální
tampony, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, v bazénu, sever-
ská chÛze, relaxaãní cviãení, cviãení s prvky jogy, aqua
aerobic.
Reflexní léãba: mobilizace, manipulace, techniky mûk-
k˘ch tkání, akupunktura, reflexní masáÏ plosky nohou,
Shiatsu.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2, oxygenoterapie, colon
hydroterapie.
Nadstandardní masáÏe: regeneraãní, aromatická,
bfieãÈanová, such˘mi pfiírodními kartáãky, „Aphrodite“,
„Dolce Vita“, Thajská masáÏ, Vibramat, Vibrosauna,
„Air Jet“. 
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Nestandardní masáÏe: aroma masáÏ, „Spa sensation
aroma Relax a Energize“, medová masáÏ, kfii‰Èálová
masáÏ, Ajus Lomi.
Nadstandardní procedury: parafango, sigorol, Slide
Styler, Vitasalin, Skofiicov˘ zábal, ra‰elinová maska,
solná jeskynû.
Pitná léãba.

■ Indikace 
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb. 
Indikace dospûlí: I. Nemoci onkologické po ukonãení
léãby, IV. Nemoci metabolické a endokrinní: 1. Diabetes
mellitus. 2. Obezita. 3. Hyperlipoproteinemie. V. Netu-
berkulosní onemocnûní d˘chacích cest: 1. Stavy po ope-
racích horních i dolních d˘chacích cest. 2. Chronické
zánûty chronické sinusitidy a sinobronchitidy. 3. Po‰ko-
zení laryngu a hlasivek i v dÛsledku profesionálního
pfietíÏení. 4. Alergické r˘my. 5. Stavy po zánûtech plic.
6. chronická bronchitis. 7. Obstrukãní chronická bron-
chitis. 8. Astma bronchiale. 9. Intersticiální plicní fibro-
zy. 10. Následky po‰kození toxick˘mi plyny, d˘my, pra-
chy. VI. Nemoci neurologické: 3. Kofienové syndromy
vertebrogenního pÛvodu. 11. Parkinsonova choroba.
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 6. Metabolická one-
mocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá arthritis, chondro-
kalcinoza, ochronotická artropatie). 12. Vertebrogenní
algick˘ syndrom funkãního i degenerativního pÛvodu,
soustavnû léãen˘. 13. Skoliózy idiopatické i jiné.
14. Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortope-
dick˘ch operacích vãetnû stavÛ po operacích mezi-
obratlov˘ch plotének a stenóz kanálu pátefiního.
15. Stavy po ortopedick˘ch operacích s pouÏitím ná-
hrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfiíprava pfied pláno-
vanou náhradou kloubní. VIII. Urologická onemocnûní:
1. Netuberkulózní chronické zánûty moãov˘ch cest,
chronická pyelonefritida. 2. Nefrolitiáza ledvin ãi moão-
v˘ch cest. 3. Stavy po operacích moãov˘ch cest i po
operacích prostaty. 4. Prostatitida, prostatovesikulitida,
chronická uretritida. 5. Stavy po transplantaci ledviny
se stabilizovanou funkcí ‰tûpu. XI. Nemoci Ïenské:
1. sterilita a infertilita, stavy po spontánním potratu.
2. poruchy funkce ovárií a v˘voje dûlohy. 3. Zánûtlivá
gynekologická onemocnûní. 4. Stavy po gynekologic-
k˘ch onemocnûních a operacích v oblasti malé pánve.
5. Funkãní poruchy klimakterick˘ syndrom, bolestivé
syndromy. 
Indikace dûti: XXV. Netuberkulozní nemoci d˘chacího
ústrojí: 1. Recidivující katary horních cest d˘chacích
s oslabenou odolností. 2. Alergické r˘my prokázané
alergologick˘m vy‰etfiením. 3. Bronchitis recidivujíci.
4. Sinobronchitis. 5. Rekonvalescence po zánûtu plic
opakovaném v prÛbûhu posledních 2 let. 6. Bronchitis
astmatická spastická a obstrukãní. 7. Astma bronchiale.
8. Dermorespiraãní syndrom. 9. Stavy po operacích
horních i dolních d˘chacích cest. 10. Intersticiální plicní
fibroza. 11. Stavy po operacích malformací hrudníku 
se sníÏenou funkcí plic. XXVII. Nemoci pohybového

ústrojí: 4. Skoliózy mobilní ve stálé rehabilitaãní péãi. 
XXVIII. Nemoci ledvin a moãov˘ch cest: 1. Recidivující
nebo vleklé netuberkulózní zánûty ledvin a moãov˘ch
cest na podkladû anatomické nebo funkãní léze. 2. Uro-
litiáza po operaci nebo spontánním odchodu konkre-
mentu nebo s konkrementem in situ. 3. Stavy po opera-
cích moãového ústrojí pokud jsou komplikovány zánû-
tem, do 12 mûsícÛ po operaci. 4. Vleklá difúzní one-
mocnûní ledvinov˘ch klubíãek – glomerulonefritis, lipo-
idní nefróza, dûdiãné nefropatie. XXXI. Nemoci gyneko-
logické: 1. Zánûtlivá onemocnûní zevních a vnitfiních
rodidel. 6. Stavy po operacích vnitfiních rodidel a po
bfii‰ních operacích se vztahem ke krajinû malé pánve,
zejména po apendektomii do 12 mûsícÛ od operace. 

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení 
Nejvût‰ím provozovatelem lázeÀsk˘ch hotelÛ v Marián-
sk˘ch Lázních je spoleãnost Léãebné láznû Mariánské
Láznû, a.s. Spoleãnost provozuje lázeÀské hotely Nové
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láznû, Centrální láznû, Vltava-Berounka, Labe, Svobo-
da, Hvûzda-Skalník a Grandhotel Pacifik. Dal‰ím léãeb-
n˘m zafiízením je novû zrekonstruované Léãebné Sana-
torium Royal. LázeÀské pobyty poskytují i dal‰í
rekonstruované a novû vybudované a modernû vybave-
né hotelové komplexy. 
V Mariánsk˘ch Lázních si tak kromû tradiãních lázeÀ-
sk˘ch provozÛ mohou klienti volit z pestré nabídky pro-
gramÛ rekreace, relaxace, „spa a welness“. To v‰e hosté
naleznou v zafiízeních nov˘ch moderních hotelÛ jako
Hotel Villa Butterfly, Hotel Olympia, hotel Cristal Palace,
Grand Spa Hotel Marienbad, dále renovované hotely
Orea Hotels Bohemia, Excelsior, Monty a Palace Zvon
nebo hotely Esplanade, Agricola a Alexandria.
Hotel Villa Butterfly: Situován ve stfiedu mûsta, v sou-
sedství lázeÀsk˘ch parkÛ, kombinuje tradiãní styl a kom-
fort mezinárodního hotelu. Procedury , které jsou zde
nabízeny mají charakter „wellness a beauty“. PoÏitek
z odpoãinku ve francouzském stylu lze vychutnat
v bazénu s whirlpoolem. Budova a interéry hotelu jsou
bohatû vyzdobeny. Hotel poskytuje profesionální sluÏby
ke kter˘m patfií restaurace La Fontaine s vodní fontánou,
lobby bar a Café de Paris, restaurace a King Edward‘s
Club s tradiãním klubov˘m prostfiedím. Zajímav˘ je kon-
ferenãní prostor v anglickém stylu s ãítárnou a hernou
pro hotelové hosty i moderní konferenãní salonek Belle-
vue s atraktivním v˘hledem na Hlavní tfiídu. 
Nové láznû: Budova Nov˘ch lázní se nachází pfiímo
u lázeÀského parku, nedaleko kolonády. PÛvodní klasi-
cistní budova Nov˘ch lázní byla pfiestavûna ve stylu
monumentální neorenesance na luxusní lázeÀskou
budovu pro prominentní hosty. LázeÀsk˘ hotel vysoké
kvality disponuje nûkolika gastronomick˘mi zafiízeními:
Královskou restaurací a Lobby barem s kavárnou Cafe
Vienna, kde se pofiádají taneãní veãery. Ve svém histo-
rickém a modernû zafiízeném balneolocentru vyuÏívá
pfiírodní léãivé zdroje a zaruãuje kvalitní léãebné kúry.
P˘chou a historick˘m bohatstvím tohoto hotelu jsou fiím-

ské láznû se tfiemi lázeÀsk˘mi bazény. Láznû nabízejí
vût‰inu tradiãních i moderních wellness procedur vãetnû
kosmetiky a estetiky. 
LázeÀské sanatorium Royal se rozkládá na jiÏním úpatí
severní ãásti mûsta. Je prvním lázeÀsk˘m zafiízením
v Mariánsk˘ch Lázních, které obdrÏelo certifikaci
ISO 9001:2000. Léãebné sanatorium poskytuje lázeÀ-
skou léãbu zaloÏenou na principech balneoterapie v její
tradiãní podobû. VyuÏívány jsou v‰ak i moderní léãebné
a diagnostické postupy. Sanatorium nabízí vodní
i suchou uhliãitou léãbu a plynové injekce. K cviãení
a relaxaci slouÏí bazén s whirlpoolem a neopakovatel-
n˘m v˘hledem na mûsto a okolní krajinu. Spektrum po-
uÏívan˘ch balneoprocedur doplÀuje fyzikální terapie
a t˘m lékafiÛ a fyzioterapeutÛ, pod jejichÏ vedením pro-
bíhá kineziterapie.
Hotel Monty poskytuje standardní lázeÀskou péãi
a wellness procedury. Hotelov˘ bazén má slanou vodu.
Hotel Monty svou polohou nabízí mnoÏství velmi poho-
dln˘ch procházek v lesoparku v jeho bezprostfiedním
sousedství. 
Hotel La Passionaria: La Passionaria je umístûn v klidné
ãásti Mariánsk˘ch Lázní, v tûsné blízkosti krásn˘ch
parkÛ, 5 minut od lázeÀského centra. Je to ideální polo-
ha pro relaxaci, rehabilitaci, sportovní a kulturní vyÏití.
Zrekonstruovaná budova hotelu La Passionaria dispo-
nuje 15 luxusními, modernû zafiízen˘mi apartmány 

■ Voln˘ ãas, sport a kultura 
LázeÀsk˘mi lesoparky se lze vydat na krásné vycházky
s rÛznou nároãností na fyzickou kondici. Na tûchto tra-
sách se mohou náv‰tûvníci zastavit u mnoha minerál-
ních pramenÛ, jako je Medvûdí nebo BalbínÛv pramen.
V okolí Mariánsk˘ch Lázní je také rozsáhlá síÈ dobfie
udrÏovan˘ch cyklostezek. Pfiíroda Chránûné krajinné
oblasti Slavkovsk˘ les nabízí celou fiadu zajímav˘ch cílÛ
pro krat‰í i del‰í v˘lety – na Kladskou, k PramenÛm, ke
Tfiem kfiíÏkÛm, na Podhoru, ke Klá‰teru Teplá.
Mezi tradiãnû nejv˘znamnûj‰í sporty patfiily v Marián-
sk˘ch Lázních vÏdy golf a tenis. Golfové hfii‰tû bylo
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v Mariánsk˘ch lázních zaloÏeno anglick˘m králem
Edwardem VII. v roce 1905. Po roce 1945 bylo zpro-
voznûno americkou armádou. Golfov˘ klub Golf Club
Mariánské Láznû byl zaloÏen roku 1947. Je velmi aktiv-
ní a pofiádá ãetné turnaje po celou sezonu. Mezi profe-
sionální soutûÏe se fiadí turnaj Volvo Tour, ale Golf Club
pofiádá i fiadu amatérsk˘ch soutûÏí svûtové úrovnû.
V roce 2003 udûlila britská královna AlÏbûta II. zdej‰í-
mu golfovému klubu prestiÏní titul Royal Golf Club.
V roce 2005 nav‰tívil Royal Golf Club Mariánské Láznû
u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení ãlen britské koruny
princ Edward. V okolí Mariánsk˘ch Lázní jsou i dal‰í
golfové kluby, golfov˘ klub GC Klá‰ter Teplá, golfov˘
klub ve Franti‰kov˘ch Lázních GC Franti‰kovy Láznû,
golfov˘ klub AGC Cihelny (na pÛl cesty mezi Marián-
sk˘mi Láznûmi a Karlov˘mi Vary pfies Beãov nad Teplou)
a golfov˘ klub GC Karlovy Vary v Karlov˘ch Varech. 
Poãátky tenisového klubu v Mariánsk˘ch Lázních sahají
do tfiicát˘ch let 20. století. Tenisov˘ areál byl pravidelnû
vyuÏíván k turnajÛm Galeova poháru a na zdej‰í antuce
si zahrálo mnoho ãesk˘ch i zahraniãních tenisov˘ch
‰piãek. 
Od roku 1922 je v Mariánsk˘ch Lázních v provozu uni-
kátní, 1000 m dlouhá plochá dráha. PÛvodnû zde byly
pofiádány klusácké a chrtí dostihy. Ale uÏ od roku 1925
zaãala slouÏit jako závodi‰tû pro motocykly. Skuteãného
rozkvûtu se v‰ak plochá dráha doãkala aÏ ve 2. polovi-
nû 20. století. Od padesát˘ch aÏ do konce osmdesát˘ch
let si plochá dráha v Mariánsk˘ch Lázních postupnû zís-
kala velkou popularitu. Mariánské Láznû tak stanuly na
vrcholu Ïebfiíãku ãeského plochodráÏního sportu.
V Mariánsk˘ch Lázních se pofiádaly také pravidelné
mezinárodní souteÏe na dlouhé ploché dráze, která
byla jedinou v b˘valém âeskoslovensku.
Mezi oblíbené sporty patfií také lehká atletika, zápas,
kulturistika (zaloÏení klubu Sandow v 60. letech 20. sto-
letí), fotbal, hokej, krasobruslení. Mûsto má velk˘ pla-
veck˘ bazén, moderní lehkoatletick˘ areál s fotbalov˘m

hfii‰tûm, hokejov˘ zimní stadion, fiadu fitness center. Pro
rekreaãní sportovce je zde ideální terén pro pû‰í turisti-
ku a cykloturistiku. V zimû mohou lyÏafii vyuÏít lyÏování
na sjezdovce SkiArealu s kabinovou lanovkou pod hote-
lem Krakono‰ a bûÏkafiské trasy v okolí.

■ Dopravní dostupnost
Mariánské láznû jsou mezinárodnû pfiístupné po dálniã-
ních trasách od severozápadu z E49 (dále po hlavních
silnicích ã. 92 a ã. 21) a od jihozápadu z E50 (D5)
a dále z Exitu 128 po hlavní silnici ã. 21 pfies Planou
a Chodovou Planou. Îelezniãní stanice Mariánské
Láznû je jednou ze stanic na hlavní mezinárodní rychlí-
kové trase západního koridoru Praha – Stuttgart. Auto-
busová a automobilová dopravní pfiístupnost z Chebu,
Plznû a z Karlov˘ch VarÛ je velmi dobrá. Láznû mají
vlastní síÈ mûstské hromadné dopravy. Místní leti‰tû ve
Skláfiích nabízí malou osobní leteckou pfiepravu.
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Poloha: Karlovarsk˘ kraj, okres Cheb
Franti‰kovy Láznû leÏí na severozápadním okraji cheb-
ské pánve, asi 5 km západnû od mûsta Chebu,
v nadmofiské v˘‰ce kolem 450 m. Klimatické podmínky
jsou mírné, podhorské, v zimû mírnû drsné. Podnebí je
podalpské, mírnû suché. 

■ Historie a souãasnost
Historie místa dne‰ních lázní sahá sice aÏ do 16. století,
nicménû oficiálním datem zaloÏení zdej‰ích lázní je
teprve rok 1793. Zakladatelem lázní byl chebsk˘ lékafi
Bernhardt Adler, kter˘ pÛsobil v Chebu a ve Franti‰ko-
v˘ch Lázních v poslední ãtvrtinû 18. století. Z podnûtu
dr. Reusse z Bíliny a Tobiá‰e Grubera, ktefií zkoumali
v roce 1791 franti‰kolázeÀské prameny, byl vypracován
a schválen AdlerÛv plán zaloÏení lázní. Dr. Adler byl
jmenován prvním lázeÀsk˘m lékafiem nov˘ch lázní.
Vlastní jméno získaly láznû brzy po svém vzniku, v roce
1795, kdy byly pojmenovány Vsí císafie Franti‰ka. Za
necel˘ch deset let, v roce 1803, byly pfiejmenovány na
Láznû císafie Franti‰ka.
Nové Franti‰kovy Láznû pod vedením dr. Adlera,
dr. Reusse a chebského purkmistra L. von Lilienau rychle
vzkvétaly. Pro velk˘ zájem klientÛ o nové láznû byl záhy
pociÈován nedostatek jak ubytovacích kapacit, tak zdro-
jÛ minerálních vod. Odkrytím nového vydatného pra-
mene, kter˘ byl pojmenován po dcefii císafie Franti‰ka
Luisin pramen, se zaãaly láznû rychle rozrÛstat. 
Novou éru lázní v 19. století zahájil AdlerÛv nástupce
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dr. Pöschmann, kter˘ pfiidal k pitn˘m kúrám a koupelím
slatinnou léãbu. Roku 1817 byl objeven Soln˘ pramen
a rok poté, nedaleko Luisina pramene, pramen Studené
vfiídlo. Objevy tûchto vydatn˘ch pramenÛ vedly
k v˘stavbû lázeÀsk˘ch domÛ. První budovu, dne‰ní
lázeÀsk˘ hotel Tfii lilie, nechal postavit v roce 1827 Kry‰-
tof Loimann. Bûhem rozkvûtu lázní v 19. století byly
odkryty dal‰í zdroje, Luãní pramen v roce 1837 a Nov˘
pramen v roce 1849. 
Roku 1865 byly Franti‰kovy Láznû pov˘‰eny na mûsto
a disponovaly tfiemi lázeÀsk˘mi budovami, láznûmi
Cartellieriho, chebsk˘mi mûstsk˘mi láznûmi a Loiman-
nov˘mi láznûmi. V této dobû se také láznû zaãaly orien-
tovat na léãení Ïensk˘ch chorob. Koncem 19. století
byly objeveny dal‰í nové prameny – Îeleznat˘ pramen,
Cartellieriho pramen, v˘chodní prameny ·tûpánka,
Natálie a Herkules. âil˘ stavební ruch vyvrcholil vybu-
dováním Císafisk˘ch lázní. Od roku 1904 se staly v‰ech-
ny prameny, loÏiska slatiny a v‰echny lázeÀské budovy
majetkem mûsta.
Do 20. století tak vstoupily Franti‰kovy Láznû uÏ jako
svûtoznámé láznû s jasnû definovan˘m okruhem indika-
cí pro choroby Ïenské, ale také pro choroby srdeãní
a cévní. V roce 1919 byly objeveny prameny s vysok˘m
obsahem Glauberovy soli, odtud pak naz˘vané Glau-
berovy prameny. Konjunktura lázní vyvrcholila stavbou
kryté kolonády a budovy nad Plynov˘mi láznûmi roku
1912. První svûtovou válkou byla éra jejich rÛstu pfieru-
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‰ena. Meziváleãné období a druhá svûtová válka zna-
menala ekonomick˘ úpadek lázeÀství. Pováleãné obdo-
bí poznamenalo láznû ekonomick˘mi a politick˘mi
zvraty. Státní lázeÀská sanatoria byla úzce specializo-
vána a vybavena po stránkách diagnostické a terapeu-
tické. V lázních bylo zfiízeno dûtské kardiologické sana-
torium s ústavní ‰kolou. Dûtská gynekologická léãebna
byla otevfiena v roce 1975. B˘val˘ V˘zkumn˘ ústav bal-
neologick˘ mûl ve Franti‰kov˘ch Lázních oddûlené pra-
covi‰tû pro v˘zkum peloidÛ. 
Od roku 1990 zaãala nová kapitola dûjin lázní. Vût‰ina
lázeÀsk˘ch zafiízení byla zprivatizována a nová spoleã-
nost Láznû Franti‰kovy Láznû, a.s., se roku 1991 rychle
ujala velkorysé pfiestavby a rekonstrukce budov a zafií-
zení. Vût‰ina klíãov˘ch lázeÀsk˘ch domÛ a hotelÛ byla
renovována a stavební úsilí revitalizace Franti‰kov˘ch
Lázní bylo dovr‰eno v roce 2005 otevfiením nového
rekreaãního komplexu Aquaforum a Fitforum navazují-
cího na hotelov˘ lázeÀsk˘ komplex Pawlik-Isis. Spoleã-
nost dbá i o údrÏbu a zkrá‰lování rozlehlého lázeÀské-
ho parku. Odstátnûním do‰lo k úplné promûnû
lázeÀství, lázeÀsk˘ provoz dnes zaji‰Èují novû vzniklé
organizace. Mûsto samo se v roce 1992 stalo mûstskou
památkovou rezervací. 

■ V˘znamné osobnosti 
Tak jako Karlovy Vary a Mariánské Láznû, mohou se
i Franti‰kovy Láznû chlubit pfiítomností v˘znamn˘ch
osobností politického a kulturního Ïivota, ktefií do lázní
bûhem 19. a 20. století jezdili. Franti‰kovy Láznû nav‰tí-
vili císafi Franti‰ek I., jeho dcera Marie Luisa, manÏelka
Napoleonova, rusk˘ car Alexandr, v˘znamn˘ nûmeck˘
spisovatel a filozof Johann G. Herder, básník Johann
W. von Goethe, skladatel Ludwig van Beethoven,
nûmeck˘ lékafi, gynekolog Friedrich W. Scanzoni, spiso-
vatelka BoÏena Nûmcová, po níÏ je pojmenované
i franti‰kolázeÀské divadlo a mnoho dal‰ích.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
V bezprostfiední blízkosti lázní je Cheb, jehoÏ historické
jádro je mûstskou památkovou rezervací bohatou na
historické památky od stfiedovûku aÏ do souãasnosti.
Dominantou stfiedu mûsta je âerná vûÏ chebského
hradu. Na námûstí Jifiího z Poûbrad je znám˘ ·palíãek.
V domû, ve kterém byl zavraÏdûn Albrecht z Vald‰tejna,
je dnes muzeum. K vycházkám se nabízejí stfiedovûk˘
hrad Ostroh (Seeberg) anebo hrad Vild‰tejn ve Skalné,
oba jsou z 13. století. Zajímavá je i náv‰tûva Pravûkého
sídli‰tû a pohfiebi‰tû v Îirovicích, pouhé 3 km od Franti‰-
kov˘ch Lázní, které se datuje do doby bronzové. Ar-
cheologické pfiedmûty z tohoto sídli‰tû je moÏné vidût
i v muzeích v Chebu a Franti‰kov˘ch Lázních. 
Rozsáhlé parkové úpravy lázní jsou záÏitkem pro obdi-
vovatele pfiírody. LázeÀsk˘ park je v˘stavním místem
pomníkÛ a sochafisk˘ch dûl vkusnû zaãlenûn˘ch do pfií-
rody. Od sochy zakladatele lázní dr. Adlera, pfies sochy
rakousk˘ch císafiÛ Franti‰ka Josefa I. a Josefa II. aÏ
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k pomníkÛm pfiipomínajícím v˘znamné osobnosti na-
v‰tûvující láznû, pfiedstavují parky lázní estetickou jed-
notu pfiírody a umûní. NejbliÏ‰í vycházkové trasy po
okolí smûfiují k rybníku Amerika a k rozhlednû u hotelu
Pyramida, k pramenu Natalie a k Jadranu. Oblíbené
jsou náv‰tûvy národní pfiírodní rezervace ra‰elini‰tû
Soos, která je dokladem pozdní vulkanické ãinnosti,
dále vrch sopeãného pÛvodu Komorní hÛrka a Goetho-
va skalka. Obû nav‰tûvoval básník pfii sv˘ch geologic-
k˘ch vycházkách v okolí lázní. Pfii procházce mezi Îiro-
vicemi a Drahovem je moÏné nav‰tívit mot˘lí farmu
s tropick˘m skleníkem pln˘m nádhern˘ch Ïiv˘ch mot˘lÛ
a expozicí preparovan˘ch mot˘lÛ. 

■ Pfiírodní léãivé zdroje 
Franti‰kovy láznû disponují velk˘mi loÏisky mineralizo-
vané slatiny. Jsou zde i silné zdroje minerálních prame-
nÛ s vysok˘m obsahem volného oxidu uhliãitého. Podle
chemického sloÏení pramenÛ se dûlí franti‰kolázeÀské
prameny do skupin salinick˘ch, salinicko-muriatick˘ch
a alkalicko-salinicko-muriatick˘ch kyselek. Láznû vyuÏí-
vají v‰echny tyto místní léãivé zdroje, vãetnû ekologicky
zachované pfiírody. 

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky.
Koupele: slatinná (celková, poloviãní, tfiíãtvrteãní), uhli-
ãitá minerální i suchá, perliãková, pfiísadová (bahenní,
sírová), vífiivá (celková i konãetinová), konãetinová stfií-
davá koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní,
reflexní masáÏ plosky nohou, lymfatická drenáÏ manu-
ální a pfiístrojová.
Fyzikální terapie: diadynamik, interference, krátkovln-
ná diatermie, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, solarium, laser.
Termoterapie: slatinné zábaly, slatinné tampony (po‰ev-
ní), parafín, fango.
Kineziterapie: skupinová, individuální, na pfiístrojích,
fitness.
Reflexní léãba: manipulace a mobilizace, techniky mûk-
k˘ch tkání, reflexní masáÏ plosky nohou, akupunktura.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2, oxygenoterapie, vagi-
nální irrigace minerální vodou.
Pitná léãba.
Nestandardní procedury: aromatická masáÏ.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb. 
Indikace dospûlí: I. Nemoci onkologické po ukonãení
léãby. II. Nemoci obûhového ústrojí: 1.Léãba rizikov˘ch
faktorÛ kardiovaskulárního aparátu. 2. Stavy po zánûtu
srdce. 3. Vrozené a získané srdeãní vady. 4. Sympto-
matická ischemická choroba srdeãní. 5. a 6. Stavy po
infarktu myokardu. 7. Hypertenzní choroba. 8. One-
mocnûní tepen konãetin. 9. Stavy po zánûtech Ïil, trom-
bozách a operacích varixÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém.

10. Funkãní poruchy periferních cév. 11. Stavy po ope-
racích vad vrozen˘ch i získan˘ch, stavy po revaskulari-
zaãních operacích, stavy po perkutánní transmurální
angioplastice. 12. Stavy po rekonstrukãních a reavasku-
larizaãních operacích na cévním systému. VII. Nemoci
pohybového ústrojí: 8. Bolestivé syndromy ‰lach,
úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ,
vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji
a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní
revmatismus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza
v soustavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãe-
ní. 11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebro-
genní algick˘ syndrom funkãního i degenerativního
pÛvodu, soustavnû léãen˘. XI. Nemoci Ïenské: 1. Sterili-
ta a infertilita, stavy po spontánním potratu. 2. Poruchy
funkce ovárií a v˘voje dûlohy. 3. Zánûtlivá gynekologic-
ká onemocnûní. 4. Stavy po gynekologick˘ch onemoc-
nûních a operacích v oblasti malé pánve. 5. Funkãní
poruchy, klimakterick˘ syndrom, bolestivé syndromy. 
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Indikace dûti: XXXI. Nemoci gynekologické: 1. Zánûtli-
vá onemocnûní zevních a vnitfiních rodidel. 2. Hypopla-
zie vnitfiních rodidel a retrodeviace dûlohy. 3. Primární
dysmenorea, primární amenorea s nadmûrn˘m rÛstem
nebo pfii zavedení umûlého cyklu k zástavû rÛstu, sekun-
dární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhub-
nutí, hypoestrinní hypooligo-menorea. 4. stavy po
léãebn˘ch juvenilních metroragiích hypohormonálních
nebo zánûtliv˘ch. 5. Sekundární poruchy cyklu po
infekãních chorobách s postiÏením rodidel. 6. Stavy po
operacích vnitfiních rodidel a po jin˘ch bfii‰ních opera-
cích se vztahem ke krajinû malé pánve, zejména po
appendectomii do 12 mûsícÛ od operace. 

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení 
V˘hodou Franti‰kov˘ch Lázní je, Ïe v‰echna lázeÀská
zafiízení, lázeÀské hotely a lázeÀské domy jsou v dosa-
hu nûkolikaminutové procházky. Nejatraktivnûj‰í a nej-

vût‰í objekt dnes je hotelov˘ lázeÀsk˘ komplex Pawlik,
propojen˘ s domem Isis a rekreaãním areálem Aquafo-
rum a Fitforum. Mezi oblíbené hotely vyhledávané kli-
enty po cel˘ rok lze zafiadit lázeÀské hotely Imperial
a Tfii lilie. K úplnému v˘ãtu lze je‰tû pfiidat lázeÀské
domy Savoy, Dr. Adler, Belvedere, Esplanade, Goethe,
Monti, Ruba‰ku, Dûtskou léãebnu a dal‰í. 
LázeÀsk˘ hotel Savoy, jehoÏ souãástí je dÛm Metropol,
nabízí v‰echny sluÏby pod jednou stfiechou. Specializu-
je se na nemoci srdce, krevního obûhu a pohybového
aparátu. Má vlastní balneologick˘ provoz a poskytuje
tradiãní procedury.
LázeÀsk˘ komplex Pawlik-Isis-Aquaforum vznikl propo-
jením domÛ Pawlik a Isis s moderním plaveck˘m areá-
lem s vnitfiním a vnûj‰ím bazénem a dal‰ími vodními
atrakcemi. Komplex disponuje vysokou ubytovací kapa-
citou a sluÏbami kadefinictví, pedikúry a kosmetiky
pfiímo v areálu. Procedury jsou poskytovány pfiímo
v objektu. Ordinace lékafiÛ a celodenní zdravotnická
sluÏba jsou také umístûny v lázeÀském komplexu. Na
nûkteré procedury se dochází do Císafisk˘ch lázní, kam
se hosté dostanou i podzemní spojovací chodbou.
LázeÀsk˘ ústav Dr. Adler tvofií komplex tfií budov –
Dr. Adler, Tfii rÛÏe a Radbuza, které v‰echny sousedí
s parkem. Ústav je vybaven recepcí, ãtyfimi jídelnami
v pfiízemí hlavní budovy a spoleãenskou místností. Okna
vût‰iny pokojÛ jsou obrácena do zelenû parku. Klienti si
mohou zahrát minigolf v blízkém areálu, vypÛjãit si zde
kolo nebo nav‰tívit moderní fitness centrum a solárium.
V hlavní budovû jsou ordinace lékafiÛ a poskytují se zde
nûkteré léãebné procedury. LázeÀsk˘ dÛm se specializu-
je na léãení Ïensk˘ch nemocí a onemocnûní srdce
a krevního obûhu. 

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Láznû nabízejí bûhem letní sezony pravidelné kulturní
programy. Mûsto má své vlastní divadlo, dále je zde
také pfiírodní divadlo, kino, kulturní stfiedisko, muzeum,
mûstská knihovna. Láznû mají svÛj vlastní lázeÀsk˘
orchestr. Ze sportovních aktivit si mÛÏe náv‰tûvník lázní
vybrat cyklistiku, tenis, golf, jízdu na koni, koupali‰tû.
Nové rekreaãní centrum Aquaforum a Fitforum, otevfie-
né od roku 2005, nabízí komplexní sluÏby spojené
s aktivním odpoãinkem po cel˘ rok. Milovníci golfu uví-
tají novû vybudovan˘ golfov˘ areál v obci Hazlov, leÏící
nedaleko Franti‰kov˘ch Lázní.

■ Dopravní dostupnost
Láznû jsou dnes dobfie pfiístupné v‰emi dopravními pro-
stfiedky, mají autobusové a Ïelezniãní nádraÏí s pravi-
deln˘mi spoji. K dispozici jsou místní taxisluÏby. Od
západu jsou láznû pfiístupné po hlavních silnicích ã. 64,
92, z Plznû po silnici ã. 21 a dálniãních trasách E48,
E49. Od jihozápadu po silnicích ã. 15, 299, 214.
Z Karlov˘ch VarÛ po E48, E49 (ã. 6) na jih do Chebu.
Pravidelné Ïelezniãní, autobusové a taxi spojení je hlav-
nû s Chebem. 
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■ Historie a souãasnost 
Hornické mûsto Jáchymov je v˘jimeãné svou pûtisetletou
hornickou historií. Bohatá nalezi‰tû stfiíbra, které se zde
tûÏilo od poãátku 16. století, zaruãila mûstu vûhlas. Byly
zde raÏeny stfiíbrné tolary, nejprve v mincovnû zaklada-
tele mûsta hrabûte ·tûpána ·lika, pozdûji v královské
mincovnû. Po objevení stfiíbra (1516) byl Jáchymov
v roce 1520 prohlá‰en královsk˘m svobodn˘m horním
mûstem a zaãal pouÏívat názvu Údolí sv. Jáchyma
(Sankt Joachimsthal) a odtud pozdûji Jáchymov. 
Jáchymov patfiil v 16. století k nejlidnatûj‰ím mûstÛm
království a byl, vedle svého bohatství, proslul˘ také
sv˘mi kulturními styky v Evropû a zdej‰ím pÛsobením
v˘znamn˘ch osobností, jak˘mi byly lékafi a geolog
Georgius Agricola nebo lutersk˘ reformátor Jan Mathe-
sius. O velkém v˘znamu mûsta v minulosti svûdãilo i zfií-
zení „horní ‰koly“ v Jáchymovû v roce 1716, první báÀ-
ské ‰koly v âechách a ve stfiední Evropû vÛbec. 
Jáchymovské láznû jsou nejmlad‰ími západoãesk˘mi
láznûmi. Od ostatních západoãesk˘ch lázní se li‰í sv˘mi
jedineãn˘mi radonov˘mi prameny a dramatickou minu-
lostí. Vlastní historie lázní se datuje k roku 1864, kdy
horníci, dob˘vající rudu v pÛlkilometrové hloubce dolu

51NUTS 2 CZ04 – Severozápad

JÁCHYMOV

VûÏ jáchymovské radnice

Poloha: Karlovarsk˘ kraj, okres Karlovy Vary
Láznû Jáchymov leÏí v údolí chránûném proti severním
vûtrÛm, na v˘chodním úboãí Kru‰n˘ch hor v nadmofiské
v˘‰ce 560 aÏ 750 m. Klimatické podmínky mají pod-
horské, podnebí je mírné s prÛmûrnou roãní teplotou
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Karlov˘ch VarÛ.
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Svornost, narazili na siln˘ pramen radonové vody, kter˘
dÛl zatopil. Tento pramen proslavil pozdûji Jáchymov
jako svûtoznámé láznû. V roce 1911 byla v Jáchymovû
otevfiena první lázeÀská budova a díky velmi dobr˘m
léãebn˘m úãinkÛm místní radonové vody do‰lo k rychlé-
mu rozvoji lázeÀství a k rozhodnutí postavit v dolní ãásti
jáchymovského údolí lázeÀsk˘ hotel Radium Kurhaus –
dne‰ní sanatorium Radium Palace. Ten byl otevfien
v roce 1912. Sv˘m vybavením náleÏel Radium palác ke
‰piãkov˘m zafiízením evropského lázeÀství pfied první
svûtovou válkou. Postupnû pfiib˘valy dal‰í lázeÀské
domy a soukromé penziony v okolí, které umoÏnily
zv˘‰it náv‰tûvnost ve tfiicát˘ch letech na devût tisíc hostÛ
roãnû. Jáchymovské láznû tak dosáhly svûtové proslu-
losti.
Období po druhé svûtové válce bylo negativnû ovlivnû-
no prudk˘m rozvojem tûÏby uranu, která poznamenala
povûst i vzhled mûsta a proslulost lázní vzala za své.
Zmûnu k lep‰ímu pfiineslo teprve ukonãení tûÏby uranu
poãátkem ‰edesát˘ch let. Mûsto a láznû se znovu otev-
fiely vefiejnosti i svûtu. Roku 1975 byl zahájen provoz
sanatoria Bûhounek.
Sedmnáct let poté, v roce 1992, byl otevfien nov˘ lázeÀ-
sk˘ ústav Curie. Poãátkem devadesát˘ch let vznikla
akciová spoleãnost Léãebné láznû Jáchymov, která pfie-
jala fiízení lázní. Díky stamilionov˘m investicím do‰lo
k rekonstrukci starého dolu Svornost s jeho prameny
a k rozsáhlé modernizaci sanatoria Radium Palace vãet-
nû dal‰ích lázeÀsk˘ch domÛ. LázeÀské centrum Agrico-
la je ukázkou moderní transformace lázeÀství do
nov˘ch podmínek. Novodobou tradicí jáchymovsk˘ch
lázní je nejen jejich lékafiské pojetí lázeÀské péãe
a vynikající úroveÀ stravovacích a ubytovacích sluÏeb,
ale i nová orientace v chápání prevence civilizaãních
chorob.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti 
S historick˘mi památkami na za‰lou slávu hornického
mûsta se v Jáchymovû setká náv‰tûvník na kaÏdém
kroku. V horní ãásti námûstí je renesanãní radnice,
pÛvodní stavba hrabûte Jeron˘ma ·lika z let
1540–1544, za ní stojí královská mincovna z let
1528–1536, dnes muzeum. Provoz královské mincovny
skonãil roku 1671. Objekt jáchymovské královské min-
covny je nejzachovalej‰ím zafiízením raÏby mincí
v âechách. Nad radnicí se vypíná pseudogotick˘ hrad
Freudenstein. PÛvodnû pozdnû gotick˘ kostel sv. Jáchy-
ma spolu s radnicí jsou dominantou horní ãásti námûstí.
Kostel byl postaven v 1. polovinû 16. století k uctûní
památky ·tûpána ·lika, zakladatele horního mûsta,
kter˘ se nevrátil z bitvy u Moháãe roku 1526. Po velkém
poÏáru mûsta v roce 1873 byl kostel zniãen a poté
obnoven architektem J. Mockerem. 
V˘znamnou historickou památkou je dochovaná kni-
hovna latinské ‰koly z roku 1524, v níÏ se zachovalo
243 svazkÛ. Nejstar‰í dochovanou stavbou ze 16. sto-
letí je ‰pitální kostel s deskov˘mi obrazy pocházejícími
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z dílny Lucase Cranacha. Souso‰í kalvárie z roku 1544
pochází z dílny sochafie Christopha Waltera z DráÏìan.
Zajímav˘mi historick˘mi památkami ve vzdálenûj‰ím
okolí, která lze nav‰tívit autem, jsou zámek a rozsáhl˘
zámeck˘ park z 16. a 17. století v Ostrovû nad Ohfií,
Horní hrad (Hauen‰tejn), jehoÏ poãátky sahají do
13. století, nebo zámek v Klá‰terci nad Ohfií se zámec-
kou zahradou a parkem, zaloÏen˘mi rovnûÏ v 16. aÏ
17. století. 
V˘lety do pfiírody v okolí Jáchymovsk˘ch lázní lze pod-
nikat na 7 km vzdálen˘ BoÏí Dar, kde je moÏné nav‰tívit
muzeum a projít nauãnou stezku BoÏídarské ra‰elini‰tû.
Odtud lze dojít na vrchol Klínovec, kter˘ je nejvy‰‰ím
bodem Kru‰nohofií (1 244 m. n.m.) a na nûmÏ je roz-
hledna z roku 1884. Vzdálenûj‰í v˘lety lze podniknout
do Ostrova nad Ohfií, Klá‰terce nad Ohfií, kde lze na-
v‰tívit zaniklé láznû se stáãírnou kyselky z 19. století.
Mûsto Klá‰terec nad Ohfií je mûstskou památkovou
rezervací. Zámek se zámeckou zahradou a rozsáhl˘m
anglick˘m parkem poskytuje náv‰tûvníkÛm nádherné
pfiírodní scenérie. Celodenní v˘lety lze vûnovat náv‰tû-
vám nedalek˘ch Karlov˘ch VarÛ.

■ V˘znamné osobnosti 
V Jáchymovû pob˘val zakladatel geologie Georgius
Agricola, kter˘ zde zaãal svou lékafiskou praxi roku
1527. Agricola proslul sv˘m dílem De Re Metallica
z roku 1556 (O pÛvodu hornin). Dále zde byl nûmeck˘
reformátor a dlouholet˘ fieditel jáchymovské latinské
‰koly Johannes Mathesius. Oba dosvûdãují, jak dÛleÏi-
t˘m kulturním centrem bylo hornické mûsto Jáchymov
koncem 16. století. 
V novodob˘ch dûjinách podtrhuje v˘znam Jáchymova
jméno manÏelÛ Curieov˘ch, pfiiãemÏ zvlá‰tû Marie
Curie-Sklodowska (1867–1934) se zapsala do dûjin
mûsta sv˘m bádáním a objevy v oblasti v˘zkumu radio-
aktivity. Marie Curie obdrÏela první Nobelovu cenu za
fyziku za zkoumání radiaãních jevÛ v roce 1903 a dal‰í
v oboru chemie za objevy radioaktivních prvkÛ radia
a polonia v roce 1911. Posmrtnû, v roce 1935, jí byla
udûlena tfietí Nobelova cena za objev umûlé radioakti-
vity. K badatelsk˘m objevÛm Marie Curie v˘znamnou
mûfiou pfiispûl jáchymovsk˘ smolinec, kter˘ zde analy-
zovala. 
V˘znamn˘mi náv‰tûvníky lázní po roce 1918 byli první
dva prezidenti âeskoslovenska T. G. Masaryk a dr. Ed-
vard Bene‰. Svou pfiítomností vyjádfiili dÛleÏitost jáchy-
movsk˘ch lázní v nové dobû. Dále se zde zdrÏoval
proslul˘ profesor radiologie dr. Franti‰ek Bûhounek
(1893–1973), kter˘ v Jáchymovû zkoumal v letech
1923–1924 otázky ochranné dozimetrie radioaktivního
záfiení a kter˘ nav‰tívil Jáchymov znovu v roce 1962,
spolu s nûmeck˘m chemikem a drÏitelem Nobelovy ceny
za chemii prof. Otto Hahnem a ing. ·likem, potomkem
zakladatelÛ mûsta, aby v Jáchymovû oslavili jubilejní
pûtisetleté v˘roãí Jáchymova a odhalení pamûtní desky
manÏelÛ Curiov˘ch.
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■ Pfiírodní léãivé zdroje 
Pramen Svornost je znám uÏ od roku 1864. U pfiíleÏitos-
ti náv‰tûvy Marie Curie na dole Svornost v roce 1925
byl pramen nazván Curie. Tento pramen se stal hlavním
zdrojem radonové vody pro potfieby lázní aÏ do zaãát-
ku 60. let. Dnes je nejdÛleÏitûj‰ím zdrojem pro chod
lázní pramen akademika Bûhounka. Termální a chladné
prameny radonové vody o teplotû 29–36 °C jsou
dopravovány do balneprovozÛ v lázeÀsk˘ch domech.
Jedná se o prameny Curie, C1, Bûhounek a Agricola.
Prameny jsou bohaté na obsah stopov˘ch prvkÛ (cesi-
um, titan, tantal, berylium a zejména radon a radium). 

■ Léãebné procedury 
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky.
Koupele: radonová (galvanická, pfiísadová s mofiskou
solí), suchá uhliãitá, vífiivá konãetinová, perliãková, pfií-
sadová.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová masáÏ, podvod-
ní, lymfodrenáÏe manuální i pfiístrojová, pfiístrojová
multimasáÏ.
Fyzikální terapie: radonová koupel, galvanická, diady-
namik, interference, diatermie, magnetoterapie, ultra-
zvuk.
Svûtloléãba: biolampa, laserterapie.
Termoterapie: parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová i individuální, v bazénu.
Reflexní léãba: akupunktura, reflexní masáÏ plosky
nohou.
Speciální léãba: brachyradiumterapie, RTG terapie, 
Dal‰í: inhalace, oxygenoterapie, solná jeskynû.
Nestandardní masáÏe: Shiatsu, Thajská, lávov˘mi
kameny.

■ Indikace 
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 2. Polyneuropat-
hie s paretick˘mi projevy. 3. Kofienové syndromy ver-
tebrogenního pÛvodu. 6. Stavy po poranûních a opera-
cích centrálního a periferního nervstva s poruchami
hybnosti. VII. Nemoci pohybového ústrojí: 1 Revmatoid-
ní arthritis st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artritis). 2. Ankylo-
sující spondylitis – Bechtûrevova choroba. 3. Séronega-
tivní, reaktivní a druhotné spondartitidy. 4. Difusní
onemocnûní pojiva s kloubními projevy (SLE – systemo-
v˘ lupus erytematodes, sklerodermie, polyomyositis
a dermatomyositis, SjörgenÛv sy). 5. Artropatie prová-
zející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemoc-
nûní. 6. Metabolická onemocnûní s postiÏením kloubÛ
(dnavá arthritis, chondrokalcinoza, ochronotická artro-
patie). 7. Osteoporóza primární a sekundární. 8. Boles-
tivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku
a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací
s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietí-
Ïením, mimokloubní revmatismus celkov˘ a lokalizova-
n˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení. 10. Gonartróza
v soustavném léãení. 11. Artrózy v ostatních lokaliza-
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cích. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch 
operacích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch
plotének a stenóz kanálu pátefiního. 15. Stavy po or-
topedick˘ch operacích s pouÏitím náhrady kloubní.
16. Pfiedoperaãní pfiíprava pfied plánovanou náhradou
kloubní.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
LázeÀské sanatorium Radium Palace, hotelov˘ palác ve
stylu neoklasicismu z roku 1912, se nachází v centru
lázeÀské zóny a je dominantou lázní. Tato ojedinûlá
stavba byla koncem devadesát˘ch let 20. století zcela
zmodernizována, ale zachovala si vût‰inu pÛvodních
architektonick˘ch detailÛ. V objektu je recepce, pût
krásn˘ch stylov˘ch jídelen, letní terasa, lobby-bar, spo-
leãensk˘ a koncertní sál apod. Dále je zde komplexní
balneologické oddûlení, vãetnû bazénu a dal‰ích sluÏeb
jak˘mi jsou sauny, kosmetické salony, pedikúry, fitness-
-centra, kadefinictví, knihovny aj. Objekt disponuje cel-
kem 305 lÛÏky v pokojích rÛzn˘ch kategorií od stan-
dardních aÏ k nejluxusnûj‰ím. Rozdílnost kategorií je
dána jejich polohou, rozmûry pokojÛ a vnitfiním vyba-
vením. Procedury poskytované lázeÀsk˘m domem jsou 
komplexní, s balneologick˘m provozem pfiímo v objektu.
LázeÀské sanatorium Bûhounek: Léãebn˘ ústav akade-
mika Bûhounka byl na svou dobu vyspûl˘m ústavem pro
léãení nemocí pohybového ústrojí. Sanatorium je nepfie-
hlédnutelnou dominantu nad lázeÀsk˘m údolím. Impo-
zantní budova z roku 1975 nabízí komplexní lázeÀské
sluÏby v ‰esti nadzemních a tfiech podzemních podla-
Ïích s v˘tahy. V objektu jsou dvû prostorné jídelny,
lobby-bar, spoleãensk˘ sál, salonky, recepce, bazén,
sauna, knihovna, kadefinictví, kosmetika, pedikúra, fit-
ness-centrum a lékafiská sluÏba. Ústav poskytuje kom-
plexní balneologické sluÏby pfiímo v objektu.
LázeÀské sanatorium Curie: Nov˘ lázeÀsk˘ ústav Curie
byl otevfien v roce 1992. LázeÀsk˘ ústav Curie je integ-
rální souãástí komplexní lázeÀské leãby spolu s léãeb-
n˘m ústavem akademika Bûhounka a lázeÀsk˘m sana-
toriem Radium Palace. Komplex je propojen s pfiilehl˘m
lázeÀsk˘m ústavem Praha. Ten je jednou z nejstar‰ích
lázeÀsk˘ch budov lázní. LázeÀsk˘ ústav Praha pro‰el
nejnovûj‰ími modernizaãními renovacemi v letech
2000–2001.
LázeÀské centrum Agricola: Jeden z nejstar‰ích pÛvod-
ních lázeÀsk˘ch domÛ, pfiejmenovan˘ ke stému v˘roãí
na LázeÀské Centrum Agricola, je dominantou lázeÀské
ãásti mûsta. Dnes nabízí komplexní lékafiské sluÏby
a rehabilitaãní terapeutické procedury v pÛvodní tradici
lázní. 

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
V souladu se souãasn˘m trendem organizace volného
ãasu nabízí také moderní láznû Jáchymov inspiraci
i pro aktivní trávení volného ãasu pro klienty, ktefií pfiijíÏ-

dûjí nejen za léãbou, ale také za aktivním odpoãinkem.
Seznam nabídek jak˘mi jsou napfi. tradiãní jáchymov-
ská kúra, relax a fitness pobyty, standardní a exkluzivní
víkendové pobyty, „afroditin sen“ nebo „wellness duet“
funkãnû velmi dobfie zapadají a harmonicky doplÀují
tradiãní lázeÀské pobyty. 
Ke jmenovan˘m balíãkÛm kvality volného ãasu lze
zahrnout u v‰ech ústavÛ celou ‰kálu kulturních sluÏeb
a spoleãensk˘ch nabídek od pofiádání recepcí, konfe-
rencí, koncertÛ, taneãních veãírkÛ pfies kvalitní kosmetic-
ké, kadefinické a beauty-salony aÏ k relaxaãním
a rekreaãním sportovním aktivitám jako cyklistika, hor-
ská cyklistika, stolní tenis, trekking, v zimû pak lyÏování
a bûÏecké trasy. PÛjãovny sportovních potfieb jsou v láz-
ních k dispozici.

■ Dopravní dostupnost 
Láznû Jáchymov jsou snadno pfiístupné z Karlov˘ch
VarÛ. Dostupnost ze severu od Chomutova podél fieky
Ohfie je po E442 (hlavní silnice ã. 13). Z Oberwiesen-
thalu po hlavní silnici ã. 95 a ã. 25 pfies BoÏí Dar. Vzdá-
lenost z Karlov˘ch VarÛ je 21 km pfies Ostrov nad Ohfií
po hlavní silnici ã. 25. Je zde pravidelná autobusová
doprava. Láznû disponují rovnûÏ svou vlastní kyvadlo-
vou dopravou do Ostrova a Karlov˘ch VarÛ k hlavním
Ïelezniãním spojÛm.
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Poloha: Karlovarsk˘ kraj, okres Cheb
Láznû KynÏvart se nacházejí na jiÏním úboãí Slavkov-
ského lesa, v lázeÀském trojúhelníku Karlovy Vary,
Mariánské Láznû a Franti‰kovy Láznû, v nadmofiské
v˘‰ce od 580 do 730 m. Klimatické podmínky jsou zde
podhorské, mírné, v zimû drsnûj‰í, s ãist˘m ekologicky
nenaru‰en˘m podnebím.

■ Historie a souãasnost
Obec a nedalek˘ zámek KynÏvart patfiily od roku 1623
rodu MetternichÛ. V 17. století byl v KynÏvartû vybudo-
ván rozlehl˘ zámeck˘ park a velkoryse pfiestavûn
pÛvodnû barokní zámek do podoby, která je známa
náv‰tûvníkÛm tohoto v˘znamného kulturnû-historického
místa dodnes. 
Zbytky zfiíceniny stfiedovûkého hradu nad mûstem
dosvûdãují, Ïe „metternichovské renesanci“ kynÏvart-
ského panství v 18. a 19. století pfiedcházela bohatá
historie. Dûjiny lázní se datují k roku 1822. V tomto
roce zdej‰í prameny analyzoval ‰védsk˘ chemik J. Ber-
zelius, kter˘ se také zaslouÏil o to, Ïe zaãaly b˘t kynÏ-
vartské prameny vyuÏívány k léãbû a pití. Roku 1856
pfiesvûdãil kníÏe Metternich dr. Fr. Jagera, aby ve mûstû
zaãal stavût první lázeÀské domy. Díky dobré kvalitû
kynÏvartské kyselky do‰lo záhy i k prvnímu pokusu o její
export. Podnikatelsk˘ zámûr se nezdafiil kvÛli nesrovna-
telné konkurenci okolních v˘znamn˘ch producentÛ
minerálních vod z Mariánsk˘ch Lázní, Karlov˘ch VarÛ
a Franti‰kov˘ch Lázní. Metternichové pfiesto pokraãovali
v budování lázeÀsk˘ch objektÛ v KynÏvartû aÏ do konce
19. století, kdy se zaãaly vyuÏívat k lázeÀské léãbû také
místní slatinné zdroje na Kladské z blízkého Slavkovské-
ho lesa. V první polovinû 20. století se v KynÏvartû vy-
uÏívaly pfiedev‰ím prameny RichardÛv a Viktorka. Ke
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koupelím se pouÏívaly dal‰í ãtyfii uhliãité prameny. 
V souãasné dobû se nachází v areálu lázní dûtská
lázeÀská léãebna, která je chránûna ze severu a v˘cho-
du kopci Slavkovského lesa. LázeÀsk˘ areál je umístûn
nad hranicí pfiízemních mlh a tím, Ïe leÏí na jihozápad-
ním svahu Slavkovského lesa, je intenzivnûji proslunûn.
Stabilní vlhkost vzduchu je dána blízkostí smí‰en˘ch lesÛ
a nabízí ãisté ovzdu‰í, s nímÏ se setkáváme obvykle
v klimatick˘ch lázních. Dospûlí se zde léãili témûfi
100 let, aÏ do roku 1950. Poté se kynÏvartské láznû
staly specializovan˘mi láznûmi pro léãbu dûtí. V sou-
ãasnosti je léãebna urãena dûtem ve vûku od dvou do
patnácti let s nespecifick˘m onemocnûním d˘chacího
ústrojí. O dûti zde 24 hodin dennû peãuje kvalifikovan˘
lékafisk˘ personál. 

■ Historické a pfiírodní zajímavosti 
Dominantou mûsta je na západním svahu poloÏená
lázeÀská ãtvrÈ, vdûãící za svÛj vznik tfiem darÛm pfiíro-
dy: klimatick˘m podmínkám, minerálním pramenÛm
a loÏiskÛm slatiny v okolí. Historické a pfiírodní památ-
ky, které se nacházejíí v bezprostfiedním okolí, ãiní
z pobytu v KynÏvartu neopakovateln˘ záÏitek. Z lázní
lze krátkou vycházkou dojít na zámek KynÏvart nebo do
zámeckého parku. Autem je moÏno zajet do Marián-
sk˘ch Lázní nebo Chebu. V okolí Mariánsk˘ch Lázní je
oblíben v˘let do klá‰tera premonstrátÛ v Teplé nebo na
hrad a zámek v Beãovû. Stfiedovûké památky, muzea
a galerie lákají nav‰tívit Cheb.
Milovníci pfiírody se mohou vydat na Kladskou s lovec-
k˘m zámeãkem z 19. století nebo se projít nauãnou
stezkou Kladská ra‰elini‰tû v Chránûmé krajinné oblasti
Slavkovsk˘ les. Autem je moÏné vyjet na Kladskou
pfiímo za areálem lázní. V ‰ir‰ím okolí si mohou
náv‰tûvníci prohlédnout Tfii kfiíÏky nebo mohou dojet na
pfiehradu Jesenici, do Franti‰kov˘ch Lázní, nav‰tívit
Komorní HÛrku nebo pfiírodní útvar ra‰elini‰tû Soos. 

■ V˘znamné osobnosti 
Mezi v˘znamn˘mi náv‰tûvníky KynÏvartu nalezáme
tytéÏ v˘znamné osobnosti, které známe z Mariánsk˘ch
Lázní nebo Karlov˘ch VarÛ. Johann W. Goethe nav‰tívil
KynÏvart roku 1822, baron Nathaniel von Rothschild,
vídeÀsk˘ bankéfi, zde byl v roce 1876 na léãebném
pobytu. Anglick˘ král Eduard VII., princ walesk˘,
pozdûj‰í anglick˘ král, se tu roku 1903 zúãastnil lovecké
v˘pravy v revírech kníÏete Metternicha. Antonín ·vehla,
pfiedseda prvorepublikové ãeskoslovenské vlády, vÛdce
agrární strany, nav‰tívil KynÏvart v únoru roku 1924.
TéhoÏ roku nav‰tívili láznû ãlenové vlády první âesko-
slovenské republiky Dr. Eduard Bene‰, Rudolf Bechynû,
Jifií Stfiíbrn˘, dr. Jan ·rámek a Karel Kramáfi. V roce
1924 sem zavítal také básník a spisovatel Viktor Dyk,
kdyÏ byl na ozdravné kúfie v Mariánsk˘ch Lázních. Také
‰panûlsk˘ král Alfons XIII. pobyl krátce na zámku KynÏ-
vart v roce 1936. Prof. Hugo Rokyta, historik umûní,
nav‰tívil KynÏvart nûkolikrát v 60. letech 20. století.
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Poãet v˘znamn˘ch badatelÛ, ktefií nav‰tûvovali zámek
za úãelem studia, je znaãn˘.

■ Pfiírodní léãivé zdroje 
Zdroj kynÏvartsk˘ch minerálních vod je souãástí zfiídelní
soustavy kyselek uvnitfi ‰iroké mariánskolázeÀské zfiídel-
ní oblasti, av‰ak spoleãn˘ mají pouze hlubinn˘ zdroj
oxidu uhliãitého. Ze ãtyfi pramenÛ jsou v KynÏvartu
jímány léãivé minerální vody Richard, Helena a Viktor.
Minerální voda Marie není vyuÏívaná. 

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
Hubbardova lázeÀ, sauna.
Koupele: celková, pfiísadová, pololázeÀ, stfiídavé noÏní
a Haufeho koupele.
MasáÏe: klasická, vibraãní, reflexní segmentová.
Fyzikální terapie: krátkovlnná diatermie. 
Svûtloléãba: solux.
Termoterapie: peloid.
Kineziterapie: v bazénu, skupinová (dechová gymnasti-
ka), individuální, nácvik autonní drenáÏe, hra na zob-
covou flétnu, nácvik správné postury, cviãení a poloho-
vání na fyziobalech.
Reflexní léãba: facilitace hrudníku i obliãeje, míãkování.
Dal‰í: inhalace, kloktání a v˘plach nosohltanu, klimato-
terapie.
Voln˘ ãas dûtí: minigolf, kroket, míãové hry, projíÏìky
na koních, pû‰í turistika.
Pitná léãba.

■ Indikace 
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dûti: XXV: Netuberkulozní nemoci d˘chacího
ústrojí: 1. Recidivující katary horních cest d˘chacích
s oslabenou odolností. 2. Alergické r˘my prokázané
alergologick˘m vy‰etfiením. 3. Bronchitis recidivujíci.
4. Sinobronchitis. 5. Rekonvalescence po zánûtu plic
opakovaném v prÛbûhu posledních 2 let. 6. Bronchitis
astmatická spastická a obstrukãní. 7. Astma bronchiale.
8. Dermorespiraãní syndrom. 9. Stavy po operacích

horních i dolních d˘chacích cest. 10. Intersticiální plicní
fibróza. 11. Stavy po operacích malformací hrudníku se
sníÏenou funkcí plic. XXVIII. Nemoci ledvin a moãov˘ch
cest: 1. Recidivující nebo vleklé netuberkulózní zánûty
ledvin a moãov˘ch cest na podkladû anatomické nebo
funkãní léze 2. urolithiasa – po operaci nebo spontán-
ním odchodu konkrementu nebo s konkrementem in situ
3. stavy po operacích moãového ústrojí pokud jsou
komplikovány zánûtem, do 12 mûsícÛ po operaci.
4. vleklá difusní onemocnûní ledvinov˘ch klubíãek – glo-
merulonefritis, lipoidní nefróza, dûdiãné nefropatie
XXX. Nemoci koÏní: 1. Psoriasis – lupenka chronické
a recidivující formy 2. Chronické a recidivující ekzémy,
vãetnû atopického, chronické prurigo. 5. Ichtyózy.
6. Chronické dermatózy. 

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Láznû KynÏvart disponují ubytováním pro nejmlad‰í
pacienty bez doprovodu rodiãÛ ve vûku od dvou do ‰esti
let, které je zaji‰tûno v lázeÀské léãebnû ·árka. Dûti ve
vûku 2–6 let v doprovodu rodiãÛ pob˘vají v lázeÀsk˘ch
domech Libu‰e, V˘sluní a Trianon. Mlad‰í ‰koláci
(Oddûlení I.) a ‰koláci ve vûku od devítí do dvanácti let
(Oddûlení II.) jsou v dûtské léãebnû Záboj. Ubytování
nejstar‰ích dûtí ve vûku od tfiinácti do patnácti let je
v lázeÀském domû Orlík. Láznû mají svou vlastní lázeÀ-
skou ‰kolu. U ‰kolních dûtí není moÏné zanedbávat ‰kol-
ní v˘uku. Dûti se uãí dvû aÏ tfii hodiny dennû hlavním
pfiedmûtÛm a cizím jazykÛm. Uãitelé lázeÀské ‰koly jsou
ve stálém kontaktu s domovsk˘mi ‰kolami, aby byla
zaji‰tûna návaznost v˘uky.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Z lázní je moÏné podnikat v˘lety na státní zámek KynÏ-
vart, do zámeckého parku nebo ke zfiíceninám stfiedo-
vûkého hradu. V blízkosti lázní je Nauãná stezka Klad-
ská a ra‰elini‰tû Smraìoch. Geologick˘ park je moÏné
nav‰tívit v Mariánsk˘ch Lázních, historickou klá‰terní
knihovnu v Teplé, mûstskou památkovou rezervaci
v Chebu. Kulturní kalendáfi KynÏvartu nabízí pravidelné
zábavné a kulturní akce jako myslivecké zábavy, letní
kynÏvartsk˘ zámeck˘ jarmark, otevírání lázeÀské sezo-
ny, folklorní slavnosti a jiné pravidelné kulturní progra-
my. Mûsto má svou vlastní knihovnu s pfiístupem na
internet. Ze sportovních aktivit si mÛÏe náv‰tûvník lázní
vybrat cyklistiku, tenis, golf, jízdu na koni nebo koupa-
li‰tû hlavnû v okolí Mariánsk˘ch Lázní. V˘let do rekreaã-
ního centra Aquaforum ve Franti‰kov˘ch Lázních nabízí
plavecké záÏitky po cel˘ rok.

■ Dopravní dostupnost
Láznû KynÏvart jsou vzdáleny 2 km od Ïelezniãní stani-
ce na hlavní trase západního koridoru
Praha–Cheb–Stuttgart. Pfiístupnost z Chebu, Plznû
a Karlov˘ch VarÛ je velmi dobrá automobilovou dopra-
vou po trasách hlavních silnic ã. 64, ã. 92 a ã. 21,
napojen˘ch na dálniãní trasy E48 a E49. 

58 NUTS 2 CZ04 – Severozápad

Rezervace Soos



Poloha: Ústeck˘ kraj, okres Teplice 
Láznû Teplice v âechách se rozkládají v Bûlském údolí
mezi pásmem Kru‰n˘ch hor, chránících je od severu,
a v˘bûÏky âeského stfiedohofií, které k nim pronikají od
jihu, v nadmofiské v˘‰ce mezi 219 m aÏ 230 m. Klima je
níÏinné, uklidÀující, s men‰ím mnoÏstvím sráÏek, zejmé-
na v létû. V zimû je zde podnebí vlhãí a drsnûj‰í. 

■ Historie a souãasnost
Teplické prameny jsou jedny z nejstar‰ích ve stfiední
Evropû. Poãátky Teplic jsou úzce spjaty s místními pra-
meny termálních vod. Archeologické nálezy fiímsk˘ch
mincí v Prazfiídle a nálezy keltsk˘ch mincí a ‰perkÛ
z poãátku na‰eho letopoãtu v Obfiím prameni u Duchco-
va dokládají jejich stáfií. Horké léãivé prameny byly
v Teplicích známy uÏ v 8. století. Dûjinn˘ v˘voj tak zafia-
dil Teplice mezi jedny z nejstar‰ích lázní v Evropû. Jejich
vûhlas postupnû dosáhl celoevropské úrovnû. 
V˘znamn˘m obdobím rozvoje mûsta Teplic bylo 16. sto-
letí, kdy do‰lo k velkému rozvoji jeho lázeÀství. V okolí
Prazfiídla byly vybudovány první lázeÀské budovy, kam
pfiijíÏdûli v˘znamní hosté s poãetn˘mi doprovody,
a lázeÀsk˘ Ïivot byl doplÀován ãil˘m obchodním a kul-
turním ruchem. Z bezv˘znamného mûsteãka se Teplice
promûnily v mezinárodní stfiedisko s v˘jimeãnou
a bohatou klientelou. Od druhé poloviny 18. století byly

Teplice spojovány s rodem Clary-AldringenÛ, kter˘ je
získal po zavraÏdûní Viléma Vchynského a Albrechta
z Vald‰tejna. 
Tento ‰lechtick˘ rod se zaslouÏil o rozvoj lázní i celého
mûsta. Oproti jin˘m lázeÀsk˘m mûstÛm bylo pfiedností
Teplic to, Ïe lázeÀské domy poskytovaly ubytování
a léãbu nepfietrÏitû po cel˘ rok. Tato v˘hoda, spolu
s pomûrnû rozsáhlou ‰kálou indikací chorob, ãinila
Teplice pfiitaÏliv˘mi. Zlat˘m vûkem Teplic bylo období
klasicismu. Po velkém poÏáru v roce 1793 byly Teplice,
za vydatného pfiispûní panovníkÛ okolních zemí, zcela
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pfiestavûny. Byla postavena fiada nov˘ch lázeÀsk˘ch
budov a mûsto i láznû získaly skuteãnû reprezentativní
charakter. Z této doby se traduje pfiezdívka mûsta „malá
PafiíÏ“. V˘znamní náv‰tûvníci pfiitahovali do lázní dal‰í
vzne‰enou spoleãnost. Svûtovost lázní se tehdy mûfiila
tím, kolik aristokracie do nich jezdilo. Teplice se tím
opravdu staly „salonem Evropy.“ 
Je‰tû v období mezi dvûma svûtov˘mi válkami byly
Teplice Ïiv˘m a spoleãensky ru‰n˘m mûstem s vysokou
úrovní sluÏeb, atraktivními zábavními podniky a s pest-
rou kulturní nabídkou. Dvû svûtové války ve 20. století
zpÛsobily, Ïe zájem o léãebn˘ pobyt kolísal, pfiestoÏe
lázeÀská péãe byla na dobré úrovni. Politické uspofiá-
dání Evropy po druhé svûtové válce a komunistické
zestátnûní lázní po roce 1948 znamenalo definitivní
rozchod s mezinárodní tradicí lázní jako „salonu Ev-
ropy“. 
Po pádu starého reÏimu v roce 1989 do‰lo v krátké
dobû k privatizaci lázní spoleãností Láznû Teplice
v âechách, a.s., a k rozsáhl˘m rekonstrukcím lázeÀ-
sk˘ch domÛ, které nyní poskytují sluÏby na vysoké úrov-
ni. Souãasné Teplice nabízejí náv‰tûvníkÛm zrenovova-
n˘ komplex s celou fiadou lázeÀsk˘ch domÛ. V roce
2002 získalo mûsto titul statutárního mûsta a stalo se
sídlem okresu a jedním z nejdÛleÏitûj‰ích míst Ústeckého
kraje. Spoleãnost Láznû Teplice byla vyhodnocena na
prvním místû v pohostinství a ubytování a na 17. místû
v lázeÀství v Ïebfiíãku 100 úspû‰n˘ch firem âeské
republiky za rok 2007.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti 
Teplice poskytují náv‰tûvníkÛm klid parkÛ, zajímavou
architekturu empírov˘ch i secesních staveb, dostatek pfií-
rodních i historick˘ch pozoruhodností a v˘borné pod-
mínky pro sport a turistiku. Stfied mûsta má mnoho histo-
rick˘ch památek, mezi neÏ patfií i vût‰ina historick˘ch
lázeÀsk˘ch budov. Teplick˘ zámek v klasicistním slohu je
zajímav˘ tím, Ïe byl pfiebudován ze stavby pÛvodního
benediktinského klá‰tera z 13. století. Mûsto opl˘vá také
mnoÏstvím církevních památek, kostelÛ, kaplí, soch
a plastik. Ve mûstû je také hvûzdárna a planetárium. Do
blízkého okolí je moÏné podnikat v˘lety tfieba na zámek
Duchcov s muzeem Giacoma Casanovy nebo nav‰tívit
proslul˘ klá‰ter cisterciákÛ v Oseku, pfiípadnû vyjet na
hrad R˘zmburk u Oseka, nav‰tívit pomník napoleonské
bitvy u Chlumce v roce 1813, Bohosudov nebo b˘valé
láznû Bílina s kostelem a zámkem. 
Milovníky pfiírody zaujme teplická Botanická zahrada, 
která je v jiÏní ãásti mûsta, v lázeÀsko-obytné ãtvrti ·anov. 
Dále je náv‰tûvníkÛm pfiístupná i zámecká zahrada
s Apollonov˘m chrámkem a Labutím domkem. LázeÀské
parky Píseãn˘ vrch, ·anovsk˘ park, Letná a LázeÀsk˘
sad jsou oázami zelenû uprostfied mûsta. V˘letní cíle do
pfiírody v bezprostfiedním okolí mûsta jsou Doubravská
hora se zfiíceninami pozdnû gotického hradu z 15. sto-
letí, v˘let na Cínovec a v ‰ir‰ím okolí také vrch BoufiÀák,
Komáfií víÏka, vodní nádrÏ Barbora, Mile‰ovka, ãedião-
v˘ vrch BofieÀ u Bíliny a fiada dal‰ích v˘letních cílÛ
v Chránûné krajinné oblasti âeské stfiedohofií. 
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■ V˘znamné osobnosti 
Do Teplic, podobnû jako do Karlov˘ch VarÛ nebo Mari-
ánsk˘ch Lázní, se sjíÏdûla spoleãenská elita Evropy.
Sa‰tí kurfifiti sem zajíÏdûli krátce po skonãení Tfiicetileté
války, na podzim roku 1712 nav‰tívil láznû car Petr Veli-
k˘. Mezi znám˘mi hosty nechybûli v˘znaãní vûdci a filo-
zofové své doby, napfi. Gottfried Wilhelm Leibnitz nebo
Alexander von Humboldt. V minulosti se zde také léãily
slavné osobnosti jako Ludwig von Beethoven, Johann
Wolfgang Goethe, Richard Wagner, Frederyk Chopin,
Franz Liszt a dal‰í. V Císafisk˘ch lázních se léãil i nûmec-
k˘ císafi Vilém I. Na jeho poãest byl lázeÀsk˘ dÛm pfie-
jmenován na Císafiské láznû. Teplice nav‰tívili i dal‰í
panovníci, napfi. ‰védsk˘ král Gustav IV., francouzská
císafiovna Marie Louisa, prusk˘ král Bedfiich Vilém III.
nebo holandsk˘ král Ludvík, bratr francouzského císafie
Napoleona Bonaparta. V‰echny tyto osobnosti spole-
ãenského Ïivota pfiispûly k rozvoji Teplic. V roce 1812
se zde poprvé se‰li Goethe a Beethoven. Beethoven tu
napsal legendární dopisy Nesmrtelné milence. Oba
bratfii Humboldtové, jeden pfiírodovûdec, druh˘ státník,
zde byli ãast˘mi hosty. V Teplicích se konala i dÛleÏitá
mezinárodní jednání, a láznû si tím zachovávaly svou
povûst dÛleÏitého evropského stfiediska diplomacie.
Roku 1860 se zde se‰el císafi Franti‰ek Josef I. s prusk˘m
králem Vilémem, roku 1878 se v Teplicích léãil nûmeck˘
císafi Vilém I. Pfiítomnost hlav státÛ a jejich delegací pfii-
spûla ke zv˘‰ení popularity a prestiÏe lázní. 

■ Pfiírodní léãivé zdroje 
Hlavním léãiv˘m zdrojem lázní Teplice jsou akrotermy –
termální prameny vyvûrající z porfyrov˘ch vrstev. Teplo-
ta vyvûrajících termálních pramenÛ se pohybuje mezi
29 a 44 °C. Zdroj teplické termální minerální vody je
charakterizován jako pfiírodní, slabû mineralizovan˘,
hydrouhliãitano-sírano-sodného typu, se zv˘‰en˘m
obsahem fluoridÛ a mírn˘m obsahem radonu. K lázeÀ-
sk˘m úãelÛm jsou dnes vyuÏívány z pÛvodních 14 pra-
menÛ jen dva termální prameny „Prazfiídlo“ a „Hynie“.
Kromû nich zde byly i dal‰í zdroje, napfi. Dámské pra-
meny, Kamenn˘ pramen, Horsk˘ pramen a dal‰í, které
v‰ak zanikly. K léãebn˘m procedurám se vyuÏívá i míst-
ní vrchovi‰tní ra‰elina. 

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu (individuální
i skupinové), skotské stfiiky, sauna.
Koupele: termální, uhliãitá vodní i suchá, perliãková
i pfiísadová (sÛl z Mrtvého mofie, aromatická), vífiivá cel-
ková a konãetinová stfiídavá koupel, hydroxeur.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní, lym-
fodrenáÏ, reflexní masáÏ plosky nohou, thajská.
Fyzikální terapie: galvanizace, diadynamic, interferen-
ce, krátkovlnná diatermie (Circuplode, Curadar, Cura-
plus), mikrovlnná diatermie, magnetoterapie, pulsní sig-
nální terapie, svalová elektrostimulace, ultrazvuk,
vakuokomprese.
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Kombinovaná terapie: „Sunspectra“ (fototerapie, chro-
moterapie, termoterapie, pulzní masáÏ, aromaterapie,
ionizovan˘ vzduch, UV svûtlo, audiostimulace).
Svûtloléãba: biolamapa, horské slunce, solux, fototera-
pie, laser, solarium.
Termoterapie: bahenní zábal, packheater, kryoterapie.
Kineziterapie: ergoterapie, individuální, skupinové, cvi-
ãení na pfiístrojích (motomed, motodlaha), polohování
(horní a dolní konãetiny), trakce.
Reflexní léãba: reflexní masáÏ plosky nohou, akupunk-
tura, akupresura.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2, hipoterapie, oxygeno-
terapie.
Pitná léãba.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: II. Nemoci obûhového ústrojí:
7. Hypertenzní choroba. 8. Onemocnûní tepen konãe-
tin. 9. Stavy po zánûtech Ïil, trombozách a operacích
varixÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém. 10. Funkãní poruchy
periferních cév. 12. stavy po rekonstrukãních a reava-
skularizaãních operacích na cévním systému. VII. Ne-
moci pohybového ústrojí: 1 Revmatoidní arthritis st.
I.–IV. (vãetnû juvenilní artritidy). 2. Ankylosující spondy-
litis – Bechtûrevova choroba. 3. Séronegativní, reaktivní
a druhotné spondartitidy. 4. Difusní onemocnûní pojiva
s kloubními projevy (SLE – systémov˘ lupus erytemato-
des, sklerodermie, polyomyositis a dermatomyositis,
SjörgenÛv sy). 5. Artropatie provázející krevní, endo-
krinní, neurologická a plicní onemocnûní, 6. metabolic-
ká onemocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá arthritis,
chondrokalcinoza, ochronotická artropatie). 7. Osteo-
poróza primární a sekundární. 8. Bolestivé syndromy
‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních
svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími
nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením,
mimokloubní revmatismus celkov˘ a lokalizovan˘.
9. Koxartróza v soustavném léãení. 10. Gonartróza
v soustavném léãení. 11. Artrózy v ostatních lokaliza-
cích. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch ope-
racích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
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nek a stenóz kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedic-
k˘ch operacích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfiedo-
peraãní pfiíprava pfied plánovanou náhradou kloubní. 
VI. nemoci nervové: 2. Polyneuropatie s paretick˘mi pro-
jevy. 3. Kofienové syndromy vertebrogenního pÛvodu. 
Indikace dûti: XXVI. Nemoci nervové: 2. Svalová
dystrofie a jiná svalová onemocnûní. 3. Dûtská mozko-
vá obrna a pfiíbuzné stavy (mozeãkové syndromy
a hybné poruchy v rámci mal˘ch mozkov˘ch postiÏení).
4. Jiné hybné poruchy centrálního pÛvodu: hybné poru-
chy po zánûtech mozku a míchy, degenerativní a here-
dofamiliární onemocnûní, hybné poruchy po cévních
pfiíhodách mozkov˘ch, hybné poruchy po úrazech
mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorÛ
CNS. 5. Kofienové syndromy vertebrogenního pÛvodu.
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí: 1. Juvenilní chronic-
ká arthritis a jiná chronická onemocnûní kloubÛ a páte-
fie. 2. Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.
3. Stavy po úrazech a ortopedick˘ch operacích pfii
poru‰e motorick˘ch funkcí do 36 mûsícÛ po úrazu nebo
operaci. 4. Skoliózy mobilní ve stálé rehabilitaãní péãi.
5. Osteochondrózy v stadium reparaãním, m. Perthes,
primární a sekundární juvenilní osteoporosa. 6. m.
Scheuermann. 7. Vleklé osteomyelitidy. 8. Vertebrogen-
ní algick˘ syndrom funkãního i degeneraticního pÛvodu. 

