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Tajemné lesy, rozervaná údolí, bystré horské říčky i náhorní planiny korunované vrcholky Krušných 

hor zvyšují snivou krásu Jáchymova. Největší poklad je ovšem skryt v hlubokém podzemí. Odtud 

vyvěrají unikátní léčebné prameny, které dávají zdraví mnoha lidem. Nikde na světě nenajdete lázně 

s tak propracovanou a efektivní léčbou radonovou vodou jako v Jáchymově. Je založena na uznávaných 

metodách vyhlášené české rehabilitace, světově unikátní koncentraci radonu a individuálním přístupu 

zdejších lékařů. Z lázeňského centra navíc vyzařuje vlídná atmosféra, pohoda a klid.

Přijměte naše pozvání 

do západočeského lázeňského městečka JÁCHYMOV, podkrušno-

horského centra zdraví takřka ztraceného v moři lesů při hranici 

s Německem. Již od středověku patřilo díky stříbronosným dolům 

k nejvýznamnějším městům Evropy. Se svými 18.000 obyvate-

li bylo po Praze druhým největším městem v království Českém, 

a přesto zde není problém najít zachovalá romantická zákoutí 

s tou správnou atmosférou a především nádhernou krajinu se ši-

rokou vyhlídkou do kraje.

Nejvyšší hora Krušných hor - majestátný Klínovec (1244 m) se 

rozpíná jen pár metrů od lázeňského centra. Z jedné z hlavních 

lázeňských ulic se můžete napojit na příjemnou lesní cestu, za-

končenou sedačkovou lanovkou. Ta Vás vyveze přímo k vrcholu, 

na kterém na Vás  čekají úchvatné pohledy do okolních údolí, ale 

často i větrné počasí a v zimě skutečné horské podnebí. Vždyť na 

Klínovci se sníh drží nejdéle v republice, a proto jsou zdejší sjez-

dařské i běžkařské tratě velice oblíbeným cílem všech návštěvníků 

karlovarské kraje.

P R V N Í  R A D O N O V É  L Á Z N ù  S V ù T A

Radonkův postřeh: Jáchymovské lázně leží v nadmoř-

ské výšce kolem 700 metrů nad mořem a průměrná 

roční teplota 7°C tomuto podhorskému klimatu také odpo-

vídá. Když však nad údolím vysvitne sluníčko, zapomenete 

na všechny plískanice, kaluže a jiné neřesti zdejšího počasí. 

Nastavíte příjemnému teplu svou tvář a necháte se unášet ča-

rokrásnou vůní lesa. To je pohádkové kouzlo Jáchymova...



Období po druhé světové válce bylo negativně ovlivněno prud-

kým rozšířením těžby uranu, které zanechalo černé smolincové 

skvrny na proslulosti lázní. Až počátkem let šedesátých, kdy byla 

těžba ukončena, získalo město Jáchymov statut města lázeňského 

a jeho pověst se opět začala drát k lepším místům na slunci.

Důl Svornost přešel do správy majetku ministerstva zdravotnic-

tví a Státních lázní Jáchymov, a od té doby sloužil výhradně pro 

jímání a čerpání radonové vody. Dnes patří důl i veškerá léčebná 

zařízení akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s., která se 

stejně jako její úspěšní předkové snaží nejen určovat tempo mo-

derního lázeňství, ale také udržovat ověřené a oceňované léčeb-

né postupy. Proto společnost systematicky investuje do vybavení 

a infrastruktury i do soustavného vzdělávání všech svých zaměst-

nanců a vědeckého výzkumu.

Jak vzniká radonová voda aneb 

Radonové mystérium

Za vznik radonové vody můžeme v první řadě vděčit dešti. Dešťo-

vé kapky protékají granitovým masivem až kilometr pod úroveň 

země, kde procházejí radioaktivními horninami na žilných struktu-

rách. Zde dochází k obohacení vody radonovým plynem. Odbor-

níky je celý proces nazýván příznačně živým oběhem vody. Ten 

nejlépe podporují dolomit, karbon nebo křemen. 

Léčivá voda vytéká ze čtyř vrtů - pramenů v půlkilometrové hloub-

ce dolu Svornost. Zde se prameny stékají v jednom bazénu, odkud 

jsou dále čerpány o 390 m výše, a stále ještě v šachtách tohoto 

dolu potrubím o délce 2.880 m odváděny do lázní. A ještě trochu 

čísel: denně je ze Svornosti přečerpáno 550 m3 vody, z toho 350 m3 

je určeno na léčebné účely. Zbytek využívají tepelná čerpadla.

Jáchymovské lázně dnes využívají k léčbě tyto čtyři prameny (pro 

koupele je využívána jejich směs):

Historie nejstaršího dosud činného dolu ve střední Evropě - Svor-

nosti, který dnes dodává od bolesti ulevující radonovou vodu do 

světoznámých lázní - se začala psát již v roce 1518. Tenkrát byl důl 

pojmenován Konstantin, své současné jméno získal až o dvanáct let 

později. Díky rozsáhlé těžbě vzácných kovů byl Jáchymov brzy po-

výšen královským majestátem Ludvíka Jagelonského na svobodné 

královské město.

Žádný poklad však není nekonečný, a tak lákavé jáchymovské 

stříbro brzy nahradil kobalt a v devatenáctém století uranová 

ruda - smolinec. Pokud vám její název připomíná smůlu, nejste 

daleko od pravdy. Horníci ji tak posměšně pokřtili, neboť kde 

se vyskytla, tam končily veškeré naděje na získání „cennějšího“ 

nerostu. Smolinec byl zpočátku využíván k výrobě speciálních 

uranových barev, kterými se zdobilo sklo a porcelán. Barvy se 

míchaly v dolní částí Jáchymova, v místech, kde se v současnosti 

nachází lázeňský park. Od roku 1899, kdy manželé Marie Curie 

- Sklodowská a Pierre Curie objevili v jáchymovském smolinci 

nový radioaktivní prvek rádium, stal se důl dodavatelem suroviny 

také do „radiové továrny“. Ta byla v provozu až do roku 1939.

Vznik jáchymovského zázraku

Při dobývání rudy v dole Svornost roku 1864 náhle v půlkilometro-

vé hloubce vytryskl tak silný pramen vody, že zatopil celou šachtu. 

O jeho léčivé moci bylo přesvědčeno pouze pár horníků, kterým 

koupel pomáhala v hojení drobných oděrek a ran. Na světlo světa 

se radonová voda dostala až v roce 1906 s prvními privátními „láz-

němi“ pekaře Kuhna, do kterých se zázračná tekutina donášela 

v dřevěných putnách. Brzy však otěže lázeňství převzal stát, který 

nechal dovézt potrubí z dolu až k první lázeňské budově Jáchy-

mova z roku 1911 - domu Agricola. 

Protože se zvěsti o zázračné vodě šířily čím dál tím větší rychlostí, 

nahradil v roce 1912 původní a velikostí již nedostačující hostinec 

velkolepý neoklasicistní hotel Radium Palace. Ve své době patřil 

k tomu nejlepšímu, co mohla Evropa nabídnout. Svou návštěvu 

si zde nenechali ujít ani mnohé slavné osobnosti jako například 

první prezident Československé republiky Tomáš Garygue Masa-

ryk, Alois Jirásek, Richard Strauss, Fjodor Ivanovič Šaljapin, Eduard 

Bass nebo Karel May.

