
P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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Vážení hosté, milí čtenáři,

s nastupujícím létem se mi v této podivné 
době na mysl neodbytně znovu a znovu 
vrací citát klasika. Věřím, že tento způsob 
léta by se mu určitě zdál poněkud nešťast-
ným. S respirátory se dá v nastupujících 
parnech v mnoha budovách sotva dýchat, 
natož se pohybovat. Lidé si přes ně téměř 
nerozumí. Do toho testy, testy, testy a ob 
den se měnící pravidla cestování, setkává-
ní a podobně. Takové léto by jej zaskočilo. 
Ale jen tehdy, pokud by tu s námi nežil.
My ale vidíme spíš ostrůvky normality, zá-
blesky našich předchozích životů, naději, 
uvolnění. Radujeme se z prvních kultur-
ních představení, z posezení na zahrádce, 
z návštěvy restaurace nebo plovárny. I na 
tento způsob léta se těšíme a jsme za něj 
vděční. Jak relativní umí být naše jisto-
ty a jak nevšední mohou být věci všední. 
Snad nám tato pokora a schopnost radovat 
se z mála vydrží i v době postkoronaviro-
vé.
Podobně očistný efekt této krize je možné 
vidět i v mnoha firmách. Určitě v těch, kte-
ré vystavila boji o přežití a které to zvládly. 
Tak jako naše lázně. Donutila nás revido-
vat řadu procesů, dělat věci jinak, objevit 
vlastní rezervy. Pokrok se rodí z bolesti, 
odrážet se dá ze dna a co nás nezabije, to 
nás posílí. Myslím si, že tohle všechno na 
lázně sedí. Vstávají z popela a budou ješ-
tě lepší, než kdy bývaly. Poznáte to už toto 
léto a o to víc se můžete těšit.
V Jáchymově se o váš program postará Ná-
vštěvnické informační centrum, které vám 
zprostředkuje zcela bezpečnou návštěvu 
tajemného jáchymovského podzemí. V Lu-
hačovicích se zase přenesete do dob mi-
nulých při partnerské koupeli ve zlatých 
vanách. V obojích lázních vám zajímavou 

formou přiblížíme jejich historii, genius 
loci i nejzajímavější informace o jejich lé-
čivých zdrojích.
Chystáme toho ale mnohem víc. V Luha-
čovicích jsme již zahájili rozsáhlou rekon-
strukci Jurkovičova areálu Vodoléčebného 
ústavu, včetně objektů Sirných a slatin-
ných koupelí, Říčních a slunečních lázní i 
přilehlých technických objektů. Připravu-
jeme atraktivní využití teras nad cukrár-
nou a galerií v takzvané Malé kolonádě. 
V Jáchymově je před námi kromě rekon-
strukce saun a bazénů v Radium Paláci 
vybudování wellness zázemí v hotelu Ast-
oria a podobně, jako jsme oživili kolonádu 
v Luhačovicích, chceme vdechnout život 
podloubím a terasám s balustrádami před 
hotelem Radium Palace.
Máte se na co těšit, a tak svůj pobyt v na-
šich lázních neodkládejte. Užijete si jej už 
teď bez ohledu na to, zda se zde léčíte, re-
laxujete, sportujete nebo vás přivádí touha 
poznat jejich okolí.

S úctou
 
 MUDr. Eduard Bláha,  
 generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVOZačala rekonstrukce 
Vodoléčebného ústavu. 
Památku pomůže zachránit 
výrazná dotace

Jáchymovský unikát

Obnova zahrnuje Vodoléčebný ústav, Říční 
a sluneční lázně, Sirné a slatinné lázně a tech-
nický objekt bývalé kotelny a prádelny. Z nyní 
nevyužívaných lázeňských objektů vznikne 
muzejní expozice sloužící jako unikátní doklad 
lázeňství a kulturní atmosféry počátku 20. sto-
letí. Areál dokončený v roce 1903, který zažil 

největší slávu v období první republiky, tak má 
ambici stát se dalším turisticky atraktivním mís-
tem Luhačovic. 
Rozsah obnovy jednotlivých objektů se liší. Nej-
zásadnějších zásahů se dočká historicky a archi-
tektonicky nejhodnotnější centrální Vodoléčeb-
ný ústav. Pokračování str. 2 