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Hotelové ubytování pro klienty lázní nabízejí v‰echny
lázeÀské domy kromû Nov˘ch lázní a dûtského lázeÀ-
ského ústavu. LázeÀské sluÏby jsou poskytovány v rÛz-
n˘ch typech pobytÛ. 
LázeÀsk˘ dÛm Beethoven je souãástí historického jádra
mûsta. Vznikl architektonick˘m propojením pÛvodních
lázeÀsk˘ch domÛ v klidné ãásti Teplic, v tûsné blízkosti
rozsáhl˘ch parkÛ. LázeÀsk˘ dÛm Beethoven poskytuje
standardní procedury a akupunkturu. Jeho souãástí je
rehabilitaãní termální bazén. Novinkou je vyuÏití léãby
pulsní signální terapie (PST). LázeÀsk˘ dÛm je rovnûÏ
vybaven elektrokardiografem (EKG), rentgenem a ve‰-
ker˘m potfiebn˘m lékafisk˘m a diagnostick˘m zafiíze-
ním. 
LázeÀsk˘ dÛm Císafiské láznû z roku 1912 se nachází
v klidné ãásti mûsta a náleÏí k historicky v˘znamn˘m
domÛm v Teplicích. Láznû nesou jméno nûmeckého císa-
fie Viléma I., kter˘ se zde léãil. V budovû je umístûna kli-
nika Císafiské Láznû Teplice (CLT), vybavená nejmoder-
nûj‰ím lékafisk˘m a diagnostick˘m zafiízením. Budova
pro‰la rozsáhlou rekonstrukcí, vãetnû v˘stavby termální-
ho rehabilitaãního bazénu. K Císafisk˘m lázním patfií
dependance Sadové láznû. 
Klinika CLT je unikátním zdravotnick˘m zafiízením,
jehoÏ léãebné programy navazují na celkovou lázeÀ-
skou péãi. Léãebné zafiízení disponuje moderním vyba-
vením svûtového standardu. Souãástí vybavení kliniky je
centrum plastické a estetické medicíny a rovnûÏ laserové
centrum. Souãástí nabídky kliniky jsou programy kom-
plexního ‰etfiení a prevence civilizaãních chorob, vãetnû

regeneraãních, revitalizaãních a dietologick˘ch progra-
mÛ. Specializované programy i drobná o‰etfiení v lase-
rovém centru lze absolvovat i v rámci lázeÀsk˘ch poby-
tÛ. Klinika CLT ve sv˘ch programech vyuÏívá v˘jimeãné
propojení sofistikované lékafiské péãe, léãebn˘ch úãinkÛ
termální vody a kosmetické péãe a nabízí ‰piãkovou
lékafiskou technologii v ‰iroké paletû lékafisk˘ch oborÛ
vãetnû chirurgick˘ch zákrokÛ. Cílem je poskytování
nadstandardních sluÏeb klientÛm s tûmi nejnároãnûj‰ími
poÏadavky.
Kamenné láznû byly postaveny v roce 1911 v novoba-
rokním slohu. V prÛbûhu let byla budova nûkolikrát
rekonstruována, naposledy v roce 1998. Ke komplexu
patfií i LázeÀsk˘ dÛm Jirásek. Láznû jsou obklopeny
zelení rozlehlého parku. Stejnû jako ostatní teplické
lázeÀské domy jsou i Kamenné láznû zamûfieny na
léãbu nemocí pohybového ústrojí vãetnû doléãování
stavÛ po ortopedick˘ch operacích, pfiedev‰ím po
implantacích umûl˘ch kloubÛ. Pro maximální úãinek
lázeÀské léãby je vyuÏíváno pfiedev‰ím termálních kou-
pelí a pohybové léãby. DoplÀující formou léãby je elekt-
roléãba, magnetoterapie, laseroterapie, plynové injek-
ce, tepelné procedury nebo akupunktura. 
Dûtem pfied‰kolního a ‰kolního vûku je urãena historická
budova Nov˘ch lázní, která je koncipována jako dûtsk˘
lázeÀsk˘ komplex. Láznû vyuÏívají ambulantnû i teplic-
ké dûti. Léãebna je rozdûlena do dvou lázeÀsk˘ch
domÛ. V Nov˘ch lázních jsou léãeny dûti které ukonãily
‰kolní docházku bez doprovodu rodiãÛ. LázeÀsk˘ dÛm
Erben je urãen pro dûti ve vûku od dvou do patnácti let
s doprovodem rodiãÛ. 

■ Voln˘ ãas, sport a kultura 
V Teplicích nabízejí ‰iroké spektrum zábavy programy
Kru‰nohorského divadla a Severoãeské filharmonie.
Jsou zde galerie a v˘stavní sínû, kluby, kina a pofiádají
se ãetné dal‰í kulturní akce. Mûsto má mnoÏství popu-
lárních restaurací a kaváren. 
V teplickém Aquaparku se nalézá nov˘ plaveck˘ areál
se squashov˘mi kurty. Plavecká hala Aquacentrum se
nachází v lázeÀské ãásti mûsta a vedle sportovního
bazénu s termální vodou poskytuje fiadu sluÏeb aktivní
rekreace vãetnû fitness centra, minigolfu, solária, infra-
kabin, relaxaãního bazénu a dal‰ích. 
V˘hledy z Doubravského vrchu, Bofinû, Mile‰ovky nebo
Komáfií víÏky se sedaãkovou lanovkou patfií k opravdo-
v˘m záÏitkÛm. Vodní nádrÏ, vzniklá po rekultivaãní ãin-
nosti, nabízí pfiíjemné prostfiedí pro rekreaci. Horsk˘
terén se sjezdovkami rÛzné obtíÏnosti a upravované
bûÏecké trasy poskytnou klientÛm vyÏití v zimû.

■ Dopravní dostupnost 
Teplice jsou pfiístupné od jihozápadních hranic z dálnic
E51 a E49 od Chebu po E442. Od západu je pfiíjezd
pfies Dubí u Teplic po E55. Z Prahy je pfiístup moÏn˘ po
D8, E55. Vlakem jsou Teplice pfiístupné po trati Karlovy
Vary–Chomutov–Ústí nad Labem.
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Poloha: Ústeck˘ kraj, okres Teplice
Mûsteãko Dubí se rozkládá na úpatí jiÏního svahu Kru‰-
n˘ch hor v nadmofiské v˘‰ce 395 m. Tereziny láznû,
sanatorium klimatick˘ch lázní, je vzdáleno asi 6 km od
Lázní Teplice v nadmofiské v˘‰ce 420 m. Klima lázní je
podhorské, mírné, v zimním období drsnûj‰í. V základní
charakteristice je shodné s Teplicemi, má v‰ak ãist‰í
vzduch.

■ Historie a souãasnost
Mûsteãko Dubí vzniklo koncem 15. století, a jak pÛvodní
název napovídá, rozkládalo se v dubov˘ch lesích.
Bûhem své existence proslulo Dubí v˘robou cibulového
porcelánu. Obalové a lisované uÏitkové sklo se v Dubí
vyrábûlo ve sklárnû Rudolfova huÈ. Turisticky atraktivní
je dnes podniková prodejna v bezprostfiedním soused-
ství továrny. Tereziny láznû se nacházejí v horní ãásti
mûsta Dubí, v blízkosti kostela Neposkvrnûného poãetí
Panny Marie. Tato oáza klidu je obklopena rozsáhlou
zahradou a lesoparkem s venkovním bazénem.
Poãátky lázeÀského místa se datují do roku 1860, kdy
zde byla postavena první lázeÀská budova „Dianina
lázeÀ“. Základem lázeÀské léãby byly teplé, studené

a parní koupele s jehliãím, kombinované s vodou z míst-
ního horského potoka. Ve mûstû byly udrÏované lázeÀ-
ské promenádní cesty, aleje, vyhlídky a restaurace.
O dvacet let pozdûji jiÏ v Dubí fungoval druh˘ nejstar‰í
lázeÀsk˘ ústav „Vodoléãebn˘ ústav doktora Brechera“,
ve kterém se léãilo podle Priessnitzovy, Hahnovy
a Kneippovy metody. Ke koupelím byla pouÏívána voda
z pramene vyvûrajícího nad ústavem. Pro klienty lázní
byly pofiádány i koncerty a zábavné veãery, které spo-
leãnû s dobr˘mi léãebn˘mi v˘sledky pfiispívaly ke stále
se zvy‰ující popularitû dubsk˘ch lázní. 
Komplex dne‰ních Terezin˘ch lázní byl vybudován dr.
Brecherem v roce 1870 jako „Vodoléãebn˘ ústav“.
Hlavní stavbou je budova Terezin˘ch lázní z roku 1879
ve ‰v˘carském stylu, pojmenovaná podle manÏelky
Tomá‰e Nowaka, stavitele a budovatele Ïeleznice
Dubí – Moldava.

■ V˘znamné osobnosti
V letech 1812–1813 provádûl v okolí Dubí mineralogic-
ké prÛzkumy slavn˘ básník a spisovatel Johann Wolf-
gang Goethe a v letech 1882 a 1886 se ve zdej‰ích láz-
ních léãil básník Jan Neruda. 
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■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Dominantou obce Dubí je trojlodní kostel Neposkvrnû-
ného poãetí Panny Marie z roku 1906, s rozsáhl˘m par-
kem, kter˘ je dílem italského architekta Pietra Bigaglia.
Vzorem byl autorovi pozdnû gotick˘ benátsk˘ chrám
Santa Maria dell'Orto. Interiér kostela v Dubí je prove-
den ve stylu severoitalské gotiky. V místní hrobce jsou
pohfibeni v˘znamní budovatelé lázní Teplice, pfiíslu‰níci
rodu Clary-AldringenÛ. Jedním z nejznámûj‰ím je
rakousk˘ státník a kníÏe Karel Ludvík se svou Ïenou
Dolly, vnuãkou generála Kutuzova a pfiítelkyní ruského
básníka A. S. Pu‰kina. 
Dal‰í pfiíleÏitosti k náv‰tûvám sk˘tají nejen historické
jádro Teplic a místní zámek, ale ve vzdálenûj‰ím okolí
také zámek v Duchovû spolu s expozicí G. Casanovy,
zámek v Bílinû, dále pak staroslovanské hradi‰tû
v Zabru‰anech, klá‰ter cisterciákÛ v Oseku, zfiícenina
hradu R˘zmburk u Oseka, pomník napoleonské bitvy
u Chlumce 1813, Bohosudov, kostel a zámek v lázních
Bílina a dal‰í.
PodhÛfií Kru‰n˘ch hor poskytuje bohatství lesoparkÛ
s mnoha vyhlídkami. K dispozici jsou také pû‰í turistické
stezky. Na jihozápad vede nároãnûj‰í stezka aÏ na
BoufiÀák. Severov˘chodnû pak lze podniknout v˘let na
Komáfií víÏku. Na sever, podél Horské Bystfiice, lze dojít
aÏ na Cínovec. 
Krásné cíle v˘letÛ po okolí nabízejí Doubravská hora se
zfiíceninou pozdnû gotického hradu v Teplicích, vodní
nádrÏ Barbora, Mile‰ovka, ãediãov˘ vrch BofieÀ u Bíliny
a dal‰í místa v Chránûné krajinné oblasti âeské stfiedo-
hofií.

■ LázeÀské procedury
Vodoléãba: vnitfiní a venkovní bazén, plavání a cviãení
v bazénu, skotské stfiiky.
Koupele: bahenní, uhliãitá vodní i suchá, perliãková,
pfiísadová (sÛl z Mrtvého mofie), aromatická, vífiivá (cel-
ková i konãetinová), hydroxeur.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní,
masáÏní vibraãní kfieslo, lymfodrenáÏ manuální.
Fyzikální terapie: diadynamik, interference, krátkovln-
ná diatermie, sonopuls, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, biolampa, laser.
Termoterapie: peloid, lavaterm, packheater, kryotera-
pie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, polohování,
trakce, cviãení v bazénu, fitness, cviãení na pfiístrojích
(Motomed).
Reflexní léãba: akupunktura, akupresura, reflexní
masáÏ plosky nohou.
Dal‰í: insuflace C02.
Pitná léãba.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 1. Chabé obrny
(ne po úrazu), poinfekãní polyradikuloneuritidy, post-
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poliomyelitick˘ sy. 2. Polyneuropatie s paretick˘mi pro-
jevy. 3. Kofienové syndromy vertebrogenního pÛvodu.
5. Hemiparézy a paraparézy cévního pÛvodu. 6. Stavy
po poranûních a operacích centrálního a periferního
nervstva s poruchami hybnosti. 7. Roztrou‰ená skleróza
a demyelinizaãní onemocnûní. 8. Nervosvalová one-
mocnûní primární, sekundární i degenerativní. 9. Syrin-
gomyelie s paretick˘mi projevy. 10. Dûtská mozková
obrna pfii moÏnosti samostatné chÛze. 11. Parkinsono-
va choroba. VII. Nemoci pohybového ústrojí: 8. Bolesti-
vé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku
a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací
s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietí-
Ïením, mimokloubní revmatismus celkov˘ a lokalizova-
n˘. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch ope-
racích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
nek a stenóz kanálu pátefiního. IX. Du‰evní poruchy:
1. Psychózy ve stadiu remise. 2. Neurotické poruchy
a jiné nepsychotické poruchy vãetnû poruch psychoso-
matick˘ch. 

■ Léãebné zafiízení
Dne‰ní Tereziny láznû jsou souãástí provozu akciové
spoleãnosti Láznû Teplice. Ubytování poskytuje lázeÀské
zafiízení Tereziny láznû. Sanatorium Tereziny láznû je
zamûfieno na léãbu nemocí pohybového a nervového
aparátu dospûl˘ch. Pfiedností tohoto lázeÀského domu
je vnitfiní rehabilitaãní bazén se zvedacím zafiízením,
venkovní bazén a elektroléãba sonopulsem. Velmi pro-
spû‰né a oblíbené je masáÏní a vibraãní kfieslo pro ver-
tebropaty. Provádûjí se zde také aplikace bahenních
koupelí a plynová uhliãitá terapie.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura 
Tereziny láznû jsou vybaveny venkovním bazénem, teni-
sov˘mi kurty, klienti si zde mohou zahrát stolní tenis,
minigolf, je zde pÛjãovna horsk˘ch kol, kadefinictví,
manikúra, pedikúra, kosmetika a informaãní centrum.
Léãebné lázeÀské zafiízení poskytuje pravidelné kulturní
programy a pofiady ve spoleãenském sále, je vybaveno
vlastní knihovnou.
Voln˘ ãas lze vyuÏít k náv‰tûvû proslulé manufaktury na
v˘robu cibulového porcelánu a dal‰ích historicky zají-
mav˘ch objektÛ v obci. Blízko se nachází krásné pískov-
cové útvary âeského ·v˘carska. V nedalek˘ch DráÏìa-
nech se nabízí náv‰tûva rozsáhlé obrazárny Zwinger.

■ Dopravní dostupnost
Láznû v Dubí jsou snadno pfiístupné automobilovou
a autobusovou mûstskou dopravou z Teplic. Vlakem jsou
pfiístupné z Mostu po trase Most–Dubí–Moldava, kde se
dá pfiestoupit na vlak Chomutov–Ústí nad Labem.
Z Cínovce je Dubí pfiístupné po E55, od jihozápadu
z Karlov˘ch VarÛ po E442, od jihov˘chodu z Prahy po
D8 a E55 a od severozápadu z DráÏìan po A17.
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rekonstrukce lázeÀského areálu a celého provozu lázní.
V roce 1931 byly láznû prodány za tfii miliony korun
Svazu zemûdûlsk˘ch poji‰Èoven a po druhé svûtové
válce byly zestátnûny. Láznû jsou obklopené rozsáhl˘m
star˘m parkem. Cel˘ areál lázní se v‰emi historick˘mi
stavbami je památkovû chránûn. 
Po pádu komunistického reÏimu v roce 1989 byly láznû
vráceny pÛvodnímu majiteli. Dnes je provozuje novû
vzniklá akciová spoleãnost Láznû M‰ené, a.s. Terapeu-
tické spektrum léãby tvofií balneologické a rehabilitaãní
procedury a metody, pfii kter˘ch se vyÏívá pfiírodních
léãebn˘ch zdrojÛ, slatiny, minerální vody a pohybové
terapie.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Areál m‰ensk˘ch lázní leÏí v chránûné památkové zónû.
Nejv˘znamnûj‰í architektonickou památkou v areálu
lázní je secesní pavilon, lázeÀská Dvorana architekta
Jana Letzela z roku 1905. Architekt Letzel je znám ve
svûtû pfiedev‰ím sv˘m pÛsobením v Japonsku. V Hiro‰i-
mû vybudoval PrÛmyslov˘ palác, jehoÏ ocelová kon-
strukce jako jediná pfietrvala niãiv˘ v˘buch atomové
bomby svrÏené na Hiro‰imu koncem druhé svûtové
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Poloha: Ústeck˘ kraj, okres Litomûfiice
Slatinné láznû M‰ené leÏí v podfiipské krajinû nedaleko
obce Budynû nad Ohfií, v lesnatém údolí M‰enského
potoka, v nadmofiské v˘‰ce mezi 220 a 260 m. Jsou
vzdáleny asi 10 km od Roudnice nad Labem a asi pÛl
hodiny jízdy autem z Prahy. Klima je zde níÏinné, zklid-
Àující, v létû teplé, podnebí je mírné, teplé a su‰‰ího
charakteru. Krajina je mírnû zvlnûná.

■ Historie a souãasnost
Doklady o pÛvodu obce M‰ené sahají do druhé polovi-
ny 13. století. Ve 14. století uvádûjí historické prameny
jako vlastníka Smila ze M‰ena. Historie obce od 15. do
18. století je bohatá na události i seznamy vlastníkÛ.
V roce 1745 získal obec rod Kinsk˘ch. K tomuto rodu se
váÏí novûj‰í dûjiny obce i zaloÏení lázní v M‰eném roku
1796. Kin‰tí prodali M‰ené v roce 1866 nûmecko-
-Ïidovské spoleãnosti, od níÏ jej odkoupil roku 1873
spolek Chabrus. V roce 1878 byl majetek prodán praÏ-
skému staviteli Alfrédu Kirpalovi, kter˘ prodal M‰ené
koncem 19. století Franti‰ku Tomanovi. Jeho potomci
jsou dnes po dlouhé pfiestávce opût jeho majiteli. 
Zaãátkem 20. století zahájil Franti‰ek Toman rozsáhlé

http://www.msene-lazne.cz/


války. Mezi stavební historické památky náleÏí ãetné
kostely v blízkém i vzdálenûj‰ím okolí. Náv‰tûvníkÛm
lázní se také nabízejí vzdûlávací programy, v˘lety do
okolí, kde mohou shlédnout fiadu atraktivních kulturních
a historick˘ch památek âeského stfiedohofií, jako zámek
v Libochovicích nebo v Roudnici nad Labem, hrad
Hazmburk a vodní hrad v Budyni nad Ohfií. Nedaleko
se nachází také Nelahozeves s krásn˘m zámkem a rod-
n˘m domem Antonína Dvofiáka a zámek Veltrusy s roz-
sáhl˘m parkem.
Mezi pfiírodní zajímavosti patfií celé âeské stfiedohofií,
hora ¤íp a OldfiichÛv dub v obci Peruc. Klienti lázní
mohou trávit voln˘ ãas v pfiíjemném prostfiedí lázeÀské-
ho parku. Procházky doporuãované lékafiem lze absol-
vovat samostatnû nebo se zdravotním doprovodem fy-
zioterapeuta. Rehabilitaãní trasy a jejich charakteristika
jsou podrobnû rozvrÏeny a zpracovány dle fyzick˘ch
moÏností klienta. V‰echny léãebné trasy vedou krásn˘mi
lesy v okolí areálu lázní a zaãínají i konãí v centrálním
parku lázní.

■ V˘znamné osobnosti
M‰ené patfií do kraje Emila Filly (1882–1953), v˘znam-
ného ãeského malífie, grafika a sochafie. 

■ Pfiírodní léãivé zdroje 
Základním pfiírodním léãiv˘m zdrojem je slatina, apliko-
vaná v kombinaci s minerální vodou a pohybovou tera-
pií. Slatinné láznû úspû‰nû léãí zejména pohybové
ústrojí. Léãebn˘mi prostfiedky jsou slatinné zábaly
a minerální voda.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky.
Koupele: perliãková, pfiísadová (sirná, uhliãitá, jodová),
vífiivá ãásteãná, celková.
MasáÏe: klasická, reflexní segmantální, podvodní, lym-
fatická manuální.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, diadyna-
mik, interference, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, solarium.
Termoterapie: parafín, slatinn˘ zábal, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinové, na pfiístrojích, s míãi, rotoped,
v bazénu.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání,
baÀková masáÏ, reflexní terapie plosky nohy.
Dal‰í: insuflace CO2.
Nestandardní masáÏe: medová masáÏ, ozónová
masáÏ, thajská, joga masáÏ, masáÏ lávov˘mi kameny,
ãínské masáÏe.
Nestandardní pfiísadové koupele: sÛl z Mrtvého mofie,
calmonal, ‰umivá aromatická, m‰enská perlivá bylinná, 
mofiské fiasy, ra‰elilnov˘ extrakt, esenciální vonná olejová
perlivá, chmelová, s v˘taÏky konopí, vanilkovo-mléãná.
Nestandardní zábaly: celotûlov˘ z fias, skofiicov˘ s baÀ-
kovou masáÏí, medovo-mléãn˘, chmelov˘, ãokoládov˘
celotûlov˘, tûlová maska a zábal z mofiského bahna,
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kryogenní maska na nohy z mofiského bahna, tûlov˘
peeling z mofisk˘ch fias nebo solí z Mrtvého mofie, kávo-
vá tûlová maska „Latte Macchiato“, vanilkovo-skofiicová
tûlová maska.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 2. Polyneuropat-
hie s paretick˘mi projevy. 3. Kofienové syndromy ver-
tebrogenního pÛvodu. 5. Hemiparezy a paraparezy
cévního pÛvodu. VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
2. Ankylosující spondylitis – Bechtûrevova choroba. 
3. Séronegativní, reaktivní a druhotné spondartitidy. 
6. Metabolická onemocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá
artritis, chondrokalcinóza, ochronotická artropatie).
8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní
tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛso-
ben˘ch prací s vibrujícími nástroji, a nadmûrn˘m jedno-
strann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatismus celkov˘
a lokalizovan˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení. 
10. Gonartróza v soustavném léãení. 11. Artrózy
v ostatních lokalizacích. 12. Vertebrogenní algick˘ syn-
drom funkãního i degenerativního pÛvodu, soustavnû
léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po
ortopedick˘ch operacích vãetnû stavÛ po operacích
meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu pátefiního.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Sedm pavilonÛ v krásném údolí M‰enského potoka je
obklopeno rozsáhl˘m romantick˘m parkem s rybníky.
Zafiízení je vybaveno jedno a dvoulÛÏkov˘mi pokoji
s celkovou kapacitou 240 lÛÏek a sedmi apartmány.
Hlavní lázeÀská budova z roku 1797 nese název ¤íp,
dal‰ími lázeÀsk˘mi domy jsou Pradûd, lázeÀská budova
Slovanka, lázeÀsk˘ dÛm Dvorana a domy Kyselka a Vít-
kov. Léãebn˘ dÛm Blaník byl postaven v letech
1995–1999. 
Hotel ¤íp je jednopatrová budova, vybavená v˘tahem,
recepcí, ordinacemi lékafiÛ, sesternou a je propojena
s novû vybudovan˘m balneoprovozem. K dispozici je
bazén urãen˘ k relaxaãnímu cviãení. Vût‰ina procedur
je poskytována pfiímo v objektu, nûkteré specializované
pak v okolních lázeÀsk˘ch domech. Procedury jsou
poskytovány v novû zbudovaném balneoprovozu.
Nachází se zde také lázeÀsk˘ rehabilitaãní bazén s pro-
tiproudem, kter˘ je moÏné vyuÏít pro volné plavání i ve
veãerních hodinách. Hotel Slovanka slouÏí hlavnû jako
doplÀující ubytovací zafiízení hotelu ¤íp. 

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Voln˘ ãas v lázních mohou klienti trávit pfii stolním teni-
su, kuleãníku nebo ruském kuÏelníku. Milovníci ãerstvé-
ho vzduchu se mohou vûnovat volejbalu nebo tenisu,
cyklistice, pû‰í turistice, petanque, rybafiení v areálu
lázeÀského parku i v okolí nebo mají moÏnost koupání
v místním koupali‰ti. Ve vzdálenosti 600 m od lázeÀské-
ho areálu vzniklo relaxaãní a sportovní centrum Relax
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Club, kde je moÏné vyuÏít tenisov˘ kurt s umûl˘m povr-
chem a veãerním osvûtlením, volejbalové hfii‰tû a malé
lehkoatletické hfii‰tû. 
V lázních se pofiádají spoleãenské veãery, taneãní zába-
vy, lékafiské i odborné pfiedná‰ky a jiné programy. Akce
jsou pravidelnû obmûÀovány a jsou uvedeny vÏdy
v aktuální nabídce kulturních programÛ lázní, která
zahrnuje i kulturní aktivity ve spolupráci s obcí M‰ené
a s mûstem Budynû nad Ohfií. 

■ Dopravní dostupnost
Dopravní dostupnost je velmi dobrá jak po Ïeleznici, tak
autobusovou a automobilovou dopravou. Vlakem
z Prahy se cestuje do stanice M‰ené-láznû po trati
Praha–Kralupy–VraÀany, nebo autem po státních silni-
cích Praha–Ústí nad Labem, nebo z Prahy smûr Slan˘
po R7 a ze Slaného po ã. 118.



■ Historie a souãasnost
Láznû v Klá‰terci nad Ohfií patfií k mlad‰ím lázeÀsk˘m
místÛm západoãeského regionu. Koncem 19. století
byly v klá‰tereckém zámeckém parku nalezeny minerál-
ní prameny, první z nich pfii hloubení studny roku 1881.
JiÏ v roce 1886 byla v Klá‰terci zfiízena stáãírna mine-
rálních vod ústeck˘m podnikatelem Franzem Fieberem,
kter˘ pozemek s pramenem koupil. Ten také pojmenoval
zdej‰í kyselku po své manÏelce Eugenii (dnes pramen
EvÏenie) a na místû v˘vûru nechal postavit sloupov˘
altánek po vzoru lázeÀsk˘ch mûst. I druh˘ minerální
pramen byl objeven pfii hloubení studny a byly u nûj
postaveny malé lázniãky napodobující empírov˘ sloh.
Pramen byl naz˘ván Mûstské zfiídlo. Obû kyselky vyvû-
rající z rulového podkladu byly vyuÏívány k pitné léãbû
a inhalacím, ale pfiedev‰ím k exportu jako stolní mine-
rální voda. Popularita klá‰tereck˘ch kyselek vzrostla
natolik, Ïe poãátkem 20. století dosáhl objem exportu
zdej‰ích minerálek 1,5 milionu litrÛ roãnû. Klá‰terecká
stáãírna exportovala minerálku aÏ do roku 1950, kdy
byla uzavfiena. Cel˘ areál lázní byl opu‰tûn a jeho
objekty zaãaly chátrat. Pramen EvÏenie byl znovu uve-
den do provozu aÏ v roce 1967. 
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KLÁ·TEREC NAD OH¤Í

LázeÀsk˘ dÛm EvÏenie

Poloha: Ústeck˘ kraj, okres Chomutov
Klá‰terec nad Ohfií leÏí pfii úpatí âeského stfiedohofií na
levém bfiehu údolí fieky Ohfie v nadmofiské v˘‰ce 330 m,
ve vzdálenosti 6 km od Kadanû. Klimatické podmínky
jsou zde mírné, mírnû vlhké a teplé.

http://www.klasterec.cz/


Do první poloviny 20. století byly v Klá‰terci nad Ohfií
indikovány katary cest d˘chacích a zaÏívacích, revma-
tismus a léãba zánûtÛ cest moãov˘ch. 
K obnovû b˘valého lázeÀského areálu bylo pfiistoupeno
v devadesát˘ch letech 20. století. Zrenovované objekty
b˘val˘ch lázní dnes slouÏí jako ordinace fyzioterapeu-
tické léãby, která vyuÏívá léãebn˘ch úãinkÛ pramene
EvÏenie v rámci preventivních rekreaãních programÛ.
Cel˘ areál je dnes zamûfien na voln˘ ãas, sport a aktivní
odpoãinek. Jsou zde tenisové kurty, golfové hfii‰tû a je
moÏno provozovat dal‰í rekreaãní sporty, vãetnû pû‰ích
túr, cykloturistiky a vodáctví na fiece Ohfii. Ubytování
a pfiíslu‰né sluÏby poskytuje Pension EvÏenie.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti 
Klá‰terec nad Ohfií je vyhlá‰enou mûstskou památkovou
rezervací. Historickou a kulturní dominantou mûsta je
zdej‰í zámek se stálou expozicí Muzea ãeského porce-
lánu a také kostel Nejsvûtûj‰í Trojice. PÛvodní renesanã-
ní zámek ve mûstû byl pozdûji upraven v novogotickém
slohu. K zámku náleÏí rozlehl˘ anglick˘ park. Souãástí
parku je tzv. salla terrena s unikátní sbírkou barokních
soch Jana Brokoffa. V zámeckém areálu se rovnûÏ
nachází hrobka ‰lechtického rodu ThunÛ. Mûstská
památková rezervace KadaÀ, vzdálená 6 km od Klá‰-
terce, je jednou z nejmalebnûj‰ích v západních
âechách. Milovníci pfiírody ocení na pohodln˘ch stez-
kách nádherné povodí fieky Ohfie v blízkosti Doupo-
vsk˘ch vrchÛ a Kru‰n˘ch hor. JiÏnû od Klá‰terce se nad

Ohfií nachází romantická zfiícenina gotického hradu
Hauen‰tejn. PÛvodní hrad pochází z 13. století, pozdûji
byl renesanãnû pfiestavûn rodem ·likÛ a v 19. století za
BuquoyÛ nabyl novogotické podoby.

■ Dopravní dostupnost
Klá‰terec nad Ohfií se nachází pfiímo na hlavní trase
dálnice E442 Karlovy Vary–Chomutov. Obnoven˘
lázeÀsk˘ areál je snadno pfiístupn˘ autobusem i auto-
mobilem. Lokalita má dostateãnû rozsáhle parkovi‰tû
pro náv‰tûvníky.
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Region soudrÏnosti NUTS 2 Stfiední âechy je v souãasnosti plo‰nû nejrozsáhlej‰ím kra-
jem âeské republiky a plní roli ‰ir‰ího zázemí hlavního mûsta Prahy. Sv˘m centrálním
charakterem pfiedstavují stfiední âechy rovnûÏ nejvût‰í turistickou oblast âeské republi-

ky s nejvût‰ím potenciálem dal‰ího rozvoje cestovního ruchu. Oblast Stfiedních âech je
zároveÀ nejvíce urbanizovan˘m a industrializovan˘m územím âeské republiky. V jeho stfie-
du leÏí hlavní mûsto Praha, coÏ do znaãné míry pfiispívá k rozvoji cestovního ruchu v celém
regionu.
Ve Stfiedních âechách se nalézá velké mnoÏství historick˘ch památek a zajímavostí, unikát-
ní pfiírodní útvary a lokality a rozvinuté turistické sluÏby. Oblast je dopravnû velmi dobfie
pfiístupná a nabízí velmi ‰iroké spektrum ubytovacích sluÏeb. Aktivní odpoãinek zde má
desítky podob.
Kulturní a historické dûdictví stfiedních âech je bohatû reprezentováno ãetn˘mi hrady
a zámky, historick˘mi mûsty a místy i pfiírodními útvary v povodí fiek Vltavy, Sázavy
a Berounky. Mezi pfiitaÏlivé kulturní a historické památky patfií historická mûsta jako Kutná
Hora, souãást svûtového dûdictví UNESCO, nebo Podûbrady a Nymburk. Národní kulturní
památka hrad Karl‰tejn, vybudovan˘ Karlem IV. v letech 1348–1357, je magnetem stfied-
ních âech v oblasti Berounska. Historické památky jsou také reprezentovány gotick˘mi
hrady Kfiivoklát, Toãník a Îebrák. 
V bliÏ‰ím okolí Prahy je fiada atraktivních cílÛ. V oblasti Posázaví se nachází Jílové u Prahy,
které proslulo stfiedovûkou dÛlní ãinností. Ve mûstû je regionální muzeum se stálou expozicí
dûjin dolování zlata v âechách a zaãíná zde nauãná stezka Jílovské zlaté doly. Na Zbrasla-
vi je v mûstské památkové zónû klá‰ter Aula Regia, kter˘ je ukázkou v˘jimeãné architektury
J. B. Santiniho z 18. století. Ve Zbraslavském zámku je uloÏena ãást sbírek Národní galerie
s expozicemi umûní Jihov˘chodní Asie, Japonska, âíny, Indie a Tibetu.
Pfiírodní zajímavosti stfiedních âech pfiedstavují pfiedev‰ím velkoplo‰ná chránûná území,
která jsou, s v˘jimkou âeského krasu, rozmístûna v periferních oblastech kraje a pfiesahují
do sousedních regionÛ. 
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¤ada Chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí zahrnuje biosférickou rezervaci Kfiivoklátsko,
âesk˘ ráj, kter˘ se stal geoparkem UNESCO, Kokofiínsko a Blaník. âesk˘ kras s rozsáh-
l˘m komplexem témûfi 600 jeskyní o celkové délce 15 aÏ 20 km podzemních chodeb je
jedin˘m územím v âechách, kde se plnû projevují krasové jeskynní útvary. Konûpruské
jeskynû jsou nejvût‰ím jeskynním systémem v âechách.
Lesy Kfiivoklátska a Brd pfiedstavují nejrozsáhlej‰í souvisl˘ lesní komplex vnitfiní oblasti
âech a v pfiípadû Kfiivoklátska druhovû nejbohat‰í velkoplo‰n˘ porost v âeské republi-
ce. Brdské pohofií zachovává nejstar‰í zalesnûné lokality a nivy stfiedoãeského Labe,
které pfiedstavují rozvinut˘ nivní ekosystém s nejrozsáhlej‰ími plochami luÏních hájÛ
v âechách.
Souhrnnû je krajina celé oblasti stfiedních âech znaãnû rÛznorodá, coÏ umoÏÀuje dal‰í
rozvoj v‰ech druhÛ sportÛ, rekreaãních aktivit a cestovního ruchu. Vodní sporty mohou
zájemci provozovat na vltavsk˘ch pfiehradách i na Labi. V celém regionu je rozvinutá
síÈ dobfie znaãen˘ch turistick˘ch a cyklistick˘ch cest. Kulturní vyuÏití a moÏnosti zábavy
lze kombinovat jak se vzdûlávacími programy spojen˘mi s poznáním historie regionu,
tak s aktivním pobytem v rozmanité pfiírodû.
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Poloha: Stfiedoãesk˘ kraj, okres Nymburk
Láznû Podûbrady leÏí v nadmofiské v˘‰ce kolem 190 m,
v úrodné polabské níÏinû, 50 km v˘chodnû od Prahy.
Klimatické podmínky jsou zde níÏinné, teplej‰í, s nízk˘-
mi sráÏkami a stabilním poãasím. Projevuje se zde pfie-
chod od klimatu mírnû vlhkého ke kontinentálnímu.

■ Historie a souãasnost
Poãátky Podûbrad, jako dÛleÏitého brodu na Labi,
sahají do roku 1224. V druhé polovinû 13. století je zís-
kal ãesk˘ král Pfiemysl Otakar II., kter˘ zde nechal
postavit na strategickém místû nad fiekou kamenn˘
hrad. Nejvût‰ího rozkvûtu dosáhlo panství za pánÛ
z Kun‰tátu. V˘znamnou osobností tohoto rodu byl Jifií
z Podûbrad, kter˘ byl v roce 1458 zvolen ãesk˘m krá-
lem. V roce 1472 byly Podûbrady pov˘‰eny na králov-
ské mûsto a obdrÏely ãestná práva a mûstsk˘ znak.
Poãátek podûbradsk˘ch lázní se datuje do 17. století,
kdy zde vznikly malé lázniãky na místû pramene Ïelezi-
té vody. Ale teprve v roce 1905, kdy byl pfii hledání
pitné vody na nádvofií zámku objeven pramen minerální
vody s léãiv˘mi úãinky, do‰lo k rozvoji lázní. První
úspû‰ná sezona v uhliãit˘ch lázních roku 1908 pfied-
znamenala budoucí rozvoj lázní. Láznû pfie‰ly do sprá-
vy mûsta a v roce 1919 byla za úãasti âeské banky

v Praze zaloÏena „Akciová spoleãnost Uhliãité láznû
a zfiídla v Podûbradech.“ DÛleÏit˘m mezníkem v jejich
historii se stal rok 1926, kdy lázeÀská spoleãnost koupi-
la hotel U krále Jifiího a promûnila ho v „První vy‰etfiova-
cí a léãebn˘ ústav“ specializovan˘ na nemoci srdce. V té
dobû zde pÛsobil prof. dr Václav Libensk˘, zakladatel
a první prezident âeské kardiologické spoleãnosti,
jehoÏ zásluhou ústav získal mezinárodní ohlas. V roce
1927 se konal v Podûbradech první lékafisk˘ sjezd
a první sjezd slovansk˘ch lékafiÛ. Rozvoj lázní zpoma-
lila druhá svûtová válka. V lednu 1941 se staly Podû-
brady sídlem vojsk nûmecké armády a na jafie 1945
byly v‰echny vût‰í lázeÀské objekty pfiemûnûny na la-
zarety. Po válce do‰lo v roce 1948 k zestátnûní lázní
a jejich hlavním provozovatelem se stala státní zdravot-
ní správa.
Nová éra lázeÀství nastala zmûnou reÏimu po roce
1989. V kvûtnu roku 1992 byla znovu ustavena akciová
spoleãnost Láznû Podûbrady, která po 44 letech navá-
zala na tradice úspû‰né akciové spoleãnosti z první
republiky. V souãasné dobû mají Láznû Podûbrady pfies
800 lÛÏek urãen˘ch pro léãbu a ubytování klientÛ. Vedle
domácích klientÛ pfiijíÏdí do Lázní Podûbrady stále více
zájemcÛ ze zahraniãí. V roce 1997 soustfiedil profesor
Milan ·amánek, DrSc., t˘m ‰piãkov˘ch odborníkÛ
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z oblasti kardiologie a diabetologie a vytvofiil Vûdeckou
radu Lázní Podûbrad. Vûdecká rada navrhuje zavádûní
nov˘ch diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod do lázeÀské
péãe, kontroluje odbornou úroveÀ a garantuje vysok˘
standard lázeÀské léãby. Odborná erudice a obecnû
pfiijímaná autorita ãlenÛ rady je zárukou kvalifikované
a moderní péãe o klienty lázní.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Náv‰tûvníkÛm podûbradsk˘ch lázní poskytuje mûsto
bohatou nabídku historick˘ch památek. Zámek v Podû-
bradech je znám stálou expozicí krále Jifiího z Podû-
brad, mûsto má zajímavé muzeum, nedaleko Podûbrad
se nalézá památník slavníkovské Libice. Dal‰í v˘lety za
historick˘mi památkami nabízejí starobylá mûsta Nym-
burk, Kutná Hora a Kolín, v okolí lze nav‰tívit zámky
Chlumec nad Cidlinou a Hrádek u Nechanic, zámek
Îleby, zajímav˘mi v˘letními cíli jsou také zámek Kaãina,
obora Îehu‰ice a skanzen lidové architektury v Pfierovû.
Díky krásnému pfiírodnímu prostfiedí se staly Podûbrady
vyhledávan˘m letoviskem s luÏními lesy a parkov˘mi
úpravami vhodn˘mi pro vycházky v pfiírodû. Krajina
Podûbrad je pfieváÏnû rovinná, nejvy‰‰í kopec v okolí se
jmenuje O‰kobrh (285 m. n.m.). Mûsto leÏí na obou
bfiezích nejvût‰í ãeské fieky Labe. U plavební komory lze
objevit staré labské rameno zvané Skupice. Procházka
v této lokalitû patfií dnes k nejpfiíjemnûj‰ím v okolí Podû-
brad. Vede tudy nauãná stezka s devíti zastaveními.
Smûrem na v˘chod se rozkládá pfiírodní rezervace
Libick˘ luh. Je to pfiírodní luÏní les s tÛnûmi a slep˘mi
fiíãními rameny, kter˘ byl v minulosti souvisle roz‰ífien
podél Labe. Vût‰í a men‰í zbytky podobn˘ch lesních
spoleãenstev se nacházejí nedaleko soutoku Labe s Cid-
linou.

■ V˘znamné osobnosti
Mezi v˘znamné osobnosti mûsta patfií pfiedev‰ím zakla-
datelé podûbradsk˘ch lázní kníÏe Arno‰t F. Hohenlohe,

kter˘ dal navrtat nov˘ pramen a financoval zde své
malé „kníÏecí“ láznû, a zakladatel podûbradsk˘ch lázní
dr. Bohumil Bouãek. Dále také dr. Václav Libensk˘, jehoÏ
zásluhou se podûbradské láznû specializovaly na léãení
srdeãních chorob. Podûbrady byly mûstem vyhledáva-
n˘m kaÏdoroãnû desetitisíci náv‰tûvníky, mezi nimi
b˘valo i mnoho v˘znamn˘ch osobností. 
Tak napfiíklad Podûbrady nav‰tívili prezidenti první
republiky Tomá‰ Garrigue Masaryk v roce 1923
a dr. Edvard Bene‰, kter˘ zde pobyl v roce 1936. Hosty
zde byli i první pfiedseda vlády dr. Karel Kramáfi
a v nové dobû prezident Václav Havel. Zavítal sem také
v˘znamn˘ ãesk˘ vynálezce Franti‰ek KfiiÏík. Podûbrady
nav‰tûvovali také spisovatelé a básníci jako Franti‰ek
Halas, Stanislav Kostka Neuman, Franz Kafka, reÏisér
Milo‰ Forman, operní pûvkynû Ema Destinová, herci
Vlasta Burian, RÛÏena Nasková, Helena RÛÏiãková
a dal‰í.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
V Podûbradech se nachází siln˘ pramen alkalicko-
-zemité kyselky s velk˘m obsahem magnezia a vápníku.
Pfiírodní minerální voda Podûbradka je bohatá na oxid
uhliãit˘. K léãbû se vyuÏívá vedle pramenÛ také slatinná
zemina.
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■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: II. Nemoci obûhového ústrojí: 1.Léãba
rizikov˘ch faktorÛ kardiovaskulárního aparátu. 2. Stavy
po zánûtu srdce. 3. Vrozené a získané srdeãní vady.
4. Symptomatická ischemická choroba srdeãní.
5. a 6. Stavy po infarktu myokardu. 7. Hypertenzní
choroba. 8. Onemocnûní tepen konãetin. 9. Stavy po
zánûtech Ïil, trombozách a operacích varixÛ, chronick˘
lymfatick˘ edém. 10. Funkãní poruchy periferních cév.
11. Stavy po operacích vad vrozen˘ch i získan˘ch,
stavy po revaskularizaãních operacích, stavy po perku-
tánní transmurální angioplastice. 12. Stavy po rekon-
strukãních a reavaskularizaãních operacích na cévním
systému. IV. Nemoci metabolické a endokrinní:
1. a 2. Diabetes mellitus. 3. Diabetes mellitus s kompli-
kacemi. 4. Obezita. VII. Nemoci pohybového ústrojí:
12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního i degene-
rativního pÛvodu, soustavnû léãen˘.
Indikace dûti: XXII Nemoci obûhového ústrojí: 1. Stavy
po revmatické horeãce. 2. Stavy po akutní karditidû
nerevmatické para a postinfekãní. 3. Chronické karditi-
dy. 4. Vrozené vady a získané vady srdce a velk˘ch cév
pfied operací. 5. Stavy po operacích vrozen˘ch nebo
získan˘ch vad obûhového ústrojí. 6. Systémové revma-
tické a jiné kolagenní onemocnûní s postiÏením obûho-
vého aparátu i kloubní formy. 7. Neurocirkulaãní aste-
nie závaÏné symptomatologie. 8. Juvenilní hypertenze.
9. Nemoci periferních cév. 10. Léãebnû-edukaãní pobyt
pacienta s prognosticky závaÏn˘mi i rizikov˘mi faktory.
XXIV. Nemoci a poruchy v˘mûny látkové a Ïláz s vnitfiní
sekrecí: 2. Obezita spojená s dal‰ími rizikov˘mi factory.
3. Hyperlipoproteinemie. XXVII. Nemoci pohybového
ústrojí: 1. Juvenilní chronická artritis a jiná chronická
onemocnûní kloubÛ a pátefie. 3. Stavy po úrazech
a ortopedick˘ch operacích pfii poru‰e motorick˘ch funk-
cí do 36 mûsícÛ po úrazu nebo operaci. 5. Osteo-
chondrózy v stadium reparaãním, m. Perthes, primární
a sekundární juvenilní osteoporóza.
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■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu.
Koupele: uhliãitá (vodní, suchá, skupinová), perliãková
(Balsan I.–III.), pfiísadová „Kneipp“ (jalovec, jehliãí,
rozmar˘n, meduÀka, mofiská sÛl, Alpha Sense), vífiivá
koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní, lym-
fatická manuální i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, iontofore-
za, diadynamik, interference, magnetoterapie, ultra-
zvuk, myostimulace, vakuokompresní terapie.
Svûtloléãba: solux, horské slunce, biolampa, solarium.
Termoterapie: parafín, ra‰elinové obklady.
Kineziterapie: individuální, skupinová, v bazénu, ergo-
metrick˘ tréning, chodeck˘ tréning, severská chÛze.
Reflexní léãba: mobilizace, reflexní masáÏ plosky
nohou.
Dal‰í: inhalace, insuflace C02, oxygenoterapie, skupi-
nová psychorelaxace.
Pitná léãba.
Nestandardní masáÏe: aromaterapeutická, medová,
skofiicov˘ zábal a masáÏ dolních konãetin proti celuli-
tidû.



■ Rehabilitace
Z rehabilitaãních procedur jsou vyuÏívány pohybové
aktivity cviãení v tûlocviãnû, trénink na rotopedu,
vycházky po stanoven˘ch okruzích, cviãení v bazénu.
Mezi nejãastûji aplikované lázeÀské procedury patfií
v‰echny druhy koupelí, zejména v pfiírodní uhliãité
minerální vodû, perliãkové koupele nebo podvodní
masáÏe a rovnûÏ suché uhliãité a plynové koupele. Jako
dal‰í tradiãní lázeÀské procedury jsou provádûny masá-
Ïe klasické i reflexní, masáÏe lymfatické, elektroléãba
(diadynamik, iontoforéza, galvanizace, ultrazvuk),
pulzní magnetické pole, solux, parafínové a ra‰elinové
obklady, inhalace, plynové injekce. Provádí se i rÛzné
typy asijsk˘ch masáÏí. PacientÛm je k dispozici psycho-
log. RovnûÏ je moÏno vyuÏít poradnu pro odvykání kou-
fiení. Nemocní, ktefií se úãastní programu ãasné rehabi-
litace po kardiochirurgickém v˘konu, jsou v úvodu
uloÏeni v „Centru ãasné rehabilitace“ (obdoba jednotky
intenzivní péãe) a dle zdravotního stavu jsou brzy pfie-
misÈováni na pokoje v léãebném domû. I zde jsou v‰ak
pod trval˘m dohledem lékafiÛ a sester. Po stabilizaci
stavu se tûmto pacientÛm provádí bicyklová ergometrie,
podle které se urãuje jejich tréninková zátûÏ.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
LázeÀsk˘ hotel Libensk˘ je hlavním lázeÀsk˘m domem
a.s. Láznû Podûbrady. Objekt byl postaven ve stfiedu
lázeÀské kolonády. Svou polohou a kompletností nabí-
zen˘ch sluÏeb patfií k nejvyhledávanûj‰ím v Podûbra-
dech. Disponuje balneoprovozem, kvalitnû vybavenou
elektroléãbou a rehabilitací, vãetnû tréninkové ergomet-

rie. Nachází se zde stálá sluÏba sester a pohotovostní
sluÏba lékafie, pfiímo v hotelu jsou ordinace o‰etfiujících
lékafiÛ a dal‰í odborné vy‰etfiovny. V roce 2005 zahájil
provoz novû zrekonstruovan˘ hotel Zimní Láznû. Je
umístûn v tûsné blízkosti lázeÀského parku a hotelu
Libensk˘, se kter˘m je propojen koridorem.
LázeÀsk˘ hotel Libu‰e je zrekonstruovan˘ lázeÀsk˘ hotel 
ve stfiedu mûsta situovan˘ na okraji lázeÀského parku.
Ve‰keré procedury jsou zaji‰tûny v objektu Centrálních
a Letních lázní vzdálen˘ch pfiibliÏnû 30 m od hotelu.
Hotel G-REX v blízkosti námûstí Jifiího je velmi oblíben
díky své dobré poloze. Hotel disponuje prostorami pro
rehabilitaci, moderní tûlocviãnou a je zde i tréninková
ergometrie. Novû byla vybavena elektroléãba a dal‰í
lázeÀské provozy.
LázeÀsk˘ hotel Zámeãek na bfiehu fieky Labe je oázou
klidu a pohody. Jde o zafiízení splÀující nejvy‰‰í stan-
dard. Hotel je propojen s penzionem Mír. Disponuje
vlastním rozsáhl˘m balneoprovozem, moderní elektro-
léãbou, tûlocviãnou a tréninkovou ergometrií. Pfiímo
v hotelu jsou ordinace odborn˘ch lékafiÛ, sester a dal‰í
specializované vy‰etfiovny.
Penzion Purkynû je umístûn v zeleni malého lázeÀského
parku. Ubytovací kapacita objektu je 114 lÛÏek. Proce-
dury jsou poskytovány na lázeÀské kolonádû v Centrál-
ních lázních s moderním balneoprovozem se v‰emi
základními léãebn˘mi procedurami. Ordinace lékafiÛ
jsou v Centrálních lázních.
Hotelov˘ komplex Bellevue má ideální polohu na kolo-
nádû v centru Podûbrad, uprostfied lázeÀského parku
u znám˘ch kvûtinov˘ch hodin. Poskytuje komplexní
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lázeÀské sluÏby a vedle lázeÀsk˘ch procedur má k dis-
pozici kosmetiku, kadefinictví, pedikúru, manikúru, solá-
rium, fitness centrum, saunu a pÛjãovnu kol. Novou
a v souãasné dobû velmi vyhledávanou moÏnost relaxa-
ce nabízí solná jeskynû u hotelu.
Hotel Orfeus je v klidném prostfiedí uprostfied lázeÀské
kolonády a umoÏÀuje hostÛm strávit pfiíjemn˘ relaxaãní
i léãebn˘ pobyt. LázeÀské procedury jsou poskytovány
v modernû vybaveném balneoprovozu novû postavené-
ho hotelu Felicitas, vzdáleného necel˘ch 20 m.
Spa Hotel Felicitas je novostavba s moderním léãebn˘m
a rehabilitaãním centrem. Navazuje na tradici hotelu
Orfeus, kter˘ se nachází v bezprostfiední blízkosti. Oba
hotely stojí na lázeÀské kolonádû naproti fontánû. Hos-
tÛm je poskytováno komfortní ubytování ve dvoulÛÏko-
v˘ch pokojích s kompletním vybavením. Kromû léãebné-
ho a rehabilitaãního centra mohou hosté vyuÏít také
celou fiadu rekreaãních sluÏeb.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Rovinatá krajina je ideálním místem pro rekreaãní spor-
tování, zejména pû‰í turistiku, vyjíÏìky na kole a in-line
bruslení. Pfiíjemné prostfiedí dává obyvatelÛm mûsta
i jeho náv‰tûvníkÛm mnoho pfiíleÏitostí ke sportování.
K nejãastûj‰ím sportovním aktivitám zde patfií tenis, golf,
vodní sporty, jezdectví a mnohé dal‰í.
Kulturní pofiady, koncerty, taneãní veãery, pfiehlídky
a fiadu dal‰ích kulturních akcí nabízejí láznû sv˘m hos-
tÛm a ‰iroké vefiejnosti prostfiednictvím LázeÀského
zpravodaje. Pofiádají se zde promenádní koncerty,
populárnû-hudební pofiady, taneãní veãery, plesy, dis-
kotéky, taneãní soutûÏe, divadelní pfiedstavení a pfied-
ná‰ky. Koncerty probíhají v kulturním sále Centrálního
kulturního stfiediska na LázeÀské kolonádû nebo na let-
ním pódiu v lázeÀském parku. Láznû mají svou vlastní
lázeÀskou knihovnu, vãetnû informaãního stfiediska.
Galerie známého ãeského malífie Ludvíka Kuby nabízí
pravidelné v˘stavy v˘tvarn˘ch a sochafisk˘ch dûl.
Organizovány jsou rovnûÏ pravidelné autobusové kul-
turní v˘lety do okolí lázní. Vynikající podmínky jsou zde
pro cykloturistiku a rybolov. Mûstem prochází turistická
a cykloturistická stezka mezi Kolínem a Nymburkem.
Vede po obou bfiezích Labe a vyuÏívá se pro in-line
bruslení, cyklistiku i bûhání.
V souãasnosti Láznû Podûbrady nabízejí rovnûÏ kom-
plexní sluÏby v oblasti kongresové turistiky. Hotely jsou
umístûny pfieváÏnû v klidové zónû lázeÀského parku
a v tûsné blízkosti Kongresového centra je LázeÀská
kolonáda. Gastronomické sluÏby se nacházejí pfiímo
v Kongresovém centru.

■ Dopravní dostupnost
Svou polohou ve stfiedních âechách jsou Láznû Podû-
brady velmi dobfie pfiístupné po cel˘ rok v‰emi druhy
dopravy, Vlakem po Ïeleznici Praha – Hradec Králové
autem anebo autobusem po dálniãních tazích D11
a E67 Praha – Pardubice. 
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Chrám sv. Barbory v Kutné Hofie

Strop chrámu sv. Barbory v Kutné Hofie

Kaple BoÏího tûla v Kutné Hofie



Poloha: Stfiedoãesk˘ kraj, okres Praha-v˘chod
Tou‰eÀ leÏí 20 km severov˘chodnû od Prahy a 3 km
jihov˘chodnû od Brand˘sa nad Labem. Nadmofiská
v˘‰ka v této ãásti stfiedolabské roviny pfii ústí Jizery je
mezi 180 a 190 m. V okolí jsou rozsáhlé jehliãnaté
a listnaté lesy. Klima je níÏinné, mírné, s vyrovnan˘m
poãasím po cel˘ rok.

■ Historie a souãasnost
Starobyl˘ mûstys Tou‰eÀ leÏí na levém bfiehu Labe (proti
soutoku s Jizerou), na valu osídleném jiÏ pût tisíciletí.
Archeologické nálezy zde dokládají mimo jiné kultury
fiivnáãskou a staroúnûtickou. Ve 13. století byla Tou‰eÀ
souãástí lenních statkÛ ãesk˘ch královen, z nichÏ králov-
na Jitka, manÏelka Václava II., je k roku 1293 uvádûna
v písemné souvislosti s tou‰eÀsk˘m pfiívozem. Za Jana
Lucemburského se celé panství stalo lénem pánÛ
z Michalovic. Roku 1338 Tou‰eÀ nav‰tívil tehdej‰í mark-
rabû Karel, pozdûj‰í král a císafi Karel IV.
O lázních v místû mÛÏeme hovofiit aÏ v 19. století. Roku
1833 se obec spojila s okolním svûtem novou Ïeleznicí.
První malé láznû zde byly zaloÏeny Janem Králíkem
v roce 1868 na Ïelezitém prameni, kter˘ byl odedávna

znám a na jehoÏ základû se zde provádûly léãebné
procedury aÏ do roku 1889. Od tohoto roku bylo léãení
postupnû roz‰ífieno o slatinné koupele. Rozkvût Tou‰enû
ve druhé polovinû 19. století je pfiímo spjat s novû pro-
vozovanou lázeÀskou ãinností. Po roz‰ífiení sluÏeb o sla-
tinné koupele v roce 1899, pfiilákaly zdej‰í láznû do
obce ãetné náv‰tûvníky. Roku 1979 byl obci Tou‰eÀ pfii-
znán statut lázeÀského místa a v roce 1991 byl uznán
úfiední název Láznû Tou‰eÀ. Ve druhé polovinû 20. stole-
tí byla lázeÀská léãba roz‰ífiena o léãení pohybového
ústrojí, kloubÛ a pátefie pomocí vífiiv˘ch koupelí.
Dnes jsou lázeÀské sluÏby zamûfieny zejména na kvalit-
ní sluÏby moderní lázeÀské léãby. V této oblasti jsou
aplikovány nejnovûj‰í vûdecké poznatky na ãeské
i evropské úrovni. Uznávanou vizitkou kvality zdej‰ích
lázní je kladné vyjádfiení âeského inspektorátu lázní
a zfiídel o léãebném zdroji Lázní Tou‰eÀ.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Historie místa Tou‰eÀ sahá do 13. století, pokud jde
o písemné doklady, a aÏ do pravûku, pokud se jedná
o archeologické nálezy. Na v˘lety se lze vydat do 30 km
vzdálen˘ch Veltrus a nav‰tívit barokní zámek z 18. sto-
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letí. Nedaleké láznû Podûbrady, vzdálené 27 km, pfied-
stavují pestrou nabídku kulturních aktivit po celou sezo-
nu. Milovníky celodenních v˘letÛ zaujme náv‰tûva stfie-
dovûkého hornického mûsta Kutná Hora, jehoÏ
historické jádro je státní památkovou rezervací. Kutná
Hora je vzdálena 56 km od lázní. Z historicky a kulturnû
zajímav˘ch míst je v‰ak nejblíÏe Praha, která leÏí pou-
h˘ch 20 km od Lázní Tou‰eÀ.
Mírné, níÏinaté klima vÏdy pfiispívalo k pfiíjemnému
pobytu ve zdej‰í krajinû. Blízké lesy jsou zárukou ãisté-
ho ovzdu‰í, ale jsou také vyhlá‰en˘m rájem houbafiÛ.
Na své si pfiijdou i milovníci rybolovu. Pfiíjemn˘ lázeÀ-
sk˘ park s útulnou kolonádou a rovinat˘ kraj s hojnou
zelení umoÏÀují pfiíjemné procházky i hÛfie pohybliv˘m
pacientÛm. K procházkám slouÏí lázeÀská kolonáda
v kubistickém stylu z období pfied první svûtovou válkou,
promenádní procházková trasa po levém bfiehu Labe,
b˘val˘ lázeÀsk˘ park Itálie se star˘mi lipami. V˘let lze
absolvovat po modfie znaãené turistické stezce mezi
Brand˘sem a âelákovicemi. 
Umístûní obce vybízí k pû‰ím procházkám, cykloturisti-
ce, houbafiení a mnoÏství ramen fieky Labe a Jizery je
prav˘m rájem pro rybáfie. Sportovní centrum v Brand˘-
se nabízí fiadu rekreaãních aktivit.

■ V˘znamné osobnosti
Mezi první v˘znamné náv‰tûvníky lázní patfiil básník
Josef Svatopluk Machar, kter˘ je nav‰tívil hned po zalo-
Ïení roku 1868. Od roku 1899 do roku 1920 poctili
zdej‰í láznû sv˘mi náv‰tûvami rakousk˘ císafi Karel I.,
hudební skladatel Leo‰ Janáãek, operní pûvci Emil Pol-
lert a Otakar Mafiák, herec a reÏisér Karel Îelensk˘
a ãetní dal‰í hosté, vãetnû bratfií Josefa a Karla âapko-
v˘ch. Od ãtyfiicát˘ch let 20. století se v Tou‰eni datují
ãetné pobyty Emila Zátopka, kter˘ se zde pozdûji se
svou manÏelkou Danou zaslouÏil o speciální zamûfiení
lázní na vrcholové sportovce. Za léãebn˘mi kúrami sem
tak pfiijíÏdûli sportovci Jarmila Kratochvílová, Helena
Fibingerová, Ludvík Danûk a mnozí dal‰í. K nejv˘znam-
nûj‰ím náv‰tûvníkÛm lázní se nejnovûji sv˘mi léãebn˘mi
pobyty pfiifiadili operní pûvkynû Jarmila Novotná, spiso-
vatelé Adolf Branald a Bohumil Hrabal a sportovci Jan
Îelezn˘ a Petr Korda.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Od roku 1899 jsou hlavní, typickou procedurou pro sla-
tinné láznû Tou‰eÀ koupele v sirnoÏelezité slatinû z míst-
ního zdroje u âelákovic. Vedle minerálních vod z míst-
ních Ïelezit˘ch pramenÛ sem patfií také slatinné koupele
z vlastní hodnotné slatiny téÏe lokality.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: sloÏitá vodoléãba (parní skfiíÀ, pololázeÀ),
skotské stfiiky, cviãení a plavání v bazénu.
Koupele: slatinná, uhliãitá i s pfiísadou (jod), perliãková
i pfiísadová (jodová, solfatanová, jehliãnatá, jalovcová,
meduÀková), vífiivá, stfiídavá konãetinová koupel.
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Krajina v okolí Lázní Tou‰eÀ

Kostel v Lázních Tou‰eÀ

Pámátník obûtem 1. svûtové války



MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentová.
Fyzikální terapie: galvanizace, diadynamik, interferen-
ce, magnetoterapie, ultrazvuk.
Termoterapie: slatinná koupel a zábal, parafín, pelo-
term, peloterm, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, ergometrick˘
tréning, cviãení v bazénu, severská chÛze (nordic
walking).
Reflexní léãba: manipulace a mobilizace, akupunktura.
Dal‰í: inhalace, insuflace C02.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VII. Nemoci pohybového ústrojí:
1. Revmatoidní artritis st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artriti-
dy). 2. Ankylosující spondylitis – Bechtûrevova choroba.
6. Metabolická onemocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá
artritis, chondrokalcinoza, ochronotická artropatie).
8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní
tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛso-
ben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jedno-
strann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatismus celkov˘
a lokalizovan˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení.
10. Gonartróza v soustavném léãení. 11. Artrózy
v ostatních lokalizacích. 12. Vertebrogenní algick˘ syn-
drom funkãního i degenerativního pÛvodu, soustavnû
léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po
ortopedick˘ch operacích vãetnû stavÛ po operacích
meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu pátefiního.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Láznû tvofií komplex budov v uzavfieném areálu s vlast-
ním lázeÀsk˘m parkem, kter˘ pfiiléhá k budovám spolu
s lázeÀskou kolonádou. Uzavfien˘ areál zaji‰Èuje klid
a pohodu lázeÀské léãby. Láznû disponují ubytovací
kapacitou osmdesáti lÛÏek, rozmístûn˘ch v hlavní budo-
vû, v klidném pavilonu V˘sluní. Pro klienty jsou k dispo-
zici pokoje a apartmány, lázeÀská kavárna a jídelna
s moÏností dietního stravování.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Okolí lázní vybízí k pû‰ím procházkám, cykloturistice
a houbafiení. MnoÏství ramen fiek Labe a Jizera jsou
prav˘m rájem pro rybáfie. SvÛj voln˘ ãas mohou klienti
vyuÏít k v˘letu do skanzenu lidové architektury v Pfierovû
nad Labem, za kulturními památkami ve Staré Boleslavi.
Mohou také nav‰tívit rodi‰tû Antonína Dvofiáka v Nela-
hozevsi a blízk˘ zámek Veltrusy.

■ Dopravní dostupnost
Láznû jsou snadno pfiístupné jak vlakem, tak autobuso-
vou dopravou po trase Praha – Hradec Králové, D11
a E67, nebo vlakem po trase Brand˘s n. Labem – âelá-
kovice. Z Prahy po E65 nebo R10, smûr Brand˘s nad
Labem, Stará Boleslav. Z dálnice R10, po E65 Praha –
Mladá Boleslav, exit Brand˘s nad Labem, Zápy.
V Zápech odboãit doleva na Láznû Tou‰eÀ (3 km). 
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PraÏské mosty

Radnice v Brand˘se nad Labem

Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi
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Region soudrÏnosti NUTS 2 Severov˘chod sousedí s pfiíhraniãními regiony Spolkové
republiky Nûmecko a na severov˘chodû s Polskem. Region je velmi ãlenit˘, pfiecházejí-
cí z nízk˘ch poloh Polabské níÏiny aÏ k hornatému terénu pfiíhraniãních pásem LuÏic-

k˘ch hor, Jizersk˘ch hor, Krkono‰ a Orlick˘ch hor, pfiesahující v˘‰kov˘ rozdíl 1000 m.
V âeské republice patfií tento region k jedné z nejnav‰tûvovanûj‰ích turistick˘ch oblastí.
Na území regionu se nacházejí ãtyfii turistické oblasti – V˘chodní âechy, Krkono‰e, âesk˘
ráj a âesk˘ sever. Region Severov˘chod nabízí velké mnoÏství turisticky zajímav˘ch lokalit.
Mezi hlavní cíle cestovního ruchu tohoto regionu patfií pfiírodní krásy chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí a hor, ale i mûsta a obce plné historick˘ch, kulturních a architektonick˘ch památek
severních a v˘chodních âech.
Severov˘chodní âechy se vyznaãují znaãnou rozlohou chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí.
Témûfi pûtina celkové plochy regionu je legislativnû chránûna. Nejv˘znamnûj‰í chránûnou
oblastí je Krkono‰sk˘ národní park, kter˘ byl v roce 1992 zafiazen do svûtové sítû biosféric-
k˘ch rezervací UNESCO jako bilaterální biosferická rezervace Krkono‰e. Mezi dal‰í chrá-
nûné krajinné oblasti patfií v tomto regionu âeské stfiedohofií, Kokofiínsko, LuÏické hory,
Jizerské hory, âesk˘ ráj, Broumovsko, Orlické hory, Îelezné hory a Îìárské vrchy.
Region disponuje v˘jimeãnû bohat˘mi zdroji podzemních a povrchov˘ch vod. Více neÏ
polovina jeho celkové plochy náleÏí do chránûn˘ch oblastí pfiirozené akumulace vod.
V regionu Severov˘chod se rovnûÏ vyskytují zdroje léãiv˘ch vod vyuÏívan˘ch pfiedev‰ím
v lázeÀství.
Nejv˘raznûj‰í potenciál dal‰ího rozvoje cestovního ruchu v regionu Severov˘chod spoãívá
v ãlenit˘ch horsk˘ch územích s v˘znamn˘mi stfiedisky zimních sportÛ, která jsou schopna

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY
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nabídnout i letní turistiku. Dal‰í oblasti rekreaãních aktivit pfiedstavují Krkono‰e, Jizerské
hory, ãást Orlick˘ch hor, Podorlicko a oblast Kralick˘ SnûÏník.
Pfiírodní a kulturní rozmanitost regionu, pestrost krajinn˘ch typÛ, krása pfiírodních loka-
lit a kvalitní Ïivotní prostfiedí vytváfiejí dobré pfiedpoklady pro dal‰í rozvoj cestovního
ruchu a novodobé turistiky typu agroturistiky, ekoturistiky, cykloturistiky apod. Atraktivní
jsou zejména horské a podhorské oblasti s vysok˘m pfiírodním potenciálem jako Krko-
no‰e, âesk˘ ráj, Orlické hory, Jizerské hory, oblasti s bohat˘m kulturním dûdictvím
a historick˘mi památkami a oblasti s rozvinut˘m lázeÀstvím.
Malebné Podje‰tûdí a okolí Liberce poskytují dnes ‰irok˘ v˘bûr destinací a sluÏeb v ob-
lasti turistického ruchu. V˘znamnou dominantou ãeského severu je Je‰tûd (1 012 m).
Od roku 1973 stojí na jeho vrcholu víceúãelová televizní vûÏ od arch. Karla Hubáãka,
kter˘ za tuto stavbu obdrÏel prestiÏní Perretovu cenu. Dílo bylo vyhlá‰eno na‰í nejlep‰í
stavbou 20. století a je i národní kulturní památkou. Je‰tûd má rovnûÏ vynikající lyÏafi-
sk˘ areál.
Jizerské hory jsou vyhlá‰enou turistickou oblastí severních âech, pfiedev‰ím sv˘mi pfií-
rodními krásami. V oblasti se nacházejí dolomitové jeskynû s nejvût‰í soustavou cho-
deb, dómÛ a podzemních jezírek v âeské republice.
Krkono‰e s oblastí Krkono‰ského národního parku opl˘vají mnoÏstvím znám˘ch hor-
sk˘ch stfiedisek, která jsou nástupními místy horské a podhorské oblasti severních âech.
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Poloha: Královéhradeck˘ kraj, okres Trutnov
Janské Láznû se nacházejí na jiÏním svahu Krkono‰, na
úpatí âerné hory (1 299 m. n. m.) v Krkono‰ském ná-
rodním parku. LeÏí v horském údolí fieky Úpy, v nadmofi-
ské v˘‰ce od 519 do 670 m. 
Klimatické podmínky jsou podhorské, bûhem sezony
mírné, v zimû drsnûj‰í. Ovzdu‰í je ãisté, typu klimatic-
k˘ch lázní.

