
JAK DO LÁZNÍ
 Nechte si vystavit Návrh na lázeňskou péči

Návrh na lázeňskou péči vystavuje praktický nebo odborný lékař s přiložením lékařských zpráv od specialistů. Lékař zde do-
kladuje potřebnost lázeňské péče a uvádí i konkrétní lázně vhodné pro Vaši diagnózu. Jaké lázně to budou, si můžete vybrat. 
Bude-li indikace příslušející k nám do Teplic (zjistíte na zadní straně tohoto letáku), může lékař na Vaše přání předepsat pobyt 
v Lázních Teplice v Čechách.

 Vyčkejte na posouzení revizního lékaře 

Lékař předá Váš návrh zdravotní pojišťovně. Zde nárok posoudí revizní lékař a vyjádří své stanovisko:

 Jedete do lázní 

Jedete-li do Lázní Teplice v Čechách, ve zvacím dopise máte uvedeno vše potřebné. Kde se po příjezdu přihlásit, vše ohledně 
potřebných plateb i na co nezapomenout. Do zavazadla si určitě zabalte plavky a pantofle k bazénu, pohodlný oděv a obuv 
na rehabilitační cvičení. Pokud užíváte nějaké léky, nezapomeňte si vzít jejich dostatečné množství na celou délku pobytu. 
Užitečné budou i společenské šaty, pro klavírní večery v lázeňské restauraci i na koncerty v sousedním divadle či Domě kul-
tury. Město skýtá pestrou kulturní nabídku pro milovníky jazzu, klasiky, kina i divadla.

Bez návrhu se neobejdeme. Rezervaci je možné provést až na základě schváleného a platného návrhu doručeného do našich lázní.
Poradíme na tel.: 417 977 444.
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Revizní lékař schválí
Komplexní lázeňskou péči.

To znamená, že léčení plně 
hradí zdravotní pojišťovna, 
stravování a  ubytování hradí 
v základním standardu.

Schválený návrh zdravotní 
pojišťovna odešle do  lázní 
uvedených na  Vašem návr-
hu. V lázních je na podkladě 
Vašeho návrhu na  lázeňskou 
péči vytvořena rezervace. 
Zhruba 2 týdny před nástu-
pem obdržíte zvací dopis 
s potřebnými informacemi.  

Revizní lékař schválí
Příspěvkovou láz. péči.

To znamená, že léčení hra-
dí plně zdravotní pojišťovna. 
Ubytování a stravování hradíte 
sami přímo v lázních.

Schválený návrh zdravotní 
pojišťovna odešle přímo do 
lázní nebo Vám. 
Dojde-li návrh Vám, obrátí-
te se na naše lázně a pošlete 
návrh pro přípravu rezervace. 
Zhruba  2 týdny před nástu-
pem obdržíte zvací dopis 
s potřebnými informacemi. 

Revizní lékař návrh 
zamítne.

Do lázní lze i bez lékařského 
doporučení. Jako samoplát-
ce si vyberete Léčebný pobyt 
Klasik, objednat si jej lze na:

www.lazneteplice.cz

Spolupracují s námi všechny zdravotní pojišťovny v ČR.

2.1. - 23.12.2023



Komplexní lázeňská péče

Je potřeba doprovod?

Pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou. 
Léčení plně hradí zdravotní pojišťovna, stravování 
a ubytování hradí v základním standardu. 

Pokud to zdravotní stav vyžaduje, může revizní lékař zdravotní pojišťovny schválit na návrh ošetřujícího lékaře pobyt průvodce. Zdra-
votní pojišťovna pak hradí i ubytování a stravování pro doprovodnou osobu. Tím se rozumí osoba ubytovaná společně v jednom 
pokoji s léčícím se hostem čerpajícím Komplexní lázeňskou péči, a to po celou dobu pobytu. Pokud není doprovod zdravotní pojiš-
ťovnou schválen, Lázně Teplice v Čechách mají připravenu zvýhodněnou nabídku pro doprovázející osobu:

Léčení v Lázních Teplice v Čechách spojuje 
vodoléčbu v termálním prameni, odbornou 
rehabilitaci a specializované terapie na kon-
krétní obtíže. Vše v programu připraveném 
na míru lázeňským lékařem.