Pramen Vydatnost Teplota vody Obsah radonu

Curie 30 l /  min. 29˚C 5 kBq / l

C1 30 l /  min. 29˚C 11 kBq / l

Běhounek 300 l /  min. 36˚C 10 kBq / l

Agricola 10 l /  min. 29˚C 20 kBq / l

Radonkův postřeh: V královské mincovně se od roku 

1519 razily stříbrné tolary (Joachimsthaler), jejichž jmé-

no si vypůjčili američtí osadníci pro svoji měnu - dolar.

Radonkův postřeh: Víte jak se kdysi horníci dostávali 

k pokladům země? Perlíky, kladívky a dlátky... Předtím 

však skálu nahřívali ohněm a polévali vodou, aby narušili její 

povrch a dostali se tak hlouběji. Touto namáhavou metodou 

se v Jáchymově vytěžilo zhruba 400 tun stříbra. Modernější 

dynamit se začal využívat až v druhé polovině devatenáctého 

století. Provoz dolu Svornost byl ukončen v září roku 1962, do 

té doby se z něj vyvezlo až 400 tun uranu (v oblasti celého Já-

chymova to bylo celkem 7.000 tun).

Radonkův postřeh: Geofyzikální ústav Akademie věd 

ČR pravidelně sleduje záchvěvy zemské kúry pomocí 

seismografu, umístěného půl kilometrů pod zemí - ve 12. pa-

tře dolu Svornost.

Radonkův postřeh: Stáří jáchymovské radonové vody 

se podle zjištění odborníků z Karlovy univerzity v Pra-

ze odhaduje na 30 až 35 tisíc let. I v současné době jsou reali-

zovány další průzkumné vrty s cílem najít nové léčivé zdroje. 

Jeden z těchto vrtů, který specialisté navrtali ve 12. patře 

dolu 500 m pod zemí, má hloubku kolem 334,6 metrů a sahá 

tedy přibližně 77 metrů pod hladinu moře! Nejmladším nale-

zeným  pramenem je  Agricola z roku 2000.

Z HISTORIE LÁZNÍZ HISTORIE LÁZNÍ

Historie dobývání rud v jáchymovské oblasti:

Když se v roce 1516 původní osada Konradsgrün proměnila v hornické 

městečko v Údolí sv. Jáchyma, nikdo neměl ani tušení jaké přírodní bohatství 

se kromě ceněných nerostů ukrývá v hlubinách země.

1516 - 1600 1600 - 1852

dobývání 

barevných kovů

1852 - 1962

dobývání 

uranové rudy

1906 - současnost

pro

éčbu
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Voda je základem života na Zemi. Ta jáchymovská, minerální s vy-

sokým obsahem radonu, zlepšuje nemocným jeho kvalitu. Zba-

vuje je bolesti, revitalizuje a uzdravuje. Její léčivou sílu poznává 

každoročně více než 20.000 spokojených hostů z celého světa 

a většina z nich se za její kouzelnou mocí vrací. 

Základem jáchymovské léčby chorob pohybového aparátu jsou 

koupele v radonové vodě. Radon, respektive izotop radonu 222, 

je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubi-

nách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem měk-

kého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný po-

vrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic. Ty 

spouští řetězec fyziologických reakcí, které tiší bolesti, zlepšují 

hybnost kloubů, prokrvení a hojení, stimulují regenerační procesy 

v tkáních pohybového aparátu, harmonizují vegetativní funkce, 

kladně ovlivňují hodnoty krevního tlaku a posilují obranyschop-

nost organismu. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatel-

ný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 

minut (tedy vlastní délku radonové koupele).

Strašák jménem RADON 

Pokud se bojíte, že by Vám mohla radonová léčba ublížit, pak vězte, 

že Vaše obavy jsou zcela zbytečné. Při celkovém počtu 21 koupelí se 

množství Vámi absorbované radioaktivity vyrovná množství, které 

člověk „nasaje“ během jednoho rentgenového snímku plic. Navíc 

jste po celou dobu léčby pod dozorem lékaře, který ihned při vstup-

ní prohlídce či konzultaci posoudí možná zdravotní rizika a dopo-

ručí nejvhodnější individuální léčbu. K tomu pravidelně a velmi dů-

kladně sledujeme také obsah radonu ve vodě i ve vzduchu. 

Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou držitelem Certifikátu Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost na provádění radonové léčby. Kaž-

dodenní dohled nad dodržováním předepsaných postupů při čer-

pání radonové vody i při následném podávání radonových koupelí 

zajišťuje dozimetrická laboratoř.

Indikace, aneb co umíme léčit 

Nemoci pohybového aparátu

■ Zánětlivé - revmatoidní artritida a všechny ostatní typy 

     revmatismu, psoritická artritida, spondylitis 

     ankylosans - Bechtěrewova choroba

■ Degenerativní - degenerativní onemocnění končetinových  

        kloubů a páteře

■ Systémové - sklerodermie, systémový lupus, myositida apod.

■ Ostatní - stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu  

   včetně endoprotéz a operací páteře

Nemoci periferního nervového systému

■ Neuralgie, neuritida, kořenové syndromy páteře

■ Chabé obrny, polyneuropatie, úžinové syndromy karpálního tunelu

Choroby metabolické

■ Komplikace kloubní a nervové při onemocnění cukrovkou, dnou atp.

Choroby kožní

■ psoriasis (kloubní i kožní projevy), stavy po popáleninách   

 a rekonstrukčních výkonech s tendencí k jizvení

CNS onemocnění 

■ stavy po operacích a zánětech ve stádiu reparace, Parkinsonova  

 choroba, roztroušená sklerosa - časné fáze, DMO u dospělých,  

 syringomyelie - časné fáze, chabé obrny, polyneuropatie

Pooperační a posttraumatické stavy

Osteoporosa

Pro koho je radonová terapie nevhodná?

■ lidé s jakýmkoliv akutním onemocněním  - infekce, 

nestabilizovaná arteriální hypertense, srdeční či dýchací potíže, 

rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce štítné žlázy, apod.

■ pacienti do jednoho až dvou let po operaci či jiné terapii 

nádorového onemocnění, pokud onkolog nedá k radonové léčbě 

souhlasné stanovisko

■ děti a mládež do 18 let

■ těhotné ženy

Radonkův postřeh: Jáchymovské lázně nejsou ce-

losvětově unikátní „pouze“ po stránce kvality léčby. 

Jako jediné lázně světa také zaměstnávají horníky. Ti se stara-

jí se o bezproblémové dodávky zázračné radonové vody do 

jednotlivých balneoprovozů, a také o dobrý technický stav 

dolu Svornost.

Radonkův postřeh: Snad nejlepším důkazem bez-

pečnosti a účinnosti jáchymovské léčby jsou právě 

naši hosté, kteří přijíždějí opakovaně již deset, dvacet a ně-

kdy i třicet let. Díky léčbě radonem je jejich život, často i přes 

závažné chronické onemocnění, přijatelný. Zkuste to také, 

nebudete litovat!

L É â I V Á  E N E R G I E  Z  N I T R A  Z E M ù

RADONOVÁ VODARADONOVÁ VODA

To, co z určité lokality dělá lázeňské místo, je konkrétní přírodní léčivý 

zdroj. Lázně Jáchymov jsou svým přírodním léčivým zdrojem naprosto 

jedinečné a odlišné. Léčí pomocí radonové vody, která nemá na rozdíl 

od jiných zdrojů účinky chemické, ale energetické.
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Stěžejním léčebným  programem jáchymovských lázní je Tradiční 

Jáchymovská kúra. Probíhá  pod dozorem zkušeného lékaře, kte-

rý pro Vás po vstupním vyšetření sestaví léčebný plán, respektující 

Vaše konkrétní obtíže a následně během kontrolního a výstupního 

vyšetření průběh léčby i její efekt kontroluje. Optimální je užívat 

si tuto jáchymovskou perlu tři týdny (nejméně však dvanáct dní, 

jinak se kýžený léčebný efekt nedostaví). 

