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Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena 
po celém katastrálním území Karlových 
Var a nabízejí návštěvníkům neopa-
kovatelné sportovní zážitky ve volné 
přírodě. Procházky lázeňskými lesy 
zůstávají dodnes hlavní součástí 
aktivního odpočinku v lázních.

Wellness aktivity 
nemoci oběhového ústrojí, nemoci

z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní

Zajímavé stavby v místě
a okolí 

Grand Hotel Pupp, Hotel Imperial, Hotel 
Thermal, Vřídelní kolonáda, 

muZea, galerie a jiné 
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena 

po celém katastrálním území Karlových Var a 

kulturní akce v místě a okolí 
Mezinárodní filmový festival Karlovy 

Vary, Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena 
po celém katastrálním území Karlových 
Karlových Var.

Přírodní Zajímavosti v místě 
a okolí 

Andělská hora, Bečov nad Teplou, Loket, 
Krásno, Golfová a tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
Karlových Var a okolí.

jiné turistické cíle v místě 
a okolí 

Andělská hora, Bečov nad Teplou, Loket, 
Krásno, Golfová a tenisová hřiště jsou 
rozložena po lesy zůstávají dodnes hlavní 
součástí aktivního odpočinku v lázních

Podmínky Pro sPorty 
golf, cykloturistika 

gastronomické Zajímavosti 
regionu 

Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var a

doPravní sPojení 
Smetanovy sady 1145/1, 360 01,

Karlovy Vary, 353 222 536
info@spa5.cz

Praha

368 m n. m.

TIP na návšTěvu 
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po celém 
katastrálním území Karlových Var a nabízejí 
návštěvníkům neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými lesy zůstávají 
dodnes hlavní součástí aktivníh Golfová a tenisová 
hřiště jsou rozložena po celém katastrálním území 
Karlových Var a nabízejí návštěvníkům neopa-
kovatelné sportovní zážitky v Golfová a tenisová 
hřiště jsou rozložena po celém katastrálním území 
Karlových Var a nabízejí návštěvníkům neopako-
vatelné sportovní zážitky ve volné přírodě. Procházky 
lázeňskými lesy zůstávají dodnes hlavní součástí 
aktivního odpočinku v lázních. e volné přírodě. 
Procházky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.

TIP na výleT 
klášterec nad ohří
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po celém 
katastrálním území Karlových Var a nabízejí 
návštěvníkům neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými lesy zůstávají 
dodnes hlavní součástí aktivního odpočinku v 
lázních. Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var a nabízejí 
návštěvníkům neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými lesy zůstávají 
dodnes hlavní součástí aktivního odpočinku v lázních. 
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po celém 
katastrálním území Karlových Var a nabízejí.

karlovy vary

karlovy vary

8

regIon 
Západní Čechy

Přírodní zdroj lázní 
12 minerálních pramenů

Hlavní IndIkace léčby 
nemoci oběhového ústrojí, nemoci z poruchy 
výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, 
dýchací ústrojí

TIP na výleT 
loket
Golfová a tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním 
území Karlových Var a nabízejí 
návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. 
Procházky lázeňskými lesy 
zůstávají dodnes hlavní součástí 
aktivního odpočinku v lázních.

Pohled na lázeňskou kolonádu.
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golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území karlových var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě.

golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území karlových var
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konTakT  
Městský úřad, Jiřího náměstí 20,

290 31, Poděbrady
Tel: +420 325 600 211
Fax: +420 326 144 86

informace@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz
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Jižní Čechy
1 Třeboň 12

