
Dělejme věci tak, jak je jiní nedělají. 
 

Jáchymov a Josef Štěp 
 
Léčebné účinky jáchymovských důlních vod byly známy 

už dávno. Horníci využívali důlní vody k léčení ischiasu 
a dny snad odjakživa. Podle dochovaných zpráv si z Vídně 
posílal pro vodu ke koupelím už císař Matyáš II. (počátek 17. 
století). Po objevení radia roku 1898 se zpočátku používaly 
vyluhované uranové odpady, které zbyly v uranové továrně 
po výrobě uranových barev, k umělému „radioaktivování“ 
vody, poněvadž se poznalo, že sloučeniny radia a radon (teh-
dy nazývaný radiová emanace) mají léčebné účinky. 

Roku 1904 požádal dvorní rada prof. Eduard Neusser, 
přednosta II. interní kliniky Všeobecné nemocnice ve Vídni, 
státní důlní správu v Jáchymově o zaslání 500 kg tohoto od-
padu, které chtěl využít při svých pokusech s léčením nemoc-
ných. Dne 7. ledna 1905 přijeli do Jáchymova vídeňští fyzi-
kové Heinrich Mache a Stefan Meyer, aby porovnali radioak-
tivitu jáchymovských důlních vod s radioaktivitou v jiných 
českých lázních (K. Varech, Teplicích aj.). Na 2. patře Dolu 
Werner, na severní čelbě žíly Schweizer, objevili doposud 
největší radioaktivitu vody na světě (2 500 bq/l). Další zdroj 
radioaktivní vody objevil tehdejší horní správce ing. Josef 
Štěp, kterého jev radioaktivity zcela opanoval, takže se 
v rámci svých možností věnoval jeho zkoumání. Jím změřená 
radioaktivita vody na patře Daniel Dolu Werner byla ještě 
vyšší (tehdy přes 7 000 Machových jednotek). Později byl 
tento zdroj označen jako prameny Štěpovy. Teplota vody byla 
okolo 10,5 °C, vydatnost pramenů se pohybovala okolo 13 
litrů za minutu, ale s postupem dolování postupně klesala, až 
s rozfáráním rudních poloh nad patrem Daniel prameny po 
roce 1945 prakticky zanikly. Štěpovy studené prameny měly 
překvapivě vysokou radioaktivitu a vyvěraly v nadmořské 
výšce 614,7 m, tj. v hloubce 302 m pod ohlubní jámy. Podle 
tehdejších měření obsahovaly dosud nejvyšší zjištěný obsah 
radonu v přírodních vodách. Jáchymov ale lákal i ke zkoumá-
ní dalších projevů přirozené radioaktivity. V roce 1906 sem 
zavítal J. Stoklasa, průkopník studia radioaktivity přírodního 
prostředí, který zde uskutečnil řadu měření elektrické vodi-
vosti vzduchu ve vztahu k přírodní radioaktivitě a jejímu vli-
vu na živé organizmy, resp. na rostlinstvo. 

Štěpovo snažení zaregistrovali nadřízení, takže ministr 
hrabě Ferdinand Buquoy si pozval Štěpa, spolu se zástupci 
obce jáchymovské, a zde, ve Vídni, na Štěpův podnět, vznikla 
poprvé myšlenka zřízení prvních radioaktivních lázní na svě-
tě. 

 
 

 

Matyáš II. Habsburský 

 
c. k. dvorní rada 

prof. dr. Julius Stoklasa 

 

 

ministerský rada 
ing. Josef Štěp 

(1925) 



 

Josef Štěp (1863-1926) začal v Jáchymově stabilně pracovat r. 1896, kdy nastoupil jako 
hormistr a závodní na státním Dole Werner. Postupně byl jmenován do různých funkcí 
a r. 1920 byl jmenován ministerským radou. Pro své prosté, čestné a upřímné jednání a vystu-
pování byl v Jáchymově velmi oblíben a získal si respekt i místního německého obyvatelstva. 
Věcným přístupem si získal úctu i u císařského dvora ve Vídni. 