Základním kamenem tohoto programu jsou unikátní Radonové 

koupele. Minerální voda s obsahem radonu je při nich napouštěna 

do speciální vodoléčebné vany zespodu a připomíná tak pramínek 

řeky, který postupně naplní jezírko. Tento způsob zaručuje co nej-

efektivnější využití léčebného radonu, který by se při napouštění 

vody klasickou cestou rozplynul dříve, než by dopadl na hladinu. Ve 

vodě o teplotě 35 - 37°C s terapeuticky ideální koncentrací radonu 

4 - 5 kBq/litr odpočíváte v klidu 15 až 20 minut. Stejně dlouhou dobu 

poté strávíte zabaleni teplou dekou či prostěradly na lehátku.

Minimálně stejně důležitou složkou léčby je aktivní rehabilitační 

péče prováděná fyzioterapeuty podle nejmodernějších metod. Vo-

doléčba, elektroterapie, masáže, léčebný tělocvik a mnohé další me-

tody výsledek léčby podporují a pomáhají obnovit ztracené nebo 

oslabené funkce pohybového aparátu. 

Aby Váš organismus stačil na léčbu zareagovat a nastartovat rege-

nerační procesy, je potřeba absolvovat minimálně deset koupelí. 

Během této doby se také stimulují žlázy s vnitřní sekrecí (včetně těch 

pohlavních). Po poslední koupeli však regenerace nekončí, ale nao-

pak pokračuje dalších čtyři až šest týdnů. A jak dlouho Vám načerpa-

ná energie pomůže od bolestí? Někomu i déle než půl roku. Ve větši-

ně případů také výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných léků.

T R A D I â N Í 

J Á C H Y M O V S K Á  K Ú R A 

Základní léčebný produkt

Program zahrnuje

■ vstupní, kontrolní a závěrečné lékařské vyšetření  

 včetně lékařské zprávy

■ základní laboratorní vyšetření

■ léčebné procedury dle individuálního léčebného  

 plánu (průměrně tři denně mimo neděli)

Ocenění kvality 

V lázeňství není lepší měřítko kvality než spokojený a lépe se cítící 

host, který se rád vrátí. Přesto existují i formální ocenění kvality slu-

žeb, podle nichž se ve výběru vhodného lázeňského místa můžete 

řídit, pokud Vám chybí vlastní osobní zkušenost.

Jáchymovské lázně se mohou chlubit několikerými oceněními:

ISO 9001:2000 TÜV - Certifikát, osvědčující 

systematické zlepšování služeb 

Medispa - Tento certifikát osvědčuje profesní 

kvality komplexní lázeňské péče 

EuropespaMed - Tímto certifikátem potvrzuje Evropský svaz 

lázní dosažení úrovně nejlepších evropských lázeňských zařízení 

z pohledu kvality a odbornosti péče, bezpečnosti, hygieny, apod.

Radonkův postřeh: Analgetické, protizánětlivé a bi-

ostimulační účinky radonové koupele si můžete také 

vyzkoušet, jedna radonová koupel nemusí být konzultována 

s lékařem. Jak již ale bylo řečeno, účinek se dostaví s minimál-

ním počtem deseti koupelí. Proto raději využijte konzultaci 

lékaře a absolvujte léčbu celou. Jistě se Vám brzy uleví.

Radonkův postřeh: Za svůj stěžejní produkt Tradiční 

radonové kúry získaly jáchymovské lázně také prestižní 

ocenění Lázeňská společnost roku.

Radonkův postřeh: Pokud nemáte příliš času nebo 

Vás tíží jiné důvody pro zkrácení jáchymovského 

pobytu, můžete si nejoblíbenější produkt vyzkoušet napří-

klad v podobě ambulantní léčby. A nebo v rámci programu 

RADONOVÁ KÚRA, jehož součástí jsou každodenní rado-

nové koupele (s výjimkou neděle), doplněné o další lázeň-

skou proceduru dle vašich individuálních potřeb.

Unikátní radonové koupele, nejmodernější metody fyzikální terapie, 

rehabilitace a to vše pod vedením školených odborníků - to je nejvhodnější 

kombinace pro Vaše zdraví.

LÉâENÍLÉâENÍ
V  J Á C H Y M O V S K ¯ C H  L Á Z N Í C H
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Co Vás u nás čeká? 

Kromě unikátní radonové koupele na Vás v Jáchymově čekají 

mnohé další zajímavé procedury. Určitě stojí za to je vyzkoušet! 

Pomohou Vám doplnit základní léčebnou kúru tak, aby jste si co 

nejvíce odpočinuli a zregenerovali vlastní organismus. Některé 

jsou Vám k dispozici dle momentálních přání, k jiným je potře-

ba vyjádření lékaře. K léčbě i relaxaci využíváme téměř veškerý 

známý sortiment moderních léčebných procedur. Pro přehled-

nost jsme je pro Vás rozdělili podle účinku do terapeutických 

skupin: balneologické procedury, vodoléčba, masáže, léčebné 

rehabilitace, fyzikální terapie, terapie speciální, apod.

Přísadová koupel 

Máte rádi různorodé bylinky či vůni moře? To vše pro Vás dokážeme 

vyrobit. Do vody teplé  36°C přisypáváme takové přísady, aby jste 

se v ní cítili co nejlépe, aby se Vaše tělo uvolnilo a aby Vám vhodně 

zvolené kombinace co nejvíce pomohly relaxovat a regenerovat. 

Po koupeli si klid a pohodu vychutnáte v teplém suchém zábalu.

Suchá uhličitá koupel 

Velice příjemná a vysoce účinná koupel CO
2
 je obrovským láka-

dlem pro každého návštěvníka lázní. Čistě přírodní metodou po-

vzbudíme fyziologické funkce organismu, což přirozeně zvýší Vaši 

obranyschopnost i duševní pohodu. A co pro to musíte udělat? 

Vcelku nic. Přijít a lehnout si - ostatní zařídí lázeňské sestřičky. Za-

balí Vás do pytle, naplněného oxidem uhličitým. Ale nebojte se, 

hlava Vám zůstane venku, a kdyby i to Vám bylo nepříjemné, stačí 

říct. Uváží Vám pytel v podpaždí. Tělo pak v reakci na zvýšení ob-

sahu CO
2
 v pokožce rozšíří všechny cévy až po vlásečnice, a tím 

zvýší okysličení krve nejenom na povrchu kůže, ale v celém těle 

(ve svalstvech i orgánech včetně žláz a mozku).

Plynové injekce

Nemáte rádi injekce? Těchto se bát nemusíte. Aplikují se přímo do 

místa, kde Vás něco trápí nebo do tzv. akupunkturních bodů. Obsa-

hují  5 - 30 ml vřídelného oxidu uhličitého, a pomáhají od bolestí.

Léčebná tělesná výchova

Kdo cvičí jen občas, ten to dobře zná. Najednou zjistíte, že máte 

svaly, o kterých jste v životě nevěděli, a že na jejich rozhýbání po-

třebujete více jak polovinu dne. Nejlepším receptem, jak se bránit 

takovýmto stavům je cvičit pravidelně. Protože víme, že pohyb 

je tím nejdůležitějším pomocníkem radonových koupelí, naučí 

Vás naši odborně vyškolení fyzioterapeuté správným návykům. 