■ Historie a souãasnost
Tepl˘ pramen pod âernou horou byl znám jiÏ v roce
1006 Janem z Chockova a po nûm byl i pojmenován
jako JanÛv. Nejstar‰í zápis pochází z roku 1300. Roku
1451 posvûtil Jansk˘ pramen papeÏsk˘ vyslanec Ae-
neas Silvius Piccolomini, pozdûj‰í papeÏ Pius II. Roku
1623 koupil panství Albrecht z Vald‰tejna a pfiipojil je
k vévodství Fr˘dlantskému. V roce 1675 získal panství
Jan Adolf Schwarzenberg, kter˘ zde roku 1677 nechal
postavit nûkolik lázeÀsk˘ch budov, a stal se tak zaklada-
telem dne‰ních lázní.
DÛleÏitou událostí v historii lázní byla náv‰tûva korunní-
ho prince Rudolfa, následníka rakouského trÛnu, po
nûmÏ je dodnes pojmenováno Rudolfovo údolí. Roku
1867 se staly Janské Láznû samostatnou obcí, která
v roce 1901 odkoupila v‰echna lázeÀská zafiízení.
V centru mûsta Janské Láznû je novorenesanãní koloná-
da se secesními prvky z roku 1893. V tomto období
láznû zaznamenaly rychl˘ rozvoj. Byl zfiízen telefon,
vodovod, elektrické osvûtlení, zapoãala v˘stavba
nov˘ch hotelÛ, vil a penzionÛ. RovnûÏ byl zahájen pro-
voz Ïeleznice Trutnov – Svoboda nad Úpou.
V roce 1920 bylo rozhodujícím poãinem obce zaloÏení
akciové spoleãnosti, která v˘znamn˘m zpÛsobem zmû-
nila zamûfiení léãby. Dr. Oskar Baudysch z Rockefellero-
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va ústavu z New Yorku a Yalské univerzity zde provedl
novou anal˘zu pramene, kterou bylo prokázáno
podobné sloÏení zdej‰í vody jako ve Warm Springs ve
státû Georgia ve Spojen˘ch státech. Láznû ve Warm
Springs se specializovaly na léãení následkÛ dûtské
obrny.
V roce 1935 se následky po dûtské obrnû zaãaly v Jan-
sk˘ch Lázních léãit stejnou metodou jako v americk˘ch
lázních. Léãebná metoda z USA byla pfievzata a od
roku 1935 úspû‰nû zavedena. Janské Láznû tak získaly
celosvûtov˘ vûhlas v léãbû dûtské obrny. Rozmach akci-
ové spoleãnosti byl zastaven pfiipojením zdej‰ího území
k Nûmecku a následnû pak druhou svûtovou válkou, po
které jiÏ akciová spoleãnost nebyla obnovena. Po válce
do‰lo ke znárodnûní pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ a lázní
a byl také odmítnut MarshallÛv plán pro rekonstrukci
lázní.
Dnes mají Státní léãebné láznû Janské Láznû, s. p., mo-
derní lázeÀské domy, termální bazén a dal‰í lázeÀská
zafiízení. Janské Láznû úspû‰nû navazují na svou slav-
nou minulost. Jako horské mûsto a rekreaãní stfiedisko
zimních sportÛ jsou jedin˘mi v˘znamn˘mi láznûmi na

ãeské stranû Krkono‰. Díky novû vybudovan˘m lanov-
kám, vlekÛm i bûÏeck˘m lyÏafisk˘m tratím se mûsto Jan-
ské Láznû stalo i ‰piãkov˘m sportovním a rekreaãním
stfiediskem. Láznû jsou v dne‰ní dobû souãasnû v˘znam-
n˘m rekreaãním, turistick˘m a sportovním centrem
âeské republiky.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Pro milovníky historie se nabízejí v˘lety na barokní
zámek Kuks se vzácn˘mi barokními sochami Matyá‰e
Brauna, muzeum antického umûní v Hostinném nebo
renesanãní zámek v Náchodû.
Krátké procházky i nároãnûj‰í túry po udrÏovan˘ch
a dobfie znaãen˘ch cestách Krkono‰ odmûní náv‰tûvní-
ky nezapomenuteln˘mi záÏitky.
Krkono‰ská stfiediska jako Pec pod SnûÏkou, ·pindlerÛv
Ml˘n nebo Harrachov, jsou s horsk˘mi hfiebeny spojena
lanovkami a umoÏÀují obdivovat pfiírodu i v ménû pfií-
stupn˘ch oblastech. Lanovkou se lze dopravit na vrchol
âerné hory (1 299 m), která je v˘chozím bodem pro
letní i zimní turistiku v chránûné pfiírodní rezervaci Krko-
no‰ského národního parku.
Pro ty, ktefií dávají pfiednost autov˘letÛm, je moÏné
doporuãit náv‰tûvu ZOO a Safari ve Dvofie Králové nad
Labem, jedné z nejmodernûj‰ích a nejnav‰tûvovanûj‰ích
v âeské republice. Nedaleko odsud jsou i pískovcové
skály v Adr‰pachu.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Nabídka kulturních pofiadÛ pofiádan˘ch láznûmi je po
cel˘ rok velmi pestrá a o aktuálních programech na jed-
notlivé mûsíce jsou pacienti informováni v Kulturním
zpravodaji. Bûhem sezony v letních mûsících jsou pofiá-
dány promenádní koncerty v prostoru pfied Kolonádou.
LázeÀská knihovna je umístûna v kulturním sále a je pro
pacienty bezplatná.
Otevfiena byla i první Krkono‰ská cyklistická nauãná
stezka, dlouhá 16 km. Vede po lesních cestách âerné
a Svûtlé hory a nabízí pfiekrásné pohledy na hlavní
krkono‰sk˘ hfieben s jeho dominantou – SnûÏkou. 
LyÏafisk˘ areál âerná Hora – Janské Láznû prochází
v souãasné dobû dynamick˘m rozvojem. V hodnocení
lyÏafisk˘ch stfiedisek âeské republiky se âerná Hora
spoleãnû se ·pindlerov˘m Ml˘nem, Pecí pod SnûÏkou
a Rokytnicí nad Jizerou zafiadily mezi nejlep‰í zimní
stfiediska âR. Terény pro sjezdové lyÏování se nacházejí
na jiÏních aÏ jihov˘chodních svazích âerné a sousední
Svûtlé Hory. LyÏafii zde mají k dispozici dvû lanové
dráhy a dvanáct lyÏafisk˘ch vlekÛ. Skiareál disponuje
sjezdov˘mi tratûmi, které patfií k nejdel‰ím v âechách.
Hlavní sjezdové tratû jsou vybaveny zafiízením na v˘ro-
bu technického snûhu. LyÏafiské terény jsou vhodné pro
rodiny s dûtmi, protoÏe areál disponuje sjezdovkami od
„cviãn˘ch luk“ aÏ po nároãné sjezdové tratû. Pro bûÏka-
fie je pravidelnû upravováno 50 km tratí, sáÀkafii mohou
vyzkou‰et 3,5 km dlouhou „âernohorskou sáÀkafiskou
cestu“.
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■ Pfiírodní léãivé zdroje
Prameny janskolázeÀské termální vody se nacházejí
v nadmofiské v˘‰ce 615 m. V souãasné dobû se voda
jímá ze dvou vrtÛ Janova a âerného pramene. Prameny
se nacházejí v hloubce 50 m pod budovou léãebny
LázeÀsk˘ dÛm.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v termálním bazénu, skot-
ské stfiiky, vodní aerobic, sauna.
Koupele: perliãková, vífiivá, pfiísadová, stfiídavá noÏní
koupel.
MasáÏe: klasická, tlaková, reflexní segmentální, lymfa-
tická drenáÏ pfiístrojová.
Fyzikální terapie: galvanizace, iontoforeza, diadyna-
mik, interference, Träbertovy proudy, elektrostimulace
svalová, magnetoterapie, ultrazvuk, distanãní elektrote-
rapie VAS-07.
Svûtloléãba: biolampa, horské slunce, solux, laser.
Termoterapie: parafín, horké role, ra‰elinov˘ zábal.
Kineziterapie: skupinová, individuální, ergoterapie,
cviãení na míãích, polohování, posilování, dechová
gymnastika, joga, hra na flétnu, nácvik chÛze (elek-
trick˘ chodník), cviãení na pfiístrojích (rotoped, rum-
pálky, motomed, motodlahy, Terapi Master, posturo-
med).
Reflexní léãba: techniky mûkk˘ch tkání, míãkování,
mobilizace, manipulace.
Dal‰í: inhalace, plynové injekce, oxygenoterapie, ozo-
noterapie, hipoterapie, logopedie.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 1. Chabé obrny
(ne po úrazu), poinfekãní polyradikuloneuritidy, postpo-
liomyelitick˘ syndrom. 2. Polyneuropatie s paretick˘mi
projevy. 3. Kofienové syndromy vertebrogenního pÛvo-
du. 4. Zánûtlivé nemoci centrálního nervstva se spastic-
ko-paretick˘mi známkami (stavy po meningoencefaliti-
dách a myelitidách). 5. Hemiparézy a paraparézy
cévního pÛvodu. 6. Stavy po poranûních a operacích
centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnos-
ti. 7. Roztrou‰ená skleróza a demyelinizaãní onemocnû-
ní. 8. Nervosvalová onemocnûní primární, sekundární
i degenerativní. 9. Syringomyelie s paretick˘mi projevy.
10. Dûtská mozková obrna pfii moÏnosti samostatné
chÛze. 11. Parkinsonova choroba. VII. Nemoci pohybo-
vého ústrojí: 13. Skoliózy idiopatické i jiné. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch ope-
racích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
nek a stenóz kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedic-
k˘ch operacích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfied-
operaãní pfiíprava pfied plánovanou náhradou kloubní.
XI. Nemoci koÏní: 7. Stavy po popáleninách po rekon-
strukãních v˘konech, stavy s rizikem smr‰Èování jizev do
6 mûsícÛ od zhojení.
Indikace dûti: XXI. Onkologická onemocnûní: 1. Po

ukonãení komplexní léãby, bez jak˘chkoli známek reci-
divy a metastáz. XXV: Netuberkulozní nemoci d˘chací-
ho ústrojí: 1. Recidivující katary horních cest d˘chacích
s oslabenou odolností. 3. Bronchitis recidivujíci. 4. Sino-
bronchitis. 5. Rekonvalescence po zánûtu plic opakova-
ném v prÛbûhu posledních 2 let. 6. Bronchitis astmatická
spastická a obstrukãní. 8. Dermorespiraãní syndrom.
9. Stavy po operacích horních i dolních d˘chacích cest.
10. Intersticiální plicní fibroza. 11. Stavy po operacích
malformací hrudníku se sníÏenou funkcí plic.
XXVI. Nemoci nervové: 1. Syndrom periferního moto-
rického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny).
2. Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnûní. 3. Dût-
ská mozková obrna a pfiíbuzné stavy (mozeãkové syn-
dromy a hybné poruchy v rámci mal˘ch mozkov˘ch
postiÏení). 4. Jiné hybné poruchy centrálního pÛvodu:
hybné poruchy po zánûtech mozku a míchy, degenera-
tivní a heredofamiliární onemocnûní, hybné poruchy po
cévních pfiíhodách mozkov˘ch, hybné poruchy po úra-
zech mozku, hybné poruchy po operacích benigních
nádorÛ CNS. 5. Kofienové syndromy vertebrogenního
pÛvodu. XXVII. Nemoci pohybového ústrojí: 2. Vrozené
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ortopedické vady pohybového aparátu. 3. Stavy po
úrazech a ortopedick˘ch operacích pfii poru‰e motoric-
k˘ch funkcí do 36 mûsícÛ po úrazu nebo operaci.
4. Skoliózy mobilní ve stálé rehabilitaãní péãi. 8. ver-
tebrogenní algick˘ syndrom funkãního i degenerativní-
ho pÛvodu. XXX. Nemoci koÏní: 7. Stavy po popáleni-
nách a po rekonstrukãních v˘konech, kde hrozí
smr‰Èování jizev.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
V centru Jansk˘ch Lázní se nacházejí LázeÀsk˘ dÛm,
Jansk˘ dvÛr a LázeÀsk˘ hotel Terra. Objekty jsou propo-
jeny spojovací chodbou s LázeÀsk˘m domem a Jansk˘m
dvorem. Cel˘ komplex má spoleãn˘ rehabilitaãní
bazén. ¤ada dependancí se nachází v bezprostfiední
blízkosti centra. Patfií sem âechie, Bellevue, Evropa,
Réva a Slovan.
Láznû nabízejí standardní léãebné lázeÀské pobyty,
vãetnû ozdravnû-relaxaãních programÛ a rekondiãních
pobytÛ. Procedury jsou poskytovány v LázeÀském domû
a Janském dvofie v rehabilitaãním bazénu. Od roku
1981 slouÏí dûtem specializovaná léãebna Vesna.
Kromû lázeÀsk˘ch zafiízení jsou zde k dispozici desítky
hotelÛ, penzionÛ a horsk˘ch chat.

■ Dopravní dostupnost
Z Prahy po dálnici D11 do Podûbrad, pak I/32, dále
I/16 smûr Trutnov pfies Jiãín, Novou Paku – Hostinné –
Svobodu nad Úpou – Janské Láznû. Z Brna po silnici
I/43, dále I/35, I/16 smûr Trutnov – Janské Láznû.
Z Ostravy po silnici I/11, I/14 nebo I/58, dále I/48,
I/35 a pak I/16 smûr Trutnov – Janské Láznû. Pravidel-
ná Ïelezniãní a autobusová doprava. Vlak konãí ve Svo-
bodû nad Úpou.
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Poloha: Libereck˘ kraj, okres Liberec
Láznû Kundratice se nacházejí v severov˘chodních
âechách u Obce Oseãná, 20 km od Liberce. LeÏí v za-
lesnûné pahorkatinû, v nadmofiské v˘‰ce kolem 320 m,
uprostfied rozsáhl˘ch ra‰elini‰È. Poloha lázní vyuÏívá
pfiíznivé klimatické podmínky Je‰tûdského podhÛfií,
které je chrání pfied studen˘mi severov˘chodními vûtry.
Klima je podhorské, bûhem sezony uklidÀující, v zimû
s drsnûj‰ím podnebím. Krajina kolem lázní je bohatá na
borové lesy, háje, luka a rybníky.

■ Historie a souãasnost
Dûjiny obce Oseãná sahají do první poloviny 13. století,
kdy pfies ni vedla obchodní stezka mezi âesk˘m Dubem
a hradem Dûvín. Císafi Rudolf II. pov˘‰il Oseãnou na
mûsto v roce 1576. V 16. a 17. století byla Oseãná ve
vlastnictví rodu Smifiick˘ch. Poté získal mûsto Albrecht
z Vald‰tejna a po jeho násilné smrti v Chebu roku 1634
se majitelé obce stfiídali aÏ do 19. století, kdy zdej‰í
panství koupil kníÏe Karel Rohan.
Minulost lázní je spjata s obcí Oseãná. V 17. století se
dolní ãást obce oddûlila a pfiijala nové jméno Kundra-
tice. ZaloÏení zdej‰ích slatinn˘ch lázní se datuje do
19. století a je spojeno s místními loÏisky ra‰eliny. Jejich
zakladatelem byl Josef Schwan, kter˘ zde postavil malé

lázniãky jiÏ kolem roku 1810. Oficiální zaloÏení lázní
se v‰ak datuje aÏ k roku 1881. J. Schwan postavil nejpr-
ve v blízkosti bohat˘ch ra‰elini‰È mal˘ domek se dvûma
vanami pro ra‰elinové koupele. Jeho syn pak ra‰elinové
láznû je‰tû roz‰ífiil. V roce 1908 odkoupila lázeÀskou
léãebnu od vdovy Schwanové obec. Poãet náv‰tûvníkÛ
neustále vzrÛstal, a tak bylo v roce 1913 rozhodnuto
celé zafiízení modernizovat. V roce 1914 byla postave-
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na ozdravovna urãená pfiedev‰ím pro vojáky z první
svûtové války. V roce 1933 byly láznû povaÏovány za
jedny z nejmodernûj‰ích v âeskoslovensku. Bûhem
druhé svûtové války slouÏily armádû a po válce byly,
jako v‰echny ostatní láznû v zemi, znárodnûny – Láznû
Kundratice se staly souãástí státního podniku âeskoslo-
venské státní láznû.
V roce 1992 byla lázeÀská léãebna zprivatizována
a vznikla spoleãnost Láznû Kundratice, a.s.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Kostel sv. Víta ze 16. století na námûstí v Oseãné byl
v souãasné dobû zrenovován. Pfied kostelem stojí Mari-
ánsk˘ sloup z 18. století, kter˘ byl vyhlá‰en kulturní
památkou âR. Pozoruhodné je také souso‰í tfiech sva-
t˘ch (sv. Heleny, sv. Jana a sv. Pavla), chránûná barokní
památka rovnûÏ z 18. století.
Pramen fiíãky Plouãnice nedaleko obce je jedním z nej-
vydatnûj‰ích ve stfiední Evropû. K rekreaci a koupání

slouÏí rybník Chrastûná poloÏen˘ severozápadnû od
Oseãné. Pfiírodními zajímavostmi v okolí lázní jsou âer-
tova stûna u obce Kotel, tfietihorní ãediãov˘ útvar nad
osadou a také tzv. Kotelské lípy. Vhodn˘m prostfiedím
pro vycházky a turistické v˘lety jsou nedaleké obce
Druzcov a Zábrdí. Krajina je vhodná pro cykloturistiku.
Také Podralsko nabízí moÏnost pû‰ích v˘letÛ krásnou
pfiírodou. 
MoÏnosti sportovního vyÏití nabízí i sportovní klub obce
Oseãná, kde je moÏné hrát napfi. tenis, fotbal, volejbal
nebo se vûnovat motoristice a dal‰ím aktivitám. Klub
zaji‰Èuje i jízdy na koních a úschovnu kol. Tenisové kurty
jsou v obci Oseãná (1,5 km) a golfové hfii‰tû je u golfo-
vého klubu v Rozstání (5 km).

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Základními leãiv˘mi zdroji zdej‰ích lázní jsou sirno-
-Ïelezitá slatina pro peloidní koupele, zábaly z místních
loÏisek a léãivé podhorské klima.
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■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
parní lázeÀ.
Koupele: slatinná, perliãková, perliãková s pfiísadami
(jehliãnatá, sirná, jalovcová, Calmonal, jodová), vífiivá
celková i konãetinová.
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentová.
Fyzikální terapie: galvanizace prostá a ãtyfikomorová,
iontoforeza, diadynamik, interference, krátkovlnná dia-
termie, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, horské slunce, laser, biolampa.
Termoterapie: slatinn˘ zábal, parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, na pfiístrojích
(rotoped), v bazénu, polohování, trakce.
Reflexní léãba: manipulace, mobilizace, techniky mûk-
k˘ch tkání, akupunktura.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 3. Kofienové syn-
dromy vertebrogenního pÛvodu. VII. Nemoci pohybové-
ho ústrojí: 1 Revmatoidní artritis st. I.–IV. (vãetnû juvenil-
ní artritidy). 2. Ankylosující spondylitis – Bechtûrevova
choroba. 3. Séronegativní, reaktivní a druhotné spon-
dartitidy. 5. Artropatie provázející krevní, endokrinní,
neurologická a plicní onemocnûní. 6. Metabolická
onemocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá arthritis,
chondrokalcinóza, ochronotická artropatie). 8. Bolesti-
vé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku
a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací
s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietí-
Ïením, mimokloubní revmatismus celkov˘ a lokalizova-
n˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení. 10. Gonartróza
v soustavném léãení. 11. Artrózy v ostatních lokaliza-
cích. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Centrální budovou lázní je LázeÀská léãebna pocházejí-
cí z konce 19. století. Ubytovací komplex lázní tvofií tfii
lázeÀské budovy hotelového typu – Pavilon ·árka,
lázeÀsk˘ dÛm Dalibor a dÛm Pfiemysl. V Pavilonu ·árka
je ubytování zaji‰tûno v renovovan˘ch dvoulÛÏkov˘ch
pokojích s pfiíslu‰enstvím a bezbariérov˘m pfiístupem
s v˘tahem. Nabízí se zde moÏnost dietního stravování
v centrální lázeÀské budovû (‰etfiící dieta, diabetická
dieta).

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Pro lázeÀské hosty jsou pofiádány pravidelné koncerty,
taneãní veãírky, pfiedná‰ky, besedy apod. Léãebna má
svou vlastní lázeÀskou knihovnu. Bûhem sezony, která
trvá od 1. kvûtna do 30. záfií, se vÏdy v nedûli konají
promenádní koncerty.
Krajina v okolí sestává z borov˘ch lesÛ, hájÛ, luk a ryb-
níkÛ a je vhodná pro cykloturistiku. LázeÀská léãebna

proto téÏ umoÏÀuje zapÛjãení kol. V areálu léãebny je
hfii‰tû minigolfu a lázeÀsk˘ rybník s moÏností rybolovu.
Klienti lázní mohou vyuÏít moÏnosti pû‰ích v˘letÛ krás-
nou pfiírodou do bliÏ‰ího i vzdálenûj‰ího okolí. Tenisové
kurty jsou k dispozici v obci Oseãná a vyuÏití golfového
hfii‰tû nabízí nedalek˘ golfov˘ klub Rozstání.
Za pfiíznivého poãasí se organizují polodenní zájezdy
do okolí.

■ Dopravní dostupnost
Láznû Kundratice jsou od Liberce vzdáleny 20 km na
jihozápad smûrem na StráÏ pod Ralskem. Oseãná je
pfiístupná automobilovou dopravou od severozápadu
po E442/13 a z Jablonného v Podje‰tûdí po silnici
ã. 270 a 278. od Chrastavy po silnici ã. 592 na jih
a z R35 na trase Liberec – Mnichovo Hradi‰tû, po
ã. 278. Láznû disponují dostateãn˘mi parkovacími pro-
storami uvnitfi areálu.
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Poloha: Libereck˘ kraj, okres Liberec
Láznû Libverda jsou souãástí obce Hejnice a leÏí
v nadmofiské v˘‰ce 424 aÏ 440 m, na pomezí âech,
Nûmecka a Polska, ve vzdálenosti 12 km od Fr˘dlantu
a 25 km od Liberce. Láznû jsou obklopeny smí‰en˘mi
lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich
klimatick˘ ráz. Podnebí je zde v létû mírné, bez velk˘ch
teplotních v˘kyvÛ, podzim such˘ a tepl˘. V˘jimeãnost
klimatu spoãívá v charakteristickém proudûní teplého
vzduchu k jihu obrácen˘m údolím Jizersk˘ch hor.

■ Historie a souãasnost
Nejstar‰í zmínky o obci a existenci místního pramene
sahají do druhé poloviny 14. století. Libverda byla
dobfie známá v okolí jiÏ v 15. století. Vyvûral zde totiÏ
pramen „BoÏí voda“, kter˘m se osvûÏovali poutníci.
Pramenem se léãili i slavní panovníci, jako sask˘ kurfifit
August I. nebo vévoda Albrecht z Vald‰tejna, kter˘ si
nechával léãivou vodu posílat tam, kde právû pob˘val.
Od roku 1786 se zaãala díky léãiv˘m pramenÛm obec
rozvíjet. Po smrti hrabûte Filipa Josefa Gallase v roce
1757 byl ustanoven dûdicem fr˘dlantského panství jeho
synovec Kristián Filip Clam s podmínkou, Ïe on i jeho

potomci pfiipojí ke svému jménu také jméno Gallas
a budou uÏívat také Gallasovsk˘ erb. Tak vznikla nová
rodová vûtev Clam-GallasÛ.
Tento majitel fr˘dlantského panství je povaÏován za
zakladatele dne‰ních lázní. V letech 1776–1818 nechal
otevfiít v lázních nové prameny. Tyto prameny dostaly
jména Mariin, KristiánÛv a EduardÛv, vyvûraly pfiímo
u lázeÀsk˘ch budov. Ke konci 18. století byl vybudován
lázeÀsk˘ park, ve kterém byl roku 1798 odhalen pomní-
ãek zakladatelÛm lázní. Poãátkem 19. století pro sebe
nechal Kristián Filip zbudovat promenádu a empírov˘
zámeãek, v nûmÏ v letních mûsících pob˘val, dále pak
pavilón nad Mariánsk˘m pramenem a klasicistní budo-
vu dne‰ního fieditelství lázní.
Pokraãovatelem v budování lázní byl jeho syn Kristián
Kry‰tof. V roce 1836 byl obci Libverdû udûlen statut
lázní. V roce 1847 byla vybudována dvoukfiídlá kolo-
náda a také postavena silnice, která spojila láznû s Ras-
penavou a Fr˘dlantem. Nov˘ lázeÀsk˘ dÛm (dnes
Ostrava) byl otevfien v roce 1868. Poté se v˘voj lázní
zastavil. Náv‰tûvnost lázní poklesla, protoÏe bohatí
náv‰tûvníci dávali pfiednost Teplicím a západoãesk˘m
lázním. OÏivení lázní nastalo aÏ ke konci 19. století.
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V roce 1900 byl zahájen Ïelezniãní provoz z Raspena-
vy do Bílého Potoka, coÏ znaãnû zlep‰ilo dostupnost
lázní. V roce 1906 byl schválen nov˘ název – Láznû Lib-
verda. Libverda byla také známa jako producent léãivé
vody „libverdská kyselka“, které se napfi. v roce 1910
prodalo na 200 000 lahví. Po druhé svûtové válce byly
láznû zestátnûny a slouÏily jako léãebné láznû pro
nemoci nervové a du‰evní.
Dnes jsou láznû fiízeny spoleãností Láznû Libverda, a.s.,
a vedle tradiãního lázeÀství se staly také v˘znamn˘m
stfiediskem lázeÀské rekreace a turistiky s moÏností v˘le-
tÛ do Jizersk˘ch hor.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Pfiímo v obci Hejnice se nachází architektonick˘ kom-
plex nejvût‰ího barokního kostela v severních âechách
s pfiilehl˘m klá‰terem, kter˘ je dílem stavitele J. Fischera
z Erlachu. Atraktivním turistick˘m cílem s mnoha histo-
rick˘mi památkami je nedaleké mûsto Fr˘dlant, jehoÏ
historickou dominantou je renesanãní zámek nad fiekou
Smûdou. V Desné, na v˘chodním úpatí Jizersk˘ch hor,
stojí za náv‰tûvu secesní Riedlova vila, rodinné sídlo
majitele znám˘ch skláren.
Historie Liberce, nejvût‰ího mûsta na severu âech, sahá
do 14. století. Poãátkem 19. století byl Liberec hned po
Praze druh˘m nejvût‰ím mûstem v âechách. Liberci
dominuje televizní vysílaã Je‰tûd s vyhlídkovou restaura-
cí a lanovkou. V polovinû ‰edesát˘ch let byl vybudován
podle návrhu architektÛ K. Hubáãka a Z. Hartmana,
v roce 1969 obdrÏel za tuto stavbu prestiÏní Perretovu
cenu Mezinárodní unie architektÛ. V centru mûsta lze
nav‰tívit Divadlo F. X. ·aldy a Naivní divadlo. 
Jablonec nad Nisou, bezprostfiednû sousedící s Liber-
cem, je proslul˘ pfiedev‰ím skláfiskou v˘robou. V˘robky
jablonecké biÏuterie jsou známé po celém svûtû.
Náv‰tûvníci si zde mohou práce zdej‰ích mistrÛ pro-
hlédnout pfiímo v Muzeu skla a biÏuterie.
Milovníci pfiírody si nenechají ujít náv‰tûvu liberecké
zoologické a botanické zahrady. V blízkosti se rovnûÏ
nalézá vodní nádrÏ Sou‰ a JosefÛv DÛl. Dominantou
Jemnické kotliny je vyhlídka Ofie‰ník s panoramatick˘m
v˘hledem do ‰irokého okolí. 
Chránûná krajinná oblast Jizerské hory nabízí náv‰tûv-
níkÛm lázní bezpoãet moÏností k turistick˘m vycházkám
a v˘letÛm do blízkého i ‰ir‰ího okolí. V ‰irokém okolí je
mnoho zajímav˘ch cílÛ pro vycházky a v˘lety. Není
odtud daleko k vodopádÛm Sloupského potoka i âerné-
ho potoka. MnoÏství cyklistick˘ch stezek a lyÏafisk˘ch
bûÏeck˘ch tratí nabízí dostateãné sportovní vyÏití po
cel˘ rok.

■ V˘znamné osobnosti
Láznû se mohou pochlubit, Ïe mezi mnohé z náv‰tûvní-
kÛ lázní patfiily velké osobnosti, jak˘mi byli napfi. ãesk˘
obrozenec Josef Jungmann, nebo spisovatel Franz
Kafka. V lázních se léãili hudební skladatel Carl Maria
von Weber, nûmeck˘ badatel Alexandr Humboldt, ruská

velkoknûÏna Anna Fedorovna, Josef Vítûzslav ·imák, 
císafi Josef II., Jan Masaryk, Václav Talich a fiada dal‰ích.

■ Léãivé zdroje
Hlavním pfiírodním zdrojem lázní jsou minerální prame-
ny hydrogen-uhliãitano-hofieãnatého typu, pfiírodní
Ïeleznaté kyselky. Minerální voda je pouÏívána k pit-
n˘m kÛrám zaÏívacího ústrojí.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
vlaÏn˘ vûjífi.
Koupele: uhliãitá, uhliãitá s mofiskou solí, bylinná, solná,
bahenní, vífiivá (skupinová, individuální), vífiivá a stfiída-
vá koupel konãetinová.
MasáÏe: klasická, olejová, reflexní segmentová, pod-
vodní.
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Fyzikální terapie: galvanizace, ãtyfikomorová vana,
krátkovlnná diatermie, interferenãní proudy, magneto-
terapie, elektrospánek, vakuum kompresní terapie,
ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, laser, biolampa.
Termoterapie: bahenní koupel, peloid, parafín, fango,
kryoterapie.
Kineziterapie: individuální, skupinová, joga, cviãení
v bazenu.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2, oxygenoterapie, aku-
punktura.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: II. Nemoci obûhového ústrojí: 1.Léãba
rizikov˘ch faktorÛ kardiovaskulárního aparátu. 2. Stavy
po zánûtu srdce. 3. Vrozené a získané srdeãní vady. 
4. Symptomatická ischemická choroba srdeãní. 
5. a 6. Stavy po infarktu myokardu. 7. Hypertenzní cho-

roba. 8. Onemocnûní tepen konãetin. 9. Stavy po zánû-
tech Ïil, trombozách a operacích varixÛ, chronick˘ lym-
fatick˘ edém. 10. Funkãní poruchy periferních cév.
11. Stavy po operacích vad vrozen˘ch i získan˘ch,
stavy po revaskularizaãních operacích, stavy po perku-
tánní transmurální angioplastice. 12. Stavy po rekon-
strukãních a revaskularizaãních operacích na cévním
systému. VII. Nemoci pohybového ústrojí: 8. Bolestivé
syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku
a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací
s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietí-
Ïením, mimokloubní revmatismus celkov˘ a lokalizova-
n˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení. 10. Gonartróza
v soustavném léãení. 11. Artrózy v ostatních lokaliza-
cích. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch ope-
racích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
nek a stenóz kanálu pátefiního. IX. Du‰evní poruchy: 
2. Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy
vãetnû poruch psychosomatick˘ch.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Pfiímo v Lázních Libverda nabízí základní a stravovací
sluÏby lázeÀské domy a penziony Haná a Vodoléãba,
hotel Nov˘ dÛm, dÛm Fr˘dlant a Penziony Ostrava
a Moravûnka. Vhodné ubytování nabízí také fiada míst-
ních soukrom˘ch penzionÛ mimo láznû, jako napfi. pen-
ziony DvÛr v Libverdû nebo ProtûÏ a Luãina v Hejnici.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
LázeÀ‰tí hosté se mohou zúãastnit pravidelnû pofiáda-
n˘ch kulturních pofiadÛ a koncertÛ. V obci lze nav‰tívit
také kino, koupali‰tû, dvû galerie, arboretum a dal‰í
atrakce. Pro sportovní ãinnost mají v lázních k dispozici
tenisové kurty v centru lázeÀského parku, fitness-cent-
rum a dal‰í doplÀkové sluÏby se sportovním zamûfiením.
Mezi nejoblíbenûj‰í sporty patfií tenis, minigolf, cyklotu-
ristika, rybolov, turistika, volejbal a dal‰í. Je zde i pÛj-
ãovna horsk˘ch kol.
Nedaleko lázní se nachází osada Jizerka, vyhledávaná
turisty z ‰irokého okolí, která je kfiiÏovatkou mnoha
turistick˘ch cest. Nabízí mnoÏství ubytovacích kapacit
a je ideálním místem pro rekreaci zamûfienou pfiede-
v‰ím na cykloturistiku, turistiku a v zimním období na
bûÏkafiské trasy.

■ Dopravní dostupnost
Nedaleko lázní je Ïelezniãní stanice Hejnice na trase
Liberec – Raspenava – Hejnice, která navazuje na traÈ
z Liberce. Autobusová a Ïelezniãní doprava byla z jed-
notliv˘ch ãástí âR koncentrována do mûsta Liberce.
Odtud je moÏné se pfiím˘mi spoji dopravit pfiímo do
Lázní Libverda. Cesta trvá pfiibliÏnû hodinu. Láznû jsou
pohodlnû pfiístupné z Fr˘dlantu po silnici ã. 290
a z Îelezného Brodu po E65 (10). V rámci lázeÀsk˘ch
sluÏeb je moÏné vyuÏít i lázeÀské taxi.
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Poloha: Královéhradck˘ kraj, okres Jiãín
Láznû Bûlohrad leÏí v podkrkono‰ské krajinû jehliãna-
t˘ch lesÛ, v nadmofiské v˘‰ce 297 m. Slatinné láznû jsou
obklopeny pfiírodním parkem BaÏantnice, kter˘ vytváfií
jejich specifick˘ ráz. Klimatické podmínky jsou tu mírné
aÏ mírnû podhorské, v létû teplej‰í, v zimû mírnû drsné.

■ Historie a souãasnost
Poãátky lázní Bûlohrad sahají do roku 1872, ale skuteã-
n˘ rozvoj lázeÀské léãby zaãal aÏ v roce 1885, kdy
pruská hrabûnka Anna z Assenburgu nechala provést
první pokusy s léãiv˘mi úãinky místní ra‰eliny. V roce
1872 koupil Bûlohradské panství praÏsk˘ prÛmyslník
Maxmilián Dormitzer od hrabûte Aichelburga. Na
levém bfiehu fieky Javorky nechal postavit v místû zva-
ném Na Sádkách dfievûnou boudu se tfiemi koupelnami.
Koupele zde byly provádûny jen v létû a pÛvodnû slou-
Ïily pouze pro oãistu tûla.V roce 1888 byly Anenské
slatinné láznû úfiednû uznány za léãivé a bylo jim povo-
leno uÏívat oznaãení sirné slatinné láznû. O tfii roky
pozdûji byl na dne‰ních pozemcích vystavûn velk˘
lázeÀsk˘ dÛm ve ‰v˘carském stylu. PÛvodní uspofiádání
pavilonu vodoléãebn˘ch procedur zÛstalo zachováno.

Zaãátek 20. století znamenal pro Anenské slatinné
láznû dal‰í rozkvût. V roce 1901 v lázeÀském parku
v BaÏantnici úspû‰nû zprovoznili arzenoÏelezit˘ pra-
men, kter˘ byl pojmenován Anna-Mariánsk˘. Od roku
1905 se obec jmenuje Láznû Bûlohrad. V roce 1936 byl
dostavûn nov˘ komfortní hotel Grandhotel. Dr. J. Jane-
ãek pfiebudoval b˘val˘ hotel U lázní na Vodoléãebn˘
a vy‰etfiovací ústav. Ve vile Esplanade, která slouÏila
pÛvodnû jako ubytovna lázeÀsk˘ch hostÛ a pozdûji jako
dûtská ozdravovna, vznikla roku 1963 léãebna nemocí
pohybového ústrojí pro dûti a dorost. Vzniklo zde
i samostatné oddûlení rehabilitace a uãebny základní
‰koly. Od roku 1989 se Láznû Bûlohrad staly souãástí
lázní Podûbrady.
V roce 1989 byla ãást majetku vrácena rodinû doktora
Janeãka, zbytek lázní byl zprivatizován. Po roce 1990
zde byla zaloÏena akciová spoleãnost, která se vrátila
k pÛvodnímu názvu Anenské slatinné láznû. Bûhem
devadesát˘ch let pro‰ly láznû fiadou renovací. V roce
1991 byl zprovoznûn mal˘ rehabilitaãní bazén a kon-
cem roku 1995 novû postaven lázeÀsk˘ hotel Anna
Marie s restaurací, saunou a modernû vybaven˘m pfied-
ná‰kov˘m sálem. V roce 1998 byla provedena dostav-
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ba hotelu Grandhotel, láznû získaly novou moderní
kuchyni, jídelnu a navíc 41 lÛÏek v komfortnû vybave-
n˘ch pokojích. Ve stejném roce byla ukonãena i dostav-
ba léãebného pavilonu, propojeného s hotelem Grand.
Hosté tak mají k dispozici prostory pro individuální tera-
pii a bezbariérov˘ pfiístup ke svému lékafii a ke v‰em
lázeÀsk˘m procedurám. V následujících letech se poda-
fiilo zrekonstruovat vilu Karlu‰ka v pÛvodním stylu, která
nyní slouÏí jako ubytovací zafiízení. Zcela zmodernizo-
ván byl rovnûÏ lázeÀsk˘ hotel Janeãek a zprovoznûn
nov˘ rehabilitaãní bazén. Vila Stefanie byla renovová-
na a slouÏí dnes nároãné klientele.

■ V˘znamné osobnosti a náv‰tûvníci lázní
Vztah k Lázním Bûlohrad mûla fiada znám˘ch osobnos-
tí, jako spisovatel a básník Karel Václav Rais, skladatel
a dirigent Karel Moor, spisovatelé Karel Jaromír Erben,
Leontina Ma‰ínová, Eli‰ka Krásnohorská, Emil Vachek
a Bohumil Hrabal. Rád se tady zastavoval herec Oldfiich
Nov˘, kter˘ v Lázních Bûlohrad ukr˘val za války pfied
Nûmci svou dceru. Jezdili sem také malífi Max ·vabin-
sk˘, reÏisér Otomar Krejãa a herci Josef Bek a Jifií Wim-
mer.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
V blízkosti lázní je pÛvodnû gotick˘ hrad Pecka, kter˘
byl v 17. stol. renesanãnû pfiestavûn. Z hradní vyhlídky
je nádhern˘ rozhled aÏ do Krkono‰ se SnûÏkou a âer-
nou horou. Nedaleké mûsto Jiãín s malebn˘m námûstím
láká mnoÏstvím historick˘ch památek, od gotick˘ch po
barokní. Mezi pfiírodní dominanty oblasti mÛÏeme
zafiadit Prachovské skály, leÏící na jihov˘chodním okraji
âeského ráje. V nûm se nachází také hrady Kost a Hum-
precht a zfiícenina Trosky.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Anenské láznû mají rozsáhlá loÏiska kvalitní, slabû
mineralizované slatiny, která jsou základním pfiírodním
léãiv˘m zdrojem lázní pro podávání slatinn˘ch zábalÛ
a koupelí. V˘razn˘ vliv na celkov˘ prÛbûh léãby mají
úãinky zdej‰ího podhorského klimatu.

■ Léãivé procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, sauna.
Koupele: slatinná ãásteãná a celková, perliãková, pfiísa-
dová (jodová, sirná, bylinná), konãetinová stfiídavá
i vífiivá, hydroxeur, hydromasáÏní vana, uhliãitá koupel
(ãásteãná, celková, suchá).
MasáÏe: klasická ãásteãná a celková, reflexní segmen-
tová, podvodní ãásteãná a celková, pfiístrojová masáÏ
nohou (Pedio), hydro-jet, manuální lymfodrenáÏ.
Fyzikální terapie: galvanizace, iontoforeza, diadyna-
mik, interferenãní proudy, TENS, Träbertovy proudy, sti-
mulace oslaben˘ch svalÛ, ultrazvuk, magnetoterapie,
fotomagnetoterapie.
Svûtloléãba: solárium, solux, biolampa, laser, horské
slunce.
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Termoterapie: peloidní zábal mal˘, peloidní obklad,
kryoterapie, parafín.
Kineziterapie: skupinová, individuální, cviãení na pfií-
strojích (motodlaha, camoped), posilovna, nácvik loko-
moce a mobility, severská chÛze, cviãení v bazénu.
Reflexní léãba: mobilizace, manipulace, baÀková
masáÏ, akupunktura.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2, oxygenoterapie, hipo-
terapie.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
1. Revmatoidní arthritis st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artriti-
dy). 2. Ankylosující spondylitis Bechtûrevova choroba.
3. Séronegativní reaktivní a druhotné spondartitidy. 
5. Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurolo-
gická a plicní onemocnûní. 6. Metabolická onemocnûní
s postiÏením kloubÛ (dnavá artritis, chondrokalcinoza,
ochronotická artropatie). 7. Osteoporóza primární
a sekundární. 8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz
podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏe-
ní zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûr-
n˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatis-
mus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza
v soustavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãe-
ní. 11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebro-
genní algick˘ syndrom funkãního i degenerativního
pÛvodu, soustavnû léãen˘. 13. Skoliózy idiopatické
i jiné. 14. Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po
ortopedick˘ch operacích vãetnû stavÛ po operacích
meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu pátefiního.
15. Stavy po ortopedick˘ch operacích s pouÏitím
náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfiíprava pfied plá-
novanou náhradou kloubní. XI. Nemoci koÏní: 7. Stavy
po popáleninách po rekonstrukãních v˘konech, stavy
s rizikem smr‰Èování jizev do 6 mûsícÛ od zhojení.
Indikace dûti: XXVI. Nemoci nervové: 5. Kofienové syn-
dromy vertebrogenního pÛvodu. XXVII. Nemoci pohy-
bového ústrojí: 1. Juvenilní chronická arthritis a jiná
chronická onemocnûní kloubÛ a pátefie. 2. Vrozené
ortopedické vady pohybového aparátu. 3. Stavy po
úrazech a ortopedick˘ch operacích pfii poru‰e motoric-
k˘ch funkcí do 36 mûsícÛ po úrazu nebo operaci. 
4. Skoliózy mobilní ve stálé rehabilitaãní péãi. 6. m.
Scheuermann. 8. vertebrogenní algick˘ syndrom funkã-
ního i degeneraticního pÛvodu. XXX. Nemoci koÏní: 
7. Stavy po popáleninách a po rekonstrukãních v˘ko-
nech, kde hrozí smr‰Èování jizev.

■ Rehabilitaãní klinika
LázeÀská rehabilitaãní klinika je zamûfiena na léãbu
pohybového aparátu. Základem lázeÀské léãby je indi-
viduální péãe, vedená zku‰en˘mi lékafii a fyzioterapeu-
ty. Pobyt na klinice vÏdy zaãíná lékafisk˘m vy‰etfiením,
pfii kterém je stanoven léãebn˘ program zahrnující tfii aÏ
ãtyfii procedury dennû. Anenské slatinné láznû byly prv-

ním lázeÀsk˘m zafiízením v âeské republice, které obdr-
Ïelo certifikát ISO 9001:2000, osvûdãující zavedení
mezinárodního systému kontroly a fiízení kvality v‰ech
pracovních provozÛ.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
LázeÀsk˘ hotel Grand byl postaven v roce 1936
a pozdûji propojen s rehabilitaãní klinikou, jejíÏ souãás-
tí jsou ordinace lékafiÛ a komplexní lázeÀsk˘ provoz
s bezbariérov˘m pfiístupem. V hotelu je jídelna, hosté
zde také mohou nav‰tívit dvû kavárny a venkovní tera-
su. Na hotel pfiímo navazuje 20metrov˘ kryt˘ vyhfiívan˘
bazén. Celková kapacita hotelu Grand je 115 lÛÏek.
Hotel Anna Marie byl uveden do provozu v roce 1995
a byl pojmenován po zakladatelce lázní Annû z Assen-
burgu. Hotel nabízí stylovou kavárnu, saunu a solárium,
modernû upravené wellness-centrum, kosmetiku, pedi-
kúru, manikúru, kadefinictví a konferenãní sál vybaven˘
‰piãkovou technikou. Klienti zde mají k dispozici pfiíjem-
nû zafiízené jednolÛÏkové a dvoulÛÏkové pokoje. Kapa-
cita hotelu Anna Marie je 95 lÛÏek.
Hotel Janeãek byl kompletnû zrekonstruován v roce
2002 a jeho celková kapacita je 68 lÛÏek. Depandance
Vila Karlu‰ka, zrekonstruovaná v pÛvodním stylu, je na
okraji nádherného pfiírodního parku BaÏantnice, pade-
sát metrÛ od léãebného pavilonu. Celková kapacita Vily
Karlu‰ka je 8 lÛÏek. Depandance Vila Stefanie plnû
odpovídá sv˘m vybavením a zázemím nejvy‰‰ím poÏa-
davkÛm nároãn˘ch klientÛ. Je situována pfiímo naproti
hotelu Grand, a její kapacita je 14 lÛÏek.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Nová, modernû zafiízená „Oáza krásy a zdraví“ je
vyhledávan˘m stfiediskem relaxace. Nabízí oddech
a relaxaci pfii masáÏích v luxusním prostfiedí. Pro
zájemce o kulturu je pobyt v lázních zpestfien koncerty,
taneãními veãery, zajímav˘mi kulturními akcemi, bese-
dami a pfiedná‰kami. V létû se fiada tûchto produkcí
koná pod ‰ir˘m nebem.
Pfii procházce mûstem si mohou náv‰tûvníci prohlédnout
památník zdej‰ího rodáka K. V. Raise nebo nav‰tívit
barokní zámek z 18. století a barokní chrám V‰ech sva-
t˘ch ze 17. století. Také je zde v˘znamné muzeum, které
vzniklo zásluhou vûhlasného paleontologa, geologa
a profesora zoologie na Karlovû univerzitû dr. Antonína
Friãe, kter˘ se ve zdej‰ích lázních ãasto léãil. V muzeu
lze shlédnout fiadu pfiírodních zvlá‰tností a vlastivûd-
n˘ch exponátÛ.
Pro sportovnû zamûfiené hosty je k dispozici prostorn˘
bazén, tenisov˘ areál s pûti kurty v parku BaÏantnice,
minigolfové hfii‰tû a pÛjãovna horsk˘ch kol.

■ Dopravní dostupnost
Vlakem jsou láznû dostupné na Ïelezniãní trati Chlumec
nad Cidlinou – Trutnov, autem pak po silnici E442 od
Hradce Králové. HostÛm, ktefií mají potíÏe s chÛzí, slou-
Ïí jako doprava do centra mûsteãka lázeÀsk˘ autobus.
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Poloha: Pardubick˘ kraj, okres Pardubice
Láznû Bohdaneã leÏí v polabské níÏinû s ãetn˘mi lesy
a rybníky, 8 km severozápadnû od Pardubic, v nadmofi-
ské v˘‰ce 218 m. Klimatické podmínky jsou zde teplé,
charakteristicky níÏinné, uklidÀující.

■ Historie a souãasnost
Vznik slatinn˘ch lázní v Bohdanãi je spojen se jménem
bohdaneãského rodáka Jana Veselého. V roce 1897
zaãal Jan Vesel˘ vyuÏívat bohatá loÏiska místní ra‰eliny
k léãebn˘m úãelÛm. Nechal pfiestavût rohov˘ dÛm na
námûstí, kde byl pÛvodnû lihovar s v˘ãepem, na lázeÀ-
sk˘ dÛm, ale kapacita jeho lázní brzy nestaãila. Proto
Vesel˘ koupil roku 1900 v sousedství b˘val˘ zájezdní
hostinec s rozsáhl˘m pozemkem, aby své láznû roz‰ífiil.
Láznû v‰ak potfiebovaly dal‰í investice, a kdyÏ zaklada-
tel nedostal od záloÏny pÛjãku, láznû byly dány do
draÏby a v roce 1906 je koupila obec Bohdaneã. Ta je
roz‰ífiila o GoãárÛv pavilon a dal‰í ãtyfii domy. Novû
vystavûn˘ pavilon Goãár byl uveden do provozu v roce
1913 a byly zde zfiízeny sluneãní a vzdu‰né láznû.
V roce 1914 byl praÏskou firmou Artésia vyvrtán artés-
k˘ vrt, a i kdyÏ voda nebyla minerální, pomohla ales-
poÀ vyfie‰it zásobování lázní. V roce 1919 prodalo
mûsto láznû spoleãnosti Slatinné láznû v Bohdanãi
u Pardubic. K dal‰ímu roz‰ífiení lázní do‰lo aÏ ve 30. le-

tech 20. století. U pramene byl vybudován bazén, které-
mu vévodí socha od Josefa Jifiíkovského. V˘znamnou
akcí bylo roz‰ífiení Goãárova pavilonu o dal‰í patro
a v˘stavba Jubilejního paláce. V této dobû byly také obû
hlavní budovy spojeny kolonádou.
Léãebné láznû Bohdaneã jsou od roku 1992 akciovou
spoleãností, která navázala na stoletou tradici léãení
pohybového ústrojí. V roce 1995 byla dokonãena
rekonstrukce balneoprovozu, o ãtyfii roky pozdûji byly
zrekonstruovány pavilony Langer, Vesel˘ a Jubilejní II.
V˘voj mûsta Láznû Bohdaneã po roce 1990 byl dyna-
mick˘. V ãásti mûsta zdevastované dlouholet˘m poby-
tem okupaãních vojsk sovûtské armády obec obnovila
inÏen˘rské sítû, do b˘valé ‰tábní budovy byla umístûna
základní ‰kola a zrekonstruované zdravotní stfiedisko.
V této ãásti probûhly rozsáhlé asanace a rekultivace
pozemkÛ tak, aby odpovídaly souãasn˘m ekologick˘m
normám.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Pfiímo v obci je pozoruhodn˘ barokní kostel sv. Máfií
Magdaleny z let 1728 aÏ 1737. V˘znamnou renesanã-
ní památkou je zdej‰í radnice z poloviny 16. století,
k níÏ bylo po poÏáru v roce 1772 pfiistavûno barokní
prÛãelí. V obci je pÛvodnû gotick˘, baroknû pfiestavûn˘
kostel s vûÏí z roku 1701. Dochovala se zde také gotic-

98 NUTS 2 CZ05 – Severovýchod

LÁZNù BOHDANEâ

http://www.llb.cz/


ká tvrz. Budova b˘valého lázeÀského pavilonu ·kroup
byla postavena v roce 1916 podle projektu architekta
Josefa Goãára.
Za lázeÀsk˘mi pavilony se rozkládá rozlehl˘ park, kter˘
je rozdûlen cestou z Bohdanãe do Hrádku na dvû ãásti.
Pfiedním parkem protéká Rajsk˘ potok a nachází se zde
na padesát druhÛ jehliãnat˘ch a listnat˘ch stromÛ.
Zadní park konãí u BoÏích muk a smûrem na Hrádek
pfiechází v les, ústící do volné pfiírody. 
V okolí Lázní Bohdaneã je fiada historicky zajímav˘ch
míst, která stojí za shlédnutí, jako zámek v Pardubicích
nebo Hrádek u Nechanic, dále Muzeum loutek v Chru-
dimi, Hipologické muzeum ve SlatiÀanech, Hradec Krá-
lové, Africké muzeum cestovatele dr. Emila Holuba
v Holicích nebo Probo‰tÛv betlém v Tfiebechovicích.
Ponûkud vzdálenûj‰ím cílem, kter˘ v‰ak stojí za shlédnu-
tí, je zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou,
v˘znamná barokní stavba od F. M. KaÀky a J. B. Santi-
niho. V Kladrubech nad Labem lze nv‰tívit proslul˘
Národní hfiebãín s chovem starokladrubsk˘ch koní.
Rovinaté okolí lázní a novû vybudované cyklistické stez-
ky jsou ideálním prostfiedím pro cykloturistiku. Po cyklis-
tické stezce lze dojet aÏ do centra 8 km vzdálen˘ch Par-
dubic. Na kole je moÏné nav‰tívit i hrad na nedaleké
Kunûtické hofie. Z ochozu vûÏe hradu lze pfii hezkém
poãasí dohlédnout aÏ na vrchol SnûÏky.

■ V˘znamné osobnosti
Mezi v˘znamné hosty, ktefií v minulosti v Lázních Boh-
daneã pob˘vali, patfií politikové jako první prezident
âeskoslovenska T. G. Masaryk, politik a ministersk˘
pfiedseda první republiky dr. ·vehla nebo prezident
dr. Edvard Bene‰. Ze souãasn˘ch politikÛ pak napfiíklad
prezident Václav Havel, kter˘ nav‰tívil zdej‰í láznû
v roce 1996.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Láznû mají dva pfiírodní léãivé zdroje, slatinu pocházejí-
cí z místních zdrojÛ a minerální vodu z hlubokého artés-
kého vrtu, kter˘ byl pojmenován „Panenka“. Minerální
vody v prostoru Lázní Bohdaneã jsou ryzí alkalické
kyselky. V˘znamn˘m prvkem tohoto pfiírodního léãivého
zdroje je, spolu s vy‰‰ím obsahem celkové mineralizace,
zv˘‰en˘ obsah fluoridÛ. Alkalické termální vody o teplo-
tû 21 °C jsou vyuÏívány k pfiípravû slatinn˘ch a uhliãi-
t˘ch koupelí.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky.
Koupele: slatinná, uhliãitá, pfiísadová (jodová, sirná,
bylinková, relaxaãní), vífiivá (celková, ãásteãná, konãeti-
nová), stfiídavá konãetinová.
MasáÏe: klasické, reflexní, podvodní masáÏe, lymfodre-
náÏ ruãní i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: iontoforéza, diadynamik, interferen-
ce, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux.
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Kineziterapie: skupinová, individuální, na míãích, cvi-
ãení v bazénu, aqua-aerobic, jízda na rotopedu, polo-
hování, posilování, body styling, fiízená terénní chÛze.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání,
míãkování, reflexní masáÏ plosky nohou.
Termoterapie: parafin, kryoterapie, slatinné koupele,
slatinná zábalová vana.
Dal‰í: inhalace, plynové injekce.
Nadstandardní masáÏe: lávové kameny, Shiatsu, Ajus
Lomi, aromamasáÏe (Energize, Ajus Lomi, Relax),
medovo mléãn˘ zábal, aromatick˘ zábal s mofiskou
fiasou, anticelulitidní zábal, sedativní masáÏ obliãeje.
Nadstandardní procedury: bylinná parní lázeÀ Fitodar,
solná jeskynû Koré.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
1. Revmatoidní arthritis st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artriti-
dy). 2. Ankylosující spondylitis – Bechtûrevova choroba.
3. Séronegativní, reaktivní a druhotné spondartitidy.

6. Metabolická onemocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá
artritis, chondrokalcinóza, ochronotická artropatie).
8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní
tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛso-
ben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jedno-
strann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatismus celkov˘
a lokalizovan˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení.
10. Gonartróza v soustavném léãení. 11. Artrózy
v ostatních lokalizacích. 12. Vertebrogenní algick˘ syn-
drom funkãního i degenerativního pÛvodu. 14. Stavy po
úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch opera-
cích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
nek a stenóz kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedic-
k˘ch operacích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfied-
operaãní pfiíprava pfied plánovanou náhradou kloubní.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Cel˘ komplex areálu Léãebn˘ch lázní Bohdaneã tvofií
pavilony Vesel˘, Jubilejní, Bíl˘, Goãár, Langer, Balneo
a správní budovy. V lázeÀsk˘ch pavilonech se nabízí téÏ
moÏnost ubytování bez ãerpání plné penze a léãebn˘ch
procedur.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
V areálu lázní je k dispozici lázeÀská knihovna. Je také
moÏné posedût ve vytápûné kolonádû, propojící v‰ech-
ny lázeÀské pavilony. Pro vyuÏití volného ãasu a posíle-
ní fyzické kondice a vnitfiní rovnováhy lze vyuÏít nabíd-
ky sportovních zafiízení, krytého bazénu, pÛjãovny
a úschovny kol, posilovny, stolního tenisu, dále ‰ipky,
kuleãník, venkovní minigolf, saunu a solárium.
V roce 2005 byla dokonãena v bezprostfiední blízkosti
lázní v˘stavba devítijamkového golfového hfii‰tû Golfo-
v˘m klubem Pardubice. V budoucnosti zde bude vybu-
dováno dal‰í osmnáctijamkové hfii‰tû. Stávající golfové
hfii‰tû je harmonicky zasazeno do okolní pfiírody a patfií
k nejnároãnûj‰ím v âeské republice. Je v‰ak projektová-
no tak, aby bylo vhodné i pro zaãáteãníky.
Relaxaãními pobyty pro manaÏery, podnikatele a klien-
ty, ktefií nemají pfiíli‰ mnoho ãasu na své zdraví, nabízí
láznû odpoãinek a naãerpání nov˘ch sil v rámci rela-
xaãních programÛ. Délka pobytu závisí na ãasov˘ch
moÏnostech klienta, av‰ak doporuãují se pfiinejmen‰ím
jeden aÏ dva t˘dny. Ve spoleãenském sále Léãebn˘ch
lázní lze pofiádat konference, semináfie, pfiedná‰ky ‰ko-
lení a firemní akce. Pro zpestfiení programu lze zajistit
relaxaãní koupele nebo masáÏe, plavání v bazénu
a obãerstvení.

■ Dopravní dostupnost
NejbliÏ‰í Ïelezniãní stanice je v Pardubicích. Odtud je
pravidelné autobusové spojení. Automobilem se do
Bohdanãe dostaneme z Prahy po dálnici D11, E67
a dále smûr Chlumec v˘chod po silnici ã. 36. Z Hradce
Králové jihov˘chodním smûrem do Pardubic po silnici
ã. 37, pfied Pardubicemi odboãit doprava smûrem na
Doubravice po ã. 36 na západ.
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■ Historie
Velichovky se zapsaly do dûjin ãeského lázeÀství kon-
cem 19. století díky nalezi‰ti a léãiv˘m úãinkÛm zdej‰í
kfiídové slatinné zeminy. Blahodárné léãivé úãinky kfiído-
vé slatinné zeminy objevil jiÏ pfied rokem 1890 dr. Kutík
ve svém sanatoriu v Hofiiãkách. Spoleãnû pak se sv˘m
pfiítelem hrabûtem Harrachem pfiesvûdãili majitelky
zdej‰ího panství Bertu Bess-Chrostin a její sestru Gabri-
elu Spens-Boden, aby zde zaloÏily akciovou spoleãnost.
V roce 1897 byla zahájena v˘stavba lázní a jiÏ v roce
1898 byl zahájen provoz. Po roce 1918 koupilo láznû
âs. ústfiedí nemocensk˘ch poji‰Èoven v Praze. Ve dvacá-
t˘ch letech byla v lázních postavena hlavní, moderní
budova, dodnes pfiekvapující sv˘m avantgardním fie‰e-
ním. Byly vybudovány parky, plovárna a postaveny
dal‰í objekty. Podle prezidenta republiky T. G. Masary-
ka byla pojmenována hlavní lázeÀská budova Masary-
kÛv dÛm. Bûhem druhé svûtové války láznû pfiestaly
slouÏit svému úãelu a byla zde zfiízena vojenská nemoc-
nice. Po válce byly vráceny pÛvodnímu poslání jako
léãebné zafiízení nemocenské poji‰Èovny, pozdûji po
znárodnûní roku 1948, fungovaly jako státní láznû.
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Láznû Velichovky se nacházejí v Podkrkono‰í, asi 6 km
od Jaromûfie, v nadmofiské v˘‰ce 290 m. Kopcovitá kra-
jina s ‰irok˘m údolím je charakteristická sv˘mi lesopar-
ky. Klimatické podmínky jsou mírné, níÏinné, uklidÀující
s pomûrnû nízk˘m mnoÏstvím de‰Èov˘ch sráÏek.
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V roce 1992 byla znovu zaloÏena akciová spoleãnost
Láznû Velichovky, která jako nestátní zdravotnické
lázeÀské zafiízení navázala na více neÏ stoletou tradici
v rehabilitaci nemocí pohybového ústrojí. V souãasné
dobû jsou láznû moderním lázeÀsk˘m zafiízením nabí-
zejícím mnoÏství preventivních, relaxaãních a wellness
programÛ. LázeÀská léãba je postavena na úzké spolu-
práci s pfiedními odborníky ortopedické kliniky z Fakult-
ní nemocnice v Hradci Králové.
K dobré povûsti lázní pfiispívá také zdej‰í velmi hustá
slatina, ojedinûlá sv˘m sloÏením na celém území âeské
republiky. Tato kfiídová slatinná zemina je napájena
prameny vody s obsahem uhliãitanu vápenatého a Ïele-
za. Od roku 2005 vyuÏívají láznû novou technologii
zpracování kfiídové slatinné zeminy a tím zaji‰Èují prvo-
tfiídní kvalitu slatinn˘ch koupelí a zábalÛ, které jsou
sv˘mi úãinky proslulé i v zahraniãí. Garance odbornosti
je zaji‰tûna ‰piãkov˘mi specialisty v oboru ortopedie,
fyziatrie, balneologie a léãebné rehabilitace.
V souãasnosti láznû disponují kapacitou aÏ 400 lÛÏek.
Po rekonstrukci Masarykova domu v letech 2005–2006
zde pfiibylo 60 pokojÛ, které jsou nadstandardnû vyba-
veny.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Nedaleká Jaromûfi poskytuje pfiíleÏitost k náv‰tûvû histo-
rick˘ch památek architektury, muzeí a kulturních akcí.
V ‰ir‰ím okolí je moÏné nav‰tívit historická mûsta âes-
kou Skalici a Náchod. Na jih se lze vydat do mûsta Hra-
dec Králové. 
Znám˘ zámek v Kuksu je vzdálen 5 km od lázní. Zacho-
val se zde barokní komplex lázní a ‰pitálu s kostelem
a kryptou, zaloÏen˘ hrabûtem F. A. ·porkem. Komplex
vyniká ojedinûlou sochafiskou v˘zdobou M. B. Brauna. 
V Jaromûfii se nachází Pevnost Josefov s rozsáhl˘mi
podzemními prostorami a unikátní pozdnû barokní pev-
ností z let 1780–87, která byla zaloÏena císafiem Jose-
fem II. V Jaromûfii lze rovnûÏ vyuÏít prostorn˘ plaveck˘
areál s vyhfiívan˘mi bazény pod ‰ir˘m nebem. 
Dvanát kilometrÛ od Velichovek, ve Dvofie Králové nad
Labem, je areál zoologické zahrady zaloÏené v roce
1946, o rozloze pfiibliÏnû 60 hektarÛ. Je vdûãn˘m v˘let-
ním cílem pro rodiny s dûtmi. K v˘letÛm do pfiírody se
nabízí celá oblast Krkono‰ského podhÛfií, pfiípadnû
vodní nádrÏ Rozko‰ u âeské Skalice.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Kfiídová slatinná zemina, napájená prameny vody
s obsahem uhliãitanu vápenatého a Ïeleza. Slatinné
koupele a zábaly z vlastní kfiídové slatiny.

■ Léãebnéprocedury
Vodoléãba: I. infrasauna nebo Ïárovková skfiíÀ, ovin,
skotské stfiiky, vodoléãba II. teplá voda, ovin, odrh, skot-
ské stfiiky, vodoléãba III. Ïárovková skfiíÀ, ovin, odrh,
skotské stfiiky, sauna. Plavání a cviãení v bazénu.
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LázeÀsk˘ dÛm âechie

Salla terena v jaromûfiském zámku

Zámek Kuks



Koupele: slatinná ãásteãná i celková, bylinná, hofieãna-
tá, jodová, perliãková, solfatanová, uhliãitá vodní
i suchá, s mofiskou solí a vitamínem C, stfiídavá noÏní
koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní, lym-
fodrenáÏ manuální i pfiístrojová, reflexní masáÏ plosky
nohy.
Fyzikální terapie: galvanizace, dvou a ãtyfikomorová
galvanická lázeÀ, diadynamik, interference, TENS,
Träbertovy proudy, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: laser.
Termoterapie: slatinn˘ zábal, parafínov˘ zábal, kryote-
rapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, instruktáÏ
a zácvik na pfiístrojích, skupinová v bazénu, Chi kong.
Reflexní léãba: mûkké a mobilizaãní techniky, baÀková-
ní, reflexní masáÏ plosky nohy.
Dal‰í: insuflace CO2, oxygenoterapie.
Nestandardní procedury: amma a aroma masáÏ,
beauty procedury „Sothys“, cristalina masáÏ obliãeje,
masáÏ hork˘mi kameny, thajská masáÏ, thajská, masáÏ
h˘Ïdí, Sophrologie (relaxaãni technika).

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 3. Kofienové syn-
dromy vertebrogenního pÛvodu. VII. Nemoci pohybové-
ho ústrojí: 1 Revmatoidní artritis st. I.–IV. (vãetnû juvenil-
ní artritidy). 2. Ankylosující spondylitis – Bechtûrevova
choroba. 3. Séronegativní, reaktivní a druhotné spon-
dartitidy. 5. Artropatie provázející krevní, endokrinní,
neurologická a plicní onemocnûní. 6. Metabolická one-
mocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá artritis, chondro-
kalcinóza, ochronotická artropatie). 7. Osteoporóza
primární a sekundární. 8. Bolestivé syndromy ‰lach,
úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ,
vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji
a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní
revmatismus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza
v soustavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãe-
ní. 11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebro-
genní algick˘ syndrom funkãního i degenerativního
pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohy-
bového ústrojí a po ortopedick˘ch operacích vãetnû
stavÛ po operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz
kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedick˘ch opera-
cích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfií-
prava pfied plánovanou náhradou kloubní.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Pro sportovnû zaloÏené hosty mají láznû pfiipravenu
‰irokou paletu sportovních aktivit – tenis, squash, bow-
ling, karambol, posilovnu, saunu, rybolov, myslivost.
V lázních je k dispozici pÛjãovna jízdních kol. Pro mi-
lovníky golfu je zde 27jamkové hfii‰tû. Ve veãerních
hodinách lze hrát bowling nebo si uÏít tepla v saunû.
Hosté mohou nav‰tûvovat pfiedná‰ky a besedy, úãastnit

se prohlídek historick˘ch míst v obci, procházet se v lá-
zeÀském parku nebo si poslechnout koncert na prome-
nádû a bavit se pfii taneãním veãeru.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
V‰echny budovy lázeÀského areálu jsou umístûny
v poklidném, dobfie udrÏovaném lázeÀském parku.
LázeÀská budova MasarykÛv dÛm je sv˘m velmi pÛsobi-
v˘m architektonick˘m vzhledem dominantou centrální
ãásti areálu lázní. K dispozici je tu stálá lékafiská a tera-
peutická sluÏba, v pfiízemí Masarykova domu je kavár-
na. Recepce a pfiijímací kanceláfi jsou spoleãné v budo-
vû u vchodu do areálu, mimo vlastní objekt. Hotel nabízí
moderní ubytování v 57 dvoulÛÏkov˘ch a j11 jednolÛÏ-
kov˘ch pokojích s pfiíslu‰enstvím. Dal‰í ubytovací pro-
story jsou k dispozici ve vilách âechie, Domov, Morava,
Slovenka, Záti‰í a Zimní Láznû.

■ Dopravní dostupnost
NejbliÏ‰í Ïelezniãní stanice je v Jaromûfii na trati Pardu-
bice – Hradec Králové – Liberec. Z Jaromûfie je autobu-
sové spojení. Automobilem z Hradce Králové do Jaro-
mûfie lze cestovat po dálnici E67, z Jaromûfie po silnici
ã. 285. Z Náchoda po silnici ã. 33, E67 smûr Jaromûfi
a dále po ã. 285 do Velichovek.
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Region soudrÏnosti Jihozápad sestává z Jihoãeského a PlzeÀského kraje. Svou severní
hranici sdílí s krajem Karlovarsk˘m v regionu soudrÏnosti Severozápad a s krajem
Stfiedoãesk˘m v regionu soudrÏnosti Stfiední âechy. Na západní hranici sousedí se

Spolkovou republikou Nûmecko a na jihu s Rakouskou republikou. V pohraniãních oblas-
tech se reliéf regionu vyznaãuje pásmy ‰umavského a novohradského pohofií. V jihoãeské
kotlinû se rozkládají pánev âeskobudûjovická a pánev TfieboÀská, charakteristická rybniã-
ními soustavami.
Kulturnû-historické dûdictví regionu je bohatû zastoupeno ãetn˘mi stavebními památkami,
mûstsk˘mi památkov˘mi rezervacemi a památkov˘mi zónami historick˘ch mûst regionu.
K nim se pfiifiazují specifické lidové zvyky, tradice, fiemesla, lidová architektura, tradiãní
jihoãeská kuchynû, rybníkáfiství a pivovarnictví. Mûstská památková rezervace âesk˘ Krum-
lov a vesnická památková rezervace Hole‰ovice jsou zapsány v seznamu svûtového kultur-
ního dûdictví UNESCO.
Region jihozápadních âech opl˘vá mnoÏstvím velmi dobfie zachoval˘ch historick˘ch mûst –
Strakonice, Písek, Bechynû, Sobûslav, Tábor, Pelhfiimov, JindfiichÛv Hradec, Prachatice,
âeské Budûjovice, TfieboÀ, Nové Hrady, âesk˘ Krumlov, Blatná. JiÏní âechy se také vyzna-
ãují hojností historick˘ch hradÛ a zámkÛ. Nejznámûj‰ími z nich jsou Hluboká nad Vltavou,
âervená Lhota, Zvíkov, Ka‰perk, Ro‰tejn, Land‰tejn, Milevsko, Zlatá Koruna, RoÏmberk
a zfiíceniny star˘ch hradÛ Velhartice, PrácheÀ, Rabí, Helfenburk, Dívãí Kámen ãi Pofie‰ín
a mnoho dal‰ích.
Pfiírodní krásy jiÏních âech se nacházejí v TfieboÀské pánvi, s její bohatou sítí rybníkÛ a vod-
ních ploch, i v národních parcích ·umava a Boubínsk˘ prales a v Chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastech ·umava, Blansk˘ les a TfieboÀsko. Od Îelezné Rudy pfies Blansk˘ les aÏ po Novo-
hradské Hory lze obdivovat jedineãnost pfiírody jihoãeského regionu a jeho neopakovatel-
n˘ch krás.

JIHOZÁPADNÍ ČECHY

NUTS 2
CZ03

http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/


V˘znamnou souãást cestovního ruchu regionu tvofií rovnûÏ lázeÀství, které znaãnou
mûrou ovlivÀuje náv‰tûvnost pfiedev‰ím v Jihoãeském kraji (VráÏ, Bechynû, TfieboÀ).
Region svou rozmanitostí historick˘ch, kulturních a pfiírodních památek nabízí náv‰tûv-
níkÛm pestr˘ v˘bûr pfiíleÏitostí, jak aktivnû trávit voln˘ ãas ve v‰ech roãních obdobích –
vodními sporty na Lipnû, na Vltavû, LuÏnici a Otavû nebo turistikou v krásné a zachova-
lé pfiírodû Chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí ·umava, Blansk˘ les ãi Novohradské Hory,
v pralesech Boubínském, Îofínském nebo Novohradském. Stfiediskem zimních sportÛ je
pfiedev‰ím Îelezná Ruda.
Strategická dopravní poloha regionu na automobilov˘ch a Ïelezniãních trasách
sever–jih (dálnice E55 a IV. tranzitní Ïelezniãní koridor) a západ–v˘chod (D5 a III. tran-
zitní Ïelezniãní koridor) se pozitivnû odráÏí pfiedev‰ím v pfiílivu investiãního kapitálu do
regionu a v jeho postupné revitalizaci.
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Poloha: PlzeÀsk˘ kraj, okres Tachov
Konstantinovy Láznû se nacházejí v kopcovitém lesna-
tém terénu na úpatí Slavkovského lesa, v nadmofiské
v˘‰ce od 520 do 530 m, 40 km západnû od Plznû.
Klima lázní je podhorské, mírné, subalpské, s prÛmûr-
n˘mi roãními teplotami od 10 do 16 °C.

■ Historie a souãasnost
Místní prameny byly známy od 16. století. Z té doby
pochází archivní záznam o sirnatém prameni, obecnû
naz˘vaném „smraìoch“. První lázeÀské domy byly zbu-
dovány s rozvojem lázeÀství v 19. století poblíÏ Kon-
stantinov˘ch Lázní, pÛvodnû Nové Vsi. Roku 1803 zde
místní sedláci postavili vÛbec první budovu u sirného
pramene v místû dne‰ních Star˘ch lázní. 
Za skuteãné datum vzniku Konstantinov˘ch lázní lze
v‰ak povaÏovat teprve rok 1837, kdy láznû koupil kníÏe
Konstantin z Löwensteinu, po nûmÏ jsou láznû dodnes
pojmenovány. Pozdûji Löwensteinové láznû prodali
plzeÀské podnikatelské spoleãnosti. V lázních byla
postavena nová hlavní budova, dne‰ní lázeÀsk˘ dÛm
Prusík (1845), a po obvodu lázeÀského parku vyrostla
nová obec.
Dal‰í rÛst lázní poãátkem 20. století byl podpofien stav-
bou Ïeleznice, která je spojila se svûtem. Byly zde vy-
budovány nové hotely a vily a po první svûtové válce
také koupali‰tû s píseãnou pláÏí ve Star˘ch lázních.
Mûsto získalo nové inÏen˘rské sítû, vodovod, elektrické
vedení a kino. Jejich rÛst v‰ak zastavilo vypuknutí druhé
svûtové války.
V pováleãném období se ocitly Konstantinovy Láznû
nakrátko ve stínu Mariánsk˘ch Lázní.
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LázeÀsk˘ penzion Palack˘

http://www.konst-lazne.cz/


Z podnûtu MUDr. Bohumila Prusíka se láznû od poloviny
minulého století zaãaly zamûfiovat na prevenci, léãbu
a rekonvalescenci kardiovaskulárních chorob. V dne‰ní
dobû jsou Konstantinovy Láznû moderním lázeÀsk˘m
zafiízením, zároveÀ si ale zachovaly své ojedinûlé spo-
jení s pfiírodou. Vzhledem k tomu, Ïe jsou obklopeny
dvaceti hektary lázeÀského lesoparku, nabízejí ãisté
ovzdu‰í typické pro klimatické láznû.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
V blízkosti lázní jsou zbytky gotického hradu Gut‰tejn
z konce 13. století. Dále se lze vypravit ke zfiíceninû
hradu Krasíkov nebo na Ovãí vrch s pomníkem pfiipomí-
najícím nevolnické povstání z roku 1680. V dosahu je
i premonstrátsk˘ klá‰ter Teplá, zaloÏen˘ roku 1193,
s pozdnû románskou bazilikou z konce 12. století
a barokními budovami klá‰tera. Dal‰í historickou domi-
nantou je hornická obec Úter˘, která byla v 15. století
královsk˘m mûstem. Atraktivními turistick˘mi objekty
jsou malebné hrázdûnky, renesanãní radnice a barokní
mariánsk˘ sloup na námûstí obce. Pro krátkou vyjíÏìku
vlakem se nejlépe hodí náv‰tûva BezdruÏic s barokním
zámkem. Automobilem je moÏno zajet do fiady historic-
k˘ch mûst a míst v okolí lázní, jako jsou Planá, Chodová
Planá, Tachov, Stfiíbro, klá‰ter Kladruby, klá‰ter Teplá,
TouÏim, hrad a zámek Beãov, Horní Slavkov nebo hrad
Loket. Krásn˘mi záÏitky mohou b˘t i v˘lety do blízk˘ch
lázeÀsk˘ch mûst – Mariánsk˘ch Lázní, KynÏvartu nebo
Franti‰kov˘ch Lázní.
V dosahu pû‰ích túr z Konstantinov˘ch Lázní jsou nauã-
né stezky Hradi‰Èsk˘ vrch, ·ipín a Krasíkov. Vzdálenûj‰í
místa vhodná pro cykloturistiku jsou ve Slavkovském
lese. Dále pak nauãné stezky na Kladské, Tepelská 
vrchovina, rybníky Betlém, Regent a v˘lety do chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí âesk˘ les, Pfiimda nebo na DyleÀ.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Základním léãiv˘m zdrojem je pramen Ïeleznaté kysel-
ky pouÏívané k léãbû nemocí srdeãních a cévních. Ve
dvacát˘ch letech zde bylo registrováno sedm pramenÛ
Ïelezit˘ch kyselek klasifikovan˘ch vesmûs jako Ïelezité
nebo zemitoalkalické Ïelezité kyselky. Dnes se dochova-
ly tfii Ïeleznaté kyselky, kter˘ch se vyuÏívá k pfiípravû
uhliãit˘ch lázní a k pitné léãbû. Jedná se o prameny pfií-
rodní, studené, prosté, Ïeleznaté a hypotonické hydro-
genuhliãitano-sodno-hofieãnaté kyselky se zv˘‰en˘m
obsahem kyseliny kfiemiãité.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu.
Koupele: uhliãitá, vífiivá, stfiídavá konãetinová a Haufe-
ho koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentální, podvodní,
manuální lymfodrenáÏ.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, iontofore-
za, diadynamik, interference, krátkovlnná diatermie,
ultrazvuk.
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Svûtloléãba: horské slunce, solux.
Termoterapie: parafín.
Kineziterapie: skupinová, individuální, v bazénu, terén-
ní kúra, cviãná ergometrie.
Reflexní léãba: techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: insuflace CO2, inhalace, oxygenoterapie.
Pitná léãba.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
II. Nemoci obûhového ústrojí: 1. Léãba rizikov˘ch fakto-
rÛ kardiovaskulárního aparátu. 2. Stavy po zánûtu
srdce. 3.Vrozené a získané srdeãní vady. 4. Symptoma-
tická ischemická choroba srdeãní. 5. a 6. Stavy po
infarktu myokardu. 7. Hypertenzní choroba. 8. One-
mocnûní tepen konãetin. 9. Stavy po zánûtech Ïil, trom-
bózách a operacích varixÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém.
10. Funkãní poruchy periferních cév. 11. Stavy po ope-
racích vad vrozen˘ch i získan˘ch, stavy po revaskulari-
zaãních operacích, stavy po perkutánní transmurální
angioplastice. 12. Stavy po rekonstrukãních a revasku-
larizaãních operacích na cévním systému; VII. Nemoci
pohybového ústrojí: 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom
funkãního i degenerativního pÛvodu soustavnû léãen˘.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
ZájemcÛm o cykloturistiku se nabízí mnoÏství tras po
okolí, v místû je pÛjãovna horsk˘ch kol. Láznû také dis-
ponují kryt˘m a venkovním bazénem, tenisov˘mi kurty
a mÛÏe se zde pro uvolnûní hrát petanque. K vycház-
kám do okolí si lze vypÛjãit trekkingové hole. Je moÏné
nav‰tívit místní kino, rÛzná pfiedstavení, hudební pro-
gramy a pfiedná‰ky. V zimním období je moÏné vyrazit
do pfiírody po bûÏkafisk˘ch trasách.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Komplexní lázeÀské sluÏby vãetnû ubytování a rekreace
v Konstantinov˘ch Lázních poskytuje léãebn˘ ústav Pru-
sík, lázeÀské hotely Jirásek a AlÏbûtin dvÛr, lázeÀské
penziony Mánes, Marie, Mír, Máj, Palack˘, Purkynû
a Praha. V‰echna lázeÀská zafiízení nabízejí v˘bûr
standardního lázeÀského ubytování po cel˘ rok. Na
v‰echny procedury se dochází do hlavního léãebného
stfiediska sanatoria Prusík.

■ Dopravní dostupnost
Vlakové a autobusové nádraÏí je na hranici hlavního
lázeÀské parku. TraÈ z Nového Dvora do Konstantino-
v˘ch Lázní a BezdruÏic navazuje v Novém Dvofie na
mezinárodní Ïelezniãní traÈ Praha – Stuttgart. Autobus
spojuje láznû se Stfiíbrem a Mariánsk˘mi Láznûmi.
Láznû disponují vlastní taxisluÏbou. Spojení autem je
z Plznû po E49, pfied TouÏimí odboãit na silnici ã. 201;
z Chebu a Mariánsk˘ch Lázní po silnici ã. 21, v Plané je
odboãka na silnici ã. 201; ze Stfiíbra po silnici ã. 21,
dále pak po ã. 202. Pfiístupnost automobilem mÛÏe b˘t
v zimním období ztíÏena podhorsk˘mi podmínkami.
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Poloha: Jihoãesk˘ kraj, okres Tábor
Jihoãeské láznû Bechynû se nacházejí v malebném údolí
fieky LuÏnice, v nadmofiské v˘‰ce 423 m, 20 km jiÏnû od
Tábora a zhruba 10 km na severov˘chod od T̆ na nad
Vltavou. Klimatické podmínky jsou zde podhorského
charakteru s mírn˘m podnebím a niÏ‰ími sráÏkami
bûhem roku.