Novinkou jáchymovských lázní je Prohlídková štola v suterénu hotelu 
Astoria. Bezpečně vám zprostředkuje zážitky z unikátního jáchymov-
ského podzemí, aniž byste museli fárat 500 m pod zemský povrch.

Je věrnou kopií důlních chodeb dolu Svornost 
včetně výztuh, výdřev, vrtů, závalů, důlní tech-
niky, šachetních zdviží, uranových žil, potrubí 
s radonovou vodou, zatékající důlní vody i kráp-
níků. Vstup je kvůli měnící se výšce možný jen 
s přilbou a ti nejmenší nebo nejodvážnější si 
mohou v jednom úseku dopřát i plazení, tedy 
polohu, v jaké v 16. století dobývali ve tmě s ka-
hanem horníci stříbro. Štola ústí do důlní auly, 
odkud budete prostřednictvím filmového plát-
na virtuálně přeneseni do skutečného podzemí 
Svornosti. Jeho předák, pan Pihera, vás provede 

jeho zákoutími a vše doprovodí svým neopa-
kovatelným autentickým výkladem. Dozvíte se 
spoustu zajímavých informací, včetně tajemství 
vzniku a získávání léčivé radonové vody.
Prohlídková štola je součástí návštěvnického 
infocentra, které všem ubytovaným pomáhá or-
ganizovat volný čas nabídkou výletů, tipů na zá-
žitky nebo programovým servisem. Denním ná-
vštěvníkům zase poskytuje informace o lázních, 
jejich ubytovacích, stravovacích a relaxačních 
možnostech, ale také o radonu a jeho využití při 
léčení.

Léto 2021

Celý areál Vodoléčebného ústavu bude po rekonstrukci další luhačovickou dominantou

Prohlídková štola je věrnou kopií důlních chodeb dolu Svornost

Další z Jurkovičových staveb, pro Luhačovice tolik typických, se dočká 
kompletní rekonstrukce.
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POSTKORONAVIROVÝ SYNDROM LÉKAŘ RADÍ

Lidé s dlouhodobými potížemi po prodělaném onemocnění covid-19 
tvoří novou skupinu pacientů. Potíže se projevují dušností, bolestí 
hlavy, zhoršeným dýcháním, kašlem, bolestí na hrudi nebo přetrvá-
vající únavou. Pokud potíže neustoupí ani třetí měsíc po prodělané 
nemoci, jedná se o tzv. postkoronavirové pacienty.

Jak se současná situace projevuje na fyzickém a psychickém stavu 
dětí? O tom jsme si povídali s vedoucí lékařkou dětských léčeben Láz-
ně Luhačovice MUDr. Janou Rydlovou.

Dokončení ze str. 1 
„Aktuálně jsme ve fázi objevování původ-
ních stavebních konstrukcí, odkrýváme 
historické stavební prvky, v některých pří-
padech i překvapivé. Odkryli jsme například 
stěnu původního Jestřabského mlýna, který 
na místě stál ještě před Jurkovičovou pře-
stavbou,“ uvádí Ing. Jiří Dědek, výkonný 
ředitel Lázní Luhačovice, a.s.
Práce byly zahájeny na konci března 2021 
a první návštěvníci by do muzea mohli 
vstoupit přibližně za dva roky. Současná 
pandemie a s ní spojená opatření však sa-

motnou realizaci ohrožovala a stavbu zdr-
žela. „Museli jsme velmi pečlivě zvažovat, 
zda se za stávající situace a v kritickém čase 
finanční nejistoty do rekonstrukce pustíme. 
Rozhodující byl především špatný technický 
stav objektů spolu s rizikem ztráty dotace, 
které nás přiměly s obnovou dále neváhat,“ 
říká MUDr. Eduard Bláha, generální ředi-
tel Lázní Luhačovice, a.s.

