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Anotace 

Má bakalářská práce s názvem Vincenz Priessnitz a jeho význam pro Jesenickou 

oblast se v prvé řadě zabývá životem a dílem tohoto významného objevitele nové léčebné 

metody. Dále pak pokračuji v popsání současných léčebných procedur, které se zde užívají 

a každoročně uspokojují tisíce návštěvníků. V další kapitole bych se chtěla zaměřit na 

historický vývoj lázeňství obecně ve světě a nakonec pro nás asi nejdůležitější vývoj, a to 

v Čechách a v Jeseníkách. Úkolem mé práce je příprava exkurze pro budoucí návštěvníky 

lázní. Jeseníky byly díky osobnosti Vincenze Priessnitze proslaveny v celosvětovém 

měřítku jako první město, kde byl založen vodoléčebný ústav. Celou práci jsem doplnila 

vlastními fotografiemi. 

Klíčová slova: Vincenz Priessnitz, vodoléčba, Frývaldov, lázeňství, hydrogeologie 

Summary 

My bachelor work titled Vincenz Priessnitz and his Meaning for Jeseník Area in 

the first instance contains life and work of this important discoverer of new treatment 

methods Then I continuing in the description of the current treatments that are used and 

every years satisfied thousands of visitors. In the next chapter I would like to focus on the 

historical development of spa, generally in the world and finally for us probably the most 

important development in Bohemia and Jeseník. The task of my work is the design of 

excursion for future visitors of the spa. Jeseníky were due to personality Vincenz Priessnitz 

famous for the global scale as the first city, where was founded the first hydrotheraphy 

institute. All of my work I complete own photos. 

Key words: Vincenz Priessnitz, hydrotherapy, Fryvaldov, spa, hydrogeology 
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1 Úvod 

Oblast Jeseníků je odedávna spjatá s několika významnými historickými 

událostmi. Jen pro zmínku např. v období čarodějnických procesů v roce 1662 zde, 

konkrétně ve městě Zlaté Hory, působil inkvizitor, jenž na hranici nechal poslat více než 

stovku lidí. 

Další zajímavostí tohoto kraje je hornická minulost, kterou si dnes můžeme 

připomenout jen v podobě dochovaných památek. Jesenicko se může chlubit dvěma 

významnými rodáky. Jedním z nich je právě Vincenz Priessnitz alias „vodní doktor” a dále 

např. Adolf Raymann, obchodník s textilií. 

V bakalářské práci se budu věnovat osobnosti, která svým bytím v tomto kraji 

přispěla k jeho rozmachu. Jedná se o Vincenze Priessnitze, zakladatele a průkopníka 

novodobé přírodní metody. Vincenz Priessnitz byl bezesporu výjimečný člověk, který ve 

své době dokázal mnohé. Jeho jedinými léčebnými faktory se stala voda, čerstvý vzduch, 

slunce, pohyb, dieta a klid. Zdravý životní styl nesouvisí pouze se stravováním, ale jde o 

komplexní péči o tělo a duši, což Priessnitz dobře věděl a řídil se tím celý život. Číst 

v dnešní době průmyslového rozvoje a vědecky podložených informacích o úspěchu tehdy 

jen obyčejného nelékaře je více než zajímavé a překvapující. Vincenz Priessnitz dal svým 

působením tehdejší společnosti podnět jak pohlížet na nemoc a nemocného člověka. Tímto 

se zapsal nejen do historie vodoléčby, ale výrazně posílil Jesenicko a proslavil jej ve světě. 

Lázně Jeseník každoročně navštěvují tisíce lidí. Zdejší krajina byla zmíněna 

v nespočtu publikací, a to především svými přírodními krásami, díky kterým se v roce 

1969 Jeseníky staly chráněnou krajinnou oblastí. 

Všechny lokality, které jsem v práci zmínila při tvorbě exkurze, jsem sama 

navštívila. Snažila jsem se je zkombinovat tak, aby byly zajímavé pro všechny věkové 

skupiny, které v budoucnu lázně navštíví. V práci se zmíním o již vzniklých naučných 

stezkách v okolí Priessnitzových lázní a zaměřím se na nejzajímavější lokality Jesenického 

kraje. Trasa exkurze je obohacena o návrhy nových zajímavých míst. Celá práce byla 

doplněna vlastními fotografiemi ze zmíněných oblastí. 

Cílem mé bakalářské práce je přiblížit osobnost Vincenze Priessnitze dalším 

generacím a zjistit, jakým způsobem pozměnil nejen historický vývoj Jesenicka. 
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2 Život a význam Vincenze Priessnitze 

Vincenz Priessnitz (obr. 1) byl obyčejný člověk, nebyl obzvlášť vzdělaný. Později 

se z něj stala jedna z nejvýznamnějších osobností vodoléčby a patřil k zakladatelům 

balneologie. Balneologie je vědní obor, který se zabývá lázeňstvím. Obvykle se člení na tři 

podskupiny, z nichž každá se věnuje jinému odvětví. Jedná se o balneoterapii, která se 

zabývá fyzikálními a chemickými vlastnostmi vod. Další je balneotechnika zabývající se 

jímáním, využíváním a ochranou vybraných léčivých pramenů. Posledním je lázeňská 

klimatologie, která již z názvu napoví, že se jedná o zkoumání vlivu klimatu na organismus 

člověka (Špišák et al, 2010). 

Vincenz Priessnitz se narodil 4 října 1799 jako nejmladší syn hospodáře Jana 

Františka Priessnitze z Gräfenberku. Gräfenberk byla malá osada u města Frývaldov, 

dnešního Jeseníku. V průběhu 18. století se několik zdejších obyvatel přestěhovalo z centra 

města na nedaleký svah, byli tak blíže svým polím. Tímto způsobem vznikla osada 

Gräfenberk. Vincenz byl ze šesti dětí. Nejstarší František odešel na studia a druhý bratr 

Josef zemřel velmi mladý (Kočka, 1999). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 1. Portrét Vincenze Priessnitze (internet 1) 

Po smrti bratra, který se měl starat o hospodářství, byla všechna práce na 

Vincenzovi. Řada nešťastných okolností postihla celou rodinu, když starý otec oslepl. 

Veškerá práce připadla na tehdy jen dvanáctiletého Vincenze, jeho matku a sestru Terezii.  
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Od toho času chodil Vincenz do školy jen zřídka, jelikož se musel plně věnovat 

hospodářství. Zanedbával tedy školní docházku a jeho vzdělání tím značně trpělo. Byl 

pozadu v počtech, čtení a psaní. Jedinou jeho učitelkou mu byla příroda, která jej naučila 

vnímat věci kolem sebe. Několik hodin denně strávil pouhým sezením u pramene a možná 

právě zde objevil sílu studené vody. Jednou si povšimnul zraněného srnce, který denně 

chodíval k vodě a namáčel si poraněnou nohu. Po několikatýdenním pozorování se zvíře 

zcela uzdravilo. Tehdy Vincenze napadlo, že by tento způsob mohl fungovat i u lidí, což si 

nejprve vyzkoušel sám na sobě (Kočka, 2008). 

V šestnácti letech postihla Vincenze těžká nehoda. Při práci na poli se mu splašil 

kůň a následně mu vyrazil přední zuby. Vincenz okamžitě ztratil vědomí a upadl tak, že 

mu pádící povoz přejel hrudník a zlomil žebra. Přivolaný lékař Antonín Günther byl synem 

lékaře Günthera, který před osmi lety léčil Vincenzova bratra Josefa. Nedával mladíkovi 

velké naděje na uzdravení a tvrdil, že pokud přežije, bude z něj do konce života mrzák. 

Lékař nařídil dávat na hruď horké obklady a pít svařené byliny. Při každém obkladu 

Vincenz vykřikl bolestí, horké nápoje nemohl ani pozřít. Po několika dnech utrpení si 

nechal přinést kbelík studené vody a plátno a přikládal si střídavě obklady. Když byl po 

několika týdnech schopen se postavit, přidal k obkladům i studené koupele. Toto období 

trvalo zhruba půl roku, než byl Vincenz schopen vrátit se zpět na hospodářství a do práce. 

Vincenz se uzdravil, ale nebylo to díky lékům nebo pokynům lékaře, stačila jen 

víra a vlastní úsudek. Příběh o mladíkovi, jenž se tak zázrakem vyléčil, se šířil po 

Gräfenberku a sousedé měli jeho uzdravení za zázrak. Netrvalo dlouho a místní 

spoluobčané k němu začali přicházet v naději, že pomůže i jim. Mnozí prosili o pomoc pro 

svůj dobytek. Vincenz neodmítal ani zvířata, čím více měl pacientů, tím více se 

prohlubovaly jeho znalosti (Kočka, Kubík, 2006). 

Někteří sousedé jej nejdříve považovali za šarlatána, který chce jen zbohatnout. 

Avšak Priessnitz si svým nezištným chováním pomalu získával obyvatele Gräfenberku. 

Krajem se šířil nespočet historek o jeho způsobu léčení, některé pravdivé, jiné domyšlené 

závistivými sousedy. Jeho způsoby léčby byly pro všechny záhadou, léčba nelékařem a 

ještě k tomu pouze studenou vodou byla v té době pro všechny nepředstavitelná. Měli 

strach z něčeho nového a neznámého, což s ohledem na minulost zdejšího kraje nebylo nic 

zvláštního. Čarodějnictví zde bylo téma, s kterým si nebylo radno zahrávat z důvodu 
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v minulosti konaných čarodějnických procesů. To však Priessnitze neodradilo a pokračoval 

dále ve svém konání.  

Vincenz za svou práci nechtěl peníze, vzal si jen to, co mu nemocní chtěli dát. Ať 

už se jednalo o jídlo, oblečení, nádobí nebo cennosti. Jeho pacienti byli převážně chudí 

vesničané, jež si nemohli dovolit odbornou lékařskou péči. Avšak neodmítal ani pacienty 

z jiných společenských vrstev, nedělal žádné rozdíly.  

Pomyslnou ordinaci měl nejprve za kůlnou, kde byla lavička pro nemocné, které 

léčil venku. Jeho léčebnými prostředky byla studená voda, vzduch, dieta, spánek a klid. 

Chtěl, aby u něj nemocní žili obyčejný plnohodnotný život bez starostí. K omývání těla 

užíval houbu, která udržela větší množství vody. Tu však neužíval dlouho, lidé se začali 

obávat, že houba je začarovaná a Vincenz tedy nemocné začal oplachovat dlaní, což podle 

něj mělo i lepší účinky. Takto měl totiž neustálý kontakt s tělem pacienta. Vincenz věděl, 

že je neustále trnem v oku místním ranhojičům, kteří čekali na příležitost zastavit ho. 

Nezákonné léčení bylo trestné, a tak Priessnitz musel vymyslet něco, čím se v případě 

nebezpečí bránit. Proto tedy od svých pacientů začal vybírat potvrzení, že je léčil bezplatně 

a nepodával jim žádné léky. Jeho první potvrzení je ze dne 3. března 1822, kdy vyléčil 

bolestivou dnu (Kočka, Kubík, 2006). Dna je onemocnění, které postihuje převážně muže. 

Jedná se o obvyklý typ artritidy, který je způsoben nadměrným usazováním kyseliny 

močové v tkáních (internet 2). 

Vincenzovy úspěchy přiváděly do Jesenického kraje další nemocné prosící o 

pomoc, neměl je však kde ubytovat, proto nechal přestavit rodinnou chalupu na kamenný 

dům s pokoji pro hosty. V domě vytvořil jednu místnost, do které dal necky a zajistil tak 

stálý přívod pramenité vody. V roce 1822 zde tedy vznikl první vodoléčebný ústav (obr. 2) 

na světě (Kočka, 1999).  
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Obr. č. 2. Rodinný dům Vincenze Priessnitze, dnes muzeum (autor, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3. Pamětní deska nacházející se u vstupu do muzea 

(autor, 2012) 

 

Přestavěná rodinná chalupa plnila svůj účel, avšak nemocných bylo čím dál více a 

léčba mnohdy trvala i několik měsíců nebo dokonce roky. Opět tedy nastal problém 

s kapacitou. Vincenz přemýšlel, kde ubytovat další pacienty, proto tedy nabídl svým 

sousedům zajímavý návrh, že v jejich domě za vlastní peníze zřídí pokoje pro hosty s tím, 

že veškeré výdaje za stavbu mu mohou zaplatit až poté, co se začnou dostavovat první 

výdělky. Pro sousedy, kteří celý život znali jen namáhavou a těžkou práci na polích či 

v lesích, to byla příjemná alternativa výdělku a i Vincenzovi přinesla několik výhod. 

Nemusel se na nějaký čas obávat lstivých pomluv. 
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V roce 1826 byl Priessnitz pozván do Vídně k císařskému lékaři na konzultaci 

ohledně vodoléčby. Ani v dnešní době není zcela jasné, jak se u císařského dvora 

dozvěděli o obyčejném nevzdělaném mladíkovi. Jedním z možných vysvětlení je, že 

Priessnitz, ač o tom sám nevěděl, mohl uzdravit někoho z vyšší společenské vrstvy. 

Tehdejší císařský lékař si chtěl s mladíkem jen promluvit a poprosil jej o vysvětlení jeho 

metody. Vincenz se tomu nebránil a s ochotou mu vše vypověděl (Kočka, Kubík, 2006).  

Od té doby na Gräfenberk začala jezdit spousta významných osobností. Nějaký 

čas zde pobýval i N. V. Gogol, který zde zavítal dvakrát, ale z nedostatku trpělivosti nad 

Priessnitzovou metodou brzy odcestoval. Lidé zde nacházeli odlišný způsob života, jedli 

obyčejné venkovské jídlo, pili studenou vodu, otužovali se koupelemi a vedli 

plnohodnotný život oproštěný od všedních starostí. Na světě se objevila pověst o muži, 

který navrací radost ze života (Kočka, Kubík, 2006). 