■ Historie a souãasnost
Mûsto Bechynû bylo po staletí mariánsk˘m poutním mís-
tem jehoÏ historie sahá do 10. století. Mûsto v minulosti
proslulo svou keramikou, historick˘mi památkami
a renesanãním zámkem. Tradice hrnãífiství a v˘roby
keramiky vedly ke vzniku odborné keramické ‰koly
v Bechyni jiÏ koncem 19. století ( v roce 1883). 
Ve mûstû se dochovaly ãásti stfiedovûkého opevnûní,
pozdnû gotick˘ kostel sv. Matûje a barokní architektura
ze 17. století. 
V roce 1728 byly v Bechyni objeveny minerální prame-
ny. Nejstar‰í ti‰tûn˘ záznam o existenci lázní pochází
z roku 1730, av‰ak hlavní rozmach lázeÀství zazname-
nalo mûsto aÏ bûhem devatenáctého století, kdy se zde
provozovaly ãetné druhy koupelí i pitn˘ch kúr díky nale-
zi‰tím Ïelezit˘m pramenÛm (Karlovo zfiídlo, Mariánské
zfiídlo).
V 60. letech dvacátého století v‰ak nejvydatnûj‰í místní
pramen zanikl následkem vybudování vojenského leti‰tû
v blízkosti mûsta. Léãebné prostfiedky místních lázní se
tím zredukovaly jen na slatinné koupele a zábaly.
Nová doba bechyÀsk˘ch lázní zaãíná rokem 1992, kdy
se Láznû Bechynû, s. r. o., staly nestátním zdravotnick˘m
zafiízením a postupnû do‰lo k rekonstrukci, modernizaci
a revitalizaci areálu lázní.
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■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Mûsto se dnes mÛÏe pochlubit jak bohatou historickou
architekturou stfiedovûku, renesanãním zámkem a fran-
ti‰kánsk˘m klá‰terem s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, tak technick˘mi památkami 20. století, jak˘m je
napfi. Ïelezobetonov˘ obloukov˘ most z let 1926–1928
pfies fieku LuÏnici nebo KfiiÏíkova Ïeleznice z Bechynû
do Tábora z roku 1903, která byla první elektrickou
dráhou v habsburské monarchii. Ve mûstû jsou tfii
muzea – hasiãské, mûstské a Muzeum turistiky.
V˘znamn˘mi historick˘mi mûsty v okolí jsou Tábor,
Písek, VráÏ u Písku, Sobûslav, T̆ n nad Vltavou. Ke vzdá-
lenûj‰ím kulturním a historick˘m památkám se lze vydat
na zámek Hluboká nad Vltavou, do âesk˘ch Budûjovic,
nádherná jsou místa âervená Lhota, JindfiichÛv Hradec
a âesk˘ Krumlov.
Milovníky pfiírody zaujme romanticky pÛsobící údolí
fieky LuÏnice s ukázkami jihoãeského selského baroka
na nauãné stezce Borkovická a Komárovská blata.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Hlavním pfiírodním léãiv˘m zdrojem lázní v Bechyni je
slatina aplikovaná formou zábalÛ a vanov˘ch koupelí.
Tato slatina pochází z nedalek˘ch Borkovick˘ch blat.
K léãbû není dnes vyuÏíván Ïádn˘ místní minerální pra-
men, protoÏe zdroje minerálních vod dnes jiÏ neexistují.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skupinová vífii-
vá koupel
Koupele: slatinná, pfiísadová (bylinná, solfatanová,
jodová).
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentová.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová lázeÀ, diadynamik,
interference, Träbertovy proudy, krátkovlnná diatermie,
ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, horské slunce.
Termoterapie: slatinné zábaly a koupele, parafín, kryo-
terapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, cviãení na pfií-
strojích, plavání v bazénu.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: insuflace CO2.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 1. Revmatoidní artritis
st. I.– IV. (vãetnû juvenilní artritidy). 2. Ankylosující 
spondylitis – Bechtûrevova choroba. 3. Séronegativní,
reaktivní a druhotné spondartitidy. 6. Metabolická one-
mocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá artritis, chondro-
kalcinóza, ochronotická artropatie). 7. Osteoporóza
primární a sekundární. 8. Bolestivé syndromy ‰lach,
úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ,
vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji
a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní
revmatismus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza
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v soustavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãe-
ní. 11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebro-
genní algick˘ syndrom funkãního i degenerativního
pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohy-
bového ústrojí a po ortopedick˘ch operacích, vãetnû
stavÛ po operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz
kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedick˘ch opera-
cích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfií-
prava pfied plánovanou náhradou kloubní; XI. Nemoci
koÏní: 7. Stavy po popáleninách po rekonstrukãních
v˘konech, stavy s rizikem smr‰Èování jizev do 6 mûsícÛ
od zhojení.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
V rámci volného ãasu nabízejí láznû Bechynû progra-
my prevence civilizaãních chorob, trávení volného ãasu
a programy wellness. Jsou zde organizovány exkurze,
zájezdy, náv‰tûvy kulturních programÛ a v˘lety do zají-
mav˘ch míst v okolí.
Mezi oblíbené sportovní aktivity lze zahrnout turistiku,
cykloturistiku, sportovní rybafiení, golf, tenis a jiné míão-
vé hry. ZájemcÛm lze rovnûÏ zajistit jízdu na koních,
vyhlídkové lety nebo zapÛjãení lodí pro jízdy na LuÏnici.
Oblíben˘mi cíly turistick˘ch vyjíÏdûk a jednodenních
zájezdÛ do okolí jsou náv‰tûvy v˘znamn˘ch historick˘ch
i pfiírodních památek jiÏních âech, jak˘mi jsou zámek
Hluboká nad Vltavou, âeské Budûjovice, âervená
Lhota, JindfiichÛv Hradec a ponûkud vzdálenûj‰í âesk˘
Krumlov.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Ubytování v Lázních Bechynû je zaji‰tûno v moderním
stylu v fiadû tradiãních lázeÀsk˘m domÛ nesoucích
jména BoÏena, Libu‰e, ·árka a Jana a také v novû
postaveném LázeÀském hotelu Olga, kter˘ zahájil pro-
voz v roce 2003. Ten soustfieìuje ve‰keré léãebné pro-
vozy lázní, vãetnû ordinací lékafiÛ, balneologické ãásti
s rehabilitaãnû-plaveck˘m bazénem, saunou, vífiivkou,
parní lázní a s bazénem pro relaxaci. Ubytovací kapa-
cita hotelu je 328 lÛÏek ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích,
vãetnû apartmánÛ s luxusním vybavením. K dispozici je
prádelna, souãástí hotelu jsou spoleãné prostory pro
zábavu a odpoãinek. Je moÏno si zapÛjãit jízdní kola,
knihy a ãasopisy. V lázeÀském areálu lze parkovat na
nehlídaném parkovi‰ti. Pobyt domácích zvífiat není
moÏn˘. Ve v‰ech lázeÀsk˘ch objektech platí zákaz kou-
fiení. Pobyty nejsou vhodné pro dûti.

■ Dopravní dostupnost
Bechynû je dobfie dostupná vlakem a autobusem na
trase Praha – Tábor – âeské Budûjovice nebo automobi-
lem ze smûrÛ: od Plznû po E49 do Písku, dále po silnici
ã. 23 do T̆ na nad Vltavou a odtud do Bechynû; z âes-
k˘ch Budûjovic buì po E55 smûr Tábor a Praha, nebo
po E49 smûr Písek a PlzeÀ s odboãením na silnici ã. 23
do T̆ na nad Vltavou a odtud do Bechynû; od Jihlavy
pfies Pelhfiimov do Tábora po silnici ã. 19.
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Poloha: Jihoãesk˘ kraj, okres JindfiichÛv Hradec
Láznû TfieboÀ se nalézají v jihov˘chodních âechách.
Mûsto je poloÏeno na náhorní rovinû ãlenûné ãetn˘mi
vodními plochami, v nadmofiské v˘‰ce 430 m. Nachází
se asi 30 km od rakousk˘ch hranic na trase âeské Budû-
jovice – Linz. Klima je mírné aÏ mírnû vlhké, v hork˘ch
létech pfiíjemné, ovlivnûné rozsáhl˘mi vodními plochami
a velkou intenzitou sluneãního záfiení.

■ Historie a souãasnost
Mûsto TfieboÀ je jedním z nejkrásnûj‰ích jihoãesk˘ch
mûst s historií sahající do 12. století. Od ãtrnáctého sto-
letí jsou jeho dûjiny spjaté s rodem RoÏmberkÛ. V pat-
náctém století tu pÛsobil Jakub Krãín z Jelãan, zaklada-
tel nejznámûj‰ích jihoãesk˘ch rybníkÛ Svût a RoÏmberk.
Posledního RoÏmberka Petra Voka vystfiídal rod ·vam-
berkÛ a od r. 1620 pfiejímají zdej‰í panství Schwarzen-
bergové. Mûsto tak opl˘vá fiadou historick˘ch pamûti-
hodností, hlavnû z období renesance.
Léãebn˘ch vlastností místní ra‰eliny vyuÏívali obyvatelé
TfieboÀska odedávna. Skuteãn˘ poãátek lázeÀství se zde
váÏe k roku 1883, kdy byl v blízkosti historického centra
vybudován první lázeÀsk˘ dÛm, tzv. Bertiny láznû. Dal‰í
rozvoj lázeÀství nastal aÏ ve druhé polovinû 20. století,
kdyÏ v roce 1960 získala TfieboÀ statut lázeÀského
mûsta. V roce 1975 byl dobudován v klidném prostfiedí
na bfiehu rybníka Svût moderní lázeÀsk˘ komplex Lázní
Aurora. LázeÀsk˘ provoz Tfiebonû je tím dnes rozdûlen
do dvou lokalit.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Mûstská památková rezervace TfieboÀ je bohatá na his-
torické památky. Klienti lázní mohou nav‰tívit tfieboÀsk˘
zámek, Schwarzenbergskou hrobku, tfieboÀsk˘ klá‰ter
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augustiniánÛ, tfieboÀsk˘ oblastní archiv, nedalek˘
zámek v Hluboké nad Vltavou a fiadu dal‰ích pamûti-
hodností. Mezi atraktivní místa v okruhu 50 km lze
zafiadit historická mûsta âeské Budûjovice, JindfiichÛv
Hradec, âesk˘ Krumlov, dále pak Nové Hrady, Slavoni-
ce nebo StráÏ nad NeÏárkou.
TfieboÀ se nalézá ve stfiedu TfieboÀské pánve, jejíÏ velká
ãást je souãástí Chránûné krajinné oblasti TfieboÀsko.
Díky mimofiádné pfiírodní rozmanitosti a bohatství byla
tato oblast vyhlá‰ena biosférickou rezervací UNESCO.
K pfiírodovûdn˘m procházkám slouÏí ãetné nauãné stez-
ky okolo Tfiebonû. Z osmadvaceti maloplo‰n˘ch chránû-
n˘ch území má pût statut národní pfiírodní rezervace:
soustava rybníkÛ Velk˘ a Mal˘ Tis˘ u Lomnice nad LuÏ-
nicí, pfiirozen˘ meandrující tok LuÏnice se zbytky luÏních
lesÛ – Stará fieka, ra‰elini‰tû Ruda na jiÏním bfiehu
Horusického rybníka, jiÏní ãásti Chránûné krajinné
oblasti TfieboÀsko, zachovalá ra‰elini‰tû pfiechodového
typu porostlá blatkov˘mi bory âervené blato a Îofinka.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
V tûsné blízkosti lázní se nalézají rozsáhlá ra‰elini‰tû
s velk˘mi zásobami slatiny a ra‰eliny rÛzn˘ch druhÛ.
Nejkvalitnûj‰í jsou slatiny sirno-Ïelezité. NejdÛleÏitûj‰í
souãástí komplexní lázeÀské léãby jsou koupele ra‰eli-
nové, pfiípadnû slatinné, dále koupele ze slatinn˘ch
v˘luhÛ, ra‰elinové zábaly, vodoléãba a fyzikální léãba.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, plaveck˘ bazén
se slanou vodou, whirlpool, sauna, pára, skotské stfiiky.
Koupele: slatinná, perliãková, pfiísadová (jodová, solfa-
tanová, bylinková), uhliãitá, vífiivá ãásteãná, hydroma-
sáÏní (Hydrojet).
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentová, aro-
matická, lymfodrenáÏ manuální i pfiístrojová, pfiístrojo-
vá (japonské masáÏní lÛÏko).
Fyzikální terapie: galvanická lázeÀ, iontoforéza, dia-
dynamik, interference, stimulaãní proudy, diatermie,
magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, biolampa, laser, solarium, „jasné
svûtlo“.
Termoterapie: slatinné zábaly, parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, cviãení v bazénu
i na pfiístrojích, fitness.
Reflexní léãba: akupunktura.
Dal‰í: inhalace, oxygenoterapie, insuflace CO2.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
VI. Nemoci nervové: 3. Kofienové syndromy vertebro-
genního pÛvodu. VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
1. Revmatoidní arthritis st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artriti-
dy). 2. Ankylosující spondylitis – Bechtûrevova choroba.
3. Séronegativní, reaktivní a druhotné spondartitidy. 
5. Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurolo-
gická a plicní onemocnûní. 6. Metabolická onemocnûní
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s postiÏením kloubÛ (dnavá artritis, chondrokalcinóza,
ochronotická artropatie). 7. Osteoporóza primární
a sekundární. 8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz
podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏe-
ní zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûr-
n˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatiz-
mus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza
v soustavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãe-
ní. 11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebro-
genní algick˘ syndrom funkãního i degenerativního
pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohy-
bového ústrojí a po ortopedick˘ch operacích, vãetnû
stavÛ po operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz
kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedick˘ch opera-
cích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfií-
prava pfied plánovanou náhradou kloubní.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Láznû Aurora a Bertiny láznû nabízejí vedle standard-
ních sluÏeb pestr˘ v˘bûr programÛ orientovan˘ch na
celkovou kvalitu volného ãasu, na rekreaci a aktivní
odpoãinek, rekondiãní a relaxaãní terapii, na pobyty
slouÏící k regeneraci tûla, navození psychické pohody
a odpoãinku.
Láznû nabízejí mnoho pfiíleÏitostí k provozování vod-
ních sportÛ. TfieboÀ poskytuje klientÛm lázní pfiíleÏitost
ke kulturnímu vyÏití v mnoha oblastech. Informaãní stfie-
disko mûsta nabízí na tfieboÀském zámku trvalou expo-
zici TfieboÀsko, krajina a lidé. Mûsto pofiádá pravidelné
kulturní akce, jako mezinárodní festival animovan˘ch
filmÛ ANIFEST, mezinárodní festival dechov˘ch hudeb,
dále folkov˘ festival Okolo Tfiebonû, festival Pocta Emû
Destinové nebo vánoãní v˘stavy TfieboÀsk˘ advent.
V místû je rovnûÏ mûstské divadlo a kino.
Ke sportovním aktivitám slouÏí tenisová hala, fitness-
-centrum a tûlocviãny, pÛjãovna kol pro cykloturistiku.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Bertiny láznû jsou poloÏeny v historickém jádru mûsta
Tfiebonû. Poskytují slatinné koupele a zábaly, souãástí
lázní je také vodoléãebn˘ komplex s víceúãelov˘m reha-
bilitaãním bazénem a s rÛzn˘mi masáÏními efekty. Sou-
ãástí lázeÀské nabídky jsou rekondiãní a relaxaãní
pobyty. Objekt nabízí pedikúru, manikúru, kosmetiku
a kadefinictví. Pfiíjemné posezení v nekufiáckém prostfie-
dí nabízí novû vybudovaná luxusní restaurace Adéla se
salonkem na pofiádání spoleãensk˘ch akcí a schÛzek.
Moderní lázeÀsk˘ komplex vzájemnû propojen˘ch
budov Láznû Aurora, kter˘ se nachází na západním
okraji mûsta v klidném prostfiedí rozsáhlého parku na
bfiehu rybníka Svût, je vybaven 450 lÛÏky, velk˘m foyer,
spoleãensk˘m sálem s kavárnou, restaurací, bary,
obchody, v˘tahy, knihovnou, smûnárnou, pÛjãovnou
kol, kadefinictvím, kosmetikou, pedikúrou a dal‰ími sluÏ-
bami. V‰echny sluÏby jsou urãeny i vefiejnosti, vãetnû
nové relaxaãní haly s tûlocviãnou a fitness-centrem.
LázeÀsk˘ komplex Aurora disponuje rovnûÏ moderním
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balneologick˘m provozem, ve kterém jsou poskytovány
ve‰keré pfiedepsané procedury.
Moderní ubytovací komplex Nov˘ Svût se nachází
nedaleko historické ãásti Tfiebonû, v blízkosti lázeÀského
domu Aurora. Nov˘ Svût disponuje 39 apartmány.
V objektu je k dispozici recepce s doplÀkov˘m prodejem
a místnost pro podávání snídaní. Parkovat je moÏno
v areálu. Procedury se provádûjí v blízkém lázeÀském
komplexu Aurora.
TfieboÀské Kongresové a kulturní centrum Roháã nabízí
prostory pro pofiádání konferencí, odborn˘ch ‰kolení,
semináfiÛ a marketingov˘ch akcí aÏ pro 600 úãastníkÛ.
V prostorách centra se rovnûÏ pofiádají koncerty, recep-
ce, plesy, galaveãery, diskotéky a taneãní veãery.

■ Dopravní dostupnost
Láznû v Tfieboni jsou velmi dobfie dostupné vlakem
a autobusem. Îelezniãní stanice TfieboÀ je na hlavní
trase trati Praha – Tábor – âeské Velenice. Automobilem
lze na místo dojet z Jindfiichova Hradce po silnici ã. 34
a z âesk˘ch Budûjovic po E49 a E551, z rakouského
Linze na sever po E55 pfies âeské Budûjovice do Tfiebo-
nû po E49, E551. LázeÀská zafiízení mají vlastní dopra-
vu. Provoz lázní je celoroãní.



Poloha: Jihoãesk˘ kraj, okres Písek
LázeÀské sanatorium se nalézá v obci VráÏ, v klidném
podhorském prostfiedí poblíÏ fieky Otavy, v nadmofiské
v˘‰ce 455 m. Okresní mûsto Písek je vzdáleno 10 km.
Sanatorium obklopuje rozsáhl˘ park, v jehoÏ blízkosti
jsou ãetné pfiírodní rezervace. Klimatické podmínky jsou
mírné, typické pro jiÏní âechy.

■ Historie a souãasnost
Základem pro vznik sanatoria se stal zámek postaven˘
v roce 1875 v novogotickém slohu ãesk˘m ‰lechtick˘m
rodem LobkowiczÛ, ktefií zde mûli svou letní rezidenci
aÏ do roku 1926. Sanatorium bylo zaloÏeno jedním
z nejlep‰ích ãesk˘ch neurologÛ profesorem Vítkem
v roce 1936. Hned od zaãátku se specializovalo pfiede-
v‰ím na lázeÀskou rehabilitaci nervov˘ch chorob,
pozdûji pak také na choroby pohybového ústrojí.
V roce 1992 se Rehabilitaãní sanatorium VráÏ zmûnilo
na soukrom˘ rehabilitaãní ústav. V souãasnosti je mís-
tem vyhledávan˘m lázeÀsk˘mi hosty nejen z âeské
republiky, ale i ze zahraniãí. V lázeÀském sanatoriu je
moÏné absolvovat rovnûÏ tzv. ozdravné pobyty s indivi-
duálním v˘bûrem léãebn˘ch procedur po pfiedchozí
konzultaci s lékafiem. LázeÀsk˘m hostÛm je novû nabí-
zena nejstar‰í v˘chodní metoda léãení Ajurvéda – vûda

o dlouhém Ïivotû – jejíÏ kofieny sahají do Indie, kde
vznikla asi pfied pûti tisíci lety. Sanatorium se tak stalo
prvním lázeÀsk˘m zafiízením na jihu âech, ve kterém
terapeuti ze Srí Lanky provádûjí lázeÀsk˘m i ambulant-
ním hostÛm fiadu ajurvédsk˘ch procedur a masáÏí.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Okolí VráÏe nabízí bohat˘ v˘bûr historick˘ch a kultur-
ních památek. Kromû blízkého mûsta Písku s fiadou his-
torick˘ch stavebních památek stojí za zmínku nejv˘-
znamnûj‰í hrady a zámky v okolí – Zvíkov, Orlík
a Hluboká nad Vltavou – a historická mûsta Blatná,
Bechynû, T̆ n nad Vltavou, Tábor a âesk˘ Krumlov. Na
pfiání je moÏno zorganizovat vyjíÏìky na lodích na pfie-
hradû Orlík nebo na Lipnû.
V blízkém okolí se nacházejí rozsáhlé lesy. Pfiíznivá
poloha rehabilitaãního sanatoria ve VráÏi umoÏÀuje
krátké v˘lety v povodí Otavy a Vltavy po dobfie znaãe-
n˘ch turistick˘ch cestách. Vzdálenûj‰í jsou pak oblasti
CHKO TfieboÀsko a Boubínsk˘ prales v CHKO ·umava.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Pfiírodním léãiv˘m zdrojem je prostá zemitá slatina
spolu s klimatem a léãebn˘m reÏimem. Léãí se zde
nemoci nervové a du‰evní.
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■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání, cviãení v bazénu, sauna.
Koupele: perliãková, pfiísadová (uhliãitá, jodová, bylin-
ná), vífiivá.
MasáÏe: klasická, reflexní, vazivová, podvodní, lymfod-
renáÏe (manuální i pfiístrojové).
Fyzikální terapie: galvanizace, iontoforéza, dvou
a ãtyfikomorová galvanická lázeÀ, diadynamik, interfe-
rence, krátkovlnná diatermie, ultrazvuk, magnetotera-
pie, myostimulace.
Svûtloléãba: solux, solarium.
Termoterapie: ra‰elinové zábaly a obklady, parafín,
kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová i individuální.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: inhalace, oxygenoterapie, insuflace CO2.
Nadstandardní: floating.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
VI. Nemoci nervové: 1. Chabé obrny (ne po úrazu),
poinfekãní polyradikuloneuritidy, postpoliomyelitick˘
syndrom. 2. Polyneuropatie s paretick˘mi projevy.
3. Kofienové syndromy vertebrogenního pÛvodu. 
4. Zánûtlivé nemoci centrálního nervstva se spasticko-
paretick˘mi známkami (stavy po meningoencefalitidách
a myelitidách). 5. Hemiparézy a paraparézy cévního
pÛvodu. 6. Stavy po poranûních a operacích centrální-
ho a periferního nervstva s poruchami hybnosti. 
7. Roztrou‰ená skleróza a demyelinizaãní onemocnûní.
8. Nervosvalová onemocnûní primární, sekundární
i degenerativní. 9. Syringomyelie s paretick˘mi projevy. 
10. Dûtská mozková obrna pfii moÏnosti samostatné
chÛze. 11. Parkinsonova choroba. VII. Nemoci pohybo-
vého ústrojí: 8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz
podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏe-
ní zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûr-
n˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatis-
mus celkov˘ a lokalizovan˘. 12. Vertebrogenní algick˘
syndrom funkãního i degenerativního pÛvodu, soustav-
nû léãen˘. 13. Skoliózy idiopatické i jiné. 14. Stavy po
úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch opera-
cích, vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
nek a stenóz kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortopedic-
k˘ch operacích s pouÏitím náhrady kloubní. 16. Pfied-
operaãní pfiíprava pfied plánovanou náhradou kloubní.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Rehabilitaãní sanatorium ve VráÏi organizuje a pofiádá
rÛzné kulturní akce, taneãní veãery, módní pfiehlídky
a koncerty. Má vlastní knihovnu a spoleãenskou míst-
nost. Nabízí celou ‰kálu rekreaãních sportÛ, vãetnû
golfu (v Kestfianech u VráÏe), tenisu, kuÏelek, badminto-
nu a stolního tenisu. V areálu sanatoria je pro lázeÀské
hosty k dispozici venkovní koupali‰tû, posilovna, sauna
a solárium. Bowling a squash si lze uÏít v nedalekém
Písku. Dále lze zajistit pro klienty lázní vyjíÏìky na
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koních v Písku a ve ·tûticích. Rybafiení se lze vûnovat na
Orlické pfiehradû i v jin˘ch rybáfisk˘ch oblastech. V sa-
natoriu je pÛjãovna kol a v okolí se nachází síÈ cykloste-
zek. Cyklisté i pû‰í turisté mohou také vyráÏet do vzdá-
lenûj‰ích míst, s moÏností pfienocovat mimo sanatorium.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Sanatorium VráÏ se specializuje na rehabilitaãní lázeÀ-
skou léãbu nemocn˘ch s neurologick˘mi onemocnûními
a s poruchami pohybového aparátu. V‰echny procedu-
ry jsou soustfiedûny pod jednou stfiechou. Sanatorium
tvofií komplex tfií budov, které jsou navzájem bezbarié-
rovû propojeny zastfie‰en˘m a vytápûn˘m koridorem, je
tedy moÏné absolvovat v‰echny léãebné procedury,
aniÏ by klienti museli opustit léãebné zafiízení. Mezi
standardní sluÏby patfií recepce, internet, koupací plá‰-
tû, Ajurvéda-shop, kadefinictví, kosmetika, manikúra,
pedikúra, úschovna cenností.

■ Dopravní dostupnost
V˘hodná geografická poloha sanatoria umoÏÀuje
snadn˘ pfiístup autem. Sanatorium se nachází necel˘ch
5 km severnû od Písku. Pfiístup od Plznû po E49 a silnici
ã. 20 do Písku, od âesk˘ch Budûjovic po E49 a ã. 22
a z Tábora po silnici ã. 33 do Písku.



Poloha: Jihoãesk˘ kraj, okres âeské Budûjovice
Terãino údolí se rozkládá jihozápadnû od mûsta Nové
Hrady, pfiibliÏnû 5 km od ãesko-rakousk˘ch hranic.
Mûsto Nové hrady se rozkládá v nadmofiské v˘‰ce
541 m nad fiíãkou Stropnice. Klimatické podmínky jsou
zde podhorské, mírné.

■ Historie a souãasnost
Nové Hrady patfií mezi nejstar‰í ‰lechtická sídla na
na‰em území. Zakladatelem hradu byl ve 13. století Vít-
kovec Ojífi. Hrad byl v prÛbûhu staletí pfiestavován,
neboÈ byl nûkolikrát dobyt, vyplenûn a vypálen. Posled-
ním rodem, kter˘ vlastnil Star˘ hrad a panství Nové
Hrady, byl rod BuquoyÛ, kterému je daroval v roce
1620 císafi Ferdinand II. Nové Hrady v‰ak jiÏ jako sídlo
nevyhovovaly, a proto byla na v˘chodní stranû námûstí
zbudována tzv. Rezidence. Od té doby jeho v˘znam
upadal a slouÏil jako s˘pka, skladi‰tû a obydlí pro
zamûstnance buquoyské správy aÏ do roku 1945.
V roce 2000 byla dokonãena nároãná oprava Starého
hradu. Jsou zde vystaveny rodové portréty, zbranû, oje-
dinûlé akvarely s námûtem Terãina údolí a fiada dal‰ích
pÛvodních sbírek. Terãino údolí nese jméno po hrabûnce
z rodu BuquoyÛ. Nechala zde v roce 1788 vybudovat
malé láznû a v roce 1803 dala postavit Modr˘ dÛm,
v nûmÏ ráda trávila prázdniny. Modr˘ dÛm byl zniãen
povodní v roce 1915, hrabûnka v‰ak dále areál roz‰ifio-
vala o dal‰í stavby, stezky a pomníãky. Její úsilí vyvrcho-
lilo zfiízením umûlého vodopádu a v˘sadbou exotick˘ch
dfievin. V jejích Lázniãkách je dnes stylov˘ penzion
a celé údolí poskytuje jedineãné turistické prostfiedí pro
aktivní odpoãinek v pfiírodû.
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Tereziiny lázniãky
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Barokní divadlo v âeském Krumlovû

Klá‰ter Zlatá koruna

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Kromû hradu ve mûstû leÏí asi 6 km na západ od Terãi-
na údolí tvrz Îumberk. Dále je moÏné po turistické stez-
ce nav‰tívit nejstar‰í dochovanou gotickou stráÏní tvrz
Cukn‰tejn.
Láznû leÏí na území pfiírodního parku Novohradské
hory. Terãino údolí s b˘val˘mi láznûmi bylo vyhlá‰eno
národní pfiírodní památkou.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
V létû je moÏné vyuÏít v okolí chránûného pfiírodního
území Novohradské hory síÈ znaãen˘ch turistick˘ch cest
a cyklostezek a uÏít si lukostfielbu, paintball ãi jízdu na
koni. Empírov˘ a klasicistní areál parku nesl v 19. století
pfiiléhav˘ název Zahrada pfiátelství. V zimním období
lze v místû nav‰tívit blízká horská stfiediska Novohrad-
sk˘ch hor, která volnû pfiecházejí do sousedního Dolní-
ho Rakouska (Harmanschlag, Karlstift).

■ Penzion Tereziiny lázniãky
Penzion se nalézá uprostfied lesoparku v romantickém
Terãinû údolí, v klidném prostfiedí s v˘born˘mi klimatic-
k˘mi podmínkami. K vybavení penzionu patfií recepce,
restaurace a letní zahrádka. Ubytovací ãást, restauraãní
ãást a pavilon wellness-centra jsou samostatnû stojící
budovy. Parkování je zdarma, pfiímo v objektu penzio-
nu. Penzion poskytuje sluÏby a procedury v pÛvodních
prostorách pavilonu, kde se dochovala i sauna s bazén-
kem v jeskyni. Po modernizaci prostor byly sluÏby roz‰í-
fieny o masáÏe, aromamasáÏe, termora‰elinné obklady,
reflexní terapii nohou, kosmetiku, pedikúru, manikúru,
nehtov˘ design a solárium.

■ Dopravní dostupnost
Nové Hrady jsou dobfie pfiístupné automobilovou
dopravou po hlavních trasách z âesk˘ch Budûjovic po
E49 a E551 a z Tfiebonû po silnici ã. 154 nebo z Budû-
jovic pfies Trhové Sviny po silnici ã. 156. Pfiístup do Terãi-
na údolí je pouze po cyklistické a pû‰í stezce. Náv‰tûv-
níci Tereziin˘ch lázniãek mohou dojet aÏ k penzionu po
vyhrazené cestû.
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Region soudrÏnosti Jihov˘chod sestává ze dvou územních celkÛ – kraje Vysoãina a Jiho-
moravského kraje. Na severu sousedí s regiony soudrÏnosti Stfiední Morava a na seve-
rozápadní stranû s krajem královéhradeck˘m. Jeho západní hranici tvofií kraje stfiedo-

ãesk˘ a jihoãesk˘. Rozlohou je druh˘m nejrozsáhlej‰ím po regionu Jihozápad.
Krajinná charakteristika Jihov˘chodních âech je urãena polohou území v âeském masivu,
Karpatech, Západopanonské pánvi a âeskomoravské vrchovinû. Hranice mezi v˘‰e uvede-
n˘mi geologick˘mi soustavami probíhá V˘‰kovskou bránou, Brnem a severozápadním
okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu.
Geografická poloha, pfiírodní podmínky a historick˘ v˘voj tohoto regionu vytváfiejí vhodné
podmínky dal‰ího ekonomického rozvoje zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Vyso-
ãina a Jihomoravsk˘ kraj nabízejí pfiíleÏitosti k letní i zimní turistice v jedné z ekologicky nej-
ãist‰ích oblastí âeské republiky. Národní park Podyjí, biosférická rezervace UNESCO Dolní
Morava a chránûné krajinné oblasti Moravsk˘ kras, Pálava, Bílé Karpaty, Îìárské vrchy
a Îelezné hory jsou pfiírodní lokality nadregionálního i mezinárodního v˘znamu.
Znaãn˘ potenciál regionu Jihov˘chod pfiedstavují jeho kulturnû-historické památky. Celo-
evropskou dÛleÏitost mají památky uvedené na seznamu UNESCO – historické jádro mûsta
Telã, areál národní kulturní památky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hofie u Îìáru nad Sázavou, Ïidovská ãtvrÈ a bazilika sv. Prokopa v Tfiebíãi, Lednicko-valtic-
k˘ areál v Lednici a vila Tugendhat v Brnû. 
Za historií Velké Moravy je moÏné se vydat do Znojma, sídla moravsk˘ch kníÏat 11. století,
s cenn˘mi románsk˘mi památkami. V Uherském hradi‰ti byly odkryty památky Velkomorav-
ské fií‰e jiÏ z 9. století. Dochovaná archeologická nalezi‰tû z této doby jsou národní kulturní
památkou.
V˘znamné jsou z hlediska cestovního ruchu rovnûÏ památkové rezervace v Brnû, Jihlavû,
Mikulovû, Pelhfiimovû a Znojmû. Dále se zde nacházejí poãetné mûstské památkové zóny,
lidová architektura, hrady, zámky a církevní architektura.

VYSOČINA A JIŽNÍ MORAVA

NUTS 2
CZ06

http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/


âeskomoravská vysoãina nabízí v zimû dobré podmínky zejména pro zimní sporty.
Îìárské vrchy jsou lyÏafisk˘m centrem celostátního v˘znamu. Pokraãuje zde budování
nov˘ch cyklostezek. Regionem prochází i nûkolik mezinárodních cykloturistick˘ch ste-
zek „Greenways“ na trasách Praha – VídeÀ, Jantarová stezka: Krakov – Morava –
VídeÀ nebo cyklostezka Brno – VídeÀ. V jihov˘chodním regionu se nachází také kvalitní
síÈ dobfie znaãen˘ch pû‰ích turistick˘ch cest.
DÛleÏitou úlohu pfii rozvoji cestovního ruchu a podpofie náv‰tûvnosti regionu hrají
poãetné kulturní, sportovní a spoleãenské nadregionální události, jak˘mi jsou meziná-
rodní motoristické závody Velká cena, ãetné folklorní a hudební festivaly a pravidelné
mezinárodní veletrhy v Brnû.
Hospodáfisk˘ v˘znam regionu je dán v˘hodnou polohou pfii hranicích s Rakouskem
a Slovenskem, která odedávna pfiedstavuje strategickou kfiiÏovatku Evropy. Podél zdej-
‰ích fiek se po staletí zrodilo mnoÏství mûst a vesnic, na svazích jiÏní Moravy se dodnes
rozprostírají krásné vinice a ovocné sady.
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Poloha: Jihomoravsk˘ kraj, okres Hodonín
Hodonín leÏí v jiÏním cípu Moravy v níÏinû podél dolní-
ho toku nejvût‰í moravské fieky Moravy, v nadmofiské
v˘‰ce 167 m. Mûsto se nachází uprostfied Moravského
Slovácka, v nevelké vzdálenosti od blízk˘ch kopcÛ
Bíl˘ch Karpat, ChfiibÛ i Îdánického lesa. Klima je zde
níÏinné, pfiíznivû teplé. Hodonín má nejvy‰‰í prÛmûrné
roãní teploty v celé âR.

■ Historie a souãasnost
První písemná zpráva o Hodonínû je z roku 1046.
Hodonínsko je známo tûÏbou ropy a zemního plynu.
V padesát˘ch letech dvacátého století upozornili naftafii
na skuteãnost, Ïe voda, kterou pfii tûÏbû ropy odãerpá-
vají, obsahuje v˘razné mnoÏství jodu. Tfii hlavní vrty
jsou v obci LuÏice a pocházejí z roku 1951. Tento
poznatek vedl lékafie hodonínské nemocnice k empiric-
kému v˘zkumu úãinkÛ hodonínsk˘ch vod. S úspûchem
zde zaãali léãit pacienty, ktefií za války utrpûli tûÏká zra-
nûní kostí, a zamûfiili se i na léãbu pacientÛ s poruchami
pohybového ústrojí. V sedmdesát˘ch letech minulého
století pfievzal v˘zkum hodonínské vody V˘zkumn˘
ústav balneologick˘ v Mariánsk˘ch Lázních, aby provû-

fiil její skuteãné léãebné úãinky. Na základû v˘sledkÛ
léãby bylo doporuãeno v Hodonínû vybudovat láznû.
Láznû Hodonín patfií k nejmlad‰ím zafiízením tohoto
typu v âeské republice. Jsou umístûny v novû zrekon-
struovaném parku na okraji mûsta. Jejich provoz byl
zahájen v roce 1979. Tehdy byly souãástí státní lázeÀ-
ské organizace Luhaãovice.
Hodonínskou léãebnu získalo v roce 1993 do svého
majetku mûsto Hodonín, a tím vznikly samostatné Láznû
Hodonín. V roce 2006 byla otevfiena nová budova,
která je s pÛvodními láznûmi propojena zastfie‰en˘m
koridorem, aby se blahodárn˘mi úãinky jodobromo-
v˘ch vod mohli pacienti léãit po cel˘ rok. Zaãátkem roku
2007 vzniklo v nedaleké Lednici nové lázeÀské zafiízení
s rehabilitaãním bazénem a balneoprovozem.

■ Historické a pfiírodní dominanty
Hodonín je rodn˘m mûstem prvního prezidenta ãesko-
slovenské republiky T. G. Masaryka. V okolí je fiada
v˘znamn˘ch historick˘ch památek – památník Velké
Moravy v Mikulãicích, zámek Lednice, zámky v Milovi-
cích a Buchlovicích (s láznûmi Smrìavka). Hosté mohou
nav‰tívit hrad Buchlov, skanzen lidové architektury ve
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StráÏnici i slavné poutní místo Velehrad. V nejbliÏ‰ím
okolí mûsta Hodonín je moÏné nav‰tívit Lednicko-valtic-
k˘ areál naz˘van˘ také Zahrada Evropy, kter˘ se roz-
kládá na plo‰e 200 km2. Dal‰í v˘znamné historické
a kulturní památky jsou v okolí Hodonína. V Hodonínû
mÛÏe náv‰tûvník zavítat také do zoologické zahrady,
nav‰tívit Masarykovo muzeum, zajít do galerie v˘tvar-
ného umûní nebo si prohlédnout krásy fieky Moravy
z paluby lodi Konstancie.

■ V˘znamné osobnosti
Láznû nav‰tívily za dobu jejich krátkého trvání desítky
v˘znamn˘ch osobností, mezi nimi i spisovatelé Jifií
Mahen, Ivan Olbracht. Dále zde pobyli krátce slavn˘
francouzsk˘ sochafi Auguste Rodin, britsk˘ historik
Robert W. Seton-Watson a dal‰í.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Léãiv˘m zdrojem v Lázních Hodonín je jodobromová
voda, která patfií sv˘m vysok˘m obsahem jodov˘ch solí
a nízkou mineralizací mezi nejkvalitnûj‰í vody svého
druhu v Evropû. Na rozdíl od chloru se vyskytuje v orga-
nick˘ch komplexech a má v˘znaãnou pfiíbuznost k tu-
kÛm a aminokyselinám.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, vífiivá koupel
skupinová.
Koupele: jodobromová koupel uhliãitá vodní i suchá,
perliãková, pfiísadová, (ra‰elinov˘ extrakt), vífiivá a stfií-
davá konãetinová, celotûlová vífiivka, Haufeho koupele.
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentová
a vazivová, lymfodrenáÏ manuální a pfiístrojová.
Fyzikální terapie: galvanizace, iontoforéza, diadyna-
mik, interference, TENS, Träbertovy proudy, krátko
a ultravlnná i mikrovlnná diatermie, stimulace oslabe-
n˘ch svalÛ, myofeedback ultrazvuk, vakuokompresní
terapie.
Svûtloléãba: laser.
Termoterapie: peloidní obklad, parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, v bazénu, cviãe-
ní na pfiístrojích, relaxaãní techniky, trakce ruãní a pfií-
strojová.
Reflexní léãba: mobilizace, manipulace, techniky mûk-
k˘ch tkání.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2.
Nestandardní masáÏe: aromamasáÏ.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
II.Nemoci obûhového ústrojí: 8. Onemocnûní tepen kon-
ãetin. 9. Stavy po zánûtech Ïil, trombózách a operacích
varixÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém. VII. Nemoci pohybo-
vého ústrojí: 1. Revmatoidní artritis st. I. – IV. (vãetnû
juvenilní artritidy). 2. Ankylosující spondylitis, Bechtûre-
vova choroba. 3. Séronegativní, reaktivní a druhotné
spondartitidy. 8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz
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podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏe-
ní zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûr-
n˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatiz-
mus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza v sou-
stavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãení. 
11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebrogenní
algick˘ syndrom funkãního i degenerativního pÛvodu,
soustavnû léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohybového
ústrojí a po ortopedick˘ch operacích, vãetnû stavÛ po
operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu
pátefiního.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
V‰echny sluÏby zaji‰Èuje moderní léãebn˘ lázeÀsk˘
areál. Jodové láznû jsou umístûny v budovách na seve-
rov˘chodním okraji mûsta Hodonína. Areál lázní má
rozsáhlou parkovou úpravu s udrÏovan˘mi pû‰ími ces-
tami. Budova s pfiízemním traktem jodov˘ch lázní je
vpravo od pfiíjezdové cesty k areálu. Souãasné láznû
mají ubytovací kapacitu 200 lÛÏek. Dále je zde mo-
derní vodoléãebn˘ pavilon s bazénem a vífiivkou.
V fiíjnu 2006 byla otevfiena nová budova s kapacitou
104 lÛÏek, která je bezbariérovû propojena se stávající
budovou. Zafiízení má men‰í balneoprovoz, kongresov˘
sál a dvû jídelny s kapacitou 58 míst. LázeÀ‰tí hosté jsou
ubytováni v jednolÛÏkov˘ch a dvoulÛÏkov˘ch pokojích
s klimatizací. K vybavení pokojÛ patfií televizor, telefon
a rádio. Nûkteré pokoje mají terasu s v˘hledem do
parku a okolní krajiny. Speciálnû upravené jsou pokoje
pronepohyblivé pacienty. Bezbariérov˘ pfiístup je za-
bezpeãen ve v‰ech ãástech budovy.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Pobyt hostÛ v Lázních Hodonín zpfiíjemÀuje fiada kultur-
ních akcí a programÛ. Snahou vedení lázní je pfiiblíÏit
hostÛm pfiedev‰ím krásy folklóru Moravského Slovácka
pravideln˘mi besedami a vystoupení folklórních soubo-
rÛ. V areálu je k dispozici i dobfie vybavená knihovna
s moÏností internetového pfiipojení.
V letních mûsících je hostÛm k dispozici koupali‰tû.
LázeÀ‰tí hosté si mohou zaplavat v krytém plaveckém
bazénu nebo shlédnout hokejov˘ zápas na zdej‰ím zim-
ním stadionu. CyklistÛm slouÏí pÛjãovna kol.
Mûstské informaãní stfiedisko je bohatû zásobeno infor-
maãními materiály o mûstû i okolí. Stfiedisko poskytuje
bliÏ‰í informace a nabízí i celoroãní kalendáfie spole-
ãensk˘ch, kulturních i sportovních akcí, k nimÏ patfií
i bohatá nabídka turistick˘ch vycházek a v˘letÛ.

■ Dopravní dostupnost
Do mûsta je dobré spojení po silnici i po Ïeleznici.
Mûsto Hodonín je dobfie pfiístupné po dálniãní trase D2
(E65) Brno – Bratislava a z jihu na severov˘chod po
protínající vnitrostátní silnici ã. 55 z Bfieclavi na Hodo-
nín a Uherské Hradi‰tû. Îelezniãní stanice je na hlavní
trase Bfieclav – Uherské Hradi‰tû. Dobrá je i síÈ mûstské
hromadné dopravy.
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Poloha: Jihomoravsk˘ kraj, okres Bfieclav
Lednice leÏí mezi Bfieclaví a Mikulovem, v nadmofiské
v˘‰ce 173 m. V nivû Dyje vytváfií fieka soustavu boãních
ramen a kanálÛ, které svírají pás luÏních lesÛ a luk.
Klima je níÏinné, s vlhãími a chladnûj‰ími podnebními
podmínkami díky údolní poloze.

■ Historie a souãasnost
První doklady o existenci osídlení jsou z roku 1222.
V roce 1332 vlastnili znaãnou ãást mûsteãka Lichtenstei-
nové a místo se pak stalo stfiediskem jejich panství jako
protûj‰ek majetkové drÏby na dolnorakouské stranû na
panství valtickém. V roce 1638 pfiikoupil je‰tû Karel
Eusebius z Lichtensteina bfieclavské panství, a tak vlast-
nili Lichtensteinové podél obou stran moravsko-rakous-
ké hranice ohromn˘ komplex pÛdy, vãetnû tfií mûst
a nûkolika desítek vsí. Lednice byla jedním z mûsteãek,
jejichÏ v˘znam díky stavitelské a hospodáfiské ãinnosti
majitelÛ pfiesáhl hranice lichtensteinského panství. Pfie-
vzetí Lednice Lichtensteiny a blízkost jejich hlavního
sídelního mûsta Valtic vedly k úzkému propojení obou
panství. V roce 1715 byla stará cesta z Valtic do Ledni-
ce pfiebudována v nádhernou alej. Dnes nese jméno
pfiedního moravského básníka Petra Bezruãe. 
Lichtensteinové v 16. století postupnû vybudovali z míst-
ního pohraniãního hradu honosné renesanãní sídlo
obklopené zahradou, která se stala základem dne‰ního
rozsáhlého zámeckého parku. S v˘vojem názorÛ na
architekturu prodûlával renesanãní zámek pfiestavby.
Na sklonku 17. století byl za úãasti v˘znamného archi-
tekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu a po nûm
Domenica Martineliho zámek pfiebudován v barokním
stylu. K dal‰ím pfiestavbám do‰lo koncem 18. a poãát-
kem 19. století. V té dobû se Lichtensteinové vûnovali
hlavnû rozsáhl˘m úpravám krajiny a budování fiady
oddechov˘ch staveb v parku a krajinû mezi Valticemi,
Bfieclaví a Lednicí. 
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K nejrozsáhlej‰ím rekonstrukcím zámeckého areálu
do‰lo v polovinû 19. století. Dne‰ní podoba zámku Led-
nice je v˘sledkem pfiestavby z let 1846–1858 v duchu
anglické novogotiky pod vedením architekta Jifiího Win-
gelmullera a jeho nástupce Jana Heidricha. Z barokní-
ho období se dochovala budova jízdárny z konce 17.
století od architekta J. B. Fischera z Erlachu. Vefiejnosti
pfiístupné místnosti v pfiízemí zámku vynikají bohatostí
fiezbáfiské v˘zdoby. Na v˘chodní stranû pfiiléhá
k zámku skleník postaven˘ v letech 1843–1845 podle
projektu P. H. Desvignese. Francouzská zahrada a roz-
sáhl˘ anglick˘ park jsou obohaceny ãetn˘mi romantic-
k˘mi stavbami.
Dne‰ní Láznû Lednice vznikly za podpory svazku Jiho-
moravské láznû. Spoleãnû s Hodonínem získaly dotace
na podporu ãeského lázeÀství z fondÛ Evropské unie
a zaãátkem roku 2007 byl v Lázních Lednice zahájen
léãebn˘ provoz. Toto nové zafiízení s ubytovací kapaci-
tou 84 lÛÏek a s rehabilitaãním bazénem a balneopro-
vozem bylo otevfieno v oblasti pfiírodních krás Lednicko-
-valtického areálu. Rehabilitaãnû-rekreaãní zafiízení se
orientuje stejnû jako láznû Hodonín na léãbu pohybové-
ho ústrojí s vyuÏitím stejného pfiírodního zdroje, jodob-
romové minerální vody.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
V Lednicko-valtickém areálu je památkovû chranûn˘ch
celkem 37 objektÛ. Patfií sem komplex zámeck˘ch
budov, romanticko-klasicistní salety, stavby a plastiky
v zámeckém parku, nûkolik novogotick˘ch domÛ z polo-
viny minulého století i zajímavá stavba nádraÏní budo-
vy z konce 19. století lichtensteinského stavitele Karla
Weinbrennera. Citlivé skloubení architektury s krajinou
dalo vyniknout kráse Lednice jako jednoho z turisticky
nejatraktivnûj‰ích a nejnav‰tûvovanûj‰ích míst v âR. Ze
saletÛ nacházejících se na katastru obce Lednice lze
jmenovat zámeckou rozhlednu Minaret, fiímsk˘ vodo-
vod a umûlou jeskyni, Rybniãní zámeãek, Lednick˘
zámek a fiadu dal‰ích historick˘ch objektÛ jako Hraniãní
zámeãek, Pohansko, Lány ãi Svat˘ kopeãek.
Milovníci pfiírody si zde mohou prohlédnout zámeck˘
park v anglickém stylu, zámeck˘ rybník nebo zámeckou
zahradu ve francouzském stylu a proslul˘ umûle vytvo-
fien˘ lednick˘ skleník. 
V okolí láká pfiíroda Chránûné krajinné oblasti Pálava
(Pálavské vrchy), skála Martinka, LuÏní lesy, Novoml˘n-
ská jezera a lednicko-hlohovecké rybníky.
V˘znaãné hnízdi‰tû vodních ptákÛ je chránûno v rámci
národní pfiírodní památky Pastvisko u Lednice. V nivû
Vãelínku byla ve stfiedovûku vybudována soustava ryb-
níkÛ, které se staly dÛleÏit˘m hnízdi‰tûm a tahovou
zastávkou vodního ptactva v národní pfiírodní rezervaci
Lednické rybníky. Rozsáhl˘ anglick˘ park z 19. století je
pfiíkladem optimálního a citlivého vyuÏití pfiírodního
potenciálu krajiny. Upraveny jsou i bfiehy lednick˘ch
rybníkÛ a krajináfisk˘ v˘znam má rovnûÏ Bezruãova
alej, spojující Lednici s Valticemi.
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Bechtûrevova choroba. 3. Séronegativní, reaktivní
a druhotné spondartitidy. 8. Bolestivé syndromy ‰lach,
úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ,
vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji
a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní
revmatizmus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza
v soustavném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãe-
ní. 11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebro-
genní algick˘ syndrom funkãního i degenerativního
pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohy-
bového ústrojí a po ortopedick˘ch operacích, vãetnû
stavÛ po operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz
kanálu pátefiního.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Ubytování a stravování lze vyuÏít v penzionech Onyx,
Hippoclub Lednice, Jordán, My Hotel. Provoz penzionÛ
je celoroãní. Je zde také úschovna zavazadel, úschovna
kol a pÛjãovna kol, parkovi‰tû osobních automobilÛ
a motorek i samoobsluÏná restaurace Hraniãní záme-
ãek. Vinné sklepy Onyx, zámecké vinotéky Lednice
a Valtice, tradiãní Hradební vinn˘ sklep nebo vinn˘
sklep Sedlec jsou rájem milovníkÛ vín. Své sluÏby v Led-
nicko-valtickém areálu nabízí fiada dal‰ích ubytovacích
a stravovacích zafiízení s moÏnostmi ochutnávky vín
a grilování ryb a masa. Je zde dostatek místa na parko-
vání a pÛjãovna jízdních kol pro hosty.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Areál Lednice nabízí fiadu atrakcí jako jsou akvárium
Malawi, dravci Zayferus-Seiferos, konû, koãáry, lodû,
dostihy chrtÛ, ranã, jízdy ve westernov˘ch vozech,
honba dobytka, brodûní fieky, rodeo, rytífiské souboje,
motokáry, vyhlídkové lety, balonové létání a dal‰í. Ve
volném ãase lze nav‰tívit vinné sklepy a vinotéky v okolí.
Bûhem turistické sezony se konají pravidelné kulturní
akce. âasto zde úãinkují cimbálové hudby z okolí.
V kempu hrají a zpívají hlavnû country kapely. Ochut-
návky vín jsou spojené s vystoupením lidov˘ch hudeb,
jarmarky, s lidov˘mi slavnostmi a vystoupeními umûlcÛ.
KaÏd˘ t˘den promítá místní kino. Dal‰í kulturní vyÏití
najdou náv‰tûvníci v nedalek˘ch Valticích, Bfieclavi ãi
Mikulovû. Slavné jsou i zdej‰í hody. Rekreaãní koupání
umoÏÀují rybník Apollo, pfiehrada Mu‰ov, koupali‰tû
v Bfieclavi a Mikulovû. Hosté si mohou rekreaãnû zahrát
také fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, kuÏelky,
‰ipky, kriket, paintball nebo si na stfielnici zastfiílet z luku
ãi ku‰e.

■ Dopravní dostupnost
Z Brna se do Lednice dostaneme po E461 a R52 na jih
do Mikulova a Valtic, z Valtic na severov˘chod po silnici
ã. 422 do Lednice. Z Rakouska po silnici ã. 55 z Mistel-
bachu nebo po silnici ã. 40 pfies Mikulov do Bfieclavi,
odkud dále do Lednice. Z Bratislavy a Malacek po
E65/D2 do Bfieclavi a odtud do Podivína na hlavní silni-
ci ã. 41 a z Podívína po silnici ã. 422 do Lednice.
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■ Pfiírodní léãivé zdroje
Pfiírodním zdrojem jsou silnû mineralizované jodobro-
mové minerální vody s obsahem jodidÛ pfiesahující
30 mg/l a bromidÛ v rozmezí 40–60 mg/l. Chemické
sloÏení zdej‰ích minerálních vod je srovnatelné s voda-
mi v Josefovû v hodonínsk˘ch lázních. V tûsném soused-
ství Lednice se na katastru Charvatské Nové Vsi nachází
nûkolik obnoven˘ch prÛzkumn˘ch vrtÛ, z nichÏ vrt Le-7
pro‰el dlouhodobou ãerpací zkou‰kou prokazující Ïivot-
nost zdroje 140 let pfii plánovaném odbûru tfiiceti kubíkÛ
vody.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, sauna.
Koupele: jodobromová koupel, uhliãitá vodní i suchá,
perliãková, pfiísadová, hydromasáÏní vana.
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní segmentová
a vazivová, lymfodrenáÏ manuální a pfiístrojová.
Fyzikální terapie: galvanizace, iontoforeza, diadyna-
mik, interference, TENS, Träbertovy proudy, krátko
a ultravlnná i mikrovlnná diatermie, stimulace oslabe-
n˘ch svalÛ, ultrazvuk, myofeedback, vakuokompresní
terapie.
Svûtloléãba: horské slunce, solux, laser.
Termoterapie: peloidní obklad, parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová, individuální, v bazénu, cviãe-
ní na pfiístrojích, relaxaãní techniky, trakce ruãní a pfií-
strojová.
Reflexní léãba: mobilizace, manipulace, techniky mûk-
k˘ch tkání.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2.
Nestandardní masáÏe: aromamasáÏ.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
II. Nemoci obûhového ústrojí: 8. Onemocnûní tepen
konãetin. 9. Stavy po zánûtech Ïil, trombózách a opera-
cích varixÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém. VII. Nemoci
pohybového ústrojí: 1. Revmatoidní artritis st. I.–IV.
(vãetnû juvenilní artritidy). 2. Ankylosující spondylitis,



Region soudrÏnosti NUTS 2 Stfiední Morava se administrativnû skládá ze dvou krajÛ,
Olomouckého a Zlínského. Oba kraje se vyznaãují podstatnû rozdíln˘mi charakteristi-
kami pfiírodními, geografick˘mi i kulturnû-historick˘mi. âást severní hranice regionu

sousedí s Polskem. V˘chodní hranici sdílí se Slovenskem.
Na území regionu se rozkládají ãtyfii Chránûné krajinné oblasti (CHKO) se zhruba 136 pfií-
rodními útvary, parky a rezervacemi. Do regionu Stfiední Morava zasahují CHKO Beskydy,
Bílé Karpaty, Jeseníky a Litovelské Pomoraví.
Historické mûsto Olomouc je po Praze druhou nejv˘znamnûj‰í mûstskou památkovou rezer-
vací v âeské republice a jeho v˘jimeãn˘ barokní sloup Nejsvûtûj‰í Trojice je zapsán v sezna-
mu Svûtového kulturního dûdictví UNESCO. KromûfiíÏsko nabízí mnoho skvostn˘ch historic-
k˘ch památek a unikátní zahrady. Zámek v KromûfiíÏi je pro svou v˘jimeãnou architekturu
rovnûÏ zapsán na seznamu UNESCO. âetné historické a kulturní památky nalezneme
i v okresech Olomouc, Prostûjov a Pfierov.
JiÏní níÏinná ãást regionu je proslulá svou lidovou kulturou a ãiní z nûj jednu z nejpfiitaÏli-
vûj‰ích oblastí âeské republiky. Haná, bohat˘ a úrodn˘ kraj, obohatila folklór o nejhonos-
nûj‰í lidov˘ kroj. Svûtoznámé jsou zdej‰í Olomoucké tvarÛÏky, které mÛÏe náv‰tûvník zapí-
jet pivem z místních pivovarÛ. V˘born˘m vínem se mohou chlubit Arcibiskupské vinné
sklepy v KromûfiíÏi.
Severní ãást regionu je typická sv˘mi horsk˘mi hfiebeny s témûfi nedotãenou pfiírodou. Je
známá také láznûmi v Jeseníku, Lipové nebo v Karlovû Studánce. Dal‰ími v˘znamn˘mi
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lázeÀsk˘mi místy ve zlínském a olomouckém kraji jsou Luhaãovice, Velké Losiny, Zlaté
Hory, Bludov, Teplice nad Beãvou, Kostelec u Zlína a OstroÏská Nová Ves.
Mezi pozoruhodnosti regionu lze v Teplicích nad Beãvou zafiadit pfiírodní útvar Zbra-
‰ovské aragonitové jeskynû, vzniklé v dolomitick˘ch vápencích, které jsou ojedinûlou
ukázkou termálních jeskyní. Ty byly vytvofieny aktivitou podzemních termálních vod.
Jeskynû se skládají ze sítû podzemních chodeb, síní, dómÛ a komínÛ s krystalick˘mi
útvary bílého a ãirého aragonitu.
Dále se zde nacházejí Javofiiãské jeskynû s podzemním Dómem gigantÛ ve vápencovém
vrchu ·pranûk.
Litovelské Pomoraví sestává ze ‰esti ramen fieky Moravy, která zde vytváfiejí ojedinûlou
pfiírodní oblast, obohacenou o fiadu zajímav˘ch historick˘ch památek, nesoucí pfiezdív-
ku „Hanácké Benátky“.
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Poloha: Zlínsk˘ kraj, okres Zlín
LázeÀské mûsto Luhaãovice leÏí asi 20 km jihov˘chodnû
od Zlína, v údolí fieky Ol‰avy, v nadmofiské v˘‰ce 250 m. 
V˘chodní a jihov˘chodní ãást okolí Luhaãovic je souãástí
Chránûné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Klimatické pod-
mínky pfiedstavují pfiechod mezi níÏinn˘m a podhor-
sk˘m podnebím. Je dostateãnû vlhké, s velk˘mi v˘kyvy
denních a noãních teplot. Ovzdu‰í je ãisté, bez prÛmy-
slov˘ch emisí.

■ Historie a souãasnost
Místní minerální prameny zaãali jiÏ v 17. století vyuÏívat
potomci uherského aristokrata Ference Serenyiho.
Minerálka Vincentka byla rozváÏena po celém Rakous-
ko-Uhersku, vãetnû Budape‰ti a Vídnû. První dva pra-
meny upravil Vincent Serenyi v roce 1789, kdy nechal
postavit pod Velkou Kamennou první hostinec s pokoji
a dfievûn˘mi koupelnami pro hosty. Koncem 19. století
koupil luhaãovické láznû moravsk˘ lékafi Franti‰ek Vese-
l˘ a zaloÏil zde akciovou spoleãnost. Franti‰ek Vesel˘
pozval do Luhaãovic slovenského architekta Du‰ana Jur-
koviãe, kter˘ se inspiroval lidovou architekturou Vala‰-
ska a vytvofiil lázeÀskou architekturu neopakovatelného
koloritu v duchu secese. Ojedinûlá architektura, pfie-
krásné parky a mnoÏství pramenÛ i fontán ãiní z Luha-
ãovic skuteãnou perlu moravsk˘ch lázní. Dnes jsou
Luhaãovice ãtvrt˘mi nejvût‰ími láznûmi v âR a nejvût‰ími
na Moravû. Nejstar‰ím poskytovatelem lázeÀské léãby
ve mûstû je a. s. Láznû Luhaãovice. V roce 1990 vznikla
soukromá spoleãnost Sanatorium Miramare.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
V Luhaãovicích se nachází 33 objektÛ zapsan˘ch do
seznamu kulturních památek. Jurkoviãovy stavby byly
navrÏeny na zapsání do seznamu památek UNESCO.
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Patfií mezi nû Vodoléãebn˘ ústav, Hudební pavilon, Slu-
neãní láznû, vily Vlastimila a Vala‰ka, Jestfiábí, Jurkovi-
ãÛv dÛm a Chaloupka.
Pozoruhodností nedalek˘ch Bojkovic je renesanãní
zámek Nov˘ Svûtlov s rozlehl˘m anglick˘m parkem,
pÛvodnû gotick˘ hrad ze 14. století. Nyní je v nûm zfií-
zeno muzeum Bojkovicka. Ve mûstû je barokní kostel
sv. Vavfiince ze 17. století.
Dal‰ím zajímav˘m v˘letním cílem je nedalek˘ Zlín.
V roce 1894 zde vznikla obuvnická firma rodiny BaÈo-
v˘ch a za jejich pÛsobení se Zlín stal moderním mûstem
s v˘jimeãn˘m urbanistick˘m fie‰ením. Architekt Vladimír
Karfík postavil pro Tomá‰e BaÈu fiadu pozoruhodn˘ch
funkcionalistick˘ch budov. Skuteãnou technickou lahÛd-
kou je v˘tah-kanceláfi ve správní budovû. Tomá‰ BaÈa
z tohoto klimatizovaného v˘tahu, upraveného jako kan-
celáfi, fiídil svou firmu. V 30. letech vznikly ve Zlínû filmo-
vé ateliéry, pÛvodnû zamûfiené na reklamu. Pozdûji zde
byly natáãeny animované a trikové filmy. Mezinárodní
festival filmÛ pro dûti a mládeÏ má ve Zlínû dlouholetou
tradici. Bohatstvím historick˘ch, kulturních i pfiírodních
památek se mohou pochlubit i mûsta KromûfiíÏ, Uherské
Hradi‰tû a Uhersk˘ Brod.
Luhaãovice leÏí v Chránûné krajinné oblasti Bílé Karpa-
ty, které byly v roce 1996 vyhlá‰eny biosférickou rezer-
vací UNESCO. V˘let na BaÈÛv kanál sk˘tá putování po
ostrÛvcích, píseãn˘ch bfiezích, meandrech, mezi ptaãími
rezervacemi fieky Moravy, od Napajedel aÏ po Hodo-
nín. Unikátním stavebním dílem je Luhaãovická pfiehra-
da, dokonãená roku 1930.

■ V˘znamné osobnosti
Etnograf a regionální historik Antonín Václavík se
zaslouÏil o zachování kulturního dûdictví Luhaãovic
a okolí. Jedním z nejv˘znamnûj‰ích náv‰tûvníkÛ lázní
byl Leo‰ Janáãek, kter˘ pravidelnû zajíÏdûl do Luhaão-
vic od roku 1903. Spisovatel Franti‰ek KoÏík nav‰tûvo-
val Luhaãovice také pravidelnû.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Na území Luhaãovic vyvûrá 16 hydrouhliãitanochlori-
dosodn˘ch kyselek a jeden sirn˘ pramen. Vody obsahují
velké mnoÏství rozpu‰tûn˘ch minerálních látek, zejména
sodík, vápník, hofiãík, chlór, bróm, jód, kyselinu uhliãi-
tou a oxid uhliãit˘. Teplota vyvûrající vody se pohybuje
mezi 10 aÏ 12 °C. Nejznámûj‰í vefiejné prameny jsou
Vincentka, Aloiska, Ottovka a prameny Dr. ·Èastného
a sv. Josefa.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: sprcha, plavání, cviãení v bazénu, parní
a horkovzdu‰ná lázeÀ, Hubbardova lázeÀ, skotské stfii-
ky, stfiídavé noÏní koupele, sauna.
Koupele: uhliãitá koupel vodní i suchá, jodobromová,
perliãková a s pfiísadami (rozmar˘n, citrusy, levandule,
jehliãnany, solfatan), ra‰elinová, humátová, vífiivá a stfií-
davá konãetinová koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní, podvodní, hydromasáÏ,
masáÏe s éterick˘mi oleji, lymfatická drenáÏ manuální
a pfiístrojová.
Fyzikální terapie: iontoforéza, dvou a ãtyfikomorová
galvanická lázeÀ, diadynamik, Träbertovy proudy, krát-
kovlnná a mikrovlnná diatermie, magnetoterapie ultra-
zvuk, vasotrain, VAS-07, extremiter.
Svûtloléãba: solux, horské slunce, solarium, laser, infra-
ãervená kabina.
Termoterapie: ra‰elinové, parafínové a voskové obklady,
PriessnitzÛv zábal, bahenní zábal se solí z Mrtvého mofie.
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Kineziterapie: individuální, skupinová, cviãení v bazé-
nu, cviãení na pfiístrojích, terénní léãba.
Reflexní léãba: akupunktura, akupresura, bodová
masáÏ, reflexní masáÏ plosky nohou, aromaterapie.
Dal‰í: inhalace skupinové a individuální, insuflace CO2,
oxygenoterapie, aromaterapie (inhalace).
Pitná léãba.
Miramare: léãba neplodnosti.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: I. Nemoci onkologické po ukonãení
léãby. II. Nemoci obûhového ústrojí: 10. Funkãní poru-
chy periferních cév. III. Nemoci trávícího ústrojí: 1. Vlek-
lé funkãní Ïaludeãní dyspepsie, reflux z duodena, kardi-
oesofageální iritace, benigní onemocnûní jícnu, hiátová
hernie, refluxní esofagitida, erosivní gastritis po léãbû
Helicobacter pylori. 2. Vfiedová nemoc Ïaludku duode-
na, bulbitis, vleklé dyspepsie pfietrvávající po léãbû
nebo v remisi. 3. Stavy po operaci Ïaludku duodena
a jícnu. 4. Vleklé stfievní poruchy s projevy maldigesce
ãi malabsorbce, stavy po tûÏk˘ch stfievních infekcích,
vyléãen˘ch parazitózách, dráÏdiv˘ traãník, obstipace
habituální ãi sekundární. 7. Chronická onemocnûní
Ïluãníku a Ïluãov˘ch cest s litiázou i bez ní, parazitózy
Ïluãového traktu jako souãást konzervativní léãby, pfie-
doperaãní pfiíprava. Funkãní poruchy Ïluãového traktu.
8. Stavy po operacích Ïluãníku a Ïluãového traktu, po
endoskopick˘ch a jin˘ch instrumentálních zákrocích pro
stenózu a litiázu Ïluãov˘ch cest. Stavy po extrakorporál-
ní litotrypsi. IV. Nemoci metabolické a endokrinní. 
1., 2., 3. diabetes mellitus. 4. Obezita. 5. Hyperlipopro-
teinemie. V. Netuberkulózní onemocnûní d˘chacích
cest: 1. Stavy po operacích horních i dolních d˘chacích
cest. 2. Chronické zánûty: chronické sinusitidy a sinob-
ronchitidy. 3. Po‰kození laryngu a hlasivek i v dÛsledku
profesionálního pfietíÏení. 4. Alergické r˘my. 5. Stavy
po zánûtech plic. 6. Chronická bronchitis. 7. Obstrukãní
chronická bronchitis. 8. Astma bronchiale. 9. Interstici-
ální plicní fibrózy. 10. Následky po‰kození toxick˘mi
plyny, d˘my, prachy. VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní
tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛso-
ben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jedno-
strann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatizmus celkov˘
a lokalizovan˘. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom
funkãního i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘.
Indikace dûti: XXIV. Nemoci a poruchy v˘mûny látkové
a Ïláz s vnitfiní sekrecí: 1. Diabetes mellitus. 2. Obezita
spojená s dal‰ími rizikov˘mi faktory. XXV: Netuberku-
lózní nemoci d˘chacího ústrojí: 1. Recidivující katary
horních cest d˘chacích s oslabenou odolností. 2. Aler-
gické r˘my prokázané alergologick˘m vy‰etfiením. 
3. Bronchitis recidivující. 4. Sinobronchitis. 5. Rekonva-
lescence po zánûtu plic opakovaném v prÛbûhu posled-
ních 2 let. 6. Bronchitis astmatická spastická a obstrukã-
ní. 7. Astma bronchiale. 8. Dermorespiraãní syndrom.
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9. Stavy po operacích horních i dolních d˘chacích cest.
10. Intersticiální plicní fibróza. 11. Stavy po operacích
malformací hrudníku se sníÏenou funkcí plic.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Luhaãovice disponují desítkami vynikajících lázeÀsk˘ch
hotelov˘ch zafiízení nabízejících komplexní lázeÀské,
rekreaãní i spoleãenské sluÏby po cel˘ rok. Láznû Luha-
ãovice, a. s., provozují hotely JurkoviãÛv dÛm, Palace,
Jestfiábí, Morava, Alexandria, dÛm Bedfiicha Smetany
a dal‰í lázeÀské penziony. LázeÀské hotely Miramare
a Antoaneta jsou provozovány spoleãností Sanatorium
Miramare, s. r. o. Orea Hotels provozují hotely Fonta-
na I a Fontana II.
LázeÀsk˘ dÛm Bedfiicha Smetany: Luxusní hotel v sece-
sním stylu je situován v centru lázeÀského areálu, v krás-

ném a tichém lázeÀském parku. Lékafiská péãe a léãeb-
né procedury jsou poskytovány v okolních budovách.
LázeÀsk˘ hotel JurkoviãÛv dÛm: Nachází se v centru
lázní, uprostfied parku, v blízkosti lázeÀské kolonády.
V roce 2002 byl zrekonstruován na exkluzivní lázeÀsk˘
hotel první kategorie. Poskytuje komplexní lázeÀskou
a lékafiskou péãi. K dispozici je vyhfiívan˘ bazén
s masáÏním programem, whirlpool, sauna, klasické
a podvodní masáÏe, inhalace, elektroléãba, aromatera-
pie. Zvlá‰tností jsou uhliãité koupele ve „zlaté vanû“.
LázeÀská poliklinika: Zaji‰Èuje procedury pro hosty
z ostatní hotelÛ a penzionÛ. Hotel Garni Jestfiábí: Novû
zrekonstruovan˘ hotel, postaven˘ Du‰anem Jurkoviãem,
leÏí v klidném lázeÀském parku poblíÏ kolonády. Lékafi-
ská péãe a léãebné procedury jsou poskytovány v okol-
ních objektech. LázeÀsk˘ hotel Palace: Hotel Palace,
leÏící v centru mûsta Luhaãovice, byl zrekonstruován na
úroveÀ ‰piãkov˘ch hotelov˘ch zafiízení pfii zachování
pÛvodní archtektury. Novû byla vybudována balneote-
rapeutická zafiízení. K dispozici je fitness a relaxaãní
centrum s vyhfiívan˘m bazénem, saunou a soláriem.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Láznû nabízejí pestrou nabídku aktivního odpoãinku,
sportovních aktivit a kulturního a spoleãenského vyÏití
po cel˘ rok. K tradiãním patfií kaÏdoroãní slavnosti ote-
vírání pramenÛ pfii zahájení lázeÀské sezony, hudební
festivaly Janáãek a Luhaãovice, vystoupení pfiedních
umûlcÛ v LázeÀském divadle, kolonádní koncerty,
zábavné programy v lázeÀsk˘ch hotelech, diskotéky
a kino, posezení v pfiíjemném prostfiedí lázeÀsk˘ch res-
taurací, kaváren a cukráren.
Ke sportovní nabídce v lázních a okolí patfií tenis, mini-
golf, kuÏelky, sauna, fitness centra, squash, golf, cyklisti-
ka, koupání (venkovní koupali‰tû i kryt˘ bazén), turisti-
ka (procházky i nároãnûj‰í túry po udrÏovan˘ch
a dobfie znaãen˘ch turistick˘ch stezkách), konû, rybolov
apod. Blízké Bílé Karpaty jsou biosférickou rezervací
UNESCO.
V nedalekém okolí Luhaãovic je moÏno nav‰tívit nejen
hrady, zámky, muzea, skanzeny a dal‰í historické
památky (hrad Buchlov, zámek Buchlovice, poutní místo
Velehrad), ale také vinné sklepy v proslul˘ch morav-
sk˘ch vinafisk˘ch oblastech. 

■ Dopravní dostupnost
Pfii jízdû automobilem ve smûru od Brna je nejlep‰í zvolit
silnici ã. 50 z Uherského Hradi‰tû do Uherského Brodu
a dále pak jet po silnicích ã. 490 a 492. Od Zlína je
moÏno jet po silnici ã. 49 s odboãkou u Zádvefiic na sil-
nici ã. 492. 
Luhaãovice jsou dobfie dostupné vlakem po Ïelezniãní
trati z Uherského Hradi‰tû. Vlak zde konãí, ale existují
i pfiímé spoje rychlíkem z Prahy pfies Pardubice. Auto-
busová doprava jezdí do Luhaãovic z Uherského Hra-
di‰tû nebo ze Zlína. Láznû poskytují rovnûÏ svou vlastní
taxisluÏbu a mikrobusovou pfiepravu pro klienty z Brna.
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Poloha: Olomouck˘ kraj, okres Uherské Hradi‰tû
Sirnaté láznû OstroÏská Nová Ves leÏí v níÏinû Dolno-
moravského úvalu, 8 km od Uherského Hradi‰tû,
v nadmofiské v˘‰ce 183 m. Obec se rozkládá v rovinaté
krajinû, ohraniãené z jedné strany hfiebenem Bíl˘ch
Karpat, z druhé Chfiiby s typickou dominantou hradu
Buchlova. Budovy lázní jsou obklopeny lesoparkem.
Klima je zde níÏinné, mírné.