Projekt organizuje a financuje akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice za dotačního při-
spění programu IROP.

V Luhačovicích již vouchery nepřijímáme. 
Nebyly by státem uhrazeny. Ačkoliv jsou 
mediálně prezentovány a selským rozumem 
vnímány jako benefit pro občana, tak úřed-
nickou optikou jde o součást limitované ve-
řejné podpory pro podnikatele. Limit všech 
podpor přijatých během koronaviru je bohu-
žel jen jeden. 
Stejný pro veliké i malé subjekty, a tak malé 
lázně neomezuje a ani při plném obsazení 
vouchery a čerpání ostatních podpor na něj 
nenarazí, ale lázeňskému holdingu s 2600 
lůžky a 1200 zaměstnanci po roce krize a za-
počtení různých podpor dovolí zbývající část 
limitu obsadit vouchery jen 1-2 % z celkové 
kapacity. 
Proto jsme tímto omezeným množstvím 
voucherů podpořili výhradně obsazenost 

hotelu Radium Palace v Jáchymově, posti-
ženého obrovským výpadkem zahraničních 
návštěvníků.

Stejný limit by býval v našich lázních ome-
zil i přijímání voucherů pro zdravotníky 
v hodnotě 8000 Kč. Stát tuto odměnu pro 
první linii boje s koronavirem ale naštěs-
tí nakonec definoval jinak, a tak můžou 
zdravotníci tuto odměnu použít na úhra-
du služeb v Luhačovicích i Jáchymově. 
Nemocnice prostředky získají z dotačního 
programu MZ a budou jimi hradit zdravot-
ní služby pro své zdravotnické zaměstnan-
ce podobně, jak to dělají v ostatních přípa-
dech užití sociálního fondu – tedy přímou 
úhradou faktury nebo následnou refundací 
takové platby zaměstnanci.

Významnou roli v léčbě respiračních postkoro-
navirových potíží hraje i léčba lázeňská. „V LL 
Jáchymov nabízíme rekondičně-léčebné pobyty, 
které se zaměřují zejména na postižení pohybové-
ho aparátu, tedy celkovou únavu, svalovou slabost 

Začala rekonstrukce Vodoléčebného ústavu

Přijímáte v Luhačovicích a Jáchymově státní vouchery? Mohou se i zdra-
votníci těšit na dotovaný pobyt v lázních?

Pacienty po koronaviru léčí Jáchymov i Luhačovice

Nadváha u dětí jako následek 
koronavirové izolace

a kloubní bolesti, zlepšení kondice a návrat k běž-
ným pohybovým aktivitám. Ve spojení s Lázněmi 
Luhačovice, které se zaměřují na primární respi-
rační postižení, můžeme nabídnout komplexní 
lázeňskou péči pacientům po prodělaném one-

Jedná se o soubor příznaků po prodělaném 
onemocnění COVID-19. Příznaky jsou roz-
manité a liší se v závislosti na předchozí tíži 
samotného virového postižení. Dominují pro-
jevy nedostatečné funkce dýchacího ústrojí, 
při kterých pacient subjektivně vnímá pocit 
nedostatku dechu. Postižena může být i čin-
nost srdce a krevního oběhu. Na to navazují 
další příznaky, jako výrazně zvýšená únava, 
nevýkonnost, bolesti kloubů a svalů, svalová 
slabost apod. Postižen může být pravděpo-
dobně jakýkoliv systém v těle. Příznaky mo-
hou přetrvávat po několik měsíců, pokud se 
jedná o dobu delší než 12 týdnů, pak hovoříme 