Další významná událost v Priessnitzově životě se stala v roce 1828, kdy jako 

dvacetiosmiletý uzavřel sňatek s tehdy 22letou Sofií Prissnitzovou. Jméno Priessnitz bylo 

v kraji velmi časté, avšak Sofie pocházela z České Vsi, kde se příjmení Priessnitz psalo 

,,Prissnitz“. Nebyl mezi nimi tedy žádný příbuzenský vztah. Jeho manželka byla velmi 

oblíbená u pacientů, starala se o věškerý chod domácnosti a ihned po svatbě převzala 

veškerou manželovu korespondenci. 

Bylo jen otázkou času, než si ostatní povšimnou Vincenzova rozvíjejícího se 

úspěchu. Úřední dohled v tomto kraji nad veškerými lékaři a zvěrolékaři měl doktor 

farmacie Antonín Schnorfeil. Ten musel alespoň jednou za rok zkontrolovat jejich činnost. 

Ačkoliv si místní lékaři neustále stěžovali na Priessnitzovo léčení, Dr. A. Schnorfeil si jej 

nevšímal. Avšak poté, co se dozvěděl, že Priessnitz byl na konzultaci ve Vídni a postavil 

nový dům určený k ubytování a stravování pacientů, rozhodl se jednat. Na popud 

závistivých ranhojičů z Frývaldova nechal úředně odebrat houbu sloužící k mytí 

s odůvodněním, že budí pohoršení u prostých lidí a může je ohrožovat na životě. V roce 

1829 podal Dr. A. Schnorfeil stížnost krajskému úřadu v Opavě na Vincenze Priessnitze 

pro nezákonné léčení. K této stížnosti se samozřejmě připojili i frývaldovští lékaři 

obávající se o svou živnost. V té době se nezákonné léčení považovalo za velký přestupek, 

jenž byl trestán až do výše šesti měsíců v žaláři. Na to dohlížela lázeňská policie. Priessnitz 
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se pokusil bránit tím, že požádal o povolení provozovat malé lázně s dvěma vanami 

k očistě těla. To mu však bylo prozatím zamítnuto z důvodu neskončení trestního řízení 

(Kočka, 1999). 

Priessnitz byl 3. září 1829 odsouzen magistrátem na čtyři dny tvrdého žaláře. 

Vincenz se proti rozsudku okamžitě odvolal, avšak povolení k provozu menších lázní 

dostal až v roce 1831 po přímluvných dopisech jeho zastánců nejen u dvora. Jeho bratr, 

František Priessnitz, tehdy již knížecí biskupský kuriální kněz ve Vídni, připojil svůj 

přímluvný dopis. Krajský úřad v Opavě vydal 21. ledna 1831 povolení k provozu menších 

lázní k očistě těla s tím, že smí přijímat pouze místní pacienty. Dozor nad lázněmi byl 

předán lékařům Güntherovi a Dittrichovi, čímž se úřad zbavil odpovědnosti. Priessnitz byl 

rád, že má pevnou půdu pod nohama, ale bylo mu jasné, že klid nebude trvat dlouho. 

Přicházeli k němu i nemocní z jiných krajů a Vincenz věděl, že je to jen otázka času, než si 

toho povšimnou místní lékaři (Kočka,1999). 

V roce 1832 k nám z Indie dorazila cholera. Priessnitz se jí velmi obával, nevěděl, 

zda vodoléčba bude schopna pomoci i zde. Cholera se projevovala několika stádii. 

V začátcích se jednalo o několikadenní průjmy, následovalo zvracení, dušnost, křeče, slabý 

puls a neutěšitelná žízeň. Nemocný se zmítal v horečkách, avšak končetiny měl ledově 

studené. Tento interval trval necelý týden, přičemž pak následovala smrt v komatu. 

Člověk, který byl nakažen cholerou, umíral na celkové vyčerpání organismu způsobené 

dehydratací. Místní lékaři v čele s Dr. A. Schnorfeilem doporučovali horké obklady a po 

lžičkách pít teplý vývar z ječných otrub. Priessnitzova metoda však byla zcela opačného 

rázu. Nemocný trpící průjmem a zvracením trpěl palčivou dehydratací, která nejvíce 

ohrožovala jeho život, hojně pít tedy bylo velice důležité. Doporučoval tedy denně pít 

velké množství vody, studené obklady a tření těla mokrým prostěradlem, což se ukázalo 

jako správná volba. Priessnitz byl jediný „lékař“ ve Frývaldově, kterému nezemřel na 

choleru jediný pacient. Z jednadvaceti nemocných se podařilo všechny zachránit, čímž 

opět vzbudil závist u lékařů a ranhojičů z Frývaldova (Kočka, Kubík, 2006). 

Priessnitz byl neustále pod dohledem frývaldovských lékařů Günthera a Dittricha, 

kteří podali během dvou let další stížnost ke Krajskému úřadu v Opavě. Ve stížnosti bylo 

popsáno, že Priessnitz porušuje povolení z 21. ledna. Lázně tedy nevyužívá jen k očistě 

těla a přijímá i cizí pacienty, což byl jeden z hlavních problémů. Stížnost byla poslána 
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Zemskému guberniu do Brna, které pověřilo magistrát ve Vidnavě, aby vše důkladně 

prošetřilo. Případ Priessnitze se přehazoval mezi městy a úřady. Nikdo nechtěl tento spor 

rozsoudit a znepřátelit si buď zemského fyzika Dr. A. Schnorfeila, nebo osoby z vyšších 

společenských vrstev, jež se Priessnitzovi svěřily. Jelikož měl Priessnitz zastání i u 

císařského dvora, bylo velmi těžké rozhodnout, co bude s lázněmi a Priessnitzem dále 

(Kočka, Kubík, 2006). 

Císařská kancelář tedy rozhodla vyslat na Gräfenberk specializovanou komisi, 

která prověří veškeré Priessnitzovy metody a podá pravdivou zprávu. Poté mělo být 

jednáno o tom, zda ústav přetrvá, či ukončí činnost. Komise zůstala na Gräfenberku celých 

osm dní a pozorně sledovala jeho postupy a prohlédla veškerá zařízení. Pozornost upřeli na 

metody léčení a na vše, co podle Priessnitze sloužilo k povzbuzení organismu. Členové 

komise měli přístup ke všem informacím a mohli libovolně promlouvat s pacienty. 

Vyslechli i samotného Priessnitze a nakonec i nespokojené názory frývaldovských lékařů 

Günthera, Dittricha a samotného Dr. A. Schnorfeila. Ve Vídni byl poté napsán posudek a 

uveřejněn, viz níže (Kočka, 1999). 

„Priessnitz není žádný obyčejný člověk. To musí uznat i jeho nepřátelé. Není 

šarlatán, nýbrž muž, který je naplněn nejčistší snahou pomoci, kde může a k tomu je nadán 

znamenitými vlastnostmi. Počet těch, kdo nazývají Priessnitze šarlatánem a zištným, je jen 

nepatrný. Jsou to místní lékaři a ranhojiči, kteří vedou proti němu stížnosti ze závisti a 

obavy o svůj chléb. Nenáročný, nikdy se nevychloubá, vždy připraven pomoci svým 

nemocným ve dne i v noci, laskavý, ale přísný a důsledný ve svém jednání. I když jeho 

ústav může trpět nedostatky, ať uzdravil mnoho nebo málo lidí, ať nemoci propuštěných se 

po delším nebo kratším časovém odstupu mohou vrátit, vždy zůstává jeho léčebná metoda 

novým pozoruhodným jevem v oblasti zdravotnictví. Tento pozoruhodný jev a nevšední 

člověk zasluhuje plnou pozornost a každý násilný zásah by byl na nepravém místě.“ 

(Kočka, 1999). 
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Po tomto konečném prohlášení bylo Priessnitzovi povoleno vést větší lázně bez 

omezení. Celé toto soudní řízení proti Priessnitzovi se táhlo 8 let. Oficiální vznik lázní se 

tedy datuje v roce 1837, kdy byl zveřejněn tento posudek. Priessnitz měl konečně volné 

ruce a mohl se plně věnovat své práci. Začal tedy rozsáhlou stavbu, jež měla vyřešit 

všechny problémy s ubytováním. V roce 1838 dal postavit velký lázeňský dům (tzv. 

„Hrad” obr. 4) s 30 pokoji, velkými vanami, obrovskou jídelnou, kde se mohlo stravovat až 

600 lidí, a společenským sálem. Ke slavnostnímu otevření došlo 9. června 1839 a zároveň 

se jednalo o nejvýznamnější rok, kdy zde bylo ubytováno 1 544 osob. Mezi ubytovanými 

byla řada lékařů, kteří studovali Priessnitzovy metody, aby je šířili dále i ve své zemi 

(Kočka, Kubík, 2006). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

               Obr. č. 4. Velký lázeňský dům v Jeseníku tzv. „Hrad” (autor, 2012)     

Vincenz Priessnitz byl na vrcholu slávy. Rakouský císař Ferdinand V. mu roku 

1846 udělil Zlatou občanskou záslužnou medaili I. třídy. Takové vyznamenání ve Slezsku 

nikdo předtím neobdržel! Jediné, co mu stále chybělo, byl syn, dědic, kterému by předal 

vše, co se za svůj život naučil. Přál si, aby i po jeho smrti lázně zůstaly v rodině. Během 

manželství se Sofií se jim narodily dcery Kristina a Sofie. Následoval vytoužený syn, který 

by podle Priessnitzova vzoru mohl pokračovat v lázeňské tradici, ten však do roka zemřel. 

Poté následovalo šest dcer a stárnoucí rodiče ztratili naději. Manželka v té době nemohla 

studovat a ani vést lázně. Vincenz se tedy upřel na dceru Sofii, která mu byla nejbližší, a 
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snažil se ji všemu naučit. Ta se však zanedlouho vdala a odešla z kraje. Vincenz tak ztratil 

veškeré naděje na svého nástupce a zhroutil se. O své milované dceři Sofii neměl více než 

rok žádné zprávy, což jej dostávalo do depresí. Takto se z vždy usměvavého a pozitivního 

člověka stal smutný a nemocný muž (Kočka, 2008). 

Ve věku 48 let se Priessnitzovi narodil vytoužený syn Vincenz Pavel. Priessnitz 

však věděl, že jej nestihne naučit všemu, co bude potřebovat, aby převzal později jeho dílo. 

Okamžitě tedy podnikl veškeré kroky, aby syna a celou rodinu zaopatřil. Během svého 

života se z prostého hospodáře stal majetný člověk. Vlastnil nemovitosti, cenné papíry, 

zlato, stříbro, hotovost a jeho majetek dohromady činil 317 174 zlatých, což v té době bylo 

obrovské jmění. Vždyť jen město Frývaldov mělo v roce 1945 příjem okolo 19 742 

zlatých. Priessnitz znaven z každodenního shonu začínal postupně chátrat nejen fyzicky, 

ale převážně psychicky. Denně vstával ke svým pacientům ve 4 hodiny ráno a cestoval 

k nim na koni až do Javorníku. To mu činilo značné problémy, několikrát při této cestě 

spadl z koně a staré rány se ozvaly. Zlámaná žebra se nikdy plně nezahojila. Vincenz, který 

celý život pečoval o nemocné, rozpoznal, že jeho konec se blíží (Kočka, 1999). 

V roce 1847 se poprvé objevily počátky jeho onemocnění, když 27. ledna upadl 

do bezvědomí, jež bylo způsobeno pravděpodobně mozkovou příhodou. V bezvědomí byl 

několik hodin, lázeňští se ho snažili studenými koupelemi a třením probrat. To se 

postupem času opakovalo několikrát. Deset měsíců před svou smrtí sepsal obsáhlou závěť 

(viz Příloha 1), aby ochránil obsáhlý majetek a zabezpečil všechny potomky a manželku 

Sofii. Své lázně odkázal synovi, ale jen pod podmínkou, že se stane „vodním doktorem“. 

Než syn Pavel dostuduje lékařskou fakultu, určil Priessnitz svého nástupce, a to lékaře 

Josefa Schindlera (Kočka, Kubík, 2006). 

Velký léčitel naposled vydechl 28. listopadu 1851 ve věku 52 let. Ve frývaldovské 

matrice bylo tehdy zapsáno: „Vincenz Priessnitz, vlastník vodoléčebného ústavu, majitel 

velké zlaté medaile za zásluhy, příčina úmrtí - vodnatelnost hrudníka.“ Údaj nebyl zcela 

přesný, později po pitvě bylo zjištěno, že úmrtí zapříčinila degenerace jater a tuberkulóza 

plic. Tyto choroby v té době nebylo možno vyléčit. Od jeho konkurentů se samozřejmě 

roznesla řada spekulací o tom, že zemřel na přílišné pití vody ve snaze, že přetáhnou jeho 

pacienty do svých ústavů. Priessnitzovy ostatky byly nejdříve uloženy na hřbitově ve 

městě a později byly přeneseny do hrobky vybudované na Gräfenberku jeho ženou. 
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Manželka Sofie jej přežila o pouhé tři roky. Oba jsou uloženi v rodinné kapli (obr. 5) 

v Priessnitzových lázních (Knoppová, Knopp, 2001). 

Priessnitzův odkaz umístěný u hotelu Jan Ripper:  

„Chceš-li na živý organismus docílit vlhké teplo nebo čerstvou sílu, pamatuj na 

studenou vodu, jež spojena s dietou, pohybem a čistým vzduchem je největším léčebným 

prostředkem. Ty tvoří podstatu přírodní léčby. Proto hrozí-li akutní či chronická nemoc 

neklesej na mysli a důvěřuj této jediné oživující a uzdravující síle“ (Abt, 2005). 

