
I voda se tu vymkla zvyklostem. Aniž osvěžuje, léčí. 
 

Lázně 
 
Začátkem 20. století, v souvislosti s objevením praktického použití radia, začal stoupat 

význam Jáchymova i jako lázeňského města. Po vídeňské anabázi, kdy Štěp na Ministerstvu 
orby nadhodil možnost zřízení prvních radioaktivních lázní, se už od r. 1906 dům pekaře 
Josefa Kühna (dnes náměstí Republiky čp. 282) pyšnil v pravdě honosným názvem – Radio-
aktivní lázně, Lázeňský ústav. 

Překvapivý výsledek léčení zapříčinil, že počet pacientů 
neustále stoupal (ze 30 v r. 1906 na 50 v r. 1907), takže již 
roku 1907 nepostačovala Prennigova osobní donáška vody 
v putně, nýbrž ji bylo nutné přivážet povozem. Tím značně 
vzrostly i náklady. Jedna radioaktivní lázeň tehdy stála tři 
rakouské koruny (bez lékařova honoráře), což byla cena dvou 
velmi dobrých obědů. Proto musel 1 korunu dr. Gottlieb, který 
na léčbu dohlížel, odvádět státní důlní správě ke hrazení zvý-
šených nákladů. Nepřetržitě rostoucí množství lázeňských 
hostů si vynutilo nejen výstavbu nových lázeňských prostor 
(u uranové továrny), ale i stavbu vodovodu radioaktivní vody, 
kterým se měla radioaktivní voda z Dolu Werner dopravit 
štolou Daniel až do městské čtvrti. Pod vedením vrchního 
horního správce Štěpa, za extrémně těžkých pracovních 
a klimatických podmínek v době jarního tání, horníci obětavě 
splnili tento náročný úkol za necelý jeden měsíc (délka polo-
ženého potrubí byla 4 325 m), takže 29. dubna 1908 bylo 
přikročeno k tlakové zkoušce vybudovaného vodovodu. (Po 
vybudování nového lázeňského vodovodu štolou Curie v roce 
1961 byl původní starý vodovod, složený ze 4 m dlouhých jutovaných mannesmannových 
trubek, ponechán pracovníky n. p. Jáchymovské doly svému osudu. Dodnes nebyl tento vo-
dovod ze štoly Daniel odstraněn.) 

 

 
Ale ani tato dvě lázeňská provizoria (v uranové továrně a u pekaře Kühna) zdaleka nesta-

čila. Objevily se dokonce spory o to, zda radioaktivní voda z Jáchymova je vůbec českého 
původu. Zejména saská strana Krušných hor si pod vidinou velkého zisku přivlastňovala 
právo na jáchymovskou radioaktivní vodu. 

první jáchymovský lázeňský lékař 
dr. Leopold Gottlieb 

 

 

 
slavnostní dokončení vodovodu 

(Štěp stojí pod bílou tabulkou bez čitelného textu) 
 vodovodní řad dnes (2004) 

(štola Curie, patro Daniel) 



 

Protože počet pacientů i nadále stoupal 
– r. 1909 to bylo již 268 a r. 1910 již 373 
hostů, bylo rozhodnuto nadřízeným minis-
terstvem postavit nový moderní lázeňský 
ústav pro léčbu radiem (k. k. Kuranstalt für 
Radiumtherapie, Lázeňská budova, tj. dneš-
ní Agricola). Stavba byla oficiálně zahájena 
v květnu r. 1910. Práce probíhaly velmi 
rychle a pod tlakem pacientů bylo již 
1. července 1911 otevřeno v novém lázeň-
ském ústavu 6 provizorních kabin. Dne 
22. října 1911 byl nový státní lázeňský ústav 
slavnostně otevřen a předán k veřejnému 
využití. Tehdy, za doprovodu hornické 
kapely, se sešla celá početná obec jáchy-
movská ke slavnostnímu ceremoniálu. 
Sekční šéf ministerstva veřejných prací ve 
Vídni, Emil Homann, při slavnostním pro-
jevu prohlásil, že se jedná o vůbec první 
lázeňský ústav tohoto typu na světě. Nová 
lázeňská budova byla v provozu jen 
v letních měsících od května do konce září. 
Byla vybavena 42 kabinami se salonními 
koupelemi a koupelnami 1.-3. třídy, ústřed-
ním topením, elektrickým osvětlením 
a domácím telefonem. Lázeňská dvorana sloužila zároveň pro pitné kůry. Kromě společenské 
místnosti, čítárny a lékařsko-chemické pracovny byly v budově i sušírny prádla, prádelna 
a v podzemí kotelna. Ubytování lázeňská budova neposkytovala. Pacienti byli ubytováni 
v nově postavené Dependanci (dnešní lázeňský ústav Praha). Až do r. 1921 byla v budově 
prováděna i léčba prozařováním radiem (radiumterapie, známé krabičky), později se tato 
léčba přemístila do nově otevřených ústavů. Dnešní význam lázeňské budovy je spíše histo-
rický. 