■ Historie a souãasnost
První písemná zmínka o OstroÏské Nové Vsi je z roku
1258, o její ãásti zvané Chylice jiÏ z roku 1192. V kraji
je dodnes bezpoãet pramenÛ a studánek, z nichÏ jsou
mnohé opfiedeny povûstmi o jejich léãivé síle.
Sirnaté láznû v OstroÏské Nové Vsi byly zaloÏeny
v roce 1903 zdej‰ím rodákem dr. Franti‰em Botkem,
kter˘ chemick˘m rozborem zjistil, Ïe sirná voda v moãá-
le, v místû dne‰ních lázní, je léãivá. TéhoÏ roku byla
otevfiena první lázeÀská budova se ‰esti kabinami
a ãekárnou. Se vzrÛstajícím zájmem o lázeÀskou léãbu
se postupnû roz‰ifioval balneologick˘ provoz a objekty
pro ubytování pacientÛ.
Poslední modernizace a pfiestavba lázní probûhla
v letech 2000 aÏ 2002. Dnes toto lázeÀské zafiízení
nabízí vysok˘ standard sluÏeb, celková kapacita je
140 lÛÏek. Sirnaté láznû OstroÏská Nová Ves získaly
v roce 2004 certifikát kvality ISO 9001:2000.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Nedaleko od sebe se dochovaly tfii pozoruhodné histo-
rické památky – stfiedovûk˘ hrad Buchlov, zámek Buch-
lovice a poutní místo Velehrad. Za náv‰tûvu stojí také
blízké Uherské Hradi‰tû. Îidovské památky je moÏné
obdivovat napfiíklad v Mikulovû, StráÏnici nebo Uher-
ském Brodû. Památky lidové architektury jsou rozesety
po celém Slovácku. Nejvíc jich v‰ak je ve StráÏnici,
v Pavlovû, Hrubé Vrbce, Vápenkách a ve Vlãnovû. 
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K náv‰tûvû vybízí blízk˘ Lednicko-valtick˘ areál, tvofien˘
dvûma honosn˘mi zámky, skleníkem, minaretem
a fiadou dal‰ích pozoruhodn˘ch staveb, které zkrá‰lují
rozsáhl˘ park mezi Lednicí a Valticemi. K bohatství
zdej‰ího regionu a rozmanité pfiírodû patfií také folklor-
ní tradice a vinafiství.
Dolní Vûstonice na severním úpatí Pálavy proslavil po
celém svûtû nález Vûstonické Venu‰e. Jen o nûkolik kilo-
metrÛ dál vzdálen˘ Mu‰ov je znám˘ archeologick˘mi
nálezy z fiímského období. V údolí fieky Moravy ve Sta-
rém Mûstû-·pitálkách, v Uherském Hradi‰ti-Sadech,
Mikulãicích-Valech a Bfieclavi-Pohansku se nalézají
centra kdysi mocné Velkomoravské fií‰e.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Hlavním léãiv˘m zdrojem je mírnû sirovodíkov˘ pramen
s vlastním loÏiskem slatiny.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu.
Koupele: pfiírodní minerální sirná koupel, vifiivá pfiírod-
ní sirná koupel.
MasáÏe: klasická, podvodní, reflexní sementová, lymfa-
tická manuální i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: diadynamik, interference, krátkovln-
ná diatermie, magnetoterapie, ultrazvuk, distanãní tera-
pie VAS-07.
Svûtloléãba: fototerapie, „sluneãní terapie“.
Termoterapie: ra‰elinové zábaly, parafín.
Kineziterapie: individuální, v bazénu, severská chÛze,
na pfiístrojích (rotoped, Therapy Master).
Reflexní léãba: techniky mûkk˘ch tkání, akupunktura.
Dal‰í: inhalace, insufalce CO2.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 1. Revmatoidní artritis
st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artritidy). 2. Ankylosující spon-
dylitis – Bechtûrevova choroba, 3. Séronegativní, reak-
tivní a druhotné spondartitidy. 8. Bolestivé syndromy
‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních
svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími
nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením,
mimokloubní revmatizmus celkov˘ a lokalizovan˘. 
9. Koxartróza v soustavném léãení. 10. Gonartróza
v soustavném léãení. 11. Artrózy v ostatních lokaliza-
cích. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch ope-
racích, vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch plo-
tének a stenóz kanálu pátefiního. 15. Stavy po ortope-
dick˘ch operacích s pouÏitím náhrady kloubní. XI.
Nemoci koÏní: 1. Atopick˘ ekzém. 2. Psoriasis vul-
garis – lupénka. 3. Psoriáza generalizovaná a kloubní.
4. Akné conglobata a indurate. 5. Chronické dermató-
zy. 6. Toxické kontaktní dermatitidy, ekzém profesionál-
ního pÛvodu.
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■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Bûhem lázeÀského pobytu se mohou klienti vûnovat
sportu. Okolí lázní i samotné láznû nabízejí sportovní
aktivity pfii koupání ve ‰tûrkopískov˘ch jezerech, ryba-
fiení, dále cyklistiku s moÏností zapÛjãení kola v recepci
lázní, jízdu na koleãkov˘ch bruslích, stolní tenis nebo
ruské kuÏelky. V OstroÏské Nové Vsi je i tenisov˘ kurt.
Nûktefií náv‰tûvníci urãitû ocení nabídku Leteckého klubu
Kunovice na vyhlídkové lety po okolí a na tandemové
seskoky padákem. OstroÏská Nová Ves je obec s nejvût-
‰ími vodními plochami v rámci okresu Uherské Hradi‰tû,
jejich celková plocha je 355 ha. Rozsáhlá jezera, která
zde vznikla tûÏbou ‰tûrkopísku, jsou právem naz˘vána
„Slováck˘m mofiem“.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Ubytování je pacientÛm poskytováno v hlavní lázeÀské
budovû v jednolÛÏkov˘ch a dvoulÛÏkov˘ch pokojích,
dále pak ve vilách ·árka a Vlasta.

■ Dopravní dostupnost
Automobilovou dopravou jsou láznû pfiístupné po hlavní
silnici ã. 55 mezi Pfierovem, Uhersk˘m Hradi‰tûm
a Hodonínem, od Brna vede do Uherského Hradi‰tû sil-
nice E50. Vlaková zastávka je na trati Uherské Hradi‰-

137NUTS 2 CZ07 – Střední Morava

Vlãnovsk˘ kroj

Jezera u OstroÏské Nové Vsi

tû – Veselí nad Moravou, je moÏné také vyuÏít Ïelezniã-
ní spojení mezi Hodonínem a Olomoucí s pfiestupem ve
Starém Mûstû u Uherského Hradi‰tû. V obci zastavují
autobusy na trasách Zlín – Uherské Hradi‰tû – Uhersk˘
Ostroh – Veselí nad Moravou – Hodonín.



Poloha: Olomouck˘ kraj, okres Olomouc
Slatinice leÏí 14 km západnû od Olomouce v nadmofi-
ské v˘‰ce 245 m. Láznû jsou obklopeny rozsáhl˘mi lesy.
Blízk˘ vrch Velk˘ Kosífi chrání láznû proti studen˘m vût-
rÛm. Klimatické podmínky jsou níÏinné, v létû teplé
a suché.

■ Historie a souãasnost
První písemná zpráva o vsi Slatinice je z roku 1249.
Obec získala svÛj název od moãálÛ – slatin.
Slatinice jsou jedny z nejstar‰ích moravsk˘ch lázní.
Jejich historie sahá do 16. století. Nejstar‰í lázeÀská
budova pochází z konce 17. století. V roce 1896 byl
proveden první chemick˘ rozbor místní sirnaté vody.
V druhé polovinû 20. století byl v lázních zaveden celo-
roãní provoz. Koncem devadesát˘ch let se do zdej‰ích
lázní zaãalo investovat. V roce 1993 se stala majitelem
lázní firma Bestol z Olomouce a od roku 2000 jsou
nov˘m vlastníkem Hanácké Ïelezárny. Roku 2004 byl
vybudován nad pramenem sv. Víta pfiístfie‰ek a vydláÏ-
dûn okolní chodník. Upraven byl i pramen sv. Václava.
Roku 2005 byla zahájena v˘stavba balneocentra
v suterénu lázeÀského hotelového domu Balnea. V lednu
2006 byl zprovoznûn nov˘ bazén s vodou o teplotû
27 °C. Jeho kapacita je 25 osob. Souãástí bazénu je
i whirlpool. Léãí se tu pfiedev‰ím nemoci pohybového
ústrojí. Láznû navázaly spolupráci s Fakultou rekreolo-
gie Univerzity Palackého v Olomouci. Láznû Slatinice
jsou dnes vyhledávány pro jedineãnou pfiírodní sirnou
vodu s hypotonick˘m obsahem sirovodíku.
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■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Ve Slatinicích je krásn˘ barokní kostel s farou, ml˘n
a „Lichtensteinsk˘ dvÛr“. V blízké Námû‰ti na Hané stojí
zámek se sbírkami mí‰eÀského porcelánu, nábytku
a slavnostních koãárÛ olomouck˘ch arcibiskupÛ. Neda-
leká Olomouc je historickou pámátkovou rezervací
evropského v˘znamu. V˘let do KromûfiíÏe a prohlídka
zámku, vãetnû areálu zámeck˘ch zahrad, poskytne také
mnoho nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ. Okolí obce Slatini-
ce je protkáno mnoÏstvím stezek pro pû‰í a cyklisty.
Láznû se nacházejí mezi Olomoucí (25 km) a Prostûjo-
vem (10 km) a mají ideální polohu pro podnikání turis-
tick˘ch v˘letÛ do pfiírody. Cílem tûchto v˘letních tras je
pfiedev‰ím turisticky velmi zajímavá lokalita pfiírodního
parku Velk˘ Kosífi. Pfiíjemnû relaxovat v‰ak lze i v lázeÀ-
ském parku. Jen pár kilometrÛ od Slatinic je moÏné
obdivovat âernou vûÏ v Drahanovicích, zámek a pfií-
rodní park Terezské údolí v Námû‰ti na Hané, zámeck˘
park v âechách pod Kosífiem a pfiírodní park Vápenice
u obce Slatinky.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Hlavním léãiv˘m zdrojem je minerální pramen sirné
vody s hypotonick˘m obsahem sirovodíku. Slabû mine-
ralizované sirovodíkové prameny o teplotû 16,2 °C
k pfiípravû koupelí jsou základním pfiírodním léãiv˘m
zdrojem lázní. Místní prameny jsou studené, ale sv˘m
sloÏením podobné tûm, které jsou ve slovensk˘ch Pie‰Èa-
nech. Proto se nûkdy naz˘vají Hanácké Pie‰Èany. VyuÏí-
vány jsou prameny sv. Vít, sv. Václav, Zdenûk, sv. Jan
a sv. Jifií.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu.
Koupele: sirná, perliãková, uhliãitá suchá, vífiivá, kaviá-
rová, vífiivá konãetinová.
MasáÏe: klasická, podvodní, pfiístrojová.
Fyzikální terapie: diadynamik, interference, Träbertovy
proudy, svalová stimulace, TENS, ultrazvuk, magnetote-
rapie.
Svûtloléãba: biolampa, solux.
Termoterapie: ra‰elinov˘ zábal, parafín, krytoerapie.
Kineziterapie: individuální, skupinová, v bazénu, na
pfiístrojích.
Reflexní léãba: manipulace, mobilizace, techniky mûk-
k˘ch tkání.
Dal‰í: insuflace CO2, oxygenoterapie.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 1. Revmatoidní artritis
st. I.–IV. (vãetnû juvenilní artritidy). 2. Ankylosující spon-
dylitis – Bechtûrevova choroba. 3. Séronegativní, reak-
tivní a druhotné spondartitidy. 7. Osteoporóza primární
a sekundární. 8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz
podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏe-
ní zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûr-

n˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatis-
mus celkov˘ a lokalizovan˘. 9. Koxartróza v soustav-
ném léãení. 10. Gonartróza v soustavném léãení.
11. Artrózy v ostatních lokalizacích. 12. Vertebrogenní
algick˘ syndrom funkãního i degenerativního pÛvodu,
soustavnû léãen˘. 14. Stavy po úrazech pohybového
ústrojí a po ortopedick˘ch operacích, vãetnû stavÛ po
operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu
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pátefiního. 15. Stavy po ortopedick˘ch operacích s po-
uÏitím náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfiíprava
pfied plánovanou náhradou kloubní.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Láznû pofiádají pravidelné spoleãenské, kulturní a spor-
tovní akce, taneãní veãery, plesy, Benátskou noc, kon-
certy, estrády, divadelní pfiedstavení, v˘stavy, sportovní
soutûÏe, vycházky a projíÏìky na kolech s prÛvodcem.
Sportovnû orientovan˘m hostÛm je k dispozici plavání
v krytém rehabilitaãním bazénu s pfiírodní minerální
vodou. V lázních je k dispozici kinokavárna, knihovna,
tûlocviãna, fitness centrum, pÛjãovna kol a rehabilitaã-
ních tfiíkolek, venkovní ‰achy, ruské kuÏelky, stolní tenis
a petanque. Na dvou antukov˘ch kurtech ve dvofie
b˘valého Lichtensteinského statku se pravidelnû pofiáda-
jí tenisové turnaje. Pfiíznivci stfieln˘ch zbraní a kynologie
se mohou zúãastnit soutûÏí pofiádan˘ch ãleny myslivec-
kého sdruÏení. Ve svahu pod kostelem je umístûna
vinárna s vinn˘m sklípkem a kvalitní obãerstvení se
poskytuje i pfiímo ve sportovním areálu.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Celková kapacita lázní je nyní 200 lÛÏek ve ãtyfiech
samostatn˘ch objektech. Komplexní sluÏby poskytují
lázeÀsk˘ dÛm Morava s rehabilitaãním bazénem, bal-
neoprovozem a lázeÀsk˘mi procedurami, ubytovací
domy Mánes I. a II. a lázeÀské domy Hanaãka, vila
Martin a nov˘ hotel Balnea. V lázeÀském domû Balnea
je 20 dvoulÛÏkov˘ch pokojÛ kategorie A s pûknou
vyhlídkou. V suterénu hotelu je vybudován nov˘ balneo-
provoz.

■ Dopravní dostupnost
Autem lze cestovat z Mohelnice po E442 (R35) smûrem
na Olomouc, 33 km pfied Olomoucí na jih po silnici
ã. 449, z Olomouce pak po E462 (R46), asi 5 km za
mûstem odboãit doprava na silnici ã. 570 do Slatinic.
Îelezniãní stanice na trati Olomouc – Prostûjov a pravi-
delná autobusová doprava z Olomouce a Prostûjova
ãiní láznû pohodlnû pfiístupn˘mi vefiejnou dopravou.
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Poloha: Olomouck˘ kraj, okres Pfierov
Teplice nad Beãvou leÏí v kopcovitém terénu na levém
bfiehu fieky Beãvy, v nadmofiské v˘‰ce 264 m. Láznû se
nacházejí v bezprostfiední blízkosti mûsta Hranice,
35 km od Olomouce. Klimatické podmínky jsou mírné,
níÏinné, zklidÀující.

■ Historie a souãasnost
Nejstar‰í doklady o existenci lázní sahají do 16. století.
Roku 1553 nechal Jan Kropáã z Nevûdomí vybudovat
kamennou nádrÏ, do níÏ byly svedeny nejvydatnûj‰í
prameny minerální vody. První lázeÀská budova byla
postavena v roce 1711, v místû dne‰ního lázeÀského
sanatoria Beãva. Ve tfiicát˘ch letech 20. století byly
vûdecky prokázány léãebné úãinky zdej‰í minerální
vody pro léãení srdeãních a cévních onemocnûní. To
vedlo k rychlému rozvoji lázní. Dnes se láznû Teplice
nad Beãvou specializují na ‰piãkovou kardiorehabilitaci
klientÛ. ZdÛrazÀuje se prevence vzniku srdeãních
a mozkov˘ch pfiíhod a ãinnost lázní je soustfiedûna na
léãbu po kardiochirurgick˘ch a invazivních v˘konech.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Okolí lázní nabízí mnoho atraktivních historick˘ch míst
Olomouckého kraje, z nichÏ lze zmínit hrady Bouzov,
Helf‰t˘n a ·ternberk. K zajímav˘m dfievûn˘m stavbám
patfií vûtrn˘ ml˘n v Partutovicích a kostelík v Lipné poblíÏ
Pot‰tátu. Pozoruhodná historická mûsta Olomouc, Pfie-
rov a KromûfiíÏ jsou vzdálena jen hodinu jízdy autem.
Milovníci pfiírody ocení pfiíznivé podmínky pro rekreaci
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a relaxaci. Ve zdej‰ím kraji se nachází pfiírodní rezer-
vace HÛrka, odkud se lze po nauãné stezce vydat ke zfií-
ceninám hradu Svrãov. Zajímavé jsou i cyklotrasy
v okolí lázní a kolem nedalekého Lipníku nad Beãvou,
dále pak tzv. Jantarová stezka, Zbra‰ovské aragonitové
jeskynû a 71 metrÛ hluboká propast v Hranicích.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Hlavními léãebn˘mi prostfiedky jsou termální alkalické
zemité kyselky s vysok˘m obsahem oxidu uhliãitého
o stálé teplotû 22,5 °C. Kyselky pramení ve velk˘ch
hloubkách a jsou jímány ve tfiech vydatn˘ch pramenech:
Kropáãovû (60,5 m), Galla‰ovû (143 m) a Jurikovû
(101,8 m).

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
sauna.
Koupele: uhliãitá vodní i pfiísadová (ra‰elina, sÛl z Mrt-
vého mofie, rÛÏe, ovoce, exotika), uhliãitá suchá, vífiivá
konãetinová, vífiivá celotûlová, stfiídavá konãetinová
a Haufeho koupel.

MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní,
bylinná, lymfodrenáÏ ruãní i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: iontoforéza, galvanizace, diadyna-
mik, interference, impulsoterapie-stimulaãní proudy,
Träbertovy proudy, TENS, diatermie, ultrazvuk, magne-
toterapie, vakuokompresní terapie, distanãní elektrote-
rapie VAS-07.
Svûtloléãba: solux, horské slunce, biolampa, solarium.
Termoterapie: bahenní zábaly, zábaly z bahna z Mrt-
vého mofie, parafín, kryoterapie, polarium Arktika.
Kineziterapie: individuální, skupinová, cviãná ergomet-
rie, monitorovaná chÛze v terénu, cviãení na pfiístrojích
(ergometr, chodník, vesla), severská chÛze.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: inhalace, oxygenoterapie.
Nestandardní procedury: masáÏ dolních konãetin ole-
jem Salus Celuline, peeling pfied masáÏí, masáÏ lávov˘-
mi kameny, thajská masáÏ, masáÏe aromatick˘mi oleji,
masáÏ obliãeje, ájurvédská masáÏ.
Pitná léãba.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: II. Nemoci obûhového ústrojí:
1. Léãba rizikov˘ch faktorÛ kardiovaskulárního apará-
tu. 2. Stavy po zánûtu srdce. 3. Vrozené a získané
srdeãní vady. 4. Symptomatická ischemická choroba
srdeãní. 5. a 6. Stavy po infarktu myokardu. 7. Hyper-
tenzní choroba. 8. Onemocnûní tepen konãetin.
9. Stavy po zánûtech Ïil, trombózách a operacích vari-
xÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém. 10. Funkãní poruchy
periferních cév. 11. Stavy po operacích vad vrozen˘ch
i získan˘ch, stavy po revaskularizaãních operacích,
stavy po perkutánní transmurální angioplastice.
12. Stavy po rekonstrukãních a reavaskularizaãních
operacích na cévním systému. VII. Nemoci pohybového
ústrojí: 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘.
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Indikace dûti: XXII. Nemoci obûhového ústrojí: 1. Stavy
po revmatické horeãce. 2. Stavy po akutní karditidû
nerevmatické, para a postinfekãní. 3. Chronické kardi-
ditidy. 4. Vrozené vady a získané vady srdce a velk˘ch
cév pfied operací. 5. Stavy po operacích vrozen˘ch
nebo získan˘ch vad obûhového ústrojí. 6. Systémové
revmatické a jiné kolagenní onemocnûní s postiÏením
obûhového aparátu i kloubní formy. 7. Neurocirkulaãní
astenie závaÏné symptomatologie. 8. Juvenilní hyper-
tenze. 9. Nemoci periferních cév. 10. Léãebnû edukaãní
pobyt pacienta s prognosticky závaÏn˘mi i rizikov˘mi
faktory. XXVII. Nemoci pohybového ústrojí: 1. Juvenilní
chronická arthritis a jiná chronická onemocnûní kloubÛ
a pátefie. XXX. Nemoci koÏní: 1. Psoriasis – lupénka
chronické a recidivující formy 2. Chronické a recidivují-
cí ekzémy, vãetnû atopického, chronické prurigo. 5. Ich-
tyózy. 6. Chronické dermatózy.

■ Program kardiovaskulární rehabilitace
V kardiologick˘ch lázních se provádí rehabilitace klien-
tÛ s onemocnûním kardiovaskulárního systému. Tato
rehabilitace se fiídí doporuãen˘mi postupy âeské kardio-
logické spoleãnosti, které byly vypracovány v souladu
s evropsk˘mi standardy. Po celkovém vstupním vy‰etfiení
je klient zafiazen do léãebného procesu podle aktuální-
ho zdravotního stavu. Klinické posouzení stavu zahrnu-
je i provedení nûkter˘ch ryze odborn˘ch kardiologic-
k˘ch vy‰etfiení, jako jsou zátûÏov˘ EKG test, echokar-
diografické vy‰etfiení, eventuelnû i monitorovací techni-
ky. Pokud má pacient i nûkterá jiná onemocnûní (napfi.
pohybového ústrojí), je moÏné doplnit procedury o elek-
troléãbu, vodoléãbu ãi teploléãbu. Láznû navíc nabízejí
preventivní a vzdûlávací programy PRO-FIT a VITALITA,
v jejichÏ rámci jsou klienti seznamováni s riziky svého
zdravotního stavu a instruováni, jak ho zlep‰it. Pacienti
se zde jen nepodrobují pasivnû lázeÀsk˘m procedurám,
ale uãí se aktivnû zmûnit svÛj Ïivotní styl.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Láznû nabízejí sv˘m hostÛm fiadu moÏností, jak aktivnû
trávit voln˘ ãas. Je moÏné si vybrat ze ‰iroké nabídky
sportovních aktivit jako jsou napfi. tenis, minigolf, fitness,
sauna, plavání, kuleãník, stolní tenis nebo cykloturistika.
K úplnému v˘ãtu patfií je‰tû petangue, kryt˘ bazén
a solárium. Pro hosty, ktefií dávají pfiednost zábavû
a kultufie, pfiipravují láznû pravidelnû pestr˘ v˘bûr kul-
turních pofiadÛ, pofiádají hudební vystoupení, koncerty
a taneãní veãery, zaji‰Èují vzdûlávací a odborné pfied-
ná‰ky nebo organizují tématické zájezdy.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
LázeÀsk˘ dÛm Beãva je rozsáhl˘ lázeÀsk˘ komplex
s jídelnou, kavárnou, letní terasou a recepcí, leÏící
pfiímo u fieky. Celková kapacita je 96 pokojÛ, v budovû
je v˘tah, men‰í prodejna a kompletnû vybavené balneo-
logické oddûlení, vãetnû specializovaného diagnostické-
ho pracovi‰tû kardiocentra.
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LázeÀsk˘ dÛm Janáãek byl vybudován v centrální ãásti
areálu, ve stráni nad fiekou. Monumentální stavba
z roku 1929 byla v roce 1988 kompletnû zrekonstruo-
vána, vãetnû pfiístavby novûj‰í ãásti. Ubytovací ãást je
propojena s centrální ãástí komplexu, kde se nachází
balneoprovoz, centrální pfiijímací kanceláfi, recepce,
kavárna, jídelna a kadefinictví. K dispozici jsou v˘tahy.
LázeÀsk˘ dÛm Moravan je umístûn v poklidné ãásti
lázní nad údolím fieky Beãvy a je obklopen zelení. Po
rekonstrukci v roce 1996 nabízí LD Moravan komplexní
lázeÀské sluÏby. Jídelna je souãástí budovy, stejnû jako
kavárna s letní terasou a recepce.

■ Dopravní dostupnost
Autem z Olomouce se do Teplic nad Beãvou lze dostat
po silnici ã. 35 do Hranic na Moravû a z Vala‰ského
Mezifiíãí po E442 do Hranic na Moravû, z Ostravy po
silnici ã. 47. Láznû jsou snadno pfiístupné v‰emi doprav-
ními prostfiedky. Îelezniãní stanice se nachází na trati
Hranice – Púchov (hlavní trasa Praha – Ostrava – Bohu-
mín).



Poloha: Zlínsk˘ kraj, okres Zlín
Kostelec leÏí asi 4 km severov˘chodnû od Zlína, na jiho-
západním okraji Host˘nsk˘ch vrchÛ, v nadmofiské v˘‰ce
267 m. Klimatické podmínky jsou níÏinné, mírné. Láznû
jsou obklopeny smí‰en˘mi lesy.

■ Historie a souãasnost
První ovûfiená písemná zmínka o obci Kostelec pochází
z roku 1399. Aãkoli jsou láznû známy jiÏ od roku 1742,
nejvût‰ího rozmachu dosáhly aÏ koncem 19. století.
V dobû pfied první svûtovou válkou byly pfiebudovány
na moderní léãebné stfiedisko. Na objednávku Tomá‰e
Bati vypracoval architekt Jan Kotûra studii k v˘stavbû
nového léãebného pavilonu, ale k realizaci projektu
kvÛli válce nedo‰lo. Bûhem války byla zdevastována
hlavní lázeÀská budova a posléze zcela zanikla. V roce
1964 koupily Îelezárny Vítkovice nejen láznû, ale
i okolní pozemky a vystavûly zde rekreaãní stfiedisko.
Tím se utlumila lázeÀská péãe a nakonec byly láznû
Kostelec vy‰krtnuty ze seznamu ãeskoslovensk˘ch lázeÀ-
sk˘ch míst. Dfiívûj‰í lázeÀské vily, postavené ve slohu
Jurkoviãovy architektury známé z lázní v Luhaãovicích,
byly pfii stavbû hotelu zbofieny.
V roce 1994 byly b˘valé láznû zprivatizovány. Po
zhodnocení pfiízniv˘ch pfiírodních podmínek a uznání
místních léãiv˘ch zdrojÛ byla v roce 1995 obnovena
lázeÀská léãba. Po provedení nov˘ch pokusn˘ch vrtÛ
v roce 1996 se ukázalo, Ïe jeden z vrtÛ vykazuje více
sirovodíku neÏ pÛvodní studna a svou mohutností umoÏ-
Àuje odbûr léãivé vody dvakrát vy‰‰í, neÏ poskytovaly
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oba souãasné zdroje. Tento hlubinn˘ vrt dává záruku,
Ïe nebude kontaminován. Pfii lázeÀské péãi pomáhají
nejen léãivé úãinky vody, ale také lázeÀské prostfiedí
s celoroãnû dobr˘mi klimatick˘mi podmínkami.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Hlavní v˘letní místo s mnoha památkami, zvlá‰tû z dva-
cátého století, je nedalek˘ Zlín. V roce 1894 zde vznikla
obuvnická firma rodiny BaÈov˘ch a za jejich pÛsobení
se Zlín stal moderním mûstem s v˘jimeãn˘m urbanistic-
k˘m fie‰ením. Architekt Vladimír Karfík postavil pro
Tomá‰e BaÈu fiadu pozoruhodn˘ch funkcionalistick˘ch
budov. Skuteãnou technickou lahÛdkou je v˘tah-kance-
láfi ve správní budovû. Tomá‰ BaÈa z tohoto klimatizova-
ného v˘tahu, upraveného jako kanceláfi, fiídil svou
firmu. V 30. letech vznikly ve Zlínû filmové ateliéry,
pÛvodnû zamûfiené na reklamu. Pozdûji zde byly natá-
ãeny animované a trikové filmy. Dlouholetou tradici má
ve Zlínû Mezinárodní festival filmÛ pro dûti a mládeÏ.
Bohatstvím historick˘ch, kulturních i pfiírodních památek
se mohou pochlubit i mûsta KromûfiíÏ, Uherské Hradi‰tû
a Uhersk˘ Brod. Hlavní pfiírodní dominantou je údolní 
nádrÏ Fry‰ták s úpravnou vody, kamenn˘m korytem, pfie-
hradní zdí a pfiehradními vûÏemi s pfiístupov˘m mostem.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Pfiírodní zvlá‰tností kosteleck˘ch lázní jsou sirnaté pra-
meny, hlavnû pfiírodní pramen bohat˘ na sirovodík.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, finská sauna.
Koupele: uhliãitá, perliãková, sirná, pfiísadová (ra‰eli-
nov˘ extract, levandule, eucalyptus, rozmar˘n), vífiivá
konãetinová, suchá uhliãitá.
MasáÏe: klasická ãásteãná, podvodní, reflexní segmen-
tová.
Fyzikální terapie: dvou a ãtyfikomorová galvanizace,
diadynamik, Träbertovy proudy, diatermie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: solux, horské slunce, laser, solarium, foto-
terapeutická kabina (aplikace lokální a celková), bio-
lampa.
Termoterapie: ra‰elinov˘ a parafínov˘ zábal.
Kineziterapie: individuální, skupinová, na pfiístrojích,
v bazénu.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: inhalace.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VII. Nemoci pohybového ústrojí:
2. Ankylozující spondylitis – Bechtûrevova choroba.
3. Séronegativní, reaktivní a druhotné spondartitidy.
8. Bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní
tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛso-
ben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jedno-
strann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatizmus celkov˘
a lokalizovan˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení.
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10. Gonartróza v soustavném léãení. 11. Artrózy
v ostatních lokalizacích. 12. Vertebrogenní algick˘ syn-
drom funkãního i degenerativního pÛvodu, soustavnû
léãen˘. X. Nemoci koÏní: 1. Atopick˘ ekzém. 2. Psoria-
sis vulgaris – lupénka. 3. Psoriáza generalizovaná
a kloubní. 4. Akné conglobata a indurata. 5. Chronické
dermatózy. 6. Toxické kontaktní dermatitidy, ekzém pro-
fesionálního pÛvodu.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Vedle kvalitní péãe oceÀují prostfiedí pfiedev‰ím vyzna-
vaãi golfu. ¤ada rekreaãních aktivit je roz‰ífiena o kryté
golfové hfii‰tû s nûkolika druhy simulátorÛ, devítijamko-
v˘m hfii‰tûm a driving range. Souãástí golf-klubu je
i About Golf 3D simulátor a Pro shop. K dispozici je zde
také minigolf, tenis, volejbal, kuÏelky. Pro milovníky cyk-
loturistiky je zde pÛjãovna horsk˘ch kol. LázeÀ‰tí hosté
mohou rovnûÏ vyuÏít venkovní bazén (velk˘, mal˘, dût-
sk˘) s vyhfiívanou vodou (26–29 °C, kvûten–záfií)
a saunu. V blízkém Zlínû je moÏné nav‰tívit kryt˘ bazén.
Areálem prochází cyklostezka a turistické trasy a v blíz-
kosti jsou i v˘teãné horolezecké terény.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
LázeÀsk˘ komplex nabízí ‰irokou ‰kálu sluÏeb, ubytová-
ní ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích, apartmánech, denní bar,
restauraci, pizzerii a golf bar. Léãebn˘ pobyt zahrnuje
vstupní a v˘stupní lékafiské vy‰etfiení, lékafiem pfiedepsa-
né procedury 2x aÏ 3x dennû a stálou sesterskou péãi.

■ Dopravní dostupnost
Spojení do Kostelce je mûstsk˘m autobusem ze Zlína.
V˘stupní stanice je Kostelec - Láznû. Vzdálenost od
zastávky k hotelu je cca 400 m. Star‰ím a ‰patnû se
pohybujícím osobám se doporuãuje taxi aÏ k hotelu.
Automobilem se lze dostat do Kostelce po silnici ã. 490.
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Poloha: Olomouck˘ kraj, okres ·umperk
Láznû leÏí v rovinatém v˘bûÏku takzvané Malé Hané
poblíÏ fieky Moravy, v podhÛfií JeseníkÛ, v nadmofiské
v˘‰ce 297 m. Klima je zde níÏinné, v létû mírné, v zimû
drsnûj‰í.

■ Historie a souãasnost
Teplé prameny u Bludova byly známé jiÏ v minul˘ch sto-
letích a s oblibou je vyhledávali místní obyvatelé k léãení
a ke koupelím. VyuÏívání pramene je doloÏeno nálezem
zbytkÛ zdûného bazénu, nejspí‰e ze 16. století. Do
devatenáctého století b˘val na místû v˘vûru pramene
velk˘ rybník zvan˘ Zrcadlo, kter˘ pr˘ v zimû nezamr-
zal. V roce 1924 zakoupil pozemky v místû dne‰ních
lázní Franti‰ek Pospí‰il, správce Ïerotínského velkostat-
ku Bludov-Chromeã.
LázeÀské vyuÏití pramenÛ se datuje k roku 1929, kdy
byly otevfieny láznû Bludov s teplou sírojodovou a síro-
Ïelezitou vodou. Láznû zde zaloÏila a prvních dvacet let
provozovala rodina Pospí‰ilÛ. Roku 1929 prozkoumal
bludovskou vodu Zemsk˘ v˘zkumn˘ ústav zemûdûlsk˘
v Brnû a klasifikoval ji jako prostou sírnou teplici s teplo-
tou 21,8 °C. Dobrozdání k léãebnému vyuÏití vody

zpracovali dva v˘znamní balneologové, prof. MUDr.
V. Mladûjovsk˘ a MUDr. E. Cmunt. Zakladatel nechal
na místû v˘vûru vybudovat kryt˘ bazén a dfievûné kabi-
ny s vanami. V roce 1933 provedl doc. E. Schnabel
z brnûnské techniky hydrogeologick˘ prÛzkum a byl
navrtán nov˘, vydatnûj‰í zdroj termálního pramene
v 83metrové hloubce, o teplotû aÏ 30 °C. Kromû roz-
pu‰tûn˘ch pevn˘ch látek a sirovodíku zjistil doc. Schna-
bel ve vodû pomûrnû vysok˘ obsah radonu. V roce
1931 byla vystavûna velká lázeÀská budova. Na zaãát-
ku lázeÀské sezony 1933 disponovaly láznû jiÏ 60 lÛÏ-
ky a v roce 1935 jich bylo uÏ 200 v 90 pokojích. Bûhem
druhé svûtové války byl v lázních zfiízen vojensk˘ laza-
ret, kam se vozili ranûní a omrzlí nûmeãtí vojáci
z v˘chodní fronty. Provoz lázní byl obnoven brzy po
skonãení války.
Dnes fiídí provoz lázní Státní léãebné láznû Bludov, s. p..
Moderní lázeÀské zafiízení je orientováno na léãbu dût-
ské obezity a pohybov˘ch problémÛ dospûl˘ch. Zafiíze-
ní vyuÏívá jak metody klasické lázeÀské medicíny
a léãebné rehabilitace, tak i metody v˘chodní a celostní
medicíny. Láznû Bludov u ·umperka patfií mezi nejmlad-
‰í láznû v âeské republice.
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■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Milovníky historie zaujme zámek v Bludovû ze 16. stole-
tí a dal‰í památky v okolí spjaté s dûjinami rodu Îerotí-
nÛ. Je zde rovnûÏ krásná lidová architektura. Sv˘mi his-
torick˘mi památkami pfiitahují náv‰tûvníky lázní
pfiedev‰ím mûsta ·umperk a Velké Losiny. Mûsto ·um-
perk bylo zaloÏeno ve 13. století. V letech 1562–1621
bylo královsk˘m mûstem a koncem sedmnáctého století
se stalo dûji‰tûm ãarodûjnick˘ch procesÛ. Z historick˘ch
dominant stojí za zmínku zbytky gotického opevnûní
z konce patnáctého století a b˘val˘ klá‰ter dominikánÛ.
Ve mûstû je fiada barokních, klasicistních a empírov˘ch
domÛ a zajímavé muzeum. V blízkém okolí jsou hrady
Rab‰tejn a Sovinec.

V Chránûné krajinné oblasti Jeseníky se mohou náv‰tûv-
níci vydat na nároãné v˘lety k âervenohorskému sedlu,
do Ramzové, ke Skfiítku nebo k masivu Kralického SnûÏ-
níku. V˘znamn˘m turistick˘m cílem jsou Velké Losiny,
kde je zámek a papírna, ve které se jiÏ ãtyfii století vyrá-
bí ruãní papír. Ukázkou technické dovednosti je pfieãer-
pávací elektrárna Dlouhé stránû, od jejíÏ horní nádrÏe
je krásn˘ rozhled na hfiebeny JeseníkÛ. V blízkosti se
nachází nejvy‰‰í hora Moravy Pradûd. Pfiipomínkou
ãarodûjnick˘ch inkviziãních procesÛ jsou nedaleké Pet-
rovy kameny.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Hlavním léãiv˘m zdrojem lázní Bludov jsou pfiírodní ter-
mální vody obsahující hydrosulfátové ionty pouÏívané
ke koupelím pfii ambulantní léãbû. Minerální pramen je
zdrojem silnû alkalické termální vody sírano-chlorido-
sodného typu se zv˘‰en˘m obsahem fluoridÛ.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v termálním bazénu, skot-
ské stfiiky.
Koupele: termální minerální perliãková i pfiísadová
(bylinková, jodová), vífiivá, sedací, uhliãitá minerální
i suchá.
MasáÏe: klasická, kondiãní, podvodní, lymfodrenáÏ
ruãní i pfiístrojová, vibraãní – redor.
Fyzikální terapie: diadynamik, interferenãní proudy,
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Träbertovy proudy, TENS, distanãní elektroterapie 
VAS-07, magnetoterapie, ultrazvuk.
Svûtloléãba: infrasauna, solux, laser, biolampa.
Termoterapie: parafínov˘ a ra‰elinov˘ zábal.
Kineziterapie: skupinová, individuální, cviãení v bazé-
nu, na pfiístrojích, trakce, spinningové trenaÏéry.
Reflexní léãba: techniky mûkk˘ch tkání, mobilizace,
manipulace, reflexní terapie spou‰Èov˘ch bodÛ.
Dal‰í: insuflace CO2, inhalace, kloktání a prolévání,
nácvik endogenního d˘chání pomocí Frolova trenaÏéru,
fiízená terénní chÛze, hydrocolon, medová masáÏ.
Nadstandardní procedury: thajská masáÏ, medová
masáÏ, termozábal se skofiicov˘m olejem.
Pitná léãba.

■ Rehabilitaãní centrum
Láznû Bludov mají dlouholetou tradici v léãbû onemoc-
nûní pohybového aparátu dospûl˘ch. Rehabilitaãní
léãba je jednou z forem tzv. následné péãe. Léãba
dospûl˘ch probíhá v prostorách novû zrekonstruované-
ho rehabilitaãního centra a v‰echny procedury jsou pod
jednou stfiechou.

■ Detoxikaãní centrum
LázeÀská léãba je v podstatû kúrou oãistnou. Detoxikace
je proces, pfii kterém jsou toxiny (‰kodliviny) z tûla
vylouãeny nebo neutralizovány. Detoxikaãní terapie
a zvlá‰tû pÛst jsou nejstar‰í známé lékafiské metody.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VII. Nemoci pohybového ústrojí:
8. bolestivé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní
tkánû, tuku a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛso-
ben˘ch prací s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jedno-
strann˘m pfietíÏením, mimokloubní revmatizmus celkov˘
a lokalizovan˘. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom
funkãního i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘.
14. Stavy po úrazech (syndrom pohybového ústrojí)
a po ortopedick˘ch operacích, vãetnû stavÛ po ope-
racích meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu pá-
tefiního.
Indikace dûti: XXIV. Nemoci a poruchy v˘mûny látkové
a Ïláz s vnitfiní sekrecí: 2. Obezita spojená s dal‰ími
rizikov˘mi faktory. XXV: Netuberkulózní nemoci d˘cha-
cího ústrojí: 1. Recidivující katary horních cest d˘cha-
cích s oslabenou odolností. XXVIII. Nemoci ledvin
a moãov˘ch cest: 1. Recidivující nebo vleklé netuberku-
lózní zánûty ledvin a moãov˘ch cest na podkladû ana-
tomické nebo funkãní léze. 3. Stavy po operacích mo-
ãového ústrojí, pokud jsou komplikovány zánûtem, do
12 mûsícÛ po operaci.

■ Dopravní dostupnost
Láznû jsou snadno pfiístupné hromadnou autobusovou
a Ïelezniãní dopravou na trase Mohelnice – Zábfieh –
·umperk – Jeseník, autem na soubûhu silnic ã. 44 a 11.
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Poloha: Olomouck˘ kraj, okres ·umperk
Velké Losiny se rozkládají v ‰irokém horském údolí se
zalesnûn˘m okolím na úpatí Pradûdu, v nadmofiské
v˘‰ce 412 m. Klima je zde podhorské, mírnû vlhké.

■ Historie a souãasnost
Láznû Velké Losiny se fiadí k nejstar‰ím moravsk˘m láz-
ním. V polovinû ‰estnáctého století dal Jan ze Îerotína
vystavût vedle v˘vûrÛ vody dfievûnou lázeÀskou budovu.
Z lékafiského hlediska lze pokládat za zajímavou zprá-
vu o lázních z knihy v˘znamného moravského lékafie
Tomá‰e Jordána z Klausenburku z roku 1580. Îerotíno-
vé vûnovali lázním velkou pozornost, zejména v 18. sto-
letí, kdy zaãaly b˘t naz˘vány „kníÏecí láznû“. Ve druhé
polovinû 18. století byly postaveny v lázních dal‰í dvû
budovy. Roku 1802 pfie‰ly láznû a celé panství do rukou
LichtensteinÛ. Také noví majitelé peãovali o láznû a ne-
chali postavit fiadu soukrom˘ch ubytovacích budov,
napfiíklad dne‰ní hotel Pradûd a KníÏecí vilu. Koncem
devatenáctého století bylo moÏné v lázních a jejich okolí
ubytovat aÏ tisíc náv‰tûvníkÛ. V tomto období se o roz-
voj lázní nejvíce zaslouÏili lékafii Hans Lorenz a Franti-
‰ek Riedl.
Poãátkem 20. století vzniklo nové moderní sanatorium,
dne‰ní pavilon ·árka. Po poÏáru v roce 1930 byl vybu-
dován nov˘ LázeÀsk˘ dÛm, nyní pavilon Eli‰ka. V˘stav-
ba lázní byla ukonãena roku 1932, kdy byl postaven
Dûtsk˘ dÛm a pavilon Chaloupka. Nejvût‰ího v˘znamu
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nabyly láznû od roku 1950, kdy se zde zaãala léãit dût-
ská obrna. LázeÀsk˘ provoz v dne‰ních lázních zaji‰Èují
Státní léãebné láznû, s. p.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Historickou dominantou mûsta je bezesporu renesanãní
zámek rodu ÎerotínÛ, ktefií zde po staletí Ïili. Ve Velk˘ch
Losinách se rovnûÏ nachází v˘znamná technická
památka historické papírny z 16. století, která je stále
v provozu. V objektu podniku je specializované mu-
zeum papíru s expozicí dûjin manfakturní a prÛmyslové
v˘roby papíru v Evropû a ve svûtû. V roce 2001 byla
ruãní papírna prohlá‰ena za Národní kulturní památku
âeské republiky. Historické inkviziãní procesy s ãarodûj-
nicemi nechvalnû proslavily Velké Losiny v literatufie
daleko za hranicemi zdej‰ího regionu. Nepfiíli‰ vzdále-
n˘ je odtud hrad Rab‰tejn.
Velké Losiny se rozkládají pfii okraji Chránûné krajinné
oblasti Jeseníky. Hanu‰ovická vrchovina sk˘tá nepfieber-
né mnoÏství pfiírodních krás. V˘lety odtud lze podnikat
na Pradûd, do Vrbna pod Pradûdem, na âervenohorské
sedlo nebo se lze vydat aÏ do Jeseníku. Zajímav˘m
technick˘m dílem je pfieãerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stránû. Je moÏné nav‰tívit vnitfiní vybavení elekt-
rárny i horní nádrÏ, odkud je krásn˘ rozhled do kraje.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Místní voda patfií do kategorie pfiírodní, prosté, sirné
léãivé minerální vody uhliãitano-sodného typu se zv˘‰e-
n˘m obsahem fluoridÛ a kyseliny kfiemiãité. Je alkalická,
termální (teplá), hypotonická.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: vnitfiní i venkovní termální bazén, bazénov˘
pohybliv˘ chodník, Hubbartova lázeÀ.
Koupele: sirná termální (perliãková, pfiísadová, vífiivá
celková, ãásteãná, vífiivá konãetinová).
MasáÏe: podvodní, klasická, reflexní segmentová, pfií-
strojová.
Fyzikální terapie: galvanizace, diadynamik, interferen-
ce, vysokofrekvenãní terapie, elektrostimulace svalová,
elektrogymnastika, magnetoterapie, ultrazvuk, vakuo-
kompresní terapie.
Svûtloléãba: biolampa, solárium, solux.
Termoterapie: parafín, dynaterm.
Kineziterapie: individuální, skupinové, cviãení na pfií-
strojích s pomÛckami (míãe, Ïínûnky, laviãky), poloho-
vání, nácvik jemné motoriky a chÛze.
Reflexní léãba: mobilizace a manipulace, akupunktura,
techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: inhalace, logopedie.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 1. Chabé obrny
(ne po úrazu), poinfekãní polyradikuloneuritidy, postpo-
liomyelitick˘ syndrom. 2. Polyneuropatie s paretick˘mi
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projevy. 4. Zánûtlivé nemoci centrálního nervstva se
spasticko-paretick˘mi známkami (stavy po meningo-
encefalitidách a myelitidách). 5. Hemiparézy a parapa-
rézy cévního pÛvodu. 6. Stavy po poranûních a opera-
cích centrálního a periferního nervstva s poruchami
hybnosti. 8. Nervosvalová onemocnûní primární,
sekundární i degenerativní.
Indikace dûti: XXV: Netuberkulózní nemoci d˘chacího
ústrojí: 1. Recidivující katary horních cest d˘chacích
s oslabenou odolností. 2. Alergické r˘my prokázané
alergologick˘m vy‰etfiením. 3. Bronchitis recidivující.
4. Sinobronchitis. 5. Rekonvalescence po zánûtu plic
opakovaném v prÛbûhu posledních 2 let. 6. Bronchitis
astmatická, spastická a obstrukãní. 7. Astma bronchia-
le. 8. Dermorespiraãní syndrom. 9. Stavy po operacích
horních i dolních d˘chacích cest. 10. Intersticiální plicní
fibróza. 11. Stavy po operacích malformací hrudníku se
sníÏenou funkcí plic. XXVI. Nemoci nervové: 1. Syn-
drom periferního motorického neuronu jakékoliv etiolo-
gie (chabé obrny) 2. Svalová dystrofie a jiná svalová
onemocnûní. 3. Dûtská mozková obrna a pfiíbuzné
stavy (mozeãkové syndromy a hybné poruchy v rámci
mal˘ch mozkov˘ch postiÏení). 4. Jiné hybné poruchy
centrálního pÛvodu: hybné poruchy po zánûtech mozku
a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnûní,
hybné poruchy po cévních pfiíhodách mozkov˘ch,
hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po
operacích benigních nádorÛ CNS. 5. Kofienové syndro-
my vertebrogenního pÛvodu. XXVII. Nemoci pohybové-
ho ústrojí: 4. Skoliózy mobilní ve stálé rehabilitaãní
péãi. 8. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Díky své poloze nabízejí láznû náv‰tûvníkÛm nejen léãe-
ní, ale i pobyt v krásné pfiirodû na ãistém vzduchu
s moÏností aktivního odpoãinku. Celá fiada znaãen˘ch
turistick˘ch tras vybízí k procházkám i nároãnûj‰ím
túrám. V˘borné terény jsou zde i pro cykloturistiku.
V zimním období nabízí okolí fiadu lyÏafisk˘ch vlekÛ
a bûÏeck˘ch tras. Nejznámûj‰í lyÏafiské centrum âerve-
nohorské sedlo je odtud vzdáleno 10 km.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Vedle lázeÀsk˘ch domÛ ·árka, Eli‰ka, BoÏena, Brnûnka
a KníÏecí a dûtského domu Chaloupka, poskytujících
komplexní lázeÀské sluÏby sv˘m klientÛm, nabízejí
láznû své roz‰ífiené sluÏby rovnûÏ prostfiednictvím dal-
‰ích objektÛ (lázeÀského pavilonu Horinka, Hotelu Pra-
dûd, Penzionu Vanûk nebo wellness hotelu Diana).

■ Dopravní dostupnost
Láznû jsou lehce pfiístupné autem po silnici ã. 44 a 11
i hromadn˘mi dopravními prostfiedky na trase ·um-
perk – Jeseník (dálnice E442, Hradec Králové – Brno).
Îelezniãní stanice je na trati Zábfieh – ·umperk – Kouty
nad Desnou.

152 NUTS 2 CZ07 – Střední Morava

Pohled z âervené Hory

âervenohorské sedlo

Vrchol Pradûdu



Poloha: Olomouck˘ kraj, okres Jeseník
Lipová-láznû se rozkládají v nadmofiské v˘‰ce kolem
450 m v horském údolí JeseníkÛ mezi Ramzovsk˘m sed-
lem a mûstem Jeseník. Klima lázní je podhorské, mírnû
stimulující. Lipová jsou klimatické láznû s celoroãním
provozem.

■ Historie a souãasnost
Poãátky lipovsk˘ch lázní jsou spjaty se jménem zakla-
datele, pfiírodního léãitele Johanna Schrotha
(1798–1856). Láznû byly zaloÏeny roku 1829.  Jeho
nástupcem se stal syn Emanuel, kter˘ byl mezi lázeÀsk˘-
mi pacienty velmi oblíben a v‰eobecnû naz˘ván „papa
Schroth“. Za jeho vedení do‰lo ke zmírnûní dfiívûj‰í
mnohdy aÏ drastické léãby, coÏ se projevilo ve zv˘‰e-
ném poãtu náv‰tûvníkÛ. Po jeho smrti se stal dûdicem
lázní syn Rochus Schroth, kter˘ pfiemûnil rodinn˘ pod-
nik v akciovou spoleãnost. Roku 1909 se stal lázeÀsk˘m
lékafiem dr. Max Mader a pÛsobil zde aÏ do konce dru-
hé svûtové války. Bûhem své dlouholeté praxe v Lipové
napsal a vydal fiadu odborn˘ch pojednání o Schrotho-
v˘ch léãebn˘ch metodách. Bûhem druhé svûtové války
byl provoz lázní omezen a zmûnûn na vojensk˘ lazaret.
Hned po válce byly láznû opraveny a poãet pacientÛ
zaãal opût narÛstat. Poãátkem padesát˘ch let byly láznû
organizaãnû pfiiãlenûny k lázním v Jeseníku. Schrothova
léãebná metoda byla zachována bez podstatnûj‰ích
zmûn. V ‰edesát˘ch letech se stala hlavní indikací léãby
otylost a od roku 1970 bylo zavedeno také léãení dia-
betu. V roce 1979 do‰lo ke zru‰ení obezity jako lázeÀ-
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ské indikace a lipovské láznû pfie‰ly na léãení diabetu.
Obezita se znovu dostala na seznam indikací v souvis-
losti s rizikov˘mi faktory arterosklerózy s vûkov˘m ome-
zením do 55 let.
V roce 1992 byly „Láznû Dolní Lipová“ odkoupeny spo-
leãností Schroth, s. r. o., s cílem obnovit 150letou tradici
léãebné kúry Johanna Schrotha bez úãasti zahraniãního
kapitálu. LázeÀskou péãi dnes poskytují Schrothovy
láznû v obci Lipová-láznû s vyuÏitím jak tradiãních, tak
i moderních léãebn˘ch a vy‰etfiovacích metod s moÏnos-
tí konzultací pfiedními ãesk˘mi odborníky.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
V blízkém i ‰ir‰ím okolí lázní lze nav‰tívit mnoho histo-
rick˘ch památek. Vedle moÏnosti náv‰tûv muzeí v Jese-
níku a Zlat˘ch Horách, Priessnitzova muzea a muzea
ruãní papírny ve Velk˘ch Losinách se nabízejí v˘lety ke
zfiíceninám hradÛ Rab‰tejna, Kaber‰tejna, Brníãka nebo
Rychleb, do historick˘ch mûst Jeseník, Velké Losiny,
·umperk a Zlaté Hory. V Jeseníku je k vidûní vodní tvrz
ze 14. století nebo renesanãní radnice na námûstí. Ve
Velk˘ch Losinách je moÏno nav‰tívit renesanãní zámek
a ruãní papírnu ze 16. století. V ·umperku se nachází
historická radnice a ve Zlat˘ch Horách skanzen zlat˘ch
rudn˘ch dolÛ ze stfiedovûku.
Krásné pohledy na okolní hfiebeny poskytují rozhledny
na Pradûdu, na Zlatém Chlumu nebo na Biskupské
kupû. Neopomenuteln˘ je Rejvíz se sv˘m Velk˘m
Mechov˘m jezírkem, nauãná stezka Pasák, vodopády
v údolí Bílé Opavy pod Pradûdem, stezka ze ·eráku na
âervenohorské sedlo vedoucí nejstar‰ím chránûn˘m
územím JeseníkÛ, Národní pfiírodní rezervace ·erák-
-Keprník a bezpoãet dal‰ích v˘letních tras. Zajímav˘
v˘let nabízí náv‰tûva jeskyní na Pomezí a na ·piãáku
u Supíkovic.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Klima s chladnûj‰ím poãasím pfiíznivû pÛsobí nejen na
pacienty s onemocnûním kÛÏe, ale také s vy‰‰í tûlesnou
hmotností a poruchou ãinnosti endokrinních Ïláz.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: sauna.
Koupele: pfiísadová, perliãková i s pfiísadou, kombino-
vaná, vífiivá konãetinová, stfiídavá konãetinová koupel,
uhliãitá suchá.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní, lym-
fodrenáÏ manuální i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: diadynamik, ultrazvuk, magnetotera-
pie, vakuokompresní terapie.
Svûtloléãba: solux, fototerapie (celková i lokální), laser.
Termoterapie: parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: individuální, skupinová, na míãích, joga,
aerobic, na pfiístrojích, terénní trénink.
Reflexní terapie: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání,
reflexní masáÏ plosky nohou.
Dal‰í: inhalace.
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Nestandardní masáÏe: obliãejová, ãínská tlaková,
lávov˘mi kameny, celotûlová maska (anticelulitidová,
detoxikaãní, relaxaãní), ãásteãná maska bahenní.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: IV. Nemoci metabolické a endokrinní:
1. a 2. Diabetes mellitus. 3. Diabetes mellitus s kompli-
kacemi. 4. Obezita. 5. Hyperlipoproteinemie. 6. Tyreo-
toxikóza. 7. Stavy po operaci ‰títné Ïlázy. VII. Nemoci
pohybového ústrojí: 3. Séronegativní, reaktivní a dru-
hotné spondartitidy. 4. Difuzní onemocnûní pojiva
s kloubními projevy (SLE – systemov˘ lupus erytemato-
des, sklerodermie, polyomyositis a dermatomyositis,
SjörgenÛv syndrom). XI. Nemoci koÏní: 1. Atopick˘
ekzém. 2. Psoriasis vulgaris – lupénka. 3. Psoriáza
generalizovaná a kloubní. 4. Akné conglobata a indu-
rata. 5. Chronické dermatózy. 6. Toxické kontaktní der-
matitidy, ekzém profesionálního pÛvodu. 7. Stavy po
popáleninách, po rekonstrukãních v˘konech, stavy
s rizikem smr‰Èování jizev do 6 mûsícÛ od zhojení.

■ Schrothova kúra
Spoleãnost Schroth obnovila po tfiiceti letech v lázních
tradici pÛvodní Schrothovy kúry, pfiizpÛsobené poznat-
kÛm moderní vûdy. Schrothova kúra je dietnû-postní
reÏim s rytmick˘m omezením pfiíjmu tekutin a nesolenou
sacharidovou potravou (se sníÏen˘m energetick˘m
obsahem), urãen˘ pro léãení úporn˘ch forem nûkter˘ch 
onemocnûní. Tato kúra sestává ze tfií základních metod – 
Schrothovy diety, studen˘ch zábalÛ a pitného reÏimu.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Lipová-láznû nabízejí bohaté moÏnosti letní turistiky
a zimních sportÛ. V okolí lázní je mnoho rekreaãních
zafiízení, pfiedev‰ím penzionÛ a hotelÛ. Bûhem letního
pobytu lze uÏívat krás zdej‰í pfiírody pfii vycházkách
i v˘letech na kole po dobfie znaãen˘ch turistick˘ch
a cykloturistick˘ch stezkách. V zimû lze lyÏovat v blíz-
kém lyÏafiském centru na Miroslavi nebo zajet na Ram-
zovou ãi âervenohorské sedlo. Hfiebeny okolních hor
nabízejí rÛznû nároãné bûÏecké tratû pro bûÏkafie.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
V areálu lázní jsou vedle dochovan˘ch pÛvodních histo-
rick˘ch staveb, jako napfi. SchrothÛv dÛm nebo dfievûná
ãást historické kolonády, dal‰í lázeÀské domy a zafiízení
se jmény Terezinka, Schroth, Moravanka, Barunka,
Hedvika, Luise, Marie, Petru‰ka, Nov˘ domov a ·erák.
Samoplátci mohou navíc vyuÏívat nabídky Schrothovy
léãebné kúry, rekondiãních pobytÛ a moderních léãeb-
n˘ch postupÛ pfii léãbû obezity. V souãasné dobû mají
lázeÀské objekty celkovou kapacitu kolem 270 lÛÏek.

■ Dopravní dostupnost
Pfiístupnost autodopravou je zaji‰tûna po silnicích ã. 44
ze ·umperku, ã. 60 od Javorníku a ã. 369 z Hanu‰ovic.
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Poloha: Olomouck˘ kraj, okres Jeseník
Priessnitzovy léãebné láznû se rozkládají nad mûstem
Jeseník v nadmofiské v˘‰ce 620 m. Komplex lázní má
mimofiádnû pfiíznivé klimatické podmínky. Priessnitzovo
sanatorium je dominantou ‰irokého okolí a je odtud
jedineãn˘ v˘hled na hlavní hfiebeny Hrubého Jeseníku.
Klima je tu podhorské, mírné, stfiednû vlhké.

■ Historie a souãasnost
Za svou existenci i proslulost vdûãí láznû Vincenzi Priess-
nitzovi (1799–1851), zakladateli vodoléãby, kter˘
v roce 1822 zaloÏil na Gräfenbergu (dne‰ní láznû Jese-
ník) první vodoléãebn˘ ústav ve stfiední Evropû. Po smrti
V. Priessnitze vzniklo lázeÀské kuratorium, které vedl
doktor Schindler a ãtyfii Priessnitzovi dûdici. PÛvodní
Priessnitzovy metody byly doplÀovány o moderní vûdec-
ké poznatky, pfiedev‰ím z fyziologie a patologické ana-
tomie. Za pÛsobení doktora Schindlera byly vybudová-
ny na Gräfenbergu dal‰í lázeÀské budovy.
Schindlerov˘m nástupcem se stal jeho asistent Eduard

Emmel, kter˘ obohatil léãbu o dal‰í postupy. Svûtové
úrovnû dosáhl Gräfenberg pod vedením skvûlého psy-
chiatra a psychologa primáfie dr. Josefa Reinholda
(1885–1947). Dr. Reinhold zavedl v Gräfenbergu léãe-
ní neuróz v‰eho druhu a pod jeho vedením vyrostl tento
ústav ve svûtoznámé psychiatrické a neurologické pra-
covi‰tû.
Po válce byly láznû zestátnûny, pfiejmenovány na Láznû
Jeseník a léãba se zamûfiila na neuropsychiatrická one-
mocnûní a nemoci cest d˘chacích, v men‰í mífie pak i na
odstraÀování následkÛ nemocí z povolání, napfi. otrav
tûÏk˘mi kovy. V osmdesát˘ch letech se v Lázních Jeseník
léãilo v prÛmûru 8 000 pacientÛ roãnû.
Po roce 1989 byly jesenické láznû zprivatizovány. Stala
se z nich akciová spoleãnost, která do svého názvu
pojala jméno slavného zakladatele, Priessnitzovy léãeb-
né láznû, a. s. LázeÀská zafiízení byla zmodernizována
a dosahují dnes evropské úrovnû. V souãasné dobû
nav‰tûvuje Priessnitzovy léãebné láznû roãnû kolem
15 000 klientÛ.

156 NUTS 2 CZ07 – Střední Morava

JESENÍK

http://www.priessnitz.cz/
http://www.jesenik.org/


■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Ve mûstû Jeseník pod Priessnitzov˘m sanatoriem lze
nav‰tívit vodní tvrz ze ãtrnáctého století nebo si prohléd-
nout renesanãní radnici na námûstí. 
Z ãetn˘ch historick˘ch památek v okolí jmenujme zámek
Jánsk˘ vrch u Javorníku, hrad Sovinec v Bruntále a rene-
sanãní zámek a historickou papírnu ve Velk˘ch Losi-
nách. Za shlédnutí stojí také hrad Kol‰tejn u Branné
a zfiícenina hradu Rab‰tejn.
Pfiímo nad mûstem Jeseník je rozhledna na Zlatém Chlu-
mu a poblíÏ se nachází unikátní ra‰elini‰tû Rejvíz s Vel-
k˘m a Mal˘m Mechov˘m jezírkem. Za v˘let rozhodnû
stojí také vodopády v údolí Bílé Opavy pod Pradûdem
a stezka po hfiebeni Hrubého Jeseníku z âervenohor-
ského sedla na ·erák. Mezi pfiírodní zajímavosti v okolí
Jeseníku patfií jeskynû Na Pomezí a Na ·piãáku, Palzel-
tova jeskynû u Kralického SnûÏníku nebo Matûjovická
jeskynû.

■ V˘znamné osobnosti
Mezi pfiední osobnosti lázní patfií pfiedev‰ím Vincenz
Priessnitz (1799–1851), rodák z Gräfenbergu a zakla-
datel lázní, kter˘ léãil studenou pramenitou vodou
a pracovní terapií. V 19. století nav‰tívil PriessnitzÛv
ústav v˘znamn˘ ukrajinsk˘ spisovatel Nikolaj Vasilieviã
Gogol (1809–1852), dále zde pobyl hudební skladatel
Franz Schubert (1797–1828), maìarsk˘ politik a fieãník
Mikulá‰ Wesselényi (1794–1850), vûdec a astronom
Edmund Weiss (1837–1917) a mnoho dal‰ích.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
V blízkém okolí, pfiedev‰ím na svazích Studniãního
vrchu, vyvûrá ze zemû na 60 registrovan˘ch a pojme-
novan˘ch pramenÛ. Zdej‰í mikroklima je velmi vhodné
pro léãbu horních a dolních cest d˘chacích, potíÏí krev-
ního obûhu, nervové soustavy a vegetativního nervstva.
V blízkém okolí vyvûrá na 75 pramenÛ se studenou
vodou.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
sauna.
Koupele: uhliãitá vodní i suchá, perliãková i pfiísadová
(sÛl z Mrtvého mofie, aromatick˘ olej), bylinková, vífiivá,
Priessnitzova pololázeÀ jedno a dvoufázová, vífiivá
a stfiídavá konãetinová koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová a vazivová,
podvodní, pfiístrojová vibraãní, lymfodrenáÏ manuální
i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: elektrospánek.
Svûtloléãba: horské slunce, celotûlová fototerapeutická
kabina (SUP, SAD), solux, biolampa, solarium.
Termoterapie: parafín.
Kineziterapie: individuální, skupinová, joga, na míãích,
na pfiístrojích (posturomed), v bazénu, Priessnitzova
pohybová terapie, cviãení na pfiístrojích.
Reflexní léãba: mobilizace, manipulace, techniky
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mûk˘ch tkání, reflexní masáÏ plosky nohou, baÀkování,
masáÏ dle Penzella, akupunktura.
Dal‰í: inhalace, insuflace CO2, ústní irigace, oxygenote-
rapie, muzikoterapie, psychoterapie.
Nestandardní koupele: „Priessnitzovo tajemství“, 
„Priessnitzova studánka“, „Jesenické pohlazení“
Nestandardní masáÏe: aroma masáÏ, „Spa senzation
aroma Relax a Energize“, medová masáÏ, kfii‰Èálová
masáÏ, Ajus Lomi, hork˘mi kameny, energická masáÏ 
hlavy, masáÏ do-in, Shiatsu, masáÏní kfieslo, vibrosauna.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: II. Nemoci obûhového ústrojí: 1. Léã-
ba rizikov˘ch faktorÛ kardiovaskulárního aparátu.
4. Symptomatická ischemická choroba srdeãní. 7. Hy-
pertenzní choroba. IV. Nemoci metabolické a endokrin-
ní: 6. Tyreotoxikóza. 7. Stavy po operaci ‰títné Ïlázy.
8. Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin
a hypof˘zy vyvolávající hyperfunkãní syndrom. V. Ne-
tuberkulózní onemocnûní d˘chacích cest. 1. Stavy po
operacích horních i dolních d˘chacích cest. 2. Chronic-
ké zánûty: chronické sinusitidy a sinobronchitidy.
3. Po‰kození laryngu a hlasivek i v dÛsledku profesio-
nálního pfietíÏení. 4. Alergické r˘my. 5. Stavy po zánû-
tech plic. 6. Chronická bronchitis. 7. Obstrukãní chro-
nická bronchitis. 8. Astma bronchiale. 9. Intersticiální
plicní fibrózy. 10. Následky po‰kození toxick˘mi plyny,
d˘my, prachy. IX. Du‰evní poruchy: 1. Psychózy ve sta-
diu remise. 2. Neurotické poruchy a jiné nepsychotické
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poruchy, vãetnû poruch psychosomatick˘ch. XI. Nemoci
koÏní: 1. Atopick˘ ekzém. XI. Nemoci Ïenské. 5. Funkã-
ní poruchy, klimakterick˘ syndrom, bolestivé syndromy.
Indikace dûti: XXIV. Nemoci a poruchy v˘mûny látkové
a Ïláz s vnitfiní sekrecí: 4. Tyreotoxikóza. 5. Stavy po
operaci ‰títné Ïlázy pro tyreotoxikózu. XXV: Netuberku-
lózní nemoci d˘chacího ústrojí: 1. Recidivující katary
horních cest d˘chacích s oslabenou odolností. 2. Aler-
gické r˘my prokázané alergologick˘m vy‰etfiením.
3. Bronchitis recidivující. 4. Sinobronchitis. 5. Rekonva-
lescence po zánûtu plic opakovaném v prÛbûhu posled-
ních 2 let. 6. Bronchitis astmatická spastická a obstrukã-
ní. 7. Astma bronchiale. 8. Dermorespiraãní syndrom.
9. Stavy po operacích horních i dolních d˘chacích cest.
10. Intersticiální plicní fibróza. 11. Stavy po operacích
malformací hrudníku se sníÏenou funkcí plic. XXIX. Du-
‰evní poruchy: 1. Psychózy ve stadiu remise. 2. Neuro-
tické poruchy a jiné nepsychotické poruchy. XXX. Ne-
moci koÏní: 2. Chronické a recidivující ekzémy, vãetnû
atopického, chronické prurigo.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
V areálu lázní jsou k dispozici minigolf, tenis, pÛjãovna
horsk˘ch kol, dûtsk˘ch autíãek, v zimním období se pak
nabízí kluzi‰tû s umûlou ledovou plochou a pÛjãovna
lyÏafiského vybavení. V léãebném domû Sanatorium
Priessnitz se nachází bazén a v areálu je rovnûÏ sauna
a posilovna.
HostÛm je poskytována bohatá nabídka kulturních pro-
gramÛ, vãetnû hudebních koncertÛ a festivalÛ, taneãních
veãerÛ a diskoték.
Pobyt je moÏné si zpestfiit náv‰tûvou koupali‰È – Albat-
ros, Jesenické koupali‰tû v Jeseníku, Aquacentrum
v âeské vsi, Aquacentrum Slunce v R˘mafiovû, kryt˘
bazén Diana ve Velk˘ch Losinách.
V blízkém okolí jsou známá lyÏafiská centra âerveno-
horské sedlo, Pradûd, SKI Centrum Miroslav s pÛjãov-
nou lyÏafiského vybavení, Ramzová, Petfiíkov, OstruÏná.
NejbliÏ‰í lyÏafisk˘ vlek je vzdálen pouh˘ch 300 m od
lázní. Nabízí se také moÏnost veãerního lyÏování pfii
umûlém osvûtlení.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
V novû zrekonstruovan˘ch lázeÀsk˘ch domech Priess-
nitz, J. Ripper a Bezruã se nachází modernû vybavené
ubytování. V lázeÀsk˘ch domech Wolker, Karolina, Bíl˘
KfiíÏ a Maryãka jsou dûtské léãebny. V blízkosti lázeÀ-
sk˘ch domÛ jsou ordinace lékafie, bazén, vodoléãba,
elektroléãba, balneoprocedury a dal‰í spoleãenské pro-
story.

■ Dopravní dostupnost
Jeseník má dobré napojení na autobusovou a Ïelezniãní
dopravu. Pfiístupnost lázní je zaji‰tûna po hlavní silnici
ã. 44 ze ·umperka. Parkování v lázeÀsk˘ch garáÏích je
nutné objednat pfiedem. Je v‰ak moÏno také parkovat
na vyhrazen˘ch parkovi‰tích v areálu lázní.
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■ Historie a souãasnost
Ve Zlat˘ch Horách se poãátky lázeÀství spojují se jmé-
nem uniãovského rodáka Josefa Weisse. Ten v roce
1814 zakoupil ve Zlat˘ch Horách papírnu a pfii sv˘ch
pokusech s borov˘m jehliãím získal roztok, kter˘ vyuÏí-
val pro léãbu nûkter˘ch chorob, napfi. revmatismu, dny,
nespavosti, Ïensk˘ch potíÏí a dal‰ích. Z jeho léãebny se
pozdûji staly mûstské láznû.
Vznik vodoléãebného sanatoria ve Zlat˘ch Horách je
uvádûn v souvislosti s pfiíchodem praÏského lékafie dok-
tora Karla Anjela roku 1879, kter˘ pfiedtím pracoval
v lázních na Gräfenbergu (dne‰ní Jeseník). 
První lázeÀsk˘ dÛm ve Zlat˘ch Horách byl otevfien v roce
1881. Po dostavbû disponovalo sanatorium ‰edesáti
pokoji, jídelnou, kuleãníkov˘m sálem, budovou s vana-
mi a stfiiky. Vedle vodoléãby byly vyuÏívány také masá-
Ïe a elektroléãba. Po dr. Anjelovi se nov˘m majitelem
lázní stal v roce 1889 dr. Ludvík Schweinburg, asistent
pfiedního specialisty v oboru vodoléãby a rehabilitace
prof. dr. Winternitze. Sanatorium se stalo díky moderní-
mu vybavení a krásnému prostfiedí uprostfied lesÛ vyhle-
dávan˘m místem hlavnû pro pacienty s nemocemi
d˘chacích cest a neurologick˘mi potíÏemi. 
Po skonãení druhé svûtové války a zestátnûní lázní roku
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1948 zde byla v padesát˘ch letech vybudována státní
dûtská ozdravovna.
V roce 1993 byl zmûnûn statut léãebného zafiízení na
dûtskou léãebnu respiraãních nemocí, která pak byla
v roce 1996 zprivatizována spoleãností EDEL, s. r. o.
Dnes nese tato léãebna oficiální název Sanatorium
EDEL, s. r. o. Souãasná kapacita je 105 lÛÏek pro dûtské
pacienty a 33 lÛÏek pro jejich doprovod. Léãba se opírá
pfiedev‰ím o klimatoterapii, speleoterapii, inhalace,
rehabilitaãní cviãení a otuÏování. âistota ovzdu‰í je
nepfietrÏitû monitorována mûfiicími pfiístroji umístûn˘mi
v areálu léãebny. Provoz sanatoria je celoroãní, kromû
tfiít˘denní vánoãní v˘luky.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Zlaté Hory a jejich okolí jsou bohaté na historické
památky stfiedovûku a fiemesel 19. století. Mezi populár-
ní v˘letní cíle patfií hrady Edel‰tejn, Kobr‰tejn a Leuch-
ten‰tejn. Historické jádro mûsta má fiadu církevních
památek a v blízkosti mûsta je i skanzen stfiedovûk˘ch
zlat˘ch dolÛ.
Nauãná stezka Rejvíz patfií z hlediska pfiírodních krás
k nejzajímavûj‰ím místÛm zlatohorska. Nejznámûj‰ím
místem Rejvízu je Národní pfiírodní rezervace s Velk˘m
Mechov˘m jezírkem, která je nejvût‰ím moravsk˘m
vrchovi‰tním ra‰elini‰tûm. Po haÈovém chodníku se
náv‰tûvník dostane do dávné doby ledové, z které zde
ledovec zanechal nûkteré Ïivoãi‰né a rostlinné druhy.
K atraktivním cílÛm patfií také blízká rozhledna na Bis-
kupské kupû nebo rozhledna na Zlatém chlumu, která
nabízí krásn˘ rozhled na hfieben JeseníkÛ, mûsto Jese-
ník s láznûmi a z níÏ je moÏno dohlédnout aÏ do Polska.
Chránûná krajinná oblast Jeseníky sk˘tá mnoÏství turis-
tick˘ch cílÛ ve v‰ech roãních obdobích.

■ V˘znamné osobnosti
Skladatel Leo‰ Janáãek (1854–1928) se léãil ve Zlat˘ch 
Horách roku 1887. Spisovatel Franz Kafka (1883–1924) 
se zde léãil v letech 1905–1906. Îil zde také v˘znamn˘
sochafi a fiezbáfi Bernhard Kutzer (1794–1864).

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Spolu s pfiízniv˘mi klimatick˘mi podmínkami JeseníkÛ se
na léãbû respiraãních nemocí podílí pfiedev‰ím vhodné
mikroklimatické podmínky podzemních prostor, které se
nacházejí v ãásti zru‰en˘ch rudn˘ch dolÛ. Stálá teplota
vzduchu a stoprocentní vlhkost v b˘val˘ch dolech se
vyuÏívá pro léãbu tzv. speleoterapií.

■ Léãebné procedury
Speleoterapie: Sanatorium EDEL zahájilo provoz spe-
leoterapie v roce 1995 v novû zrekonstruovaném dÛl-
ním díle, které je vzdáleno 7 km od léãebny. Provoz vy-
uÏívá zhruba 1 600 m podzemních chodeb s maximální
hloubkou 93 m pod zemsk˘m povrchem. Celoroãní tep-
lota v podzemí se pohybuje mezi 7 a 8 °C. Prostory
b˘valého dolu byly upraveny pro pobyt dûtí, které zde

mohou vyuÏít malou tûlocviãnu s hfii‰tûm pro basketbal
a volejbal. K dispozici je i stolní tenis. Pro odpoãinek je
urãena vybavená lehárna. K léãebnému pobytu v mikro-
klimatu podzemních prostor jsou dût‰tí pacienti pfiijímá-
ni na základû doporuãení alergologa ãi pneumologa.
Pacienti s nûkter˘mi diagnózami jsou indikováni pfiímo
o‰etfiujícími lékafii léãebny. Úspû‰nost vlivu speleotera-
pie je vysoká. U 90 % pacientÛ dochází ke sníÏení
nemocnosti a uÏívání lékÛ. Negativní vliv speleoterapie
nebyl prokázán.

■ Indikace
V Sanatoriu EDEL se indikují alergie d˘chacích cest,
respiraãní nemoci a léãba opakovan˘ch chronick˘ch
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nemocí d˘chacího ústrojí. Sanatorium léãí dûtské paci-
enty ve vûku od 3 do 15 let, po dohodû s rodiãi také dûti
mlad‰í, anebo dorost do 18 let.

■ Voln˘ ãas, sport a zábava
Kulturní a spoleãenské akce jsou pofiádány jak léãeb-
nou, tak prostfiednictvím místních kulturních zafiízení.
Ve mûstû lze nav‰tívit v˘stavy mûstského muzea, Galerii
SNOP a v mûstském informaãním centru se informovat
o kulturních programech.
Mezi populární aktivity patfií náv‰tûvy stfiedovûkého hor-
nického skanzenu, rozhledny na Biskupské kupû, v˘lety
na nauãnou stezku Rejvíz a dal‰í sportovní a kulturní
akce. V ãervnu 2006 byl uveden do provozu nov˘ rela-
xaãní areál, jehoÏ souãástí je venkovní bazén, infrasau-
na, vífiivá vana a dûtské hfii‰tû.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Ubytování je poskytováno v prostorách sanatoria pro
dûti ve vûku od 3 do 15 let. Omezené ubytovací prosto-
ry jsou k dispozici pro rodiãovsk˘ doprovod. Sanatori-
um rovnûÏ nabízí vyuÏití areálu ke kongresov˘m akcím.