 

 

Obr. 5. Priessnitzova hrobka v Jeseníku (autor, 2012) 

 

3 Využití v lékařství 

V České republice se nachází nejméně 30 lázeňských míst, která využívají 

minerální prameny k léčení. To však neplatí pro všechny lázně. V některých lázních 

nenajdeme jediný minerální pramen a i přesto jsou to uznávaná lázeňská střediska. To 

může být zapříčiněno významnou vůdčí osobností, která i tuto prostou vodu uměla využít 

ve svůj prospěch, respektive v prospěch pacientů. Tyto prameny obsahují různé minerální 

příměsi, jež mohou blahodárně pomoci při onemocnění. Minerální příměsi mohou 

obsahovat oxid uhličitý, sirovodík a na Moravě se občas vyskytující metan, který se může 

uvolnit při hlubinné těžbě. Mimo minerální vody s příměsemi se u nás nacházejí také 

ložiska humolitů, což je skupina složená z humusových látek, a řadí se mezi ně rašelina, 

slatina a anorganická bahna. Tyto humolity se hojně využívají k celkovému prohřátí 

organismu a mají protizánětlivý účinek. Obecně lze konstatovat, že celá řada těchto 
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přírodních zdrojů, jež byly vyjmenovány, jsou u nás využívány k léčbě onemocnění 

(Špišák et al, 2010).  

3.1 Seznámení s dílem Vincenze Priessnitze 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že Vincenz Priessnitz byl výjimečný člověk. 

Díky své intuici a dobrému úsudku dokázal uplatnit své zkušenosti v léčbě. Priessnitz veřil, 

že v lidském těle existuje vztah vnitřních orgánů k pokožce těla. Jediné, co tedy dělá podle 

něj člověka nemocného, jsou tzv. „špatné šťávy”, které se v těle tvoří při nesprávném 

způsobu života. To znamená při špatné životosprávě, nedostatku spánku a nadmíře stresu. 

Priessnitz v toto věřil celý život a k tomu také přizpůsobil svoji léčbu. Tyto zmíněné šťávy 

jsou z těla vylučovány právě pocením, což patřilo mezi hlavní Priessnitzovu terapii. Když 

se šťávy dostaly z těla ven, došlo k regeneraci organismu a tudíž i k postupnému uzdravení 

(Kočka, Kubík, 2006). 

Tento objev dal tedy základ k jeho další práci. Požadoval tedy, aby se pacienti 

nejprve prohřáli prací a poté následovala koupel, zábal nebo venkovní sprcha. Ve všech 

Priessnitzových procedurách bylo pocení jedno z nejdůležitějších a stalo se tedy součástí 

skoro všech terapií. Mimo ty zmíněné zavedl i pohybovou a pracovní léčbu. Při těchto 

speciálních terapiích se nemocní rychle zahřáli a mohli tedy podstoupit koupel ve studené 

nebo oteplené vodě.  

Priessnitz byl velmi opatrný na to, koho do svého ústavu příjme k léčení. Každý 

pacient před nástupem musel projít tzv. „vodní zkouškou“, kdy byl položen do kádě se 

studenou vodou, třen směrem od dolních končetin k srdci a nakonec náslodovaly polevy 

šíje. Pokud pokožka zčervenala, bylo to známkou rozšíření cév a pacient byl tudíž vhodný 

pro tento typ léčby. Pokud se tak ale nestalo, byl s omluvou odmítnut, což Priessnitz těžce 

nesl. Chtěl pomoci každému pacientovi, mnohdy by ale šlo o marný boj. Věděl, že léčba 

by neměla žádný vliv či by přítížila. Tvrdil: „Není to chlad, který léčí, nýbrž teplo, které je 

studenou vodou vytvářeno.“ Pacienti krom léčivých kúr museli dodržovat denní řád, který 

se skládal z 13 bodů (viz příloha 1). Tento denní řád byl umístěn v každém ubytovacím 

zařízení a patřil tam třeba spánek při otevřeném okně nebo zákaz pití alkoholu a 

konzumace sladkostí.  
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Během Priessnitzova života došlo k velkému rozmachu rozšíření a užití procedur. 

Nejprve šlo o prosté omývání a přikládání obkladů a zábalů, ale postupem času se 

zdokonalila lázeňská péče ve všech směrech. Priessnitz vyškolil řadu lazebníků, kteří mu 

pomáhali při pochůzkách nebo naléhavých případech. Pokud byl lazebník přítomen dřív 

nežli samotný Priessnitz, provedl tedy základní ošetření on. To obnášelo omývání a tření 

těla ve studené vodě. Těchto vyškolených pracovníků se nacházelo na Gräfenberku více 

než desítka.  

Kromě pobytu na čerstvém vzduchu a pohybu se životospráva stala nedílnou 

součástí vodoléčby. Priessnitz svým pacientům přísně zakazoval všechny alkoholické 

nápoje, kávu a dokonce i čaj. Někdy bylo povoleno víno a žitná káva, což byla levnější 

náhražka obyčejné kávy. Pokud si pacient vyšel do Frývaldova a po cestě se zpotil, mohl si 

dát některý z těchto zmíněných nápojů. Priessnitz byl na své pacienty velmi přísný a 

netoleroval žádné výjimky. Přistupoval stejně k bohatému šlechtici i k chudému hospodáři 

a pocestnému. Všichni byli bráni stejně, což se mnohdy bohatším občanům nelíbilo. 

Vincenz Priessnitz se díky své metodě zapsal do povědomí všech jako člověk, 

který dal základ novodobé vodoléčbě. Po celém světě vyrostlo nespočet lázeňských 

zařízení podle jeho vzoru. Lékaři z různých krajů navštěvovali Priessnitzovy lázně a 

zkoumali jeho metody, aby je mohli dále šířit ve své zemi. Tyto ústavy se nacházely 

v Německu, Francii, Rakousku a dalších zemích. Některé však brzy po otevření ukončily 

svou činnost. Priessnitzovy lázně však v tradici pokračují dále (Kočka, Kubík, 2006). 

3.1.1 Studené léčivé obklady 

Priessnitz obklady využíval velmi hojně. Když je někomu naordinoval, chtěl 

dosáhnout buď snížení nějaké funkce, nebo pravý opak. Využíval tedy převážně klidnící a 

dráždivé obklady. Na popáleniny, záněty nebo zhmožděniny přikládal mokrý šátek nebo 

houbu nasáklou vodou. Tak na pokožku působil chlad a dostavovala se značná úleva. 

Naproti tomu dráždivé nebo ohřívací obklady vyvolávaly teplo a prokrvení. Jedna část 

šátku byla mokrá a následně byla překryta suchou vrstvou (Kočka,Kubík, 2006). 
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Obr. č. 6. Ukázka Priessnitzova mokrého obkladu (Kočka, Kubík, 2006) 

 

3.1.2 Studené a teplé zábaly 

Zatímco obklady se neustále měnily, zábaly naproti tomu nemocný mohl nosit až 

několik dní na těle, než došlo k úplnému vysušení látky. Využívaly se bederní zábaly, 

křížové zábaly, dráždivé zábaly a potní zábaly celého těla. U bederních zábalů Vincenz 

využíval vlastní vynález, a to tzv. „Neptunův pás” (obr. 7). Jednalo se zhruba o 20 - 40 cm 

široký pás, který musel být tak dlouhý, aby se mohl třikrát omotat kolem pacienta. 

K pocení celého těla se využívaly zábaly celého těla v posteli nebo mokrá košile, kterou 

měl pacient umístěnou pod oblečením. Každý z těchto speciálních zábalů se využíval 

k rozdílným typům onemocnění. Pokud se jednalo o horečnatá onemocnění, vlhké zábaly 

se musely měnit zhruba každých 10 - 20 minut, což někdy činilo i 30krát za den. 

Nejdůležitější u zábalů bylo zachovat dolní končetiny v teple (Kočka, Kubík, 2006). 
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Obr. č. 7. Neptunův pás (Kočka, Kubík, 2006) 

 

3.1.3 Léčebné koupele 

Koupání ve studené vodě byl jeden z prvních Priessnitzových nápadů. Nemocný 

se namáčel na několik minut do studené vody, která měla pouhých 5 – 6 °C. Před vstupem 

do této lázně se však musel postupně otužovat namáčením obličeje a hrudi. Při rychlém 

nástupu by člověk mohl dostat šok. Takto ledová voda dokázala povzbudit organismus a 

krevní oběh. Nemocný si po dobu lázně musel třít končetiny, u kterých pociťoval největší 

chlad. Jedinečným typem koupele se stala pololázeň, která měla přivodit horečku, tudíž 

opačný proces než obvykle. Pacient byl položen do vlažné vody a postupně poléván 

studenou vodou, než se dostavil třes. To se opakovalo tak dlouho, dokud jej nepřepadla 

druhá třesavka. Priessnitz vymyslel krom koupání ve vanách také venkovní sprchy, které 

byly mnohdy umístěny daleko od ústavu. Během cesty k těmto sprchám se nemocný zpotil 

a mohl tedy rovnou po osvěžení přistoupit ke sprchování. To opět trvalo několik málo 

minut a poté následovala cesta zpět na ubytování. Bylo velmi důležité, aby proud vody 

nezasáhl pacienta přímo na hlavu nebo hrudník, proto si jej také musel chránit rukama 

(Kočka, Kubík, 2006). 
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Obr. č. 8. Ukázka Priessnitzovy koupele (Kočka, Kubík, 2006) 

 

3.1.4 Sluneční a vzdušná terapie 

Vincenz Priessnitz celý život tvrdil, že pokud by neléčil studenou vodou, byl by to 

právě vzduch, který by využíval. Proto tedy přidal i vzdušné a sluneční terapie. 

Zjednodušeně řečeno se jednalo o to, že nemocný byl poléván a třen v místnosti při 

otevřeném okně. Tato tzv. vzdušně-vodní terapie trvala necelých 8 minut a byla prováděna 

především při zánětech a horečce. U chronických onemocnění různých částí těla Priessnitz 

doporučoval, aby tato místa byla neustále omývána a následně usychala na vzduchu. Velmi 

oblíbenou procedurou převážně u žen se stala chůze na boso v rose nebo k pramenům. U 

revmatických onemocnění bylo doporučováno časté slunění (Kočka, Kubík, 2006).   

3.1.5 Pracovní a pohybová terapie 

Pohybová terapie byla jedna z nejdůležitějších. Podporovala imunitní systém a 

zlepšovala fyzickou kondici. Nemocný se po studené koupeli měl pohybovat natolik, aby 

vyvolal opětovné prohřátí organismu. Toho dosáhl při dlouhých procházkách Jesenickou 

krajinou, které vedly po stopách pramenů. Pokud se pacient nemohl dostatečně pohybovat, 

byla mu přinesena pila se dřevem až do pokoje a musel pracovat. V zimních obdobích 

nemocní odhazovali sníh před sanatoriem, a to nehledě na to, zda se jednalo o muže nebo 
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ženu. Poté, co se po práci zpotili, následovala koupel nebo venkovní sprcha (Kočka, 

Kubík, 2006).  

 

 

Obr. č. 9. Pracovní terapie (Kočka, Kubík, 2008) 

 

Neustálé přikládání studených obkladů, provádění koupelí a aplikace zábalů s 

sebou neslo i nežádoucí účinky, které však Priessnitz považoval za kladné známky 

uzdravování. Nemocným se na těle začaly tvořit vředy, vyrážky a bolestivé puchýře. Krom 

vnějších projevů na pokožce se mnohdy dostavovaly i vnitřní problémy jako zvracení, 

výtok hnisu, horečka či částečné oslepnutí, které se však postupně opět vrátilo do normálu. 

Člověk následkem této krize mohl trpět špatnou náladou či depresemi, přecitlivělostí a 

sklíčeností. Lékaři při nežádoucích účincích okamžitě přerušili léčbu. Zatímco Priessnitz 

byl toho názoru, že se musí dále pokračovat v léčbě. Podle něj totiž tělo touto reakcí přijalo 

léčebnou metodu a zkažené šťávy v těle se začaly postupně vylučovat (Kočka, Kubík, 

2006). 
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3.2 Současná lázeňská terapie vycházející z  díla Vincenze Priessnitze 

V současné době jsou lázně Jeseník, tedy Priessnitzovy léčebné lázně, hojně 

navštěvovány širokou veřejností. Během svého pobytu zde jsem se setkala s mnoha 

zajímavými lidmi. Mezi návštěvníky jsem třeba potkala rodinu s dětmi, která si přijela 

odpočinout z města a užít si podhorskou přírodou. Pro mne ale asi nejzajímavější setkání 

bylo s párem manželů, kteří zdejší lázně navštěvují již dvacet let. Když jsem se zajímala 

čím to je, že zrovna tyto lázně, odpověděli, že to je převážně zdejší atmosférou a 

v neposlední řadě také kvůli Priessnitzově pololázni, kterou zde absolvují každorečně. Je 

zajímavé, že většina zde jezdí právě díky této pro někoho trochu drsné proceduře. Sama 

jsem si ji vyzkoušela a mohu říci, že jsem se po ní cítila skvěle, ačkoliv to pro mě byl ze 

začátku šok, po chvíli jsem cítila osvěžení a příjemný pocit. 

Lázně ročně navštíví více než 12 000 návštěvníků. Mimo to zde jezdí celá řada 

známých osobností, ze kterých můžeme jmenovat třeba autora populárních knih o Vincenzi 

Priessnitzovi Miloše Kočku, dále Marka Ebena, Terezu Kerndlovou, Júlia Satinského a 

mnoho dalších.  

Prostor Priessnitzových lázní je opravdu rozlehlý. Nachází se zde velká vstupní 

hala, jídelna, salónek, kde se pořádají různé zábavy pro návštěvníky, koupelové prostory, 

kde jsou mimo jiné umístěny vířivé vany a sauny všech typů, masérské pokoje, nebo 

sálonek hvězd (obr. 10), kde jsou vystaveny fotografie zmíněných významných osobností, 

jež lázně v minulosti navštívily. 