V Jáchymově se tehdy léčilo třemi způ-
soby. Koupelemi v radioaktivní vodě, pitím 
radioaktivní vody a ozařováním radiem. 
Vidina zisků z perspektivně se rozvíjejícího 
lázeňství zapříčinila, že se městská obec 
jáchymovská zavázala postavit nový lázeň-
ský hotel. Pro značnou liknavost města 
a nedostatek financí ze stavby sešlo. Otálení 
obce jáchymovské využila tzv. Územní 
společnost (Terraingesellschaft), jejímž 
záměrem bylo zřizování a provozování 
léčebných ústavů včetně hotelů, a využívání 
jáchymovských léčebných pramenů a důl-
ních vod. Tato akciová společnost vykoupila všechny pozemky naproti uranové továrně 
a roku 1910 začala budovat moderní přepychový hotel Radium-Kurhaus, záhy přejmenovaný 
na Radium-Palace-Hotel. Stavba byla dokončena v květnu 1912, tedy za necelé dva roky. 

Tento na svou dobu přepychový palác, zařízený původně pro vysokou šlechtu 
a zámožnou mezinárodní klientelu, vedl ředitel Severin z Vídně. Byl vybaven nejmoderněj-

 
Lázeňská budova krátce po otevření 

 

jáchymovské lázeňské centrum 

 

prostředí pitných kůr (dobový prospekt) 



 

šími technickými vymoženostmi té doby. Bylo zde 250 pokojů se 300 lůžky (později 300 
pokojů se 320 lůžky), 40 kabin pro udílení radioaktivních koupelí. V každém pokoji byla 
teplá a studená voda, elektrické osvětlení, ústřední topení, meziměstský telefon a signální 
zařízení pro personál. Původně třípatrová budova byla změněna na pětipatrovou s vlastní 
dvoranou (sloužící jako koncertní síň) a velkým množstvím přepychově vybavených spole-
čenských místností (čítárny, herny, klubové salonky). Navíc měl Radium-Palace-Hotel svůj 
vlastní vodovod a kanalizaci. Patra byla vybavena výtahy, podzemní prostory byly vyhrazeny 
pro služby (salon pro holiče a vlásenkáře) a pro zásobování (rozsáhlé kuchyně, sklady, chla-
dírny, sklepy). 

Po vzniku Československa hotel několi-
krát změnil majitele, až ho r. 1922 získal 
stát, který se však z hotelu příliš dlouho 
netěšil. V noci z 28. na 29. června 1922 
vypukl z neznámých příčin v Radium-
Palace-Hotelu požár, přičemž střecha pro-
středního traktu a podkroví shořely a zaříze-
ní hotelu při zákroku hasičů utrpělo značnou 
škodu. Roku 1924 se ujal řízení hotelu vyni-
kající hotelový odborník světové pověsti 
Jaroslav Urban z Hradce Králové. Za jeho 
sedmiletého pobytu v Jáchymově prožil 
hotel renesanci a stal se jedním z nejlepších a nejmodernějších hotelů světa, s rozsáhlou me-
zinárodní klientelou. Jeho zásluhou vznikl rozsáhlý lázeňský park, terasy s kolonádou a ka-
mennými balustrádami, letní zahrady, bar i jiné vymoženosti. Při lázeňské promenádě byla 
postavena idylická Lesní kavárna a pro sportovní vyžití zřízeno tenisové hřiště. Radium-
Palace-Hotel se stal doslova chloubou celé Evropy a jeho pohlednice zdobily vitríny světo-
vých velkoměst. Již ve 30. letech byl celý hotel provozován celoročně. Za 2. světové války 
sloužil jako pobočka berlínské civilní nemocnice pro raněné německé důstojníky. 

Další oblastí zájmu jáchymovského lá-
zeňství byl pozemek okolo dnešního lázeň-
ského ústavu Praha. V letech 1891-1894 byla 
postavena na tomto území továrna na výrobu 
loutek, svého času jediná v celých Krušných 
horách. Již zmíněná Územní akciová společ-
nost roku 1910 továrnu odkoupila a během 
jednoho roku přestavěla na lázeňský ústav. 
Původně dvoupatrová budova byla zvýšena 
o další patro. Bylo zde 50 pokojů (později 
90), 6 lázeňských kabin a v přízemí jídelna a 
kavárna. Samozřejmostí byl výtah, pokoje 
měly teplou a studenou vodu a elektrické 
osvětlení. Ústav byl nazván Radium-Kurhaus-Dependance. Roku 1925 byl přejmenován na 
hotel Miracle (také Mirakel), po 2. světové válce na lázeňský ústav Praha a toto jméno nese 
dodnes. 

