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Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě
se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo usazovat, proto nejbližší velká židovská komunita
žila v blízkém Hroznětíně. Židovští obchodníci a provozovatelé košer restaurací měli
povoleno ve městě pracovat a bydlet pouze v lázeňské sezóně, a to od začátku května do
konce září. Tehdejší pobyt s léčebnou kúrou si však mohli dovolit jen majetnější osoby. Před
sto sedmdesáti lety se usneslo několik členů pražské židovské obce, že založí v Karlových
Varech nadaci pro nemajetné nemocné osoby židovské komunity, kterým bude poskytnuta
bezplatná lékařská péče a ubytování. Ze získaných finančních prostředků této nadace mohl
být 28. července 1847 slavnostně zahájen provoz židovského špitálu. Nacházel se v domě č.
p. 537 zvaném „U rakouské císařovny“ v tehdejší Helenině ulici, dnes Libušině. Tento
jednopatrový dům byl postaven o dva roky dříve. Kromě lékařské ordinace špitál poskytoval
ubytování pro šestnáct pacientů, ošetřující personál a domovníka. Otevřen byl pouze v
lázeňské sezóně, přičemž jeden léčebný cyklus trval čtyři týdny. Na zahradě špitálu stál
židovský templ, jehož prostory nabízely místo pro sto dvacet věřících. Léčebné zařízení se
stalo záhy velmi vyhledávané, z toho důvodu se také jeho kapacita v roce 1860 zvýšila na
dvacet lůžek. V roce 1867 došlo pro všechny židy na území Rakouska-Uherska k důležité
události, v prosinci byla totiž vydána nová ústava, která jim zajišťovala plnou rovnoprávnost.
Židé začali opouštět malé vesnice a stěhovali se do měst. V roce 1869 byla v Karlových
Varech založena místní Židovská obec. Dne 4. září roku 1877 byla otevřena nová synagoga
v Sadové ulici. Starý templ v Helenině ulici přestal být využíván pro náboženské účely a až
do roku 1885 v něm zkoušel svůj repertoár karlovarský symfonický orchestr. O získání
léčebného pobytu v místním špitále usiloval stále větší počet zájemců. V roce 1880 se v něm
mohlo ubytovat až dvacet devět nemocných. Na počátku existence špitálu využilo jeho služeb
třicet devět pacientů za sezónu, o necelých čtyřicet let později jich bylo již sto dvacet dva.
V roce 1885 došlo k demolici starého templu a na jeho místě se začal stavět zcela nový špitál.
O dva roky později byl moderní židovský špitál otevřen. Židovská obec prodala 4. května
1887 budovu bývalého špitálu za 11 800 zlatých městu Karlovy Vary. Vedení města se
rozhodlo dům přestavět na městský arest. Přestavba objektu si vyžádala investici 11 000
zlatých. Vězení v domě bylo i po roce 1920 a českoslovenští četníci v něm sídlili pro
nedostatek vhodnějšího místa až do roku 1930. Po odchodu bezpečnostní složky státu připadla
budova do soukromého vlastnictví a byla využívána především jako sklad až do roku 1945.

Po konci druhé světové války zde měli své dílny drobní řemeslníci. Toto období však trvalo
jen krátce, poté dům nebyl dlouho využíván k žádným účelům. V roce 1950 dokonce
v chátrající budově došlo k požáru, poškozena byla část stropu v jedné místnosti. V té době se
již uvažovalo o případné demolici domu. K ní naštěstí nedošlo, jelikož o budovu začali mít
zájem místní mladí výtvarníci. U Městského národního výboru zažádali o její přidělení za
účelem zřízení uměleckých ateliérů. Malé opravy si zajišťovali svépomocí. Své místo pro
tvorbu zde našli mnozí umělci, jako byl Jan Samec starší, František Boček, Vladimír Koutský
a další. Svůj ateliér v domě měli i manželé Kuchařovi, kteří kvůli práci na soše prvního
kosmonauta ve vesmíru Jurije Alexejeviče Gagarina byli donuceni probourat strop v prvním
patře. Tato slavná karlovarská socha nejdříve stávala před tehdejší Gagarinovou kolonádou
(dnes Vřídelní kolonáda), v současné době vítá cestující u haly karlovarského letiště
v Olšových Vratech. Od konce devadesátých let minulého století byl dům dlouhou dobu
opuštěn. Demolice bývalého prvního židovského špitálu započala v březnu roku 2006. Při
vyklízení půdních prostor zaměstnanci karlovarského muzea našli několik uměleckých
artefaktů a také přes sto plakátů z doby budování socialismu. Nyní se na místě prvního
židovského hospice v Karlových Varech nachází soukromé parkoviště.
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