Priessnitzovy lázně se, jak již bylo řečeno, rozkládají na úpatí Jeseníků. Přímo 

z hotelu Priessnitz se nám skýtá krásný pohled na podhůří Jeseníků a za příznivého počasí 

můžeme vidět horu Praděd. Ve venkovním areálu lázní si můžeme projít nově otevřený 

balneopark a sami na sobě vyzkoušet některé venkovní terapie. Pokud máme rádi horskou 

přírodu a výšlapy, jsou pro nás zdejší lázně ideální. V okolí se nachází několik naučných 

stezek. Jen v blízkosti lázní si můžeme vybrat ze tří nabízených variant, které jsou 

stupňovány podle náročnosti. Areál není nijak ohraničen a v blízkosti můžeme vidět i 

ostatní lázeňské domy, kterých je zde celkem sedm. Je to lázeňský dům Petr Bezruč (obr. 

11), Jan Ripper (obr. 12), Wolker, Mír, Maryčka, Karolina a Bílý kříž. Při venkovní 
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promenádě okolo lázní si můžeme projít stezku pramenů a pomníků, jež byly postaveny na 

Priessnitzovu památku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10. Salónek hvězd v Priessnitzově sanatoriu (autor 2012) 

 

V prvopočátcích lázeňské terapie se zde léčila převážně dna, podagra, hemoroidy 

a syfilis. Dalé se zde hojně ošetřovaly nemoci dýchacích cest, kloubní onemocnění, 

zlomeniny a pohmožděniny. Během války se z lázní stala ošetřovna pro raněné vojáky. To 

mělo značný vliv na to, jakým směrem se budou dále ubírat. Po válce se lázeňská léčba 

zaměřila na léčbu psychických problémů, nemocí oběhového ústrojí, depresí a obezity, což 

se dochovalo do dneška (Kočka, Kubík, 2006). 

S pokrokem doby se mnoho lázeňských procedur přejmenovalo nebo bylo úplně 

zrušeno. Zdejší pacienti, kteří se léčí tedy buď s psychickými problémy, nebo s obezitou, si 

zde mohou na vlastní kůži vyzkoušet některé Priessnitzovy metody. Z těch, které se 

dochovaly a využívají se, je Priessnitzova pololázeň jednofázová, nebo dvoufázová, budou 

popsány níže. Ačkoliv těchto tradičních postupů se dochovalo jen pomálo, ty, jež zůstaly, 

jsou u pacientů velmi oblíbené a někteří se každoročně vracejí, jen aby je mohli znovu 

absolvovat. Samozřejmě, jak již bylo zmíněno, s postupem času byly lázně obohaceny o 

nové atraktivní procedury. Navštěvníci si zde tedy mohou vybrat to, co je zajímá, ať už se 

jedná o tradiční japonskou medicínu, masáže lávovými kameny, medové masáže nebo 

thajskou masáž nohou. 



Marie Albertová:Vincenz Priessnitz a jeho význam pro Jesenickou oblast 

                                                                                                                                                                                   

2012                                                                                                                                                                   20 

 

V dalších kapitolách bych se ráda zaměřila na momentálně nejvíce vyhledávané 

procedury. Jak jsem již zmiňovala výše, prvenství v oblíbenosti si stále drží klasická 

Priessnitzova pololázeň. Další velmi oblíbené jsou masáže lávovými kameny, energetická 

masáž hlavy, bylinkové koupele, tradiční japonské metody jako Shia-tsu nebo masáž 

celková a klasická. Některé z těchto procedur jsem sama vyzkoušela, abych mohla 

objektivně posoudit jejich váhu a účinnost. Vybrala jsem ty, které podle mého názoru byly 

jedny z nejlepších. V následujích podkapitolách bych je ráda popsala.  

 

 

Obr. č. 11. Lázeňský dům Petr Bezruč (autor, 2012) 

 

Obr. č. 12. Lázeňský dům Jan Ripper (autor, 2012) 
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3.2.1 Priessnitzova pololázeň dvoufázová 

Tato Priessnitzova metoda se skládá z několika fází, které obsahují vodoléčbu, 

zábaly, polevy a kartáčování (Kočka, Kubík, 2006). Při příchodu se tedy nejprve 

odebereme do sprchovacího koutu, kde se několik minut krátce předehřejeme teplou 

vodou. Jakmile nám kůže zčásti zčervená, tak vyjdeme, poté následuje ovin celého těla 

mokrým prostěradlem. Poté nás pracovnice doprovodí na lehátko a zabalí nás do teplé 

deky. Následuje klidné ležení v zábalu zhruba 40 minut, kdy by mělo dojít k prohřátí a 

zpocení celého těla. Po zábalu nás čeká lázeň o teplotě vody 35 °C. V této teplé vodě je 

každému přidělen kartáč a pacient by se měl zhruba 10 - 15 minut kartáčovat krouživými 

pohyby od dolních končetin směrem k srdci. Nakonec následují polevy šíje, zad a celého 

těla studenou vodou, kdy dojde k povzbuzení celého organismu. Tato metoda by měla 

sloužit především k povzbuzení organismu a celého krevního oběhu, přičemž při častém 

používání se zlepší funkce srdce a cév. Je zajímavé, že tato jediná metoda se dochovala, ale 

samozřejmě je upravená k potřebám pacientů, jelikož Priessnitz nikdy nekoupal v takto 

teplé vodě, většinou jen ve studené nebo lehce ohřáté. Zde je tedy jasně vidět, že 

Priessnitzova pololázeň pokročila s dobou. 

3.2.2 Energetická masáž hlavy 

Tato masáž je jedna z nejoblíbenějších hned po masáži lávovými kameny. Trvá 

zhruba 45 minut a je vhodná převážně pro osoby trpící migrénou, depresemi, bolestmi 

hlavy a stresem. Jsou zde vybrány hmaty z lymfatické masáže a akupresurní body. Je velmi 

příjemná a uvolňující. Člověk se zde dokáže plně odreagovat. Při pobytu jsem zjistila, že 

tato procedura je jedna z nejoblíbenějších převážně u mužů. 
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Obr.č. 13. Masážní pokoj (autor,2012) 

 

3.2.3 Masáž klasická celková 

Tuto masáž zde provádějí ve většině případů maséři, kteří mohou naplno využít 

svou sílu. Trvá asi 50 minut. Masáž podporuje prokrvení, tonizuje svaly a zlepšuje výživu 

tkání. Pro mnohé může být trochu bolestivá, avšak měla by být uklidnující a povzbuzující 

pro organismus. Po masáži je doporučené vypít hodně tekutin. Celkově po každé proceduře 

se doporučuje hodně pít. 

 

3.2.4 Penzellova masáž 

Masáž dle Penzella trvá více než 40 minut. Během této masáže se masér snaží 

obnovit toky energie po celém těle. V lidském těle se vnitřní toky spojují s vnějšími. 

Masáž tedy aktivuje důležité akupunkturní body a zlepšuje celkou kondici a 

obranyschopnost člověka. Tato procedura je oblíbená převážně u žen, jelikož muži se 

nedokáží plně uvolnit a zrelaxovat. 
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4 Historický vývoj lázeňství 

Z historie je popisována spousta způsobů, jak panovníci využívali vodu a její 

léčivé účinky. Lázeňská a léčebná místa vznikala převážně v blízkosti nalezišť kolem 

vývěrů minerálních a termálních vod, které byly určeny ke koupelím a k pití. Dalšími 

přírodními zdroji byly naleziště rašeliny, bahna a slatiny, které byly využívány pro 

ohřívané zábaly. Příznivé klimatické podmínky daly vznik dnešních lázeňských měst se 

zaměřením na léčbu dýchacích cest. Lázeňství se tedy stalo jednou z nejstarších léčebných 

terapií užívaných až do současnosti. Spoustu turistů láká převážně příjemná lokalita, v níž 

se obvykle lázně nacházejí. V dalších kapitolách historického vývoje si postupně řekneme 

vývoj ve světě, v Čechách a nakonec v Jeseníkách (Špišák et al, 2010). 

4. 1 Vývoj lázeňství ve světě 

Už pravěkého člověka zajímaly zvláštní přírodní jevy. Denně se ojediněle 

setkával s teplými až horkými vodami nalézajícími se v drsných horských oblastech. Tyto 

lokality pro něj byly obzvláště atraktivní, když ani v zimních měsících voda nezamrzala a 

naopak z vývěrů vycházela pára. Nejednalo se pouze o horkou a studenou vodu co jej 

lákalo, pozornost budily prameny zvláštní svou chutí nebo zbarvením. Tyto vody mnohdy 

obsahovaly oxid uhličitý či jiné látky. Postupem času se těmto pramenům přisuzovaly 

nadpřirozené schopnosti. Není tedy nijak zvláštní, že zde postupem času začaly vznikat 

oltáře. I v dnešní době archeologové objevují v blízkosti pramenů zbytky starodávných 

osídlení. Nelze ale s určitostí říci, zda právě tyto nálezy jsou pozůstatky pravěkých 

léčebných lázní (Křížek, 1987). 

Hygiena byla nedílnou součástí sloužící k očistě těla i ducha od nepaměti. 

Zdravotní stav člověka ovlivňovaly klimatické změny a výkyvy, což bylo v minulosti 

časté. Hygiena se tedy postupně stávala rituálem. Lidé se koupali před modlitbou či jídlem 

nebo po znečišťujícím aktu, což byla soulož a stolice. Je škoda, že právě o koupání a 

vzniku lázní se toho moc nedochovalo. První písemné zmínky byly nalezeny v Řecku a 

poté v Římě. Ačkoliv egyptská kultura byla vždy kupředu, ať se jednalo třeba o 

stavitelství, v tomto odvětví se nikdy nepřiblížila Řecku. Nejsou tedy známy žádné 

dochované zprávy o vývoji v Egyptě. Každá kultura tedy využívala koupele jiným 

způsobem. Kupříkladu v Indii se při březích řek stavěly desítky a mnohdy i stovky chrámů 
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a řeka tak dostala posvátný charakter. Lidé zde přinášeli své mrtvé, kteří byli spáleni a 

rozsypáni do řeky. Pokud však zemřeli na infekční chorobu, tělo bylo vhozeno do řeky bez 

spálení. Díky těmto posvátný aktům byly toky v Indii silně znečištěné a rozšiřovaly se 

další infekce. V největším měřítku zde propukla cholera. Hygiena se stala denní záležitostí 

a začaly vznikat lázně pro ženy při šestinedělí (Křížek, 1987). 

O rozvoji lázeňství v Řecku a Římě se můžeme dozvědět z archeologických 

nálezů jako jsou  keramické vázy a sošky zobrazující omývání těla. Očistná zařízení byla 

ve starověkém Řecku a Římě vždy velmi prostá, byl nedostatek vody, a proto se s ní 

šetřilo. Nejprve se tedy začaly užívat menší nádoby a mylo se v malých vanách a později 

v bazénech. Kovové či kamenné mísy sloužící k omývání menších částí, např. hlavy, se 

nacházely na nepatrných podstavcích a k umývání dolních končetin sloužily ploché nádoby 

umístěné na zemi (Křížek, 1987). 

Ve starém Řecku se zvětšoval počet veřejných lázní, nejvíce se jich nacházelo 

v blízkosti škol. Je důležité říci, že koupele se prováděly převážně pod širým nebem 

v přírodních pramenech. Nebyly nijak zastřešeny. V této době ještě nebylo objeveno mýdlo 

a tudíž se užívalo různých přípravků z medu, sody a jemnozrnné hlíny k čištění pokožky. 

Voda se využívala chladná a někdy slabě ohřívaná. Už tehdy lidé věřili v zázračnou moc 

studené vody (Křížek, 1987). 

Teplé koupele byly přepychem jen pro významné osobnosti, ti nejmajetnější si 

doma mohli vybudovat místnosti jen pro tyto účely. První zmínky o koupání ve vanách 

byly nalezeny na Krétě, kde byly objeveny terakotové vany malých rozměrů (1,3 m až 1,45 

m). V  Řecku se tedy používaly převážně hliněné, kamenné a několik koupacích van, které 

se podobají sarkofágům. Kovové vany byly nalezeny až v Římské kultuře. Je třeba ještě 

podotknout, že první základy vodovodu, kdy byly k přenosu vody využívány hliněné 

trubice, vznikly v Římě. Řecko tedy v tomto ohledu nikdy nedosáhlo takového úspěchu a 

rozvoje jako tomu bylo v Římě (Křížek, 1987). 

4. 2 Vývoj lázeňství v Čechách 

Čechy jako jedna z mnoha zemí byly vždy bohaté na minerální prameny. U těchto 

pramenů se postupně stavěly léčebné lázně různého zaměření. Mnohdy to však nebyly jen 
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přírodní zdroje, které pomohly ke vzniku lázní. V některých případech stačila silná 

osobnost, třeba i nelékaře, a obyčejná pitná voda (Burachovič, Wieser, 2001). 

Historie českomoravského lázeňství je v podstatě o mnoho stovek let mladší než 

je tomu třeba v jižní Evropě a vyspělejších zemích. Přesto získalo mimořádný věhlas ve 

světě a zapsalo se do veřejného povědomí. Svým způsobem ovlivnilo dějiny lékařství a 

počátky balneologie (Špišák, et al 2010). 

Středověk u nás patřil k méně významnému období. Hygiena zde nebyla tak 

běžná a zájem o lázeňské instituce nebyl velký. Lidé nebyli zvyklí navštěvovat lázně nebo 

jim podobná zařízení, některé společenské vrstvy si to nemohly dovolit. K velkému posunu 

kupředu u nás došlo na přelomu 18. a 19. stol. Vznikla první lázeňská města v Karlových 

Varech a Teplicích. V těchto místech se stavěly honosné chrámy, studny a oltáře (internet 

3).  