V rámci individuálního či kolektivního cvičení v tělocvičně, bazé-

nu nebo na přístrojích Vám dopomohou zvýšit tělesnou kondici. 

Naučíte se správné koordinaci pohybů i svalového napětí a domů 

si odvezete cenné zkušenosti. 

Manuální techniky

K uvolnění měkkých tkání a odstranění blokád na páteři a klou-

bech je potřeba využít individuálního zásahu lékaře či fyziote-

rapeuta. Pomocí rukou, softballu, overballu nebo molitanových 

míčků Vám lékaři narovnají páteř i klouby do správné polohy.

Vacuwell

Jistě už jste někdy viděli chůzi po běžícím pásu a někteří z Vás jste 

si ji možná i vyzkoušeli. My jsme tohoto principu využili a zabalili 

pás do podtlakového pouzdra, aby byl účinek ještě zvýšen. Chůzí 

v podtlaku se nastartuje celý proces látkové výměny. Navíc do-

chází k redukci otoků nohou a zvýšení kardiovaskulární kondice. 

Cvičení patří mezi ty náročnější, ale kdo vydrží, čeká ho kromě 

zlepšení zdravotního stavu i redukce přebytečných centimetrů 

a postupné mizení celulitidy.

Terapii vodou využívali již v dávné antice. Již tenkrát totiž věděli, 

že voda uvolňuje a povzbuzuje celé tělo. Jáchymovské koupele 

mají příjemnou teplotu 36°C, a kromě relaxačních účinků si z nich 

odnesete samozřejmě cenné účinky léčebné.

Balneologické procedury

Rehabilitační procedury

Vodoléčebné procedury

L É â E B N É  M E T O D Y

J Á C H Y M O V S K ¯ C H  L Á Z N Í
Perličková koupel 

Pro všechna onemocnění pohybového aparátu včetně bolestí pá-

teře je určena tato vodoléčebná masáž ve vodě plné příjemných 

vzduchových bublinek. Po koupeli Vás opět necháme odpočívat 

v suchém zábalu, aby jste si co nejvíce vychutnali uklidňující a ma-

sážní účinky.

Vířivá koupel

Do lázně, v níž můžete být ponořeni zcela (celková) nebo si jen „smo-

čit“ ruce a nohy (částečná) je tryskami vháněna vířící voda, která Vás 

svým tlakem příjemně namasíruje. Tím se výrazně podpoří prokrve-

ní Vašeho organismu.

Skotské střiky

K otužení těla, posílení obranyschopnosti a ke zlepšení krevního 

oběhu pomáhá tato tonizující a cévy aktivující procedura. Masáž 

celého těla je zajišťována střídavými proudy 40°C teplé a 25°C stu-

dené vody. Tak přijďte splynout se zdravým proudem!

Kneipův chodník

Představte si chůzi po hladkých oblázcích, které příjemně masírují 

všechny body na Vašich chodidlech. Tato procházka je navíc vylep-

šena tím, že se oblázky nacházejí v teplém i studenějším proudu 

vody. To velice příznivě ovlivňuje poruchy prokrvení. Celkově se 

pak cítíte velice svěže a uvolněně.

Masáž se dá jisto jistě označit za nejstarší formu léčby, vždyť od 

nepaměti si lidé instinktivně třou bolestivé body, aby si ulevili. 

A maséři vědí kam šáhnout, aby Vám uvolnili napětí ve svalech 

a tkáních! Správná masáž navíc zlepšuje krevní oběh. 

Klasická částečná masáž

Jak již sám název napovídá, jedná se o masáž klasickou, s klasický-

mi masážními přípravky. Po konzultaci s lékařem se masér zaměří 

na určenou část těla, která to nejvíce potřebuje. Podle intenzity 

hmatů na Vás masáž může mít různé účinky, od povzbudivých 

až po relaxační. Především však podpoří metabolismus a krevní 

oběh masírované oblasti. Pomůže vstřebávání otoků, příznivě 

ovlivní svalovou únavu a odstraní ztuhlost. 

Reflexní masáž 

Tato speciální masážní technika patří mezi „umělecká díla“ našich 

fyzioterapeutů. Působením na reflexní body nebo zóny v podko-

ží, svalech a okostici ovlivňují funkci celého pohybového aparátu. 

Masáž má příznivý vliv také na činnost vnitřních orgánů, nervů 

a cévního systému, a současně i na funkční poruchy organismu.

Ruční lymfodrenáž 

Odtok lymfy z postižených tkání pomocí různorodých speciál-

ních hmatů podporuje jemná manuální technika lymfodrenáže. 

Postupuje se při ní z oblasti centrální směrem ven, a to po před-

chozím vyprázdnění regionálních uzlin. Zlepšuje prokrvení tkání, 

zmírnňuje bolestivé napětí a pocit těžkých nohou. 

Reflexní masáž plosky nohy

Jak známo, na chodidlech se promítají reflexní obrazy všech or-

gánů, žláz a ostatních částí těla včetně páteře, kloubů a svalů. 

Proto je možné stiskem toho správného bodu pozitivně ovliv-

ňovat zdravotní stav. Tato metoda vychází z teorie akupresury. 

Podporuje vnitřní rovnováhu organismu a snižuje jeho celkové 

napětí. Kromě toho Vám zmírní bolesti, příznivě ovlivní duševní 

rozpoložení a napomůže báječné relaxaci. 

Masáž lávovými kameny

Příjemné doteky speciálními zahřátými kameny s mimořádně 

silnou energetickou reakcí dokonale zbavují mysl stresu, únavy 

a napětí. Tato netradiční exotická masáž uvolní zablokovaní mís-

ta v těle, která brání optimálnímu průtoku lymfy. Pocit uvolnění 

přinesou nejrůznější exotické aromatické oleje. Pokud se dlou-

hodobě pohybujete v tělesném i duševním napětí, rozhodně si 

udělejte čas na lávové kameny. Kromě dokonalého uvolnění Vám 

rozpohybují i krevní oběh.

Radonkův postřeh: Této proceduře se mezi znalci říká 

odborně „pytle“. Jsou vhodné naprosto pro každého 

od mladých až po starší lidi. Bez jakéhokoliv rizika posílíte svou 

imunitu a navíc.. pšt! Koupele podporují produkci sexuálních 

hormonů...

Masáže

Radonkův postřeh: Pokud Vás trápí otoky nohou po 

úraze, operaci nebo trpíte chronickou žilní nedostateč-

ností, je pro Vás ruční lymfodrenáž tím nejsprávnějším krokem! 

Pokud Vás netrápí závažné srdeční či cévní onemocnění, může-

te si proceduru dopřát i bez konzultace s lékařem.
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Solná jeskyně

Pravidelné dojíždění k moři pro čerstvý příliv zdravého vzduchu je 

tak trochu finančně i časově náročnější. Proto jsme moře převezli 

do Krušných hor a instalovali v Lázeňském centru Agricola. Speci-

ální jeskyně se solnými stěnami vytváří čisté ionizované ovzduší 

s optimální vlhkostí. Minerály, uvolňované při teplotách 20 - 23°C, 

obohacují celý prostor jeskyně. Celkové relaxaci dopomáhá vhod-

ně zvolená hudba i decentní osvětlení. Poležení na lehátkách je 

příjemně stráveným časem pro každého, zejména však pomáhá. 

