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Abstrakt 

Práce je zaměřena na vznik a historický vývoj lázní, lázeňských míst a sanatorií ve 

Slezsku v jeho české části, které při svém provozu využívaly přírodní léčivé zdroje, příznivé 

klimatické poměry, koupele, lázeňskou léčbu a klidový režim.  

Předmětem zájmu jsou Lázně Gräfenberg, později Gräfenberg-Frývaldov (dnešní Lázně 

Jeseník), lázně v Dolní Lipové, sanatorium ve Zlatých Horách, Lázně Karlova Studánka, Jánské 

Koupele (Melčské lázně u Opavy), lázně v Darkově, lázničky v Komorní Lhotce a plicní 

sanatorium v Jablunkově, jež bylo od svého počátku sanatoriem určeným pro léčbu plicní 

tuberkulózy. Při léčení byla věnována výrazná pozornost využití klidového režimu a příznivého 

klimatického prostředí.  

Na daném teritoriu můžeme vysledovat odlišné podmínky vzniku jednotlivých lázní a 

sanatorií. Jmenovitě na základě účinků přírodních zdrojů byly budovány Lázně Karlova 

Studánka, Jánské Koupele, Lázně Darkov – jež využívaly přírodních minerálních vod. Na 

účincích vhodného klimatu byly provozovány sanatorium ve Zlatých Horách, lázeňské místo 

Komorní Lhotka a plicní sanatorium v Jablunkově, na léčitelské tradici vyrostly lázně 

v Gräfenbergu a Dolní Lipové. 

Časově je práce vymezena obdobím od 2. poloviny 19. století do konce 30. let 20. století. 

Je to období, kdy se výše uvedené lázně začínají vyhraňovat. Můžeme to vysledovat na 

léčebných prostředcích i charakteru konkrétního lázeňského prostředí. Rozvoj medicíny a 

přírodních věd od druhé poloviny 19. století se projevil rovněž při výzkumu přírodních léčivých 

zdrojů a jejich účinků na lidský organismus, kterým se zabýval nový vědní obor – balneologie. 

Léčba v lázních stále častěji probíhala pod lékařským dohledem a ke koupelím a pitným kúrám 

přibývaly další procedury. Od poloviny 19. století byl kladen důraz na klima, jako na ozdravný 

faktor při léčení plicních a nervových chorob.  

Práce je rozčleněna do tří hlavních oblastí. První v obecné rovině seznamuje s historií 

lázeňství, přírodními léčivými prostředky, jejich původem a využitím. Druhá se zabývá historií 

konkrétních lázní a ústavů a třetí představuje lázně a léčebná místa z hlediska jejich prostředí, 

propagace a významu. 

 
Klíčová slova: lázně, sanatorium, lázeňství, balneologie, Gräfenberg, Jeseník, Dolní Lipová, 

Sanatorium ve Zlatých Horách, Lázně Karlova Studánka, Jánské Koupele, Darkov, Komorní 

Lhotka, Plicní sanatorium Jablunkov  
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Abstract 

The work is focused on the development and historical development of spas, spa resorts 

and sanatoria in Silesia in its Czech part, which used natural healing resources, favourable 

climatic conditions, baths, balneal treatment and resting mode. 

The object of interest is Gräfenberg Spa, later Gräfenberg-Frývaldov (today's Spa 

Jeseník), spa in Dolní Lipová, Sanatorium in Zlaté Hory, Spa Karlova Studánka, Jánské koupele 

(Melčské koupele near Opava), spa in Darkov, small spa in Komorní Lhotka and pulmonary 

sanatorium in Jablunkov, which was right from the beginning a sanatorium for the treatment of 

pulmonary tuberculosis. During the treatment, a considerable attention was paid to the use of 

the resting mode and of the favourable climatic environment. 

On this territory, we can see different conditions of the creation of individual spas and 

sanatoria. Namely, on the basis of the effects of natural resources, the Spa of Karlova Studánka, 

Jánské koupele and Darkov Spa was built, which used natural mineral waters. The sanatorium 

in Zlaté Hory, a spa resort in Komorní Lhotka and the pulmonary sanatorium in Jablunkov were 

established thanks to the effects of a favourable climate. The origin of the spas in Gräfenberg 

and Dolní Lipová lies in the local healing tradition. 

The time period covered by the work is defined by the period from the second half of 

the 19th century to the end of the 1930s. It is the period when the above-mentioned baths begin 

to stand out. We can trace it on the means of healing and the nature of the particular spa 

environment. The development of medical and natural sciences since the second half of the 19th 

century was reflected also in the research of natural healing resources and their effects on the 

human organism, which was the subject of the new scientific branch - balneology. Treatment 

in the spas was increasingly performed under medical supervision, and more procedures were 

added to bathing and drinking treatments. Since the mid-19th century, the emphasis was put on 

the climate as a curative factor in the treatment of pulmonary and nervous disorders. 

The work is divided into three main areas. The first part describes the history of spas, 

natural medicinal products, their origin and use. The second part deals with the history of 

individual spas and bat houses, and the third part presents the spas and health resorts in terms 

of their environment, their promotion and their importance. 

Key words: spas, sanatorium, spa, balneology, Gräfenberg, Jeseník, Dolní Lipová, Sanatorium 

in Zlaté Hory, spas in Karlova Studánka, Jánské koupele, Darkov, Komorní Lhotka, Pulmonary 

sanatorium Jablunkov  
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1. Úvod 

Lázně a lázeňství nejsou rozloženy po celém světě rovnoměrně. Přestože se využitelné 

zdroje odedávna vyskytovaly na mnoha místech, zůstalo lázeňství v našem smyslu slova 

převážně evropskou záležitostí. Jen menším dílem se vyvíjelo také v Asii.  

