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Naděžda Morávková 

 

Milým překvapením letošní úrody odborné regionální literatury v západních 
Čechách je sice útlá, ale nečekaně pečlivě a řemeslně poctivě zpracovaná studie 
začínající autorky, ještě studentky, Diany Řeháčkové. Autorka zvolila téma, které 
přímo volá po výzkumu, neboť západočeské lázeňství, a Jáchymovsko obzvláště, je 
regionální odbornou historiografií z jakýchsi nepochopitelných důvodů stále souhrnně 
nezpracováno. Prameny pro studii tedy tvořilo několik starších textů, některé dílčí 
studie publikované sborníkově a zejména pak archivní materiály, za jejichž trpělivé 
vyhledání, vytěžení a interpretaci si autorka zaslouží další chválu.  

Studie je pojata klasicky, v chronologické a tematické struktuře. U vyzrálého 
autora bychom možná vytýkali poněkud „školní“ kompozici a kritizovali strach použít 
více stylistické invence a osobitosti, u začínající autorky však budeme klasický postup 
tolerovat a zaměříme se na přínos obsahový.  

Po krátkém přehlédnutí obecně zeměpisné a historické charakteristiky 
Jáchymova se autorka podrobně věnuje vzniku a postupnému vývoji radiových lázní 
zde. Počátky spadají do poloviny devatenáctého století, kdy blahodárné účinky 
koupelí v místních pramenech pro choroby pohybové soustavy léčebně využíval a 
odborně popsal místní lékař Leopold Gottlieb. Zlatou érou jáchymovského lázeňství 
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pak byly časy první republiky, jimž také autorka po zásluze věnuje největší prostor. 
Sleduje budování lázeňského komplexu, léčeben, pavilónů, hotelů, soukromých 
penzionů. Sleduje zajímavou konkurenční soutěž, o níž vypovídají prameny, problémy 
státního lázeňství, jeho proměny a vývoj po roce 1948 i pozdější privatizaci po roce 
1989. Jádrem studie je kapitola o klientele. Autorka analyzovala vývoj klientely 
zejména za první republiky, zkoumala její složení a změny rok po roce, zmínila 
významné osobnosti, které lze mezi jáchymovskými hosty najít. Jezdili sem 
korunované hlavy, např. britský král Eduard, nizozemský princ Henri či egyptský král 
Fuad I. Mezi hosty najdeme řadu významných spisovatelů, vedle domácích, k nimž se 
coby častý klient např. řadí Alois Jirásek, také mnohé cizince, např. Karla Maye, dále 
herce, hudební skladatele, politiky. Často zde pobýval T. G. Masaryk, jemuž byla 
dokonce, jak autorka dokladuje fotografií, vztyčena svého času před lázeňským 
domem socha. Zajímavé skutečnosti o zlaté době jáchymovských lázní našla autorka 
také v dochované korespondenci. 

Publikace působí solidním a pečlivým dojmem, současně jde i o dílko čtivé, 
jež zaujme nejen aktuálností námětu. Doufejme, že autorka bude ve výzkumu dějin 
lázeňství pokračovat. 

 

 

  

  

 

 
 


