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HORSKÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA VYRÁBÍ SVÉ PIVO  
  

 
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik                                      20. dubna 2018  
  

 
Horské lázně Karlova Studánka připisují do svého portfolia tři druhy piva vyráběného původní 
recepturou. Lázeňská jedenáctka, Lázeňská dvanáctka a Lázeňský speciál vznikly ve spolupráci s 
bruntálským Pivovarem Hasič. Lázně nabízí pivní novinky nabízet od dubna.  
 
Sortiment třech druhů lázeňského piva se vyrábí klasickým způsobem. Pivo není pasterizováno ani filtrováno a 
díky používání přírodního sladu, chmele a původní receptury, tak získává nezaměnitelnou chuť.  
 
“Pivo, s označením Jeseníky originální produkt, bude k dostání celoročně pro všechny návštěvníky Karlovy 
Studánky v 0,7 litrových lahvích s pákovým uzávěrem. Nebo si ho budou moci lidé objednat v restauraci Letní 
lázně v točené podobě. Koupit si ho budou moci také v Obchůdku na poště,” doplnil Jan Poštůlka, ředitel 
Horských lázní Karlova Studánka. 
 
Lázeňské pivo má nezaměnitelnou chuť díky zachování jedinečné původní receptury. Jednotlivé druhy jsou 
rozlišeny originálními etiketami. Pivo z Karlovy Studánky je ideálním dárkem nebo upomínkovým suvenýrem z 
návštěvy místa s nejčistším vzduchem ve střední Evropě. 
 

 

 

 

 

Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima jsou Horké lázně  Karlova Studánka ideálním místem pro léčbu pacientů s onemocněním 
dýchacích cest, zejména pro osoby s chronickými záněty hrdla, dutin, hlasivek, nosu, průdušek, plic a u nemocných s průduškovým 
astmatem. Lázeňské místo je vhodné i pro léčení nemocí onkologických (po ukončení základní léčby), pro léčbu vysokého krevního tlaku 
a onemocnění cév. Souběžně se léčí i doprovodné pohybové nemoci - kloubní a páteřní potíže. K přírodním léčivým zdrojům patří 
minerální voda a přírodní oxid uhličitý získávaný z hloubky 127 m. Přírodní minerální voda má vysoký obsah kyseliny uhličité a 
metakřemičité. 
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