■ Dopravní dostupnost
Dostupnost Zlat˘ch Hor vlakem i autobusem je dobrá.
Pfii jízdû automobilem je nejlépe vyuÏít jednu ze tfií tras:
z Jeseníku po silnici ã. 44 do Mikulovic a dále po silnici
ã. 457; z Bruntálu po silnici ã. 452 do Vrbna pod Pradû-
dem a dále po ã. 445; z Krnova po silnici ã. 458 do
Mûsta Albrechtice a dále po ã. 453 a 445.

162 NUTS 2 CZ07 – Střední Morava

Poutní místo s kostelem Panny Marie Pomocné

Rejvíz

Jeseníky jsou houbafisk˘ ráj



163NUTS 2 CZ08 – Moravskoslezsko

Region soudrÏnosti NUTS 2 Moravskoslezsko se ãásteãnû pfiekr˘vá s Moravskoslezsk˘m
krajem. Na severu hraniãí s Polskem, na v˘chodû se Slovenskem. Moravskoslezsk˘
kraj je administrativnû vymezen okresy Bruntál, Fr˘dek-Místek, Karviná, Nov˘ Jiãín,

Opava a Ostrava a je dále ãlenûn na ãtyfii euroregiony – Beskydy, Pradûd, Slezsko a Tû‰ín-
ské Slezsko.
Region má velmi v˘hodné geografické a klimatické podmínky pro celoroãní horskou rekrea-
ci, zejména v oblastech Beskyd a JeseníkÛ. Území se vyznaãuje mnoÏstvím dobfie znaãe-
n˘ch turistick˘ch cest a stezek a disponuje také fiadou kulturnû-historick˘ch památek.
Na hranici regionu, v oblasti JeseníkÛ, se nachází mnoho lázeÀsk˘ch míst a minerálních
pramenÛ. Sirovodíkové minerální prameny vyvûrají ve Velk˘ch Losinách a v Bludovû, hyd-
ro-uhliãitano-vápenaté kyselky se zv˘‰en˘m obsahem kyseliny metakfiemiãité v Karlovû Stu-
dánce. Prameny uhliãité kyselky se nacházejí také v Bílém Potoku u Vrbna, v Ludvíkovû,
Branticích, Lichnovû, Karlovû Pláni, Slezsk˘ch Pavlovicích a v Zátoru. Bohatou historií
a léãebn˘mi v˘sledky se mohou pochlubit láznû v Karlovû Studánce, ale také láznû ve Vel-
k˘ch Losinách, Lipové a Bludovû, které leÏí v regionu soudrÏnosti Stfiední Morava. Nejzná-
mûj‰ími láznûmi celé oblasti je pravdûpodobnû Priessnitzovo sanatorium v Jeseníku. 
V oblasti pod Nízk˘m Jeseníkem a nad Oderskou bránou jsou nové láznû Klimkovice
s jodobromov˘mi vodami. Ostrava-Karviná má jodobromové láznû Darkov, Ostrava-Hra-
nice se mÛÏe chlubit moderním Rehabilitaãním sanatoriem.
Na území regionu Moravskoslezsko se rozkládají tfii Chránûné krajinné oblasti – Poodfií,
Jeseníky a Beskydy. Kombinace vynikajících pfiírodních a klimatick˘ch podmínek zde pfii-
spûla k zaloÏení a rozvoji lázeÀsk˘ch sluÏeb.
Novojiãínsko je region s neb˘valou koncentrací architektonick˘ch památek a velmi pfiízniv˘-
mi podmínkami pro cestovní ruch. Milovníci pfiírody mají moÏnost nav‰tívit jiÏ zmínûné
chránûné krajinné oblasti, dále pak dva velkoplo‰né pfiírodní parky i velk˘ poãet rezervací.

MORAVSKOSLEZSKO

NUTS 2
CZ08
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Pro letní i zimní rekreaci je dobfie vybaveno zejména mûsto Fren‰tát pod Radho‰tûm
a jeho blízké okolí, kde je také soustfiedûna nabídka vhodn˘ch ubytovacích zafiízení
a sluÏeb.
Snadná dopravní dostupnost, strategicky dÛleÏitá poloha regionu a vysok˘ potenciál
vyuÏití regionu z hlediska dal‰ího rozvoje cestovního ruchu zaruãuje plné zapojení
Moravskoslezska do procesu integrace sluÏeb v cestovním ruchu a budování dopravní
infrastruktury pfiesahující rámec místního rozvoje jednotliv˘ch okresÛ a krajÛ. Strategic-
ká poloha okresu Nov˘ Jiãín v koridoru Moravské brány pfiedurãuje budování v˘znam-
n˘ch zafiízení technické infrastruktury celostátního i mezinárodního v˘znamu, jako jsou
dálnice z Brna do Ostravy, Ïelezniãní vysokorychlostní tratû a pfienosové energetické
sítû. Leteck˘ provoz je zaji‰Èován na leti‰ti v Mo‰novû.
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Poloha: Moravskoslezsk˘ kraj, okres Bruntál
Klimatické láznû Karlova Studánka leÏí v údolí fieky Bílé
Opavy v Hrubém Jeseníku, mezi mûsty Jeseník a Brun-
tál. Karlova Studánka je nejv˘‰e poloÏenou obcí brun-
tálského okresu s nadmofiskou v˘‰kou kolem 800 m.
Svou polohou na v˘chodní stranû Pradûdu je vstupní

branou na tento druh˘ nejvy‰‰í vrchol âeské republiky
(1492 m. n. m.). Klima je zde mírnû podhorské, s velmi
ãist˘m ovzdu‰ím.

■ Historie a souãasnost
Zakladatelem lázní Karlova Studánka byl arcivévoda
Maxmilián II. Franti‰ek, syn habsburské císafiovny Marie
Terezie. Poãátky souvisejí s místními léãebn˘mi minerál-
ními prameny, k prvním pokusÛm o jejich vyuÏití do‰lo
uÏ v 17. století. Po poráÏce stavovského povstání roku
1620 pfiipadlo celé bruntálské panství vãetnû Karlovy
Studánky ¤ádu nûmeck˘ch rytífiÛ. 
V 18. století zde zaãaly nejprve vyrÛstat dfievûné domky
pro léãebné koupele. Od roku 1782 se zde zaãaly
budovat první lázeÀské domy. Z této doby pochází také
pÛvodní název obce Hinnewieder (z nûmeckého „hin
und wieder“, pfieloÏeno „sem a tam“). LázeÀ‰tí hosté
totiÏ kvÛli nedostatku ubytovacích míst museli bydlet
v okolních obcích a na léãebné koupele docházeli.
Nov˘ název Karlsbrunn, dnes Karlova Studánka, se
zaãal pouÏívat aÏ od roku 1803, podle habsburského
velmistra fiádu Karla Ludvíka.
V˘stavba lázeÀsk˘ch domÛ bûhem 19. století zajistila
Karlovû Studánce pevné místo mezi ostatními láznûmi
rakousko-uherské monarchie. Jádro mûstské památkové
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zóny dnes tvofií lázeÀské domy, které byly postaveny
v klasicistním a empírovém stylu v letech 1803–1893.
Z konce 19. století pochází Pitn˘ pavilon. Dal‰ími typic-
k˘mi objekty z této doby jsou Vy‰etfiovací ústav, Letní
láznû a Hudební hala. Z první poloviny 20. století
pocházejí budovy Slezského domu a lázeÀského domu
Libu‰e.
Dnes jsou majitelem a provozovatelem lázní Státní
léãebné láznû Karlova Studánka, s. p. Vedle lázeÀství je
Karlova Studánka i znám˘m horsk˘m rekreaãním stfie-
diskem. Roku 2006 oslavily láznû v˘znamné 250leté
v˘roãí narození zakladatele lázní, nejmlad‰ího syna
Marie Terezie, Maxmiliána II. Franti‰ka.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Místními zajímavostmi v Karlovû Studánce jsou kaple
sv. Huberta z let 1757–1758, umûl˘ vodopád a ojedi-
nûlá venkovní Geologická expozice kamenÛ. Milovníci
historie mohou v okolí nav‰tívit hrad Sovinec, zámek
Dívãí hrad a historické památky v nedalekém Bruntále,
·umperku, Vrbnû nebo ve Velk˘ch Losinách a dal‰ích
okolních mûstech. Dominantami v okolí jsou zámek
Bruntál a zámek Velké Losiny. Zámek Bruntál, pÛvodnû
pozdnû gotick˘ hrad z 15. století, byl v 16. a 17. století
pfiestavûn na renesanãní sídlo. Dne‰ní barokní podobu
získal v letech 1766–1769, ale zachoval si fiadu pÛvod-
ních renesanãních prvkÛ.
V 19. a poãátkem 20. století byly provedeny úpravy
interiérÛ a zámeckého parku. Náv‰tûvník si zde mÛÏe
prohlédnout vzácné rokokové nástûnné malby, bohat˘
mobiliáfi z 18. a 19. století, zámeckou galerii s díly ital-
sk˘ch, holandsk˘ch, vlámsk˘ch a nûmeck˘ch mistrÛ,
loveckou zbrojnici a knihovnu.
Zámek Velké Losiny pfiipomíná neblaze proslulé ãaro-
dûjnické procesy ze 17. století. Z této doby pochází
i pÛvodní papírna ve Velk˘ch Losinách, která je
v˘znamná svou historickou v˘robou ruãního papíru,
a byla proto prohlá‰ena národní kulturní památkou.
Jeseníky zabírají podstatnou ãást dvou severomorav-
sk˘ch okresÛ, ‰umperského a bruntálského. Uvnitfi této
oblasti leÏí Chránûná krajinná oblast Jeseníky, v níÏ se
nacházejí ãtyfii pfiírodní rezervace: Pradûd, ra‰elini‰tû
Skfiítek, Rejvíz a rezervace ·erák-Keprník.
Milovníci pfiírody zde naleznou ráj pfiírodních útvarÛ
a nauãn˘ch stezek. Nauãná stezka Bílá Opava vede
podél toku fiíãky Bílé Opavy od jejího pramene na jiÏ-
ním svahu hory Pradûd aÏ do Karlovy Studánky.
V sevfieném údolí fiíãky se nacházejí vodopády, pefieje
a kaskády, které v kombinaci se smrkov˘mi lesy vytváfie-
jí jedno z nejkrásnûj‰ích míst v âeské republice. Petrovy
kameny tvofií skupina skal na vrcholu Vysoké hole
(1 446 m. n. m.). V minulosti byly oznaãovány jako
dûji‰tû ãarodûjnick˘ch sletÛ.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
V Karlovû Studánce se nacházejí zdroje slabû minerali-
zované hydrogenuhliãitano-vápenaté kyselky se zv˘‰e-
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n˘m obsahem kyseliny metakfiemiãité. Místní prameny
doplÀuje pfiírodní oxid uhliãit˘, ra‰elina a zejména jedi-
neãné podhorské léãivé klima. Léãivé prameny byly
v minulosti pojmenovávány po velmistrech ¤ádu nûmec-
k˘ch rytífiÛ, pramen MaxmiliánÛv (objeven roku 1780),
KarlÛv (1802), AntonínÛv (1812), VilémÛv (1862)
a NorbertÛv (1931). Navzdory nadmofiské v˘‰ce okolo
800 m mají láznû Karlova Studánka pomûrnû mírné
podhorské podnebí. V dne‰ní dobû patfií k místÛm s nej-
ãist‰ím ovzdu‰ím v âeské republice.

■ Léãebné procedury
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
parní skfiíÀ a parní lázeÀ.
Koupele: minerální uhliãitá i suchá, perliãová i pfiísado-
vá (sirná), vífiivá celková, vífiivá a stfiídavá konãetinová
koupel, masáÏní koupel Vitalizer.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, hydromasáÏ,
lymfodrenáÏe ruãní i pfiístrojové.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, diadyna-
mik, krátkovlnná diatermie, ultrazvuk, distanãní elektro-
terapie VAS-07.
Svûtloléãba: biolampa, horské slunce, solux.
Termoterapie: ra‰elinové zábaly, parafín.
Kineziterapie: individuální, skupinová, joga, cviãení na
míãích i pfiístrojích.
Reflexní léãba: mobilizace, techniky mûkk˘ch tkání.
Dal‰í: Inhalace, nosní laváÏe, insuflace CO2.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: I. Nemoci onkologické po ukonãení
léãby. II. Nemoci obûhového ústrojí: 7. Hypertenzní
choroba. 10. Funkãní poruchy periferních cév. V. Netu-
berkulosní onemocnûní d˘chacích cest. 1. Stavy po ope-
racích horních i dolních d˘chacích cest. 2. Chronické
zánûty: chronické sinusitidy a sinobronchitidy. 3. Po‰ko-
zení laryngu a hlasivek i v dÛsledku profesionálního
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pfietíÏení. 4. Alergické r˘my. 5. Stavy po zánûtech plic.
6. Chronická bronchitis. 7. Obstrukãní chronická bron-
chitis. 8. Astma bronchiale. 9. Intersticiální plicní fibro-
zy. 10. Následky po‰kození toxick˘mi plyny, d˘my,
prachy.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
K ubytování hostÛ slouÏí ‰est lázeÀsk˘ch domÛ. Ve
Vy‰etfiovacím ústavu se nachází lázeÀská poliklinika,
sídlo fieditelství, pfiijímací a ubytovací kanceláfie, o‰et-
fiovny a ordinace. V Letních lázních se provádí aplikace
balneoprocedur, balneoléãba s aplikací pfiírodních léãi-
v˘ch zdrojÛ, vodoléãbou, masáÏemi, peloidoterapií
ra‰elinou, rehabilitaãní léãbou apod. LázeÀsk˘ dÛm
Libu‰e poskytuje inhalatorium, balneoprovoz, elektro-
léãbu a rehabilitaãní tûlocviãny.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
Karlova Studánka nabízí v˘borné celoroãní podmínky
pro rekreaci, turistiku, cykloturistiku, lyÏování a fiadu
jin˘ch aktivit. V okolí jsou krásné nauãné stezky, turistic-
ké a lyÏafiské trasy. Pfiímo v Karlovû Studánce zaãíná
turistická stezka pfiekrásn˘m údolím Bílé Opavy, která
vede na vrchol Pradûdu. Milovníci aktivit pod stfiechou
zde mohou hrát bowling, kuÏelky a squash, k dispozici
je minigolf a tenisové kurty. Ve Vrbnû pod Pradûdem
(7 km) je koupali‰tû a v Bruntále (20 km) je kryt˘ bazén
a sauna. Ménû tradiãní zábavu nabízejí vyhlídkové lety,
jízdy na horské káfie a vyjíÏìky na koních.
V zimû lze vyuÏívat bûÏeck˘ch a sjezdov˘ch tratí. Ski
areál Pradûd je lyÏafiské stfiedisko vyhlá‰ené dobr˘mi
snûhov˘mi podmínkami. Náv‰tûvníci lázní ocení také
lyÏafisk˘ areál Figura Ovãárna (1438 m. n. m.) leÏící
na úboãí Petrov˘ch kamenÛ. V blízkosti lázní jsou dal‰í
dvû vynikající lyÏafiská stfiediska, âervenohorské sedlo
a Ramzová. V regionu se dnes úspû‰nû rozvíjí také
agroturistika.
Kulturní pofiady, divadlo a kino je moÏno nav‰tívit
v Bruntále a Jeseníku. Pfiímo v areálu lázní se nachází
ojedinûlá geologická expozice v pfiírodû s 340 exponá-
ty. V místû je po‰ta, informaãní centrum, stylov˘ koncert-
ní a taneãní sál. Relaxaãní procedury je moÏné zakoupit
v Letních lázních. Náv‰tûvníci Karlovy Studánky mohou
trávit svÛj voln˘ ãas v místních kavárnách, restauracích
a cukrárnû.

■ Dopravní dostupnost
Îeleznice vede do Bruntálu, odtud jezdí do Karlovy Stu-
dánky místní autobusové spoje. Do lázní je moÏno jet
i dálkov˘m autobusem. Pfii dopravû automobilem je
tfieba odboãit ze silnice ã.11 v R˘mafiovû nebo v Bruntá-
le na Malou Morávku. Pro udrÏení kvality ãistého vzdu-
chu se vozidla zanechávají na vyhrazen˘ch parkovi‰-
tích. Nákladním vozidlÛm je vjezd a prÛjezd do lázní
zakázán. V zimním období zde jezdí kyvadlová dopra-
va, která Karlovu Studánku spojuje s ostatními znám˘mi
stfiedisky JeseníkÛ.
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Poloha: Moravskoslezsk˘ kraj, okres Karviná
Darkovské láznû leÏí pfii úpatí Beskyd v mírnû zvlnûné
krajinû na bfiehu fieky Ol‰e, v nadmofiské v˘‰ce 234 m.
Klima je zde níÏinné, mírnû vlhké.

■ Historie a souãasnost
Vznik lázní Darkov je datován do roku 1867, kdy zde
byla zahájena první lázeÀská sezona. Dne‰ní láznû
tvofií dvû léãebná zafiízení, Léãebna Darkov v Karviné-
-Darkovû a Rehabilitaãní sanatorium v Karviné-Hrani-
cích. Léãebna Darkov byla aÏ do roku 1976 jedin˘m
léãebn˘m zafiízením lázní Darkov. Dnes ji tvofií osm
budov, vyhlá‰en˘ch za kulturní památky. Tyto budovy se
nacházejí v krásném prostfiedí lázeÀského parku, zalo-
Ïeném v roce 1900. Park je registrován jako v˘znamn˘
krajinn˘ prvek a sk˘tá velmi pfiíjemné, klidné prostfiedí.
ZaloÏení lázní pfiedcházelo vûdecké prozkoumání pfií-
rodního léãivého zdroje, jodobromové vody solanky,
kterou jiÏ dfiíve znali a vyuÏívali místní lidé. Postupem
ãasu bylo zji‰tûno, Ïe vzácná voda s vynikajícími úãinky
pro léãbu pohybového ústrojí a cévního systému je
mofiského tfietihorního pÛvodu. Posledním majitelem
lázní pfied rokem 1945 byl hrabû Larisch-Mönnisch. Po
roce 1948 se staly láznû Darkov na dlouhou dobu
majetkem státu. JelikoÏ solanka je uloÏena ve v˘dutích
uhelné pánve, musely láznû ãelit vlivÛm dÛlní ãinnosti
a po urãit˘ ãas jim hrozil zánik. Proto bylo pfiistoupeno

k v˘stavbû nov˘ch objektÛ na opaãném pfiedmûstí mûsta
Karviné. Tento nov˘ areál, pod názvem Rehabilitaãní
sanatorium, navázal na bohatou tradici pÛvodní Léãeb-
ny Darkov.
PÛvodní lázeÀské budovy mohly b˘t díky pozastavení
dÛlní ãinnosti po roce 1989 postupnû zrekonstruovány
a zmodernizovány. Nûkteré z budov pÛvodních lázní
byly vyhlá‰eny kulturními památkami. Od záfií roku
2003 se Láznû Darkov staly akciovou spoleãností, která
ve své ãinnosti navázala na 135letou tradici.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Milovníci historie mohou v Hukvaldech nav‰tívit rodi‰tû
Leo‰e Janáãka a ruiny stejnû pojmenovaného hradu,
dal‰í památky najdou v Lysé Hofie, âeském Tû‰ínû
a Ostravû. Láznû Darkov se mohou pochlubit rozlehl˘m
a peãlivû udrÏovan˘m lázeÀsk˘m parkem. Ten plynule
pfiechází do zámeckého parku, kter˘ obklopuje historic-
ké jádro mûsta Karviná. K okolním náv‰tûvám v pfiírodû
vybízejí nedaleké Beskydy, RoÏnov pod Radho‰tûm,
Tû‰ínské a Jablunkovské Beskydy a dal‰í pfiírodní krásy
moravského Slezska.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Pfiírodním léãiv˘m zdrojem darkovsk˘ch lázní je jodo-
bromová voda solanka, pozÛstatek pravûkého mofie
pod povrchem zemû.
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■ Léãebné metody
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, skotské stfiiky,
Hubbardova lázeÀ.
Koupele: pfiírodní jodobromová, perliãková i pfiísadová
(bylinná: fiepík, hefimánek, fiebfiíãek, pfiesliãka, kopfiiva,
‰alvûj, mûsíãek, levandule, rozmar˘n, eucalyptus, luãní
kvûty, borovice, smrk, jalovec), uhliãitá vodní i suchá,
stfiídavá a vífiivá konãetinová, vífiivá koupel Kneipp.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová a vazivová,
podvodní, lymfodrenáÏ ruãní i pfiístrojová.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, diadyna-
mik, interference, magnetoterapie, myostimulace, ultra-
zvuk, vakuokompresní terapie.
Svûtloléãba: laser, solarium.
Termoterapie: parafín, fango, ra‰elinové obklady, kryo-
terapie.
Kineziterapie: ergoterapie, skupinová, individuální,
v bazénu, s pfiístroji (Therapy Master, Motomed, Para-
pleg, Kinetec), cviãení chÛze (bradlové, akupresurní,
elektrické chodníky a schody), vertikalizace, cviãení na
pfiístrojích a míãích, hipoterapie.
Reflexní léãba: techniky mûkk˘ch tkání, mobilizace,
baÀkování, reflexní masáÏ plosky nohou.
Dal‰í: inhalace (skupinová, individuální), insuflace CO2,
oxygenoterapie.
Nadstandardní masáÏe: aromamasáÏ (ãásteãná i cel-
ková, osvûÏující de Luxe, revitalizující, relaxaãní, rela-
xaãní pleÈová masáÏ hlavy a ‰íje), olejová proti celuliti-
dû, Schwarzwaldská povzbuzjící.

■ Indikace pro Léãebnu Darkov
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. Nemoci nervové: 3. Kofienové syn-
dromy vertebrogenního pÛvodu. 4. Zánûtlivé nemoci
centrálního nervstva se spasticko-paretick˘mi známka-
mi (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách).
5. Hemiparézy a paraparézy cévního pÛvodu. 6. Stavy
po poranûních a operacích centrálního a periferního
nervstva s poruchami hybnosti. VII. Nemoci pohybové-
ho ústrojí: 12.Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 13. Skolió-
zy idiopatické i jiné. 14. Stavy po úrazech pohybového
ústrojí a po ortopedick˘ch operacích vãetnû stavÛ po
operacích meziobratlov˘ch plotének a stenóz kanálu
pátefiního. 15. Stavy po ortopedick˘ch operacích s pou-
Ïitím náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfiíprava pfied
plánovanou náhradou kloubní. XI. Nemoci koÏní:
7.Stavy po popáleninách po rekonstrukãních v˘konech,
stavy s rizikem smr‰Èování jizev do 6 mûsícÛ od zhojení.

■ Indikace pro Rehabilitaãní sanatorium
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: II. Nemoci obûhového ústrojí: 8. One-
mocnûní tepen konãetin. 9. Stavy po zánûtech Ïil, trom-
bozách a operacích varixÛ, chronick˘ lymfatick˘ edém.
10. Funkãní poruchy periferních cév. VII. Nemoci pohy-
bového ústrojí: 1. Revmatoidní artritis st. I.–IV. (vãetnû
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juvenilní artritidy). 2. Ankylozující spondylitis – Bechtû-
revova choroba. 3. Séronegativní, reaktivní a druhotné
spondartitidy. 5. Artropatie provázející krevní, endo-
krinní, neurologická a plicní onemocnûní. 6. Metabolic-
ká onemocnûní s postiÏením kloubÛ (dnavá arthritis,
chondrokalcinóza, ochronotická artropatie). 8. Bolesti-
vé syndromy ‰lach, úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku
a kosterních svalÛ, vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací
s vibrujícími nástroji a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietí-
Ïením, mimokloubní revmatismus celkov˘ a lokalizova-
n˘. 9. Koxartróza v soustavném léãení. 10. Gonartróza
v soustavném léãení. 11. Artrózy v ostatních lokaliza-
cích. 12. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu, soustavnû léãen˘. 14. Stavy
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedick˘ch ope-
racích vãetnû stavÛ po operacích meziobratlov˘ch ploté-
nek a stenóz kanálu pátefiního.
Indikace dûti: XXVII. Nemoci pohybového ústrojí:
1. Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemoc-
nûní kloubÛ a pátefie. 2. Vrozené ortopedické vady
pohybového aparátu. 3. Stavy po úrazech a ortopedic-
k˘ch operacích pfii poru‰e motorick˘ch funkcí do 36 mû-
sícÛ po úrazu nebo operaci. 4. Skoliózy mobilní ve stálé
rehabilitaãní péãi. 5. Osteochondrózy ve stadiu repa-
raãním, m. Perthes, primární a sekundární juvenilní
osteoporóza. 6. m. Scheuermann. 7. Vleklé osteomyeli-
tidy. 8. Vertebrogenní algick˘ syndrom funkãního
i degenerativního pÛvodu. XXX. Nemoci koÏní: 1. Pso-
riasis – lupenka: chronické a recidivující formy. 2. Chro-
nické a recidivující ekzémy, vãetnû atopického, chronic-
ké prurigo. 3. Indurativní a konglobující formy akné.
4. Sklerodermie. 5. Ichtyózy. 6. Chronické dermatózy.
7. Stavy po popáleninách a po rekonstrukãních v˘ko-
nech, kde hrozí smr‰Èování jizev.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Obû lázeÀské léãebny, Léãebna Darkov s osmi budova-
mi a Rehabilitaãní sanatorium, tvofií jeden ekonomick˘
celek. Kapacita dne‰ních léãebn˘ch zafiízení je 288 lÛ-
Ïek v Léãebnû Darkov a 631 lÛÏek v Rehabilitaãním
sanatoriu. 
Rehabilitaãní sanatorium je mlad‰í ãástí Lázní Darkov.
Jedná se o velk˘ komplex vnitfinû propojen˘ch budov.
Klienti zde mají k dispozici ubytování, stravování, léãeb-
né procedury a vût‰inu doplÀkov˘ch sluÏeb, to v‰e bez
nutnosti opustit areál sanatoria. Pacienti si mohou
vybrat jednolÛÏkové nebo dvoulÛÏkové pokoje, pokoje
kategorie de luxe a apartmány. âást pokojÛ je pfiizpÛ-
sobena potfiebám imobilních pacientÛ. 
Pavilon „G“ leÏí v lázeÀském parku a není propojen
s budovami Rehabilitaãního sanatoria. Jedná se o zcela
zrekonstruovan˘ rodinn˘ dÛm s ubytovací kapacitou
12 lÛÏek ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích. Pavilon „G“ se tû‰í
velké oblibû, zejména pro nev‰ední soukromí, které kli-
entÛm poskytuje.
Od dubna 2006 otevfiely Láznû Darkov novû vybudova-
né Centrum regenerace.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
KlientÛm, ktefií preferují aktivní odpoãinek, nabízejí
Léãebna Darkov i Rehabilitaãní sanatorium ‰irokou
‰kálu sportovních aktivit. 
Nároãnûj‰í túry je moÏno podnikat v nedalek˘ch Besky-
dech. V lázních jsou pÛjãovny kol, klienti se mohou
vûnovat tenisu, volejbalu, plavání nebo si zacviãit ve fit-
ness-centru. V Rehabilitaãním sanatoriu si mohou
zahrát stolní tenis, minigolf, kuÏelky a petanque, pfií-
padnû mohou nav‰tívit saunu.
Náv‰tûvníci lázní si mají také moÏnost vybrat z celé
fiady kulturních programÛ, od taneãních a poslechov˘ch
veãerÛ, koncertních pfiedstavení pfies pestrou nabídku
v˘letÛ aÏ po náv‰tûvu kin a divadel v Karviné a pfiileh-
l˘ch mûstech. 
Mezi dal‰í nabízené sluÏby patfií po‰ta, smûnárna, ban-
komat, knihovna, optika, kadefinictví, kosmetika, mani-
kúra, pedikúra, prádelna, ãistírna.
Láznû Darkov také organizují konference a semináfie
pro odborníky nejen z oblasti lázeÀství a cestovního
ruchu.

■ Dopravní dostupnost
Láznû jsou pohodlnû pfiístupné autobusem i po Ïelezni-
ci. Do stanice Karviná-Darkov lze cestovat osobním vla-
kem z âeského Tû‰ína a Bohumína. Autem se do lázní
jede z Fr˘dku-Místku po dálnici E462 do âeského Tû‰í-
na, odtud na sever podél Polské hranice do Karviné po
hlavní silnici ã. 67. Z Ostravy se lze dostat do Karviné
po silnici ã. 59. Je moÏno vyuÏít i letecké spojení z Prahy
do Ostravy a z Ostravy pouÏít taxi sluÏby.
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Poloha: Moravskoslezsk˘ kraj, okres Nov˘ Jiãín
Láznû se rozkládají v lesnaté krajinû na úpatí Nízkého
Jeseníku, v blízkosti Beskyd. Krajské mûsto Ostrava je
vzdáleno 14 km. LázeÀsk˘ areál se nachází nedaleko
mûsta Klimkovice v nadmofiské v˘‰ce 370 m. Klima je
zde mírnû teplé, k jihov˘chodu zasahuje do oblasti
mírnû chladné.

■ Historie a souãasnost
Dûjiny obce Klimkovice sahají do ãtrnáctého století, jak
naznaãuje svou podobou i dne‰ní charakter obce.
Náv‰tûvníka na první pohled zaujme typickou siluetou
vûÏ kostela a starobyl˘ zámek. Aãkoli se obec nachází
v tûsné blízkosti velké prÛmyslové aglomerace Ostravy,
zachovala si dosud svÛj idylick˘ pfiírodní ráz, svûÏí
zeleÀ a ãistotu venkovského prostfiedí. Dochované histo-
rické památky architektury z 16. aÏ 19. století souvisejí
s rodem VlãkÛ, vlastníkÛ Klimkovic po tfii staletí. Poãát-
kem devatenáctého století vedla tûÏba uhlí na Ostravsku
ke vzniku prvních prÛmyslov˘ch podnikÛ. Tak roku
1828 na podnût olomouckého arcibiskupa vznikly Vít-
kovické Ïelezárny s vysok˘mi pecemi a Ïelezáfisk˘mi
závody. V roce 1911 zde byla otevfiena místní Ïelezniã-
ní dráha Svinov-Klimkovice.
LázeÀská tradice v oblasti Ostravské pánve sahá také
do 19. století a je spojena s vyuÏíváním jodobromové
vody, tzv. solanky, jejíÏ prameny se objevily v souvislosti
s dÛlní ãinností.
Nová éra Klimkovic nastala v roce 1991 vybudováním
nov˘ch lázní Sanatoria Klimkovice. Architektonicky
zajímav˘ lázeÀsk˘ areál s v˘hledem na panorama Bes-
kyd poskytuje vedle léãebn˘ch procedur a lázeÀské
péãe mnoho moÏností spoleãenského vyÏití a rychle se

172 NUTS 2 CZ08 – Moravskoslezsko

KLIMKOVICE

Budovy Sanatorií

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/


stal oblíben˘m v˘letním místem pro náv‰tûvníky z âeské
republiky i ze zahraniãí.

■ Historické a pfiírodní zajímavosti
Hosté lázní Klimkovice mají moÏnost nav‰tívit fiadu his-
torick˘ch památek v Olomouci a Opavû, hrad Hukval-
dy, zámek Hradec nad Moravicí nebo mûsto ·tramberk
s proslulou válcovitou vûÏí, zvanou Trúba. V RoÏnovû
pod Radho‰tûm je rozsáhl˘ skanzen lidové architektury
a za náv‰tûvu stojí také arboretum v Nov˘ch Dvorech.
Krásná pohofií Beskyd, Nízkého Jeseníku a Odersk˘ch
vrchÛ poskytují pestré moÏnosti turistick˘ch v˘letÛ do
okolní pfiírody.

■ Pfiírodní léãivé zdroje
Hlavním léãiv˘m zdrojem jsou léãebné koupele v jodob-
romové vodû s vysok˘m obsahem jodu. Jodobromová
voda je unikátní pfiírodní zdroj tfietihorního pÛvodu.
Vrty se nacházejí v oblasti Polanka nad Odrou. Voda je
ãerpána z hloubky 500 m a vedena do 11 km vzdále-
n˘ch Sanatorií. Pfiírodní jod má v˘razné protizánûtlivé
a hojivé úãinky. Chemicky je jodobromová solanka defi-
novaná jako silnû mineralizovaná pfiírodní chloridosod-
ná voda se zv˘‰en˘m obsahem barnatého a strontnaté-
ho iontu, studená, hypertonická.

■ Léãebné metody
Vodoléãba: plavání a cviãení v bazénu, Hubbardova
lázeÀ, skotské stfiiky, sauna.
Koupele: jodobromová, uhliãitá, perliãková, pfiísadové
(pfiesliãka, levandule, dubová kúra), stfiídavá noÏní
koupel.
MasáÏe: klasická, reflexní segmentová, podvodní.
Fyzikální terapie: ãtyfikomorová galvanizace, diadyna-
mik, interference, magnetoterapie.
Svûtloléãba: laser.
Termoterapie: hypertermní vana, peloidní obklady,
parafín, kryoterapie.
Kineziterapie: skupinová i individuální, v bazénu, na
míãích, cviãení na pfiístrojích.
Reflexní léãba: reflexní masáÏ segmentová.
Dal‰í: inhalace individuální i skupinová, insuflace CO2,
hipoterapie.

■ Indikace
Indikaãní seznam dle Vyhlá‰ky MZ ã. 58/1997 Sb.
Indikace dospûlí: VI. nemoci nervové:1. Chabé obrny
(ne po úrazu), poinfekãní polyradikuloneuritidy, postpo-
liomyelitick˘ sy. 2. Polyneuropatie s paretick˘mi projevy.
6. Stavy po poranûních a operacích centrálního a peri-
ferního nervstva s poruchami hybnosti. 7. Roztrou‰ená
skleróza a demyelinizaãní onemocnûní. 8. Nervosva-
lová onemocnûní primární, sekundární i degenerativní.
9. Syringomyelie s paretick˘mi projevy. 10. Dûtská
mozková obrna pfii moÏnosti samostatné chÛze.
11. Parkinsonova choroba. VII. Nemoci pohybového
ústrojí: 4. Difusní onemocnûní pojiva s kloubními proje-
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vy (SLE – systémov˘ lupus erytematodes, sklerodermie,
polyomyositis a dermatomyositis, SjörgenÛv sy).
5. Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurolo-
gická a plicní onemocnûní. 8. Bolestivé syndromy ‰lach,
úponÛ, burz podkoÏní tkánû, tuku a kosterních svalÛ,
vãetnû postiÏení zpÛsoben˘ch prací s vibrujícími nástroji
a nadmûrn˘m jednostrann˘m pfietíÏením, mimokloubní
revmatismus celkov˘ a lokalizovan˘. 12. Vertebrogenní
algick˘ syndrom funkãního i degenerativního pÛvodu,
soustavnû léãen˘, 13. Skoliózy idiopatické i jiné.
15. Stavy po ortopedick˘ch operacích s pouÏitím
náhrady kloubní. 16. Pfiedoperaãní pfiíprava pfied plá-
novanou náhradou kloubní. XI. Nemoci Ïenské: 1. Ste-
rilita a infertilita, stavy po spontánním potratu. 2. Poru-
chy funkce ovárií a v˘voje dûlohy. 3. Zánûtlivá
gynekologická onemocnûní. 4. Stavy po gynekologic-
k˘ch onemocnûních a operacích v oblasti malé pánve.

5. Funkãní poruchy, klimakterick˘ syndrom, bolestivé
syndromy.
Indikace dûti: XXII Nemoci obûhového ústrojí: 8. Juve-
nilní hypertenze. 9. Nemoci periferních cév. XXVI.
Nemoci nervové: 1. Syndrom periferního motorického
neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). 2. Svalová
dystrofie a jiná svalová onemocnûní. 3. Dûtská mozko-
vá obrna a pfiíbuzné stavy (mozeãkové syndromy
a hybné poruchy v rámci mal˘ch mozkov˘ch postiÏení).
4. Jiné hybné poruchy centrálního pÛvodu: hybné poru-
chy po zánûtech mozku a míchy, degenerativní a here-
dofamiliární onemocnûní, hybné poruchy po cévních
pfiíhodách mozkov˘ch, hybné poruchy po úrazech
mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorÛ
CNS. 5. Kofienové syndromy vertebrogenního pÛvodu.
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí: 4. Skoliózy mobilní
ve stálé rehabilitaãní péãi. XXXI. Nemoci gynekologické:
1. Zánûtlivá onemocnûní zevních a vnitfiních rodidel.
2. Hypoplazie vnitfiních rodidel a retrodeviace dûlohy.
3. Primární dysmenorea, primární amenorea s nadmûr-
n˘m rÛstem nebo pfii zavedení umûlého cyklu k zástavû
rÛstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po
velkém zhubnutí, hypoestrinní hypooligo-menorea.
4. Stavy po léãebn˘ch juvenilních metroragiích hypo-
hormonálních nebo zánûtliv˘ch. 5. Sekundární poruchy
cyklu po infekãních chorobách s postiÏením rodidel.
6. Stavy po operacích vnitfiních rodidel a po jin˘ch bfii‰-
ních operacích se vztahem ke krajinû malé pánve,
zejména po appendectomii do 12 mûsícÛ od operace.

■ LázeÀské domy, hotely a zafiízení
Komplex A: Hlavní budova Sanatorií, léãebna A, sestá-
vá z ubytovací ãásti, léãebného pavilonu, jídelen
a vefiejn˘ch prostor s kolonádou. Cel˘ komplex je vzá-
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jemnû propojen spojovacími trakty a v˘tahy. V areálu se
nekoufií. K dispozici je rehabilitaãní bazén (13x12 m)
s teplotou vody 32 °C, kter˘ v dopoledních hodinách
slouÏí k léãebné rehabilitaci a odpoledne k volnému pla-
vání v‰em lázeÀsk˘m hostÛm.
Komplex B: Komplex léãebny B je sloÏen z ubytovací
ãásti, léãebné ãásti, jídelen, speciální ‰koly a spoleãen-
sk˘ch prostor, vãetnû velkého sálu. Komplex je vzájemnû
propojen spojovacími trakty a v˘tahy. Celá budova je
bezbariérová a samozfiejmû se zde nekoufií. V areálu je
rovnûÏ rehabilitaãní bazén (13,5x7 m) s teplotou vody
32 °C. K odpolednímu plavání slouÏí bazén v Sanatoriu
pro dospûlé.
Komplex Dûtské sanatorium: V Dûtském sanatoriu
s ubytovací kapacitou pfies 150 lÛÏek jsou k dispozici
dvou aÏ ãtyfilÛÏkové pokoje bez pfiíslu‰enství pro dûti;
dvoulÛÏkové pokoje, ãásteãnû s pfiíslu‰enstvím, pro dûti
s doprovodem; kuchyÀky a televizní místnosti pro rodi-
ãe; jídelny s v˘bûrem aÏ ze tfií jídel; herny, tûlocviãny
a bazén; uãebny speciální ‰koly pro ‰koláky. V Dûtském
sanatoriu mohou b˘t s dûtmi ubytováni i rodiãe. Dopro-
vod rodiãe schvaluje revizní lékafi zdravotní poji‰Èovny.
V zahradû Sanatorií je dûtské hfii‰tû.
Sanatorium dospûl˘ch: Nabízí pfies 300 lÛÏek v jedno-
lÛÏkov˘ch a dvoulÛÏkov˘ch pokojích nebo apartmá-
nech. V‰echny pokoje jsou vybaveny signalizací pro
pfiivolání zdravotnického personálu. Sanatoria rovnûÏ
poskytují moÏnost pronájmu prostor k pofiádání spole-
ãensk˘ch akcí a obchodních jednání.
Cel˘ areál vãetnû pfiístupÛ na procedury je bezbariérov˘.

■ Voln˘ ãas, sport a kultura
V‰estrannou lázeÀskou péãi doplÀují ãetné spoleãenské
aktivity. Sanatoria nabízejí pestr˘ v˘bûr moÏností, jak
vyuÏít voln˘ ãas; odpolední plavání, sauna, tenisové
kurty, minigolf, pÛjãovna kol, energetická pyramida,
stolní tenis, vyjíÏìky na koních a dal‰í. PfiíznivcÛm spor-
tu a aktivního odpoãinku se nabízejí v˘lety do Beskyd,
Nízkého Jeseníku a Odersk˘ch vrchÛ. V zimním období
jsou zde ideální bûÏkafiské terény.
V lázeÀském areálu se nacházejí rovnûÏ kavárny, res-
taurace, ãajovny, bary s letní vyhlídkovou terasou; dále
také po‰ta, novinová sluÏba, rÛzné obchody, kadefinic-
tví, kosmetika a pedikúra. Moderní a velkorysé fie‰ení
areálu poskytuje dostateãn˘ prostor pro pofiádání rÛz-
n˘ch akcí, od kulturních a taneãních veãerÛ a plesÛ pfies
pfiedná‰ky a v˘stavy aÏ po kolonádní koncerty ãi promí-
tání filmÛ.

■ Dopravní dostupnost
S Ostravou, která je vzdálena jen 7 km od Klimkovic,
mají láznû spojení mûstsk˘mi autobusy. Automobilem se
do Klimkovic nejlépe dostaneme z Ostravy smûrem na
Porubu po silnici ã. 11, v Porubû po silnici ã. 47 do
Klimkovic. Z Nového Jiãína se jede do Fulneku po silnici
ã. 57 a z Fulneku po ã. 47 smûrem na Bilovec a dále do
Klimkovic.
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LázeÀská léãba je vhodná pro klienty s ukonãenou on-
kologickou léãbou. U takov˘ch klientÛ hovofiíme o stadiu
remise. To znamená, Ïe jejich onemocnûní není aktivní.
O lázeÀské léãbû by mûl b˘t informován o‰etfiující lékafi
klienta ãi onkolog. LázeÀsk˘ pobyt je zejména nûkolika-
t˘denní pozitivní zmûnou oproti stresujícímu prostfiedí,
ve kterém onkologická léãba probíhala. Cílem lázeÀské
léãby pod odborn˘m dohledem je relaxace, uvolnûní
a kompenzace následkÛ protinádorové terapie. Bûhem
léãby jsou pfiedepisovány procedury s ohledem na
úpravu a povzbuzení funkcí onkologickou léãbou zasa-
Ïen˘ch orgánÛ. Organismus klienta se adaptuje na
nové prostfiedí a reaguje na procedury. Uãí se vytváfiet
odpovûdi na tyto podnûty. Imunitní systém je pozitivnû
provokován, ãímÏ se zlep‰uje fyzická i psychická kondi-
ce. Léãba je vÏdy pfiedepsána individuálnû. Napfiíklad
Ïeny po operaci prsu trpí pooperaãními komplikacemi.
Nejãastûj‰í je lymfatick˘ otok horní konãetiny na opero-
vané stranû. V takovém pfiípadû jsou klientkám pfiedepi-
sovány lymfatické drenáÏe. Jedná se o speciální druh
masáÏe, kter˘ pomáhá otok zmírnit. Rehabilitaãní cviãe-
ní vedené fyzioterapeuty pomáhá zvládat bolesti páte-
fie. Klienti po jakékoli operaci jsou pouãeni o péãi
o jizvy. Neodmyslitelnou souãástí léãby je pitná kÛra,
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která napomáhá detoxikaci organismu. V prÛbûhu
léãby je vÏdy uplatnûn individuální pfiístup a diskrétnost.
Klienti se nemusejí obávat zkoumav˘ch pohledÛ a ome-
zení procedur z dÛvodÛ jizev ãi uÏívání kompenzaãních
pomÛcek. I klient s umûl˘m stfievním v˘vodem, je-li
správnû a fiádnû pouãen a vybaven pomÛckami, mÛÏe
absolvovat lázeÀské procedury vãetnû vodních (koupe-
le, plavání). Klienti mají moÏnost rozhovoru s psycholo-
gem a lékafii s nimi vedou psychoterapeutick˘ rozhovor.

■ Indikace
Onkologické pfiípady po ukonãení komplexní léãby bez
jak˘chkoliv známek recidivy.

■ Léãebné procedury
Jejich pfiedpis je pfiísnû individuální, nelze zde aplikovat
Ïádné obecné schéma. Zásadnû nejsou aplikovány
horké procedury (napfi. slatinné zábaly). Literatura se
rÛzní v názoru na pouÏití magnetoterapie. Nezbytné je
brát ohled na kondici klienta, v jaké do lázní pfiijíÏdí.

■ LázeÀská místa
Franti‰kovy Láznû, Mariánské Láznû, Karlovy Vary,
Luhaãovice, Karlova Studánka.

II. LázeÀská léãba cévních onemocnûní

LázeÀská léãba je urãena pro klienty, ktefií se dlouhodo-
bû léãí s vysok˘m tlakem a dÛsledky kornatûní cév. Ty
jsou napfiíklad angina pectoris ãi pfiestál˘ infarkt myo-
kardu. Moderní lázeÀská léãba úzce spolupracuje s kli-
nick˘mi kardiochirurgick˘mi pracovi‰ti. Klienti jsou pfie-
kládáni pfiímo z kliniky na lÛÏko ãasné rehabilitace
v lázeÀském zafiízení. Ta jsou vybavena v‰emi potfiebn˘-
mi pfiístroji (monitory pro sledování srdeãního rytmu,
krevního tlaku, teploty, saturace kyslíku, dále defibriláto-
ry, kardiostimulátory, pfiístrojem pro umûlou plicní venti-
laci). To v‰e umoÏÀuje bezpeãné sledování nemocn˘ch
v úvodu kardiorehabilitaãního pobytu. LázeÀská rehabi-
litace je doporuãována klientÛm po akutním infarktu
myokardu a operaãních zákrocích na kardiovaskulár-
ním systému. Dnes není vzácnost operace srdce a srdeã-
ních cév ãi v˘kony na srdeãních chlopních. Podle v˘voje
zdravotního stavu jsou klienti pfiemístûni na pokoje
léãebného domu, které jiÏ nemají charakter intenzivní
péãe. Klienti jsou i nadále pod trval˘m dohledem lékafiÛ
a sester. Po stabilizaci stavu jsou provádûna vy‰etfiení,
na jejichÏ základû je pfiedepisována dal‰í tréninková

zátûÏ a lázeÀská léãba. LázeÀské procedury vyuÏívají
spoleãnû s ostatními lázeÀsk˘mi hosty. Absolvování pro-
gramu „ãasné kardiorehabilitace“ nemocn˘m urychluje
návrat k aktivnímu zpÛsobu Ïivota, vãetnû návratu do
zamûstnání. Je v˘raznû zlep‰ena kvalita jejich Ïivota.

■ Indikace
Hyperlipidemie, hypertenze, diabetes mellitus, obezita,
hyperurikemie (zv˘‰ení hladiny kyseliny moãové, dna),
stavy po zánûtech srdeãního svalu, vrozené a získané
srdeãní vady, ischemická choroba srdeãní, stavy po
infarktu myokardu do ãtyfi mûsícÛ a stavy po infarktu
myokardu do jednoho roku, tûÏká hypertenze s orgáno-
v˘mi postiÏeními a hypertenze mladistv˘ch, onemocnû-
ní tepen konãetin na podkladû kornatûní cév nebo po
zánûtech, stavy po trombozách a hlubok˘ch zánûtech
Ïil s následky, nejdfiíve v‰ak tfii mûsíce po odeznûní akut-
ních pfiíznakÛ, funkãní poruchy periferních cév, stavy po
operacích srdeãních vad vrozen˘ch i získan˘ch, stavy
po rekonstrukãních a revaskulizaãních operacích na
cévním systému.
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■ Léãebné procedury
LázeÀsk˘ reÏim, kter˘ sestává z doporuãené diety
a pfiesnû dózované zátûÏe. Uhliãité vodní, minerální
i suché koupele. Úãinek CO2 (oxidu uhliãitého) na orga-
nizmus: roz‰ifiuje drobné kapiláry a zlep‰uje prokrvení,
dochází k poklesu krevního tlaku a sníÏení tepové frek-
vence. Opakované pÛsobení procedur vede k v˘razné-
mu zlep‰ení energetick˘ch pomûrÛ srdeãního v˘konu.
Dal‰í procedury: kineziterapie v tûlocviãnû, skupinov˘

a individuální trénink na rotopedu, naordinované
vycházky po stanoven˘ch okruzích (terénní kÛry), cviãe-
ní v bazénu, masáÏe, fyzikální terapie, inhalace, insu-
flace CO2.

■ LázeÀská místa
Franti‰kovy Láznû, Jeseník, Konstantinovy Láznû, Libver-
da, Podûbrady, Teplice nad Beãvou, Hodonín, Karlova
Studánka.
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III. LázeÀská léãba gastrointestinálního systému

LázeÀská léãba zaÏívacího (gastrointestinálního) systé-
mu spoãívá zejména ve vyuÏití pfiírodních minerálních
pramenÛ k pitné kÛfie. Lékafiem doporuãen˘ pramen se
pije v doporuãeném mnoÏství vût‰inou pfied jídlem a po
mal˘ch dou‰cích. ZároveÀ se doporuãuje pomalá pro-
cházka. Prostfiedníctvím pitné kúry jsou tûlu dodávány
minerální soli, prvky i plyny obsaÏené v pramenech. Tím
se pfiímo zasahuje do dûjÛ v organismu. Tato tradiãní
léãba je doplnûna pÛsobením dal‰ích, po staletí ovûfie-
n˘ch balneologick˘ch procedur – napfiíklad rÛzn˘mi
koupelemi v pfiírodní minerální vodû. Léãbu nezbytnû
dotváfií i dietní systém a klima lázeÀského místa. Léãeb-
n˘ program je dnes vyplnûn procedurami tradiãními
i moderními. K dobrému úspûchu léãby je zapotfiebí
také ãas. Klient si potfiebuje zvyknout na nové klimatické
podmínky, ale také na procedury, kter˘m je tûlo vysta-
vováno v pravidelném lázeÀském reÏimu. Toto v‰e
vytváfií nové mechanismy v organismu a budují se nové
stravovací a zaÏívací návyky tûla. Probíhá-li léãba navíc

v pfiíjemné atmosféfie historick˘ch a kultuních lázeÀ-
sk˘ch míst, je její efekt tûmito pozitivními emocemi je‰tû
více upevnûn.

■ Indikace
Nemoci trávicího ústrojí: funkãní obtíÏe a vfiedová cho-
roba Ïaludku a dvanácterníku, stfievní poruchy, stavy po
operacích stfiev, Ïaludku, Ïluãníku, chronická onemoc-
nûní jater a Ïluãníku, nemoci metabolické – cukrovka,
obezita, poruchy metabolismu tukÛ, dna, nemoci pohy-
bového ústrojí – degenerativní poruchy pátefie a velk˘ch
kloubÛ, paradentóza.

■ Léãebné procedury
Pitná kÛra, dietní reÏim, koupele, masáÏe, zábaly, fyzi-
kální terapie a kineziterapie.

■ LázeÀská místa
Karlovy Vary, Luhaãovice, Bílina.

IV. LázeÀská léãba metabolick˘ch onemocnûní, diabetes mellitus

LázeÀská léãba je doporuãena v‰em diabetikÛm, a to
bez rozdílu na to, jak svou nemoc léãí: dietou, léky ãi
inzulínem. Léãba je urãena také pro novû diagnostiko-
vané klienty. LázeÀsk˘ pobyt pfiispívá ke kvalitní infor-
movanosti klienta nejen o vhodném stravovacím, ale
i pohybovém reÏimu diabetika. Cukrovka mÛÏe vytváfiet
i cévní komplikace. Projevují se napfiíklad bolestmi
nohou ãi postiÏením vnitfiních orgánÛ, pomal˘m hoje-
ním ran. 
LázeÀská léãba diabetikÛ spoãívá pfiedev‰ím v aplikaci
uhliãité léãby. Formou vodních ãi such˘ch koupelí ãi ply-
nov˘ch injekcí. Uhliãitá léãba roz‰ifiuje cévy a zlep‰uje
prokrvení i u vnitfiních orgánÛ. Dal‰í procedury jsou
v rámci pohybové rehabilitace a fyzikální terapie.
Nedílnou souãástí je pitná kÛra. Správnû pouãen˘ dia-
betik po absolvování lázeÀské léãby ví, Ïe stfiídmost

v kvalitní a dobfie vyváÏené stravû a správnû volená
fyzická aktivita jsou nezbytné pro nekomplikovan˘ prÛ-
bûh této dnes ãasté nemoci.

■ Indikace
Vzdûlávání novû diagnostikovan˘ch klientÛ, diabetes
s komplikacemi, obezita, poruchy metabolismu tukÛ,
onemocnûní ‰títné Ïlázy, stavy po operaci ‰títné Ïlázy.

■ Léãebné procedury
Pitná kÛra, dieta, klimatoterapie, uhliãitá léãba, fyzikál-
ní terapie, kineziterapie.

■ LázeÀská místa
Jeseník, Lipová-láznû, Mariánské Láznû, Luhaãovice,
Karlovy Vary, Bílina.
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V. LázeÀská léãba netuberkulózních onemocnûní d˘chacího ústrojí

Léãba je urãena klientÛm s astmatem, obstrukãní choro-
bou broncho-pulmonální, chronickou bronchitidou,
zánûty dolních a horních cest d˘chacích a pro alergiky.
Pobyt v lázních je doporuãován i po operaci d˘chacích
cest. LázeÀská léãba je doporuãena klientÛm s profesio-
nálním onemocnûním d˘chacích cest, ktefií pracovali
v pra‰ném prostfiení, napfiíklad horníkÛm. Klima lázeÀ-
sk˘ch míst s vysokou vlhkostí vzduchu je vût‰inou pro
léãbu mimofiádnû vhodné. Nejãastûji pfiedepisované
procedury jsou inhalace. Inhalace zvlhãují jemn˘ epitel
d˘chacích cest a napomáhají jeho proãi‰tûní. Po jejich
aplikaci se klientovi lépe odka‰lává. VyuÏívány jsou
prameny, pfiípadnû jsou inhalace doplÀovány léãebn˘-
mi pfiísadami. Procedury jsou roz‰ífieny o koupele, pfie-
dev‰ím uhliãité. Dále jsou pfiedepisovány procedury
pozitivní termoterapie, napfiíklad slatinné ãi parafínové
zábaly a masáÏe a fyzikální terapie. Nezbytná souãást
léãby je pohybová rehabilitace. Dechová cviãení uvol-
Àují a zpevÀují d˘chací svaly a svalov˘ korzet. Pobyt
v lázních je provázen pitnou kÛrou.

■ Indikace
Stavy po operacích horních i dolních d˘chacích cest,
hypertrofické ãi atrofické zánûty a sinobronchitidy,
po‰kození laryngu a hlasivek v dÛsledku hlasového pfie-
tíÏení, alergické r˘my, stavy po komplikovaném zánûtu
plic, chronická bronchitida, opakované zánûty i rizika
postiÏení z fibrogenního prachu s poruchou plicní funk-
ce, chronická obstrukãní choroba broncho-pulmonální,
asthma bronchiale, fibrózy, následky po‰kození,
respektive toxické úãinky plynÛ, d˘mÛ, prachÛ.

■ Léãebné procedury
Inhalace: nejznámûj‰í prameny – Vincentka a Lesní pra-
men. Pitná kÛra. Koupele uhliãité, perliãkové. MasáÏe
klasické i reflexní. Fyzikální terapie, nejãastûji diater-
mie. Pozitivní termoterapie – napfiíklad peloidy. Skupi-
nová a individuální pohybová léãba.

■ LázeÀská místa
Jeseník, Karlova Studánka, Luhaãovice, Mariánské Láznû.

VI. LázeÀská léãba neurologick˘ch onemocnûní pohybového ústrojí

LázeÀská léãba je historicky spjata s péãí o pohybové
ústrojí. Mnoho z klientÛ, ktefií tuto léãbu vyuÏívají, trpí
vrozen˘mi, chronick˘mi nebo také poúrazov˘mi posti-
Ïeními míchy ãi periferních nervÛ. Pro tyto klienty je lá-
zeÀská léãba pfiíslibem úlevy od bolestí a zlep‰ení kvali-
ty pohybu i Ïivota. Toho dosahují procedury pfiedepi-
sované na základû mnohaleté tradice. Dnes jsou dopl-
nûny o moderní poznatky neurofyziologie a nové reha-
bilitaãní metodiky. Pfiíjemné prostfiedí, klima i pravideln˘
reÏim absolvování procedur, stejnû tak jako proces
adaptace a budování nov˘ch stereotypÛ, to je na lázeÀ-
ské léãbû jedineãné. Personál v lázeÀsk˘ch zafiízeních je
vysoce kvalifikovan˘ v oboru fyziatrie, balneologie
a rehabilitace. K léãbû je vyuÏíváno jiÏ zmínûn˘ch zna-
lostí anatomick˘ch i neurofyziologick˘ch. Je vhodné
vyuÏívat vodu jako medium ulehãující pohyb a uvolÀují-
cí svalové napûtí, umoÏÀující i lep‰í hybnost v kloubech,
medium vhodné pro nácvik chÛze. K uvolnûní svalového

napûtí je vyuÏíváno pozitivní i negativní termoterapie.
To znamená tepla, horka i chladu a mrazu. Stejnû tak je
vyuÏíváno i rÛzn˘ch druhÛ fyzikální terapie. Nedílnou
souãástí léãby je kineziterapie, to znamená terapie
pohybové, aÈ uÏ  ve skupinû, nebo individuálnû.

■ Léãebné procedury
Koupele, masáÏe, kineziterapie – skupinová, individuál-
ní, ve vodû s vyuÏitím pomÛcek a pfiístrojÛ i speciálních
metodik. Termoterapie: peloidy (ra‰elinové a slatinné
koupele, zábaly), parafín, fango, pelotherm, kryosáãky,
kryokomory. Fyzikální léãba.

■ LázeÀská místa
Láznû Bûlohrad, Darkov, Dubí, Hodonín, Janské Láznû,
Jáchymov, Láznû Kundratice, Klimkovice, Láznû Libver-
da, M‰ené-láznû, Teplice, Mariánské Láznû, TfieboÀ,
Velichovky, Velké Losiny, VráÏ u Písku.

VII. LázeÀská léãba pohybového ústrojí

Do lázní pfiijíÏdûjí klienti s rÛzn˘mi kloubními postiÏení-
mi. Jsou vrozená, zánûtlivá i degenerativní. Stav klienta
mnohdy vyÏaduje operaci. Moderní jsou zákroky artro-
skopické, ale také nároãné v˘mûny kloubÛ za protézy.
Cílem léãby je mírnit bolest, zlep‰it vyÏivení kloubÛ
a okolních struktur a zlep‰it pohyblivost klienta. K anal-

getické a uvolÀující léãbû se vyuÏívá efektu pozitivní
i negativní termoterapie. Pfiedepisují se rÛzné obklady,
zábaly, koupele. PouÏívá se ra‰elina, slatina, parafín,
fango, kryoterapie. Koupele mohou b˘t aplikovány na
rÛzné ãásti tûla (ãásteãné, sedací, konãetinové). Do kou-
pelí mohou b˘t pfiidávány pfiírodní pfiísady (soli, byliny,



esence, oleje). U mnoh˘ch klientÛ se lze pravidelnou
lázeÀskou péãí vyhnout operacím nebo je mÛÏeme ales-
poÀ oddálit. LázeÀská léãba je doporuãena i jako pfií-
prava na plánované operace a stejnû tak na doléãení
po jejich absolvování. S pomocí fyzioterapeutÛ zlep‰uje
klient pfii cviãení rozsah pohybu v kloubech. ZároveÀ se
zpevÀuje i svalová síla, která je nezbytná pro správnou
kloubní funkci i pro kvalitní oporu tûla. Kineziterapie
probíhá v bazénech, tûlocviãnách i individuálnû.
V lázeÀském prostfiedí nechybí doporuãení procházek
a trénink populární severské chÛze. PfieváÏná ãást klien-
tÛ si stûÏuje právû na „bolesti zad“, to znamená svalÛ
pátefie. Osovému orgánu, tedy pátefii, neprospívá kaÏ-
dodenní shon, sezení ve strnul˘ch pozicích u poãítaãÛ,
v kanceláfiích nebo autech. PfietûÏovány jsou urãité sva-
lové skupiny, klouby a jejich struktury na úkor jin˘ch.
Bolestí, stresem, únavou staÏené a ochablé svaly je
nutné uvolnit a následnû svalov˘ korzet posílit. Nabízí
se zde mnoho oblíben˘ch lázeÀsk˘ch procedur: masá-
Ïe, zábaly, obklady, koupele ãi elektroléãba. Fyziotera-
peuti klienty uãí správnû cviãit jak ve skupinách, napfi.
v bazénech, tak pfiedev‰ím individuálnû i na pfiístrojích.

■ Indikace
Revmatoidní artritida, Bechtûrevova choroba (ankylozu-
jící spondylitida), difuzní onemocnûní pojiva, nemoci

kloubÛ provázející interní onemocnûní, metabolická
postiÏení kloubÛ (dna), osteoporóza, bolestivé syndro-
my úponÛ, ‰lach a svalÛ, následky práce s vibrujícími
nástroji, artróza kyãelních i kolenních a jin˘ch kloubÛ,
bolestiv˘ syndrom zad, stavy po operacích s pouÏitím
kloubní náhrady a pfiíprava na tuto plánovanou ope-
raci.

■ Léãebné procedury
Koupele, masáÏe, kineziterapie: skupinová, individuál-
ní, ve vodû, fitness, pfiístroje. 
Termoterapie: peloidy (ra‰elinové a slatinné koupele,
zábaly), parafín, fango, pelotherm, kryosáãky, kryo-
komory. 
Fyzikální léãba: galvanizace, diadynamik, interference,
diatermie, magnetoterapie, svûtloléãba, ultrazvuk.

■ LázeÀská místa
Bechynû, Láznû Bûlohrad, Bludov, Láznû Bohdaneã,
Darkov, Dubí, Franti‰kovy Láznû, Hodonín, Janské
Láznû, Jáchymov, Láznû Kundratice, Klimkovice, Koste-
lec u Zlína, Karlovy Vary, Láznû Libverda, Lipová-láznû,
Luhaãovice, OstroÏská Nová Ves, Podûbrady, Slatinice,
Mariánské Láznû, M‰ené-láznû, Teplice, Teplice nad
Beãvou, Láznû Tou‰eÀ, TfieboÀ, Velichovky, Velké Losiny,
VráÏ u Písku.
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VIII. LázeÀská léãba urologick˘ch onemocnûní

Mariánské Láznû jsou jedineãné pro léãbu urologick˘ch
onemocnûní. Vdûãí za to v˘skytu léãiv˘ch minerálních
pramenÛ, nûkteré z nich jsou hypotonické (RudolfÛv,
Karolina, Lesní pramen). Efekt slabû mineralizované
vody se po vstfiebání nejvíce projeví v moãovém systému
v ledvinách, moãovodech, moãovém mûch˘fii. Pitná kúra
je nezbytnou souãástí lázeÀské léãby. Pobyt je doporu-
ãován k doléãení pooperaãních stavÛ, ale také po léãbû
kaménkÛ a písku a klientÛm s chronick˘mi zánûty ledvin
ãi moãov˘ch cest. 
Procedury doplÀuje uhliãitá léãba: vodní koupele, suché
plynové koupele. KÛÏí se vstfiebává CO2 a zpÛsobuje
zlep‰ení prokrvení. Efekt se projeví nejen v kÛÏi a pod-
koÏí, ale i ve vnitfiních orgánech. Pfiedepisují se masáÏe
a teplé slatinné obklady ãi elektroléãba. Souãástí léãby

je pohybová terapie: procházky, cviãení individuální
i v bazénu. Cílem je zpevnûní bfii‰ní stûny a svalstva
pánevního dna a zad. KaÏdá léãba je individuální, aby
postihovala problematiku muÏÛ, Ïen i dûtí. Vzhledem
k dobré mezioborové spolupráci lékafiÛ je moÏná
i lázeÀská léãba dial˘zovan˘ch klientÛ.

■ Léãebné procedury
Pitná kÛra, uhliãité koupele (vodní i suché), slatinné
zábaly a obklady, masáÏe, prohfiívání ledvin s pomocí
elektroléãby (diatermie), fyzioterapie zamûfiená na
zpevnûní bfii‰ní stûny a svalÛ pánevního dna i pátefie.

■ LázeÀská místa
Mariánské Láznû, pro dûti Láznû KynÏvart.

IX. LázeÀská léãba nemocí du‰evních

LázeÀská léãba je pfiipravena pomoci doléãovat klienty
s psychick˘mi obtíÏemi, ktefií jsou v soustavné léãbû
u sv˘ch odborníkÛ. Nemoci psychické nejsou provázeny
bolestí fyzickou ani vfiedy na kÛÏi, jsou to obtíÏe skryté,
které si nosíme uvnitfi v sobû. Velkou námahu stojí pfii-
znat si, Ïe jsem vyãerpán, nezvládám situace jako dfiíve,

mám problémy. JiÏ toto zji‰tûní a pfiiznání sobû samému
je poãátek léãby a nápravy obtíÏí. Právû specialisté jsou
pfiipraveni pomoci rozpoznat a diagnostikovat pro-
blém. Jsou pfiipraveni poskytnout odborné rady a vede-
ní pro jeho fie‰ení. Souãástí léãby je i vzdûlávání, které
uãí klienty s nemocí Ïít. Pfii dne‰ním rychlém zpÛsobu



Ïivota neumíme dobfie relaxovat a proãi‰Èovat svou
mysl. Dennû ji zahlcujeme mnoÏstvím informací a nedo-
pfiáváme si ãas na zaÏití nov˘ch situací a stereotypÛ.
LázeÀská léãba je vytrÏením ze zabûhnut˘ch kolejí
a stereotypÛ. Pfiimûje tûlo a jeho receptory opût vnímat
i tak zdánlivû malicherné podnûty, jak˘mi jsou zmûna
klimatu, nadmofiské v˘‰ky, zmûna denního reÏimu.
V lázních je o klienta postaráno se v‰ím v‰udy, vãetnû
stravy a ãistého hotelového pokoje. Klient má ãas sám
na sebe. Pak uÏ jen na sebe nechá pÛsobit blahodárné
procedury.

■ Léãebné procedury
Po vstupním vy‰etfiení odborníky, lékafii i psychology je
urãen plán lázeÀské léãby. Vodoléãebné procedury,
relaxaãní techniky, autogenní tréning, joga, pohybové
aktivity, léãebn˘ tûlocvik, fyzikální terapie, elektrospá-
nek s psychowalkmany, svûtloterapie sezónní deprese.
Psychoterapie skupinová i individuální, muzikoterapie,
arteterapie.

■ LázeÀská místa
Jeseník, Dubí, Láznû Libverda.
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X. LázeÀská léãba nemocí koÏních

KoÏní onemocnûní je pojem, kter˘ vzbuzuje mylnou
pfiedstavu, Ïe je nûco v nepofiádku pouze s povrchem
tûla, kÛÏí. Opak je pravdou. KÛÏe je velmi ãasto posti-
Ïena nemocí spolu s jin˘mi orgány. Nemocí b˘vají
postiÏena játra, srdce, plíce, tlusté stfievo, ledviny, klou-
by a imunitní systém. Je zfiejmé, Ïe k fie‰ení problemati-
ky nepostaãí pouze „masti a pasty“. Nezbytné je prove-
dení diagnostiky a následuje návrh léãby a reÏimov˘ch
opatfiení, diety. Ani moderní medicína s vyuÏitím pfiírod-
ní léãby nedokáÏe vÏdy odstranit nemoci jako takové.
LázeÀská léãba pak mÛÏe pfiispût k dlouhodbému zklid-
nûní obtíÏí. Obzvlá‰È úspû‰ná je léãba tam, kde je pod-
pofiena vytrvalostí a disciplínou klienta. 
Klient pfiijíÏdí z domova, kde nechává starosti, stres
i alergeny – látky, které ho dráÏdí v domácnosti a na
pracovi‰ti. Doma je ponechán dosavadní zpÛsob Ïivo-
ta. Zmûna prostfiedí a adaptace na nûj spolu s vytváfie-
ním nov˘ch reakcí a strereotypÛ je v tomto pfiípadû
velmi dÛleÏit˘ faktor. Klient je vystaven klimatick˘m pod-
mínkám v prostfiedí, kde je prokazatelnû nejãist‰í ovzdu-
‰í. Je podrobován procedurám, které mají oãistn˘
a hojiv˘ charakter s vyuÏitím pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ.

LázeÀská dieta je souãástí léãby. Ke zklidnûní ãasto
bolestiv˘ch koÏních projevÛ se pouÏívají rÛzné, i bylinné
koupele a fyzikální léãba, napfiíklad pozitivní úãinky
svûtla v celém jeho spektru (viditelné svûtlo, infraãervené
i ultrafialové svûtlo). Zklidnûní napfiíklad lupenkov˘ch
vfiedÛ na kÛÏi napomáhají v moravsk˘ch lázních sirné
prameny a sirné peloidy. KoÏní nemoci provázejí
i postiÏení kloubní. Proto je nezbytnou souãástí lázeÀské
léãby i pohybová terapie. Odezva lázeÀské léãby pfietr-
vává po ukonãení mnohdy pÛl roku, u nûkter˘ch obtíÏí
i déle. To znamená, Ïe se zlep‰uje kvalita Ïivota klientÛ
a sniÏuje se spotfieba medicínsk˘ch pfiípravkÛ.

■ Léãebné procedury
Sirné koupele, pfiísadové koupele – bylinné, uhliãité
koupele, aplikace peloidÛ, svûtloléãba – viditelné svûlo
(laser), infraãevené i ultrafialové, ostatní metody fyzikál-
ní tereapie, masáÏe, pohybová terapie.

■ LázeÀská místa
Jeseník, Lipová-láznû, Kostelec u Zlína, OstroÏská Nová
Ves.

XX. LázeÀská léãba dûtí

LázeÀská léãba dûtí doporuãená o‰etfiujícími lékafii
a hrazená zdravotními poji‰Èovnami se fiídí stejn˘m
zákonem jako léãba dospûl˘ch – viz indikaãní seznam.
Diagnózy dûtí jsou v‰ak oznaãovány „XX“. Pro léãbu
dûtí jsou rovnûÏ stanovena lázeÀská místa, trvání léãby
a vûk. Do urãitého vûku mohou b˘t dûti doprovázeny
rodiãi ãi dospûl˘m. Léãba dûtí je velmi citlivou záleÏitos-
tí, v˘hodou lázeÀského prostfiedí je civilní charakter.
Dítû sice vnímá odlouãení od domova, ale spolupracuje-
-li dobfie, pak se cítí jako na tábofie. Léãí se také ve spe-
ciálních léãebn˘ch domech. Vybavení dûtsk˘ch léãeb-
n˘ch domÛ je speciální od post˘lek, toalet a umyvadélek
aÏ po hraãky, herny a ‰kolu v areálu léãebny. ·kolu na-
v‰tûvují mladí klienti, ktefií absolvují lázeÀskou léãbu

v prÛbûhu ‰kolního roku. Pro dûtské klienty jsou také
upraveny procedury. Zdravotnick˘ personál je speciali-
zován na práci s dûtmi, vãetnû psychologické pomoci.
V lázních je nezbytné pomoci dûtem zorganizovat ãas
v prÛbûhu celého dne. Personál je s nimi 24 hodin
dennû, v prÛbûhu léãby, pfii vycházkách i pfii hfie.
NepfietrÏitá zdravotnická sluÏba je pak samozfiejmostí.

■ Léãebné procedury
Dûti absolvují v podstatû stejné procedury jako dospûlí,
ale s pfiihlédnutím k vûku. To znamená, Ïe koupele jsou
provádûny v men‰ích vanách nebo nejsou celé naplnû-
ny. Peloidy jsou aplikovány stejnû, ale opût dle individu-
álního pfiedpisu. Inhalace probíhají stejnû. Pitná kÛra je



provádûna pod dozorem personálu, kter˘ chodí na
vycházky s dûtmi k pramenÛm. Fyzikální terapie je apli-
kována s pfiihlédnutím ke speciálním kontraindikacím
dûtského vûku (napfi. rÛstové zóny a krátkovlná diater-

mie ãi ultrazvuk). Pohybová léãba, aÈ uÏ skupinová ãi
individuální s pomÛckami a pfiistroji, je realizována pod
vedením fyzioterapeutÛ, upravená pro dûtské klienty.
Pfiedepsaná terénní kúra s doprovodem personálu.
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Podle Vyhlá‰ky MZd ã. 58/1997 Sb., kterou se stanoví
indikaãní seznam pro lázeÀskou péãi o dospûlé, dûti
a dorost, lze vztahovat v˘ãet kontraindikací na v‰echna
lázeÀská zafiízení v âeské republice, bez ohledu na
jejich specializaci, jako v‰eobecnû závazn˘. Abychom
neuvádûli v˘ãet kontraindikací jednotlivû pro kaÏdé
láznû, uvádíme cel˘ soupis souhrnû na tomto místû, 
jako vodítko v‰eobecnû se vztahující na v‰echna lázeÀ-
ská zafiízení.

1. Infekãní nemoci pfienosné z ãlovûka na ãlovûka
a bacilonosiãství zejména bfii‰ního tyfu a paratyfu.
Je-li nûkterá nemoc inkdikovaná pro lázeÀskou péãi
sdruÏena s tuberkulózou (TBC) d˘chacího ústrojí
nebo jinou formou TBC, mÛÏe b˘t lázeÀská péãe
navrÏena a povolena jen po fiádném ukonãení léãby
antituberkulotiky.

2. V‰echny nemoci v akutním stadiu.
3. Klinické známky obûhového selhání, maligní aryt-

mie.
4. Stav po hluboké trombóze do tfií mûsícÛ po odeznû-

ní nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidû do
‰esti t˘dnÛ po odeznûní nemoci.

5. Labilní diabetes mellitus (s vyjímkou dûtí a dorostu)
a dekompenzovan˘ diabetes mellitus.

6. âasto se opakující profuzní krvácení v‰eho druhu.
7. Kachexie v‰eho druhu.
8. Zhoubné nádory bûhem léãby a po ní s klinicky zjis-

titeln˘mi známkami pokraãování nemoci.
9. Epilepsie s vyjímkou pfiípadÛ, u nichÏ v posledních

tfiech letech nedo‰lo k záchvatu a jejichÏ elektro-

encefalogram (EEG) nemá epileptické grafoelemen-
ty. Pfietrvávají-li v EEG záznamu patologické zmû-
ny, pak mÛÏe b˘t lázeÀská péãe navrÏena jen na
základû kladného vyjádfiení neurologa, kter˘ má
pacienta v dispenzární péãi. Pro indikaãní skupinu
XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a du‰evní poruchy
s asociálními projevy nebo sníÏenou moÏností
komunikace, transitorní stavy zmatenosti.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykov˘ch lát-
kách.

12. Nemocní odkázaní na pomoc druhé osoby pfii
sebeobsluze (s v˘jimkou nevidom˘ch). Pfiijetí
nemocného (zpravidla s prÛvodcem) je popfiípadû
moÏné po pfiedchozím dojednání s vedoucím léka-
fiem lázeÀské léãebny.

13. Inkontinence moãe a stolice, eneuresis nocturna.
Neplatí pro indikaãní skupinu XXVI, XXVIII a indika-
ci XXIII/2.

14. Koufiení u dorostu a u nemocn˘ch s indikacemi sku-
piny II, V a VI.

15. Tûhotenství.
16. Nehojící se koÏní defekty jakéhokoliv pÛvodu.

(Net˘ká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku 

(120 mm Hg).

Vyhlá‰ka MZd ã. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikaã-
ní seznam pro lázeÀskou péãi o dospûlé, dûti a dorost.

