
„U čí nás zkušenost, že přírodní lázně všeobecně pocházejí od vápencových nebo olovnatých žil nebo 
kamencových slojí. A že na mnoha místech teplé lázně vznikají vedle velkých horních měst…“ 

Mathesius (Sarepta) 
 

Jáchymovské lázeňství 
 
Význam Jáchymova jako lázeňského města začal stoupat 

prakticky hned od počátku 20. století. Ale v době dominantní-
ho zájmu o těžbu radioaktivních surovin bylo odkrytí pramenů 
a využívání radioaktivní vody zcela závislé na postupu dolo-
vání. Proto byly dlouho jediným lázeňským zdrojem prameny 
ze šachty Werner (Štěpovy prameny). 

Po rozhodnutí Vídně ověřit životaschopnost nových lázní, 
vydalo Ministerstvo orby pokyn okresnímu lékaři 
v Jáchymově, dr. Leopoldu Gottliebovi, aby radioaktivní vodu 
z Dolu Werner zkoušel pro účely léčebné, a státní důlní správě 
bylo nařízeno dodávat mu pro lázeňské účely z Dolu Werner 
radioaktivní vodu. A tak r. 1906 vznikly v domě pekařského 
mistra Josefa Kühna (nám. Republiky č.p. 282) první dvě ka-
biny provizorních radioaktivních lázní. Radioaktivní vodu 
z Dolu Werner, vzdáleného hodinu chůze, sem přinášel v dře-
věné putně (cca 40 l) havíř Josef Prennig, zvaný Donnerkheil. 

Přestože to původně byly pouze důlní vody, tak překvapi-
vý výsledek léčení, zejména při revmatických onemocněních, 
zapříčinil, že počet pacientů neustále stoupal, takže již roku 
1907 bylo nutno vodu přivážet povozem. 

Roku 1908, po zřízení nového Minister-
stva veřejných prací, kterému začaly podlé-
hat i jáchymovské doly, bylo ve Vídni roz-
hodnuto o generální reorganizaci a jímání 
radioaktivní vody. Vedením lékařských pro-
cedur byl pověřen báňský lékař dr. Adolf 
Langhans. Na rozkaz zmíněného minister-
stva se přikročilo ke stavbě vodovodu radio-
aktivní vody, kterým se měla zachytit, jímat 
a rozvést radioaktivní voda štolou Daniel 
z Dolu Werner až do městské čtvrti. Práce 
vedl vrchní horní správce Josef Štěp. Během 
měsíce bylo 4 325 m dlouhé potrubí polože-
no. V upomínku na tuto pro město význam-
nou událost – otevření radioaktivního vodo-
vodu – byli všichni účastníci stavby, včetně 
okresních orgánů, vyfotografováni před ústím štoly Daniel. 

U c. k. uranové továrny byly urychleně postaveny další 4 kabiny provizorních radioak-
tivních lázní a konečně roku 1911 byl uveden do provozu c. k. Lázeňský ústav pro léčbu radi-
em (dnes Lázeňské centrum Agricola), první lázeňský ústav tohoto typu na světě. Projekt po-
chází od c. k. dvorního architekta Zottera. V roce 1928 byla křídla budovy symetricky poně-
kud protažena. Pacienti byli ubytováni v Radium-Kurhaus-Dependanci (dnes Praha). 

Josef Prennig, 
nosič radioaktivní vody 

slavnostní otevření radioaktivního vodovodu 
(Štěp stojí pod špatně čitelnou bílou cedulí) 



 

 

 
Vidina zisků z perspektivně se rozvíjejícího lázeňství zapříčinila, že už v roce 1912 přiví-

tal nové zákazníky další Radium-Kurhaus, záhy přejmenovaný na Radium-Palace-Hotel. Ten-
to na svou dobu přepychový palác, zařízený původně pro vysokou šlechtu a zámožnou mezi-
národní klientelu, byl vybaven nejmodernějšími technickými vymoženostmi té doby, takže 
např. bylo nemyslitelné, aby každý pokoj nebyl vybaven meziměstským telefonem. 

 

 

zbrusu nový Radium Kurhaus na pohlednici z roku 1912, 
jehož zalomená křídla i klasicizující členění fasády nesporně budí dojem honosnosti 

a pompéznosti 
(nemá zkrátka chybu – lázeňský Karlštejn) 

  
hroby Josefa Prenniga (vlevo) a dr. Adolfa Langhanse na jáchymovském hřbitově (2010) 

  

Léčebný ústav radiový (dobová pohlednice) Radium-Kurhaus-Dependance (dobová pohlednice) 



 

Nový lázeňský ústav postavila podle plánu vídeňského architekta Buriana v letech 1910-
1912 akciová společnost pod vedením hraběte Sylva-Taroucca, který se v okolí Jáchymova 
snažil podnikat i v báňském odvětví. Rozsáhlé terasy s balustrádami a arkádami, s drobnými 
plastikami v duchu nového baroka, které známe dnes, realizoval až v roce 1929 hradecký ho-
teliér Urban, který teprve vtiskl hotelu ten pravý lesk. 

