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LÁZNĚ S NEJČISTŠÍM VZDUCHEM NA CHVÍLI VYDECHNOU 
 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik                       18.12. 2018 
 
 
I lázně potřebují každoroční oddech. Ale rozhodně se nezahálí. 
 
V průběhu provozní přestávky, kterou mají Horské lázně Karlova Studánka každým rokem, 
se jistě všichni ptají, co se v lázních děje? Období, kdy jsou lázně bez klientů, se využívá 
k údržbě provozů, drobným opravám a rekonstrukcím, aby bylo vše připraveno na spuštění 
nové lázeňské sezóny v roce 2019. 
 
V průběhu prosincové přestávky, probíhá výmalba interiéru budovy Letní lázně, ve které se 
nachází lázeňská restaurace, bazénový komplex a balneoprovoz. Do nového kabátu se 
zabalí kavárenská i restaurační část této dvoukřídlé budovy. Další výraznou změnou projde i 
vstupní hala s recepcí na hlavní lázeňské budově Libuše. Chodby ke Klientskému centru a 
Časování procedur budou prosvětleny novou výmalbou, nábytkem a celkovou údržbou. 
 
V průběhu prvního týdne nového roku se na všech lázeňských budovách objeví nové 
zdravotní matrace a v lázeňských budovách Opava a U lesa se kompletně vymění 
koupelnové doplňky ve všech pokojích. 
 
Jednou z nejvýraznějších novinek, která proběhne v tomto období provozního klidu, je pokrytí 
největší budovy lázní internetovou sítí. Klienti ubytovaní ve Slezském domě, tak nebudou 
muset využívat internet v ostatních budovách, ale budou bez problému online na svých 
pokojích a v celém prostoru budovy. 
 
Celkovou údržbou projde bazénový komplex a Whirlpool, provozy procedur i externí provozy. 
Údržba lázní je po ukončení velmi úspěšné sezóny nutností, po níž bude klientům v příštím 
roce nabídnut větší komfort a ještě příjemnější prostředí. 
 
Bližší informace o provozu bazénového komplexu v průběhu vánočních svátků a provozní 
přestávky naleznete na webových stránkách Horských lázní Karlova Studánka, 
www.horskelazne.cz 

 

 

 

Martin Holouš, marketingový specialista  

tel.:+420 554 798 273 , tel.:+420 770 110 439, email: holous@horskelazne.cz 

mailto:podatelna@horskelazne.cz

