


Lázně Luhačovice jsou největšími lázněmi na Moravě 
a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice.

Společnost Lázně Luhačovice, a.s. je největší lázeňskou společností v Luhačovicích. 
Navazuje na nejstarší tradice místního lázeňství a do Luhačovic 

ročně přiláká nejvíce návštěvníků.

Jako jediné lázeňské zařízení v Luhačovicích léčíme 
i dětské pacienty, a to už od 1,5 roku.

Lázně Luhačovice, a.s. spravují nejznámější pramen Vincentka 
a dalších 9 léčivých pramenů. Jako registrované nestátní zdravotnické zařízení 

splňujeme přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. 

Poskytujeme moderní léčbu na základě staleté tradice a zkušeností.

PALACE JURKOVIČŮV DŮM

UBYTOVÁNÍ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE
Nabízíme nejvíce variant ubytování od penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely.

PALACE**** | JURKOVIČŮV DŮM**** | DŮM B. SMETANY**** | MORAVA*** Superior | 
JESTŘABÍ*** | RIVIERA*** | ALPSKÁ RŮŽE**** | POD LIPAMI*** Superior | 

VEPŘEK | PÓLA | FORST | MYSLIVNA | TAŤÁNA |
MIRAMONTI | VÍTKOV | VLASTIMILA | RODINA

  LÁZEŇSKÁ 

V LUHAČOVICÍCH 
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Lázeňská léčba unikátními přírodními léčivými vodami může být řešením vašich zdravotních 
obtíží. Zeptejte se svého lékaře na možnost lázeňské léčby hrazené zdravotní pojišťovnou. 

Lázeňská léčba s využitím jedinečných přírodních vod využívá léty prověřený léčebný účinek těchto 
léčivých zdrojů a bez vedlejších účinků přispívá k dobrému zdraví. Nedílnou součástí lázeňské léčby 
je příznivé klima, příroda a čistý vzduch.

Lázeňská léčba má prokazatelný blahodárný efekt při léčbě mnoha onemocnění. Pozitivní účinky se 
nedostavují pouze během samotného pobytu v lázních, ale přetrvávají ještě několik měsíců po jeho 
ukončení. Odborně vedená lázeňská léčba redukuje nutnost medikamentózní léčby a zlepšuje 
kvalitu života.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je důležitou součástí systému veřejné zdravotní péče v České 
republice. Má dlouholetou tradici a prokázané léčebné účinky především díky unikátním přírodním 
léčebným zdrojům a profesionální a odborně vedené rehabilitaci. 

Pokud to vyžaduje váš zdravotní stav a zároveň jsou splněny přesně stanovené podmínky, může 
lázeňskou léčbu hradit zdravotní pojišťovna. 

Podmínky pro úhradu lázeňské péče hrazené zdravotní pojišťovnou 
Podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění definuje novela 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 371/2021 Sb., konkrétně 
jeho příloha č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Zákonem dané podmín-
ky pro poskytování lázeňské péče doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 2/2015 Sb., 
kterou se řídí návrhová činnost, stanovuje také kontraindikace, které mohou zabránit poskytnutí 
lázeňské péče (např. kouření u nemocí dýchacího ústrojí, těhotenství,…).

Návrh na lázeňskou péči podává registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. 
Lázeňskou péči musí schválit zdravotní pojišťovna. 

LÁZEŇSKÁ LÉČBA
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