Nejstarší tradice lázeňství jsou v Evropě v Itálii, dále v našich zemích, na Slovensku a 

v Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii, Španělsku, Polsku a Rusku. V anglosaských zemích a 

v Americe nebylo ani příliš rozšířeno a postoj k němu byl stále zdrženlivý a ani v současnosti 

není příliš využíváno.1  

Tradice našeho lázeňství je mladší, než je tomu v jižní Evropě a v zemích středomořské oblasti 

s antickými vzory. Přesto však naše lázeňství získalo v minulosti mimořádný věhlas a vážnost 

v evropském povědomí a také své místo v dějinách lékařství a balneologie.2 Především 

západočeské lázně se staly pojmem v 19. století. 

Práce je zaměřena na vznik a historický vývoj lázní, lázeňských míst a sanatorií ve 

Slezsku v jeho české části, které při svém provozu využívaly přírodní léčivé zdroje, příznivé 

                                                 
1 KŘÍŽEK, Vladimír: Obrazy z dějin lázeňství. s. 12. 
2 Zde musíme vzít v úvahu i slovenské lázně, v rámci Rakouska-Uherska v Horním Uhersku a později v rámci 
Československa na Slovensku. Jednalo se např. o Dudince, Trenčianské Teplice, Piešťany, Bardejov, 
z klimatických lázní to byly Štós a Čiernohorské Kúpele, pozornost zaslouží i jodobromové lázně Číž (Chyžná), 
ležící při Rimavské Sobotě. Před první světovou válkou bylo v Horním Uhersku více než 70 lázeňských míst a 
osad. FIALOVÁ, Dana – OROSZ, Örs: Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska. (v období od konce 16. 
století do současnosti). Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, 8–9, 
2012, 2, s. 94–106, zde s. 98, www. klaudyan.cz. 
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klimatické poměry, koupele, lázeňskou léčbu a klidový režim. Pojednává o ústavech 

nacházejících se na území české části Slezska, tzv. Rakouského Slezska – území, jež zůstalo po 

tzv. slezských válkách (první slezská válka 1740–1742) v rámci  Habsburské monarchie, 

následně v Československu a České republice. Předmětem zájmu jsou Lázně Gräfenberg, 

později Gräfenberg-Frývaldov (dnešní Lázně Jeseník), Lázně Dolní Lipová (Nieder 

Lindewiese), Sanatorium ve Zlatých Horách, Lázně Karlova Studánka, Jánské Koupele 

(Melčské lázně u Opavy, Bad Johannisbrunn), Lázně Darkov, lázničky v Komorní Lhotce a 

plicní sanatorium v Jablunkově. V případě jablunkovského plicního sanatoria se nejedná o 

klasické lázně ani o lázeňské sanatorium, ale o sanatorium léčebné, v němž byla od počátku 

jeho vzniku léčena plicní tuberkulóza. Jeho význam tkví v tom, že zde byla při léčení věnována 

výrazná pozornost využití klidového režimu a příznivého klimatického prostředí.  

Na daném teritoriu můžeme vysledovat odlišné podmínky vzniku jednotlivých lázní a 

sanatorií. Časově je práce vymezena obdobím od 2. poloviny 19. století do konce 30. let 20. 

století. Je to období, kdy se výše uvedené lázně začaly vyhraňovat. Můžeme to sledovat na 

léčebných prostředcích i charakteru konkrétního lázeňského prostředí. Druhou polovinu 19. 

století lze charakterizovat jako období, ve kterém došlo k rozvoji medicíny a přírodních věd. 

Dosažených výsledků v těchto oborech se začalo využívat při výzkumu přírodních léčivých 

zdrojů a jejich účinků na lidský organismus, kterým se zabýval nový vědní obor – balneologie. 

Léčba v lázních stále častěji probíhala pod lékařským dohledem a ke koupelím a pitným kúrám 

přibývaly další procedury. Od poloviny 19. století byl kladen důraz na klima, jako na ozdravný 

faktor při léčení plicních a nervových chorob. Konečným časovým mezníkem je počátek druhé 

světové války, kdy pro lázně a sanatoria nastalo období, ve kterém ve většině případů přestávaly 

plnit svou původní funkci a byly využívány pro potřeby války, především jako lazarety. 

 

2. Hypotézy a cíle práce  

Práce si klade za cíl postihnout na základě dostupných materiálů za jakých podmínek 

jednotlivé lázně a sanatoria na daném teritoriu vznikaly, kdo stál u jejich zrodu, jaké léčebné 

zdroje byly k léčení využívány a jaké terapie se k léčení používaly, jaké choroby se 

v jednotlivých lokalitách léčily, kteří lékaři v jednotlivých ústavech pracovali. 

Nemalý podíl na úspěšnosti lázní mělo i prostředí, ve kterém se lázeňští hosté a pacienti 

nacházeli. Proto je věnována pozornost i komplexům budov lázní a sanatorií a prostředí, ve 

kterém byly situovány. 

Pro zvyšování návštěvnosti v lázních a sanatoriích byla důležitá propagace a reklama 

léčebných zařízení. Propagace probíhala ve vztahu k potenciálním návštěvníkům (reklamní 
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brožury, pojednání lékařů o léčivých účincích léčebných zdrojů), ale i ve vztahu k léčeným 

lázeňským hostům. Tuto skutečnost lze postihnout rovněž na dochovaném sbírkovém materiálu 

našich muzeí, kdy především sbírky pohlednic lázeňských budov a jednotliviny lázeňského skla 

nám toto dokládají. Na základě evidenčních záznamů sbírkových předmětů Muzea Těšínska, 

Slezského zemského muzea a Muzea v Bruntále bylo zjišťováno, jaké hmotné památky se 

k daným výše uvedeným lázním a sanatoriím dochovaly.  

Práce je zaměřena na problematiku a význam lázní a sanatorií – léčebný, společensko-

kulturní a ekonomický v uvedených lokalitách ve vytyčeném období.  