Po 1. světové válce vznikla v rozvíjející se lázeňské čtvrti vlivem konjunktury celá řada 
drobných lázeňských ústavů a soukromých penzionů, které sloužily k sezónnímu ubytování 
pacientů. Počet pacientů stoupl na několik tisíc za rok. Kapacita Štěpových pramenů již nepo-
stačovala, ale potřeba nových zdrojů byla uspokojena až r. 1924 využitím pramene Curie 
z Dolu Svornost. 

Studená válka zapříčinila, že provoz v lázních byl přerušen kvůli těžbě uranové rudy. 
Radiumpalác byl přeměněn na léčebnu ROH (organizace odborů – „Revoluční odborové hnu-
tí“), ostatní budovy lázní sloužily jako ubytovny pro technicko-hospodářské pracovníky n. p. 
Jáchymovské doly. Po vyrabování nerostného bohatství byly v roce 1963 státní lázně uvedeny 
do řádného provozu a Jáchymov se opět zařadil mezi lázeňská města. 

Obnovená lázeňská organizace měla v r. 1964 k dispozici 320 lázeňských lůžek. Mohut-
ný rozvoj lázeňství v 60. a 70. letech umožnil rozšíření o další lázeňské domy – Lužici, Bla-
ník, Dášenku, Dalibora a Union. Příliv pacientů neustále stoupal, takže z kapacitních důvodů 
bylo nutné vybudovat nový moderní lázeňský hotel. Nový léčebný ústav – Sanatorium aka-
demika Františka Běhounka, pojmenovaný na počest významného českého fyzika, byl slav-
nostně otevřen roku 1975. 

Během 80. let zájem o jáchymovské lázně neustále vzrůstal, takže byla zahájena výstav-
ba dalšího hotelu, která byla dokončena v roce 1992. Hotel nese jméno Curie. Celková kapa-
cita jáchymovských státních lázní tak dosáhla asi 1 200 lůžek. Na počátku devadesátých let 
ročně navštěvovalo jáchymovské lázně přes 17 000 pacientů. 

Jáchymovské lázně byly v roce 1992 odstátněny a podle privatizačního projektu vznikla 
akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov. Jako zajímavost lze uvést, že jáchymovské láz-
ně jsou jediné lázeňské zařízení na světě, které vlastní hlubinný důl (Svornost) a zaměstnávají 
kromě obvyklých pracovníků i hornický personál. 

Mění se doba, měníme se i my. Nejstarší lázeňské zařízení světa (dnes Agricola) se po-
zvolna mění v obchoďák se zdravím. V jáchymovských radonových lázních obdržíme 
i ozdravnou koupel v čokoládě, nabízena je i romantická koupel pro dva – Afrodite. K vaně 
náleží sklenka šampaňského, ale jestli s sebou nutně musíte mít vlastního partnera, o tom se 
lázeňské propagační materiály nezmiňují. 

 

 

  

c. k. Lázeňský ústav pro léčbu radiem podle původního 
projektu (1911) 

nejstarší lázeňské zařízení světa (dnes Agricola) po 
přestavbě (1928) 



 

 

už i v lázeňském plátku oficielně považují 
Agricolu za ženskou (2010) 

 
někdejší c. k. Lázeňský ústav pro léčbu radiem, dnes Lázeňské centrum Agricola, 

první lázeňský ústav tohoto typu na světě 
 

(Barák víceméně pořád stejný, zato mozkový inovační potenciál dneška nevídaný – tak to je ten pravý moderní 
pokrok, nejapně přejmenovat historii? Když už, tak logičtější by bylo použít jméno Štěp, neboť tento pán, pro 
současné Lázně ale bohužel nevýznamný, protože to byl pouhý báňský inženýr, se nejvíce zasloužil o založení 
na světě prvních radioaktivních lázní, nikoli Agricola, který se jako lékař sice kdysi živil, ale světový věhlas 
získal až jako expert přes hornictví a hutnictví. Tragikomedie názvu pak vyvrcholí v okamžiku, když z úst „ma-
nažerů“ Lázní zaslechnete název Agricola skloňovaný v ženském rodě. Nejenže to svědčí o tom, že málokdo 
vůbec ví, že nějaká či nějaký Agricola vůbec kdy existovali, ale ukazuje to prozíravost někdejších architektů 
zbrusu nového typu lázeňství. Do původního názvu nevložili ani jméno např. císaře mocnářství, ani jiného po-
tentáta, zkrátka žádného konkrétního Pepíka či Honzíka, který by mohl v budoucnu někomu vadit, nýbrž nesmr-
telný název nově objeveného prvku, který se navíc stal na dlouhou dobu nedílnou součástí jáchymovského lé-
čebného procesu a Jáchymov svého času celosvětově proslavil. Možná to ale bude třeba tím, že dnes si už ple-
teme i radium a rádio, takže to je vlastně jedno. Hodinky nebo holinky, vždyť obojí se natahuje! 

Vskutku pravá to doba osvícených, moudrých a vzdělaných ředitelů.) 
(2007) 



 

 

 