2 bechyně  12

3 Vráž 12

Západní Čechy
4 KonsTanTinoVy Lázně 12

5 MariánsKé Lázně 12 

6 Lázně KynžVarT 12

7 FranTišKoVy Lázně 12

8 KarLoVy Vary 12

9 JáchyMoV 12

Severní Čechy
10 Dubí 12

11 TepLice 12

12 bíLina 12

13 Lázně LibVerDa 12

14 osečná 12

Střední Čechy
15 Mšené Lázně 12

16 Lázně Toušeň 12

17 poDěbraDy 12

Východní Čechy
18 JansKé Lázně 12

19 Lázně běLohraD 12

20 náchoD 12

21 VeLichoVKy 12

22 Lázně bohDaneč 12

Jesenicko
23 LipoVá / Lázně 12

24 JeseníK 12 

25 VeLKé Losiny 12 

26 KarLoVa sTuDánKa 12 

27 bLuDoV / KLiMKoVice 12 

Střední a severní Morava
28 sLaTinice 12

29 sKaLKa 12

30 TepLice naD bečVou 12

31 KarViná 12

32 KLiMKoVice 12 

Jižní a východní Morava
33 pozLoVice 12

34 LuhačoVice 12

35 osTrožsKá noVá Ves 12

36 hoDonín  12
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Bechyně
TřeBoň 
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JáchymoV 
FranTiškoVy Lázně

karLoVy Vary
konsTanTinoVy Lázně

Lázně kynžVarT
mariánské Lázně

Jedeme do lázní

západní Čechy
průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz

BíLina
DuBí

Lázně LiBVerDa
oseČná 
TepLice

Jedeme do lázní

severní Čechy
průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz

Lázně Toušeň
mšené Lázně

poDěBraDy

Jedeme do lázní

střední Čechy
průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz

Janské Lázně
Lázně BěLohraD
Lázně BohDaneČ 

náchoD
VeLichoVky 

Jedeme do lázní

Východní Čechy
průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz

BLuDoV  
Jeseník

karLoVa sTuDánka
LipoVá 

VeLké Losiny

Jesenicko
Jedeme do lázní

průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz

karViná 
kLimkoVice

skaLka
sLaTinice

TepLice naD BeČVou

střední a severní morava
Jedeme do lázní

průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz

hoDonín 
LuhaČoVice

osTrožská noVá Ves
pozLoVice

Jižní a východní morava
Jedeme do lázní

průvodce lázeňskými místy

www.jedemedolazni.cz
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Poděbrady

Lázně Poděbrady leží v nad-
mořské výšce kolem 1900 m, v 
úrodné polabské nížině, 50 km 
východně od Prahy. Klimatic-
ké podmínky jsou zde nížinné, 
teplejší, s nízkými srážkami a 
stabilním počasím. Projevuje se 
zde přechod od klimatu mírně 
vlhkého ke kontinentálnímu.

region 
Střední Čechy, okres Nymburk

Přírodní zdroj lázní 
12 minerálních pramenů

Hlavní indikace léčby 
nemoci oběhového ústrojí, a žláz  
s vnitřní sekrecí, dýchací ústrojí

Praha

368 m n. m.

pozdějších dobách a po četných úpravách byl přebudován 
na zámek.

největšího rozkvětu doznalo panství za pánů z Kunštátu. 
Významnou osobností tohoto rodu byl Jiří z Poděbrad, který 
byl v roce 1458 zvolen českým králem. V roce 1472 byly 
Poděbrady povýšeny na město a obdržely čestná práva a 
městský znak.

dominantou náměstí je jezdecká socha krále Jiřího od 
Bohuslava schnircha, která patří k vrcholným dílům české 
monumentální plastiky 19. století, v druhé části náměstí pak 
Mariánský sloup, který byl vztyčen v roce 1765 na památku 
obětem moru zuřícímu ve městě v roce 1714. na náměstí Jiřího 
dále najdeme budovu Městského úřadu Poděbrady, Městské 
knihovny (renesanční budova staré radnice) a Generální 
ředitelství Lázní Poděbrady, a.s.

hiSTorické a Přírodní zajíMavoSTi
Z naměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje 
jako kamenný inundační most z roku 1831. Podél tohoto mos-
tu dojdeme k havířskému kostelíku nanebevzetí Panny Marie. 
Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. havířský kostelík stojí na 
místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců 
vzbouřených kutnohorských havířů. dnešní podoba v novo-
gotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. Autorem 
plastik na průčelí je B. schnirch. Za kostelíkem začíná Obora 
založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí 
zvěře. dnešní návštěvníci se mohou projít lesem s parkovou 
úpravou a prohlédnout si jezdecký areál.