Karlovy Vary sehrály významnou úlohu v historii českého lázeňství a od 

minulosti do dneška mají vedoucí postavení. Byly založeny Karlem IV. v roce 1349. 

Nejprve se u nás užívaly převážně dlouhé koupele, které mnohdy trvaly i několik hodin. 

Během této koupele se podávalo jídlo nebo probíhal zábavný program. Později se do 

popředí dostala vodoléčba a s ní spojená pitná kúra. Díky našim západočeským lázním se 

balneologie a vodoléčba staly vědními obory a později byly vyučovány v Praze (Špišák, et 

al 2010). 

Za nejstarší lázně Čech jsou díky svým pramenům považovány Teplice. Jejich 

historie sahá až do prvních staletí n. l. Ostatní české a moravské lázně byly zakládány 

v období středověku a renesance. V období novověku vznikla řada lázeňských měst jako 

Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a u nás nejmladší lázně Jáchymov (Burachovič, 

Wieser, 2001). 

Pokud se zaměříme na vývoj lázeňství u nás, je zřejmé, že léčivých pramenů a jim 

zasvěcených lázní bylo v minulosti více, než je tomu nyní. Značný úpadek byl způsoben 

řadou historických okolností. Před 2. světovou válkou bylo na našem území okolo 250 

fungujících lázní, po válce se tento počet zredukoval na necelých 50. Některé fungující 

prameny v severozápadních Čechách zanikly po roce 1945 z důvodů nešetrné těžby uhlí 

(Špišák, et al 2010). 
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Dnes je lázeňství úzce spjato s cestovním ruchem. Dříve se lidé jezdívali léčit 

k pramenům jen z důvodů onemocnění, avšak dnes jde v některých případech o turistickou 

atrakci a spousta léčebných lázní tak upadla v zapomnění. V současné době je na území 

České republiky evidováno zhruba 35 lázeňských středisek. Z těch nejznámějších jsou to 

Karlovy Vary, kde se nachází 60 termálních pramenů, ale užívá se jen 15. Jáchymov, místo 

objevení prvních radioaktivních lázní na světě. Františkovy a Mariánské Lázně významné 

svými termálními prameny a příjemnou lokalitou v okolí Slavkovského lesa. Další v pořadí 

jsou Teplice, údajně nejstarší ve střední Evropě (Špišák, et al 2010). 

4. 3 Vývoj lázeňství v Jeseníkách 

Jesenicko se nachází v severozápadní části Slezska. Díky své horské přírodě se 

stalo turistickou atrakcí lákající každoročně nespočet turistů. Na území celé České 

republiky je z důvodu horotvorných procesů, které probíhaly v třetihorách, znám velký 

výskyt minerálních pramenů různých vlastností a složení. Zatímco v Českém masivu díky 

zlomům a poruchovým pásmům převládají minerální uhličité vody jako jsou kyselky, 

termy, minerální vody mělkého původu a slabě mineralizované prosté vody. Alkalické 

síranové kyselky se u nás vyskytují převážně v podkrušnohorské oblasti, české křídové 

pánvi, sudetské oblasti na styku s karpatskou soustavou. Geotermální vody se u nás 

nacházejí v Karlových Varech. Některé tyto vody se mohou vyznačovat značnou 

radioaktivitou. Významné akrotermy, což jsou v překladu teplé prameny, byly objeveny při 

hornické činnosti v Jáchymově. Termálních vod se u nás nachází v poměru s vodami 

minerálními méně. Je zajímavé, že konkrétně v Priessnitzových lázních se nenacházejí 

minerální vody, jedná se zde jen o prostou vodu bez jakýchkoliv příměsí (Kočí, 2007). 

Zrození léčebných lázní v Jeseníkách nelze pokládat za náhodné. Oblasti 

Jesenicka a Bruntálska byly odedávna spjaty s lázeňskou historií. Zatímco na Jesenicku 

skoro nenajdeme minerální pramen, v Karlově Studánce, která je vzdálená zhruba 40 km, 

je nespočet kyselých vod, čímž se tyto lázně od sebe odlišují. Stejně jako Priessnitzovy 

lázně jsou lázně v Karlově Studánce každoročně hojně navštěvovány (Knoppová, Knopp, 

2001).  
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V dalších kapitolách si řekneme něco málo o vzniku a historii „lázní 

Gräfenberk“, dnešních lázní Jeseník. Lázně se nacházejí v přitažlivém prostředí 

Sokolovského hřbetu a sahají do výšek přes 600 m n. m.  

Oficiálně můžeme říci, že vznikly ve 30. letech 19. stol. A to zásluhou obyčejného 

venkovského chlapce, Vincenze Priessnitze nazývaného též „vodní doktor“. Působení 

Priessnitze v Jeseníkách dalo podnět jiným lékařům a odborníkům ke vzniku podobných 

ústavů nejen v kraji, ale také po celém světě (Kočka, Kubík, 2006). Historii lázní za dob 

Priessnitzova života jsem se dostatečně věnovala v druhé kapitole mé práce, proto bych se 

nyní zaměřila na vývoj lázní po jeho smrti.  

V letech 1851 na žádost manželky Sofie přišel na Gräfenberk, tehdy 

nedostudovaný chirurg Josef Schindler z Jablonce nad Nisou. Studia na univerzitě v Praze 

nedokončil z finančních důvodů. Věrně pokračoval v Priessnitzových krocích a dokonce 

některé léčebné postupy vylepšil. Snažil se využít veškeré diagnostické prostředky, které 

se během studia naučil. Díky němu se lázně po smrti svého zakladatele opět staly 

vyhledávanými a prosperujícími. Jako jediný vymyslel a používal metodu poklepu a 

poslechu (Knoppová, Knopp,2001). 

Josef Schindler tedy celých 40 let pokračoval v Priessnitzově díle a postupem 

času se snažil zdokonalit to, co sám Priessnitz nestihl. Gräfenberk začal vzkvétat a počet 

pacientů se zvyšoval, opět sem zavítala smetánka z tehdejšího Rakouska, Uher a jiných 

evropských zemí. Josef Schindler obdržel mnohá vyznamenání za svou práci. V osobním 

životě to měl těžké, zemřela mu druhá manželka a následně také syn, do kterého vkládal 

veškeré naděje, tak se tedy upnul na svou dceru Marii. Podobný osud jako tomu bylo u 

Priessnitze (Schreiberová, Schreiber, 2000).  

Je důležité říci, že Schindler byl pouze prozatímním nástupcem Priessnitze, 

jelikož jeho syn Vincenz Pavel byl ještě velmi mladý na to, aby vedl lázně. Později, když 

dospěl, byly vztahy mezi nimi velmi špatné, dalo by se s nadsázkou říci, že byly na bodu 

mrazu. Tehdy již o chodu lázní nerozhodoval jediný člověk, bylo třeba také počítat 

s Josefem Schindlerem. Pravdou ale je, že nebýt tohoto muže, Priessnitzovy lázně a jeho 

odkaz mohl zaniknout s ním. Josef Schindler zemřel 8. března 1890 ve věku 76 let. 

V roce 1909 získaly lázně nový statut, když byla ustanovena s. r. o. a členem se 

stal také vnuk Vincenze Priessnitze Vincenz Alois Priessnitz (Knoppová, Knopp, 2001). 
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Během první sv. války byla činnost lázní značně utlumena, větší část lázeňských 

domů byla zabavena armádou a přestavěna na léčebné domy pro zraněné vojáky. Po 

skončení války se lázně rychle vracely do původního stavu, i když zde ještě přetrvávaly 

lidové nepokoje. V roce 1921 lázně převzal doktor Josef Reinhold, který zde nastoupil jako 

pouhý asistent tehdejšího hlavního lékaře Rudolfa Hatscheka. Zásluhou Josefa Reinholda 

dostaly Priessnitzovy lázně nový směr. Už se zde neléčila jen dna, revmatismus, 

onemocnění dýchacích cest a úrazové stavy, ale Dr. Reinhold se zaměřil na nervové a 

duševní choroby. Za dob Priessnitzovy éry byly lázně známy jako první a nejlepší 

vodoléčebný ústav. Do paměti se však zapsaly i jako jedno z nejlepších 

neuropsychiatrických zařízení. Dr. Reinhold byl nucen v roce 1938 lázně opustit 

z rasových důvodů (Knoppová, Knopp, 2001). 

Na počátku 20 stol. byla postavena hlavní budova Priessnitzova sanatoria. Ta je 

postavena na velmi příhodném místě na hřebeni a v současnosti je dominantou celého 

areálu lázní a města Jeseník. Je to třípatrový dům s 300 pokoji a během doby rozkvětu 

lázní se řadil k největším v Evropě (obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. č. 14. Priessnitzovo sanatorium dobová pohlednice z roku 1945 (internet 4) 
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    Obr. č. 15. Priessnitzovo sanatorium (foto autor, 2011) 

Ve 30. letech 20. stol. se lázně těšily značné pozornosti a přívalu návštěvníků. 

Rozšířila a zdokonalila se léčba revmatismu, chorob nervů, ženských chorob a vleklých 

kožních onemocnění. Řada místních obyvatel nalezla práci přímo v lázeňských střediscích 

nebo jako obchodníci a hoteliéři. Tento slibný vývoj však ovlivnil vpád a řádění 

německých nacistů, kteří podle Mnichovské dohody zabrali Frývaldov. Gräfenberk se tedy 

stal místem odpočinku mnoha osob z třetí říše. Později se z budov staly válečné lazarety a 

ubytovny. Po roce 1945 to nebylo o mnoho lepší, veškerý tehdejší majetek lázní a lázeňské 

domy byly zkonfiskovány jako německý majetek a mnoho významných movitých věcí 

bylo nenávratně ztraceno (Kočka, Kubík, 2006). 

Lázně se tedy potýkaly s mnoha problémy. Byl nedostatek lázeňských 

pracovníků, mnozí byli z rasových důvodů odsunuti. Najít za ně náhradu v tak těžké době 

byl nadlidský úkol. Velkým problémem také bylo přejmenování Frývaldova a osady 

Gräfenberk na jednotný název Jeseník, což tehdejším zahraničním návštěvníkům mnoho 

neříkalo. Lázeňské domy byly navráceny majitelům a některé změnily název. Řádění 

německých vojáků a obyvatel však zanechalo své. Řada staveb zchátrala a bylo nutné je 

zbourat. Nespočet pomníků bylo zbořeno, poškozeno a nenávratně ztraceno. Klesl počet 

převážně zahraničních hostů a sláva Priessnitzových lázni upadala (Knoppová, Knopp, 

2001). 
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Po válce se zde léčily převážně osoby s psychickými poruchami. Smutnou osobou 

lázní se stal případ 63letý návštěvník z Pardubic, který v roce 1997 spáchal sebevraždu 

v Priessnitzově hale sanatoria. Trpěl silnými depresemi. Tento čin se zapsal do historie 

lázní a zůstane smutnou vzpomínkou. Během dalších let prodělal areál řadu změn, mnoho 

domů bylo přestavěno a zmodernizováno. Můžeme zmínit rekonstrukci domu Bezruč a 

nakoupení řady moderního vybavení (Knoppová, Knopp, 2001).  

V roce 1999 se konalo dvousté výročí od narození zakladatele lázní Vincenze 

Priessnitze. Na jeho počest bylo toto datum zapsáno do kalendáře kulturních výročí 

organizace UNESCO (Kočka, Kubík, 2006). 

V srpnu 2010 byl v areálu Priessnitzových léčebných lázní otevřen nový 

balneopark. Tento park je vybudován jako „vodní zahrada“, kde můžeme nalézt zastavení 

k relaxaci či hydroterapii. Najdeme v něm venkovní sprchu, koupel horních a dolních 

končetin nebo celého těla. Balneopark by měl navázat na Priessnitzovu vodoléčebnou 

metodu, aby si návštěvník uměl představit, jak to probíhalo v minulosti. Samozřejmě 

technika pokročila a vše je tedy postaveno v moderním stylu (internet 5). 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

Obr. č. 16. Balneopark - koupel dolních končetin (autor, 2011) 

Park je postaven za léčebným domem Priessnitz a je přístupný od jara do podzimu 

všem návštěvníkům lázní i široké veřejnosti. Lidé si zde mohou vyzkoušet většinu 

Priessnitzových metod léčení. Prohlídka balneoparku je situována tak, že návštěvník 
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postupně projde veškerá zastavení, u kterých si může přečíst podrobný popis procedury a 

jejího účinku. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 17. Pohled na Priessnitzovu nádrž pro koupel celého těla, postavena dle jeho předloh  

(autor, 2011) 

5 Současná nabídka lázeňství 

5.1 Základní informace o plánované exkurzi 

V této kapitole se budu zabývat přípravou exkurze pro možné budoucí 

návštěvníky lázní. Exkurze se bude konat v termínu 20. 7. – 24. 7. 2012 s tím, že poslední 

den je určen k návratu. Exkurze je určena pro fyzicky zdatnější návštěvníky. Cílem 

exkurze je seznámit účastníky s pozoruhodným životem jesenického rodáka Vincenze 

Priessnitze a provést je po zajímavých místech tohoto kraje. První den nás čeká Muzeum 

Vincenze Priessnitze, stezka k pomníkům a další vybraná zajímavá místa, která se 

nacházejí v areálu lázní a blízkém okolí. Druhý den se zaměříme na poznávání Jesenického 

kraje. Projdeme si důležitá místa, a to nejen historického charakteru. Čekají nás mimo jiné 

i některé památky z hornické minulosti Zlatohorského revíru, které jsou momentálně jedny 

z nejvyhlédávanějších. 

Do exkurze jsou zahrnuty některé pro širokou veřejnost dosud neznámé lokality, 

které jsem se tímto snažila zviditelnit. 
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5.2 Program exkurze a návrh časového plánu 

V následující kapitole nastíním podrobně rozpracovaný časový plán exkurze. Vše 

je popsáno v přehledné tabulce. 

