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Proměny v čase 
– Spa Hotel Zámek Lužec
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
 
Na webových stránkách hotelu Spa Hotel Zá-
mek Lužec je možné číst spekulativní údaj, že 
v lesích nad Lužcem v Krušných horách měl 
na místě nynějšího hotelu svůj lovecký zá-
meček Karel IV. (web1). Socha českého krále 
a římského císaře je v duchu stylizace celé-
ho objektu umístěna na parkovišti pro hosty. 
U vjezdu a v okolí zámku v lese stojí na stráži 
rytířská brnění. Při letmé návštěvě zde může 
host zajít do krčmy Jana Žižky, kde vojevůdce 
sedí u baru, a na stěnách jsou plátna s výjevy 
z husitské doby.

Pokud je známo, na tomto místě dal po-
stavit v roce 1919 rodinnou vilu Paul Albrecht 
Weinkauf, majitel uhelného dolu v Citicích 
u Sokolova (Andrš 2015). Vnější výraz vily byl 
architektem Richardem Brendlem pojat jako 
lovecký zámeček. Původní objekt měl pod-
statně menší stavební objem, jak je možné jej 
porovnávat na pohlednici vydávané v době, 

kdy zde bylo před rokem 1990 rekreační stře-
disko Krušnohor (Andrš 2015). V září roku 
1983 jsem zámeček vyfotografoval při jedné 
z příležitostí, kdy jsme spolu s kamarádem 
Standou Burachovičem pořádali pro rekreanty 
přednášky o historii a přírodě Krušných hor.

Původní vila byla přestavěna počátkem 
30. let 20. století do podoby, kterou jsem 
zachytil na fotografii. Takto byla přestavěna, 
když ji odkoupila Okresní nemocenská pojiš-
ťovna v Nejdku. Potom sloužila jako ozdravov-
na. V poválečných letech získala objekt správa 
rekreačních zařízení Revolučního odborového 
hnutí. S proměnami vlastnických práv od 90. 
let minulého století začal zámeček chátrat. 
Zakoupil jej zájemce z bývalého Sovětského 
svazu a dal jej velmi nákladně a objemově ná-
sobně přestavět na lázeňský hotel. Uvažoval 
dokonce o přivaděči vřídelní vody z Karlových 
Varů – nyní inzeruje pramen vody v místě ho-
telu. Veřejnosti je areál včetně hotelového ba-
zénu přístupný od června roku 2014.
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