Pokud půjdeme od náměstí směrem na hradec Králové a 
projdeme vpravo nejstarší uličkou ve městě - na dláždění, vy-

hiSTorie a SouČaSnoST
Město Poděbrady leží v malebné Polabské nížině na řece Labi 
50 km východně od hlavního města při dálnici d11. nad-
mořská výška 190 m n.m. řadí Poděbrady mezi nejteplejší 
místa v republice s nejstabilnějším počasím. Město má 13 400 
obyvatel a přibližně stejné množství pacientů a návštěvníků 
město každoročně navštíví.

historie Poděbrad sahá daleko před počátky českého 
státu. Původní osada “pode brody” vznikla v blízkosti brodu 
přes Labe. V druhé polovině 13. století získal Poděbrady 
český král Přemysl Otakar II., který v letech 1262 - 1268 
zbudoval na strategickém místě nad řekou kamenný hrad. V 

edit aut acerspelent acessit issitaes sinciistia que veliciisimet voluptiure 
cuptat iligni restem faccum doluptibus vella ipsanim endipsa nditatat ipsam

nadPiS
Golfová a tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
karlových var a nabízejí návštěvníkům 
neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými 
lesy zůstávají dodnes. Golfová a 
tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území karlových 
var a nabízejí návštěvníkům neopa-
kovatelné sportovní zážitky ve volné 
přírodě. Procházky lázeňskými lesy 
zůstávají dodnes. tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
karlových var a nabízejí návštěvníkům 
neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými 
lesy zůstávají dodnes.
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TiP na zábavu
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. Procház-
ky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.

TiP do měsTa
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přír a nabízejí 
návštěvníkům neopakovatelné sportovní 
zážitky ve volné přírodě. Procház odě. 
Procházky lázeňskými lesy zůstávají.

jdeme na náměstí Anežky české s kostelem Povýšení sv. Kříže. 
Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavba-
mi v 16. a 19. století.

význaMné oSobnoSTi
Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží 
muzeu. Byla postavena v roce 1846 v místě dřevené školy 
založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům slouží i 
památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta 
s barokním vysokým štítem v průčelí.

Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v 
okolí se jmenuje Oškobrh (285m n.m.). Město leží na obou bře-
zích největší české řeky Labe. U plavební komory lze objevit 
staré labské rameno zvané skupice. Procházka v této lokalitě 
patří dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy do 
životního prostředí neztratila nic ze své malebnosti, návštěv-
níky navíc vede naučná stezka s devíti zastaveními. směrem 
na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná Libický 
luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny, 
jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší 
a menší zbytky podobných lesních společenstev se nacházejí 
nedaleko soutoku Labe s cidlinou.

Přírodní LéČivé zdroje
Z naměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje 
jako kamenný inundační most z roku 1831. Podél tohoto mos-
tu dojdeme k havířskému kostelíku nanebevzetí Panny Marie. 
Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. havířský kostelík stojí 
na místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných 
vůdců vzbouřených kutnohorských havířů. dnešní podoba v 
novogotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. Au-
torem plastik na průčelí je B. schnirch. Za kostelíkem začíná 
Obora založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov 
dančí zvěře. dnešní návštěvníci se mohou projít lesem Pokud 
půjdeme od náměstí směrem na hradec Králové a projdeme 
vpravo nejstarší uličkou ve městě - na dláždění, vyjdeme na 
náměstí Anežky české s kostelem Povýšení sv. Kříže. Původně 
gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavbami v 16. a 
19. století.

Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží 
muzeu. Byla postavena v roce 1846 v místě dřevené školy 
založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům slouží i 
památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta 
s barokním vysokým štítem v průčelí.

Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v 
okolí se jmenuje Oškobrh (285m n.m.). Město leží na obou bře-
zích největší české řeky Labe. U plavební komory lze objevit 
staré labské rameno zvané skupice. Procházka v této lokalitě 

patří dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy do 
životního prostředí neztratila nic ze své malebnosti, návštěv-
níky navíc vede naučná stezka s devíti zastaveními. směrem 
na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná Libický 
luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny, 
jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší 
a menší zbytky podobných lesních společenstev se nacházejí 
nedaleko soutoku Labe s cidlinou.
 
Přírodní LéČivé zdroje
Z naměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje 
jako kamenný inundační most z roku 1831. Podél tohoto mos-
tu dojdeme k havířskému kostelíku nanebevzetí Panny Marie. 
Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. havířský kostelík stojí na 
místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců 
vzbouřených kutnohorských havířů. dnešní podoba v novo-
gotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. Autorem 
plastik na průčelí je B. schnirch. Za kostelíkem začíná Obora 
založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí 
zvěře. dnešní návštěvníci se mohou projít lesem s parkovou 
úpravou a prohlédnout si jezdecký areál.

Lázeňské zřídlo

TiP na výleT
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. Procház-
ky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.

nadPiS
Golfová a tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
karlových var a nabízejí návštěvníkům 
neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými 
lesy zůstávají dodnes. Golfová a 
tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území karlových 
var a nabízejí návštěvníkům neopa-
kovatelné sportovní zážitky ve volné 
přírodě. Procházky lázeňskými lesy 
zůstávají dodnes. tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
karlových var a nabízejí návštěvníkům 
neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými 
lesy zůstávají dodnes.
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Lázeňské zřídlo

rehabiLiTace
Z naměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje 
jako kamenný inundační most z roku 1831. Podél tohoto mos-
tu dojdeme k havířskému kostelíku nanebevzetí Panny Marie. 
Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. havířský kostelík stojí na 
místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců 
vzbouřených kutnohorských havířů. dnešní podoba v novo-
gotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. Autorem 
plastik na průčelí je B. schnirch. Za kostelíkem začíná Obora 
založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí 
zvěře. dnešní návštěvníci se mohou projít lesem s parkovou 
úpravou a prohlédnout si jezdecký areál.

LázeňSké doMy, hoTeLy
Pokud půjdeme od náměstí směrem na hradec Králové a 
projdeme vpravo nejstarší uličkou ve městě - na dláždění, vy-
jdeme na náměstí Anežky české s kostelem Povýšení sv. Kříže. 
Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavba-
mi v 16. a 19. století.

Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží 
muzeu. Byla postavena v roce 1846 v místě dřevené školy 
založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům slouží i 
památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta 
s barokním vysokým štítem v průčelí.

voLný ČaS,  SPorT a kuLTura
Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí 
se jmenuje Oškobrh (285m n.m.). Město leží na obou březích 
největší české řeky Labe. U plavební komory lze objevit staré 
labské rameno zvané skupice. Procházka v této lokalitě 
patří dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy 
do životního prostředí neztratila nic ze své malebnosti, 
návštěvníky navíc vede naučná stezka s devíti zastaveními. 
směrem na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná 
Libický luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říční-
mi rameny, jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky 
Labe. Větší a menší zbytky podobných lesních společenstev 
se nacházejí nedaleko soutoku Labe.

Přírodní LéČivé zdroje
Z naměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje 
jako kamenný inundační most z roku 1831. Podél tohoto mos-
tu dojdeme k havířskému kostelíku nanebevzetí Panny Marie. 
Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. havířský kostelík stojí na 
místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců 
vzbouřených kutnohorských havířů. dnešní podoba v novo-
gotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. Autorem 
plastik na průčelí je B. schnirch. Za kostelíkem začíná Obora 

TiP na výleT
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. Procház-
ky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.