Tabulka 1. Program exkurze na každý den 

1. den 

06:00 odjezd z nástupních míst v Ostravě / Hlavní nádraží 

08:30 příjezd do Priessnitzobých lázní a ubytování 

10:00 návštěva Priessnitzova muzea 

13:00 prohlídka lázeňského areálu a návštěva pomníků 

15:00 návštěva města a Vodní tvrze v Jeseníku  

17:00 odjezd směr Lipová - lázně 

17:10 příjezd a následná prohlídka Lipové - lázní  

18:30 příjezd na ubytování, osobní volno 

2. den 

07:00 snídaně 

08:00 odjezd směr Zlaté Hory, Olešnice 

08:35 příjezd a prohlídka skanzenu Zlatorudné mlýny 

11:00 odjezd směr Zlaté Hory 

13:00 návštěva muzea ve Zlatých Horách a prohlídka stálých expozic 

14:00 odjezd směr Rejvíz 

14:15 zastávka na oběd v osadě Rejvíz 

15:30 odjezd směr Velké mechové jezírko na Rejvízu 

15:35 procházka kolem Velkého mechového jezírka  

17:35 odjezd směr Jeseník  

18:00 příjezd na ubytování do Priessnitzových lázní, osobní volno 

3. den 

07:00 snídaně 

08:00 odjezd směr Zlaté Hory 

08:35 po příjezdu krátký výšlap na rozhlednu Biskupská kupa 

11:00 individuální volno, čas na oběd ve městě 
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12:00 odjezd směr Karlova Studánka 

12:15 prohlídka propadlého důlního díla Na Žebračce  

14:00 příjezd do Karlovy Studánky, rozchod ve městě 

17:00 předpokládaný odjezd na ubytování 

18:00 příjezd na ubytování, individuální volno 

4. den 

08:00 snídaně 

10:00 předpokládaný odjezd směr Ostrava 

10:40 prohlídka vysoké pece na Drakově u obce Heřmanovice 

13:00 předpokládaný příjezd do Ostravy/ Hlavní nádraží 

 

5.3 Návrh trasy 

Návrh časového plánu slouží jako pomůcka při určování trasy. Mimo ujeté 

kilometry zde můžeme vidět i všechny záchytné body, respektive místa zastávek a 

přibližné časové určení, kdy se v dané lokalitě budeme nacházet. Vše je přehledně 

sestaveno v následující tabulce. Celkově ujedeme 421 km. 

Tabulka 2. Návrh časového plánu exkurze (internet 6) 

den km místo komunikace příjezd odjezd poznámka 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 

3 

 

 

4,9 

6 

Ostrava 

 

Jeseník 

Jeseník 

 

 

Lipová lázně 

Jeseník 

Silnice 11, 

453 

453 

ul. Růžová, 

Puškinova 

Gogolova 

Silnice 60 

 

 

 

08:30 

15:10 

 

 

17:10 

18:30 

06:00 

 

15:00 

17:00 

 

 

18:20 

 

Hlavní 

nádraží 

 

prohlídka 

Vodní 

tvrze 

prohlídka  

ubytování 
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2.   

 

30,4 

 

6 

 

9,5 

 

1,7 

 

 

13,3 

Jeseník  

 

Olešnice, 

Zlaté Hory 

Zlaté Hory 

 

Rejvíz 

Rejvíz 

 

 

 

Jeseník 

Silnice 60 

Silnice 453, 

44 

453, 457 

Silnice 445 

 

Silnice 454 

Silnice 453 

 

 

 

Silnice 453 

 

 

08:35 

 

11:10 

 

14:15 

15:35 

 

 

 

18:00 

08:00 

 

11:00 

 

14:00 

 

15:30 

17:35 

 

 

prohlídka 

 

prohlídka 

 

oběd 

Prohlídka 

Mechového 

jezírka 

 

ubytování 

3.   

 

28 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

25 

 

36,7 

Jeseník 

 

Biskupská 

Kupa, Zlaté 

Hory 

Maria Hilfe, 

Zlaté Hory 

 

Důl Na 

Žebračce, 

Heřmanovice 

Karlova 

Studánka 

Jeseník 

Silnice 44, 

457 

Silnice 44, 

457 

 

Silnice 457, 

445 

 

Silnice 445 

 

 

Silnice 445, 

Jesenická 

Silnice 445, 

453, 450 

 

 

08:35 

 

 

12:15 

 

 

12:45 

 

 

13:30 

 

20:00 

08:00 

 

12:00 

 

 

12:40 

 

 

13:05 

 

 

15:00 

 

 

 

 

výšlap 

 

 

prohlídka 

 

 

prohlídka 

 

 

návštěva 

města 

ubytování 

4.   

 

30 

89 

Jeseník 

 

Drakov 

Ostrava 

Silnice 11, 

56 

Silnice 453 

Silnice 11, 

56 

 

 

10:40 

13:00 

10:00 

 

11:15 

 

 

prohlídka 

Hlavní 

nádraží 
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5.4 Návrh sortimentu a kvality služeb 

Doprava je zajištěna luxusním klimatizovaným autobusem s maximální kapacitou 

45 míst. Ve vybavení autobusu je audio, video, chladnička, bezpečnostní pásy, automat na 

teplé nápoje. Možnost zakoupit chlazené nápoje. Veškeré ceny uvedené v ceníku autobusu. 

Ubytování je zajištěno v Hotelu Priessnitz v Jeseníku. Je možnost  výběru 1 a 2 

lůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, TV, wifi a minibarem. Ubytování je 

zamluveno na 3 noci. Cena ubytování činí 630 Kč/osoba/noc. Společně s ubytováním jsou 

zde zajištěné snídaně formou švédských stolů za 100 Kč/osoba. 

Po celou dobu exkurze je účastníkům k dispozici průvodce, který je provádí na 

vybrané lokality, stará se o ně v průběhu cesty a zajišťuje kompletní servis. V případě 

jakýchkoliv problémů se na něj účastníci mohou obrátit. 

5.5 Kalkulace ceny exkurze 

Cena exkurze je rozpočítaná pro 40 osob. Doprava je zajištěna klimatizovaným 

autobusem, jehož tarifní sazba za ujetý km činí 30 Kč. Celkově za celou exkurzi včetně 

cesty zpět bude najeto 421 km. V ceně je zahrnuta mzda řidiče, poplatky, parkovné a diety. 

Veškerá kalkulace je rozpočítána v následující tabulce. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do 

objektů. 

Tabulka 3. Kalkulace ceny exkurze 

Doprava (30kč/km), 421km 12 630 Kč 

Ubytování pro 40 osob 

630/os/noc × 40os = 25 200 Kč 

3 noci × 25 200 Kč = 75 600 Kč 

 

75 600 Kč 

Stravování pro 40 osob 

100 Kč/os × 40 = 4000 Kč 

 

4000 Kč 

Cena celkem 96 230 Kč 

Konečná cena exkurze na osobu 2 406 Kč 
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5.6 Navštívené lokality 

5.6.1 Muzeum Vincenze Priessnitze 

Muzeum Vincenze Priessnitze je umístěno přímo v jeho rodinném domě v areálu 

lázní. Svým působením spadá pod Vlastivědné muzeum Jesenicka. Je zde stálá expozice, 

která je věnovaná Vincenzi Priessnitzovi a vývoji jesenických lázní. Tato expozice byla 

otevřena 2. října 1999 při příležitosti dvoustého výročí jeho narození, kdy bylo toto datum 

zapsáno jako světové kulturní výročí a bylo přidáno na seznam UNESCO. Cílem expozice 

je zejména připomenout osobnost tohoto významného rodáka mladším generacím (internet 

7). 

Můžeme zde vidět písemné zmínky o jeho narození a postupnému vzniku a 

následnému vývoji lázní. Expozice je rozdělena na dvě části, které probíhají ve dvou 

místnostech. Nejprve je tedy návštěvník seznámen s počátky Priessnitzova života, přičemž 

si může na stěnách prohlédnout fotografie a důležité dokumenty. Během prohlídky se 

dozvídáme vše o jeho životě a vývoji lázní i po jeho smrti. Expozice je věnovaná i dalším 

majitelům lázní. Mezi nejdůležitější exponáty patří původní dokumenty jako Priessnitzův 

cestovní pas či část jeho rukopisu, rodinné šperky, původní nástroje a literatura věnovaná 

vodoléčbě. 

 

Obr. č. 18. Interiér Priessnitzova muzea (autor, 2012) 
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5.6.2 Areál Priessnitzových lázní 

V areálu lázní je možno využít některou z naučných stezek. Vedou po stopách 

všech fungujících či zničených pramenů. Cestou z Priessnitzova muzea se vydáme na 

promenádu kolem lázní, která je dlouhá cca 1000 m (obr. 19). Dlážděná cesta je lemována 

mohutnými duby. V průběhu cesty potkáváme po sobě rozmístěné pomníky postavené na 

Priessnitzovu počest. Pomníky, mnohdy propojené s prameny, postavili pacienti na počest 

svého léčitele. Často jsou propojeny s některými naučnými stezkami a tím také doplňují 

kulturní vyžití pacientů. Jejich stavba započala v roce 1836 a pokračovala až do 40. let 20. 

století. V areálu a blízkém okolí tak bylo vystavěno na 88 pomníčků. Po 2. světové válce 

se jejich počet značně zredukoval. Některé byly poškozeny či nenávratně zničeny. Mimo 

pomníky můžeme v okolí nalézt řadu vybudovaných kašen ještě z dob Priessnitzova 

života, které nechal postavit pro své pacienty. Při prohlídce areálu lázní se s některými 

setkáme. 

 

Obr. č. 19. Začátek promenády v areálu lázní (autor, 2011) 

Nejprve se dostaneme k českému pomníku (obr. 20), jehož stavba započala v roce 

1870 a ukončena byla v roce 1874, kdy byl také odhalen veřejnosti. Byl postaven na popud 

zetě Vincenze Priessnitze Jana Rippera. Pomník je vysoký a na jeho vrcholu je umístěna 

socha bohyně zdraví Hygie. Tato socha je dílem našeho významného sochaře J. V. 

Myslbeka. Zajímavostí tohoto pomníku je, že ze začátku ho zdobil německý a francouzský 
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nápis. Název „Český pomník‟, byl tedy napsán ve dvou jazycích, avšak v českém nikoli. 

Díky tomu byli Češi zesměšňováni širokou zahraniční klientelou. Mezi lázeňskými hosty 

začala o českém pomníku kolovat říkanka: „Český všemi řečmi mluví, toliko mateřskou 

řečí nemluví“ (Abt, 2007). 

 

         Obr. č. 20. Český pomník                                           Obr. č. 21. Polský pomník 

                (autor, 2012)                                                                  (autor, 2012) 

Po zhruba několika metrech míjíme další pomník. Jedná se o Polský pomník (obr. 

21), jenž byl postaven v roce 1899. Je vysoký 5 m a na jeho vrchu se nachází orel 

s korunou a roztaženými křídly. Na přední straně můžeme vidět nápis: „Priessnitzowi“ a na 

boční straně: „Od Polaków 1899“. O tom, kdo skutečně navrhl pomník, se táhnou spory 

dlouhá léta. V písemných zmínkách vystupuje řada možných autorů, mezi ně patří i J. V. 

Myslbek, Ales Lindsbauer či architekt Schubert. Dodnes nelze s určitostí označit jednoho 

z autorů, je ale jisté, že na stavbě se tedy mohlo podílet více významných osob jak 

z Polska, tak z Čech (Abt, 2007). 

Po krátké přestávce míjíme Maďarský pomník (obr. 22), jenž byl vztyčen v roce 

1840. Na mohutném podstavci je umístěna socha lva, jenž má symbolizovat vítězství 

objevitele vodoléčby nad nemocemi. Tento pomník vytvořil Ludwig M. Schwanthaler. Na 

pomníku je umístěn maďarský nápis, který v překladu zní: „Lidé i němá tvář společný 
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nápoj kdys pili – náhle však člověk z pýchy se vody vzdal, v churavé klesl sklíčené stáří. 

Priessnitz pak vzkřísil moc hojivou – zázračně znova ve staré síle a mládí zas lidské 

povstane plémě. Zásluhy Priessnitze, dobrodince lidstva, velebí vděční Maďaři a od 

pramenů životodárných v Gräfenberku zdraví své krajany, co po nás přijdou“ (Kočka, 

Kubík, 2006). 

  

 

 

 

 

         

  

Obr. č. 22. Maďarský pomník (autor, 20012) 

Jak již bylo zmíněno, některé z pomníků a pramenů byly nenávratně zničeny. 

Dnes na některých původních místech můžeme vidět repliky. Pokud se vydáme směrem 

z promenády, nalezneme další pomník, v naší cestě poslední. Jedná se o Francouzský 

pomník (obr. 23), který byl vybudován v roce 1841 plukovníkem francouzské armády. 

Jedná se o sedmidílný jehlan, na vrcholu se nachází kovová amfora. Zepředu můžeme 

vidět francouzský nápis: „Au génie de l´eau froide“ - „Géniovi studené vody“ (Kočka, 

Kubík, 2006). 
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            Obr. č. 23. Francouzský pomník (autor, 2012) 

Za jeden z nejdůležitějších památníků v Jeseníku je považováno sousoší Vincenze 

Priessnitze (obr. 24), které se nachází v nedalekém parku. Toto sousoší bylo vybudováno 

na základě daru frývaldovské občanky a následnou sbírkou města. Bylo několik návrhů, 

jak by měl vypadat, avšak po dlouhém rozhodovaní zvítězil návrh Josefa Obetha, rodáka 

z nedalekých Mikulovic. Slavností odhalení proběhlo 25. července 1909. Uprostřed se 

nachází socha Priessnitze, která má 2,85 m. Na pomníku se nachází nápis: „DER 

MENSCHHEIT – VINCENZ PRIESSNITZ – JUNGBRUNNEN“, což v překladu 

znamená (Lidstvu – Vincenz Priessnitz – Zřídlo mládí) (Kočka, Kubík, 2006).  