 

3. Materiál a metodika  

Pro zpracování tématu byla prostudována dostupná literatura týkající se historie 

lázeňství, jednotlivých léčebných metod a využití přírodních zdrojů a konkrétních lázní a 

sanatorií v práci předkládaných. Východiskem se staly monografické práce, odborné 

časopisecké a sborníkové články a rovněž dobová odborná i propagační literatura. 

Pramenná základna byla čerpána z regionálních archivů. Východiskem k tématu se staly 

archiválie uložené v Zemském archivu v Opavě, dále byly studovány materiály ve Státním 

okresním archivu Frýdek-Místek a Státním okresním archivu Jeseník. 

V zemském archivu v Opavě byly studovány materiály k historii lázní Gräfenberg, Karlova 

Studánka, Jánské Koupele, Dolní Lipová, Darkov, Komorní Lhotka. K historii Lázní 

Gräfenberg jsem prostudovala ve Státním okresním archivu Jeseník časově odpovídající část 

fondu Rodinný archiv Priessnitz-Ripper a pro část věnovanou plicnímu sanatoriu v Jablunkově 

jsem prostudovala odpovídající část fondu Archiv města Jablunkov. Archivní materiál je 

zastoupený v podobě korespondence, smluv, ročních výkazů, lázeňských seznamů hostů, 

hlášení, lázeňských řádů a ceníků. V některých fondech jsou zastoupeny i tištěné průvodce, 

prospekty a novinové články.3 

                                                 
3 Zemský archiv Opava (ZAO), fond: Moravskoslezský zemský národní výbor – expozitura v Ostravě, inv. č. 
615, karton 664, obsah: výpisy z lázeňkých zákonů. 
ZAO, fond: Němečtí rytíři – úřad velmistra Bruntál, inv. č. 354, sign. 533, karton 67, obsah: Lázně v Karlově 
Studánce, časový rozsah 1924–1939.  
ZAO, fond: Velkostatek Bruntál, inv. č. 380, sign. XXVII, karton 55, obsah: Lázně Karlova Studánka, časový 
rozsah 1906–1928. 
ZAO, fond: Fitz Rudolf, inv. č. 686, sign. 222, karton 26, obsah: Průvodce po městech ČSR.  
ZAO, fond: Krajský soud v Opavě. Odd. firemních spisů, karton 126, inv. č. 1774, Dr. Ferdinand Ziffer, 
sanatorium, Lázně Jeseník.  
ZAO, fond: Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 1414, sign. 94/K-3, karton 1654, obsah: Jánské koupele, časový 
rozsah 1899–1900. 
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K pramenné základně řadím i materiál hmotné povahy, nacházející se ve fondech 

spádových muzeí sledované oblasti, a to v Muzeu Těšínska, Slezském zemském muzeu a 

Muzeu v Bruntále. Jedná se o fond pohlednic Muzea Těšínska, fond pohlednic a fond skla 

Slezského muzea v Opavě a fond skla Muzea v Bruntále, ze kterých byly čerpány podklady pro 

kapitolu IV. 2. Lázně a sanatoria – propagace a reklama.  

Kvalita a množství informačních zdrojů, odborné literatury a dobových materiálů a 

především archivních pramenů ovlivnily tematické zaměření práce, metodické postupy a 

následně obsah a způsob prezentace výsledků.  

Práce je členěna do tří hlavních okruhů, kdy první v hrubých rysech přibližuje historii lázeňství 

v rámci  Evropy a na území našeho státu. Pozornost je rovněž věnována jednotlivým přírodním 

zdrojům a metodám využívaným v lázeňství, o kterých je pojednáno v širších souvislostech. 

Druhý okruh je zaměřen na sledování historického vývoje jednotlivých lázní a třetí část práce 

se věnuje konkrétním zařízením z hlediska jejich prostředí, propagace a významu.  

Kromě studia literatury, která byla východiskem pro seznámení se s problematikou, bylo 

využito výraznou měrou dobových zdrojů a archivních pramenů. Právě druhá a třetí část práce 

                                                 
ZAO, fond: Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 1421, sign. 94/K-10, karton 1657, obsah: Jánské koupele, 
časový rozsah: 1873–1907. 
ZAO, fond: Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 2031, sign. VI/58 (b), karton 3904, obsah: Lázeňské a 
vodoléčebné ústavy ve Slezsku, časový rozsah: 1909–1910. 
ZAO, fond: Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 2031. sign. VI/58(b), karton 3905, obsah: Lázeňské a 
vodoléčebné ústavy ve Slezsku, časový rozsah: 1911. 
ZAO, fond: Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 2031. sign. VI/58(b), karton 3906, obsah: Lázeňské a 
vodoléčebné ústavy ve Slezsku, časový rozsah: 1912–1913. 
ZAO, fond: Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 2031. sign. VI/58(b), karton 3907, obsah: Lázeňské a 
vodoléčebné ústavy ve Slezsku, časový rozsah: 1914–1921.  
ZAO, fond: Správa státních lesů Střítež u Českého Těšína, inv. č. 203 (sbírka listin), poř. č. 544-III/1936, 
Korespondence a nájemní smlouva na hostinec č. p. 27. (1935–1936) a popis objektu a vybavení lázní (1936). 
ZAO, fond: Ústředí slezských sborů starostenských Orlová, inv. č. 74, karton 9, Lázně Komorní Lhotka – 
korespondence k ustavení družstva lázeňských a sociálních ústavů, s.r.o. v Komorní Lhotce a dobudování lázní 
tamtéž. 
ZAO, fond: Larisch-Mönnichovy jodové lázně a sanatorium Darkov, inv. č. 3–12, karton 1. 
ZAO, fond: Larisch-Mönnichovy jodové lázně a sanatorium Darkov, inventář, JALŮVKOVÁ, Jana, 1986. 
Státní okresní archiv (SOkA) Jeseník, fond: Rodinný archiv Priessnitz-Ripper, karton 19c, 28, 29, 32, 35, 37.  
SOkA Jeseník, Inventář, Sanatorium MUDr, Ludvíka Schweinburga a.s. Zlaté Hory  
/1895/ - 1938, zpracovala: NEUBAUEROVÁ, Michaela, 2015. 
Státní okresní archiv (SOkA) Frýdek-Místek, fond: Archiv města Jablunkov, inv. č. 251, karton 43, Plicní 
sanatorium (1924–1937). 
SOkA Frýdek-Místek, fond: Archiv města Jablunkov, Návrh na dostavbu plicního sanatoria, inv. č. 267, karton 
59. 
SOkA Frýdek-Místek, fond: Archiv města Jablunkov, Nadace J. Sikory, inv. č. 248, karton 41. 
SOkA Frýdek-Místek, fond Místní národní výbor Komorní Lhotka, Kronika Komorní Lhotka 1. díl. 
Státní oblastní archiv v Plzni, 1. oddělení, Výzkumný ústav balneologický Mariánské lázně (1902) 1952–1993, 
Inventář, EL NAD č.:10750 AP č. 559, WASKOVÁ, Eva, Plzeň 2007. 
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jsou z větší části takto postaveny. Byl prostudován dobový tištěný materiál ve formě lázeňských 