V  Lázních Teplice v  Čechách mají hosté 
k dispozici výběr ze 4 typů snídaní, k obědu 
a večeři pak výběr ze 3 druhů hlavních jídel, 
vodu a čaj. Za příplatek 300 Kč/den lze do-
koupit nadstandardní stravu zahrnující větší 
výběr hlavních jídel, nápojů a přístup k salá-
tovému bufetu. 

Základním standardem ubytování se rozu-
mí dvoulůžkový pokoj (s oddělenými lůžky) 
se základním vybavením. Pokoje s  vyšším 
vybavením nad rámec úhrady zdravotní 
pojišťovny (lednice, TV, jednolůžkový pokoj 
apod.) jsou spojeny s doplatkem dle kon-
krétní kategorie ubytování. O výši doplatku 
(přehledně v  tabulce) vždy informujeme 
ve  zvacím dopise, který obdržíte zhruba          
2 týdny před termínem nástupu.

Délka komplexní lázeňské péče je stano-
vena platným indikačním seznamem. Dle 
typu indikace je to 21 nebo 28 dní (celý se-
znam na  zadní straně). Platnost návrhu 
na Komplexní lázeňskou péči je zpravidla 3 
měsíce od data schválení revizním lékařem. 
Tato doba se může lišit u jednotlivých indi-
kací, kdy je platnost řízena například datem 
operačního zákroku nebo úrazu. Komplexní 
lázeňská péče je čerpána u pracujících osob 
v  pracovní neschopnosti. E-neschopenku 
vystaví lázeňský lékař. Nástup na léčbu může 
být pouze při platném návrhu, a to nejpoz-
ději v posledním dni platnosti návrhu.

POBYT PRO 
DOPROVOD
obsahuje ubytování s pl-
nou penzí a je určen pro 
ty, kteří doprovázejí kli-
enty čerpající Komplex-
ní nebo Příspěvkovou 
lázeňskou péči. Ke  kaž-
dému pobytu může být 
k  dispozici pouze jeden 
dospělý doprovod. Pobyt 
není možné poskytnout 
v případě, že daný klient 
čerpající Komplexní nebo 
Příspěvkovou lázeňskou 
péči má již doprovod 
schválený v rámci návrhu 
zdravotní pojišťovny. 

LÁZEŇSKÝ DŮM

LÁZEŇSKÝ DŮM 
BEETHOVEN
 
 

CÍSAŘSKÉ 
LÁZNĚ

KAMENNÉ 
LÁZNĚ

DEPANDANCE 
SADOVÉ LÁZNĚ

DEPANDANCE 
JIRÁSEK

NOVÉ LÁZNĚ

KATEGORIE 
UBYTOVÁNÍ

jednolůžkový
dvoulůžkový
dvoulůžkový II. kat.
dvoulůžkový 
Comfort

jednolůžkový
dvoulůžkový

jednolůžkový
dvoulůžkový
dvoulůžkový II. kat.

jednolůžkový
jednolůžkový twin
dvoulůžkový 

jednolůžkový 
dvoulůžkový
dvoulůžkový plus

dvoulůžkový
dvoulůžkový II. kat.
čtyřlůžkový II. kat.

ZA 
OSOBU 
A NOC

750
250
0**
500

750
250

750
250
150

600
500
100

650
0

250

250
0
0

ZA 
OSOBU 

A POBYT 
NA 21 dní

15 750
5 250

0
10 500

15 750
5 250

15 750
5 250
3 150

12 600
10 500
2 100

13650
0

5 250

5 250
0
0

ZA 
OSOBU 

A POBYT 
NA 28 dní

21 000
7 000

0
14 000

21 000
7 000

21 000
7 000
4 200

16 800
14 000
2 800

18 200
0

7000

7000
0
0

LÁZEŇSKÝ DŮM

BEETHOVEN
 

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

KAMENNÉ LÁZNĚ

DEPANDANCE 
SADOVÉ LÁZNĚ

DEPANDANCE 
JIRÁSEK

POKOJ

dvoulůžkový
dvoulůžkový COMFORT

dvoulůžkový

dvoulůžkový

dvoulůžkový

dvoulůžkový
dvoulůžkový plus

ZIMNÍ 
SEZÓNA
2.1. - 28.2.
1.11. - 23.12.