A to při onemocnění dýchacích cest, nedostatečné činnosti štítné 

žlázy, onemocnění srdce a oběhového systému, při vysokém krev-

ním tlaku či dermatologických obtížích.

Oxygenoterapie

Pohodlně strávené chvíle s relaxační hudbou a inhalací kyslíku 

přímo přes respirační masku. Vždyť právě kyslík se výrazně podí-

lí na regeneraci všech buněk lidského organismu, a hlavně těch 

mozkových! Kyslíková terapie výrazným způsobem urychluje 

myšlení, má pozitivní vliv na psychiku, metabolismus a podstatně 

oddaluje proces stárnutí. V Jáchymově se zkrátka mládne...

Aerosolová inhalace 

Potřebujete odlehčit odkašlávání? Zkuste inhalovat aerosol vlaž-

né minerální vody. Zvlhčí Vaši silnici, a tím pomůže.

Elektroléčba

Diadynamické, interferenční a Träbertovy proudy, diatermie, či 

TENS. Všechny tyto procedury využívají k léčbě bolestivých syn-

dromů onemocnění pohybového aparátu různých forem fyzikál-

ní energie. Kromě zbavení bolestí účinkují též protizánětlivě. 

Léčba chladem

Pokud může léčit teplo, proč by nemohl i chlad? V jáchymovských 

lázních si můžete vychutnat obojí. V přístrojové kryoterapii se se-

tkáte s proudem -30°C studeného vzduchu, který je vháněn na 

bolestivé místo. Nebo je libo klasické přikládání sáčků o teplotě 

-18°C? Tuto formu léčby doporučujeme po úrazech, při svalových 

křečích nebo při artróze se zánětlivou iritací.

Přímo boom v celotělové chladové léčbě způsobil vynález kryo-

kabiny. Jednu až tři minuty si Vaše tělo pobude v tekutém důsíku 

o teplotě -160°C. Citlivá místa jsou přitom chráněna a hlavu ne-

cháváte nad „zmrzlým prostorem“. Kdo si kabinu vyzkoušel ví, že 

extrémně nízké teploty velice příjemně hřejí. Při správném dávko-

vání Vás mrazík zbaví bolesti, zánětu a náchylnosti k nemocem.

Parafínové zábaly

Od zimy k teplu! Proti artróze nebo revmatickým onemocněním 

bojujte účinně... například namáčením rukou v 52 - 55°C teplé 

parafínové lázni. Poté Vaše ruce necháme odpočinout v polyety-

lenové folii a následně je zabalíme do suchého teplého ručníku. 

Parafín zlepší prokrvení, podpoří metabolismus a uvolní nežá-

doucí ztuhlost kloubů i vaziva.

Fyzikální terapie

Inhalační procedury

Radonkův postřeh: Mnohem širší nabídku léčebných 

procedur naleznete na www.laznejachymov.cz nebo 

v doplňkových letáčcích na recepcích. Ale pozor! Některé 

procedury jsou předepisovány pouze lékařem!
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Velmi krátce poté, kdy Henri Becquerel objevil záření, se tohoto 

jevu začalo využívat také v medicíně. Například v diagnostice je 

využití Rentgenových paprsků známé už velmi dlouho. V dnešní 

době je záření spojováno zejména s ozařováním zhoubných ná-

dorů, jehož účel tkví v ničení zhoubných buněk, pokud možno 

s co nejmenším poškozením těch zdravých v jejich okolí.

Byli to právě onkologové, kteří přišli na zajímavou skutečnost, 

využívanou také v Jáchymově. Pokud je pacient se zhoubným 

nádorem ozářen vysokou dávkou záření, dochází nejen ke zniče-

ní buněk nádoru, ale i k  utlumení krutých bolestí, kterou nádor 

vyvolává. Pokud se použije výrazně nižší dávka ozáření, nedojde 

ke zničení žádných buněk - protibolestivý účinek však zůstane. 

Toto ozáření nízkou dávkou navíc dovede tlumit zánět. Objev vedl 

k tomu, že se léčba nízkými dávkami záření začala využívat u pro-

blémů, které nemají se zhoubnými nádory vůbec nic společného 

- k tlumení zejména vleklých bolestí pohybového aparátu.

Nejznámější metodou, která dovede pomocí ozáření zmenšo-

vat bolesti, je léčba známá mezi pacienty pod laickým názvem 

hloubkový rentgen. Někdy je používána i během jáchymovské 

léčby. Zde je však využíváno velmi nízkých dávek RTG záření, a to 

především k léčbě kloubních potíží. Naproti tomu jáchymovská 

brachyradiumterapie je známa méně, zejména mezi pacienty 

s chronickými bolestmi páteře a velkých kloubů, a to ještě spíše 

pod názvem jáchymovské krabičky...

Jáchymovské krabičky si však zaslouží mnohem větší pozornost. 

Jde o léčbu téměř sto let starou. Již mnoha lidem pomohla tišit 

bolesti, na které dostupné léky buď nezabírají, nebo je hosté pro 

časté vedlejší účinky nemohou užívat. Opakovaně pomáhá lidem 

oddalovat operační výkony, a to včetně voperování endoprotéz 

velkých kloubů. Tato forma léčby je světovou raritou, kterou lze 

dostat pouze v jáchymovských lázních. 

Princip je jednoduchý. Na bolestivý kloub nebo páteř je přilože-

na krabička se zářičem slabého gama záření. Ta je zde ponechána 

šest hodin. Krabička s aplikátorem je přitom uzpůsobena tak, že 

zářič není přiložen přímo na kůži, ale je od ní cca 2 cm vzdálen. 

Tím je vyloučeno poškození kůže. Šetrnost, s jakou je záření apli-

kováno, je velmi cenná. Kromě toho, že je ozářeno příslušné mís-

to, které nemá žádné účinky ve vzdálenějších místech organismu 

pacienta, je to také ozáření, na které se organismus v průběhu 

aplikace adaptuje, takže prakticky nemůže dojít k žádným nega-

tivním účinkům. Jde tedy o velmi pomalé, dlouhé a šetrné ozáření 

příslušného kloubu nebo segmentu páteře, které s určitým zpož-

děním pěti nebo šesti týdnů přinese pacientovi zmírnění bolestí 

a zároveň utlumení zánětlivé reakce, která obvykle bolesti nemoc-

ného kloubu provází.

Celou proceduru může klient absolvovat pouze se souhlasem lé-

kaře a její použití kontrolují specialisté, včetně radiologa. Jáchy-

movští lékaři tuto léčbu velmi dobře znají, mnozí i dlouhá léta. 

Dokáží její aplikací přivodit svým pacientům takovou úlevu, že se 

řada lidí vrací do Jáchymova na léčení právě díky této staré, tradič-

ní, ale přesto ojedinělé a zvláštní léčbě.

B R A C H Y R A D I U M T E R A P I E

Léčebná specialita Jáchymova

Pečují o Vás naši specialisté...

J A K  D O  L Á Z N Í  J Á C H Y M O V ?

Klient si pobyt v lázních hradí 

ze svých vlastních prostředků

Pobyt klienta je hrazen nebo spolufinancován 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění

K L I E N T  L Á Z N Í

Návrh na lázeňskou péči hrazenou 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

vypíše praktický lékař na návrh odborného 

lékaře nebo ošetřující lékař při hospitalizaci, 

ev. doporučující lékař. Tento lékař:

Vybírá typ léčby

Doporučuje místo léčby

Vyznačuje pořadí naléhavosti

Příspěvková péče 

Zdravotní pojišťovna proplácí pouze 

léčbu ve sjednaném smluvním zařízení. 