almanachů, prospektů a průvodců, výročních zpráv, dobového tisku apod. a následně archivní 

materiál vztahující se ke konkrétním lázním.  

Přistoupila jsem k ustáleným metodickým postupům, kdy materiály byly po analýze a 

vyhodnocení zjištěných údajů a informací dotýkajících se jednotlivých lázní a sanatorií 

vzájemně srovnány a shrnuty. Vzhledem k tomu, že dochovaný materiál je pro jednotlivé 

lokality obsahově nesourodý – k některé z lokalit se nám dochovalo více materiálu, k jiné méně 

a nelze činit vzájemná srovnání např. pro dané časové období či tematickou oblast, je v práci 

minimum srovnávacích příkladů. Proto jsem přistoupila k uvádění některých příkladů jen 

v konkrétních lokalitách, neboť jsem nenašla obdobné materiály pro jinou lokalitu pro srovnání. 

Např. uvedení jednotlivých lázeňských procedur, platby za ně, počty procedur jen v konkrétních 

lázních. Některé pasáže práce jsou z větší části popisné. Tuto formu jsem zvolila pro užší 

zpřístupnění zjištěných skutečností. Jedná se především o interpretaci informací čerpaných 

z prospektů a lázeňských řádů či výročních zpráv. Součástí práce je i výběrově sestavený výklad 

pojmů, sloužící k vysvětlení některých termínů užitých v textu.  

 

4. Výsledky 

Práce je členěna do tří základních oblastí. V první se věnuji v širší míře všeobecným 

aspektům lázeňství v rámci Evropy i českých zemí. Je zmíněna stručná historie lázeňství, 

pojednávám o právních předpisech, větší pozornost věnuji přírodním léčivým prostředkům, 

jejich původu a využití.  

Z popisu léčebných prostředků jsem jako první zařadila využití prosté vody, která se 

stala základem pro provozování nekonvenčních léčebných metod lidových léčitelů a později 

pro medicínsky koncipovanou vodoléčbu. Tím, že práce dále představuje vývoj lázní 

v Gräfenbergu (lázně Gräfenberg-Frývaldov) bylo nevyhnutelné zmínit osobnost Vincenze 

Priessnitze, zakladatele prvního evropského vodoléčebného ústavu a jeho léčitelské metody, 

které byly postupem času zařazovány do praktik užívaných představiteli konvenčního lékařství. 

Přírodní léčení bylo v oblibě po celé 19. století a bylo součástí tzv. přírodního hnutí, jež se v té 

době v Evropě rozvíjelo.4 Odkaz Vincenze Priessnitze zůstával dlouho živý, díky jeho 

pokračovatelům přímo na Gräfenbergu, konkrétně doktoru Josefu Schindlerovi a Priessnitzovu 

zeti Johannu Ripperovi, ale také díky šíření jeho odkazu v rámci habsburské monarchie i 

v rámci Evropy, a to zásluhou lékařů, kteří na Gräfenberk přijížděli, přímo za Priessnitzem, 

                                                 
4 LENDEROVÁ, Milena – TINKOVÁ, Daniela – HANULÍK, Vladan: Tělo mezi medicínou a disciplínou. 
Lidové noviny 2014, s. 345–417. 
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nebo později již za jeho nástupci.5 Vzhledem k tomu, že vodoléčba v lidovém pojetí přetrvávala 

i ve druhé polovině 19. století uvádím i osobnost a praktiky Sebastiana Kneippa, neboť i jeho 

metody byly ve slezském prostředí uplatňovány. Dokládají nám to názvy procedur i 

vodoléčebného ústavu v Komorní Lhotce. Pozornost věnuji i propagátorům vodoléčby, později 

medicínsky koncipované, ze strany lékařů.  

K dalším léčebným prostředkům náležely minerální vody, peloidy a vhodné klima, na 

které byl od poloviny 19. století brán zřetel při rekonvalescenci, léčení nervových onemocnění 

a plicních chorobách. Na sledovaném teritoriu se vyskytovaly zdroje uhličito-železnatých vod 

a to na teritoriu Opavského Slezska v Karlově Studánce a Jánských Koupelích. V Těšínském 

Slezsku byl zaznamenán výskyt pramenů jodobromové minerální vody, které byly využívány 

v darkovských lázních.  

Z hlediska odborné balneologie byla větší pozornost věnována MUDr. Vladislavu 

Mladějovskému, a to z toho důvodu, že byla zaznamenána spojitost této osobnosti s daným 

územím. 