Velké popularitě se těšil zejména u horníků, 
kterými byl důvěrně nazýván otcem svého hornic-
tva. Svým poučným a humorným výkladem o ra-
diu a jeho vlastnostech vzbudil údiv nejenom ve 
městě samém, ale také v Praze a ve Vídni. Na 
konci srpna roku 1909 přijel z Londýna do Já-
chymova i anglický král Eduard, jen aby se mohl 
zúčastnit Štěpovy přednášky o radiu. Přednášky 
o radiu a jeho vlastnostech (Das Radium und sei-
ne Eigenschaften) byly dokonce roku 1912 vydá-
ny i knižně. Štěp vyráběl i známý spinthariskop, 
obdivovaný návštěvníky dolů i lázní. 

(Scintilace je nejjednodušší metoda, kterou je možné pozorovat účinky radioaktivních lá-
tek na atomy jiných prvků. Elektricky nabitá částice při dopadu na tenkou vrstvičku sulfidu 
zinečnatého způsobí, že se v místě nárazu objeví jiskérka. 

Spinthariskop je přístroj, kterým lze pozorovat jednotlivé částice alfa. Na špičku jehly se 
položí nepatrné množství zdroje částic alfa tak, že jehla se dotkne stěn trubičky, kde byl kdysi 
radiový preparát. Na stínítku vzplanou žlutozelené „jiskérky“ a tím je podán důkaz přítomnos-
ti alfa paprsků.) 

Když na svoji vlastní žádost odcházel r. 1924 
do důchodu v Příbrami, tak za doprovodu hornic-
ké kapely se s ním rozloučila celá obec jáchymov-
ská, včetně městských radních, starosty a zejména 
horníků oděných do slavnostních uniforem. I po 
svém odchodu do Příbrami však udržoval Štěp 
písemný styk s jáchymovskými občany. Když 
roku 1926 zemřel, na budově jáchymovské horní 
správy a na radnici byly vyvěšeny smuteční pra-
pory. Městská obec jáchymovská vyslala na po-
hřeb do Příbrami delegaci a rozhodla pojmenovat 
na jeho počest ulici. Josef Štěp se stal zřejmě je-
diným Čechem v Jáchymově, kterému kdy vytisk-
la jáchymovská městská obec nekrolog v místních 
německých Jáchymovských novinách. 

Jeho jméno zůstane navždy spojeno s městem Jáchymovem. Protože je otcem myšlenky 
radiových lázní a má značné zásluhy na uskutečnění tohoto projektu, lze Štěpa považovat za 
zakladatele jáchymovských lázní. 

Bohužel, dnes v Jáchymově připomíná Josefa Štěpa pouze název jedné ulice a nevý-
znamné lázeňské stezky, vedoucí kolem bývalého Dolu Rovnost do Eliášského údolí. Dost 
málo vzhledem k jeho zásluhám o rozvoj města. 

 

Štěpův spinthariskop 

 

zprávu o úmrtí Štěpa přinesly i celostátní deníky 



 

 

 

 
 
 

Josef Štěp v Jáchymově stále něco měřil a zkoumal 
(1905)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

nekonečná záplava podpisů v rodinné kronice svědčí o kladném ohlasu Štěpových přednášek mezi posluchači 

 

 
 
 

 
 

na Štěpa se obracel kdekdo… 



 

 

  
Štěp a „jeho“ horníci z Dolu Werner Štěp s horníky u Vodní štoly Dolu Werner 

    

 

 

 

 

   

 

Štěp, kterého jev radioaktivity zcela opanoval, se v rámci svých možností věnoval i jeho zkoumání, o čemž svědčí 
i množství radiogramů, které prezentoval i na nejrůznějších výstavách 



 

 

 

 

Štěp v podzemí Dolu Werner horník při práci 

    

Štěp při prohlídce pracovišť 

    

Štěp na kontrole dobývky Štěpův štajgr Důl Eliáš náraží šachty Werner 

(1905) 

 
 