 

              Obr. č. 24. Priessnitzovo sousoší v Jeseníku (autor, 2012) 
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5.6.3 Vodní tvrz  

Vodní tvrz (obr. 25) vznikla pravděpodobně při prvním založení osady, která se 

datuje do 13. stol. V průběhu dalších let pak tvrz připadala do vlastnictví světských 

majitelů a vratislavských biskupů. Tvrz sloužila k obraně města, které nemělo právo na 

svém území vybudovat hradby. Do konce 14. stol. sloužila svému účelu, avšak poté došlo 

ke stržení, přičemž se okolo vyhloubil široký příkop, který se naplnil vodou. Uprostřed byl 

vytvořen umělý ostrůvek, na který se poté postavila jednopatrová stavba 30 m dlouhá a 20 

m široká. Během dalších století došlo k značným úpravám. Od roku 1996 se zde nachází 

Vlastivědné muzeum Jesenicka (internet 8). 

V muzeu jsou k dispozici 4 stálé expozice. První expozice je věnovaná historii 

Jesenicka od dob osídlení. Jsou zde první doklady o hornictví, kamenictví a v neposlední 

řadě lázeňství. Druhá expozice se zaměřuje na geologii a mineralogii Jesenicka. Třetí je 

věnovaná flóře a fauně Jesenicka. V současné době je sbírka doplněna o novou expozici, 

která je věnovaná čarodějnickým procesům. 

 

 

Obr. č. 25. Vodní tvrz v Jeseníku (autor, 2012) 
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5.6.4 Lázně Dolní Lipová 

Toto menší lázeňské středisko se nachází zhruba 5 km od Priessnitzových lázní. 

Je zajímavé, že v jednom kraji se narodily dvě významné osobnosti, které ovlivnily vývoj 

lázeňství. Jedním z nich byl bezesporu Vincenz Priessnitz a druhým byl jeho spolužák 

Johann Schroth, zakladatel lázní Dolní Lipová. V Dolní Lipové Johann Schroth léčil již 

v roce 1829. Stejně jako Priessnitz si prošel podobným osudem, než mu bylo dovoleno 

založit lázeňské středisko. K léčení využíval studenou vodu, avšak pouze na zábaly. Přísně 

zakazoval časté pití vody nebo dokonce omývání těla, čímž značně odlišil svou metodu. 

Ve svých požadavcích byl daleko přísnější než Priessnitz. Jediné, na čem se shodli, bylo, 

že nejdůležitější je z těla dostat špatné šťávy a také to, že je nezbytné pocení. Zatímco na 

Gräfenberku lidé pracovali, v Dolní Lipové se hojně procházeli a tančili. Důležitá podle 

Johanna Schrotha byla dieta, mnohdy však až drastická. Lidé jedli pouze pečivo, dušené 

maso a zeleninu. Tak jako Vincenz Priessnitz dal základ vodoléčbě, Johann Schroth dal 

základ dietologii. Mezi oběma léčiteli rostla značná rivalita a sami pacienti ve volných 

chvílích skládali zesměšňující básničky. 

První lázeňskou budovu postavil Johann Schroth pro své pacienty v roce 1842 a 

nacházelo se zde pouze 11 pokojů. Lázně Johanna Schrotha nikdy nedosáhly takového 

věhlasu jako tomu bylo u Priessnitze (Knoppová, Knopp, 2001). 

 

                Obr. č. 26. První lázeňská budova v Dolní Lipové (autor, 2012) 
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5.6.5 Skanzen Zlatorudné mlýny 

Tento středověký hornický skanzen se nachází v blízkosti města Zlaté Hory při 

řece Olešnici. Právě tato menší říčka zde více než milion let ukládala nánosy zlata do 

náplavů. Je třeba podotknout, že tyto mlýny jsou jen repliky, které byly vyhotoveny podle 

dochovaných dobových nákresů. Těžba dosáhla největšího rozkvětu v 16. stol., kdy 

v prostorách za městem byly nalezeny valouny zlata o hmotnosti 1,38 kg a 1,78 kg. Tyto 

valouny byly poslány Rudolfovi II. jako dar. Poté, co byly všechny Rudolfovi sbírky 

zničeny, nebo odvezeny do zahraničí se Zlatohorské valouny už nikdy nenašly. Jediné, co 

se po valounech dochovalo, je dokument, kde jsou tyto vyobrazeny a popsány. Tento 

dokument je momentálně uložen ve fondech muzea ve Zlatých Horách (internet 9). 

Zlatorudné mlýny (obr. 27) se nacházejí ve Zlatohorském revíru, kde je nespočet 

štol po dolování. Tyto štoly jsou ve většině případů zatopeny podzemní vodou nebo 

znepřístupněny, jelikož štolní portály jsou shnilé a hrozí zasypání. Roku 1993 ukončili 

těžbu i Rudné doly a je tedy skoro jisté, že prozatím se zde těžba neobnoví. V areálu 

Rudných dolů byly zrekonstruovány některé ze štol a momentálně jsou využívány jako 

dětská léčebna, kde se děti léčí s dýchacími problémy. Odhaduje se, že od začátku 

dolování do roku 1994, kdy byla ukončena veškerá těžba, se vytěžilo více než šest tun zlata 

(Growka, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 27. Zlatorudné mlýny (autor, 2011) 
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5.6.6 Muzeum ve Zlatých Horách 

Zlaté Hory jsou mále městečko, které se nachází na severu Moravy. Toto město se 

zapsalo do historie řadou významných událostí. Jednou z nich je především hornická 

minulost. Do povědomí se zapsalo jako město, kde se hojně dolovalo zlato a stříbro. 

Dodnes si zde návštěvníci mohou vyzkoušet rýžování zlata v nedalekém skanzenu 

Zlatorudné mlýny.  

Jednou z místních památek je i budova staré pošty, kde se dnes nachází městské 

muzeum. V muzeu jsou k dispozici dvě stálé expozice. První se týká právě hornické 

minulosti, kdy si návštěvník může prohlédnout původní dobývací nástroje. Druhá 

prohlídka se zabývá čarodějnickými procesy, jež se zde v minulosti udály. Návštěvník si 

může prohlédnout středověkou mučírnu pro čarodějnice a některé nástroje (Bělaška, 2008). 

Kromě stálých expozic zde můžeme vidět expozici o historickém vývoji 

Zlatohorska a osady Rejvízu, dále selskou jizbu či klubovnu zlatohorského historického 

klubu (internet 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. č. 28. Muzeum ve Zlatých Horách                             Obr. č. 29. Interiér muzea 

                   (autor, 2012)                                                                   (autor, 2012) 
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5.6.7 Osada Rejvíz, Velké mechové jezírko 

Další zastávkou je horská osada Rejvíz, která patří k nejvýše obydleným místům 

v Jeseníkách. Tato horská osada se může pyšnit pouze 62 stálými obyvateli. K vidění je 

zde několik původních roubených chalup. Mimo jiné zde můžeme navštívit nově otevřenou 

tkalcovnu, která se zařadila mezi technické památky Jesenicka. Historie osídlení sahá do 

16 stol., kdy zde byly vystavěny první domy. Ty postavili místní osadníci, kteří pracovali 

v nedalekých hutích ve Filipově údolí. Krom sklářských hutí se zde hojně těžila železná 

ruda až do roku 1867. 

Osada Rejvíz v současné době prosperuje jen díky turistickému ruchu, jezdí sem 

spousta návštěvníků. Nachází se zde několik ubytovacích a stravovacích zařízení. Asi 

jedna z nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších restaurací je zde restaurace Rejvíz. Mimo 

krásný interiér a starý nábytek jsou chloubou restaurace ručně vyřezávané židle (obr. 29) 

s karikaturami pravidelných návštěvníků od roku 1900. Další místní chloubou je Velké 

mechové jezírko, které se rozkládá na ploše 1 692 m². Cesta k jezírku vede po dřevěných 

mostech. Okolí je hojně porostlé rašeliníkem. Zajímavostí tohoto mechového jezírka je 

nadměrný výskyt mnoha druhů pavouků. Nedaleko Velkého mechového jezírka se nachází 

zarostlá louka, která byla v minulosti menší mechové jezírko (Bělaška, 2008). 

 

Obr. č. 30. Interiér restaurace Rejvíz (autor, 2012) 
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5.6.8 Biskupská kupa 

Tato majestátní rozhledna se tyčí na vrchu Biskupská kupa ve výšce 890 m n. m., 

který se nachází na česko-polských hranicích poblíž města Zlaté Hory na okraji 

Zlatohorské vrchoviny. Jedná se o 19 m vysokou kruhovou (obvod 19,5 m, průměr 6,2 m) 

zděnou stavbu, ze které lze při dobré viditelnosti vidět město Vratislav v Polsku nebo lze 

dohlédnout až k vrcholkům slovenských Vysokých Tater (internet 10). 

Historie této vyhlídkové věže sahá až do roku 1889, kdy byla na vrcholku 

Biskupská kupa postavena vyhlídková věž ze dřeva, která byla v roce 1898 přestavěna na 

novou, zděnou věž. Původně nesla název věž Františka Josefa I (Bělaška, 2008). Jednu 

dobu věž sloužila i jako televizní vysílač. Rozhledna byla v letech 1996 – 1998 

rekonstruována a nyní je opět zpřístupněna pro veřejnost (internet 11). 

 

            Obr. č. 31. Biskupská kupa (foto autor, 2012) 

5.6.9 Propadlina Na Žebračce 

Tento hornický pozůstatek se zde nachází již celých 26 let a byl také vyhlášen za 

národní kulturní památku. Nachází se v blízkosti města Zlaté Hory a katastrálně spadá 

k obci Heřmanovice. Toto důlní dílo je součástí podzemních systémů těžby na ložisku 

Zlaté Hory - jih. Propadlina vznikla 3. dubna 1985 prolomením nadložní komory. 

V současné době je ve velkém ohrožení. Český báňský úřad v dubnu nařídil zasypání 
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z důvodu špatného zabezpečení a tudíž hrozícímu nebezpečí. Ministerstvo kultury uvolnilo 

sto milionů korun na toto zasypání. To samozřejmě vzbudilo velké ohlasy mezi památkáři, 

ochranáři a také místními obyvateli. Momentálně je zakázka zastavena a probíhají jednání, 

co bude dále.  

Pokud se tato propadlina nezasype zeminou, mohl by stát ušetřit sto milionů 

korun a Žebračka by se mohla stát i hornickou turistickou atrakcí, což by do této velmi 

chudé lokality mohlo přivést nová pracovní místa, o které je zde velká nouze. Už dříve 

uvedla česká centrála cestovního ruchu, že obliba hornických památek stále více stoupá. 

Kvalitní zabezpečení a turistické využití této kulturní památky by stálo výrazně méně než 

její zasypání (internet 12). 

Momentálně největší hrozbou tohoto důlního díla jsou neukáznění zahraniční 

návštěvníci, jež neustále ničí zabezpečení a přes přísné zákazy stále vnikají do 

nepřístupných míst a znečišťují je. Díky těmto nechtěným návštěvníkům mnoho důlních 

památek právě v okolí Zlatých Hor bylo trvale zničeno a už nikdy nebudou k vidění 

skutečným obdivovatelům těchto velkolepých důlních památek. 

 

 

      Obr. č. 32. Propadlina Na Žebračce v blízkosti obce Heřmanovice (foto autor, 2012) 
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5. 6. 10 Karlova Studánka 

Předposlední zastavení nás čeká v dalším lázeňském městečku. Karlova Studánka 

se nachází necelých 40 km od města Jeseník. Zdejší léčebné lázně se zaměřují na 

onemocnění dýchacích cest, onkologické onemocnění a kožní choroby. Stejně jako na 

Jesenicku se Karlova Studánka může chlubit příjemným prostředím, čistým vzduchem a 

v neposlední řadě minerálními prameny a rašelinami. Historie lázeňství zde sahá do roku 

1785, kdy zde byl postaven první lázeňský dům. Lázně dostaly název podle tehdejšího 

velmistra a vévody Karla Ludvíka. Za nejúspěšnější období bylo považováno 19. století, 

kdy se lázně staly jedny z nejvyhledávanějších v tehdejším Rakousku – Uhersku. V 

roce 1938 byly zabrány německými vojáky a sloužily jako lazarety. Po roce 1945 byly 

znárodněny (Burachovič, Wieser, 2001).  

V Karlově Studánce se vyskytují převážně kyselky a uhličité vody, které jsou pro 

tuto oblast typické. Přítomnost vápníku, železa a kyseliny křemičité zapříčinila na první 

dojem pronikavý zápach. Avšak svými účinky na organismus je tato voda velice 

doporučovaná (Janoška, 2011). 

Karlova Studánka je dnes hojně vyhledávaným lázeňským střediskem. 

Návštěvníci si zde mohou projít několik naučných stezek a pokochat se příjemným 

prostředím.  

5. 6. 11 Dřevouhelná vysoká pec na Drakově 

Pec se nachází v blízkosti obce Heřmanovice, zhruba 500 m za osadou Drakov. 

Tato významná chráněná památka je jediným pozůstatkem železářské činnosti 

v Jeseníkách. Postavena byla v letech 1808 až 1811 a sloužila k výrobě a zpracování 

surového železa. Pec sloužila svému účelu jen do roku 1814 a pravděpodobně byla 

využívána jen občas z důvodů velké spotřeby dřevěného uhlí. Dnes můžeme na Drakově 

vidět pouze zbytky této dřevouhelné pece, avšak stále patří mezi jedinou dochovanou 

památku tohoto typu v Jeseníkách. Jedná se o věžovitou stavbu vysokou zhruba 11 m. 

