
Lázeňské město Karlovy Vary se rozkládá v severním výběžku Slavkovského lesa v 

nadmořské výšce 375 – 644 m. Již od dávných dob zde příroda lidem dává zdraví z 

termálních minerálních pramenů, v podobě přírodního iontového roztoku, který navrací tělu 

sílu a omlazuje unavený organismus. Dešťová voda z okolních lesů se vsakuje zemskými 

puklinami do hloubky 2000– 3000 m pod zemský povrch. Zde setrvává dlouhá léta, ohřívá se 

od zemského magmatu a obohacuje plynným oxidem uhličitým a minerálními látkami, čímž 

získává léčivé účinky. Celkem zde vyvěrá okolo 80 termálních pramenů a několik chladných 

pramenů. V současné době je 15 pramenů vedeno do pramenních váz. Každou minutu vyvěrá 

ze zemského nitra 2000 l vody přibližně 73 °C teplé, s obsahem 6,4 g minerálů v každém 

litru. Karlovarské prameny s převahou hydrogenouhličitanosírano-chlorido-sodných iontů 

náleží do skupiny teplých alkalických glauberových slaných vod. 

Ve městě je dostatek zeleně a v jeho bezprostředním okolí se nacházejí rozsáhlé lázeňské lesy 

se spoustou zajímavých dominant, přímo předurčené ke zdravotním procházkám i turistickým 

aktivitám. 

 Indikace k lázeňské péči v Karlových Varech 

 Nemoci trávícího ústrojí 

 Nemoci z poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí 

 Nemoci pohybového ústrojí 

 Onkologické nemoci 

Karlovy Vary jako jediné lázně v České republice léčí poruchy trávicího ústrojí u dětí a 

dorostu. 

Přírodní léčivé zdroje 

K lázeňským procedurám jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje: termální minerální 

voda k pitné kúře, koupelím a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci a suchým 

koupelím. Spektrum léčivých zdrojů rozšiřují peloidy z lokalit Karlovarského kraje. 

Karlovarské prameny 

 1. Vřídlo 

 2. Pramen Karla IV. 

 3. Pramen Zámecký dolní 

 4. Pramen Zámecký horní 

 5. Pramen Tržní 

 6. Pramen Mlýnský 

 7. Pramen Rusalčin 

 8. Pramen Knížete Václava I + II 

 9. Pramen Libušin 

 10. Pramen Skalní 

 11. Pramen Svobody 

 12. Pramen Sadový 

 13. Pramen Dorotka (nepřístupný) 

 14. Pramen Štěpánka 



 15. Pramen Hadí 

  

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony v 

Karlových Varech 

 Pitná kúra léčivou termominerální vodou 

 Koupele vodní a plynové Irigace slizniční (ústní, střevní, gynekologické) 

 Tepelné a chladové procedury 

 Peloidní zábaly 

 Masáže 

 Vodoléčba 

 Fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie) 

 Léčebná tělesná výchova a terénní kúry 

 Dietoterapie 

 Edukace ke zdravému životnímu stylu 

 Ostatní doplňkové procedury (např. aplikace zevních dermatologických produktů, 

akupunktura, oxygenoterapie . . .) 

 Diagnostické fyzikální, přístrojové a biochemické vyšetření 

 Doporučené pohybové aktivity (K upevnění zdravé kondice přispívají i vycházky do 

okolních lázeňských lesů.) 

  

Další informace 

www.karlovyvary.cz 

 

Pro ICM Cheb Martin Ivány 19. 1. 2018 

https://www.karlovyvary.cz/cs/nejvetsi-koncentrace-lecivych-pramenu-na-svete