925
1 175

925

925

825

825
925

VEDLEJŠÍ 
SEZÓNA
1.3. - 30.4.
1.10. - 31.10.

1 175
1 425

1 175

1 175

1 075

1 075
1 175

HLAVNÍ 
SEZÓNA 
1.5. - 30.9.

 

1 425 
1 675

1 425

1 425

1 325

1 325
1425

Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu a noc při plném obsazení lůžek na pokoji. 
Poplatek za neobsazené lůžko činí 750 Kč za noc. **Pokoj není vybaven TV a lednicí.

DOPLATEK V KČ V ROCE 2023

Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu a noc při plném obsazení lůžek na pokoji. 
Uvedené ceny nezahrnují Poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/den, který se hradí na místě.

Poradíme na tel.:  417 977 444



Příspěvková lázeňská péče Pobyt částečně hrazený zdravotní pojišťovnou. 
Léčení hradí zdravotní pojišťovna, stravování 
a ubytování hradíte sami přímo v lázních. 

Léčení v  Lázních Teplice v  Če-
chách spojuje vodoléčbu v  ter-
málním prameni, odbornou re-
habilitaci a specializované terapie 
na konkrétní obtíže. Vše v progra-
mu připraveném na míru lázeň-
ským lékařem.

V Lázních Teplice v Čechách mají 
hosté k dispozici výběr ze 4 typů 
snídaní, k obědu a večeři pak vý-
běr ze 3 druhů hlavních jídel, vodu 
a čaj. Za příplatek 300 Kč/den lze 
dokoupit nadstandardní stravu 
zahrnující větší výběr hlavních 
jídel, nápojů a přístup k salátové-
mu bufetu.

Ubytování je k dispozici ve dvou-
lůžkových i  jednolůžkových po-
kojích. Vaši volbu nám prosím při-
pojte k návrhu na lázeňskou péči, 
abychom už v okamžiku doruče-
ní mohli s Vaším přáním pracovat. 
Rezervaci a  celkovou kalkulaci 
budete mít uvedenu i ve zvacím 
dopise, který obdržíte zhruba         
2 týdny před termínem nástupu.

Délka Příspěvkové lázeňské péče 
je stanovena platným indikač-
ním seznamem (zjistíte na zadní 
straně) a může ji poskytovat vý-
hradně registrované zdravotnické 
zařízení lůžkové péče, není tedy 
možné docházet na léčbu z do-
mova nebo jiného ubytovacího 
zařízení. Platnost návrhu na  Pří-
spěvkovou lázeňskou péči je          
6 měsíců od  data schválení re-
vizním lékařem. Nástup na léčbu 
je potřeba stihnout v rámci této 
lhůty, a to nejpozději v posledním 
dni platnosti návrhu. Příspěvková 
lázeňská péče je čerpána u pra-
cujících osob jako dovolená. 

LÁZEŇSKÝ DŮM

LÁZEŇSKÝ DŮM 
BEETHOVEN
 

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

KAMENNÉ LÁZNĚ

DEPANDANCE 
SADOVÉ LÁZNĚ

DEPANDANCE 
JIRÁSEK

POKOJ

jednolůžkový
dvoulůžkový
dvoulůžkový Comfort

jednolůžkový
dvoulůžkový

jednolůžkový
dvoulůžkový

jednolůžkový twin
jednolůžkový
dvoulůžkový

jednolůžkový 
dvoulůžkový
dvoulůžkový plus

ZIMNÍ 
SEZÓNA
2.1. - 28.2.
1.11. - 23.12.