Druhá část práce je zaměřena na historický vývoj jednotlivých lázeňských lokalit a 

jednoho léčebného sanatoria – plicního sanatoria v Jablunkově. Již v úvodu uvádím, proč bylo 

do obsahu práce zařazeno. 

Nejprve byly představeny lokality v Opavském a poté v Těšínském Slezsku. Byly 

sledovány podmínky vzniku lázní a sanatorií, zakladatelé či majitelé lázní, léčebné zdroje, 

používané terapie, indikace a kontraindikace v jednotlivých lokalitách a osobnosti lékařů. Na 

základě dostupných materiálů jsem sledovala a popisovala časové úseky do období kolem 

prvního desetiletí 20, století a pak 20. a 30. léta 20. století  

První v pořadí jsou opět uvedeny lázně v Gräfenbergu. Lokalita byla známá díky svému 

zakladateli a provozovateli hydropatie Vincenzi Priessnitzovi. Přiblížit vznik gräfenberského 

vodoléčebného ústavu mělo své opodstatnění, neboť po zakladatelově smrti zůstaly lázně 

v rodině a následně v rukou společnosti s ručením omezeným Priessnitzovy léčebné ústavy 

v Gräfenbergu. Po této linii jsme mohli sledovat určitý vývoj, jak samotného místa i léčebných 

metod. Od 90. let 19. století bylo léčebné místo Gräfenberg-Frývaldov tvořeno tzv. 

                                                 
5 K osobnosti Vincenze Priessnitze viz KOČKA, Miloš: Prameny živé vody (Lékařský Kolumbus). Štíty, 
Veduta 1993; KOČKA, Miloš – KUBÍK, Alois: Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel. Štíty, Veduta 2006; 
HELFRICHT, Jürgen: Vincenz Priessnitz (1799–1851) und seine Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Matthiesen Verlag, Husun 2006.  
 HANULÍK, Vladan: Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny. Vznik a vývoj 
lázní Gräfenberg v 1. polovině 19. století. Pardubice, Univerzita Pardubice 2017. 
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Priessnitzovými domy ale i značným počtem soukromých objektů, ve kterých bylo 

poskytováno nejen ubytování, ale i lázeňské procedury. Dobré jméno této lokalitě od počátku 

druhého desetiletí 20. století do konce 30. let 20. století zajistil dr. Josef Reinhold, který se zde 

specializoval především na léčení nervových chorob a o psychoterapii rozšířil metody 

gräfenbergských lázní.  

Z vodoléčebné tradice vzešel kolem roku 1837 i léčebný ústav Johanna Schrotha. Byl 

vybudován v těsné blízkosti Gräfenbergu a jeho zakladatel byl Priessnitzem podstatně ovlivněn 

a inspirován. Přesto se od jeho původní metody časem odklonil a vytvořil si svou vlastní, 

založenou na vlhkých zábalech s následnou zapářkou a dietě. Po Schrothově smrti v roce 1856 

přešly lázně na jeho syna Emanuela, který budoval ústav především na dietetických zásadách. 

Také zde došlo k provozování soukromých léčebných domů, aplikujících Schrothovu léčbu. 

Někteří z lékařů nejprve sami v Schrothově ústavu působili a pak se osamostatnili. Podobnost 

vodoléčebných ústavu v Gräfenbergu a Lázních v Dolní Lipové můžeme vysledovat v počátcích 

jejich vzniku. Byly postaveny na účincích hydropatie (vodoléčby provozované léčiteli) a ta 

úzká návaznost byla dána bezprostředním sousedstvím obou lokalit a významem Vincenze 

Priessnitze, kterým se nechal Johann Schroth inspirovat. Po druhé polovině 19. století se vývoj 

obou ústavů liší.  

Sanatorium ve Zlatých Horách bylo budováno od svého počátku jako vodoléčebný ústav 

již na zásadách fyzikálních léčebných metod a na účincích vhodného klimatu. Sanatorium 

působilo jako soukromý ústav v majetku rodiny Sweinburgů.6  

Na lokalitě Karlovy Studánky se soustředilo hned několik přírodních zdrojů – uhličité a 

železnaté prameny, rašelina a výborné klima. Výrazná podobnost ve zdrojích minerálních vod 

byla s Karlovou Studánkou v Jánských Koupelích. Rozdíl mezi těmito lázněmi byl především 

v jejich velikosti. Karlova Studánka získala díky svému držiteli Řádu německých rytířů většího 

věhlasu a klientela náležela k zámožnější a významnější. Malé lázně Jánské Koupele v majetku 

šlechtické rodiny Razumovských plnily spíše funkci lokálního lázeňského místa, kam dojížděli 

klienti z nejbližšího okolí a také bylo toto místo považováno za výletní až rekreační pro 

návštěvníky z Opavy a okolí.  

Výskyt minerálních pramenů jodobromové vody v Těšínském Slezsku podnítil 

vybudování lázní v Darkově, nejprve jako menších lázní, ale později v souvislosti 

s prokazatelnými léčebnými účinky jodobromových vod bylo budováno již větší léčebné 

                                                 
6 NEUBAUEROVÁ, Michaela: Sanatorium a léčebný ústav Dr. Ludvíka Schweinburga ve Zlatých Horách. 
Krok, Kulturní revue Olomouckého kraje, roč. 14, 2017, č. 2, s. 31–34. 
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sanatorium, které v sobě spojovalo jak ubytovací kapacity, tak balneologický trakt, ordinace, 

operační sály a laboratoře.  

Klimatickým místem s nabídkou vodoléčebných procedur byla podhorská obec 

Komorní Lhotka, zde bylo spíše stavěno na zásadách přírodní léčby s využitím vodoléčebných 

kúr podle Priessnitze nebo Kneippa. Je příkladem typu malého klimatického místa, jejichž 

vznik byl typický pro 19. století. V této lokalitě byly k dispozici pouze pramenitá voda a vhodné 

klima a tyto byly využívány pro přírodní léčbu.    

