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LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s. Preventivní a léčebné

programy pro deti
v Mariánských Lázních

V lázeňském hotelu Centrální Lázně je 

soustředěna léčba dětí ve věku 6 – 15 let

v doprovodu rodičů. 

Na základě dovezené lékařské zprávy a po 

vstupní prohlídce pediatrem se specializací 

v balneologii a léčebné rehabilitaci, je Vašemu 

dítěti sestaven individuální léčebný plán 

z optimálně vybraných

procedur u indikací:

Onemocnění ledvin a močových cest

Nemoci dýchacího ústrojí

Gynekologická onemocnění

Chronické a opakované záněty ledvin

a močových cest, stavy po operacích močového 

ústrojí, ledvinové a močové kaménky po 

spontánním odchodu, operaci nebo jejich 

drcení. Jsme jediní na světě, kteří kombinují 

účinek přírodních léčivých zdrojů – minerální 

vody, zřídelního plynu a rašeliny s nácvikem 

správného močení moderními metodami – 

myofeedback, alarm, bladder drill u funkčních 

poruch močení jako je overactiv bladder 

(dráždivý močový měchýř), dysfunkční 

mikce (přerušované močení, zbytková moč 

v močovém měchýři, umočování v denních 

hodinách) a enuréza (noční pomočování). Tyto 

poruchy se mohou vyskytovat samostatně 

nebo jsou provázeny opakovanými záněty ledvin 

a močového měchýře nebo vezikoureterálním 

refluxem. Může také docházet k zácpě, sklonu 

k zácpě nebo umazávání kalhotek od stolice 

(enkopresa).

Gynekologické záněty a stavy po operacích 

v malé pánvi zejména po komplikované operaci  

zánětu slepého střeva nebo jiné gynekologické 

operaci jako prevence poruch plodnosti 

v dospělém věku.

Opakované katary horních 

cest dýchacích, angíny, 

sinusitídy, alergické 

rýmy, opakované záněty 

průdušek, plic a astma 

bronchiale.

Doporučená doba lázeňské léčby nemocného 

dítěte jsou 3 – 4 týdny jedenkrát ročně nebo

2 týdny dvakrát ročně.

Klasický léčebný pobyt pro děti zahrnuje vstupní 

a závěrečné lékařské vyšetření, kontrolní vyšetření 

dle potřeby, závěrečnou lékařskou zprávu

a základní laboratorní vyšetření, které zahrnuje 

vyšetření krve, moče a u funkčních poruch mikce 

(u 3 - 4 týdenních pobytů) také změření zbytkové 

moči ultrazvukem. Počet procedur v léčebném 

plánu se řídí zdravotním stavem dítěte.

U preventivních programů (prevence 

civilizačních chorob) se zaměřujeme na léčbu 

vadného držení těla včetně plochých nohou, 

obesitu, nácvik správného dýchání, stravovací 

návyky, posílení nespecifické obranyschopnosti 

a fyzické zdatnosti dětí.

Preventivní a léčebné programy pro deti s hrošíkem Mariánkem

Dětská masáž Rehabilitační cvičení Inhalace minerální vodyMíčkování



Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. nabízí 

unikátní a prověřený systém léčení dětí

s využitím procedur z přírodních zdrojů. 

Klasický léčebný pobyt pro děti je nabízen 

dětem od 6 let a je zaměřen především na 

léčbu dětských onemocnění pohybového 

aparátu, ledvin a močových cest, dýchacích 

cest a gynekologických onemocnění. 

Preventivní dětské léčebné programy jsou 

nabízeny dětem v doprovodu rodičů již od 4 let.

Všechny programy probíhají pod dohledem 

zkušeného dětského balneologa.

s hrošíkem Mariánkem
Minimální doba pobytu je 7 nocí.

Preventivní program pro zdravé děti v doprovodu 

rodičů je zaměřen na posílení imunitního systému 

a správný rozvoj pohybového aparátu. K dispozici 

Baby friendly pokoje, dětské koutky a dětské hřiště.

Pobyt zahrnuje: 7x ubytování, polopenzi formou 

dětských menu, nápoje pro dítě (čaj, džus)

k dispozici celý den, vstupní konzultaci

s pediatrem, pitnou kúru.

Léčebné procedury: 3x inhalace minerální vody, 

2x vitasalin (společně s doprovodem), 1x solná 

jeskyně (45 min., společně s doprovodem),

2x nácvik míčkování hrudníku (ve skupině),

1x nácvik správného držení těla s dechovými 

cviky a cviky pro ploché nohy (ve skupině), volný 

vstup do bazénu (společně s doprovodem). 

Minimální doba pobytu je 7 nocí.

Preventivní program pro zdravé děti v doprovodu 

rodičů je zaměřen na posílení imunitního systému

a správný rozvoj pohybového aparátu. K dispozici

Baby friendly pokoje, dětské koutky a dětské hřiště.

Pobyt zahrnuje: 7x ubytování, polopenzi formou 

dětských menu, nápoje pro dítě (čaj, džus)

k dispozici celý den, vstupní konzultaci

s pediatrem, pitnou kúru.

Léčebné procedury: 3x inhalace minerální vody, 

1x cvičení na míčích pro správné držení těla

(ve skupině), 1x nordic walking k Prelátovu

prameni (společně s doprovodem), 1x solná

jeskyně (45 min., společně s doprovodem),

2x minerální koupel nebo 2x suchá plynová

koupel CO
2
, volný vstup do bazénu (společně

s doprovodem). 

Minimální doba pobytu je 7 nocí.

Pobyt zahrnuje: 7x ubytování, plnou penzi 

formou dětských menu a nápojů (popř. diety, 

určí-li lékař), lékařské vstupní a závěrečné 

vyšetření, kontrolní vyšetření dle potřeby, 

laboratorní vyšetření, závěrečnou lékařskou 

zprávu a max. 21 léčebných procedur týdně. 

Dětský lékař sestaví na základě vstupní lékařské 

prohlídky léčebný plán s 2 – 3 procedurami 

denně, stanoví pitnou kúru, popř. dietní režim.

Nezapomeňte si s sebou vzít lékařskou zprávu

 o zdravotním stavu dítěte (napsanou na PC 

nebo psacím stroji).

Nezapomeňte vzít předepsané léky pro své dítě.

Doprovázejte děti po celou dobu procedur.

Ujistěte se, že dítě odpočívá mezi procedurami.

Nenechávejte děti volně běhat

Rady lékareDetské programy Volný čas

 bez dozoru dospělé osoby 

pro nebezpečí úrazu.

Akutní případy

 budou řešeny ve

 spolupráci s poho-

 tovostní službou

 mimo hotel.

Pro malé ratolesti jsou v našich hotelech 

připraveny dětské koutky, venkovní

dětské hřiště u hotelu Centrální Lázně,

v blízkosti se nachází přírodní park Prelát 

s mnoha atrakcemi a nově otevřené 

lanové centrum, které je nejen adre-

nalinovým zážitkem pro dospělé, ale 

i dobrodružstvím pro děti již od 3 let. 

Děti mohou také obdivovat miniatury 

českých hradů a zámků v miniatur-

parku Boheminium, navštívit minizoo 

v Lázních Kynžvart nebo zoologickou 

zahradu a dinopark v Plzni.

Na vyžádání zajistíme babysitting.

Klasický léčebný pobyt
pro deti od 6 let

Preventivní lázenský pobyt
pro deti od 4 do 7 let

Preventivní lázenský pobyt
pro deti od 7 do 12 let

Minerální uhličitá koupel Suchá uhličitá koupel Rašelinový zábal MUDr. Drahomíra Nečasová