MUDr. Magdalena Kozlovská

OBECNÉ KONTRAINDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Láznû, kde se dûti léãí, a jejich indikace
Onkologie Janské Láznû
Nemoci obûhového ústrojí Podûbrady, Teplice nad Beãvou
Hypertenze juvenilní Podûbrady, Teplice nad Beãvou, Klimkovice
Nemoci GIT Karlovy Vary
Nemoci metabolické a endokrinní Karlovy Vary, Luhaãovice
Obezita Karlovy Vary, Luhaãovice, Bludov, Podûbrady
Thyreopatie a stavy po operaci Jeseník
D˘chací ústrojí (ne TBC) Bludov, Janské Láznû, Jeseník, Láznû KynÏvart, Mariánské Láznû, Luhaãovi-

ce, Velké Losiny
Nemoci nervové Janské láznû, Velké Losiny, Klimkovice, Teplice
Nemoci pohybového ústrojí Láznû Bûlohrad, Podûbrady, Teplice, Teplice nad Beãvou, Darkov, Janské

Láznû, Mariánské Láznû, Klimkovice, Velké Losiny, Bludov
Nemoci ledvin a moãov˘ch cest Bludov, Láznû KynÏvart
Du‰evní poruchy Jeseník
Nemoci koÏní Darkov, Láznû KynÏvart, Teplice nad Beãvou, Lipová-láznû, Jeseník
Nemoci gynekologické Franti‰kovy Láznû, Klimkovice



Aromaterapie
Procedury jako masáÏ, zábal nebo koupel s aplikací vonného oleje ãi esen-
ce. VyuÏívá znalostí o terapeutickém úãinku rozliãn˘ch pfiírodních extraktÛ.

Akupresura
Metoda zaloÏená na principech tradiãní ãínské medicíny. PouÏívá se tla-
ková masáÏ na akupunkturní body. Cílem je odstranit patologické poru-
chy v dané oblasti.

Akupunktura
Léãebná a preventivní metoda zaloÏená na principech tradiãní ãínské
medicíny. Je provádûna speciálnû vy‰kolen˘m lékafiem. Spoãívá ve stimu-
laci akupunkturních bodÛ. Existuje mnoho zpÛsobu, jak lze body stimulo-
vat, nejznámûj‰í je aplikace speciální jehly. VyuÏívá se celé oblasti tûla
nebo také ucha. Vût‰inou je nutné opakovat nûkolik procedur k docílení
pozitivního efektu.

Aromakabina
Procedura, pfii které dochází k intenzivnímu prohfiívání organismu pomocí
hork˘ch par, popfiípadû i aromatick˘ch pfiísad. PouÏívá se buì jako
samostatná procedura, napfi. k pfiíznivému ovlivnûní d˘chacích cest, zlep-
‰ení krevního obûhu, zlep‰ení trofiky kÛÏe, uvolnûní svalového napûtí,
nebo jako pfiedehfiívající procedura pfied masáÏí.

AromamasáÏ
Úãinky ruãní masáÏe jsou doplnûny o úãinek aromatick˘ch olejÛ. Vonné
esence pÛsobí nejen na centrální nervovou soustavu, ale i na periferní
receptory a pfiispívají ke komplexnímu pÛsobení na organismus.

Ajurvéda
Starovûk˘ tradiãní zpÛsob léãby, jehoÏ kofieny jsou v Indii. VyuÏívá rozliã-
né techniky vãetnû dÛrazu na stravu, bylinnou léãbu, aromaterapii, masá-
Ïe, meditace. Cílem je dosáhnout rovnováhy organismu.

BaÀkování
Metoda je zaloÏená na principech tradiãní ãínské medicíny. Speciální,
pfiedem nahfiáté sklenûné baÀky jsou pfiikládány na urãená místa tûla, 
kde pÛsobením podtlaku pfiilnou. Vût‰inou se aplikují v oblasti podél páte-
fie. V˘sledkem je uvolnûní svalového napûtí a odstranûní bolestiv˘ch stavÛ.
S pomocí baÀky lze provádût i masáÏ, tato aplikace je dynamická.

Biolampa
VyuÏívá svûtelné energie viditelného polarizovaného svûtla k lokálnímu
biostimulaãnímu pÛsobení. Urychluje regeneraãní a hojivé pochody orga-
nismu. Díky vlivu na imunitní aparát dochází ke zkrácení doby hojení
a sníÏení bolestivosti. Lze vyuÏít i pro prevenci. Aplikace biolampy je
doporuãována i na jizvy.

Bylinná koupel
Spojení úãinkÛ teplé koupele a pÛsobení léãiv˘ch bylin je tradiãní proce-
durou. V˘bûr bylin je indikován podle konkrétního zdravotního problému.
Doporuãuje se pro uvolnûní svalového i psychického napûtí, uvolnûní
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Aromaterapie – masáÏ hlavy

Aromaterapie – koupel

AromamasáÏ



jizev, bolestivosti kloubÛ i na koÏní problémy. Koupel navozuje relaxaci,
regeneraci, sníÏení bolestivosti pohybového aparátu a hojení koÏních
afekcí. Vhodné jsou pro léãbu nespavosti i únavy.

Calmonalová koupel
Koupel s bylinnou pfiísadou je vhodná jako doplÀková terapie pro revma-
tologická nezánûtlivá mimokloubní onemocnûní. Bylinné pfiísady: vrbová
kÛra, kopfiiva, hefimánek, máta, levandule.

âínská tlaková masáÏ
Je zaloÏena na principech tradiãní ãínské medicíny. ZdÛrazÀuje celistvost
organismu. Cílem tlakové masáÏe bodÛ a meridiánÛ (drah) je léãení cho-
robného procesu a sníÏení spotfieby lékÛ. MasáÏ je vhodná pfii bolestech
hlavy, migrénách, nespavosti, vysokém krevním tlaku, dechov˘ch a zaÏí-
vácích obtíÏích, stresu, poruchách imunity a bolestech kloubÛ a svalÛ.

Cviãení na pfiístrojích
V kineziterapii se vyuÏívá rÛzn˘ch motodlah, závaÏí, pruÏn˘ch tahÛ,
míãÛ, nestabilních plo‰in aj. k procviãování jednotliv˘ch svalov˘ch skupin,
konãetin, ale i jemné motoriky rukou. MÛÏe se provozovat v tzv. fitness-
-centrech. 

Distanãní elektroterapie VAS-O7
Zahrnuje úãinky magnetoterapie nebo elektroterapie, souãasnû je tkáÀ
vystavena infraãervenému záfiení, které pfiedává svûtelnou, a tím i tepel-
nou energii. Úãinek je protibolestiv˘, sniÏuje otoky, podporuje regeneraci
tkání po úrazech.

DoplÀkové terapie
Termín oznaãuje ve‰keré procedury, které pfii aplikování nevyuÏívají pfií-
rodní léãivé zdroje. Mezi doplÀkové terapie patfií napfi. zábaly a obklady
z fanga (vulkanického popele), elektroterapie, magnetoterapie, laserové
techniky, lymfodrenáÏe, parafinové obklady, aromaterapie, akupunktura,
akupresura a dal‰í.

Elektroléãba
Elektroléãebné procedury vyuÏívají úãinkÛ elektrického proudu na tkáÀ,
nejãastûji svalové vlákno. UÏívají se proudy nízkofrekvenãní (galvanizace,
diadynamik), stfiedofrekvenãní (interference) a vysokofrekvenãní (diater-
mie a magnetoterapie). Podle jejich nastavení mÛÏeme dosáhnout pfiede-
v‰ím úãinku uvolÀujícího svaly (myorelaxaãního) nebo tlumícího bolest
(analgetického). Dále dochází ke zv˘‰enému prokrvení léãen˘ch tkání,
jejich lep‰ímu metabolismu, a tudíÏ i lep‰í funkci. 
Druhy elektroléãby: galvanizace, ãtyfikomorová galvanizace, diadyna-
mik, interference, TENS, Träbert, diatermie, magnetoterapie, distanãní
elektroterapie, VAS-O7. KaÏdá z tûchto procedur má svá specifika
a záleÏí na lázeÀském specialistovi, kterou z procedur pfiedepí‰e. âetnost
podání elektroléãebné procedury je vût‰inou kolem deseti aplikací. Elekt-
roléãbou lze také provádût svalovou gymnastiku ãi stimulaci svalové iner-
vace. VyuÏívá se u pacientÛ s neurologick˘mi obtíÏemi. Elektroléãebná
svalová gymnastika nenahradí tûlesné cviãení.

Floating
Jedná se o simulaci prostfiedí Mrtvého mofie. Princip je zaloÏen na stavu
nadná‰ení. Navozuje relaxaci du‰evní i fyzickou, pfiispívá k odstranûní
únavy, stresu, navození celkové regenerace a zlep‰ení potíÏí pohybového
aparátu. Koupel ve floatingu pomáhá pfii léãbû koÏních onemocnûní.
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Haufeho lázeÀ konãetinová
Procedura vyuÏívá znalostí fyziologie a regulace tepla v tûle. PakliÏe pro-
hfiejeme (nejãastûji) horní ãi dolní konãetiny, ovlivníme tím teplotu celého
tûla. Procedura je vhodná pro otuÏování a pfii chronick˘ch onemocnûních
d˘chacích cest.

Helioterapie
VyuÏívá sluneãního záfiení. Úãinek nepolarizovaného svûtla: ovlivÀuje cir-
kadiální 24hodinov˘ denní cyklus a periodické Ïivotní funkce (aktivita,
spánek). Má vliv psychogenní – antidepresivní, vliv na rÛst, uvolÀující
a protibolestiv˘. Umûl˘mi zdroji jsou speciální záfiiãe a záfiivky.

Hubbardova lázeÀ
LázeÀ s moÏností masáÏe pomocí trysek a také kineziterapie ve velké vanû
mot˘lového tvaru.

Hydrocolon terapie
Oãistná procedura charakteru stfievní laváÏe pomocí pfiístroje. Stfievo je
‰etrnû vyplachováno vodou v uzavfieném systému: stfievo a hydrocolonte-
rapeutick˘ pfiístroj. O moÏnosti aplikace této procedury rozhoduje po
konzultaci a vy‰etfiení lékafi. Hydrocolon vede k dokonalé oãistû stfieva,
vhodné u obstipací (zácpa) a dal‰ích afekcí traãníku. Vzhledem ke stimu-
laãnímu úãinku imunitního systému je téÏ vhodn˘ napfi. u alergií a únavo-
vého syndromu.

Individuální tûlocvik
Individuální cviãení probíhá pod vedením fyzioterapeuta, rehabilitaãního
pracovníka podle pfiedpisu lékafie. Zamûfiuje se na odstranûní urãit˘ch
patologick˘ch zmûn pohybového aparátu. Pfii této procedufie je vyuÏito
znalostí z anatomie a fyziologie neuromuskulárního aparátu a také cent-
rální nervové soustavy. Moderní medicína zná desítky speciálních meto-
dik, kter˘mi lze pozitivnû ovlivnit urãité patologické pochody vzniklé
bûhem ãi po narození, nebo také v prÛbûhu Ïivota onemocnûními, zranû-
ními ãi nevhodn˘m pfietûÏováním organismu. Individuálnû se také pacient
uãí urãit˘m dovednostem, které díky chorobû pozbyl, jako je nácvik ADL –
aktivních denních potfieb, ale také nácvik chÛze. Nûkteré nejznámûj‰í
metodiky: MojÏí‰ová, Bobath, Brüggger, Vojta, Feldenkreis, Schorotová,
Spirální dynamika, Mc Kenzie, senzomotorická stimulace.

Infraãervené záfiení
(IR-A, IR-B, IR-C) Zdroji jsou slunce a umûlé zdroje (vysokoÏhavené Ïárov-
ky, solux, teplomet). Úãinky se fiadí k pozitivní termoterapii. Úãinek anal-
getick˘ a protizánûtliv˘, zlep‰ení prokrvení.

Infrakabina
Infraãervené záfiení proniká intenzivnû do kÛÏe a podkoÏních struktur
a vede k hloubkovému prohfiátí svalÛ i organismu. Pfiízniv˘ vliv má na
chronické degenerativní i poúrazové afekce pohybového aparátu, na
d˘chací cesty. Vede celkovû k posílení imunitního systému. Procedura je
‰etrnûj‰í a lépe sná‰ena neÏ sauna ãi pára.

Inhalace
S pomocí pfiístroje, kter˘ pfiemûÀuje vodní medium na drobné mikroãásti-
ce, je vdechován aerosol ústy nebo nosem. V lázních se k inhalacím vyuÏí-
vají nejãastûji pfiírodní minerální vody. Do inhalátoru je moÏné pfiidávat
pfiísady úãinn˘ch látek, medikamentÛ, rostlinn˘ch olejÛ (eukalypt). Dopo-
ruãují se pfii onemocnûních horních a dolních d˘chacích cest, zejména
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chronick˘ch, a to pfiedev‰ím hlasov˘m profesionálÛm. Inhalace je vhodná
i jako prevence k proãi‰tûní d˘chacích cest. Nezanedbateln˘ je úãinek na
d˘chací svalstvo, které se usilovn˘m d˘cháním pfii inhalaci posiluje.

Insuflace CO2
Viz Plynové injekce.

Jodobromová koupel
Jodobromová koupel má protizánûtlivé a hojivé úãinky i na prostatu
a moãov˘ mûch˘fi. Po vstfiebání koupelemi má vliv i na krevní obûh a kar-
diovaskulární aparát, roz‰ifiuje cévy, sniÏuje krevní tlak. Doporuãuje se
také u onemocnûní pohybového aparátu, aÈ uÏ z dÛvodu revmatismu,
degenerace, kloubních obtíÏí, ãi u svalov˘ch bolestí (láznû Darkov, Hodo-
nín). Jod se do tûla vstfiebává kÛÏí, sliznicí d˘chacího, trávicího a urogeni-
tálního ústrojí a oãní rohovkou. Úãinky jodu mají mukolytick˘, sekretolytic-
k˘ a spasmolytick˘ efekt na d˘chací systém, tzn., Ïe uvolÀuje hleny
a d˘chací cesty. Pitná léãba je velmi úãinná pro trávicí systém a doplÀuje
nedostatek jodu v tûle. PouÏívá se také zejména pfii léãbû dívek a Ïen
s gynekologick˘mi obtíÏemi (indikace lázní Klimkovice). Pfiírodní jodo-
bromová voda se v âR vyskytuje v Darkovû, Klimkovicích a Hodonínû.
¤íká se jí také solanka. Její pÛvod je v tfietihorním mofii, které se na území
vyskytovalo.

Kineziterapie – léãba pohybem
Viz Individuální tûlocvik, Skupinová kineziterapie.

Klasická masáÏ
MÛÏe jít o masáÏ ãásteãnou nebo celkovou, ruãní masáÏ s pouÏitím krému
nebo oleje. Zamûfiuje se hlavnû na regeneraci myoskeletálního aparátu.
Provádí se hnûtením, tfiením, klepáním a vytíráním zlep‰uje kvalitu mikro-
cirkulace a lokální metabolismus a zásobování tkání kyslíkem. Úãinek je
patrn˘ na kÛÏi, podkoÏí, svalech, úponech a kloubech.

Kryoterapie
Moderní, av‰ak po staletí známá metoda, která prodûlává v souãasnosti
obrovsk˘ v˘voj. Aplikuje se lokálnû nebo celkovû. Nejãastûji se lokálnû
aplikují chladivé termogelové obklady. Vyspûlej‰í formou je aplikace chla-
du pfiístrojová, kterou se dosahuje hodnot kolem bodu mrazu, ale také
–180 aÏ –270 °C. Aplikace pak mÛÏe b˘t i celotûlová. Nezbytná je lékafi-
ská prohlídka. Doporuãuje se pfii zánûtliv˘ch a chronick˘ch stavech pohy-
bového aparátu, k léãbû místních otokÛ, napfiíklad po traumatu.Vhodná je
i pro celkovou regeneraci organismu k uvolnûní svalového napûtí.

Laser
Terapie vyuÏívající svûtelné energie polarizovaného svûtla o definované
vlnové délce a energii. VyuÏívá se pfiedev‰ím biostimulaãní efekt neinva-
zivních laserÛ. Aplikace je vhodná pro chronické afekce pohybového
aparátu (postiÏení kloubní, svalové, vazivové, ‰lach). Urychuje hojení
jizev, poúrazov˘ch a pooperaãních stavÛ pohybového aparátu. Analge-
tick˘ efekt je dán zlep‰ením mikrocirkulace a metabolismu tkánû, odtokem
lymfy, odstranûním zplodin metabolismu a otoku. Zvy‰uje tvorbu endorfi-
nÛ a endogenních opiátÛ. Laser stimuluje imunitní systém a ãinnost bunûk.

Léãba svûtlem
VyuÏívá se elektromagnetické záfiení oblasti viditelné, ultrafialové i infra-
ãervené ãásti spektra. VyuÏita je energie fotonÛ. Rozdûlení svûtloléãby: 
1) Viditelné svûtlo: helioterapie, biolampa, laser. 2) Ultrafialové záfiení:
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UV-A, UV-B, UV-C, zdroje jsou slunce a umûlé zdroje horské slunce, sola-
rium. 3) Infraãervené záfiení IR-A, IR-B, IR-C, zdroje jsou slunce a umûlé
zdroje, vysokoÏhavené Ïárovky, solux, teplomet.

LymfodrenáÏ
Cílem lymfatické masáÏe je obnovení a zv˘‰ení obûhu lymfy. Velmi jemná
masáÏ podporuje odtok lymfy a tûlních tekutin. Procedura je provádûna
speciálnû vy‰kolen˘m personálem. Aplikace je moÏná na celé tûlo, nejãas-
tûji se pfiedepisuje na dolní, eventuálnû horní konãetiy, obliãej a dekolt.
Doporuãuje se napfi. u lymfatick˘ch edémÛ (Ïeny po operaci prsu), nûkte-
r˘ch poúrazov˘ch stavÛ, Ïilní nedostateãnosti, úãinnû pomáhá pfii odbou-
rávání celulitidy. Jedná se o detoxikaãní proceduru.

Magnetoterapie
Patfií mezi elektroterapii, vyuÏívá vysokofrekvenãního magnetického pole.
Doporuãuje se pro analgetick˘ (protibolestiv˘), protizánûtliv˘, myorela-
xaãní a spasmolytick˘ (svaly uvolÀující) úãinek. Napomáhá k urychlení
hojení zlomenin. Doporuãuje se u fiady stavÛ a chorob, zejména pohybo-
vého aparátu, zlomenin, poruch prokrvení, osteoporózy, stavÛ prováze-
n˘ch bolestí (zuby) atd. Aplikace je moÏná i pfies odûv nebo pfies sádrov˘
obvaz.

MasáÏ lávov˘mi kameny
Relaxaãní procedura, která pfiiná‰í úlevu pfii svalovém i psychickém vypû-
tí. Za pomocí aplikace tepl˘ch lávov˘ch kamenÛ se dodává a redistribuje
energie tûla.

MasáÏ lymfatická pfiístrojová
Pfiístrojovou lymfatickou masáÏ je moÏné provádût nûkolika zpÛsoby,
napfi. vakuokompresni terapií. Dal‰í moÏností je vsunutí horních ãi dolních
konãetin (aÏ do pasu) do speciálních návlekÛ. S pomocí vzduchu se pak
provádí jemná tlaková masáÏ lymfatického systému. Metoda má také
detoxikaãní úãinky.

Medová masáÏ
Hlavním efektem masáÏe je odstraÀování ‰kodlivin z kÛÏe a tûla. Med se
v malém mnoÏství nanese na tûlo a rozetfie pohybem dlaní. VyuÏívá se
energie podtlaku. Napûtím a podtlakem se z kÛÏe a svalÛ odstraÀují ‰kod-
livé látky. V koneãné fázi se z medu stane pûna, zabarvená aÏ do hnûdo-
ãerné barvy. Procedura je doporuãována pfii cévních onemocnûních,
poruchách slinivky, stfievních a Ïaludeãních potíÏích, jaterních onemocnû-
ních, slabosti ledvin, revmatick˘ch onemocnûních svalÛ a kloubÛ, artróze,
degenerativních onemocnûních nebo pfii poruchách spánku.

Medovo-mléãn˘ zábal
Zlep‰uje v˘Ïivu a elasticitu pokoÏky, zmírÀuje pocity napûtí. Zábal obsa-
huje cenné souãásti – mléko, laktózu, mléãnou kyselinu, mléãnou bílkovi-
nu, lipidy, mléãn˘ cukr. Zanechává pokoÏku hedvábnû jemnou s lehce
provonûnou pfiíjemnou vÛní medu.

Metoda „Akebany“
Diagnostická a zároveÀ i terapeutická metoda. VyuÏívá akupunkturních
technik. Jde o krátkodobé nahfiívání koneãn˘ch bodÛ akupunkturních
drah, umístûn˘ch v okolí nehtov˘ch lÛÏek prstÛ horních i dolních konãetin,
pomocí speciální tyãinky. Na základû srovnání reakcí obou stran lze usu-
zovat na patologick˘ proces pfiíslu‰né dráhy a odpovídajícího orgánu
nebo soustavy.
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Mobilizace a manipulace, techniky mûkk˘ch tkání
Jedná se o terapeutické zásahy, které patfií do tzv. myoskeletální medicíny.
Mohou je provádût jen speciálnû vy‰kolení lékafii, fyzioterapeuti ãi rehabi-
litaãní pracovníci.

Nácvik chÛze
Po úrazech, operacích, mozkov˘ch pfiíhodách, ale také pfii vrozen˘ch
a získan˘ch onemocnûních nervosvalového aparátu dochází k poru‰e
správného stereotypu chÛze. Tím jsou pfietíÏeny urãité svalové skupiny
a struktury na úkor druh˘ch. To v‰e zpÛsobuje dal‰í bolest. Fyzioterapeuti
a rehabilitaãní pracovníci pomáhají klientÛm staré zpÛsoby chÛze odstra-
Àovat a správné znovu vybudovat. Ne ve v‰ech pfiípadech je to pro cha-
rakter onemocnûní moÏné, ale vÏdy je tfieba tento nácvik provozovat.
K nácviku se pouÏívají i pomÛcky jako bradla, chodníky, vodní procedury,
hole apod.

Orientální masáÏ
Celotûlová masáÏ vyuÏívá v˘chodní, thajské metody. Pracuje se na zemi.
Klient je obleãen ve volném obleãení, pfies které jsou provádûny speciální
tlakové a jiné techniky. Protahují se urãité svalové skupiny, uvolÀují se
klouby apod. MasáÏ pfiíznivû ovlivÀuje celé tûlo prostfiednictvím meridia-
nÛ, okruhy znám˘mi jako akupunkturní dráhy. To vede k dokonalé harmo-
nizaci a relaxaci organismu.

Oxygenoterapie (kyslíková terapie)
Vût‰ina pracovi‰È provádí proceduru podle metodiky profesora Manfreda
von Ardena. Jde o inhalaci kyslíku dvoucestnou nosní sondou pfii souãas-
ném podávání vitamínÛ a minerálÛ. Inhalace b˘vá také pfieru‰ena krátko-
dobou intenzivní fyzickou aktivitou, napfi. jízdou na rotopedu. Zvy‰uje
zásobení tkání kyslíkem, a tím zlep‰uje psychické a fyzické funkce centrál-
ního nervového systému a celého organismu. Procedura je oblíbena pro
vymizení pocitu únavy, zlep‰ení celkové kondice.

Parafínov˘ zábal, fango, parafango
Parafín je látka, která tuhne pfii 52 aÏ 62 °C, pfii tuhnutí odevzdává své
teplo a toho se vyuÏívá pfii aplikaci procedury. Teplo pfiedané tkáni má
hojiv˘ úãinek na drobné klouby a svaly pfii aplikaci na ruce. MoÏná je
i aplikace na oblast pátefie a zejména kloubÛ. Nepfiehlédnuteln˘ je i efekt
kosmetick˘. Fango a parafango jsou fiedûná bahna.

Peloidy
Peloidy se dûlí na humolity a bahna. Humolity se dûlí na ra‰eliny a slatiny.
Pro aplikaci peloidu v rámci pozitivní (teplé) termoterapie není kritick˘
rozdíl, zda aplikujeme ra‰elinu nebo slatinu. Druh peloidu je vyuÏíván dle
toho, jaké loÏisko má dané lázeÀské místo k dispozici. Mnohé láznû v‰ak
peloidy musejí dováÏet.

Perliãková koupel
Aplikace perliãkové koupele je moÏná ve vanû, na jejímÏ dnû je ro‰t nebo
trysky, kter˘mi je do koupele vhánûn vzduch. Tvofií se drobné bublinky
vzduchu, které jemnû masírují povrch ponofieného tûla. Teplota koupele je
maximálnû 38 °C. Aplikuje se jako koupel celková nebo ãásteãná. Patfií
k masáÏním procedurám. UvolÀuje svalové napûtí, pomáhá relaxovat, je
vhodná u antistresové léãby. Obdobou této procedury je pouÏití rÛzn˘ch
moderních van, které umoÏÀují cílenou masáÏ urãité ãásti tûla, jako napfi.
air Jet nebo hydroxeur. Koupel se nedoporuãuje klientÛm s hypertenzí
nebo onemocnûním kardiovaskulárního aparátu a kfieãov˘mi Ïilami.
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Pitná kÛra
Základní léãebn˘ prostfiedek v Karlov˘ch Varech, Mariánsk˘ch Lázních,
Luhaãovicích, Franti‰kov˘ch Lázních. Dle pfiedpisu lékafie jde o opakované
dózované pití minerálních vod pfiímo u v˘vûru pramene. Pfiedpis lékafie na
základû vy‰etfiení a zhodnocení pacientova zdravotního stavu a odbor-
n˘ch zku‰eností specifikuje mnoÏství, frekvenci a urãí typ pramene. Opti-
mální doba pitné kÛry jsou 3 t˘dny, vhodné je opakovat 2x roãnû s pÛlroã-
ní pfiestávkou. Nedoporuãuje se prameny pít bez konzultace s lázeÀsk˘m
specialistou.

Plynové injekce
Procedura tzv. insuflace neboli plynov˘ch injekcí je podkoÏní aplikací
CO2 z medicinálního nebo pfiírodního léãivého zdroje. Aplikace je prová-
dûna velmi tenkou subkutánní jehlou. Plyn se z podkoÏí vstfiebá a zlep‰í
mikrocirkulaci v dané lokalitû svalu nebo kloubu. Zlep‰í se metabolismus
tkánû, která se lépe uvolní a relaxuje. Proceduru podle pfiedpisu lékafie
mÛÏe aplikovat sestra. Modifikací aplikace plynov˘ch injekcí je aktivace
akupunkturních bodÛ, tzv. pneumopunktura. Tuto aplikaci provádí lékafi.

Podvodní masáÏ
Masíruje se proudem vody o urãitém tlaku vodního paprsku ve speciální
vanû. Aplikace mÛÏe b˘t celková nebo ãásteãná. Zlep‰uje prokrvení kÛÏe,
podkoÏí i svalÛ. Pfiíznivû ovlivÀuje, relaxuje a uvolÀuje myoskeletální
systém. Kontraindikací pro tuto aplikaci jsou pfiedev‰ím kfieãové Ïíly.

Ra‰elinová, slatinná ãi bahenní koupel
Efekt je dán kombinací úãinkÛ teplé koupele s pfiímûsí peloidu (ra‰eliny,
bahna). Koupel je vhodná pro vût‰inu chronick˘ch patologick˘ch stavÛ
onemocnûní pohybového aparátu. Blahodárn˘ úãinek je patrn˘ i na kÛÏi.

Reflexní masáÏ
Ruãní masáÏ je provádûná speciálnû vy‰kolen˘m fyzioterapeutem, reha-
bilitaãním pracovníkem. MasáÏ pfiedepisuje lékafi. Zamûfiuje se na odstra-
nûní patologick˘ch reflexních zmûn v urãit˘ch oblastech i pohybového
aparátu. MoÏná je i modifikace vazivová a periostová, s ovlivnûním
vegetativního nervového systému. Jedná se v‰ak o velmi specifické pro-
cedury, vyÏadující odborné vzdûlání. VyuÏívá znalostí inervace v tûle
a vztahÛ mezi kÛÏí a orgány. Aplikuje se segmentárnû, nejãastûji v oblasti
zad, pátefie a hlavy. Doporuãuje se také astmatikÛm a klientÛm s migré-
nami.

Reflexní masáÏ chodidel
Metoda zaloÏená na principech tradiãní ãínské medicíny. Jemnou ruãní
tlakovou masáÏí dochází k pÛsobení na meridiany (akupunkturní dráhy)
a reflexní body umístûné na ploskách nohou, které jsou jednûmi z nûkolika
mikrosystémÛ celého tûla. Prostfiednictvím tohoto mikrosystému (jakési
mapy celého tûla) je moÏno diagnostikovat a zároveÀ úãinnû pÛsobit na
patologické procesy organismu. Procedura je provádûna speciálnû vy‰ko-
len˘m personálem.

¤ímské láznû
Tradiãnû se jedná o efekt rÛznû teplé vodoléãby v bazénech, od horké,
teplé aÏ po studenou vodu.

Sauna
Komplex procedur na podporu regenerace a celkové relaxace organismu,
pfiedstavuje efektivní trénink vazokardiálního systému. Saunování zaãíná
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pfiedehfiívací fází, prokrvení se zvy‰uje kartáãováním ãi ‰leháním. Na
konci této fáze je moÏno provést parní náraz. Dal‰í etapa je ochlazování
procházkou na chladném vzduchu, chladnou sprchou ãi koupelí v ochla-
zovacím bazénku. Cel˘ cyklus se nûkolikrát opakuje, nejv˘‰e v‰ak tfiíkrát.
Postupnû se zvy‰uje teplota vzduchu. Procedura pÛsobí protistresovû,
detoxikaãnû a stimuluje imunitní systém.

Sedativní masáÏ
UklidÀující a sedativní úãinek aromatick˘ch olejÛ a speciálních masáÏních
technik se vyuÏívá k dokonalé relaxaci psychiky pohybového aparátu.

Shiatsu
Metoda vycházející z principÛ tradiãní v˘chodní medicíny, její pÛvod je
v Japonsku. Specialní akupresurní masáÏ je aplikována pfies voln˘ odûv.
Cílem je harmonizovat energii proudící v meridianech (akupunkturních
drahách).

Sigoroll
MasáÏní pfiístroj, kter˘ pomocí preciznû vysoustruÏen˘ch dfievûn˘ch
váleãkÛ provádí masáÏ. Je doporuãen ke zlep‰ení tkáÀového metabolismu
kÛÏe, podkoÏí a svalÛ, zejména konãetin.

Sirná koupel
Sirná koupel má dermatologické úãinky pfii léãbû koÏních onemocnûní
(lupenka). Protizánûtliv˘ úãinek síry je vhodn˘ i pfii onemocnûní pohybo-
vého aparátu z dÛvodu revmatismu, degenerace, kloubních obtíÏí ãi sva-
lov˘ch bolestí. Úãinek léãby – plavání v bazénu ãi sirné koupele, pfiiná‰í
zmírnûní bolestí. Analogick˘ úãinek je dán vazodilatací neboli roz‰ífiením
kapilár a zlep‰ením prokrvení. Zvy‰uje se také práh bolestivosti. V˘skyt
sirn˘ch pramenÛ je zejména na Moravû.

Skofiicov˘ zábal
Celulitida je kosmetick˘ i zdravotní problém. Jedním z prostfiedkÛ, jak ji
lze ovlivnit, je aplikace skofiicového zábalu na nejãastûji postiÏené oblasti
(stehna, h˘Ïdû). Na závûr se provádí krátká intenzivní masáÏ. Nûkdy
i s pomocí banûk nebo ruãní ãi mechanické lymfodrenáÏe, které je‰tû více
urychlí mikrocirkulaci v kÛÏi a podkoÏí.

Skupinová kineziterapie
Skupinové cviãení probíhá pod vedením fyzioterapeuta, rehabilitaãního
pracovníka v tûlocviãnû nebo i v bazénu. Skupiny b˘vají rÛznû zamûfiené.
Klienti jsou rozdûleni do skupin podle sv˘ch obtíÏí a schopností zvládnout
rÛznou nároãnost cviãení. Skupiny mohou b˘t vytvofieny podle druhu obtí-
Ïí, napfi. ‰kola pátefie, rÛzná nároãnost cviãení zamûfien˘ch na kardiova-
skulární aparát, cviãení dechová, urologická (zamûfiení na malou pánev,
bfii‰ní svastvo a bederní pátefi), s vyuÏitím rÛzn˘ch pomÛcek (cviãení
s pruÏn˘mi tahy, na míãích).

Slatinné obklady
Procedura pozitivní termoterapie, která vyuÏívá jednorázového peloidní-
ho obkladu. Úãinek tûlem vstfiebaného tepla je ‰etrn˘. Vzhledem k tomu je
procedura vhodná i pro nûkteré pacienty, kter˘m se nedoporuãuje slatinn˘
zábal. UvolÀuje svalové napûtí a prohfiívá podkoÏní struktury.

Slatinné tampony
Slatinné tampony jsou aplikovány vaginálnû. Mají úãinek uvolÀující, pro-
krvující, protizánûtliv˘ a hojící. Vhodné pro gynekologické pacientky po

190 Slovník lázeňských procedur

Slatinn˘ zábal

Stfiídavá konãetinová koupel

Suchá uhliãitá koupel

Skupinová kineziterapie



nûkter˘ch operacích a moÏné je uÏití i pfii léãbû sterility. Aplikace se pro-
vádí vÏdy po vy‰etfiení lázeÀsk˘m gynekologem.

Slatinn˘ zábal
Procedura je vhodná u onemocnûní pohybového aparátu. Nejãastûji se
aplikuje na záda, klouby, hrudník, bfiicho a podbfii‰ek. Procedura se hodí
k odstranûní svalového napûtí. Mezi pokoÏkou a ra‰elinou dochází také
k dal‰ím transportním pochodÛm. Vedle tepla se do tkání pfiedávají
i minerální látky (síra, jod, Ïelezo, humidové kyseliny). VÏdy je tfieba brát
v úvahu dan˘ stav pacienta, zejména jeho kardiovaskulárního aparátu,
a také obecn˘ch kontraindiakcí lázeÀské léãby. VÏdy je nutno respektovat
pfiedpis lázeÀského specialisty.

Solná komora
Pfiíjemné a oãistné mikroklima s mnoÏstvím ionizovan˘ch ãástic solí. Vhod-
ná jako odpoãívárna po saunû ãi páfie nebo jen k prosté oãistû d˘chacích
cest.

Stfiídavá konãetinová koupel, tzv. ‰lapaãky
Procedura spoãívá ve stfiídavém pfie‰lapování ve vaniãkách naplnûn˘ch
horkou a studenou vodou. Je v˘borná k procviãení cévní gymnastiky,
u nûkter˘ch kfieãov˘ch Ïil, diabetikÛ, po operacích a hojení jizev.

Suchá uhliãitá koupel
Aplikace oxidu uhliãitého ve speciálním vaku, do kterého jsou vsunuty
konãetiny a vak je poté upevnûn, nejãastûji v pase. Ve vaku se klient 
zpotí, a dochází tak k resorbci CO2 povrchem kÛÏe dolních konãetin,
pánve a trupu. Tato procedura je ‰etrná a vhodná i pro star‰í pacienty,
úãinky jsou shodné jako u vodní uhliãité koupele. Vzhledem k vazo-
dilataãnímu (cévy roztahujícímu) úãinku je rovnûÏ pouÏívána jako 
efektivní forma regenerace a rekondice u v‰ech vûkov˘ch skupin a jako
doplnûní ostatní lázeÀské léãby, jako napfi. léãby urologick˘ch a gyneko-
logick˘ch obtíÏí, detoxikace, celulititdy, ale i u obtíÏí kardiovaskulárního
aparátu.

Thajská masáÏ
Pravdûpodobnû 2 500 let stará technika. MasáÏ celého tûla má léãebn˘
úãinek na celkovou fyzickou a psychickou kondici. UvolÀuje svalové spas-
my, blokády. Obnovuje rovnováhu organismu. Do hlubok˘ch tkání se
postupnû dostává rytmick˘mi houpav˘mi pohyby. Pomocí akupresurních
bodÛ je tkáÀ propracována. Doporuãuje se aplikovat pfii chronick˘ch
bolestech zad, zkrácení svalov˘ch struktur, celkovém oslabení.

Uhliãitá koupel
Uhliãitá koupel je aplikována pfii teplotû 32 aÏ 34 °C. Bûhem její aplikace
dochází ke vstfiebávání aktivní substance kÛÏí. Zde dochází k vyplavení
látek, díky kter˘m se roz‰ifiují drobné kapiláry a zlep‰uje se tak prokrvení
kÛÏe, podkoÏí a postupnû i dal‰ích struktur a vnitfiních orgánÛ. Uhliãitá
koupel vyrovnává hormonální hladiny jak muÏÛm, tak i Ïenám, je moÏno
ji aplikovat dospûl˘m i dûtem. VÏdy se v‰ak fiídí pfiedpisem lékafie. Uhliãitá
koupel se mÛÏe aplikovat jako celková nebo ãásteãná.

Ultrafialové záfiení
(UV-A, UV-B, UV-C) Zdroji jsou slunce a umûlé zdroje jako horské slunce
a solarium. Vyvolává zmûny v povrchov˘ch vrstvách kÛÏe. Napomáhá
hojení ran, tvorbû vitamínu D, aktivaci enzymÛ a vitamínÛ, detoxikaãním
pochodÛm a má baktericidní, ale také karcinogenní úãinek.
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Ultrazvuk
Procedura, vyuÏívající mechanické energie ultrazvuku, i kdyÏ je vût‰inou
uvádûna v rámci elektroléãby. Je vhodná ke zlep‰ení prokrvení, vstfiebání
poúrazov˘ch otokÛ, hematomÛ, hlubokému prohfiátí a uvolnûní podkoÏ-
ních struktur i svalÛ. ·irokou moÏnost pouÏití nabízí zejména pfii léãbû
obtíÏí pohybového aparátu.

Vakuokompresní terapie
Pfiístrojová procedura, pfii které je pomocí podtlaku provádûna zmûna
tlaku ve tkáni, ãímÏ dochází ke zlep‰ení prokrvení a metabolismu tkánû.
Úãinek je i protiedémov˘ (protiotokov˘). Horní i dolní konãetiny se pfii této
procedufie vkládají do speciálního válce.

Vibrosauna
Relaxaãní pfiístrojová procedura, vyuÏívající kombinovaného úãinku vib-
raãní masáÏe, tepelné pohody, relaxaãní hudby i s moÏností aromatera-
pie. Procedura pÛsobí na lidské smysly, nastoluje rovnováhu a má uvolÀu-
jící úãinek.

Vífiivá koupel
Kombinuje se zde úãinek teplé (vlaÏné) koupele s podvodní masáÏí z try-
sek, umístûn˘ch po obvodu vany. Má pfiíznivé úãinky na poruchy pohybo-
vého systému, stavy po frakturách a na jizvy.

Vodoléãba
Je souborem procedur vyuÏívající vodu, buì ve formû jednoduché, jako
sprcha, koupel, polev, nebo ve formû sloÏité. Zde se volí procedury, které
mají charakter vzestupn˘ ãi naopak sestupn˘. Tûlo se buì ochlazuje, nebo
otepluje, popfiípadû se vyuÏívá kontrastu teplot, jako u skotsk˘ch stfiikÛ.
Mezi vodoléãebné procedury patfií bazén, plavání, sauna, parní i turecká,
koupele celkové, ãásteãné i konãetinové.

Whirlpool (Vífiivka)
Pfiíjemná vodní procedura, slouÏí jako pfiíprava pfied pobytem v saunû
nebo pfied klasickou masáÏí, stejnû jako relaxace uvolÀující svalové i psy-
chické napûtí. Spojuje úãinky pozitivní termoterapie, automatické podvod-
ní masáÏe a vífiivé a perliãkové koupele.

Zábaly z mofisk˘ch fias
Mofiská fiasa je obdivuhodná rostlina, která obsahuje v˘jimeãnû vysoké
mnoÏství dÛleÏit˘ch látek, jak˘mi jsou minerály, vitamíny, aminokyseliny.
Tyto látky jsou nenahraditelné pro pokoÏku i pro cel˘ lidsk˘ organismus.
¤asy dodávají látky potfiebné pro správnou funkci látkové v˘mûny. Dal‰í
v˘znamn˘ úãinek fias je detoxikaãní, protoÏe rychle odbourávají jedovaté
látky v tûle. UÏívají se pfii oãistn˘ch kúrách, hubnutí, pro zlep‰ení prokrve-
ní pokoÏky a pro správnou funkci látkové v˘mûny. Opatrnosti je tfieba
u klientÛ s nemocnûním ‰títné Ïlázy nebo s popáleninami.

192 Slovník lázeňských procedur

Zábaly z mofisk˘ch fias

Whirlpool

Vodoléãba



Geologickou stavbu âeské republiky tvofií dvû
základní jednotky – âesk˘ masiv a Západní
Karpaty.

âesk˘ masiv tvofií dva strukturní celky. Za prvé je to
assyntsk˘ a varisk˘ konsolidovan˘ fundament, kter˘ je
tvofien souborem proterozoick˘ch hornin, místy se
zachovan˘m staropaleozoick˘m, varisky zvrásnûn˘m
obalem, za druhé platformní pokryv, tvofien˘ mladopa-
leozoick˘mi, mezozoick˘mi a kenozoick˘mi sedimenty
kontinentálního a epikontinentálního pÛvodu.
Západní Karpaty se svou pfiíkrovovou stavbou zahrnují
horninové komplexy od paleozoika aÏ po kenozoikum.
Podle plo‰ného rozmístûní jednotliv˘ch horninov˘ch
komplexÛ a doby jejich hlavního vrásnûní se od severu
na jih zonálnû ãlení na tfii pásma: fly‰ové (vnûj‰í Karpa-
ty), bradlové a centrální (vnitfiní Karpaty). Na rozhraní
âeského masivu a fly‰ového pásma je ãelní pfiedhlubeÀ
s mezozoick˘mi a kenozoick˘mi sedimenty, které mají
charakter platformního pokryvu.
Podle strukturnû-faciálních pásem a horninového pro-

stfiedí s rÛzn˘m typem propustnosti se vymezují základní
typy hydrogeologick˘ch struktur: hydrogeologické
masivy s puklinovou propustností, masivy s krasovo-
-puklinovou propustností, hydrogeologické pánve s prÛ-
linovo-puklinovou propustností a naloÏené vulkanické
pánve s puklinovo-prÛlinovou propustností.
Na mapû je patrn˘ zásadní rozdíl v roz‰ífiení minerál-
ních vod v âeském masivu a v Západních Karpatech.
Minerální vody v âeském masivu jsou roz‰ífiené jen
v jeho severní ãásti, v Západních Karpatech se nacháze-
jí prakticky na celém území. V âeském masivu minerální
vody nejsou známé v centrálním mezihorském bloku
Barrandienu, v terciérních pánvích rozmístûn˘ch na
mezihorském bloku a ve struktufie Dyjsko-svrateckého
úvalu. V˘skyty minerálních vod v ostatních regionálních
strukturách jsou vázané v˘hradnû na hlub‰í tektonické
zóny regionálního v˘znamu. Od západu na v˘chod
jsou to zlomy mariánskolázeÀsk˘, karlovarsk˘, jáchy-
movsk˘ a litomûfiick˘, rovenské zlomové pásmo, hro-
novsko-pofiíãská dislokace, zlomy pfieváÏnû SZ – JV
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smûru v oblasti jesenického devonu a kulmu a v Horno-
moravském úvalu.
V Západních Karpatech nejsou minerální vody známé
v jadern˘ch pohofiích vnitfiních Karpat.
Zonální (vrstevní) v˘skyty minerálních vod jsou pfiítomné
ve strukturách pánevního typu, v horninách rÛzného
geologického stáfií od mlad‰ího paleozoika aÏ po kvar-
tér a patfií jak ke spodní chloridové, tak i ke svrchní hyd-
rogen-karbonátové hydrochemické zónû. V âeském
masivu jsou v terciérních pánvích podél podkru‰nohor-
ského zlomu, v ãeské kfiídovo-permokarbonské pánvi
a v âeském stfiedohofií. V Západních Karpatech se
vyskytují v panonsk˘ch (ãelní pfiedhlubeÀ, vídeÀská
pánev) pánvích a v bradlovém a fly‰ovém pásmu.
Azonální (lokální) v˘skyty minerálních vod jsou pfiítom-
né ve strukturách v‰ech typÛ. Vázané jsou na kfiíÏení
podéln˘ch a pfiíãn˘ch tektonick˘ch linií.
PfiestoÏe uhliãité vody âeského masivu a Západních
Karpat patfií k rozdíln˘m typÛm, je pro nû spoleãné to,
Ïe jsou svázané s kenozoick˘m vulkanismem (neovulka-
nity). Uhliãité vody jsou souãástí rozsáhlé stfiedoevrop-
ské oblasti, která se táhne z Francie pfies pohofií Eifel,
Rhôn, Harz, Smrãiny a podél Kru‰n˘ch hor do severních
âech, pfiechází na území Moravy a dále do polského
Slezska. Tato oblast je vázaná na platformní neovulka-
nity alkalického typu. Topografické rozmístûní je podmí-
nûné vztahem k v˘razn˘m labilním zónám na rozhraní
jednotliv˘ch blokÛ platformy âeského masivu. Na SZ je
to podkru‰nohorsk˘ pfiíkop, kter˘ oddûluje kru‰nohor-
skou soustavu od moldanubika. Tato uherská riftová
zóna je dlouhá 100–150 km a ‰iroká 10–20 km. Mezi
mezihorsk˘m a západosudetsk˘m blokem probíhá
v osní ãásti ãeské kfiídovo-permokarbonské pánve tzv.
labská zóna. Je to aÏ 50 km ‰iroká, oslabená zóna
zemské kÛry, která probíhá napfiíã Evropou v SZ – JV
smûru. Na ni je v pánvi ve svrchní a spodní hydroche-
mické zónû vázána vrstevní akumulace uhliãit˘ch vod.
Akumulace uhliãit˘ch vod v chebské a sokolovské pánvi
je vázaná na ohersk˘ rift.
Uhliãité vody Západních Karpat jsou souãástí nejroz-
sáhlej‰í alpsko-himálajské zóny uhliãit˘ch vod. V Evropû
jsou tyto vody roz‰ífiené v Itálii, ve státech b˘valé Jugo-
slávie, Francii, ·v˘carsku, v Rakousku, na Slovensku,
v Polsku, Maìarsku, Rumunsku, Bulharsku, ¤ecku,
Turecku, na Kypru a na Kavkaze. I v Západních Karpa-
tech je jejich topografické rozmístûní podmínûné hlubo-
ko sahajícími zlomy na rozhraní jednotliv˘ch blokÛ. Na
celém území se k nim pfiidávají seizmicky aktivní zlomy,
ale i dal‰í ménû v˘znamné zlomy.
Prameny, resp. povrchové v˘vûry uhliãit˘ch vod, jsou
podmínûné jednak kfiíÏením star‰ích podéln˘ch zlomÛ
s mlad‰ími pfiíãn˘mi zlomy, jednak malou mocností
pokryvn˘ch terciérních sedimentÛ. Jako pfiíklad pro dru-
hou podmínku lze uvést chebskou pánev. Vrstevní aku-
mulace uhliãit˘ch vod se váÏí hlavnû na neogenní psa-
mity a psefity.
Uhliãité vody âeského masivu a Západních Karpat patfií

ke tfiem genetick˘m skupinám, a to k vodám atmosféric-
kého, atmosférického smí‰eného a mofiského smí‰eného
pÛvodu.
Typick˘mi reprezentanty vod atmosférického pÛvodu
jsou napfiíklad vody v ‰ir‰ím okolí Mariánsk˘ch Lázní,
v západosudetské a moravskoslezské oblasti, ve fly‰o-
vém pásmu (oblast Luhaãovic), v bradlovém pásmu,
v panonsk˘ch a vnitrokarpatsk˘ch pánvích. Jsou to vody
hydrogenkarbonátového, hydrogenkarbonáto-sírano-
vého a sírano-hydrogenkarbonátového typu s rÛzn˘m
kationtov˘m sloÏením a mineralizací do 5 g.l –1, ojedi-
nûle i více.
Uhliãité vody atmosférického a smí‰eného pÛvodu se
vyskytují v pánevních strukturách a ve fly‰ovém a bra-
dlovém pásmu. Typick˘mi pfiedstaviteli tûchto vod v âes-
kém masivu jsou kyselky vrstevní akumulace v cenoma-
nu ãeské kfiídy, studené kyselky v chebské a teplé kyselky
v sokolovské pánvi. V západních âechách jsou to vody
sírano-hydrogenkarbonáto-sodného, sírano-hydrogen-
karbonáto-chlorido-sodného a sírano-chlorido-hydro-
genkarbonáto-sodného typu s mineralizací do 10 g.l –1,
ojedinûle i více. Specifick˘m znakem uhliãit˘ch vod
v této oblasti jsou vysoké obsahy iontÛ SO4 a Cl. Gene-
ze chemismu tûchto kyselek není doposud jednoznaãnû
objasnûná. Nûktefií autofii se domnívají, Ïe vody sírano-
hydrogenkarbonáto-chlorido-sodného typu (s minerali-
zací dosahující i nûkolika desítek g.l –1) vznikly pfii pfie-
vládajícím vlivu synsedimentárních vod kontinentálního
miocenního jezera, jiní zafiazují tyto kyselky k vodám
smí‰eného pÛvodu (atmosférické s podílem batymorfní
sloÏky) a proces jejich metageneze v terciérních sedi-
mentech vysvûtlují pfievládajícím vlivem oxidaãních pro-
cesÛ, které zvy‰ují jejich mineralizaci ve smûru zv˘‰ení
obsahu Na a SO4. Uhliãité vody v cenomanu ãeské
kfiídy jsou v˘razného hydrogenkarbonáto-sodného typu
s mineralizací do 7 g.l –1. Ke stejné genetické skupinû
patfií i mûlãí obzory uhliãit˘ch vod na Slánsku a hlubok˘
zdroj v Lounech. Uhliãité vody v cenomanu ãeské kfiídy
obsahují (v objemov˘ch procentech): CO2 86,3–93,0;
N2 6,3–11,4; CH4 0,1–5,7; O2 0,2–2,4 a H2 + He 
do 0,1.
Pfiedstaviteli tûchto vod v Západních Karpatech jsou
kyselky ve fly‰ovém pásmu (oblast Luhaãovic) a v brad-
lovém pásmu. Jsou to vody hydrogenkarbonáto-sodné-
ho a hydrogenkarbonáto-chlorido-sodného typu
s mineralizací aÏ do 35 g.l –1.
Uhliãité vody smí‰eného pÛvodu se v âeském masivu
vyskytují v hlubok˘ch tektonick˘ch krách permokarbonu
na Slánsku a Mûlnicku. Vody patfií ke spodní ãásti hyd-
rochemické zóny chloridov˘ch vod s pfievládajícím
obsahem Na a Cl. Obsahy CO2 jsou vysoké a dosahují
82 aÏ 100 objemov˘ch %. Ostatní plyny jsou zastoupe-
ny následovnû: N2 0–5,3; CH4 0–11,7; C2H6 0–0,16;
C3H8 0–0,08 a H2 + He do 2,6 objemov˘ch %.
Uhliãité vody mofiského a smí‰eného pÛvodu jsou
v Západních Karpatech roz‰ífiené v panonsk˘ch pán-
vích.
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Termy krystalinick˘ch masivÛ jsou zastoupené jen voda-
mi atmosférického pÛvodu. Vázané jsou na krystalinické
masivy s mlad˘mi tektonick˘mi pohyby (mezozoicko-
kenozoick˘mi). V âeském masivu jsou roz‰ífiené v zápa-
dosudetské a moravskoslezské oblasti. Typick˘mi pfied-
staviteli jsou Janské Láznû a Velké Losiny. V Západních
Karpatech jsou tyto vody vázané na v˘chodní ãást Slo-
venského rudohofií. V Jansk˘ch Lázních jsou vázané na
ãoãky vápencÛ v chloriticko-sericitick˘ch bfiidlicích, ve
Velk˘ch Losinách na biotitické ruly. Jsou to vody hydro-
genkarbonáto-sodného, hydrogenkarbonáto-sodno-
vápenatého a hydrogenkarbonáto-vápenato-sodného
typu s mineralizací do 1 g.l –1. Tyto vody se vyznaãují
zv˘‰en˘mi obsahy F v mnoÏství 4,8–10 mg.l –1. Obsah
N2 se pohybuje v rozsahu 84–96 objemov˘ch %.
K typÛm dusíkov˘ch, dusíkovo-metanov˘ch a metano-
v˘ch vod sedimentárních pánví patfií v âeském masivu
vody kfiídovo-permokarbonské pánve a naloÏen˘ch vul-
kanick˘ch pánví. V Západních Karpatech k nim patfií
vody fly‰ového a bradlového pásma, hydrogeologic-
k˘ch a naloÏen˘ch vulkanick˘ch pánví.
Vody atmosférického pÛvodu jsou zastoupené vodami
s pfievládajícím obsahem dusíku. V âeském masivu jsou
to vody okrajov˘ch ãástí pánevních struktur. V Západ-
ních Karpatech jsou roz‰ífiené ve vrchních ãástech ãelní
pfiedhlubnû, fly‰ového a bradlového pásma, v panon-
sk˘ch a vnitrokarpatsk˘ch pánvích a v naloÏen˘ch vul-
kanick˘ch pánvích. V âeském masivu, panonsk˘ch
a vnitrokarpatsk˘ch pánvích jde o vody zonální, v brad-
lovém pásmu a naloÏen˘ch vulkanick˘ch pánvích
o vody azonální. Jsou to vody hydrogenkarbonátového
a hydrogenkarbonáto-síranového typu rÛzného kation-
tového sloÏení s mineralizací do 1 g.l –1, ojedinûle i více.

Vody s vysok˘m obsahem síranÛ, tzv. hofiké vody, patfiící
k azonálnímu typu, se v âeském masivu vyskytují v tfieti-
horních a kfiídov˘ch horninách kfiídovopermokarbonské
pánve a v naloÏen˘ch vulkanick˘ch pánvích. V Západ-
ních Karpatech se tyto vody vyskytují ve fly‰ovém pásmu
ve Ïdánické jednotce v okolí Sokolnic. Typick˘mi repre-
zentanty hofik˘ch vod jsou lokality Zajeãice a ·aratice.
Jsou to vody síranového a sírano-hydrogenkarbonáto-
vého typu rÛzného kationtového sloÏení a mineralizace
do 5 g.l –1, ojedinûle i více.
Vody atmosférického a smí‰eného pÛvodu jsou zastou-
pené vodami s dusíkovo-metanov˘mi plyny. V âeském
masivu se vyskytují jen v hlubok˘ch ãástech permokar-
bonsk˘ch depresí, v chomutovsko-mostecké tfietihorní
pánvi a ãásteãnû v naloÏen˘ch vulkanick˘ch pánvích.
Jsou málo prozkoumané, takÏe jejich v˘skyt je v fiadû
struktur jen pfiedpokládan˘. Vody s dusíkem reprezentu-
jí pfiedev‰ím lokality Teplice a Ústí nad Labem. V Západ-
ních Karpatech jsou tyto vody roz‰ífiené v paleogenních
sedimentech vnitrokarpatsk˘ch pánví. Jde o vody hyd-
rogenkarbonáto-sodného (pfiípadnû vápenatého), hyd-
rogenkarbonáto-chlorido-sodného (pfiípadnû vápenaté-
ho) a chlorido-hydrogenkarbonáto-sodného typu
s mineralizací do 10 g.l –1, ojedinûle i více. V âeském
masivu jsou to je‰tû vody chlorido-hydrogenkarbonáto-
sodného a chlorido-sodného typu s mineralizací do
35 g.l –1. V Západních Karpatech jsou téÏ roz‰ífiené
vody hydrogenkarbonáto-sírano-chlorido-sodno-hofieã-
natého, sírano-chlorido-hydrogenkarbonáto-vápenato-
sodného a chlorido-sírano-sodno-vápenatého typu
s mineralizací do 10 g.l –1, ojedinûle i více.
Vody mofiského a smí‰eného pÛvodu jsou zastoupené
vodami s metanovo-dusíkov˘mi a metanov˘mi plyny.
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Roz‰ífiené jsou jen v Západních Karpatech, a to v ãelní
pfiedhlubni, ve fly‰ovém a bradlovém pásmu, v panon-
sk˘ch pánvích a naloÏen˘ch vulkanick˘ch pánvích.
Vody hydrogenkarbonáto-chlorido-sodného (pfiípadnû
vápenatého nebo hofieãnatého), chlorido-hydrogenkar-
bonáto-sodného (pfiípadnû vápenatého) typu s minerali-
zací do 35 g.l –1, ojedinûle i více, se vyskytují ve v‰ech
v˘‰e uveden˘ch strukturách. Vody Cl-Na typu s minera-
lizací do 35 g.l –1 se vyskytují v ãelní pfiedhlubni v oblasti
Ostravy, ve fly‰ovém pásmu, v panonsk˘ch pánvích
a naloÏen˘ch vulkanick˘ch pánvích. Poslední, chlorido-
sodn˘, chlorido-sodno-vápenat˘ a chlorido-vápenato-
sodn˘ typ vod s mineralizací v rozsahu 35 aÏ 350 g.l –1

se vyskytuje v ãelní pfiedhlubni na Ostravsku, v paleo-
zoiku JV svahÛ âeského masivu a na západním okraji
vídeÀské pánve.
Dusíkovo-kyslíkové vody s radonem v masivech kysel˘ch
krystalinick˘ch hornin jsou vody atmosférického pÛvo-
du, rÛzného iontového sloÏení, s mineralizací do 1 g.l –1

a obsahem Rn nad 0,17 kBq.l –1. Vyskytují se v povrcho-
vé zvûtralé zónû krystalinického jádra âeského masivu
na Prachaticku, Pelhfiimovsku, u âeského Krumlova, na
Jáchymovsku a v krystaliniku Krkono‰ a Orlick˘ch hor.
Pfiedstavitelem tûchto vod je Jáchymov s obsahem
8 880 Bq.l –1 Rn.
Doposud uvedené typy vod jsou typy hydrochemické.
V âeské republice jsou uÏívané je‰tû typy balneologic-
ké. Podle âSN 86 8000 Pfiírodní minerální vody se jed-
nalo o vody uhliãité, sirné, jódové, Ïeleznaté, arzénové,
radonové, se zv˘‰en˘m obsahem iontÛ fluoru, mûdi,
zinku, kobaltu, molybdenu, lithia, stroncia, barya, kyse-
liny borité, kyseliny kfiemiãité nebo organick˘ch látek
a o vody termální.
Minerální vody v âR, podobnû jako v jin˘ch zemích
Evropy, jsou vyuÏívané v lázeÀství na léãení a jako stolní
a léãivé pitné vody. V souãasné dobû jsou termální vody
navíc vyuÏívané jako zdroj geotermální energie k vytá-
pûní a v cestovním ruchu pro rekreaci.
Podle údajÛ z roku 1993 poskytovalo v âR lázeÀskou
péãi 35 lázeÀsk˘ch míst. Minerální vody se plní do lahví
v 15 lokalitách. Z hlediska balneoterapeutického v˘zna-
mu a úrovnû materiálnû-technického vybavení jsou stát-
ní láznû rozdûlené do dvou kategorií – mezinárodní
a celostátní. K lázním mezinárodního v˘znamu patfií
v âR osm lázeÀsk˘ch míst s 68,5 % lÛÏkové kapacity.
Patfií sem Karlovy Vary, Mariánské a Franti‰kovy
Láznû, Jáchymov, Teplice, Podûbrady, Luhaãovice
a Jeseník (pouze klimatické láznû bez prokázaného
v˘skytu minerálních vod). K lázním celostátního v˘zna-
mu patfií v âR 27 míst s 31,5 % lÛÏkové kapacity. V âR
se plní do lahví 1 250 000 hl.rok–1. Celková zji‰tûná
vydatnost na lázeÀsk˘ch lokalitách v âR je 223 l.s–1.
V âeské republice se z uvedeného mnoÏství vyuÏívá
117 l.s–1, takÏe v nûkter˘ch lokalitách jsou pomûrnû
velké rezervy pro jejich dal‰í vyuÏití.
Mnohé zdroje minerálních vod jsou vyuÏívané k léãení
v rámci okresÛ a k rekreaci. K léãení se vyuÏívají vody

zhruba ve 20 lokalitách v rámci cestovního ruchu.
V cestovním ruchu se vyuÏívají hlavnû vody termální.
Novû ovûfiené termální vody v mnoÏství okolo 400 l.s–1,
s teplotami v rozmezí 40 °C aÏ 92 °C, se vyuÏívají hlav-
nû jako zdroj geotermální energie.
Vody jednotliv˘ch hydrochemick˘ch typÛ jsou k léãení
a jako léãivé a stolní pitné vody vyuÏívané následovnû:
• Z typÛ uhliãit˘ch vod jsou na léãení vyuÏívané zdroje

na tak znám˘ch lokalitách jako jsou Mariánské Láznû
a Karlovy Vary, Teplice nad Beãvou, Luhaãovice,
Podûbrady a Franti‰kovy Láznû.

• Jako stolní a léãivé pitné vody jsou kyselky vyuÏívané
v Mariánsk˘ch Lázních, Karlov˘ch Varech, Vratislavi-
cích, Ondrá‰ovû, Luhaãovicích, Podûbradech, Bfiva-
nech a Bûlovsi, Bílinû, Franti‰kov˘ch Lázních, Horní
Mo‰tûnici, Kyselce a v Korunní.

• Z typÛ dusíkov˘ch term krystalick˘ch masivÛ jsou na
léãení vyuÏívané zdroje v Jansk˘ch Lázních, Bludovû
a ve Velk˘ch Losinách.

• Z typÛ dusíkov˘ch, dusíkovo-metanov˘ch a metano-
v˘ch vod sedimentárních pánví jsou na léãení vyuÏíva-
né vody v lázních Teplice a Darkov. Jako léãivé pitné
vody (hofiké) jsou vyuÏívané zdroje na lokalitách Zaje-
ãice a ·aratice.

• Z typÛ dusíkovo-kyslíkov˘ch vod s radonem v masi-
vech kysel˘ch krystalick˘ch hornin jsou vyuÏívané
vody v lázních Jáchymov.

• Na rekreaci v oblasti cestovního ruchu a na vytápûní
se vyuÏívají hlavnû termální vody z typÛ uhliãit˘ch vod
a typÛ dusíkov˘ch, dusíkovo-metanov˘ch a metano-
v˘ch vod.

Souãasn˘ stav národohospodáfiského vyuÏití minerál-
ních vod nevyãerpává dané geologické moÏnosti.
LázeÀskou základnu je moÏné roz‰ífiit o termální jódob-
romové a sirovodíkové vody. Prvé je moÏné ovûfiit v tfie-
tihorních sedimentech fly‰ového pásma a v panonsk˘ch
pánvích a druhé v triasov˘ch karbonátech vídeÀské
pánve. Typy uhliãit˘ch vod poskytují v‰echny moÏnosti
na získání pitn˘ch a léãiv˘ch vod. Je moÏné je ovûfiit
v chebské pánvi, v oblasti Tachova, v okolí Chlumce nad
Cidlinou, v Bruntálu, v panonsk˘ch a vnitrokarpatsk˘ch
pánvích. Hofiké vody je moÏné získat v ãeské kfiídû
v Polabí a v âeském stfiedohofií. Podobnû je moÏné ovû-
fiit dal‰í geotermální vody. Vymezené jsou perspektivní
oblasti a v nich jsou zhodnocené perspektivní zásoby.
MoÏnosti jsou pfiedev‰ím v Západních Karpatech, a to
v triasov˘ch karbonátech a v tfietihorních sedimentech.
Nakonec pro prÛmyslové vyuÏití pfiicházejí v úvahu
mineralizované vody, z kter˘ch je moÏné extrahovat
chemické soli a prvky (napfiíklad K, Li, Br, J, B atd.). Tyto
vody jsou roz‰ífiené v ãeské kfiídovo-permokarbonské
pánvi, ve fly‰ovém pásmu a v panonsk˘ch pánvích.
Z ekonomick˘ch dÛvodÛ je moÏné o praktickém vyuÏití
tûchto vod uvaÏovat jen jako o vedlej‰í surovinû pfii
odvodÀování loÏisek nerostn˘ch surovin a pfii vyuÏívání
geotermálních vod.

RNDr. Jan âurda
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PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD STOLNÍCH

Název
místa

Bechynû

Bûlohrad,
Láznû

Bûloves
u Náchoda

Bílina

Bludov

Bohdaneã,
Láznû

Brodek u Pfie-
rova

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Klimatické podmínky a pfiírodní léãiv˘ zdroj
peloidu Komárovské blato

Pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu Na Jasanu.
Prostá hydrogenuhliãitanová vápenato-
-hofieãnato-sodná, studená kyselka

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men IDA II, pramen IDA III, pramen IDA IV,
pramen S-6; pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu
Jetfiichov.
Stfiednû mineralizovaná hydrogenuhliãita-
no-síranová sodno-vápenato-hofieãnatá,
studená kyselka, Ïeleznatá, se zv˘‰en˘m
obsahem arzénu

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men V-1, pramen V-2, pramen V-3, pramen
BJ-6.
Stfiednû mineralizovaná hydrogenuhliãita-
nová sodná, studená kyselka, se zv˘‰en˘m
obsahem fluoridÛ, hypotonická

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
HV-1 (HG-1, Hg-1).
Prostá síranovo-chloridová sodná, hypoto-
nická, silnû alkalická voda, se zv˘‰en˘m
obsahem fluoridÛ, slabû termální (24,2 °C),
se zv˘‰en˘m obsahem sirovodíku

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
Nová Panenka; pfiírodní léãivé zdroje peloi-
du Libi‰any, Rozko‰, Stéblová a Oplatil.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodná voda, studená, se zv˘‰en˘m obsahem
fluoridÛ

Pfiírodní minerální voda stolní, zdroje NP-
768a a BV-3.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-sodná kyselka

Charakter
místa

LázeÀské místo,
slatinné láznû

LázeÀské místo,
slatinné láznû

LázeÀské místo,
plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo,
plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo

LázeÀské místo,
slatinné láznû

Plnírna minerál-
ních vod Hanác-
ké závody, a.s.

Poznámky 
a vyuÏití

Prameny Karlovo zfiídlo
a Mariánské zfiídlo
obsahují pouze prostou
Ïelezitou vodu.

Název Anenské slatinné
láznû odvozen od staré-
ho vrtu Anna-Marie,
z nûhoÏ byla pouÏívána
voda pro pitné úãely.

V roce 2007 láznû
i plnírna mimo provoz;
dfiíve Bûloveská Kyselka
Ida, pozdûji Bûloveská
kyselka. V souãasnosti
Náchodská Ida.

Láznû zanikly, plnírna
v provozu, hlavní pro-
dukt Bílinská kyselka.

Dûtská rehabilitaãní
léãebna.
Nízk˘ obsah sirovodíku
neumoÏÀuje oznaãit
vodu jako sirnou. VyuÏí-
váno Îerotíny jiÏ od
17. století.

Také plynové láznû

Distribuce pod oznaãe-
ním Hanácká kyselka
(viz Horní Mo‰tûnice)
a pro jednotlivé obchod-
ní fietûzce pod názvy
Clever, Dita, Vanessa,
Odysea.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Bfivany

ByÀov

âíhaná

âistá – 
Krásno

Darkov

Dolní
Kramolín

Doma‰ov –
Sedm DvorÛ

Dubí u Teplic

Farská
kyselka

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Praga II, pramen BJ-5.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitano-
síranová sodno-vápenato-hofieãnatá kysel-
ka, se zv˘‰en˘m obsahem fluoridÛ, kyselá,
hypotonická

Pfiírodní minerální voda; zdroj HV-5

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men CVJ-1, pramen CVJ-3 a pramen CVJ-4; 
pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu âíhaná–Babice

Pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu âistá – Krásno

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men NP-680 (Vûra), pramen NP-736, pra-
men NP-737, pramen Nov˘ vrt, pramen
Helena, pramen NP-694 (Valentina), pra-
men NP-740.
Silnû mineralizovaná chloridová sodná
jódová voda, hypotonická

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje 
IL-sano I, IL-sano II

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men BV-101A, pramen S-1, pramen BJ-12.
Hydrogenuhliãitanová vápenato-hofieãnato
Ïeleznatá kyselka, hypotonická

Klimatické láznû, podhorské klima, mírnû
tonizující

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Farská kyselka I, pramen Farská kysel-
ka II

Plnírna minerál-
ních vod

Plnírna

LázeÀské místo

LázeÀské místo

Názvy prodávan˘ch
minerálních vod chrono-
logicky: Trautzelquelle
1913, Regina, Lene‰ická
hofiká, Regulátor 1914,
Zita neboli Perla Bfivan-
ská 1917, Praga 1922,
Hilda 1940, Santos
a Bohemia po válce;
dnes pod obchodním
názvem Praga.

Vyhlá‰ka MZd ã.
513/2002 Sb. Produkt
Dobrá voda jakoÏ i dal‰í
nápoje na její bázi.

Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb.

Vyhlá‰ka MZd ã.
149/1999 Sb.

Léãba jodem a rehabili-
tace. PÛvodní jímací vrty
Jan I, Jan II, Olivie, Karel
a NP-78 likvidovány
postupem tûÏby ãerného
uhlí na Dole Darkov. Vrt
Vilemína vyuÏit v budovû
Star˘ch lázní.

Vyhlá‰ka MZd ã.
140/1993 Sb.V˘roba
ochucen˘ch nápojÛ pod
znaãkou IL-sano v plnír-
nû Chodová Planá.

Vyhlá‰ka MZd ã.
287/1996 Sb., Vyhlá‰-
ka MZd ã. 140/1993
Sb. Z vrtu S-1 v blízkém
Petrovickém ml˘nû, kde
se od konce 19. století
vyrábûl pfiírodní oxid
uhliãit˘, plnûna v 90.
letech 20. stol. kyselka
Salacia (Salicia).

Dfiíve tzv. Tereziny láznû.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Franti‰kovy
Láznû

Hodonín

Horní
Mo‰tûnice

Hofiátev

Ho‰tûc

Hronov

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Stanislav, Sluneãní pramen, Císafisk˘
pramen (L-II), pramen âKD-2, pramen
Erika-1 (E-1). 
Stfiednû aÏ silnû mineralizované sírano-chlo-
rido-hydrogenuhliãitanové sodné studené
kyselky (pramen Glauber IV, Kostelní pra-
men), stfiednû mineralizované sírano-chlori-
do-hydrogenuhliãitanové sodné vody a síra-
no-hydrogenuhliãitano-chloridové sodné
Ïeleznaté studené kyselky (ostatní prameny);
loÏiska silnû mineralizované slatiny; v˘vûry
suchého oxidu uhliãitého

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men PodluÏí (BVJ-1), pramen Pru‰ánka
(BVJ-2), pramen BVJ-3 (Josefka).
Silnû mineralizovaná chloridová sodná
voda, studená, hypertonická

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Mo‰tûnka, pramen Hanácká kyselka II,
pramen M-1, pramen M-3, pramen M-4
(BV-111A).
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-sodná kyselka

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men HP-19, pramen HP-20.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitano-
chloridová sodno-vápenatá kyselka, stude-
ná, hypotonická

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroj pramen
Ho‰tûc.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-hofieãnatá kyselka, studená,
Ïeleznatá

Pfiírodní léãivé zdroje
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-sodná kyselka, studená, Ïelezna-
tá, se zv˘‰en˘m obsahem sirovodíku

LázeÀské místo,
plnírna minerál-
ních vod

Plnírna minerál-
ních vod Hanác-
ká kyselka, s.r.o.

Ke stáãení se pouÏívá
pramenÛ Glauber III a IV
a prameny Natálie
a Kostelní. Dal‰í zdroje:
Franti‰kÛv, Luisin, Stude-
n˘, Cartellieriho, Îelez-
nat˘, Soln˘, Luãní, Nov˘,
·tûpánãin, Îofiin, Natá-
liin, Palliardi, AdlerÛv,
Glauber I, II, III, IV, Kos-
telní, Pramen D-14
a dal‰í. Pramen ·tûpán-
ãin lahvován pod
obchodním názvem
Steffany.

Lokalita dosud nemá sta-
tut lázeÀského místa;
k léãebn˘m úãelÛm vy-
uÏívána podzemní voda,
která pfiedstavuje dopro-
vod ropn˘ch loÏisek.
Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb.

Distribuce pod oznaãe-
ním Hanácká kyselka
(viz Brodek u Pfierova) 
Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb., vyhlá‰ka
MZd ã. 140/1993 Sb.
Z historického zdroje
Mo‰tûnka v 90. letech
20. stol. lahvována
kyselka Jezerka.

Produkt Podûbradka
a ochucené nápoje na
její bázi.

Vyhlá‰ka MZd ã.
140/1993 Sb. V 90.
letech 20. stol. lahvová-
na kyselka Agnes.

Vyhlá‰ka MZd ã.
156/2001 Sb.
Nevyhlá‰ené zdroje pra-
men Hronovka a pramen
Regnerka. PÛvodní zdroj
JiráskÛv pramen zanikl.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Chropynû

Jáchymov

Janské Láznû

Jeseník
(Gräfenberg)

Jeseník nad
Odrou

Karlova
Studánka

Karlovy Vary

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
Jeãmínek.
Slabû mineralizovaná chlorido-hydrogen-
uhliãitanová sodná, se zv˘‰en˘m obsahem
jodidÛ a fluoridÛ

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Curie, pramen C-1, pramen Bûhounek,
pramen Agricola (HJ-14).
Hydrogenuhliãitanová sodná prostá rado-
nová voda, hypotonická, slabû termální

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Jansk˘ a âern˘ pramen.
Hydrogenuhliãitanová vápenato-sodno-
hofieãnatá voda, slabû termální

Klimatické láznû, podhorské klima, tonizující

Pfiírodní minerální voda stolní
Hydrogenuhliãitanová vápenato-sodná
kyselka

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Vladimír, pramen Petr; pfiírodní léãivé
zdroje peloidu Karlova Studánka, Malá
Morávka a Hubertov.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-hofieãnatá kyselka, hypotonická

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody
Zahradní pramen, vrt Vfiídlo BJ-35, pramen
Karel IV. BJ-74, Dolní Zámeck˘ pramen 
BJ-79, Horní Zámeck˘ pramen BJ-81, TrÏní
pramen BJ-86, Sadov˘ pramen BJ-88,
Zahradní Hadí pramen BJ-91, pramen Svo-
body BJ-93, Skalní pramen BJ-96, Skalní
pramen BJ-97, pramen Dorotka V-1 (plyn).
Stfiednû mineralizovaná hydrogenuhliãita-
no-sírano-chloridová sodná voda, se zv˘‰e-
n˘m obsahem fluoridÛ a kyseliny kfiemiãité,
hypotonická, termální, pfiesycená oxidem
uhliãit˘m

LázeÀské místo

LázeÀské místo

LázeÀské místo,
klimatické láznû

LázeÀské místo,
klimatické láznû

LázeÀské místo,
plnírna

Nevyhlá‰en˘ zdroj pra-
men Procházka.

Radonová léãba a reha-
bilitace
Star‰í zdroje: Prokop,
Evangelista, HG1, HG2,
Becquerel a studen˘ pra-
men ·tûpÛv.

Dal‰ích cca 30 term
vyvûrá pfii úpatí âerné
hory. Dal‰í z pramenÛ
chladn˘ch jsou Marián-
sk˘, Helenin, Janská Stu-
dánka, Císafisk˘ pramen.

Priessnitzova metoda
léãby studenou prostou
vodou. Ve v‰ech cca 80
tzv. LázeÀsk˘ch prame-
nech (jakoÏ i v dal‰ích
cca 15 pramenech na
protilehlém KfiíÏovém
vrchu) vyvûrá pouze pro-
stá podzemní voda.

B˘valá plnírna, která v 90.
letech 20. století obnovila 
na ãas provoz, kdyÏ se
snaÏila prosadit na trhu
s produktem Jesenická
minerální voda ãi Zita.

