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České národní poklady a jejich stáčení do lahví



NEJVÝZNAMĚJŠÍ ZŘÍDELNÍ LOKALITA SVĚTA
Na tomto místě se psaly dějiny evropského lázeňství, odehrávaly se zde historické objevy chemických 
prvků, objevovaly zákony geologie a uváděly do provozu evropské technické novinky.  Jedná se o budovy 
lobkovického knížecího průmyslového a obchodního ředitelství zřídel. Zdejší provoz byl z učebnic známý 
jako vzor kvality dětem z celého Rakousko-Uherska a díky významů lázeňských pramenů se Bílina nazýva-
la „německé Vichy“.

BÍLINSKÉ LÉČIVÉ PRAMENY a jejich vliv na světovou farmacii

Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda, dva fenomény evropského lázeňství, které se pyšní mnoha NEJ a 
prvenstvími:
•	 Díky svému složení jsou nejlepší vody svého typu
•	 Patří k českému národnímu bohatství
•	 Od 18. století vyváženy po celém civilizovaném světě
•	 Stály u vzniku českého lázeňství a lázeňských měst
•	 Jsou to nejstarší značky německého 

nápojového průmyslu
•	 Bílinské vody daly jméno prvnímu globálnímu produktu farmacie
•	 Jsou stáčeny BEZ ÚPRAV přímo do lahví (velmi vzácný jev)

www.pitnekury.cz/exkurze K. Bašta. Tel: 734 841 981



CO JE „ŘEDITELSTVÍ  ZŘÍDEL“?
Jsme česká firma která provádí službu stáčení lázeňských pramenů do lahví. Prameny jsou majetkem Čes-
ké Republiky a podléhají Ministerstvu zdravotnictví. Naše firma je držitelem oprávnění k prodeji výtěžků z 
přírodních léčivých zdrojů. Díky tomu je toto české národní bohatství dostupné v obchodech a LÉKÁRNÁCH 
pro domácí pitné kúry.

LÁZEŇSKÝ RESTAURANT, OBČERSTVENÍ
 Pokud právě čekáte na další kolo exkurze, můžete mezitím navštívit RESTAURANT před budovou 
stáčírny nebo Lobkovicův Café Pavillon přivezený z národní průmyslové výstavy v roce 1891. Lázeň-
ský restaurant nechal vystavět bílinský kníže Mořic Lobkovic na konci 19. století a dodnes slouží svému 
účelu.



TRASA PROHLÍDKY UVNITŘ STÁČÍRNY
Co u nás uvidíte?
•	 Úvodní slovo a představení místa a unikátních pramenů
•	 Vstup do prostorů stáčírny. Nazutí návleků.
•	 Představení stavebního řešení výroby
•	 Rozdávání ochutnávkových pohárků
•	 Ochutnávka pramenů Bílinské kyselky ze zdroje
•	 Prohlídka komponent stáčecí technologie
•	 Povídání o historii technologie stáčení
•	 Prodej lázeňských pramenů za ceny stáčírny

KDY JSOU EXKURZE?
www.pitnekury.cz/exkurze

Lázeňské prameny je možné zakoupit v podnikové prodejně zřídel a také v síti lékáren a obchodních řetězců

Hlavní exkurze
jsou každých 14
dní v sobotu.
První kolo začíná
v 11:00.

Objednávky jiných
termínů pro
skupiny na
telefonu:

734 841 981
Karel Bašta
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