TiP na sPorT
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. Procház-
ky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.

LéČebné Procedury
Pokud půjdeme od náměstí směrem na hradec Králové a 
projdeme vpravo nejstarší uličkou ve městě - na dláždění, vy-
jdeme na náměstí Anežky české s kostelem Povýšení sv. Kříže. 
Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavba-
mi v 16. a 19. století.

Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží 
muzeu. Byla postavena v roce 184 památkově chráněný ob-
jekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta 6 v místě dřevené školy 
založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům slouží i 
památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta 
s barokním vysokým štítem v průčelí.

indikace
Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí 
se jmenuje Oškobrh (285m n.m.). Město leží na obou březích 
největší české řeky Labe. U plavební komory lze objevit staré 
labské rameno zvané skupice. Procházka v této lokalitě patří 
dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy do 
životního prostředí neztratila nic ze své malebnosti, návštěv-
na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná Libický 
luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny, 
jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší 
a menší zbytky podobných lesních společenstev se nacházejí 
nedaleko soutoku Labe s cidlinou.

nadPiS
Golfová a tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
karlových var a nabízejí návštěvníkům 
neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými 
lesy zůstávají dodnes. Golfová a 
tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území karlových 
var a nabízejí návštěvníkům neopa-
kovatelné sportovní zážitky ve volné 
přírodě. Procházky lázeňskými lesy 
zůstávají dodnes. tenisová hřiště jsou 
rozložena po celém katastrálním území 
karlových var a nabízejí návštěvníkům 
neopakovatelné sportovní zážitky ve 
volné přírodě. Procházky lázeňskými 
lesy zůstávají dodnes.
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konTakT  
MěStSKý úřad, Jiřího NáMěStí 20,
290 31, Poděbrady
tel: +420 325 600 211, 
Fax: +420 326 144 86
informace@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz

založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí 
zvěře. dnešní návštěvníci se mohou projít lesem s parkovou 
úpravou a prohlédnout si jezdecký areál.

LéČebné Procedury
Pokud půjdeme od náměstí směrem na hradec Králové a 
projdeme vpravo nejstarší uličkou ve městě - na dláždění, vy-
jdeme na náměstí Anežky české s kostelem Povýšení sv. Kříže. 
Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavba-
mi v 16. a 19. století.

Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží 
muzeu. Byla postavena v roce 1846 v místě dřevené školy 
založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům slouží i 
památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta 
s barokním vysokým štítem v průčelí.

indikace
Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí 
se jmenuje Oškobrh (285m n.m.). Město leží na obou březích 
největší české řeky Labe. U plavební komory lze objevit staré 
labské rameno zvané skupice. Procházka v této lokalitě patří 
dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy do 
životního prostředí neztratila nic ze své malebnosti, návštěv-
níky navíc vede naučná stezka s devíti zastaveními. směrem 
na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná Libický 
luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny, 
jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší 
a menší zbytky podobných lesních společenstev se nacházejí 
nedaleko soutoku Labe s cidlinou.

 
rehabiLiTace
Z naměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje 
jako kamenný inundační most z roku 1831. Podél tohoto mos-
tu dojdeme k havířskému kostelíku nanebevzetí Panny Marie. 
Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. havířský kostelík stojí na 
místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců 
vzbouřených kutnohorských havířů. dnešní podoba v novo-
gotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. Autorem 
plastik na průčelí je B. schnirch. Za kostelíkem začíná Obora 
založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí 
zvěře. dnešní návštěvníci se mohou projít lesem s parkovou 
úpravou a prohlédnout si jezdecký areál.

LázeňSké doMy, hoTeLy a zařízení
Pokud půjdeme od náměstí směrem na hradec Králové a 
projdeme vpravo nejstarší uličkou ve městě - na dláždění, vy-
jdeme na náměstí Anežky české s kostelem Povýšení sv. Kříže. 
Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavba-

TiP na výleT
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. Procház-
ky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.