Jako poslední ve výčtu je uváděno plicní sanatorium v Jablunkově. Přestože se 

nejednalo o lázeňské zařízení, bylo zařazeno do obsahu této práce. Období jeho vzniku je 

mnohem mladší než u všech uváděných zařízení, je však s tématem spojeno tím, že vzniklo 

v lokalitě s příznivými klimatickými podmínkami a následně pro něj byla vystavěna funkční 

budova moderního sanatoria. Podobnost objektu a jeho zařízení lze alespoň částečně srovnat 

s budovou sanatoria v Darkově. Mezi iniciátory vzniku obou sanatorií stál MUDr. Bohumil 

Malý, který se zabýval problematikou léčby tuberkulózy, jak plicní tak mimoplicní.  

 Třetí část práce byla zaměřena na lázeňské prostředí, propagaci a reklamu lázní a 

význam lázní léčebný, kulturně společenský a ekonomický. Můžeme konstatovat, že objekty 

námi sledovaných lázní odpovídaly obecnému úzu výstavby lázeňských lokalit, přestože se 

jednalo o různě velké lokality. V každém místě jsme mohli zaznamenat koupelový, popř. 

léčebný dům, ubytovací kapacity, prostor pro společenské účely, sakrální objekty a s nástupem 

architektonických trendů pak výskyt vil a sanatorií.7 U všech lokalit lze také postihnout zasazení 

objektů do parkových scenérií. U objektů se projevovaly především vlivy lokálních architektů 

a stavitelů. Koncem 19. a počátkem 20. století byla charakteristická především ve větších 

centrech výstavba vil (Gräfenberg, Dolní Lipová). Dále pro 20. a 30. léta 20. století byla typická 

výstavba hotelů (Gräfenberg, Karlova Studánka) a sanatorií (Darkov, Jablunkov). Objekty jako 

takové byly specifické svou architekturou, a tak každé místo získalo svůj charakteristický styl. 

Asi nejvíce se to projevilo na konečném vzhledu Lázní Karlova Studánka, kde se vyskytovaly 

objekty dřevěné popř. kombinované se zdivem a vytvořily tak zajímavý stavební celek.  

Slezské lázně nezůstávaly pozadu ani v propagaci, jejímž cílem bylo nalákat co nejvíce 

lázeňských hostů. Co se týče informací uváděných v českých lázeňských almanaších, tyto 

nebyly tak obsáhlé, jako informace o českých a moravských lázních. Ale materiály německé 

odpovídající svým obsahem českým almanachům poskytovaly dostatečné množství údajů o 

                                                 
7 Musíme zmínit rozdílnost u areálu plicního sanatoria, kde podmínky byly po stavební stránce od samého 
počátku jiné. Jednalo se o léčebné zařízení. Přesto v rámci objektu sanatoria byl vyhrazen i prostor pro 
společenské místnosti. A důraz na zasazení objektu do přírodního prostředí byl kladen na první místo.  
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těchto lokalitách. Výrazným informačním zdrojem byly i průvodce po lázních, samostatné 

prospekty vydávané správou lázní a tištěná inzerce. Dalším propagačním prostředkem, ale již 

ve vztahu k léčeným lázeňským hostům byly četné pohlednice, lázeňské sklo a například 

kamenina.  

 Po stránce léčebné jsem zaznamenala výskyt indikací pro jednotlivé lokality a to ve 

dvou časových obdobích – na přelomu 19. a 20. století do prvního desetiletí 20. století a pak 

v průběhu 20. a 30. let 20. století. Pozorujeme určitou podobnost indikací. Jednalo se především 

o choroby nervového systému, dýchacích cest, cévní a srdeční choroby a gynekologické 

choroby a poruchy látkové výměny. V námi sledovaných lázních se šíře indikací zúžila 

v období počátku 20. století minimálně. Kromě využití původních přírodních zdrojů se 

uplatňovaly další metody, vodoléčebné procedury, elektroléčba, masáže, terénní kúry a 

mechanický tělocvik.  

Společenský význam lázní byl sledován po stránce trvání lázeňské sezóny, návštěvnosti 

lázní a společenského vyžití hostů. Výše zmiňovaná zařízení se stala pro lokality svého vzniku 

také významným prostředkem ekonomického vzestupu, neboť se stala zdrojem příjmů pro 

široký okruh osob, jak podnikatelů, tak zaměstnanců. I v době hospodářské krize se v mnoha 

místech stavělo a lidé měli stálý příjem v zaměstnání.     

 

5. Diskuze 

Tematickým zaměřením práce jsem se snažila postihnout podmínky vzniku jednotlivých 

lázní a sanatorií, zakladatelé či majitelé lázní, léčebné zdroje, používané terapie, indikace a 

kontraindikace v jednotlivých lokalitách a lékaře, kteří v konkrétních lázních působili.  

Na zvoleném teritoriu bylo možné vysledovat odlišné podmínky vzniku jednotlivých 

lázní a sanatorií, přesto se dalo postihnout několik aspektů, které spolu vzájemně souvisely, 

prolínaly se či na sebe navazovaly. Jedná se o podobnost (či spíše souvislost) vzniku 

vodoléčebných ústavů, a to v Gäfenbergu a Dolní Lipové, podobnost lázní v Karlově Studánce 

a Jánských Koupelích, které byly budovány na účincích uhličito-železnatých kyselek. Dále bylo 

možné vysledovat podobnost u ústavů zakládaných v klimaticky vhodném prostředí, kdy šlo o 

sanatorium ve Zlatých Horách, lázeňské místo v Komorní Lhotce a plicní sanatorium 

Jablunkově.  