PÛvodní mûlké jímky pra-
menÛ Maxmilián, Vilém,
Karel, Bezejmenn˘, Anto-
nín, Trubkov˘ a Norbert
zlikvidovány a jímání t.ã. 
realizováno vrty S-2A
(Petr) a S-7 (Vladimír).

Produkce: Karlovarská
vfiídelní sÛl, pfiírodní kys-
liãník uhliãit˘, stáãí se
Ml˘nsk˘ pramen a Vfiíd-
lo. V˘roba ozdobn˘ch
pfiedmûtÛ z vodního
kamene vfiídlovce. Karlo-
varské termální prameny
ãítají dnes 13 hlavních
pramenÛ pfiiãemÏ 10 je
vyuÏíváno k procedu-
rám.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Karviná

Klá‰terec nad
Ohfií

Klimkovice –
Nov˘ Darkov

Konstantinovy
Láznû

Korunní

Kostelec
u Zlína

Kouty

Kundratice,
Láznû

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Miroslav NP-747, pramen Franti‰ek
NP-743, pramen Eduard NP-742, pramen
Vlasta NP-744, pramen Jordán NP-738,
pramen Jaromír NP-735.
Silnû mineralizovaná chloridová sodná
jódová voda, hypotonická

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men EvÏenka II, pramen HV-5.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodná kyselka se zv˘‰en˘m obsahem fluori-
dÛ, studená, hypotonická

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pramen 
NP-791, pramen NP-792, pramen NP-793,
pramen NP-794, pramen NP-795, pramen
NP-796, pramen NP-797, pramen NP-798.
Silnû mineralizovaná chloridová sodná
jódová voda, hypotonická

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Prusík, pramen BJ-12 – Koka‰ice.
Hydrogenuhliãitanová sodno-hofieãnatá
Ïeleznatá kyselka, studená

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Korunní kyselka I, pramen Korunní
kyselka II, pramen Korunní kyselka III, pra-
men BJ-20, pramen BJ-21, pramen BJ-22,
pramen BJ-26.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodno-vápenato-hofieãnatá studená kyselka

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men U vily, pramen V kapli, pramen BJ-
51A.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitano-
síranová vápenato- sodná voda, sirná, stu-
dená, hypotonická

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men BJ-16, pramen BJ-21

Pfiírodní léãivé zdroje peloidu Hamr na jeze-
fie, Kundratice

LázeÀské místo

LázeÀské místo

Plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo

LázeÀské místo

Rehabilitaãní sanatorium
Karviná 8 - Hranice
(viz Darkov)

B˘valé láznû, zaniklá
stáãírna. Dnes areál
obnoven vãetnû parku
k rekreaãním úãelÛm.
Vyhlá‰ka MZd ã.
140/1993 Sb., vyhlá‰ka
MZd ã. 290/1998 Sb.

Jodová sanatoria Klim-
kovice, poskytující bal-
neologickou péãi, leÏí
mimo oblast v˘skytu
minerálních vod, které
jsou na lokalitu dopravo-
vány potrubím z oblasti
Polanky nad Odrou
a Jistebníku. PÛvodní
jímací vrty Nov˘ Jan,
Petr a Eva zlikvidovány.

Star‰í prameny: KarlÛv,
Franti‰kÛv, Îofiin, Skalní,
Giselin, Îíhan˘ a Rudol-
fÛv. Zfiídelní oxid uhliãit˘
jíman˘ pfii ohfievu vody.

PÛvodní zdroj kyselky
·tûpánãin pramen
a Katefiinin pramen. PÛv.
produkt Krondorfská
kyselka, od r. 1928
Korunní kyselka, od roku
1931 vlastníkem H. Mat-
toni, dnes Korunní kysel-
ka; zaniklé láznû.

Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

KynÏvart,
Láznû

Kyselka
u Karlov˘ch
VarÛ

Lesná

Libverda,
Láznû

Lipová-láznû

Louny

Luãní kyselka

Luhaãovice

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Nová Helena (S-2), pramen Richard,
pramen Nová Marie (S-4), pramen Nov˘
Viktor (S-5).
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-hofieãnatá Ïeleznatá studená
kyselka

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Helena, pramen Nov˘ Josef, pramen
Marie, pramen HV-9, pramen HV-15, pra-
men HJ-4 BraÏec 2, pramen HJ-5 BraÏec 2,
pramen HJ-6 BraÏec 2, prameny Dolní Lom-
nice I, II a III, vrt HV-16, vrt HV-12A, vrt HV-
12, vrt HV-51B, vrt HV-59A, vrt 53-AP, vrt
HV-34.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodná studená kyselka

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroj EURA

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Nová Marie, pramen Nov˘ Kristián,
pramen Eduard; pfiírodní léãiv˘ zdroj peloi-
du Jizerka
Prostá hydrogenuhliãitanová hofieãnato-
-vápenatá kyselka, Ïeleznatá, studená,
hypotonická, se zv˘‰en˘m obsahem kyseliny
kfiemiãité

Klimatické láznû, podhorské klima, mírnû
tonizující

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
LN-1
Silnû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodná termální kyselka, hypertonická, se
zv˘‰en˘m obsahem fluoridÛ

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroj pramen
Luãní kyselka (HV-2)

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Dagmar, pramen Elektra, pramen
Nová âítárna, pramen Nová Janovka, pra-
men Nov˘ Jubilejní, pramen Nová Vincent-
ka, pramen Vladimír, pramen Vincentka II,
pramen Jaroslava, pramen sv. Josefa.
Hydrogenuhliãitanovo-chloridová sodná
jódová studená kyselka, hypotonická
Sirná, hydrogenuhliãitanová vápenatá stu-
dená hypotonická voda (Sirn˘ pramen)

LázeÀské místo

Plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo

LázeÀské místo

LázeÀské místo,
plnírna minerál-
ních vod

Dûtská léãebna se ‰ko-
lou, prameny: Richard-
ka, Viktorka, Mariánsk˘,
Eleonofiin, Koupelov˘,
Nov˘, LázeÀsk˘ a dal‰í. 
Také vlastní zdroje slatiny.

PÛv. produkt Buková ãi
Rado‰ovská kyselka,
také název Kysibelka.
Plnírna zprivatizována
po 1989, stáãí se dnes
Mattoniho kyselka.
Láznû zanikly. Staré pra-
meny OttÛv, LöschnerÛv,
AlÏbûtin, a JosefÛv.

Staré prameny BoÏí
Voda, Mariánsk˘, Oce-
lov˘, KristiánÛv, Josefíny,
VilémÛv, Hubert nahra-
dilo jímání minerální
vody vrty.

Schrothova metoda
léãby vlhk˘m teplem;
pouze prostá podzemní
voda.

Plnírna minerálních vod.
Stáãí se zde Vincentka,
vyrábí se Luhaãovická
zfiídelní sÛl
Nejznámûj‰í pÛvodní
prameny jsou Vincentka,
(pÛvodnû Hlavní
pramen), Aloiska
a OttÛv, dále prameny
Amandka, Gejzír (dnes
pramen dr. Fr. ·Èastné-
ho), Janovka, Jubilejní,
Antonínka, Ústfiední,
âítárna a pramen Sirn˘.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Mariánské
Láznû

M‰ené-láznû

M˘tina –
Kyseleck˘
Hamr

Nová Ves –
Louka

Oãihov

Ondrá‰ov –
Moravsk˘
Beroun

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody 
pramen Marie VIII (vrt BJ-6), pramen Marie
VIII (vrt BJ-7), pramen Alexandra, pramen
Rudolf, pramen Rudolf VI, pramen Balbín,
pramen Karolina II, pramen Karolina III,
pramen BJ-69A, pramen HV-101, pramen
BJ-6 Ú‰ovice, pramen BJ-6 Nová Marie,
pramen HV-40.
Stfiednû mineralizovaná sírano-hydrogenuh-
liãitano-chloridová sodná Ïeleznatá studená
kyselka (napfi. prameny KfiíÏov˘ III a IV, Fer-
dinand I a II, pramen Lesní).
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitano-
-síranová sodná kyselka (pramen AmbroÏ,
pramen Ferdinand VI, pramen Excelsior).
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenato-hofieãnatá kyselka (prameny
Rudolfovy, pramen Antoníãek).
V okolí jsou loÏiska silnû mineralizované sir-
noÏelezité slatiny.

Pfiírodní léãiv˘ zdroj loÏiska peloidu Vrbka

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men HV-1, pramen HV-2

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Novovesk˘, pramen HV-22, pramen
HV-23, pramen HV-24, pramen HV-3, pra-
men HV-5, pramen HV-6, pramen HV-33.
Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Luãní, pramen HV-33, pramen HV-3,
pramen HV-5, pramen HV-6.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
hofieãnatá studená kyselka

Pfiírodní minerální voda; zdroj pramen 
BJ-11

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje
z dÛvodu poklesu obsahu volného oxidu
uhliãitého zru‰eny.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenatá kyselka, hypotonická

LázeÀské místo,
plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo,
slatinné láznû

Plnírna minerál-
ních vod

Stáãí se minerální vody
pramenÛ RudolfÛv, Fer-
dinandÛv a Excelsior.
Dnes vedle Excelsioru
a Rudolfky rovnûÏ pro-
dukt Aqua Maria.V‰ech-
ny prameny mají vysok˘
obsah Ïeleza a kyseliny
kfiemiãité.
Vyhlá‰ka MZd ã.
287/1996 Sb., vyhlá‰ka
MZd ã. 290/1998 Sb.

Prameny prosté podzem-
ní vody se zv˘‰en˘m ob-
sahem Ïeleza sytily v mi-
nulosti téÏ loÏiska peloi-
dÛ Záhájí a Rybníãek.
Vyhlá‰ka MZd ã.
6/2001 Sb.

Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb.

Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb., vyhlá‰ka
MZd ã. 140/1993 Sb.
Lahvováno pod obchod-
ním oznaãením Magne-
sia.

Produkt balen pod 
názvem Aqua Bohemica.

PÛv. produkt Andersdorf-
ská kyselka, Elitis, dnes
moderní plnírna minerál-
ní vody Ondrá‰ovky
(zdroje viz Doma‰ov –
Sedm DvorÛ), pfiípadnû
nápojÛ na její bázi
(napfi. minerální voda
Zlaté údolí).
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

OstroÏská
Nová Ves

Pasohlávky

Petrov
u StráÏnice

Podûbrady

Prameny

RoÏnov pod
Radho‰tûm

Sítiny

Slatinice

Skalka
u Prostûjova

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men S-5, pramen S-6.
Prostá hydrogenuhliãitanová vápenato-
hofieãnatá, studená sirná voda, hypotonická

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
3-G.
Silnû mineralizovaná chloridová sodná
voda, s rozpu‰tûn˘m metano-dusíkov˘m ply-
nem, sirná, termální

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
Petrov.
Prostá sirná hydrogenuhliãitano-síranová
vápenatá voda, hypotonická

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Nov˘ Vrchlick˘, pramen Dr. Bouãek,
pramen Zápotock˘.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitano-
chloridová sodno-vápenatá kyselka se zv˘-
‰en˘m obsahem lithia a stroncia

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Perla âech II, pramen Perla âech III,
pramen HV-4, pramen HV-5, pramen HV-6,
pramen HV-7, pramen HV-13, pramen HV-
13a, pramen HV-14, pramen HV-14a.
Prostá hydrogenuhliãitanová hofieãnato-
vápenato-Ïeleznatá studená kyselka

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
NP-536.
Silnû mineralizovaná chloridová sodná
jódová voda, hypotonická

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
HV-35; zdroje pfiírodní minerální vody pra-
men HV-34, pramen HV-35

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pramen
Zdenûk, pramen Jan, pramen sv. Jifií (BJ-10).
Prostá sirná hydrogenuhliãitano-chloridová,
vápenato-hofieãnato-sodná voda, hypoto-
nická

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Cyril-Metodûj, pramen Svatopluk III.
Slabû mineralizovaná sirná chlorido-hydro-
genuhliãitanová sodná voda, hypotonická

LázeÀské místo

LázeÀské místo,
plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo

Vyhlá‰ka MZd ã.
140/1993 Sb.

Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb.

Plnírna minerálních vod
Podûbradka. Dûtská
léãebna v Sadské b˘vala
poboãkou lázní. Staré
prameny Büllow, Eli‰ka,
Libu‰e, Chmelnice
a Chariclea odstaveny
roku 1950, dal‰í prame-
ny jsou napfi. BoÏena,
Rieger, Hohenlohe,
Trnka, Vla‰sk˘ ãi Jateck˘.

Vyhlá‰ka MZd ã.
287/1996 Sb., vyhlá‰ka
MZd ã. 290/1998 Sb.

Vyhlá‰ka MZd ã.
287/1996 Sb.

PÛvodní zdroje (LázeÀ-
sk˘ pramen, LázeÀsk˘
vrt, Ml˘nsk˘ vrt) nahra-
zeny jímáním z nov˘ch
vrtÛ BJ-8 a BJ-10.

Vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb. PÛvodní
prameny Julinka a Jan
a staré jímací vrty Cyril-
-Metodûj a Svatopluk
nahrazeny nov˘mi vrty,
pramen Skalka lázeÀské
budovû zachován.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Sokolnice

Teplice nad
Beãvou

Teplice

Tou‰eÀ

TfieboÀ

Velichovky

Velká ·táhle

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody (cca
250 studní o hloubce 6–8 m) se rozkládají
v tûÏebních polích ·aratice (KaluÏiny),
Újezd u Brna, Nesvaãilka, Tû‰any a LuÏe
v prostoru mezi obcemi ·aratice a Tû‰any.
Silnû mineralizovaná síranová sodno-hofieã-
natá voda, hypertonická

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Galla‰Ûv, pramen JurikÛv (Zápotock˘),
pramen KropáãÛv, pramen HV-301.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
vápenatá kyselka, hypotonická, slabû ter-
mální

Pfiírodní léãiv˘ zdroj minerální vody pramen
Hynie; 
pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu Grınwaldské
louky a Grınwaldské vfiesovi‰tû.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodná termální voda, se zv˘‰en˘m obsahem
fluoridÛ a kyseliny metakfiemiãité, hypoto-
nická (prameny Hynie, Pravfiídlo);
slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodná termální voda, radonová se zv˘‰e-
n˘m obsahem fluoridÛ a kyseliny metakfie-
miãité, hypotonická (Horsk˘ pramen)

Pfiírodní léãivé zdroje peloidu Labi‰tû, Kfie-
neck˘ luh.
Typ sirno-Ïelezité slatiny a zeminy

Pfiírodní léãivé zdroje peloidu Spálená Bor-
kovna, Vimperky, Bransk˘ les, Hubert.
Rozsáhlá loÏiska ra‰eliny a slatiny rÛzn˘ch
druhÛ, vãetnû slatiny sirno-Ïelezité

Pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu Habfiinky.
Vlastní zdroj kfiídové slatinné zeminy napá-
jené prostou podzemní vodou s obsahem
uhliãitanu vápenatého a Ïeleza

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men S-1, pramen S-2.
Prostá hydrogenuhliãitanová vápenatá stu-
dená kyselka, hypotonická

Plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo

LázeÀské místo

LázeÀské místo,
slatinné láznû

LázeÀské místo,
slatinné láznû

LázeÀské místo,
slatinné láznû

Produkt ·aratice (dfiíve
téÏ obchodní názvy
Otnica, Moravia, ·ter-
novka) vyrábûn˘ od roku
1888, dnes moderní
provoz, v nûmÏ se finální
produkt pfiipravuje tech-
nologick˘mi úpravami
(mísení, zahu‰Èování).

Zahrnuje rovnûÏ dûtskou
léãebnu.Vyhlá‰ka MZd
ã. 140/1993 Sb.,
vyhlá‰ka MZd ã.
290/1998 Sb. Unikátní
zatûsnûní neÏádoucích
v˘vûrÛ minerální vody
do fieãi‰tû Beãvy tzv. Joo-
stenovou metodou za
pouÏití vodního skla.

Dal‰í prameny v lázních
Hadích, Kamenn˘ch Sir-
n˘ch a Vojensk˘ch,
s namnoze stejnojmen-
n˘mi názvy.

Pouze prostá Ïelezitá
voda.

Dnes Bertiny Láznû
a Láznû Aurora. V obou
poskytovaná peloidní
léãba.

Od konce 19. stol. v˘ro-
ba pfiírodního oxidu
uhliãitého.
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Název
místa

Statutárnû vyhlá‰ené zdroje 
a jejich balneologická charakteristika

Charakter
místa

Poznámky 
a vyuÏití

Velké Losiny

Velké ZboÏí

Vratislavice
nad Nisou

VráÏ u Písku

Zajeãice
u Mostu

Îandov

Îeleznice

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody pra-
men Petr, pramen Dobra, pramen Îerotín.
Hydrogenuhliãitano-síranová sodná silnû
alkalická termální voda, se zv˘‰en˘m obsa-
hem sirovodíku a fluoridÛ

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Nová Podûbradka, pramen BJ-17, pra-
men BJ-18.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitano-
chloridová sodno-vápenatá kyselka

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroje pra-
men Vratislavická kyselka I, pramen Vrati-
slavická kyselka II.
Slabû mineralizovaná hydrogenuhliãitanová
sodno-vápenatá Ïeleznatá studená kyselka,
hypotonická

Pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu Jezero

Pfiírodní léãivé zdroje minerální vody.
Silnû mineralizovaná síranová hofieãnatá
studená voda, hypertonická

Pfiírodní minerální voda stolní; zdroj pramen
HV-1 (Brtná)
Prostá Ïeleznatá hydrogenuhliãitanová
hofieãnato-sodná studená kyselka, s mírnû
zv˘‰en˘m obsahem kyseliny metakfiemiãité

Pfiírodní léãiv˘ zdroj peloidu Pod Lipinou
zru‰en

LázeÀské místo

Plnírna minerál-
ních vod

LázeÀské místo

Plnírna minerál-
ních vod

V˘znamná dûtská léãeb-
ná péãe, pfiíznivé klima-
tické podmínky. Zdroj
pro léãebné procedury
a pro venkovní bazén
v lázeÀském parku (vrt
BVJ 211) jímá cca
36 °C teplou minerální
vodu z hloubky 1 km.

Jímání minerální vody
pro stáãení Podûbradky

PÛvodní produkt Weber-
-Quelle, tzv. Weberovka,
naz˘vána v 19. stol.
RudolfÛv pramen, dnes
Vratislavická kyselka.
Kdysi ra‰elinné a uhliãité
láznû, které zanikly.

Rehabilitaãní lázeÀské
sanatorium

Dnes produkce zaji‰tûna
pod názvem Zajeãická
hofiká voda. Roku 1837
doloÏen vydatn˘ studen˘
Ïelezit˘ pramen Karolí-
nin. Roku 1920 se zmiÀu- 
je 18 hofik˘ch pramenÛ.

B˘vala zde dûtská léãeb-
na s ústavní ‰kolou
odbornû fiízená z Jan-
sk˘ch Lázní. Láznû zru-
‰eny Vyhlá‰kou MZd ã.
74/2004 Sb.



Poznámky
1) ¤ada lázeÀsk˘ch míst nese oznaãení „láznû“ v oficiálním názvu místa obce nebo mûsta – napfi. Láznû KynÏvart,
Láznû Bechynû, Láznû Libverda atd. Pro snadnûj‰í orientaci a pfiehlednost v abecedním seznamu lázní bylo klíãové
slovo „láznû“ invertováno takto: Bechynû, Láznû; Libverda, Láznû apod.

2) Pfiírodní léãivé zdroje, zdroje pfiírodních minerálních vod stolních, pfiírodní léãebné láznû a lázeÀská místa prohlá-
‰ená podle dfiíve platn˘ch právních pfiedpisÛ se podle ustanovení § 44, odst. 1 zákona ã. 164/2001 Sb., o pfiírod-
ních léãiv˘ch zdrojích, zdrojích pfiírodních minerálních vod, pfiírodních léãebn˘ch lázních a lázeÀsk˘ch místech
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (lázeÀsk˘ zákon) povaÏují za pfiírodní léãivé zdroje, zdroje pfiírodních
minerálních vod, pfiírodní léãebné láznû a lázeÀská místa osvûdãená nebo stanovená podle tohoto zákona.

3) V ãeské balneologické literatufie se pro jímací objekty pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ minerálních vod a pfiírodních
minerálních vod (stolních) vÏilo oznaãení „pramen“ bez ohledu na skuteãnost, o jak˘ konkrétní typ jímacího objektu
(nejãastûji vrt, studnu nebo pramenní jímku) se jedná. Tomuto trendu se podfiídila i pfiíslu‰ná ãeská legislativa, takÏe
v˘‰e uvedené názvy statutárnû vyhlá‰en˘ch zdrojÛ nesou v naprosté vût‰inû oznaãení „pramen“, i kdyÏ se jedná ve
skuteãnosti o vrt.

RNDr. Jan âurda
Dr. Vladimír Kajlík
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■ Klasifikace vod
• Minerální vody – 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek

v 1 kg, nebo teplota nad 20 °C
• Prosté vody – bez tûchto charakteristik
Je‰tû poãátkem 20. století se rozli‰ovaly minerální vody
dle pÛvodu na tzv. vody:

vadózní – povrchového pÛvodu (prÛsaky vod do
podzemí)

juvenilní – ryze podzemního pÛvodu (napfi. vulka-
nického, viz E. Suess 1900)

• Dûlení dle teploty:
Studené – do 20 °C
Teplé neboli akrotermy – nad 20 °C

Termální – od 20 °C do 37 °C
Hypertermální – od 37 °C do 50 °C
Vfiídla – nad 50 °C

• Dûlení dle osmotického tlaku:
Hypotonické – 1–8 g rozpu‰tûn˘ch solí v 1 kg

vody
Isotonické – 8–10 g rozpu‰tûn˘ch solí v 1 kg vody
Hypertonické – nad 10 g rozpu‰tûn˘ch solí v 1 kg

vody

• Dûlení dle chemického sloÏení:
S pfievládajícími aniony: –

Alkalické – ionty kyseliny uhliãité (hydrokarbo-
nát-ion)

Slané nebo muriatické – ionty chlóru
Síranové nebo sulfatické – ionty kyseliny sírové

S pfievládajícími kationy: –
Zemité – ionty vápníku a hofiãíku
Salinické – ionty kyseliny sírové a sodíku
Ryzí (pravé) nebo hofiké – ionty hofiãíku a kyse-

liny sírové
Dále: –

Kyselky – s obsahem kysliãníku uhliãitého nad
1 g v 1 kg vody

Îeleznaté nebo Ïelezité – ionty Ïeleza
(dále se pfiihlíÏí k obsahu sirovodíku, iontÛm arse-
nu, jodu, bromu, k prvkÛm radioaktivním)

■ Minerální vody
• Prosté teplice

Ménû neÏ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek a volného
kysliãníku uhliãitého v 1 kg vody. Vody s teplotou nad
20 °C (viz Janské Láznû, Teplice, Rajecké Teplice)

• Prosté kyselky
Více neÏ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek a volného kys-
liãníku uhliãitého v 1 kg vody. Vody s teplotou nad
20 °C (viz Bûloves, Libverda, Mariánské Láznû)

• Zemité kyselky
Více neÏ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek a volného kys-
liãníku uhliãitého v 1 kg vody. Vody s teplotou nad
20 °C. Mezi anionty pfievládají ionty hydrokarboná-
tu, mezi kationy ionty vápníku a hofiãíku, dûlíme je na
kyselky:

Ryzí (pravé) zemité – s nízk˘m obsahem iontÛ
sodíku, chloru a kyseliny sírové (viz Teplice nad
Beãvou)
Zemito-alkalické – s vy‰‰ím obsahem iontÛ sodí-
ku, ale ne vy‰‰ím neÏ souãet iontÛ vápníku hofiãíku
(viz kupfi. Horní Mo‰tûnice, Ondrá‰ov)
Zemito-síranové – s vy‰‰ím obsahem iontÛ sodíku
a kyseliny sírové (viz Bfivany u Loun)

• Alkalické prameny a kyselky
Obsahují alespoÀ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek na
1 kg vody s pfievládajícími aniony hydrokarbonat-
iontu a u kationÛ ion sodíku. Podle vzájemn˘ch pomû-
rÛ ostatních kationÛ a anionÛ jsou to:

Ryzí (pravé) alkalické prameny – s nízk˘m obsa-
hem iontÛ chloru a kyseliny sírové v pomûru k hyd-
rokarbonationtu (viz artésk˘ vrt v Ústí nad Labem)
Ryzí (pravé) alkalické kyselky – s obsahem volné-
ho oxidu uhliãitého nad 1 g v 1 kg vody (viz Bíli-
na, Kyselka u K. V.)
Alkalicko-zemité kyselky – mnoÏství kationÛ alka-
lick˘ch zemin se blíÏí mnoÏství obsahu kationu
sodíku (viz Podûbrady, Korunní a Vratislavice)
Alkalicko-muriatické kyselky – s vy‰‰ím obsahem
chloriontu (viz Luhaãovice)
Alkalicko-salinické kyselky – s vy‰‰ím obsahem
iontÛ kyseliny sírové (viz Mariánské Láznû – Lesní
Pramen)
Alkalicko-zemito-síranové prameny – s vy‰‰ím
obsahem iontÛ vápníku a hofiãíku a ionty kyseliny
sírové
Alkalicko-salinicko-muriatické prameny a kysel-
ky – s vy‰‰ím obsahem iontÛ kyseliny sírové
a chloru (viz Karlovy Vary)

• Slané prameny
Více neÏ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek v 1 kg vody
s pfievládajícími aniony chlóru a kationy sodíku.
S vy‰‰ím obsahem jodu a bromu jde pak o:

Jodobromové minerální vody (viz napfi. Darkov,
Klimkovice)

• Síranové (sulfatické) prameny
Obsahují alespoÀ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek na
1 kg vody s pfievládajícími aniony kyseliny sírové. Dle
kationÛ se dále dûlí na:

Síranové-salinické prameny – mezi kationy pfie-
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vládají ionty sodíku. Naz˘vány Glauberovky (viz
Frant. Láznû, Mar. Láznû – FerdinandÛv a KfiíÏov˘
pramen)
Síranové-zemité prameny a kyselky – pfievládají
ionty vápníku, nebo vápníku a hofiãíku
Ryzí hofiké vody – mezi kationy pfievládají ionty
hofiãíku (viz Zajeãice)
Salinické hofiké vody – mezi kationy pfievládají
ionty hofiãíku a sodíku (viz ·aratice)

• Sirné prameny
Obsahují alespoÀ 1 mg volného sirovodíku nebo
1 mg hydrosulfidiontu nebo 1 mg thiosulfátiontu na
1 kg vody. Mají-li ménû neÏ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch
látek na 1 kg vody, jde o:

Prosté sirovodíkové prameny (viz Slatinice, Ost-
roÏská Nová Ves, Kostelec, Velké Losiny)

Mají-li více neÏ 1 g rozpu‰tûn˘ch tuh˘ch látek na 1 kg
vody, pÛjde o prameny uvedené v˘‰e pod názvy
zemité, alkalické, slané a síranové prameny s tím, Ïe
se vyznaãí pfiítomnost sirovodíku, napfiíklad:

Zemitá kyselka sírovodíková atd.

• Solanky nebo „rapy“
Koncentrované slané vody umûle zahu‰Èované v tzv.
„gradovnách“.

• Îeleznaté prameny
Obsahují alespoÀ 10 mg ferroiontÛ v 1 kg vody. Je-li
obsah tuh˘ch látek niÏ‰í neÏ 1 g na 1 kg vody jde o:

Prosté prameny Ïeleznaté (viz Karlova Studánka)
Je-li obsah tuh˘ch látek vy‰‰í neÏ 1 g na 1 kg vody
a obsah ferroiontÛ vy‰‰í neÏ 10 mg, vyznaãí se pfií-
tomnost Ïeleza v názvu, napfiíklad:

Zemitá kyselka Ïeleznatá atd.

• Radioaktivní prameny – radonové vody
Minerální vody s emanací alespoÀ 50 Macheov˘ch
jednotek (M.j.) (viz Jáchymov, Teplice)
Poznámka: Dne‰ní odli‰ná terminologie „Radonové
láznû“ atd., mluví se o „radionuklidech“, nikoli
o „radioaktivitû“ nebo „radioaktivních vodách“.

■ Peloidy
Látky vzniklé v pfiírodû geologick˘mi procesy, kter˘ch se
v rozmûlnûném stavu ve smûsi s vodou pouÏívá v lékafi-
ství k bahenním zábalÛm a koupelím. Jsou pÛvodu jak
organického (biogenní sedimenty), tak anorganického
(minerální sedimenty). Rozhodující pro kvalitu peloidÛ
je pomûr tûchto anorganick˘ch a organick˘ch látek.

• HUMOLITY – sedimenty organického pÛvodu 
(vyuÏití – jako koupele a zábaly)

Ra‰eliny
Rostlinné zbytky spoleãenstev ra‰elini‰È (ra‰eliník,
suchop˘r aj.) (viz napfi. Libverda, Teplice aj.)
Vlastnosti:

a) V˘skyt v oblastech vrchovi‰tních
b) Napájeny vodami povrchov˘mi (dé‰È)
c) Reakce kyselá
d) Tlení „shora“, humifikace mechÛ a ra‰eliníkÛ

nad souvislou mûlkou hladinou vody
e) Nedostatek kyslíku / vzduchu
f) Chudé na minerální látky
g) Ménû viskózní, neplastická

Slatiny
Zbytky rákosin, kysel˘ch ostfiic luãních a ol‰in. LoÏis-
ka sycena povrchovou vodou se stfiedním aÏ vy‰‰ím
obsahem rozpu‰tûn˘ch solí. Reakce vody slabû kyse-
lá aÏ subneutrální
Vlastnosti:

a) V˘skyt v oblastech níÏinn˘ch
b) Napájeny vodami spodními
c) Reakce neutrální nebo alkalická
d) Tlení „zdola“, humifikace vodních rostlin pod

souvislou mûlkou hladinou vody
e) Absence kyslíku
f) Obsahují minerální komponenty, v hlub‰ích

nádrÏích pfiemûna na bahna – sapropely
g) Hladká lpící, plastická

Slatiny prosté
Bez v˘znamn˘ch pfiímûsí anorganick˘ch solí s vy‰-
‰ím obsahem rozpustn˘ch látek ve vodû neÏ
u ra‰elin (viz Bohdaneã, TfieboÀ, Karlova Studán-
ka aj.)

Slatiny sirno-Ïelezité
Vy‰‰í obsah síranu Ïeleznatého a síranu Ïelezité-
ho s kysel˘m v˘luhem (viz napfi. Tou‰eÀ, Franti‰ko-
vy Láznû – Soos, Bûlohrad aj.)

Slatinné zeminy
Obsah zemit˘ch ãástic mÛÏe dosáhnout aÏ 80 %
(viz kupfi. Velké Losiny, Velichovky aj.)

• BAHNA (SAPROPELY) – anorganick˘ pÛvod 
(vyuÏití – jako zábaly, obklady (tzv. kompresy), ménû
ke koupelím)
Prostá bahna

Neobsahující v˘znaãn˘ch terapeutick˘ch látek (viz
napfi. OstroÏská Nová Ves)

Bahna vfiídelní (termální)
S obsahem organick˘ch látek niÏ‰ím neÏ 20 %

Bahna sirná
S obsahem terapeuticky v˘znamn˘ch mnoÏství
síry v rÛzn˘ch formách vytváfien˘ch ãinností sir-
n˘ch bakterií (Pie‰Èany atd.)

(Klasifikace dle dr. Hadaãe)
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■ Technická zafiízení pro lázeÀství
Podzemní vody, tedy v‰echny vody nacházející se pod
zemsk˘m povrchem, se obvykle dûlí na vody prosté
a vody minerální. Jako minerální vody jsou v celém
svûtû oznaãovány podzemní vody, které mají nûkteré
zvlá‰tní chemické ãi fyzikálnû-chemické vlastnosti.
V ãesk˘ch zemích se jiÏ tradiãnû odli‰ují od vod pro-
st˘ch v pûti kritériích, jimiÏ je celkové mnoÏství rozpu‰tû-
n˘ch pevn˘ch látek, obsah oxidu uhliãitého, teplota,
radioaktivita a obsah nûkter˘ch dÛleÏit˘ch látek (sirovo-
dík, Ïelezo, arzen, jód aj.). V prÛbûhu let se mûnily
a mûní hodnoty jednotliv˘ch mezí odli‰ujících obû kate-
gorie vod, ale podstata tohoto základního dûlení zÛstá-
vá stejná. Podobnû je tomu i v jin˘ch zemích, obdafie-
n˘ch takov˘m bohatstvím minerálních vod jako âechy
a Morava.

Pokud mají minerální vody, pfiípadnû plyny, které je
doprovázejí, v˘razné balneoterapeutické úãinky a jsou
tedy vhodné pro léãebné vyuÏití, mohou b˘t vyhlá‰eny
za pfiírodní léãivé zdroje a jako takové vyuÏívány
v lázeÀství. V âeské republice se nachází celkem 37
lázeÀsk˘ch míst, z nichÏ 24 vyuÏívá jako pfiírodní léãeb-
n˘ prostfiedek lázeÀské péãe právû minerálních vod, ve
zb˘vajících místech jsou pak vyuÏívány tzv. peloidy
nebo pfiíhodné klimatické pomûry.

Vznik, utváfiení a v˘stup minerální vody ãi zfiídelního
plynu k zemskému povrchu jsou velmi sloÏité pfiírodní
procesy v systému horninového prostfiedí – voda, plyn.
Vlastní, více ãi ménû soustfiedûn˘ v˘stup minerální vody
na zemském povrchu nebo v pfiírodních i umûle vytvofie-
n˘ch podzemních prostorách naz˘váme v˘vûrem, ob-

vyklej‰í je v‰ak pojem pramen. Podle zpÛsobu jímání lze
rozli‰ovat prameny pfiírodní a umûle jímané.

Kromû minerální vody a plynu náleÏí mezi pfiírodní pro-
stfiedky lázeÀské péãe téÏ peloidy, coÏ jsou sedimenty,
mezi které fiadíme anorganická bahna a humolity,
mladé organické uloÏeniny, jako jsou slatiny a ra‰eliny.

Hydrogeologickou a technickou problematikou spoje-
nou s jímáním (tûÏbou), vedením, akumulací a vyuÏívá-
ním pfiírodních léãebn˘ch prostfiedkÛ v komplexu lázeÀ-
ské léãby se zab˘vá obor zvan˘ zfiídelní technika (téÏ
balneotechnika nebo krenotechnika).

■ Jímací zafiízení minerálních vod
Pfiírodní v˘vûry minerální vody na zemském povrchu
vût‰inou nejsou pfiímo vyuÏitelné pro lázeÀské provozy,
je tfieba je technicky upravovat. Tyto technické úpravy
v˘vûrÛ se naz˘vají jímáním minerální vody. 

Zcela zásadnû se li‰í jímání v povrchovû odvodÀova-
n˘ch zfiídelních strukturách, v nichÏ se jímají v˘vûry
(prameny) na zemském povrchu, a ve strukturách
zakryt˘ch, tj. strukturách, které se na povrchu v pfiiroze-
ném stavu neprojevují (Podûbrady, Bohdaneã, Darkov
a dal‰í). Li‰í se i jímání jednotliv˘ch typÛ pramenÛ,
v˘stupn˘ch a sestupn˘ch, jímání vod proplynûn˘ch
a neproplynûn˘ch, jímání v rÛzn˘ch horninov˘ch pro-
stfiedích atd.

KaÏdé jímání sestává z odkryvn˘ch prací, vlastního
jímacího tûlesa, které vodu zachytává, a z potrubí, které
ji vyvádí na urãené místo, vût‰inou do pfiepadové ãi
v˘tokové vázy (napfi. Karlovy Vary), pfielivné vûÏe
(Franti‰kovy Láznû), bazénu (Janské Láznû), akumulaã-
ních nádrÏí (Klimkovice) apod. Specifick˘m a velmi
dÛleÏit˘m prvkem jímání minerálních vod je jejich izola-
ce od okolních prost˘ch vod a zachování pfiirozen˘ch
vlastností minerální vody. Nutno poznamenat, Ïe je to
obvykle tûÏk˘ úkol pro hydrogeologa ãi zfiídelního tech-
nika, neboÈ minerální vody jsou zapojeny do reÏimu
prost˘ch podzemních vod.

Jímání prost˘ch i minerálních vod bylo pfiedmûtem
zájmu jiÏ ve starovûku (v zemích tzv. úrodného pÛlmûsí-
ce, tj. Blízk˘ V˘chod, S˘rie, Irák a v Egyptû, pozdûji také
v ¤ímû). Je v‰ak zfiejmé, Ïe historie jímání v podobû
cylindrick˘ch primitivních jímek sahá je‰tû dále do
minulosti. Mezi nejstar‰í, av‰ak mnohde dosud funkãní
cylindrická jímání minerálních vod náleÏí jímání ve
vydlaban˘ch kmenech stromÛ (Slavkovsk˘ les, Otroãín
aj.), jímání pramenÛ v dfievûném, ãi dokonce v kamen-
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ném paÏení (Kyseleck˘ Hamr u Chebu, dosud dochova-
né paÏení z granitu z roku 1648) a jímání otvory
v kamenn˘ch deskách. 

Pfiíklad poslednû jmenovaného jímání lze spatfiit na ryti-
nách v prostoru karlovarského Vfiídla (1630, 1652 aj.),
na nichÏ je patrné pfiekrytí pfiírodního v˘ronu termy
kamennou deskou s otvorem, do nûhoÏ je nasazena
dfievûná v˘stupní roura. Tento systém byl v Karlov˘ch
Varech uplatÀován i v dal‰ích staletích, kdy byly pfiírod-
ní v˘rony nahrazeny mûlk˘mi vrty. Je‰tû v roce 1864
zde byl princip krycí kamenné desky s dfievûn˘m v˘stup-
ním potrubím pouÏit pfii jímání Ml˘nského pramene.
Kamenné desky byly zhotovovány z odoln˘ch hornin,
tedy z granitu, syenitu, porfyru ãi kfiemence, pozdûji téÏ
z umûl˘ch kamenÛ.

Poãátky vyuÏívání karlovarsk˘ch termálních vod v‰ak
byly daleko prost‰í, spoãívaly v pouhém ohrazení pfií-
rodních v˘vûrÛ v fieãi‰ti fieky tak, aby nedocházelo
k mí‰ení termy s povrchovou vodou.

Dnes jiÏ ojedinûl˘m zpÛsobem jímání jsou záfiezy,
podélné odkryvy v zeminách ãi horninách (pramen Otto
v Kyselce u Karlov˘ch VarÛ).
Velmi star˘m typem jímání obvykl˘m v nejstar‰ích
lázeÀsk˘ch místech jsou tzv. pisciny, otevfiené vodní
nádrÏe vybudované pfiímo nad pfiírodním v˘vûrem
minerální vody, nejãastûji teplé (Janské Láznû) ãi sirné
(OstroÏská Nová Ves).

Velmi typick˘m jímáním kyselek, tedy minerálních vod
s vy‰‰ím obsahem CO2, je jímání zvonové, pfii nûmÏ
jsou rozpt˘lené v˘vûry soustfiedûny do v˘stupního potru-
bí s rÛznû ‰irok˘mi a rÛznû tvarovan˘mi (ãtyfi, ‰esti,
osmibok˘mi, ováln˘mi aÏ kulat˘mi, pyramidálními)
zvony, zvonky ãi trycht˘fii. Nádherné pfiíklady takového
jímání nalezneme je‰tû dnes v Konstantinov˘ch Lázních
ãi Franti‰kov˘ch Lázních. Zvony a trycht˘fie byly pÛvod-
nû dfievûné, od 50. let 19. století b˘vají vyhotoveny
z kovov˘ch materiálÛ, pfiedev‰ím z litiny, bronzu, Ïáro-
vû pocínované mûdi, nebo jsou vyzdívány z ãediãov˘ch
cihel ãi pozdûji ze Ïelezobetonu. Zvony a trycht˘fie vy-
uÏívají principu gas-liftu (plynového vztlaku), jejich
stûny obvykle svírají úhel se základnou cca 45°–60°.

V roce 1812 je ve Franti‰kov˘ch Lázních doloÏeno jímá-
ní plynu prostfiednictvím obrácené dfievûné pyramidy,
trycht˘fii byly zachyceny i staré prameny Alois a Aman-
da v Luhaãovicích. Je nutné poznamenat, Ïe jiÏ daleko
dfiíve bylo v Konstantinov˘ch Lázních pouÏito kamenné
jímání s polokulovit˘mi prohlubeninami na spodní stra-
nû, tedy nic jiného neÏ analogie zvonového jímání.
První kovové zvonové jímání v tehdej‰ím Rakousku bylo
pouÏito pfii zmáhání divok˘ch v˘ronÛ Vfiídla v fieãi‰ti
Teplé v Karlov˘ch Varech, zvony byly zhotoveny z litiny
(Oertl, 1900/1901).
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Jsou-li pfiírodní v˘vûry pfiíli‰ rozpt˘lené, uÏívá se sousta-
vy jímacích zvonkÛ, jejichÏ v˘vody jsou posléze spojeny
do jednotného v˘stupního potrubí (pramen Natálie ve
Franti‰kov˘ch Lázních). RovnûÏ byly v pfiípadû vût‰ího
poãtu pfiítok, zhotovovány velké zvony (aÏ do 2 m v prÛ-
mûru).

V nûkter˘ch lázeÀsk˘ch místech bylo v minulosti vyuÏí-
váno studÀového jímání, které pokud není kombinováno
s pramenními zvony nebo s jinou úpravou v˘stupu vody
zabraÀující odplynûní, poruchám chemické rovnováhy
a následnû ãasté zfiídelní sedimentaci, není nejvhodnûj-
‰ím typem jímání minerální vody. StudÀové jímání pfieÏí-
vá pfii jímání vod mûlkého pÛvodu (hofiké vody aj.)
a drobn˘ch v˘vûrÛ minerálek (skruÏe, novûji prefabriko-
vané, nejãastûji betonové). V pfiípadû známého karlo-
varského pramene zvaného Îrout (Fresser) byla skalní
puklina s v˘vûrem termy roz‰ífiena do podoby skalní
jímky a je vybavena dokonce sedací lavicí.

Jímání vody v mûlk˘ch ãi hlubok˘ch ‰achticích, pozdûji
vyzdívan˘ch z ostfie pálen˘ch cihel (klinkrÛ), opût
v kombinaci se zvony, trycht˘fii, sbûrn˘mi dreny a jílo-
v˘m ãi cementov˘m tûsnûním apod., se naopak u mine-
rálních vod velmi osvûdãilo (Kyselka u Karlov˘ch VarÛ
aj.). ·achtice a hlub‰í ‰achty byly v minulosti ãasto uÏí-
vány k úspû‰nému vyuÏívání Ïelezit˘ch, sirn˘ch a sla-
n˘ch vod.

BûÏné jsou téÏ pfiíklady tzv. kuÏelovitého jímání, tedy
‰achtic a studní, jejichÏ spodní ãást je roz‰ífiena do
kruhu, jehlanu ãi kuÏele a napojena na v˘stupní profil
(WernerÛv ml˘n na Chebsku aj.). Pfiechodné tvary
jímacích tûles mezi ‰achticemi a zvony, tedy jakési lah-
vovité formy ‰achtic se zúÏen˘m hrdlem, byly dfiíve po-
uÏity napfi. v KynÏvartu.

Dal‰ími typy jímání minerálních vod, v minulosti znaãnû
roz‰ífien˘mi, jsou jednoduché nebo sloÏitûj‰í kovové
sbûrné schránky, umisÈované pfiímo na pukliny ve skal-
ních masivech (Karlovy Vary, staré jímání Ml˘nského
pramene aj.). Rafinované typy jsou vybaveny vyrovná-
vací komorou a odplyÀovacím ventilem.

Materiály pouÏívané pfii jímání minerálních vod by
obecnû mûly odolávat agresivním úãinkÛm minerální
vody ãi vlhkého plynu. V historick˘ch análech ãi pfii
odkryvech v terénu nalezneme tedy jímací prvky dfievû-
né (lipová paÏnice na Sadovém prameni v Karlov˘ch
Varech pouÏitá v r. 1853 je stále funkãní), kovové (mûì,
olovo, bronz, Ïárovû pocínovaná mûì, litina), kameni-
nové, betonové, Ïelezobetonové ãi vyzdívané ze spe-
ciálních cihel (klinkry), dokonce i sklenûné. âasté jsou
slitiny kovÛ, tedy cín s pfiísadou antimonu ãi olova byl
odolnûj‰í apod. Jen zfiídka byly pouÏívány bûÏné ocelo-
vé prvky, neboÈ pomûrnû snadno podléhají korozi,
hojnû jsou v‰ak uÏívány antikorozní oceli a litina.

Hlub‰í jímání minerální vody je aÏ na v˘jimky provádû-
no tzv. jímacími vrty. Jímání podzemní vody rÛznû hlu-
bok˘mi vrty je doloÏeno jiÏ ve starovûké âínû, v âR je
pak doloÏeno vrtání otvorÛ do vfiídelní desky v Karlo-
v˘ch Varech jiÏ pfied rokem 1638.

Vrty mohou pfiedstavovat v pfiípadû kvalitního provede-
ní témûfi optimální jímací objekty, neboÈ v nejvût‰í mífie
sniÏují prÛtoãné odpory na v˘stupní cestû vody a ome-
zují vydatnost postranních ãi divok˘ch v˘vûrÛ a fiedûní
minerální vody okolními prost˘mi vodami. Vrty pfii
vhodném uspofiádání nenaru‰ují reÏim okolních zdrojÛ
minerální ãi prosté vody, velkou v˘hodou je téÏ moÏnost
pomûrnû snadné regulace odbûru, stabilizace a mûfiení
fyzikálních ãi fyzikálnû-chemick˘ch vlastností vody ãi
plynu. RovnûÏ moÏnosti sanitace jsou v pfiípadû vrtÛ nej-
lep‰í. Nev˘hodou jímacích vrtÛ je proces tzv. stárnutí,
tedy jejich relativnû niÏ‰í Ïivotnost ve srovnání s jímko-
v˘m ãi ‰achticov˘m zpÛsobem jímání minerální vody.
Pfiíklady stárnutí vrtÛ spojené s poklesem vydatnosti
vody, plynu ãi se zmûnami jejich parametrÛ nalezneme
v Karlov˘ch Varech, Podûbradech, ve Franti‰kov˘ch
Lázních i jinde.

âasté jsou kombinace jímacích technik, tedy vrtání
v ‰achtách, hlubinn˘ch dolech, ‰tolách, apod.
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Konstrukce vrtÛ je sledem nároãn˘ch operací, mezi nûÏ
patfií vlastní hloubení v horninovém prostfiedí nejrÛznûj-
‰ími nástroji (korunky, dláta, valivá dláta, kladiva atd.),
v˘nos vrtného jádra nebo drtû, v˘plachové hospodáfi-
ství, izolace jednotliv˘ch vodonosn˘ch obzorÛ, vystrojo-
vání vrtného stvolu, hydrodynamické zkou‰ky, vzorko-
vání, karotáÏní mûfiení atd. 

Vrty mohou b˘t konstruovány jako svislé, uklonûné nebo
horizontální. Vlastní v˘stroj vrtu má zhruba dva celky,
spodní, tzv. aktivní ãást vrtu, která zaji‰Èuje proudûní
minerální vody do tûlesa vrtu, a ãást v˘stupní, umoÏÀují-
cí dopravu vody k povrchu. Podstatn˘m problémem je
materiál v˘stroje, kter˘ by mûl odolávat, stejnû jako
v pfiípadû jin˘ch jímacích objektÛ, agresivitû prostfiedí.
PouÏívají se proto v zásadû materiály jako antikorozní
oceli, plasty (PVC, PE, PB), lepené materiály, dfiíve v‰ak
se pouÏívalo i dfievo.

Vrty neslouÏí v˘hradnû k jímání minerální vody, je jich
vyuÏíváno k monitorování pfiípadn˘ch zmûn tlaku
kapaln˘ch ãi plynn˘ch fází v horninovém prostfiedí,
k indikaci pfiípadného zneãi‰tûní vod a sledování v˘voje
kontaminace, k regulaci tlakov˘ch pomûrÛ ve zfiídelní
struktufie (napfi. v Karlov˘ch Varech) atd. ZpÛsobÛ jejich
vyuÏití je skuteãnû obrovská ‰kála.

■ Jímací zafiízení plynn˘ch látek
Proplynûné minerální vody a v˘rony such˘ch plynÛ jsou
projevy odplyÀování horninového prostfiedí. Tyto plyny
ãásteãnû pocházejí z atmosféry, odkud jsou strhávány
pfii infiltraci vody a jin˘mi pochody, ãásteãnû jsou pÛvo-
dem z litosféry, tedy ze svrchního zemského plá‰tû ãi
zemské kÛry (tzv. juvenilní plyny).

V âeské republice doprovází minerální vody nejãastûji
oxid uhliãit˘ (CO2), kter˘ je pfieváÏnû postvulkanického
pÛvodu a jen vzácnû vystupuje jako produkt metamor-
fózy hornin. V daleko men‰í mífie se objevují sirovodíko-
vé exhalace (H2S), na Moravû téÏ metan (CH4). Pouze
jako pfiímûsi se vût‰inou nalézají kyslík, dusík a vzácné
plyny (He, Ar).

Plyny vystupují na zemsk˘ povrch buì rozpu‰tûné ve
vodní sloÏce, nebo, v pfiípadû pfiekroãení kritické roz-
pustnosti, jako tzv. spontánní plyn. Jejich jímání je
pomûrnû obtíÏné, první zmínky pocházejí z poãátku
19. století (Franti‰kovy Láznû, dfievûné pyramidové
jímání, viz v˘‰e).

Dne‰ní praxe spoãívá pfiedev‰ím v jímání vrty, a to buì
v ménû ãastém vyuÏívání spontánních plynÛ (Mariánské
Láznû), daleko ãastûji pak v jímání mechanické smûsi
plynu s kapalnou fází (Karlovy Vary). Po odbûru smûsi
z vrtu dochází k mechanickému oddûlení plynné
a kapalné fáze a k oddûlenému hospodafiení s obûma
fázemi.

■ TûÏba a zpracování peloidÛ
LoÏiska ra‰elin a slatin jsou v âR velmi hojná. Vût‰ina
v˘znamn˘ch loÏisek peloidÛ v‰ak leÏí mimo lázeÀská
místa, v nichÏ se peloidní léãby vyuÏívá. V˘jimkou jsou
lázeÀská místa Mariánské Láznû, Franti‰kovy Láznû,
TfieboÀ a Bechynû. Hlavní léãebnou indikací peloidÛ
jsou revmatické choroby. U léãby peloidy byly prokázá-
ny úãinky mechanické, fyzikální, fyzikálnû-chemické,
chemické i biochemické.

TûÏba peloidÛ je nároãnou aktivitou, probíhá ãasto pod
hladinou podzemní vody, neboÈ pfiedchozí odvodnûní
loÏiska není pfiípustné kvÛli pfiísn˘m ochrann˘m pod-
mínkám (s ohledem na reÏim okolních prost˘ch i mine-
rálních vod). Dfiívûj‰í metody tûÏby spoãívaly v ruãním
píchání borkÛ ãi bûÏné ruãní tûÏbû na vozíky aj., dne‰ní
praxe je zaloÏena na hornick˘ch metodách skr˘vky
a bagrování.

Po tûÏbû, stále mimo uÏivatelské léãebné zafiízení,
následuje první úprava v˘tûÏku, tedy drcení a následné
mí‰ení aÏ do podoby homogenní smûsi a doprava této
smûsi na místo spotfieby. Ve vlastním balneoterapeutic-
kém zafiízení je smûs skladována ve speciálních míst-
nostech, pokud moÏno bez pfiístupu pfiímého svûtla, ale
pfiedev‰ím tak, aby nedo‰lo k jejímu vysychání. Vysy-
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chání se zabraÀuje buì skrápûním, nebo jednodu‰eji,
ale ménû vhodnû, pfiekr˘váním nepropustn˘mi fóliemi.
Dnes v‰ak tûÏební organizace dodávají peloidy v plas-
tov˘ch obalech o objemu 50 a 100 l, takÏe aÏ do chvíle
dal‰ích úprav nebezpeãí vysychání smûsi nehrozí.

Ze skladÛ je homogenizovaná smûs peloidu vedena do
pfiípravny, kde v optimálním pfiípadû dochází k promí-
sení s minerální vodou nebo s vodou prostou, po zhruba
2hodinovém bobtnání a ohfievu smûsi na poÏadovanou
teplotu se smûs vede nebo pfieváÏí k vlastnímu terapeu-
tickému vyuÏití v podobû celkov˘ch vanov˘ch koupelí,
zábalÛ nebo obkladÛ. Peloidní koupelny jsou mj. nároã-
né na odvûtrávání s ohledem na organoleptické para-
metry pouÏívan˘ch smûsí.

V souãasnosti jsou do lázeÀsk˘ch ústavÛ dodávány téÏ
tzv. pfiísadové peloidové smûsi s velmi jednoduch˘mi
moÏnostmi manipulace a pfiípravy. Transport by mûl
respektovat zachování fyzikálních a fyzikálnû-chemic-
k˘ch vlastností peloidu. NejdÛleÏitûj‰ími vlastnostmi jsou
teplota, pH a konzistence smûsi. PouÏit˘ peloid se shro-
maÏìuje v nádrÏích se sedimentaãní funkcí, a pokud je
to moÏné, odváÏí se zpût na loÏisko k regeneraci. Pfií-
kladem nakládání s peloidy byl provoz Císafisk˘ch lázní
v Karlov˘ch Varech, v nûmÏ byly vyuÏívány speciální
v˘tahy na vany s ra‰elinou, nebo souãasn˘ provoz
tûÏby a úpravy sirno-Ïelezité slatiny ve Franti‰kov˘ch
Lázních.

Moderní doba si v‰ak stále více vyÏaduje rychlej‰í
a snadnûj‰í pfiípravu peloidÛ, jsou proto vyrábûny
zvlá‰tní ploché sáãky s peloidovou náplní (nebo v kom-
binaci s fangem, vulkanick˘m popelem jako pelofango),
jejichÏ jedna strana je propustná.

■ ReÏimní mûfiení ve zfiídelních strukturách
Systém pravideln˘ch kontinuálních fyzikálních, fyzikál-
nû-chemick˘ch, chemick˘ch a bakteriologick˘ch pozo-
rování a mûfiení pfiirozen˘ch ãi umûl˘ch v˘vûrÛ minerál-
ních vod v urãité zfiídelní struktufie naz˘váme reÏimním
mûfiením zdrojÛ. Spolu s meteorologick˘mi, klimatick˘-
mi a seismologick˘mi pozorováními doplnûn˘mi o sle-
dování antropogenních vstupÛ pfiedstavuje tento systém
jednu ze zásadních problematik fie‰en˘ch hydrogeology
a zfiídelními techniky a jednu z nosn˘ch souãástí pre-
ventivní ochrany pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ.

Mûfiení fyzikálních parametrÛ zdrojÛ (vydatnost plynné
i kapalné fáze, mûfiení tlaku obou fází, úroveÀ hladiny
v jímacích a pozorovacích objektech apod.) pro‰lo slo-
Ïit˘m v˘vojem v souvislosti s celkov˘m rozvojem vûdy
a techniky. Analogicky tomu bylo u fyzikálnû-chemic-
k˘ch vlastností (teplota, konduktivita, pH, obsah plyn-
n˘ch sloÏek aj.) a vlastností chemick˘ch (alkalita, kon-
centrace kationtÛ, aniontÛ, nedisociovan˘ch látek),
jejichÏ zji‰Èování je ov‰em ponûkud komplikovanûj‰í.
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Zhruba od první poloviny 18. století, s rozvojem labora-
torní techniky v lékárnách, jsou k dispozici pomûrnû
kvalitní rozbory minerálních vod z na‰ich nejznámûj‰ích
lázní (v roce 1749 Springsfeld v Karlov˘ch Varech aj.).

■ Plnírenské vyuÏití minerálních vod
Plnírny minerálních vod jsou dnes prosperující souãástí
potravináfiského prÛmyslu, klesá v‰ak jejich podíl
v systému preventivní zdravotnické péãe (v˘roba tzv.
léãiv˘ch vod). Plnûní minerálních vod podléhá fiadû stát-
ních norem (zákonn˘ch, podzákonn˘ch a technick˘ch).

Mezi nejznámûj‰í lahvované minerální vody âR patfií
mariánskolázeÀsk˘ Excelsior, karlovarsk˘ Ml˘nsk˘ pra-
men, kyselecká Mattoni, Korunní kyselka, Vincentka
z Luhaãovic, Podûbradka, náchodská Ida, ·aratice ze
Sokolnice u Brna aj. Je patrné, Ïe plnírny minerálních
vod mají jistou vazbu na lázeÀská místa nebo jejich
blízké okolí, coÏ je dáno pÛvodním posláním plníren –
efektivní vyuÏití kapacity pfiírodních zdrojÛ lázeÀsk˘ch
míst. Plnírny jsou prostorovû vázány na v˘skyty minerál-
ních vod vhodn˘ch parametrÛ. Plnírensk˘ provoz sestá-
vá zhruba z jímání minerálních vod (pfielivem, ãerpá-
ním), jímání pfiírodního zfiídelního plynu, dopravy
kapalné i plynné fáze (potrubí) do vlastního provozu,
akumulace vody a plynu, dále z úprav minerální vody
(odÏeleznûní, ochucení sirupy apod.), vlastního lahvo-
vání do skla ãi dnes bohuÏel stále ãastûji do PET lahví,
vût‰inou pod ochrannou atmosférou z CO2 (Beilstein,
1907), sycení lahvované vody CO2 (minimální obsah
cca 1 800 mg.l –1 volného rozpu‰tûného CO2), sklado-
vého hospodáfiství a distribuce.

Vût‰ina minerálních vod vyÏaduje pro své odli‰né fyzi-
kálnû-chemické, resp. chemické parametry zvlá‰tní
zacházení nejen pfii jímání, ale i pfii dopravû, akumula-
ci, rozvádûní a koneãném uspofiádání pfii vlastním vy-
uÏívání (napfi. pro pitné kúry apod.). Prostá aplikace
vodárensk˘ch technologií nevyhovuje pfii fie‰ení problé-
mÛ zachování teploty, obsahu plynn˘ch sloÏek, radio-
aktivity aj. NejtûÏ‰ím úkolem je zachování obsahu roz-
pu‰tûn˘ch pfiírodních plynÛ v minerální vodû
a zachování obsahu rozpu‰tûn˘ch chemick˘ch látek,
neboÈ bezprostfiednû po odbûru vody z v˘stupní cesty
(vrtem, jímkou atd.) dochází ke zmûnû fyzikálnû-che-
mick˘ch vlastností vody a k poru‰ení rovnováÏného
stavu jejích chemick˘ch sloÏek. DÛsledkem je mj. tvorba
zfiídelních sedimentÛ v podobû inkrustÛ v dopravním
potrubí, v akumulaãních tancích apod., tedy sníÏení
Ïivotnosti v‰ech krenotechnick˘ch zafiízení.

Základní obecnû platnou podmínkou dopravy minerál-
ních vod je jejich laminární proudûní v dopravním systé-
mu, optimální se jeví gravitaãní rozvody vody na princi-
pu gravitaãních vodovodÛ z bûÏné vodárenské praxe.
Ukázkov˘m pfiíkladem dálkového pfiivádûní minerálních
vod je 600 m dlouhé potrubí (z mûdi, pozdûji litinové)

od Ml˘nského pramene v Karlov˘ch Varech do plníren-
ského provozu, kter˘ byl zásobován v noci, tedy mimo
pitné kúry. JiÏ v roce 1905 realizoval G. Rumpel 8 km
dlouhé potrubní vedení radioaktivní vody z Gasteinu do
Hofgasteinu v Rakousku, na nûmÏ docházelo k minimál-
ním teplotním ztrátám (–2,2 °C) i k ztrátám radioaktivity
vody (–27 Macheov˘ch jednotek).

Kromû bûÏn˘ch plnírensk˘ch provozÛ je minerálních
vod vyuÏíváno k v˘robû solí (Karlovy Vary, Mariánské
Láznû, Franti‰kovy Láznû, Darkov), k v˘robû smûsí do
peloidov˘ch koupelí, k regeneraci pouÏit˘ch peloidÛ
atd. VyuÏíván je i plyn, doprovázející ãasto v˘vûry
minerálních vod, a to jak k plynn˘m koupelím, tak ke
stáãení do tlakov˘ch nádob a lékafiskému nebo potravi-
náfiskému vyuÏití. V nûkter˘ch lázeÀsk˘ch místech jsou
vyuÏívány i zfiídelní sedimenty, známé je napfi. pie‰Èan-
ské bahno (ze Slovenska), v Karlov˘ch Varech pak v˘ro-
ba upomínkov˘ch a ‰perkafisk˘ch pfiedmûtÛ.

■ Systémové objekty pro pitnou léãbu 
(vnitfiní balneace)

JiÏ ve starovûku byly minerální vody uÏívány nejen ke
koupelím, ale i k dietetick˘m úãelÛm, jakkoliv prvnû jme-
novan˘ úãel v˘raznû pfievaÏoval, a to pfiedev‰ím u tep-
l˘ch vod. Pitné kúry v nejznámûj‰ích lázních âech
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a Moravy, v Karlov˘ch Varech, zapoãaly, po zhruba
200 letech „pouhého“ koupání, v roce 1522, zásluhou
loketského lékafie V. Payera. Seriózního zdÛvodnûní se
v‰ak vnitfiní i vnûj‰í balneace doãkaly aÏ v práci D. Be-
chera z roku 1766, pojednávající mj. o principech léãby
vodou. Teprve v roce 1788 byl jeden z v˘vûrÛ Vfiídla
upraven k pitné kúfie. Za skuteãnû vûdecké, v dne‰ním
smyslu slova, lze pak povaÏovat práce Koeppeho
a Meyerhofera (1902).

Pitné kúry jsou s úspûchem indikovány v pfiípadû Ïalu-
deãních, ledvinov˘ch a jaterních problémÛ, dále v pfií-
padû poruch látkové v˘mûny, respiraãních nemocí,
anémií atd.

BûÏn˘ náv‰tûvník lázeÀsk˘ch míst, v nichÏ je praktiková-
na pitná kúra, pfiichází do styku v˘hradnû s pfiedposled-
ním ãlánkem systému jímání – separace plynné a kapal-
né fáze – reÏimní mûfiení – transport – akumulace –
v˘tokové zafiízení – odpad. Mezi nejbûÏnûj‰í v˘toková
zafiízení náleÏejí tzv. pfietokové neboli pramenné vázy.
Tyto vázy b˘vají pfiedmûtem peãlivého fiemeslného
a umûleckého zpracování, neboÈ se stávají dominantní
ãástí lázeÀského prostfiedí. BûÏné jsou kromû pramen-
n˘ch váz téÏ sbûrné mísy a nádoby, v˘stfiikové mísy

(Vfiídlo v Karlov˘ch Varech), nejrÛznûj‰í chrliãe, v‰e od
primitivních podob aÏ k fiemeslnû dokonale propraco-
van˘m dílÛm. DÛleÏit˘mi parametry v‰ech tûchto v˘to-
kov˘ch zafiízení jsou zamezení pfiístupu vzdu‰ného kys-
líku k minerální vodû, odvzdu‰nûní (odplynûní) zafiízení,
snadné a úãelné udrÏování hygienicky vyhovujících
podmínek koneãného vyuÏití vody, moÏnosti provozního
odbûru vzorkÛ a reÏimního mûfiení, moÏnosti snadného
odbûru vody (napfi. do pohárkÛ a jin˘ch nádob). V˘to-
ková zafiízení jsou podobnû jako ostatní souãásti systé-
mu hospodafiení s minerálními vodami zhotovovány
z u‰lechtil˘ch materiálÛ. V Karlov˘ch Varech jsou u pra-
menn˘ch váz pouÏívány slitiny cínu a olova, antikoro-
zivní ocel, sklo apod.

■ Terapeutická zafiízení pro vodoléãbu 
(zevní balneace)

Hydroterapie (léãebná hydrologie, vodoléãba aj.) je
léãebn˘ proces vyuÏívající pfiedev‰ím fyzikálních, ménû
jiÏ chemick˘ch vlastností léãiv˘ch zdrojÛ, tedy prosté
i minerální vody (ve v‰ech skupenstvích), zfiídelních
plynÛ a peloidÛ. Nejstar‰í dochované hydroterapeutické
postupy pocházejí ze starovûk˘ch státÛ (¤ecko, ¤ím,
dále napfi. Cáchy, solfatáry na Ischii, Bath a asi stovka
dal‰ích míst, teplé vody byly vyuÏívány téÏ v blízkov˘-
chodních státech aj.). 

Na ãeském území jsou nejstar‰ími láznûmi vyuÏívajícími
prokazatelnû blahodárn˘ch vlastností termální vody
láznû Teplice v âechách. V na‰ich nejvût‰ích a nejzná-
mûj‰ích lázních – v Karlov˘ch Varech – se léãebné
postupy ve 14., 15. a zãásti i v 16. století nesly ve zna-
mení dlouhotrvajících pobytÛ v dfievûn˘ch kádích s vfií-
delní vodou v koupelnách mû‰Èansk˘ch domÛ v blízkosti
Vfiídla, pozdûji i v ‰esti kabinách Obecních lázní vybu-
dovan˘ch pfiímo v jeho sousedství. Teprve niãiv˘ poÏár
mûsta v roce 1759 tento systém zmûnil ve prospûch prv-
ních balneoterapeutick˘ch ústavÛ.

Zafiízení tûchto budov bylo zpoãátku prosté, pozdûji
v‰ak velmi sofistikované. PfievaÏovaly vanové koupele
(dfievûné, mûdûné, niklové aj. vany), aÈ jiÏ celkové, ãás-
teãné, sedací nebo jiné, s postupem ãasu se pfiidávaly
parní a horkovzdu‰né láznû, svûtelné (sluneãní) koupe-
le, sprchovací zafiízení, místnosti pro peloidové a jiné
zábaly a obklady, skupinová ãi individuální inhalatoria,
irrigátory zubní i stfievní atd. Roz‰ífieny byly i koupele
v plynném CO2 (v roce 1926 byly vybudovány moderní
Plynné a sluneãní láznû v Karlov˘ch Varech, dnes Láz-
nû VI.) a po roce 1905 i emanatoria vyuÏívající radio-
aktivity minerálních vod (pfiedev‰ím Jáchymov a Teplice
v âechách). BûÏnou souãástí lázeÀsk˘ch zafiízení byly
kloktárny (Zámecká kolonáda v Karlov˘ch Varech, Lesní
pramen v Mariánsk˘ch Lázních aj.).

Správa pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ a kolonád Karlovy Vary:
www.splzak.cz/karlovy-vary-kolonady-prameny/lazne-cr/
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Klasifikace klimatick˘ch míst âeské republiky se odvo-
zovala ze základních fyzikálních vlastností jejich podne-
bí (tfiídûní na základû biologick˘ch vlastností se neuja-
lo). V âeské republice se rozdûlují klimatická místa
podle jejich nadmofiské v˘‰ky. Klimatická místa byla kla-
sifikována v padesát˘ch letech podle dr. Stibora, kter˘
pouÏil odstupÀování po 400 metrech k urãení ãtyfi kate-
gorií lázeÀsk˘ch míst. Terminologicky byly pak podneb-
ní podmínky charakterizovány jako podmínky sedativ-
ní, tonizující a stimulaãní:

1. místa níÏinná, do 400 m. n. m., 
charakter sedativní
Îeleznice u Jiãína (zru‰eny, Vyhl. 74/2004 Sb.), Bû-
lohrad, Podûbrady, Luhaãovice, Teplice nad Beãvou.

2. místa podhorská, od 400 do 800 m. n. m., 
charakter tonizující
Janské Láznû, KynÏvart, Velké Losiny, RoÏnov pod
Radho‰tem, Jeseník, Karlova Studánka.

3. místa horská, od 800 do 1200 m. n. m., 
charakter stimulaãní
(Ïádná lokalita v âR. Na Slovensku Vysoké Tatry
a jejich léãebny)

4. místa vysokohorská, nad 1200 m. n. m., 
charakter silnû stimulaãní
(Ïádná lokalita v âR. Na Slovensku ·trbské Pleso)

V klimatoterapii se definovala klimatická léãba jako
blíÏe nespecifická popudová terapie. PÛvodnû byla
povaha klimatické léãby pasivní, konzervativní, spí‰e
preventivního charakteru a pro celkovou rekonvalescen-
ci. Ve 20. století se uÏ ale objevují snahy vyuÏít klimatic-
k˘ch vlivÛ aktivnû, v boji proti chorobû, pomocí aktiv-
ních léãebn˘ch metod a technik obzvlá‰tû v lázeÀsk˘ch

místech, v kombinaci s aplikacemi pfiírodních léãiv˘ch
zdrojÛ, minerálních vod a peloidÛ. Aplikace uvedené
terminologie v‰ak nemá absolutní platnost. Obecnû lze
klima charakterizovat následujícím zpÛsobem:

Klima sedativní je klima uklidÀující, zmírÀující, vyzna-
ãující se pfiízniv˘m podnebím s nepatrn˘mi v˘kyvy tep-
lot, jde o podnebí suché, teplé, slunné, vyrovnané, tj.
klima v jehoÏ vlastnostech nepfievládají faktory dráÏdivé
a popudové.
Klima tonizující je klima mírnû dráÏdivé, vyznaãující se
pfievládajími faktory podnebí mírnû dráÏdivého a mírnû
popudového.
Klima stimulaãní je klima dráÏdivé aÏ silnû dráÏdivé,
v horsk˘ch a vysokohorsk˘ch podmínkách s v˘raznûj‰í-
mi dráÏdiv˘mi a popudov˘mi faktory.

Poznámka:
Podobnû jako souãasn˘ lázeÀsk˘ zákon (Zákon o pfií-
rodních léãiv˘ch zdrojích atd., ã. 164/2001 Sb.), uÏ
lázeÀsk˘ zákon ã. 43/1955 Sb., vydával statuty lázeÀ-
sk˘ch a klimatick˘ch míst, vytyãoval ochranná území,
a stanovoval podrobné pfiedpisy k zachování ãistoty
vzduchu, ke zlep‰ení klimatick˘ch podmínek a k péãi
o vegetaci a estetick˘ vzhled/úpravu místa a jeho okolí.
Jako doplnûk klimatick˘ch lázní a míst byl v tomto záko-
nû kladen poÏadavek na vysokou kvalitu a estetickou
úroveÀ Ïivotního prostfiedí lokality (celková úprava, ãis-
tota, parky, speciální zafiízení tvofiící infrastrukturu loka-
lity klimatick˘ch lázní pro aktivní management volného
ãasu; letní sporty, zimní sporty, vodní sporty, turistika,
lehárny, verandy, terasy, solaria, travnaté plochy, golf,
tenis, sítû procházkov˘ch tras, koupali‰tû, ústavy pro
fyzikální léãbu a rehabilitaãní sanatoria atd.).



LITERATURA
Burachoviã Stanislav: Encyklopedie lázní a léãiv˘ch pramenÛ v âechách, na Moravû a ve Slezsku. Praha, 2001.

Cmunt Eduard, Lenoch Franti‰ek et al.: Almanach lázní âeskoslovenské republiky. Praha, 1949.

David Petr, Soukup Vladimír: Cestovní kniha. S&D, Praha, 2006.

David Petr, Soukup Vladimír a Thoma Zdenûk: Skvosty lázní. Praha, 2005.

JeÏek Oldfiich a Hornátová Hana: Jáchymov, mûsto stfiíbra, rádia a léãivé vody. ATYPO 2000.

Knopp Tomá‰ a Knoppová Eva: Oázy vody a vzduchu. Zlaté Hory, Jeseník 2001.

KfiíÏek Vladimír: Kulturgeschichte des Heilbades. Leipzig, 1990.

KfiíÏek Vladimír: Mariánské Láznû, pfiírodní zdroje a jejich léãebn˘ v˘znam. SZN, Praha, 1958.

KfiíÏek Vladimír: Obrazy z dûjin lázeÀství. Avicenum, Praha, 1987.

Mrázek V. a Pohoreck˘ A.: Almanach lázeÀsk˘ republiky âeskoslovenské. Praha, 1922.

Pfierovsk˘ Karel a spol.: âeskoslovenské Láznû. SZN, Praha, 1957.

Procházka po krajích âeské republiky. MMR âR, Praha, 2001

Ryba Bohumil: Doktor Václav Payer z Lokte – Pojednání o Karlov˘ch Varech, Avicenum, Praha, 1984.

Wieser Stanislav: Slavkovsk˘ Les. Praha, Olympia 2006.

Vyhlá‰ka MZd ã. 423/2001 Sb., kterou se stanoví zpÛsob a rozsah hodnocení pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ... (vyhlá‰ka
o zdrojích a lázních), Pfiíloha ã. 1: Kritéria pro hodnocení zdrojÛ minerálních vod, plynÛ a peloidÛ.

Zákon ã. 164/2001 Sb., o pfiírodních léãiv˘ch zdrojích, zdrojích pfiírodních minerálních vod,... (lázeÀsk˘ zákon)

Návrhy operaãních programÛ âeské republiky pro období 2007–2013:
Regionální operaãní program NUTS 2 Severozápad, 2006
Regionální operaãní program NUTS 2 Severov˘chod, 2006
Regionální operaãní program NUTS 2 Stfiední âechy, 2006
Regionální operaãní program NUTS 2 Jihozápad, 2006
Regionální operaãní program NUTS 2 Jihov˘chod, 2006
Regionální operaãní program NUTS 2 Stfiední Morava, 2006
Regionální operaãní program NUTS 2 Moravskoslezsko, 2006

DAL·Í ZDROJE INFORMACÍ:
Mûstská Knihovna Mariánské Láznû
Balneologická knihovna b˘valého V˘zkumného ústavu balneologického
Hlavní tfiída 370/3
353 01 Mariánské Láznû

Krajská knihovna Karlovy Vary
Balneologická knihovna
Závodní 84/378
360 06 Karlovy Vary – Dvory (Areál Krajského úfiadu)

218 Literatura



Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Odbor fiízení pomoci z ESF
Na Pofiíãním právu 1, 128 01  Praha 2
www.esfcr.cz, esf@mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj âR
Staromûstské námûstí 6
110 15  Praha 1
www.mmr.cz


	Titulní strana
	Obsah
	Z historie lázní
	Severozápadní Čechy
	Karlovy Vary
	Mariánské Lázně
	Františkovy Vary
	Jáchymov
	Lázně Kynžvart
	Teplice
	Dubí
	Mšené-lázně
	Klášterec nad Ohří
	Střední Čechy
	Poděbrady
	Lázně Toušeň
	Severovýchodní Čechy
	Janské Lázně
	Lázně Kundratice
	Lázně Libverda
	Lázně Bělohrad
	Lázně Bohdaneč
	Velichovky
	Jihozápadní Čechy
	Konstantinovy Lázně
	Bechyně
	Třeboň
	Vráž
	Nové Hrady
	Vysočina a Jižní Morava
	Hodonín
	Lednice
	Střední Morava
	Luhačovice
	Ostrožská Nová Ves
	Slatinice
	Teplice nad Bečvou
	Kostelec u Zlína
	Bludov
	Velké Losiny
	Lipová-lázně
	Jeseník
	Zlaté Hory
	Moravskoslezsko
	Karlova Studánka
	Darkov
	Klimkovice
	Lázeňské léčba
	Slovník procedur
	Minerální vody ČR
	Přírodní léčivé zdroje
	Klasifikace vod a peloidů
	Technická zařízení
	Podnebí lázní ČR
	Literatura