Léčba prozařováním radiem (tzv. radium-terapie, krabičky) se prováděla od roku 1911 
v nově postavené Lázeňské budově, a to až do roku 1921. V průběhu těchto deseti let se uká-
zalo, že Lázeňská budova pro léčbu prozařováním nevyhovuje a tak bylo již na podzim roku 
1920 přikročeno k dokončení nového lázeňského ústavu, s jehož stavbou bylo započato již za 
války. Roku 1921 byl lázeňský ústav otevřen veřejnosti a nazván Prozařovací pavilon (také 
Léčebný ústav). Tato stavba amfiteatrálního půdorysu se nacházela na jižním cípu radiové 

Radium-Palace-Hotel 

Radium-Kurhaus Dependance 



 

laboratoře uranové továrny a byla určena vedle léčby prozařováním i ke koupelím. Původně 
zde pacientům sloužilo 8 pokojů (později 24). Dvoupatrový pavilon byl vybaven ústředním 
topením, teplou a studenou vodou, elektrickým osvětlením a telefonem. Budova byla zařízena 
na celoroční provoz. Ve 30. letech byl název ústavu změněn na Vyšetřovací ústav a po 2. 
světové válce na Radiologický a Vyšetřovací ústav, který přetrval do současné doby. Dnes se 
nachází v ústavu kromě biochemické laboratoře a vyšetřoven i radiologická laboratoř. 

Radiumpalác byl otevřen v sezóně roku 
1912, takže před 1. svět. válkou bylo 
k dispozici v lázeňských zařízeních více než 
80 kabin. Po válce počet pacientů stoupl na 
několik tisíc za rok. Kapacita Štěpových 
pramenů již nepostačovala a potřeba nových 
zdrojů byla uspokojena až r. 1924 využitím 
pramene Curie z Dolu Svornost. 

Po 1. světové válce vznikla v rozvíjející 
se lázeňské čtvrti vlivem konjunktury celá 
řada drobných lázeňských ústavů a soukro-
mých penzionů, které sloužily k sezónnímu 
ubytování pacientů. Většina jich po 2. světo-
vé válce zanikla, zbývající byly přejmenová-
ny, pouze několik málo penzionů si zachova-
lo původní název. 

Severně od Radium-Palace-Hotelu 
vznikl po 1. světové válce lázeňský ústav 
Astoria. V budově severně přiléhající 
k Astorii vznikl r. 1926 lázeňský ústav Ro-
senhof, v němž se nacházela ordinace lázeň-
ského lékaře MUDr. Maxe Heinera, na jehož 
počest byl r. 1927 přejmenován na Dr. Hei-
ner. Po 2. světové válce byl název zrušen 
a budova byla označována jako Astoria II. 

V oblasti jižně od lázeňského ústavu 
Astoria vznikly r. 1927 další dva lázeňské 
ústavy, označené jako Marienheim a Seidl. 
Po 2. světové válce byly oba názvy zrušeny 
a bývalý lázeňský ústav Seidl byl změněn na 
budovu ředitelství lázní. 

Pozornost majitelů penzionů se obrátila 
i na údolí vedoucí od lázeňské čtvrti 
k tabákové továrně. Byly zde vybudovány 
penziony Elektra a Mignon (názvy se ucho-
valy dodnes). V penzionu Mignon byla roku 
1925 otevřena tzv. lázeňská lékárna u svaté-
ho Ducha, v níž magistr Leopold Kuhn pro-
dával „osvědčené“ radiové masti a krémy. 
Byl zde zřízen i penzion Tannhof, po druhé 
světové válce přejmenovaný na Beskyd, 
a v úbočí nad hotelem Miracle penzion Dag-
mar, jehož název byl zvolen podle jména 
dcery Přemysla I. Otakara. Tehdy šlo o první a jediný český soukromý penzion v Jáchymově. 

Prozařovací pavilon 

budovy Astorií a lázeňský park 

penzion Dagmar (na svahu) 



 

 

rozvod radioaktivní vody do lázeňských budov podle projektu z roku 1936 

 
 
 

 

 

  
 

 

 
projekt nadzemní nádrže pro radioaktivní vodu z roku 1936 



 

ztráty radonu způsobené dopravou vody od pramene do vany v lázeňském zařízení 

 

 
dnes již nefunkční nádrž pro radioaktivní vodu 

(2010)

 
 