o postkoronavirovém syndromu v pravém slo-
va smyslu. Podle dostupných údajů tak může 
být postiženo až 10 % pacientů. Vždy by při 
takto déletrvajícím průběhu zejména plicních 
potíží měl pacient vyhledat péči specialisty – 
pneumologa. 
Léčba postkoronavirových pacientů by se 
měla odehrávat v závislosti na projevech a je-
jich závažnosti. Vzhledem k rozmanitosti pří-
znaků lze očekávat podíl vícero ambulantních 
specialistů. Své místo má i lázeňská rehabili-
tační léčba.
 MUDr. Jindřich Maršík, 
 vedoucí lékař Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Stále častěji se mluví o tom, jaké následky 
koronavir zanechal na dětech. Jaký je váš po-
hled, paní primářko?
Bez ohledu na to, zda děti onemocnění prodělaly, 
izolace v jejich domovech, odtržení od vrstevníků, 
naprosté znemožnění trávení času činnostmi, na 
které byly zvyklé, způsobuje, že jsou vystaveny 
stresu. Bohužel s obrovským psychickým zatíže-
ním se často vypořádávají zvýšenou konzumací 
nutričně nevhodných potravin. Nedostatek po-
hybu, fatální rozpad denního režimu a zhoršení 
stravovacích návyků vede k výraznému nárůstu 
nadváhy až obezity u dětské populace. Alarmující 
je přibývání na váze zejména u chronicky nemoc-
ných dětí, u kterých v kombinaci se stresem vede 
ke zhoršení původního onemocnění.

Která skupina dětí je nejvíce ohrožena?
Z mého pohled jsou těmito faktory více ohro-
ženi chronicky nemocné děti, například malí 
astmatici, děti s nemocemi zažívacího traktu, 
jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 
vředová choroba a další. Ke zhoršení může do-
jít i u dětí s různými kožními nemocemi jako 
jsou ekzémy.

Jak probíhá léčba těchto dětských pacien-
tů?
Při poskytování lázeňské péče se soustředíme 
na komplexní přístup a vhodnou kombinaci 
léčby. Pacienti absolvují nejen procedury na 

Lidé, kteří dva až tři měsíce po prodělaném co-
vidu-19 pociťují stálé potíže, by se měli obrátit 
na svého praktického lékaře, který pacienta po-
šle k plicnímu lékaři nebo k jinému odborníkovi. 
V případě podezření na respirační postkorona-
virové postižení nechá ambulantní pneumolog 
provést RTG plic, případně CT hrudníku, vyšet-
ření plicních funkcí a zátěžový test. Pacienti jsou 
u pneumologa sledováni do doby vymizení respi-
račních příznaků a do vymizení plicních nálezů. 
Předpoklad je, že sledování bude trvat 1–3 roky, 
v některých případech možná i déle. Při lehkém 
průběhu onemocnění, kdy není přítomen těžký 
zánět plic nebo je jen mírný, poškození plicní tká-

ně tolik nehrozí. U těžších průběhů je však situ-
ace jiná. Virus napadá horní dýchací cesty a po-
kud nezasáhne imunitní systém, postupuje dále 
do plic, kde může vyvolat virový zánět. V těchto 
případech může hrozit i vznik plicních sraženin, 
které jsou příčinou plicní embolie. Nebezpeč-
né je i případné následné napadení poškozené 
plicní tkáně bakteriální infekcí. Zrádný je průběh 
zejména u starších lidí, stejně jako u pacientů 
s chronickými nemocemi. S léčbou po prodělání 
onemocnění je proto nutno začít co nejdříve. 
 
 MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař Lázní Luhačovice, a.s.

mocnění COVID-19 v závislosti na převažujících 
projevech,“ shodují se vedoucí lékaři obou lázeň-
ských společností, MUDr. Jiří Hnátek a MUDr. 
Jindřich Maršík.
Do Luhačovic nyní přijíždí především pacienti 
po prodělaném zánětu plic koronavirového pů-
vodu. Léčba je založena na inhalacích přírodní 
minerální vody typu Vincentky, kdy vdechovaná 
mlžina usnadňuje vykašlávání, čistí epitel dýcha-
cích cest a zklidňuje sliznici průdušek. Velmi dů-
ležitá je pak fyzioterapie, kdy jsou prováděny cvi-
ky na posílení končetinových a dýchacích svalů, 
brániční dýchání, díky čemuž dochází k lepšímu 

okysličení organismu a zlepšení rozvíjení hrud-
níku. Pohybová léčba je doplněna vycházkami 
s postupným zvyšováním rychlosti chůze a délky 
trati. V lázních je na tyto aktivity dostatek času 
a Luhačovice skýtají v tomto směru značné mož-
nosti.
Příjemné prostředí k relaxaci a odpočinku nabízí 
také Jáchymov, klíčová je však odborná rehabi-
litace doplněná oxygenoterapií, vodoléčebnými 
procedurami, masážemi, skupinovým cvičením 
a dalšími léčebnými procedurami, jejichž pro-
gram je sestaven na lékařské prohlídce dle indi-
viduálního zdravotního stavu každého pacienta.

Z VAŠICH DOTAZŮ

Již od loňského podzimu se Svaz léčeb-
ných lázní intenzivně zasazuje o zanese-
ní postkoronavirového syndromu mezi 
diagnózy, které opravňují pacienta absol-
vovat jejich léčení v lázních na náklady 
veřejného zdravotního pojištění. 
S jakými obtížemi může pacient do lázní „na po-
kladnu“, totiž určuje příloha zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, běžně nazývaná Indikační 
seznam. Vznikla dávno před koronavirem, a tak 
se stavem po jeho prodělání nepočítá. Do lázní 
se tak dnes dostanou jen ti, kteří byli s korona-
virem hospitalizováni a prodělali komplikovaný 
zánět plic. „Těžký zánět plic prodělala i většina 
pacientů, kteří s nemocí bojovali v horečkách 
doma. K nároku na hrazené lázně jim ale chybí 
právě ona hospitalizace,“ říká prezident Svazu 
léčebných lázní MUDr. Eduard Bláha. „Navíc se 
ukazuje, že obtíže přetrvávají déle než 4 měsíce, 
které jsou nyní limitní pro nástup na lázeňskou 
léčbu. Se závažnými následky koronaviru se po-

týkají i lidé s relativně nezávažným průběhem 
vlastního onemocnění a postiženy nebývají zda-
leka jen plíce nebo dýchací cesty. Zasaženy bývají 
klouby nebo kardiovaskulární systém, a často 
pacienty provází veliká únava,“ dodává E. Bláha.
Pacienti, kteří současná pravidla nesplní, si 
mohou pobyt v lázních uhradit z vlastních pro-
středků.
Český inspektorát lázní převedl iniciativu Sva-
zu léčebných lázní do návrhu, který přidává 
postkoronavirový syndrom do Indikačního se-
znamu a umožňuje jej léčit v těch lázních, které 
jsou zaměřeny na léčbu orgánového systému 
s nejzávažnějším postižením. A zároveň prodlu-
žuje nárok na léčení na 12 měsíců od prodělání 
onemocnění. „Nyní má změna konečně zelenou, 
ale přichází pozdě. Nemůže už využít nouzový 
stav a krizové legislativní zkratky a čeká ji nejspíš 
zdlouhavé projednávání,“ konstatuje E. Bláha.

Snaha o rozšíření 
Indikačního seznamu

indikaci, se kterou do lázní přijeli, ale i na 
přidružený zdravotní problém, jakým může 
být i nadváha. Proto například astmatici nebo 
děti s atopickým ekzémem, potýkající se s ne-
žádoucím růstem váhy, mají souběžně nasta-
vený redukční režim. Pravidelně docházejí na 
cvičení pod dohledem fyzioterapeutů a věnují 
se jim zkušené nutriční terapeutky.

