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Jánské Koupele jsou bývalé lázně ležící
severozápadně od Vítkova

jsou součástí obce Staré Těchanovice
nachází se v rozsáhlých lesích při řece Moravici

Janské koupele



Historie JHistorie J áánských Lnských L ááznzníí

� první zpráva o Jánských 
Koupelích je z  r.1704

� zpráva o „znamenitých kyselkách, 
vyvěrajících v blízkosti řeky 
Moravice“ je známá již r. 1640

� uhličito-železité prameny se 
využívaly již od 18. století

� dříve zvané Melčské Lázně, Jánský pramen, Jánská Studánka

� patřily k panství Melč, v 19. stol. vytvořily vlastní panství

� v letech 1850-1960 byly místní částí Starých Těchanovic

� v r. 1964 byly připojeny k Budišovu nad Budišovkou



lláázezeňňsksk éé budovybudovy

llééččebný debný d ůům Frantim Franti ššek ek -- hlavnhlavn íí budova budova 
� budova existovala již ve 40. letech 19. stol. 

jako dřevěná

� v r. 1848 shořela a na jejím místě vyrostla r. 
1851 novostavba

� v  r. 1870-71 byla přestavěna na zděnou



sprspr áávnvn íí budova  budova  -- JanJan

� budova byla postavena r. 1913

� ale již ve 40. letech 19. stol. na jejím místě stála 
dřevěná stavba 



penzion penzion SilesieSilesie

� budova byla postavena r. 1898



penzion Lpenzion L éékakařřsksk áá
� budova byla postavena r. 1910

� v r. 1945 to byla vila pro lékaře s 19 místnostmi

� byla zde ordinace, čekárna s předsíní, kancelář, 
rentgen, 6 místností pro elektrotermální zařízení, 
3 pokoje pro lékaře a koupelna



penzion Pavla penzion Pavla –– LLáázezeňňský dský d ůůmm
� již ve 40. letech 19. stol. zde stála dřevěná stavba, která byla ale později 

zbořena

� dnešní budova postavena r. 1898, 2. patro v r. 1912

� v přízemní části bylo 12 kabin pro teplé, studené a uhličité koupele, 
místnosti pro aplikaci elektroléčby, prostory pro parní lázně, studené, 
teplé a parní sprchy. Kromě toho zde byly odpočívárny, toalety a 
vrátnice

� v 1. patře byly 23 komfortně zařízené pokoje

� celý objekt byl ústředně vytápěn a elektricky osvětlen



penzion Mariepenzion Marie

� budova byla postavena r. 1904



penzion penzion ŠŠupinaupina

� budova byla postavena r. 1870



pramen Mariepramen Marie

� hrabě Razumovský nechal v r. 1898 nad pramenem 
postavit dřevěný pavilon podle plánů vídeňského 
architekta Ludwiga Tischlera

� pramen byl opatřen mramorovým roubením studny, 
okna byla vyzdobena barevnými vitrážemi s 
náboženskými motivy, které byly o 70 let později 
zničeny



pramen Pavlapramen Pavla

� hrabě Razumovský nechal v r. 1898 postavit 
chrámek v řeckém stylu



hudebnhudebn íí pavilonpavilon
� postaven v r. 1894



Vila RVila Růžůženaena

� budova byla postavena r. 1897

� r. 1979 byla budova adaptována do dnešního 
stavu, především byla zazděna veranda s původně
obloukovými arkádami



vila Elivila Eli šškaka

� postavena r. 1897

� r. 1979 byla budova adaptována do dnešního stavu

� po r. 1990 rekonstruována



sousou ččasnostasnost
� neobvyklý problém s pramenem

� už skoro dva roky vyvěrá jeden z minerálních 
pramenů na povrch, kde mezi zchátralými altány 
vytváří stále větší jezero

� proud vody se opakovaně nedaří zastavit

Děkuji za pozornost