V okolí pece je vystavěna cyklostezka, která je hojně využívaná. I dnes můžeme u cesty 

nalézt menší kousky černé strusky.  
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Horním otvorem pece byla vkládána železná ruda, která tavila při teplotě 1 200 °C 

až 1 400 °C (Chybík, 2008). Každoročně se zde pořádá řada slavností, kdy si návštěvníci 

mohou vyzkoušet rýžování zlata či tehdejší tradiční pokrmy.  

 

  

        

                                                               

 

 

 

 

   

Obr. č. 33. Torzo Vavřincovy dřevouhelné pece (autor, 2011) 

 

Obr. č. 34. Ukázka rýžování zlata (autor, 2010) 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapování  pozoruhodného života jesenického 

rodáka Vincenze Priessnitze a zároveň upozornění na to, že i z obyčejného člověka se 

může stát významná tvůrčí osobnost. O tom, že Vincenz Priessnitz byl výjimečný člověk, 

se nedá vůbec pochybovat. Stal se průkopníkem a zakladatelem novodobé přírodní 

metody, čímž bezesporu výrazně posunul oblast Jesenicka do světových měřítek. Je 

zajímavé, že svým selským rozumem dokázal posunout základy medicíny a pomohl 

k vytvoření nového vědního oboru. Ačkoliv doba jde neustále kupředu, věhlas a památka 

jesenického rodáka pokračuje dále. Vincenz Priessnitz se stal nenahraditelným symbolem 

Jesenicka a jeho jméno bude navždy známo nejen ve zdejším kraji, ale po celém světě.  

V prvních kapitolách této práce jsem se zabývala samotným životem Vincenze 

Priessnitze. Od jeho narození až po konec života. Tato obsáhlá kapitola vypovídá stručně o 

jeho prvopočátcích léčby až po dobu, kdy se z něj stal jeden z nejvyhledávanějších 

„lékařů“. V následující kapitole jsem se podrobně zabývala jeho léčebnými postupy 

v minulosti a rozvoji jeho metod v současnosti. Jsou zde popsány ty nejdůležitější 

procedury, které se zapsaly do historie a jsou dnes využívány v mnoha dalších lázeňských 

střediscích ve světě. V další kapitole jsem se stručně věnovala historickému vývoji 

lázeňství. Nejprve jsem se zaměřila na vývoj ve světě, poté v Čechách a nakonec na 

Jesenicku.  

V praktické části jsem se soustředila na přípravu čtyřdenní exkurze věnovanou 

nejen památce Vincenze Priessnitze, ale také historii celého kraje. Do naplánované trasy 

jsem se snažila zahrnout ta místa, která se zasloužila o popularitu celého kraje. Jesenicko 

se řadí mezi jeden z nejbohatších krajů co se týče významných rodáků či počtu 

technických a kulturních památek. Mnozí z nás si však více než zajímavosti kraje vybaví 

překrásnou horskou přírodu. 

Vybrat v takto zajímavé lokalitě trasu, jež by dokázala vypovědět o všem, co se 

zde událo, bylo jedno z nejtěžších. Snažila jsem se zvolit taková místa, která by byla pro 

návštěvníky co nejzajímavější, aby si je vždy při vzpomínce na Jeseníky dokázali vybavit. 
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1)Spát při otevřeném okně a chladu, mít tolik čerstvého vzduchu, aby se člověk 
nikdy nezapotil. 
2)Po povstání z postele se okoupat, otřít nebo omýt a vypít několik sklenic vody. 
3)Po osušení provést vzdušnou lázeň a při tom se intenzivně pohybovat, pak se 
projít nebo pracovat, až se ruce a nohy zahřejí 

4)Studená snídaně a studená večeře. 

5)Hodně se procházet a pracovat venku pod širým nebem v přírodě. 
6)Nejíst žádnou teplou polévku. 

7)Když se člověk prostřednictvím práce nebo jinak poněkud unaví, dostane závrať 
nebo má strach, pak si má omýt obličej a nohy třít ve studené nožní lázni tak 
dlouho, až se celý zahřeje a i po velkém vyčerpání nic nejíst. 

8)Při zkaženém žaludku se musí pít hodně vody, přiložit si tenký obklad (zábal) na 
břicho, hodně se zdržovat v chladném prostředí a mírně se pohybovat. 
9)Za těchto okolností musí být teplota v pokoji maximálně 10 st. R. 

10)Ráno časně vstávat a časně jít spát. 

11)Požívat prostá jídla a málo nebo vůbec žádné sladkosti. 

12)Dle možnosti se vyhýbat všem rozpalujícím nápojům. 

13)V příbytku se teple neoblékat. Chodit bez punčoch, s výjimkou cestování, kdy 

člověk nemá žádný pohyb. 

Příloha 1. Priessnitzův denní řád (Kočka, Kubík, 2006) 
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Příloha 2. Seznam pacientů Vincenze Priessnitze z roku 1831 (Kočka, Kubík, 2006) 
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 Příloha 3. List z knihy lázeňských hostů z roku 1841(Kočka, Kubík, 2006) 
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Příloha 4. Opis závěti Vincenze Priessnitze (Kočka, Kubík, 2006) 
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Testament Vincenze Priessnitze v překladu: 
„Já Vincenz Priessnitz zřizuji při zdravém rozumu, prost nátlaku, lstí nebo omylu 
následující testament: 

1) Odevzdávám svou duši do rukou Vykupitele a přeji si, aby mé tělo, bylo pochováno, tak 
jak určí moje manželka. 

2) Odkazuji frývaldovskému městskému špitálu 300 zlatých konv. měny. 

3) Z nemovitosti obdrží můj syn Vincenz Pavel Priessnitz bez úplaty: 
• Můj domovní a pozemkový majetek sub dům č. p. 

175 na Gräfenberku města Frývaldova se vším domovním a bytovým 
zařízením, jež k tomu pod jakýmkoli jménem náleží, obdrží můj syn tehdy, 
bude-li vodním lékařem. Nestalo-li by se tak, budou tyto předměty rozděleny 
mezi sourozence nebo prodány. 

• Dále obdrží 10 krav, 2 koně, hospodářství se vším 
vybavením, plody, zásobami, jež potřebuje do příští sklizně, a všechno 
hospodářské zařízení ve stodole a stáji, dále bryčky, ty však jen proti 
zaplacení jejich odhadní ceny. 

• Usedlost v České Vsi č. p. 112 – 113 – 114 patří 
mému synovi stejně, za tyto usedlosti nemá nic zaplatit, všechno co dostává, 
se rovná tomu, co obdržela jeho sestra Žofie při svém provdání. Stejně musí 
dostat potřebnou slámu, seno, krmivo a zrní v případě, že by jeho matka 
zemřela dříve, než on usedlost převezme. 

4) Moje manželka a všechny mé děti, totiž: Žofie, Terezie, Marie, Anna, Antonie, Berta a 
Vincenz obdrží Bílý Potok a Kohout, dům v Javorníku na Zámecké svobodě č. p. 42, 
všechno jak stojí a leží, k jejich doživotnímu požívání a bude je obhospodařovat má 
manželka, jak dlouho bude žít, buď sama, nebo prostřednictvím spolehlivého pachtýře, a 
pro každé dítě připadne ročně 300 zlatých konv. měny, ne-li více. Po úmrtí manželky 
obdrží právo obhospodařování nebo propachtování vždy nejstarší ze žijících dětí, které je 
může samo obhospodařovat nebo dát obhospodařovat pachtýřem. Zemře-li jedno z mých 
dětí, aniž zanechá potomky, aniž zanechá potomky, pak připadne vždy jeho podíl na ostatní 
dosud žijící sourozence. Tyto nemovitosti nesmí během svého život nijak zatížit žádnými 
dluhy a nesmí být prodány. To musí pokračovat tak dlouho, dokud bude žít jedno z mých 
dětí. Po jejich úmrtí mají jejich potomci s usedlostmi nakládat, jak mezi sebou uznají za 
dobré. Všechny tři usedlosti se všemi příkupy mají odhadní cenu 64.000 zlatých 
v bankovkách. Do kupní smlouvy nesmí přijít žádná zmínka o lénu, poněvadž já jsem 
dvakrát knížecímu-biskupskému lennímu dvoru prohlásil, ať se lenní podíl hledají, najdou 
a odeberou a já nebudu jím zatížen. Po smrti matky musí všechny mé děti být 
rovnoprávnými dědici toho, co zůstane. 

5)Předání nemovitostí, které jsem vyjmenoval pro mého syna Vincenze, se stane 2. Června 
v roce, v němž můj jmenovaný syn dosáhne přirozené zletilosti. Do té doby má všechny 
shora jmenované nemovitosti s příslušenstvím volně a bezplatně užívat má manželka pří 
úhradě všech závazků, při řádné výchově mých svobodných dětí, při úhradě výbavy 
odpovídající jejich stavu a dále tím, že všechny budovy dá přiměřeně pojistit proti ohni. 

6)Mé manželce zůstanou všechny mé pozůstalostní svršky, jakož i všechny cennosti, hodiny, 
ložní, osobní a stolní prádlo, oděvy, obilí, zkrátka všechno jak stojí a leží, naproti tomu 
vypořádá veškerá má pozůstalostní pasiva. 
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7) Za univerzitního dědice pozůstalosti ustanovuji svou manželku a všechny své děti 
rovným dílem, má manželka však nemá, kromě tohoto jejího dědického podílu a kromě 
odkázaných svršků, jinak nic neobdržet. Pouze v případě, že by se po mojí smrti znovu 
provdala, dostane majetek, který do manželství vnesla, dále však nic z mé pozůstalosti a 
sice ani její dědický podíl, ani svršky. 

8) Za opatrovníky mých dědí prosím oba mé švagry: zdejšího radního magistrátu Josefa 
Neuperta a pana Jiřího Hackenberga v České Vsi, které také prosím, aby – v případě, 
kdyby má manželka zemřela dříve, než předá nemovitosti – ustanovili jednoho z mých 
shora jmenovaných švagrů k zatímní správě obhospodařování a výnos z těchto usedlostí 
pololetně poukazovali rovným dílem k obživě mých nezletilých neprovdaných dětí. Veškeré 
pozůstalostní jmění mé manželky a majetek, ať pozůstává z cenných papírů, kapitálu, 
hotových peněž, musí být rozdělen rovným dílem mezi děti. 

9) Kdyby můj syn zemřel dříve, než převezme usedlosti, tak tyto připadnou rovným dílem 
všem mým dětem. Nepřeji si však, aby je provdaly, nýbrž bezesporu mezi sebe rozdělily. 

10) Má manželka si může volně zvolit bydlení v kterémkoliv domě na Gräfenberku, 
Javorníku, Bílém Potoku, či Kohoutu. Totéž přísluší po její smrti mým svobodným dětem, 
v kterémkoliv místě, tři pokoje, jeden sklep, potřebný půdní prostor, dřevník a zahrada 
podle jejich volby. 

11) Kdyby některý z mých dědiců se opovážil jakýmkoliv způsobem napadnout můj 
testament, tak musí tento dědic být za trest odkázán jen na zákonný podíl. 

12) Své provdané dceři Žofii jsem, kromě stavu přiměřené výbavy, vyplatil 30.000 zlatých 
konv. měny v hotovosti na konto jejího budoucího dědického podílu, což ostatní dědici mají 
požadovat předem. 

13) Co se týče mých dcer, tak si přeji, aby mnou prozatímně určená částka 30.000 zlatých 
konv. měny a to, co později zdědí, mohlo být manželky mých dcer pokud možno bezpečným 
způsobem zajištěno. V případě, že mě dcery se provdají a zemřou bez osobních žijících 
dědiců, tak přeživší zeť si ponechá 30.000 zlatých konv. měny, avšak na ostatní majetek 
nemá žádný nárok a musí jako ženich vystavit písemný závazek, že v případě, že dojde 
k neštěstí a dcera zemře bez osobních dědiců, se vzdává nároku na jakýkoli ostatní 
majetek. Totéž se má stát také u mého syna Vincenze, že jeho paní – když on zemře bez 
dědiců – nic více nezdědí a že ona při sňatku vystaví písemný závazek, že může nárokovat 
jen, co se týká částky 30.000 zlatých. 

 

Moje manželka dosvědčuje svým vlastnoručním podpisem, že je úplně spokojena a 
srozuměna. Na důkaz toho níže uvedené podpisy‟ (Kočka, Kubík, 2006). 
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Příloha 5. Oznámení o úmrtí Vincenze Priessnitze (Kočka, Kubík, 2006) 

Překlad úmrtního oznámení: 

„Sofie Priessnitzová, rozená Prissnitzová 

svým jménem a jménem všech svých dětí Sofie, provdané von Ujházy, pak nezletilých 
Terezie, Marie, Anny, Antonie, Berty, Vincenze a nepřítomného zetě Josefa von Ujházy 

podává zprávu o nejvýše truchlivém úmrtí svého vroucně milovaného manžela, resp. Otce, 

Vincenze Priessnitze, 

držitele Velké zlaté medaile za zásluhy a zakladatele vodoléčebného ústavu na 
Gräfenberku poblíže Frývaldova, který následkem krátké nemoci po přijetí svatého 

přijímání umírajícím dne 28. listopadu 1851 odpoledne ve 4 hodiny ve věku 52 let na 
ztvrdnutí jater zesnul v Pánu. Tělesné zůstatky drahého zemřelého budou dne 4. prosince 

požehnány v chrámu ve Frývaldově a uloženy ve vlastním hrobě na tamním hřbitově. 
Zádušní mše se koná 4. prosince. 

Gräfenberk, 1. Prosince 1851‟ (Kočka, Kubík, 2006).  
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Příloha 6. Mapa pramenů a pomníků v Jeseníku 1: 13 000 (Abt, 2007) 