TiP na zábavu
rozhledna
Golfová a tenisová hřiště jsou rozložena po 
celém katastrálním území Karlových Var 
a nabízejí návštěvníkům neopakovatelné 
sportovní zážitky ve volné přírodě. Procház-
ky lázeňskými lesy zůstávají dodnes.
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Jižní Čechy
1 Třeboň 

2 bechyně 

3 Vráž

západní Čechy
4  KonsTanTinoVy Lázně

5  MariánsKé Lázně 

6  Lázně KynžVarT

7  FranTišKoVy Lázně

8  KarLoVy Vary

9  JáchyMoV

severní Čechy
10 bíLina 

11 TepLice 

12 Dubí

13 Lázně LibVerDa

14 osečná

střední Čechy
15 Mšené Lázně

16 Lázně Toušeň

17 poDěbraDy

východní Čechy
18 Lázně bohDaneč

19 Lázně běLohraD

20 JansKé Lázně

21 VeLichoVKy 

22 náchoD

Jesenicko
23 bLuDoV

24 VeLKé Losiny

25 LipoVá Lázně 

26 JeseníK

27 KarLoVa sTuDánKa

střední a severní 
morava
28 KarViná 

29 KLiMKoVice

30 sLaTinice 

31 TepLice naD bečVou 

32 sKaLKa

Jižní a východní 
morava
33 pozLoVice 

34 LuhačoVice 

35 osTrožsKá noVá Ves 

36 hoDonín
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objevte krásu českých lázní

Nadpis
Sdružení lázeňských míst ČR je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní orga-

nizací lázeňských měst a obcí v ČR (dále jen lázeňská místa), na jejichž území se nach-

ázejí lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za 

významnou činnost ve své obci či městě, která má význam pro rozvoj nejen svého místa a 

regionu, ale i ČR. Posláním sdružení je aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů 

pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména ke zlepšování stavu a roz-

voji lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého 

lázeňství a českých lázeňských měst a obcí. Pro dosažení vytyčených cílů usiluje sdružení 

o spolupráci mezi státem, obcemi a občany, lázeňskými organizacemi a sdruženími, ale i o 

spolupráci na mezinárodní úrovni. Zajisté ne druhořadým cílem sdružení je prezentovat a 

spolupracovat při prezentaci českých lázeňských míst jako unikátních cílů pro návštěvníky 

hledající nejen lázeňskou péči, ale i velice zajímavé turistické cíle.

Nadpis
Sdružení lázeňských míst ČR je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní orga-

nizací lázeňských měst a obcí v ČR (dále jen lázeňská místa), na jejichž území se nach-

ázejí lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za 

významnou činnost ve své obci či městě, která má význam pro rozvoj nejen svého místa a 

regionu, ale i ČR. Posláním sdružení je aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů 

pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména ke zlepšování stavu a roz-

voji lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého 

lázeňství a českých lázeňských měst a obcí. Pro dosažení vytyčených cílů usiluje sdružení 

o spolupráci mezi státem, obcemi a občany, lázeňskými organizacemi a sdruženími, ale i o 

spolupráci na mezinárodní úrovni. Zajisté ne druhořadým cílem sdružení je prezentovat a 

spolupracovat při prezentaci českých lázeňských míst jako unikátních cílů pro návštěvníky 

hledající nejen lázeňskou péči, ale i velice zajímavé turistické cíle.
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– JEDEME DO LÁZNÍ

Kongresový sál hotelu Thermal

Přihlášky a informace na e-

mailu: slmcr@seznam.cz

Aktuální program Karlovar-

ského týdne naleznete zde.
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Jižní Čechy západní Čechy

konstantinovy Lázně
mariánské Lázně 
Lázně kynžvart
Františkovy Lázně
karLovy vary
Jáchymov

severní Čechy střední Čechy východní Čechy Jesenicko severní morava Jižní morava
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objevte krásu českých lázní




