
Popis vojenských lázeňských léčeben  

 

VLL Františkovy Lázně – Lázeňský hotel Kijev: hotel prošel v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí, která 

byla zaměřena na recepci a vstupní prostory lázeňského hotelu, prostory pro poskytování léčebných  

a wellness procedur, hlavní chodby hotelové části a fasádu lázeňského hotelu. Ubytování je možné 

zajistit v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením 

se sprchovým koutem, televizorem se satelitním příjmem, telefonem a chladničkou. Na některých 

pokojích je možnost přistýlky. Pokoje standardně nabízí možnost internetového připojení zdarma. 

Léčba ve Františkových Lázních je zaměřena na nemoci pohybového ústrojí, choroby srdce a cévního 

oběhu.  

Více informací naleznete zde: https://www.volareza.cz/vll-frantiskovy-lazne/ 

 

 
 
 
 
VLL Karlovy Vary – Lázeňský hotel Sadový Pramen: hotel disponuje jednolůžkovými i dvoulůžkovými 
pokoji a dvoulůžkovými apartmány, přičemž všechny hotelové pokoje jsou nově zrekonstruované  
a vybavené LCD televizorem se satelitním příjmem, trezorem, chladničkou a fénem. Internetové 
připojení je poskytováno ve všech prostorách hotelu zdarma. Apartmány jsou rozdělené na ložnici  
a oddělený obývací pokoj. V hotelové jídelně jsou formou bohatého švédského stolu podávány 
snídaně, obědy a večeře jsou servírované na základě předchozího výběru z pestré nabídky menu. 
Součástí hotelu je i kavárna Viola s barem, kde jsou organizovány populární taneční večery. Hostům je 
k dispozici také fitness, vlastní balneoprovoz a 24hod. služba zdravotní sestry. Budova je vybavena 
2 výtahy a bezbariérovým vstupem. Hlavními léčebnými indikacemi jsou žaludeční dyspepsie, diabetes 
mellitus, metabolická onemocnění s postižením kloubů a bolestí páteře.  
 
Více informací naleznete zde: https://www.volareza.cz/sadovy-pramen/  
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VLL Teplice – Lázeňský hotel Judita: lázeňský hotel nabízí možnost ubytování v jednolůžkových  

a dvoulůžkových pokojích vybavených vlastním sociálním zařízením se sprchovým koutem nebo vanou, 

televizorem, telefonem, chladničkou a trezorem či uzamykatelnou schránkou. Lázeňská léčebna 

Teplice se specializuje na léčbu pacientů s onemocněním pohybového aparátu, nemocemi periferního 

nervového systému a periferních cév. Součástí lázeňského hotelu je recepce, wifi v celé budově, 

zdravotnický úsek, jídelny, kavárna s terasou a společenským sálem (v kavárně je rovněž knihovna a 2× 

týdně se zde pořádají taneční večery s živou hudbou).  

Více informací naleznete zde: https://www.volareza.cz/vll-teplice/ 

 

 

 

 

 

VLL Jeseník – Lázeňský hotel Albatros, depandance Silesie: v lázeňském hotelu Albatros je možné 

zajistit ubytování ve dvoulůžkových pokojích, vybavených sociálním zařízením, TV/SAT, lednicí, 

telefonem, s možností internetového připojení Wi-Fi zdarma. Na některé pokoje je možné 

přidat přistýlku a k dispozici jsou také jednolůžkové pokoje. Depandance Silesie, která prošla v roce 

2018 kompletní rekonstrukcí, nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Všechny 

pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, TV/SAT, lednicí, telefonem, s možností internetového 

připojení Wi-Fi zdarma. V budově depandance Silesie mohou hosté také využít nově vybudované 

moderní wellness centrum s vířivkou, dále jsou zde poskytovány perličkové koupele, klasické a suché 

masáže i kryo a termoterapie. Léčí se zde onemocnění dýchacího a oběhového ústrojí, dále 

problematika nadváhy a poruchy pohybového aparátu, hlavně vertebrogenní poruchy. 

Více informací naleznete zde: https://www.volareza.cz/vll-jesenik/ 
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