V Lázních Luhačovice se  léčí děti od 1,5 do 
18  let.  Většina  přijíždí  s  nemocemi  dýcha-
cích  cest  a  plic,  kožními  nemocemi,  nemo-
cemi trávicího ústrojí, po onkologické léčbě, 
nebo s obezitou.

Vedoucí lékařka dětských léčeben MUDr. Jana 
Rydlová s dětskou pacientkou

Odpovídá MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, 
a.s., a Léčebných lázní Jáchymov, a.s.
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Modrá restaurace
Nejen pro hosty ubytované v nejluxusnějších 
pokojích vlajkové lodi jáchymovských lázní, 
neoklasicistního Radium Palace, jsou dostup-
né skvělé chuťové a estetické zážitky vrchol-
né gastronomie v jeho nejnovější Modré re-
stauraci. Za doplatek v rozpětí 400-600 Kč na 
den si jimi mohou vylepšit svůj pobyt i hosté 
ubytovaní v nižších kategoriích pokojů a jed-
norázově také hosté ostatních lázeňských 
hotelů. Ochutnat výtvory sehraného týmu 
šéfkuchaře Jana Rybky ve stylu fine dinning 
ale mohou i ostatní návštěvníci Jáchymova, 
ať už chtějí skvěle posnídat, poobědvat nebo 
si prodloužit romantický večer posezením 
při svíčkách a degustačním menu.

Restaurace U Vodopádu
Moderní stavba restaurace ze skla a betonu, kte-
rá se před dvěma roky stala nepřehlédnutelnou 
dominantou středu lázní, ostře kontrastuje se 
secesní budovou hotelu Astoria. Její prosklené 
plochy zvenčí zrcadlí přilehlý lázeňský park, 
jezírka i vodopád skrytý v jejím atriu a do in-
teriéru pouští nejen světlo a okolní zeleň, ale 
i podhorskou atmosféru lázní. Jídelní lístek je 
postaven na principech jednoduché moderní 
gastronomie inspirované lokálními specialita-
mi, které doplňují populární pokrmy domácí 
a mezinárodní kuchyně. Restauraci i obě její 
terasy mohou využít jak hoteloví hosté, tak ná-
vštěvníci Aquacentra Agricola, turisté i široká 
veřejnost. Pro nejmenší je připraven dětský 
koutek.

Gastronomické novinky 
v Jáchymově

V okolí Jáchymova
Na rozjezd: Jáchymov – Klínovec – Jáchymov
Nechte si kolo dopravit lanovkou na Klínovec a v klidu se pak vydejte zpátky do Jáchymova, 
třeba přes Boží Dar, Český mlýn nebo Rýžovny.
Klínovecké traily:
modrá trasa – vhodná pro rodiny s dětmi, sjízdná i na terénní koloběžce
červená trasa – pro vyznavače adrenalinu
černá trasa – pro zkušené bikery
Tip pro vás:
Kolárna hotelu Astoria má dostatek zásuvek na dobíjení elektrokol. Za hotelem najdete mycí 
kout na kola. Mapky a další tipy na cyklistické výlety obdržíte v novém Návštěvnickém infor-
mačním centru Lázní Jáchymov.

V okolí Luhačovic
Cyklotrasa Obora: Luhačovice – pravý břeh Šťávnice – nad pramenem Ottovka – úpatí Malé 
Kamenné – Řetechov – Horní Dvůr – mohylové pohřebiště – Jezírko lásky
Trasa vedoucí převážně upravenými cestami okolo mohyl z 9. století. Štěstí v lásce vám zajistí 
namočení levého ukazováčku v Jezírku lásky. Délka: 8,3 km.
Okolo Luhačovic: Luhačovice – Kladná Žilín – Rudimov – Slavičín (barokní zámek) – 
Pivečkův lesopark – Petrůvka – Luhačovice
Mírně kopcovitý terén v okolí Luhačovic. Délka: 28,3 km.
Další tipy nejen na cyklistické výlety obdržíte v Infocentru na lázeňské kolonádě.

