
 Zasloužil se o lázně v Jeseníku 
TEXT BEZ INTERPUNKCE: 
Nápověda: schází 17 čárek. 

1. Když je někdo označován za člověka renesančního znamená to že mluvíme o výrazné a nadané 
osobnosti s mnoha zájmy a přesně takovou vynikající osobou byl i Jan Ripper původně důstojník 
rakouské armády a později člen rodiny Vincenze Priessnitze. 
2. Ripper se narodil v roce 1830 poblíž jihočeského Tábora a jeho celoživotní spojení s jesenickými 
lázněmi začalo tak že se do tehdejšího Gräfenberku přijel léčit s žaludečními obtížemi které si jako 
voják přivodil neuspořádanou životosprávou. 
3. Během devítiměsíčního pobytu v Gräfenberku se zamiloval do Marie Anny dcery zakladatele 
lázní Vincenze Priessnitze a v roce 1860 se s ní oženil. 
4. Plně se věnovat lázním začal Jan Ripper od roku 1874 a je třeba zdůraznit že jeho přičiněním 
vznikla řada nových staveb konkrétně nynější hudební altán přímo proti hlavní lázeňské budově 
nebo některé pomníky na lázeňské kolonádě a že přispěl také ke zřízení poštovního a telegrafního 
úřadu. 
5. Jako bývalý vojenský kartograf a nadšený turista vytvořil podklady pro turistickou mapu 
Jeseníků zmapoval jeskyně Na Špičáku vůbec nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě 
a podpořil rovněž projekt železnice mezi Hanušovicemi a polskými Glucholazy která spojila 
jesenické lázně se světem. 
6. Díky Ripperovi se do dnešních dnů zachovaly četné písemné a knižní památky na jeho 
věhlasného tchána Vincenze Priesnitze který položil základy lázeňství a vodoléčby na Jesenicku a na 
jehož práci zeť promyšleně navazoval. 
7. Z Ripperových čtyř potomků se dožila dospělosti pouze dcera Zdeňka sám Ripper zemřel v roce 
1912 jako dvaaosmdesátiletý a jeho příjmení má dodnes v názvu jeden lázeňský dům v Jeseníku. 

 
 
ŘEŠENÍ: 

1. Když je někdo označován za člověka renesančního, znamená to, že mluvíme o výrazné 
a nadané osobnosti s mnoha zájmy, a přesně takovou vynikající osobou byl i Jan Ripper, 
původně důstojník rakouské armády a později člen rodiny Vincenze Priessnitze. 

2. Ripper se narodil v roce 1830 poblíž jihočeského Tábora a jeho celoživotní spojení s jesenickými 
lázněmi začalo tak, že se do tehdejšího Gräfenberku přijel léčit s žaludečními obtížemi, které si 
jako voják přivodil neuspořádanou životosprávou. 

3. Během devítiměsíčního pobytu v Gräfenberku se zamiloval do Marie Anny, dcery zakladatele 
lázní Vincenze Priessnitze, a v roce 1860 se s ní oženil. 

4. Plně se věnovat lázním začal Jan Ripper od roku 1874 a je třeba zdůraznit, že jeho přičiněním 
vznikla řada nových staveb, konkrétně nynější hudební altán přímo proti hlavní lázeňské 
budově nebo některé pomníky na lázeňské kolonádě, a že přispěl také ke zřízení poštovního a 
telegrafního úřadu. 

5. Jako bývalý vojenský kartograf a nadšený turista vytvořil podklady pro turistickou mapu 
Jeseníků, zmapoval jeskyně Na Špičáku, vůbec nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední 
Evropě, a podpořil rovněž projekt železnice mezi Hanušovicemi a polskými Glucholazy, která 
spojila jesenické lázně se světem. 

6. Díky Ripperovi se do dnešních dnů zachovaly četné písemné a knižní památky na jeho 
věhlasného tchána Vincenze Priesnitze, který položil základy lázeňství a vodoléčby na 
Jesenicku a na jehož práci zeť promyšleně navazoval. 

7. Z Ripperových čtyř potomků se dožila dospělosti pouze dcera Zdeňka, sám Ripper zemřel v roce 
1912 jako dvaaosmdesátiletý a jeho příjmení má dodnes v názvu jeden lázeňský dům 
v Jeseníku. 

 