Oblast byla také zajímavá některými svými specifickými znaky. V Karlově Studánce se 

nacházely silné železnaté prameny a v roce 1931 byl navrtán Norbertův pramen, jeden 

z nejbohatších uhličitých pramenů v Československu. Také rašeliny, které se na katastru 

Karlovy Studánky nacházely, byly vhodné především pro léčení revmatických onemocnění a 
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gynekologických chorob. Darkovské lázně se řadily k nejstarším jodobromovým lázním na 

území našeho státu a k jedněm z nejstarších ve střední Evropě, co se týče účinnosti minerálních 

látek, byly srovnávány s jodobromovými lázněmi v rakouském  Hallu a slovenskými lázněmi 

v Číži (Chyžná).8  

Vývoj jednotlivých lázeňských lokalit můžeme rozčlenit do několika časových úseků. 

Druhá polovina 19. století je charakteristická budováním lázeňského centra, jež navazuje na 

starší tradice toho kterého místa. Využívá konkrétního přírodního zdroje či pokračuje v tradici 

léčitelských schopností lidového léčitele. Pro období konce 19. století lze již postihnout změnu 

léčebné metodiky ve smyslu určité komplexnosti lázeňské léčby. Kromě využití přírodních 

léčebných prostředků se aplikuje fyzikální léčba, peloidní obklady, vodoléčba (medicínsky 

koncipovaná), masáže, tělocvik a terénní léčba. V období kolem roku 1900 až do počátku první 

světové války se úroveň lázeňských zařízení zvyšuje. Je to zřejmé z hlediska vlastníků zařízení, 

soukromí majitelé se stávají součástí akciových společností, aby byli schopni zajistit chod 

lázeňských zařízení. První světová válka utlumila konjunkturu lázní, ale jejich činnost zcela 

nezastavila. Po vzniku Československé republiky se lázně pomalu zotavovaly z válečných škod. 

Přestože ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy usilovalo v novém státě o 

převzetí lázeňských lokalit v rámci republiky pod svou správu, podařilo se to jen minimálně. 

Námi sledované objekty si zachovaly správu „původních “ vlastníků a podařilo se jim obnovit 

předválečný provoz. Přes ekonomické obtíže provázející dvacátá a třicátá léta 20. století 

pokračovala výstavba lázeňských objektů a hotelů. Tato zařízení překonala i období světové 

hospodářské krize a díky nově budovaným moderním objektům navázala na předchozí provoz. 

Nově vzniklým ústavem v tomto období se na sledovaném teritoriu stalo plicní sanatorium 

v Jablunkově, jehož vznik ovlivnily sociální potřeby. Konec 30. let 20. století a situace let 1938 

až 1939 přivedla mnohé z objektů k ukončení jejich provozu pod vedením stávajících vlastníků, 

neboť mnohé byly zabrány Němci. 

 

6. Závěry 

V předkládané práci jsem se snažila o postihnutí vývoje a významu slezských lázní a 

jednoho léčebného sanatoria (plicní sanatorium v Jablunkově) nacházejících se v Opavském a 

Těšínském Slezsku. Lze konstatovat, že na relativně malém území přírodní podmínky podpořily 

vznik několika druhů přírodních léčivých prostředků – od prosté vody, zdrojů léčivých 

                                                 
8 ZAHRADNICKÝ: Darkov – Chýžná – Hall. Praktický lékař, č. 1, roč. VI. 1. ledna 1926, s. 46–47. 
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minerálních vod, peloidů až po vhodné klima, které podnítily vznik a budování lázní, 

lázeňských ústavů a sanatorií.  

V rámci historického vývoje našeho lázeňství se jednalo o lokality významné v rámci 

regionu své působnosti. Pouze Lázně Gräfenberg-Frývaldov byly v širším povědomí, a to díky 

osobnosti svého zakladatele Vincenze Priessnitze a pak o několik desítek let později díky 

léčebným úspěchům Dr. Josefa Reinholda. Postupem času si renomé vybudovaly i Lázně 

Karlova Studánka, které díky zdrojům uhličité minerální vody a klimatického prostředí byly 

vyhledávány k léčbě cévních, srdečních a nervových chorob. Určitě k tomuto výčtu můžeme 

přiřadit i lázně v Darkově, jež se díky účinkům jodobromových minerálních vod dostaly ve 20. 

letech 20. století do většího povědomí lékařů, kteří je pacientům doporučovali především při 

léčbě skrofulósy. Zvláštní postavení mělo opět plicní sanatorium v Jablunkově.  

 Můžeme konstatovat, že objekty námi sledovaných lázní a sanatorií odpovídaly 

obecnému úzu výstavby lázeňských lokalit, přestože se jednalo o různě velké lokality. Objekty 

jako takové byly specifické svou architekturou, a tak každé místo získalo svůj charakteristický 

styl. Asi nejvíce se to projevilo na konečném vzhledu Lázní Karlova Studánka, kde se 

vyskytovaly objekty dřevěné popř. kombinované se zdivem a vytvořily tak zajímavý stavební 

celek.  

Slezské lázně nezůstávaly pozadu ani v propagaci, jejímž cílem bylo nalákat co nejvíce 

lázeňských hostů. Můžeme říci, že materiály, jak tištěné i hmotné povahy se postupně stávaly i 

propagačním prostředkem v širším měřítku, a to v rámci rozvoje turistiky a cestovního ruchu.  

 Co se týče léčebné stránky lázní, byly pro jednotlivé lokality zaznamenány podobné 

indikace. Jednalo se především o choroby nervového systému, dýchacích cest, cévní a srdeční 

choroby a gynekologické choroby a poruchy látkové výměny. V námi sledovaných lázních se 

šíře indikací zúžila v období počátku 20. století minimálně. Kromě využití původních 

přírodních zdrojů se uplatňovaly další metody, vodoléčebné procedury, elektroléčba, masáže, 

terénní kúry a mechanický tělocvik. Přesto specializaci lázní můžeme vysledovat, a to 

v Lázních Gräfenberg-Frývaldov, kde se díky Dr. Josefu Reinholdovi kromě zavedených 

postupů začala prosazovat psychoterapie. V Dolní Lipové se lázně od 20. let 20. století 

profilovaly jako dietetické. V Karlově Studánce se léčba zaměřila především na cévní a srdeční 

choroby a ženské choroby a ústav v Darkově vešel ve známost díky účinkům jodobromové 

vody jako lázně vhodné k léčení skrofulózy a pohybového aparátu. 