Restaurace U Vodopádu

Nový interiér Modré restaurace

Dětský klub Radonek aneb Na dovolenou 
s celou rodinou!
Přijeli jste do lázní i s dětmi? Zatímco vy budete na procedurách, naši profesionální 
animátoři se postarají o vaše děti.

Cvičení, tancování, společenské i míčové hry, výlety do okolí a mnoho dalších aktivit si 
můžete za 150 Kč za hodinu objednat v nově otevřeném Návštěvnickém informačním 
centru lázní Jáchymov. Klub je určen pro děti od 5 do 15 let.

K volně přístupnému dětskému hřišti s důlním vláčkem hned vedle Aqua-
centra Agricola přibylo mnoho dalších možností, jak malé návštěvníky 
zabavit a dopřát jim, aby si zdejší pobyt pořádně užili a odvezli si s sebou 
mnoho zážitků.

Kromě dětského klubu Radonek jsou pro vaše děti připraveny dětské kout-
ky, venku si pak můžete společně zahrát minigolf, petanque nebo ruské 
kuželky. A nezapomeňte na krásnou procházku lesem do Údolí mlýnků.

9. ročník Festivalu Janáček 
a Luhačovice byl odložen 
na červenec 2022, ale jeho 
tradici, stejně jako osob-
nost Leoše Janáčka, si hos-
té připomenou v pátek 16. 
července v jednodenním 
programu zahrnujícím pro-
mítání filmového zpraco-
vání koncertu Janáčkovy 
Sinfonietty, komentovanou 
vycházku po stopách Leoše 
Janáčka, symbolický cere-
moniál u skladatelovy busty 
a večerní koncert Janáčkova 
komorního orchestru na 
Lázeňském náměstí.

Do Luhačovic na Festivalové zastavení

Festival je tradičně zahajován u busty L. Janáčka. Právě zde se usku-
teční letošní symbolické Festivalové zastavení

POZVÁNKA NA LÉTO
TIPY NA CYKLOVÝLET 
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Do Jáchymova na Dožínky
„Jak Jáchym Ondřej Schlik lázeňského šviháka s dámou potkal“ –  to je téma 8. ročníku 
Jáchymovských Dožínek, který se bude konat 14. a 15. srpna v lázeňském parku. 

Jak název napovídá, připomeneme si 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměst-
ském náměstí v Praze. Jáchym Ondřej Schlik, potomek zakladatelského rodu města Já-
chymov, byl vůdcem českých stavů. A tak letošní Dožínky zahájí hraběnka Margareta 
Schliková Pospíchalová. 

V průběhu programu se návštěvníci přenesou v čase z dob renesance až po swingové 
časy první republiky. Poprvé bude udělen titul „Lázeňského šviháka“ a „Lázeňské štra-
mandy. Tradičně budou připraveny historické stánky, řemeslné dílny, atrakce pro děti a 
dospělé i pestrá nabídka občerstvení, včetně poctivě točeného regionálního piva. 

To vše v doprovodu živé hudební produkce po celý den. Chybět nebude ani kulinářská 
soutěž, tentokrát o nejchutnější krušnohorskou sekanou.
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Luhačovice sází pro 
budoucnost. Přibydou dvě 
stovky nových stromů

STALO SE
Tradiční slavnost Otevírání pramenů proběhla tentokrát 
30. května pouze v symbolickém aranžmá. Celý program 
zahájila slavnostní mše v kostele Svaté Rodiny. Samotné 
svěcení pramenů se uskutečnilo pouze v hale Vincentka za 
účasti úzkého kruhu pozvaných hostů v čele s hejtmanem 
Zlínského kraje Radimem Holišem, starostou Luhačovic 
Marianem Ležákem a generálním ředitelem Lázní Lu-
hačovice, a.s., Eduardem Bláhou. Jako vyvrcholení slavno-
sti posvětil farář Jan Ston všechna léčivá zřídla u pramene 
Vincentka.