1 225
925
1 175

1 225
925

1 225
925

1 025
1 125
825

1 125
825
925

VEDLEJŠÍ 
SEZÓNA
1.3. - 30.4.
1.10. - 31.10.

1 475
1 175
1 425

1 475
1 175

1 475
1 175

1 275
1 375
1 075

1 375
1 075
1 175

HLAVNÍ 
SEZÓNA 
1.5. - 30.9.

 

1 725
1 425
1 675

1 725
1 425

1 725
1 425

1 525
1 625
1 325

1 625
1 325
1425

Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu a noc při plném obsazení lůžek na pokoji. Poplatek za ne-
obsazené lůžko činí 750 Kč za noc. Uvedené ceny nezahrnují Poplatek z pobytu ve výši 21 
Kč/den, který se hradí na místě.

Poradíme na tel.:  417 977 444



Co léčíme v Lázních Teplice v Čechách?

KONTRAINDIKACE
Závažné infekční nemoci, nemoci v akutním stádiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze 
a tromboflebitidě, labilní a dekompensovaný diabetes mellitus, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory, nezaléčená 
epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, nesoběstačnost, inkontinence (neplatí pro dětské indikace), 
těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg)

NEMOCI NERVOVÉ

VI/1

VI/2

VI/3

VI/4

VI/5

VI/6

VI/7

VI/8

VI/9

VI/10

VI/11

XXVI/1

XXVI/2

XXVI/3

XXVI/4

XXVI/5

VII/1

VII/2

VII/3

VII/4

VII/5

VII/6

VII/7

VII/8

VII/9

VII/10

VII/11

VII/12

XXVII/1

XXVII/2

XXVII/3

XXVII/4

XXVII/5

XXVII/6

XXVII/7

Obrna lícního nervu, Postpoliomyeli-
tický syndrom, Chabé obrny

Polyneuropatie

Kořenové syndromy

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva

Hemiparézy a paraparézy

Stavy po operacích mozku, míchy

Roztroušená skleróza

Nervosvalová onemocnění

Syringomyelie

Dětská mozková obrna

Parkinsonova nemoc

Syndrom periferního motorického 
neuronu 

Svalová dystrofie

Dětská mozková obrna 

Jiné hybné poruchy centrálního 
původu

Kořenové syndromy vertebrogenního 
původu

Revmatoidní artritis

Bechtěrevova nemoc

Ostatní spondartritis, sekundární 
artritis

Mimokloubní revmatismus, difúzní 
onemocnění pojiva

Osteoporóza, kostní změny z povolání

Bolestivé syndromy šlach, svalů, 
kloubů

Koxartroza, gonartroza

Artrózy v ostatních lokalizacích, 
artropatie

Chronický vertebrogenní algický 
syndrom

Stavy po operacích s použitím 
kloubních náhrad

Stavy po úrazech a ortopedických 
operacích

Stavy po amputacích dolní končetiny 
s vybavením protézou

Juvenilní chronická artritis, jiná chro-
nická revmatická onemocnění 

Vrozené či získané ortopedické vady 

Stavy po úrazech a ortopedických 
operacích 

Skoliózy 

Osteochondrózy, Morbus Perthes, 
osteoporóza

Morbus Scheuermann 

Vertebrogenní algický syndrom

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů

KLP 21 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů,

KLP 21 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů,
PLP 21/14 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů
PLP 21/14 dnů

KLP 21 dnů

KLP 28 dnů 

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

KLP 28 dnů

 KLP 28 dnů

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Komplexní lázeňská péče (KLP),  
Příspěvková lázeňská péče (PLP)

Kdy je nutné návštěvu lázní odložit?

Jak do lázní 2023 Platí od 2.1. do 23.12. 2023. Změna vyhrazena. Lázně Teplice v Čechách a.s. | Mlýnská 253 | 
415 38 Teplice | Česká republika. Tel.: +420417977444 | E-mail: info@lazneteplice.cz | www.lazneteplice.cz

Poradíme na tel.: 417 977 444 

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dle zákona 1/2015 Sb. příloha č.5.
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