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LÁZNĚ ZAŽILY ÚSPĚŠNÝ ROK 

 

1Horské lázně Karlova Studánka 18.12.2017 – „Jsem nesmírně rád, že mohu nyní s čistým svědomím 

říci, že jsme se s vysoko nasazenou laťkou z roku 2016 nenechali vystrašit, ale naopak, ji ještě 

maličko překonali. I v letošním roce se totiž bezpochyby můžeme pochlubit množstvím úspěchů.  

Za ty největší můžeme zmínit nárůst odléčených pacientů, meziročně o 240 pacientů, a podávání 

rašelinových zábalů z vlastního ložiska, čímž jsme rozšířili naše přírodní léčebné bohatství o další 

vlastní přírodní léčivý zdroj“, hodnotí ředitel lázní Ing. Jan Poštulka.  

Lázně naplnily očekávání svými výsledky 

Letošní rok byl pro lázně ve znamení významných investic do personálního a přístrojového vybavení. 

„Výše hospodářského výsledku tak bude odpovídat našim plánům stanoveným na rok 2017 a bude  

v souladu s našimi investičními aktivitami v režimu zákona“, pokračoval Jan Poštulka.  

Návštěvníci se tak mohou těšit na nový odbavovací systém na bazéně, či dokonce mohou relaxovat 

v nové vířivé vaně s kapacitou až 6 osob, která uvolňuje ztuhlé svaly a klouby, a také snižuje svalové 

napětí. 

 

Rok 2018 ve znamení zkvalitňování péče a služeb 

„Našim cílem pro rok příští je neustále zkvalitňovat péči a služby pro všechny návštěvníky lázní. 

Nabídneme čtyři přírodní léčivé zdroje na jednom místě, které využijeme ke zlepšení jejich zdraví.  

Díky těmto jedinečným podmínkám v prostředí Horských lázní Karlova Studánka chceme dále udělat 

zásadní posun ve využití telemedicíny v oblasti léčebných procesů a účinné prevence“, uzavřel Jan 

Poštulka.  

 

 

                                                           
1 Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik je historickým lázeňským místem, jehož počátky spadají  
až do 16. stol. Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka ideálním místem pro lázeňskou 
léčbu pacientů s indikací onkologického onemocnění a oběhového, dýchacího, nervového a pohybového 
ústrojí. Klimatická měření dokládají, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. Ubytování pro lázeňské hosty 
poskytuje osm lázeňských léčebných domů.  
Přírodní léčivé zdroje: přírodní minerální voda uhličitá, vzduch, přírodní oxid uhličitý, rašelina 