Ubytování a stravu si hradí sám, případně 

dojíždí z domova.

Komplexní péče 

Pojišťovna proplácí ubytování, stravu 

i léčbu, v případě potřeby i doprovod ve 

sjednaném smluvním zařízení 

a standardu.

Pořadí naléhavosti:

I., II., D: I = nástup na léčbu do 1 měsíce, II = nástup v době platnosti návrhu 

(komplexní 3 měsíce/ příspěvková do 6 měsíců)

Návrh je odeslán lékařem ke schválení pojišťovně

Návrh na lázeňskou péči pojišťovna schválila

Pacient obdrží pozvání k nástupu do lázní s uvedením termínu nástupu

Pacient nastupuje na lázeňskou kúru (doba trvání: dle onemocnění 21 nebo 28 dní)

Pacient si vybírá typ ubytování:

a) standard zdravotní pojišťovny 

(bez doplatku)

b) nadstandard (za doplatek)

Pacient má nebo nemá podle zařízení 

možnost si vybrat standardní (bez 

doplatku) nebo nadstandardní (za 

doplatek) stravování

Klient jede na vlastní náklady, 

platí si ubytování, stravu a lázeňský 

program nebo lázeňské procedury 

(léčebné, relaxační, wellness atd.)

Návrh na lázeňskou péči 

pojišťovna neschválila
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Jak již bylo několikrát psáno, těmi největšími klenoty jáchymov-

ského zdraví jsou radonové koupele a velmi kvalitní rehabilitační 

péče. O tu poslední jmenovanou se stará špičkový tým fyziotera-

peutů, který se neustále školí v nejmodernějších metodách léčby. 

Základem jsou přitom tradiční měkké mobilizační techniky, sen-

zomotorická cvičení, škola zad nebo metodiky reflexní. 

Prvním krokem individuálního přístupu fyzioterapeuta k Vám, na-

šemu hostovi, je provedení kineziologického rozboru, na jehož zá-

kladě je možné určit jaká metodika bude v daném případě nejide-

álnější. Tím největším přínosem je poté poskytnutí cenných rad, 

týkajících se držení těla, chůze a dalšího postupu při domácím 

cvičení. Na zlepšení svého zdraví se tak můžete podílet Vy sami!

Pokud je to jen trochu možné, docházejí jáchymovští hosté po 

celou dobu své léčby (i při opakovaných pobytech) ke stejnému 

fyzioterapeutovi. Sami vidí jak „rostou“ a mají možnost pochlubit 

se svými viditelnými pokroky. Velkou motivací jsou také skupino-

vá cvičení, kde hosté poznávají, že se svým problémem nebojují 

sami, a že mají velkou šanci dosáhnout stejně vynikajících úspě-

chů jako jejich kolegové. Nevěříte? Není nic snazšího než si jáchy-

movské lázně přijet vyzkoušet.

Radonkův postřeh: Víte, že můžete jet do jáchymovských 

lázní se svou pojišťovnou? Zeptejte se svého lékaře!

· P I â K O V Á  R E H A B I L I T A C E

v jáchymovských lázních
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Já ještě lázně nepotřebuji! Takovou větu slýcháváme dnes a den-

ně. Lázně však již neplní „pouze“ roli přírodního léčitele závažných 

onemocnění, ale slouží také relaxaci. I když... kdo neumí relaxovat 

a je přitom každodenně vystavován stresu, dá se také zařadit mezi 

„závažně nemocné“. 

Lázně Jáchymov nabízí skutečně pestrou paletu relaxačních 

a wellness programů o různé náplni i délce trvání. Během víken-

dových či týdenních pobytů můžete vyzkoušet některou z blaho-

dárných přísadových koupelí či speciálních masáží jako thajské, 

shiatsu, anticelulitidní, masáže lávovými kameny, exkluzivní čoko-

ládovou masáž, reflexní masáž plosky nohy nebo pobyt v solné 

jeskyni. Výběr je zcela na Vás!

Pro páry je určena vířivá koupel Afrodité, kterou je možné dopl-

nit romantickou večeří při svíčkách a noclehem v hotelu Radium 

Palace. Ne náhodou se tento program stal žhavou jedničkou ve 

výběru vhodných dárků pro rodiče k výročí či novomanželům ke 

svatbě. Novinkou je také anti-aging program, který ke zpomalení 

procesu stárnutí kombinuje radonovou léčbu s dalšími ozdravný-

mi procedurami.

Z široké nabídky poskytovaných služeb si jáchymovští hosté ob-

líbily týdenní VITAL pobyty, nabízené v několika variantách pro 

individuální výběr každého z Vás (relaxační, regenerační i aktivní). 

Zvolit můžete i krátkodobější pobyt typu Relax nebo doplňkové 

programy a balíčky, které nejsou spojeny s ubytováním. Aktuální 

nabídku všech týdenních, víkendových i jiných wellness poby-

tů naleznete na naší internetové adrese www.laznejachymov.cz 

nebo v doplňkových letáčcích na recepcích.

Radonkův postřeh: Darujte svým blízkým zážitek 

z lázní Jáchymov! S dárkovým poukazem na čoko-

ládovou masáž, permanentní vstupenku do Aquacentra 

nebo romantickou koupel budete jistě jednička! A poukaz? 

Ten Vám vystavíme na každé recepci!

WELLNESSWELLNESS

Kontakt:

Lázeňský hotel Radium Palace - wellness recepce

T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov

Tel: +420 353 835 600

E-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz

NAUâTE  SE  RELAXOVAT

Pro ty, kteří nepotřebují léčbu, ale chtějí uniknout před neustálým stresem

všedního dne a načerpat novou energii nabízí lázně Jáchymov  pestrou 

nabídku relaxačních a wellness programů
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Přesně po sto letech existence radonové léčby v Jáchymově se 

malebné západočeské údolí dočkalo přestavby a velice citlivé re-

konstrukce zdejší nejstarší lázeňské budovy - Agricola. Největší 

radost však všem lázeňským hostům, návštěvníkům z města i oko-

lí a vášnivým lyžařům z blízkých klínoveckých plání udělalo nové 

centrum vodních radovánek.

V Aquacentru se můžete doslova vyřádit. Naleznete zde bazén se 

plaveckými drahami, Kneippův chodník, rehabilitační bazének, 

tobogán, finskou saunu nebo dětský bazének se skluzavkou a vo-

dopádem. Až Vás voda unaví, můžete zajít do útulné kavárny nebo 

solné jeskyně, vyzkoušet exotické masáže či si jen tak zatrénovat 

ve fitness centru. Zkrátka dokonalá relaxace...

Aquacentrum Agricola

T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Tel: +420 353 836 000

E-mail.: agricola@laznejachymov.cz

Provozní doba: denně 10.00 - 22.00 hod.

■ bazén se dvěma plaveckými  

 drahami o délce 25 m

■ Kneippův chodník

■ rehabilitační bazének

■ tobogán

■ venkovní terasa

■ finská sauna a parní box

■ dětský bazének s vodopádem

■ útulná kavárna

■ solná jeskyně

■ hot-stones masáže

■ čokoládové masáže

■ klasické masáže 

■ kryokabina

■ elektroléčba

■ radonové koupele

■ fitness a solárium

■ suché uhličité koupele

Co vše zde naleznete:

AQUACENTRUM AGRICOLAAQUACENTRUM AGRICOLA
VODNÍ  RADOVÁNKY A LÁZNù NA HORÁCH

Pro milovníky vodního živlu je v jáchymovských lázních 

připraven opravdový ráj!
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Někdy je potřeba vyvézt práci do přírody. Běžná denní rutina se 

ztratí do nenávratna, kolegové načerpají vzácnou energii a navíc 

se přitom mnohému naučí. Jáchymovské lázně Vám k tomu nabí-

zejí ideální příležitost. Od hluku velkoměsta jsou kryty stromovou 

hradbou ticha a opojné lesní vůně. Svá jednání, školení či team-

buildingy si navíc můžete obohatit klasickou nabídkou relaxač-

ních procedur. 

