
Lázně a sanatoria ve Slezsku (česká část) od 2. pol. 19. století do konce 30. let 20. století 

 

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. 
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