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…nevím, kdo, kdy a při jaké příležitosti, tuto schránku objeví a jestli se tak vůbec 

někdy stane. 

Pozdrav budoucnosti píši v roce 2019 při příležitosti dokončení stavby saunové světa, 

poslední etapy rozvoje aquacentra v Lázeňském centru Agricola, nejstarší budově 

jáchymovských lázní. Původně plnila úlohu centrálních lázní. Byly v ní podávány koupele či 

pitné kúry. Stala se tehdy základním kamenem v rozvoji lázeňské čtvrti. Poté, co začala 

ztrácet svůj význam, díky přesunu balneoprovozů do ubytovacích kapacit v novodobé historii 

lázní, jsme se před deseti lety rozhodli dát jí i Jáchymovu nový impulz. Věříme, že právě 

aquacentrum se saunovým světem, inspirovaným důlní historií města, budou stejným 

katalyzátorem návštěvnosti, jakým se před 110 lety stala zmíněná první lázeňská stavba. 

Věříme, že i náš druhý lázeňský „důl“, bude pro lázně zdrojem živé vody, byť jen 

symbolickým. Po ukončení těžby uranu, tedy před více než 55 lety, se tím prvním stal 

původně stříbrný důl Svornost. Ve svých 501 letech je nejstarším provozovaným dolem 

Evropy. Do lázní dnes dodává léčivou minerální radonovou vodu a o jeho podzemní chodby i 

technologie pečuje našich 20 horníků.  

        Jáchymov je už řadu desetiletí opticky rozdělen na opravenou a vzkvétající dolní 

lázeňskou část a horní město, které se ne a ne dostat z následků společenských změn několika 

posledních dekád. Opadávající fasády historicky cenných domů jsou smutným mementem 

doby. Léčící se lázeňští pacienti se většinou špatně pohybují a navíc nemají důvod se do 

chřadnoucích ulic města vydávat. Čím méně tam chodí, tím je tam menší šance na vznik 

služeb a obnovu objektů. Začarovaný kruh. Motorem rozvoje pro rozvíjející se okolní obce je 

přitom lyžování a aktivní cestovní ruch. Jak ale dostat lyžaře do místa, kde nezačínají 

sjezdovky, chřadne a pohybují se v něm pacienti o berlích?  

       Naším receptem bylo zaměřit se na služby navazující na lyžování a zpřístupnit z 

Jáchymova nástupní místa lanovek. Růst počtu aktivních návštěvníků podle nás nastartuje 

poptávku a napomůže s obnovou celého města.  Proto jsme se před deseti lety vydali na cestu, 

během níž jsme postupně vybudovali aquacentrum, řadu nových ubytovacích kapacit 

s apartmány, lyžárnami či kolárnami a díky provozovatelům lyžařského střediska Klínovec a 

jejich nové jáchymovské sjezdovce také propojili lázně s horami. Pomyslným vrcholem této 

cesty je dnešní otevření saunového světa a restaurace Astoria.  

       Posuďte sami, jak se naše očekávání naplnila. Jen čas je spravedlivý soudce… Věřím, že 

jste jej měli dost a naši schránku berete do rukou po řadě desítek let.  

Jáchymov:  25. května 2019     

      MUDr. Eduard Bláha 

      generální ředitel lázní 
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