Nabízíme Vám:

■ prostory pro pořádání konferencí, seminářů,   

 školení nebo firemních jednání

■ společenské prostory vhodné pro oslavy a večírky

■ širokou nabídku lázeňských léčebných 

 a relaxačních procedur 

■ kompletní gastronomický servis

■ wellness centrum v hotelu Radium Palace   

 a Akademik Běhounek

■ outdoorové aktivity (Nordic walking, minigolf, tenis, 

 petanque, ruské kuželky, půjčovna jízdních kol)

■ ideální výchozí místo pro výlety do Krušnohorské 

 přírody (pěší, cyklo i lyžařské)

■ přes 1 200 ubytovacích míst v lázeňských hotelech 

■ fitness, malý vodní svět, saunový svět

■ relaxace v novém Aquacentru Agricola 

 (včetně možnosti pronájmu Aquazorbu)

„ N E J E N “  P R O  V O L N ¯  â A S

SLUÎBYSLUÎBY

K O N G R E S O V É  M O Î N O S T I

T E A M B U I L D I N G

Uprostřed Krušných hor naleznete nejenom klid k odpočinku, 

ale i k jednáním, školením či týmovým akcím.
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Protože je každý z nás jiný a každý potřebuje k relaxaci jiné 

rozptýlení, připravily pro Vás jáchymovské lázně širokou pale-

tu zábavy, z níž si každý může vybrat dle momentální nálady 

i dlouhodobějšího zaměření.

Kultura

O zábavu v lázeňských hotelech se pečlivě starají naše programové 

referentky. Užívat si můžete módních přehlídek, moravské lidové 

hudby, country, vážné hudby i rockových konzertíků. Pokud si bu-

dete chtít za zážitkem vyrazit např. do Karlových Varů, rádi pro Vás 

zajistíme programy divadla, kina či galerií. Vlastní kino však mají 

i lázně. Neopakovatelným společensko-kulturní zážitkem je pak 

„Zahájení lázeňské sezóny“ nebo „Jáchymovský hudební podzim“.

Sportoviště

Přímo v lázeňském areálu jsou Vám k dispozici hřiště na tenis, 

minigolf, petangue, šachy nebo ruské kuželky. Abyste s sebou 

nemuseli vláčet kola, nabízíme jejich vypůjčení. Pro ty, kteří si 

chtějí vyzkoušet nordic walking, nabízíme zkušeného instruktora. 

Zaplavat si můžete nejen v hotelových bazénech, ale samozřejmě 

i v Aquacentru Agricola. V každé recepci Vám rádi zamluvíme i ku-

želkovou dráhu.

Pro milovníky zimních sportů je Jáchymov přímo ideální volbou. 

Po běžkaře je každou zimu upravováno 140 km sněhových stop. 

Sjezdaři pak mají k dispozici několikero sjezdovek v délkách od 

330 do 1.500 m o různé obtížnosti. Nechybí ani  snowbordová 

U rampa. Ale ani v létě zde zábava nezamrzá! Lesní terény s vý-

razným převýšením jsou vhodné nejen pro turisty, ale také pro 

milovníky horských kol. V nedalekém městečku Oberwiesenthal 

lze vyzkoušet letní bobovou dráhu!

V ¯ L E T Y  A  Z Á B A V A

Radonkův postřeh: Z Jáchymova je kousíček na 

kouzelnou Ježíškovu cestu, kde spoustu zábavy užijí 

děti i dospělí! A nechcete-li v zimě mrznout, prohlídněte si 

unikátní expozici Božídarských Betlémů.

Výlety

Do vzdálenějších míst kraje pořádají jáchymovské lázně pravidel-

né výlety autobusem. Do těch bližších si můžete zajít sami nebo 

si udělat příjemný cyklo výlet. Plno zajímavostí objevíte již v sa-

motném městě Jáchymov -  Knihovna latinské školy z roku 1624 

(obsahuje 52 prvotisků!), Špitální kostelík, kostel Sv. Jáchyma, Krá-

lovská mincovna s muzeem, radnice z 1. poloviny 16. století,...

Doslova krůček od jáchymovských lázní, v obci Boží Dar najde-

te  největší  přírodní rezervací v západních Čechách - Božídarské 

rašeliniště. Na ni navazuje technická památka Blatenský příkop 

z roku 1540. Půjdete-li ještě o něco dál, můžete zakotvit v salaši 

na Rýžovně a ochutnat sýry ze zdejší farmy. Upomínku hornické 

činnosti tvoří unikátní Vlčí jámy, kde se díky jejich unikátnímu kli-

matu udrží sníh po celý rok. Najdete je pod rozhlednou Blatenský 

vrch nad obcí Horní Blatná. Rozhled po okolí Vám umožní i mno-

hem bližší Plešivec nebo vrchol Klínovec, na který Vás pohodlně 

vyveze lanovka z Jáchymova. Na opačné straně leží skalní stěny 

„Strašidla“. Jsou jednou z mála lokalit, kde se dá provozovat horo-

lezectví, nebo jen tak relaxovat při pohledu na neuvěřitelně tva-

rované skalní útvary.

A co zajímavého nabízí vzdálenější okolí? Za mnohé můžeme vy-

jmenovat západočeský lázeňský trojúhelník - Karlovy Vary, Mari-

ánské a Františkovy lázně. Královské město Cheb, Královské Poříčí 

s unikátním statkem lidových řemesel Bernard, romantický hrá-

dek Hauenštejn s oblíbenými nočními prohlídkami, pár kilometrů 

vzdálené město Ostrov s komplexem staveb ve stylu Sorela i nově 

zrekonstruovaným areálem někdejšího piaristického kláštera - Po-

svátným okrskem.

23



Vídeňská akciová společnost v čele s hrabětem Arnoštem Tarrou-

cou vystavěla v roce 1912 v Jáchymově na místě původního hos-

tince elegantní pětipatrovou budovu ve stylu vídeňského neokla-

sicismu. Ve své době byl Radium Palace jedním z nejmodernějších 

lázeňských hotelů ve střední Evropě. Po první světové válce přibyla 

terasa s kolonádou a balustrádami. V suterénu vznikl taneční bar 

a nedaleko hotelu vyrostly tenisové kurty s Lesní kavárnou. V roce 

1998 prošel hotel důkladnou rekonstrukcí, která jej znovu vynesla 

na špičku v oboru.

Letní terasa s výhledem do parku nabízí příjemný prostor pro 

trávení volného času. K dispozici je také prosklená klimatizovaná 

kavárna s bohatou nabídkou občerstvení a velký společenský sál. 

Milovníky tance potěší stylový taneční bar s živou hudbou. V kon-

certním sále s vynikající akustikou se pravidelně konají nejrůznější 

kulturní akce a koncerty.Z parků, cestiček, altánku, jezírka i balustrád útulného lázeňského centra 

Jáchymova na Vás dýchne pohoda a klid. Do atmosféry své doby Vás vtáhnou 

zdobné fasády a interiéry historických objektů i nekompromisní funkčnost 

moderních hotelů. 

