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První symbolické zahájení  
lázeňské sezony v Pramenech
Jan Lébl, o. s. Obnova obce Prameny

V sobotu 25. května 2013 proběhlo v areálu za-
niklých Alžbětiných lázní v  obci Prameny první 
symbolické zahájení lázeňské sezony. Cílem akce 
bylo navázat na  tradici, která byla ukončena již 
před více než sedmdesáti lety, a mimo jiné i pre-
zentovat záměr obnovy bývalého lázeňského 
parku. Setkání zorganizovalo občanské sdružení 
„Obnova obce Prameny“, které má zásluhu na již 
zrekonstruovaných jímkách Rudolfova a  Gise-
lina pramene, úpravě jejich přepadu a  započaté 
rekonstrukci celého parku. První etapa projektu 
obnovy areálu Alžbětiných lázní – úprava Rudol-
fova a Giselina pramene, byla podpořena částkou 
47 000 Kč od nadace Via. Tyto finance byly vyu-
žity na  rekonstrukci jímek obou vývěrů a stavbu 
altánku, který bude obě jímky chránit. Na podzim 
minulého roku proběhlo v prostoru parku kácení 
náletových dřevin a plošné mulčování ploch. V le-
tošním roce dojde k  celkové revitalizaci zeleně 
dle návrhu krajinářského architekta Ing. Šindeláře 
z Bečova, proběhne sázení nových dřevin, rekulti-
vace trávníku i drobné terénní úpravy.
Svěcení obou, kdysi lázeňsky využívaných, žele-
zitých kyselek se v sobotu odpoledne ujal převor 

Tepelského kláštera páter Augustin, který před 
více než 150ti návštěvníky pronesl poutavou řeč 
o  významu vody a  jejím vztahu k  člověku. Ná-
sledně byla uvedena hudební skupina Dixieland 
Planá, která i  přes poměrně ztížené podmínky 
zahrála výborně. Po zhruba hodině proběhlo od-
halení malé výstavy, která si klade za cíl prezento-
vat kompletně celou historii bývalého lázeňského 
areálu a ukázat lidem stav obce před 140 lety, kdy 
byl tehdejší Sangerberg s  téměř 2700 obyvateli 
slavnostně povýšen na město.
I přesto, že se jednalo o první symbolické zahá-
jení lázeňské sezony a  podmínky byly značně 
improvizované, odcházeli návštěvníci spokojeni 
a natěšeni na příští rok. Akce by měla proběh-
nout opět na  konci května. Věříme, že příchozí 
již budou uvítáni v kompletně zrekonstruovaném 
parku, který jim oproti letošnímu roku zajistí pří-
jemné zázemí.
Jménem sdružení bych rád poděkoval všem, 
kteří naši činnost jakýmkoliv způsobem podpořili 
a  v budoucnu podpoří. Průběh prací na obnově 
lázeňské areálu můžete sledovat na  www.obno-
vaobceprameny.cz nebo na facebooku.

 Svěcení Rudolfova a Giselina pramene. Foto Jan Lébl.