Společenský význam lázní byl sledován po stránce trvání lázeňské sezóny, návštěvnosti 

lázní a společenského vyžití hostů. Celoroční sezonní provoz byl zaznamenán v Gräfenbergu, 

v Dolní Lipové, po vybudování darkovského sanatoria také v tomto sanatoriu a v Jablunkově 
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(opět z pozice léčebného zařízení). Zjišťujeme, že námi sledované lázně zahajovaly svůj provoz 

většinou v květnu a končily v září či říjnu. Můžeme říci, že zde bylo respektováno tradiční 

vymezení lázeňské sezony ohraničené letními a podzimními měsíci. Lázně nabízely většinou 

tří až šestitýdenní pobyty.  

V námi sledovaných lázních můžeme zaznamenat od konce 19. století do roku 1919 

především úředníky, důstojníky, zámožné měšťany, příslušníky svobodných povolání, majitele 

různých podniků, továrníky, učitele, lékaře, právníky a dále jsou zde zmiňovány manželky a 

děti nositelů těchto pozic. V období vzniku Československé republiky byla klientela rozšířena 

i na pojištěnce nemocenských pokladen, kdy můžeme předpokládat, že se jednalo již o nositele 

dělnických profesí a zemědělce.  

Ubytovací kapacity limitovaly návštěvnost lázní. Největší kapacitu měly Lázně 

Gräfenberg-Frývaldov, což můžeme usoudit i podle množství ubytovacích objektů v lázních, 

následovala Karlova Studánka, která disponovala k roku 1916 349 ubytovacími místy a 

kapacita se následně zvýšila otevřením Lázeňského hotelu v roce v roce 1931, který disponoval 

66 pokoji. Ve zlatohorském sanatoriu se kapacita pohybovalo okolo 220 lůžek a v Darkově 

před rokem 1933 kolem 200.  

Co se týče návštěvnosti, tak se počty lázeňských hostů pohybovaly v řádu několika stovek 

návštěvníků, kromě Lázní Gräfenberg-Frývaldov, kdy počet návštěvníků od roku 1900 do roku 

1910 výrazně přesáhl 3000. V roce 1911 zde bylo zaznamenáno 4585 a v roce 1919 2854 

návštěvníků, v roce 1929 lázně navštívilo 9900 hostů.9 Vyšší návštěvnost měl i Schrothův ústav 

v Dolní Lipové. Kolem roku 1900 se počet hostů přiblížil tisícovce a pak pozvolna vzrůstal. 

Například v roce 1905 je uváděnno 1462 hostů, a k roku 1909 1702 hostů. V roce 1929 do Dolní 

Lipové zavítalo na 3000 hostů.10  

Společenské vyžití hostů bylo doporučováno jako součást terapie. Proto bylo dbáno na 

to, aby lázeňské objekty disponovaly čítárnami, knihovnami a společenskými místnostmi. 

Často se setkáváme s informacemi o lázeňském orchestru.  

Vedení těchto ústavů prostřednictvím lázeňských správ se dařilo držet krok s dobovými 

trendy, jak v poskytování lázeňské péče, tak budováním a rozšiřováním lázeňských areálů a 

přizpůsobováním se zvyšujícím se nárokům lázeňských hostů. Lázně nabízely klidné prostředí 

s vhodnými klimatickými podmínkami, což bylo opravdu devízou pro všechna tato místa, 

dobrou léčebnou péči a služby a společenské vyžití odpovídající zdravotnímu stavu pacientů, 

pro zámožnou klientelu komfortní ubytování, pro méně solventní možnost navštívit lázně mimo 

                                                 
9 Altvater Gebirge und die Betracht kommenden Kurorte u. Sommerfrischen. Reiseführer. s. d., s. 84. 
10 Altvater Gebirge und die Betracht kommenden Kurorte u. Sommerfrischen. Reiseführer. s. d, s. 93. 
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hlavní sezonu, postupně byly vytvářeny podmínky i pro umísťování pojištěnců zdravotních 

pojišťoven.11 

Do těchto lokalit přijížděli hosté především z bližšího okolí, a to bezprostředně místního, 

oblastí rakouského soustátí a také slezských oblastí dnešního Německa a Polska. Můžeme 

soudit, že tuto skutečnost výrazně ovlivnila dopravní infrastruktura. Přijížděli zde hosté, pro 

které byly tyto lokality již dostupné, a to nejčastěji železniční drahou. Výjimkou byly Lázně 

Gräfenberg-Frývaldov, kam přijížděli hosté ze všech koutů světa.12   

Výše zmiňovaná zařízení se stala pro lokality svého vzniku také významným prostředkem 

ekonomického vzestupu, neboť se stala zdrojem příjmů pro široký okruh osob, jak podnikatelů, 

tak zaměstnanců. I v době hospodářské krize se v mnoha místech stavělo a lidé měli stálý příjem 

v zaměstnání.     

Práce je dílčím příspěvkem k zevrubnému poznání problematiky lázní a lázeňství na 

vytyčeném teritoriu české části Slezska, ale i v širším kontextu tématu. Je zasazena do lokačního 

i časového rámce. Určitě toto téma nebylo zcela vyčerpáno. Pro jednotlivé lokality těch kterých 

lázní a sanatorií je možné obsahovou stránku jejich vývoje dále rozšiřovat. Tato práce se 

zaměřila pouze na určitý rámec, který by charakterizoval po základní linii vývoj lázeňství 

v české části Slezska.        
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