LÁZE≈SKÉ DOMYLÁZE≈SKÉ DOMY

Lázeňský hotel

R A D I U M  P A L A C E

✶  ✶  ✶  ✶

Nalézá se uprostřed rozsáhlého 

lesoparku a působí v zeleni stromů jako 

krásný perlový náhrdelník.

Vybavení hotelu:

■ léčebné procedury 

■ stravování 

■ kategorie ubytování - apartmány, Superior Plus,  

 Superior, de Luxe, I. A, pokoje speciálně přizpůsobené  

 lidem s omezenou pohyblivostí

■ pokojové vybavení - koupelna se sprchou nebo vanou,

  WC, TV se satelitními programy, lednička, minibar,  

 zabudovaný trezor, telefon,  připojení k internetu, fén,  

 ve vyšších kategoriích počítač s internetovým  

 připojením, župan, radiobudík, room service

■ služby - WiFi, wellness centrum, bazén, kadeřnický  

 a specializovaný kosmetický salón, pedikúra, business  

 centrum, společenský sál, knihovna, žehlírna, 

 půjčovna aut, výtah

■ sport - tenis, minigolf, nordic walking, 

 půjčovna horských kol, lyžárna

■ hlídané parkoviště

Lázeňský hotel RADIUM PALACE

T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov

Recepce tel.: +420 353 835 111, fax: +420 353 831 743

Rezervace tel.: +420 353 835 555, fax: +420 353 835 777

E-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz

Radonkův postřeh: Nevyhovuje Vám skladba jídel? 

Naše specialistky na výživu Vám rády připraví vše dle 

Vašich konkrétních představ - např. vegetariánskou nebo 

bezlepkovou stravu.
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Ve svahu nad jáchymovským údolím se nachází rozlehlá budova, 

kterou nelze při příjezdu do Jáchymova přehlédnout. Pro svou pro-

stornost, vzdušnost a jedinečný výhled do okolních Krušných hor 

se stala oblíbeným místem mnoha návštěvníků.

Lázeňský hotel

B ù H O U N E K

✶  ✶  ✶  + 

Vybavení hotelu:

■ léčebné a wellnessové procedury

■ stravování formou švédských stolů 

■    kategorie ubytování - I. A, bezbariérové pokoje,  

jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, apartmány 

■ pokojové vybavení - koupelna, WC, TV se satelitními  

programy, minibar, telefon, trezor, balkon (u všech pokojů), 

možnost internetového připojení

■ služby - sauna, bazén s whirpoolem a Kneippovým  

chodníkem, kavárna, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra,  

knihovna, WiFi připojení k internetu, sluneční terasa 

s lehátky, výtah

Lázeňský hotel AKADEMIK BĚHOUNEK

Lidická 1015, 362 51 Jáchymov

Recepce tel.: +420 353 834 111, fax: +420 353 831 283

Rezervace tel.: +420 353 834 444, fax: +420 353 834 777

E-mail: behounek@laznejachymov.cz

Ubytovat se můžete také v těchto dependancích:

DEPENDANCE DALIBOR

■  koupelny a toalety v patře  ■  jednolůžkové a dvoulůžkové 

pokoje  ■  společenské místnosti s TV, výtah

DEPENDANCE JIT¤ENKA

■  koupelny a toalety v patře  ■  jednolůžkové a dvoulůžkové 

pokoje  ■  společenská místnost s TV

DEPENDANCE PENZION M

■  koupelna, WC ve všech pokojích  ■  jednolůžkové 

a dvoulůžkové pokoje, apartmán

Přímo v centru Jáchymova, pár kroků od autobusové zastávky, se 

nachází komplex tří lázeňských zařízení. Nejstarší z nich - Elektra 

- byl postaven v roce 1900. Moderní budova sanatoria Curie vznik-

la v 90. letech minulého století a po důkladné rekonstrukci (2004) 

propojila domy Elektra, Curie a Praha v jednotný celek. Hosté jed-

notlivých domů tak mohou čerpat všechny služby včetně lázeňské 

a lékařské péče, aniž by opouštěli budovu.

Lázeňský komplex

C U R I E - P R A H A - E L E K T R A 

✶  ✶  ✶

Vybavení hotelu:

■ léčebné procedury    

■ stravování

■ kategorie ubytování - I. A, bezbariérové pokoje

■ pokojové vybavení - koupelna se sprchou, WC, TV 

se satelitními programy, telefon, lednice, minibar, trezor

■ služby - kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetický  

salón, zapůjčení koupacího pláště a fénu, WiFi připojení  

k internetu, denní bar, kavárna, žehlírna, hotelová  

prádelna, terasa s lehátky, směnárna, bankovní automat, 

knihovna, prodej suvenýrů, Elektra a Praha nemají trezor

■ hlídané parkoviště

Lázeňský komplex CURIE - PRAHA - ELEKTRA

Agricolovo nám. 1036, 362 51 Jáchymov

Recepce tel.: +420 353 832 111, fax: +420 353 831 683

Rezervace tel.: +420 353 836 666, fax: +420 353 832 777

E-mail: curie@laznejachymov.cz

Ubytovat se můžete také v přilehlých dependancích:

DEPENDANCE ASTORIA

■  kategorie ubytování - I. A  ■  pokojové vybavení - koupelna 

se sprchou, WC, televize se satelitním programem, internet, 

telefon a lednice

DEPENDANCE LUÎICE

■  pokojové vybavení - koupelna se sprchou, WC, rádio, telefon, 

lednici a televizi je možno zapůjčit
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J A K  S E  D O S T A T 

D O  J Á C H Y M O V A ?
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směr Boží Darsměr Boží Dar

P

P
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P
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PE
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D

F

směr Ostrovsměr Ostrov

Doprava

Autem Každý lázeňský dům má své parkoviště

Autobusem Autobusová zastávka - 150 m

Vlakem Vlaková stanice Ostrov - 8 km

Letadlem

Karlovy Vary 

Praha

Frankfurt am Main

Mnichov

P

i

Parkoviště

Informace

Pošta

Policie

Čerpací stanice

Radnice

Kostel sv. Jáchyma

Muzeum

Špitální kostel

Hrad Freudenštejn

Evangelický kostel

A

B

C

D

E

F

16

Lázeňský hotel Radium Palace

Vyšetřovací ústav (RTG)

Ředitelství

Lázeňské centrum Agricola

Lázeňský dům Astoria

Oddělení radiační terapie

Lázeňský dům Dalibor

Lázeňský dům Jitřenka

Lázeňský hotel Běhounek

Lázeňský hotel Praha

Lázeňský hotel Curie

Lázeňský dům Elektra

Lázeňský dům Lužice

Lázeňský dům Dagmar

Kulturní dům

Důl Svornost
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16

Mapa města Jáchymov

Léčebné lázně Jáchymov, a. s. Zajímavá místa

Tabulka vzdáleností

Brno 352 km Bayreuth 149 km

České Budějovice 238 km Berlin 335 km

Cheb 63 km Frankfurt 326 km

Chomutov 49 km Hamburg 558 km

Karlovy Vary 21 km Dresden 145 km

Olomouc 428 km Chemnitz 67 km

Ostrava 535 km Leipzig 149 km

Plzeň 97 km Linz 339 km

Praha 148 km München 315 km

Ústí nad Labem 110 km Regensburg 196 km

Znojmo 350 km Zwickau 70 km