Lázeňské kulturní léto zahájeno
Po dlouhých měsících ticha rozezněly lázeňské náměstí tóny krásné hudby. Program složený 
z melodií W. A. Mozarta, J. Biseta, J. Strausse a dalších známých hudebních skladatelů přivezla do 
Luhačovic zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Pod vedením dirigenta Joela Hány potěšili 
hudebníci lázeňské hosty hned na dvou červnových kolonádních koncertech. Kulturní léto bylo 
zahájeno!

Prázdniny jsou v plném proudu a užíváme si letních rekreačních 
aktivit, neměli bychom ovšem zapomenout, že právě teď je 
ten nejvyšší čas plánovat zimní dovolenou. Silvestrovské po-
byty, jarní prázdniny i zimní sportovní dovolená spojená s po-
bytem v lázeňském hotelu jsou žádaným artiklem a v dobrém 
lázeňském hotelu a skvělém středisku dvakrát. Jáchymovské 
lázně nabízejí skvělé zázemí pro všechny sportem znavené 
sjezdaře, běžkaře i malé sáňkaře. Za návštěvu stojí Aquacen-
trum Agricola se svým Saunovým dolem, vířivkami nebo to-
bogánem, relaxovat můžete u krbu v lobby hotelu Radium Palace 
a skvěle se najíte třeba v restauraci U Vodopádu. O sněhových 
podmínkách na vrcholu Klínovce a lyžařských možnostech 
největšího tuzemského areálu se není třeba zmiňovat.

Pro vaši zimní dovolenou doporučujeme hotel Astoria, penzion 
Dagmar, pro nejnáročnější zmíněný Radium Palace a rodiny 
s dětmi ocení širokou nabídku apartmánového ubytování i ser-
vis dětského klubu Radonek.

Novinkou v Jurkovičově domě je zážitková uhličitá koupel pro 
dva v původních „zlatých“ vanách, která následuje 120letou tra-
dici této procedury. Po koupeli přichází relaxace, při níž jsou 
hosté Jurkovičova domu, kterým je tato nabídka určena, sezná-
meni s historií Luhačovic. Místní klenoty ve filmové projekci 
představuje Vladimír Táborský. Párová koupel je doprovázena 
nápojovým servisem.
Zlaté vany však ožívají 
i v Jáchymově. Jedna je 
součástí výstavy o his-
torii lázeňství v Aqua-
centru Agricola. Druhá 
slouží jako netradiční 
místo pro posezení 
v novém Inf. centru 
Léčebných lázní Já-
chymov. Krušnohorská běžecká magistrála

Tradiční svěcení pramenů v hale Vincentka

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů zahájila luhačovické kulturní léto

Zasaď si svůj strom! Ruku k dílu přiložili 
i ti nejmladší

Zlaté vany v Jurkovičově domě

Wellness 
v historických kulisách I uprostřed léta myslete na zimní dovolenou

Luhačovice využily možnost zkrášlit si své měs-
to výsadbou nových listnatých, okrasných či 
ovocných stromů. Doposud bylo v rámci projek-
tu Zasaď si svůj strom v lázeňském městě vysa-
zeno 65 stromů, celkem bude zasazeno na 200 
stromů. To vše díky dotaci ze Státního fondu ŽP 
ČR. Do akce se zapojili místní občané, kteří si 
sami svůj strom zasadili, pojmenovali a stali se 
tak jeho patronem.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR 
znovu v Luhačovicích
K oživení lázeňského areálu přispěl 17. června i tradiční 
promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Or-
chestr pod vedením dirigenta Václava Blahunka představil 

Luhačovické prameny byly posvěceny
program složený ze skladeb známých filmů s četnickou a policejní 
tematikou. Zazněly melodie z Četnických humoresek, ze seriálů 
Profesionálové a Kojak, bondovek nebo filmů o Fantomasovi.


