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ANOTACE 

V předložené bakalářské práci je zpracován výskyt termálních pramenů 

v Krušnohorském regionu a také několik významných lokalit v dané oblasti. 

V úvodní části jsou zahrnuty Krušné hory, jejich geografie, geologie a přehled 

nerostných surovin. V další části jsou definice o termálních pramenech s tím 

související pojmy jako je balneologie a minerální prameny. Zmíněny jsou i termální 

vody děčínské a ústecké. Další část je soustředěna na významné lokality 

v Krušnohoří a lázeňské léčby. A poslední část se týká významných lokalit ve 

světě. Na závěr je nastíněn možný rozvoj lázeňského cestovního ruchu. 

Klíčová slova: Krušné hory, termální prameny, významné lokality, lázeňské léčby 

SUMMARY 

In the present thesis is elaborated occurrence of thermal springs in the Ore 

Mountains region and some major sites in the area. The introductory section 

includes the Ore Mountains, their geography, geology and mineral resources 

summary. In other parts are the definitions of the thermal springs of related 

concepts such as balneology and mineral springs. Mentioned are the thermal 

waters in Decin and in Usti nad Labem. Another part focuses on the major sites of 

the Ore Mountains and spa treatments. A final section covers the major sites in the 

world. Finally, it outlined the possible development of spa tourism. 

Keywords: Ore Mountains, thermal springs, significant sites, spa treatments 



OBSAH 

 

1 ÚVOD .............................................................................................................. 1 

2 KRUŠNÉ HORY............................................................................................... 2 

2.1 Geografie........................................................................................................... 2 

2.2 Geologie ............................................................................................................ 2 

2.3 Nerostné suroviny.............................................................................................. 4 

3 TERMÁLNÍ PRAMENY .................................................................................... 5 

3.1 Kultovní význam vody....................................................................................... 5 

3.2 Geotermální systémy ......................................................................................... 5 

3.3 Definice............................................................................................................. 6 

3.4 Vznik termálních pramenů, gejzírů, fumarol a mofet.......................................... 6 

3.5 Využití termálních pramenů............................................................................... 7 

3.6 Uloženiny horkých pramenů .............................................................................. 8 

3.7 Termální koupaliště v Krušnohorském regionu .................................................. 8 

3.7.1 Ústí nad Labem - Brná ................................................................................... 8 

3.7.2 Děčín ............................................................................................................. 9 

4 LÁZEŇSKÉ LÉČBY ....................................................................................... 10 

4.1 Karlovy Vary................................................................................................... 10 

4.2 Jáchymov ........................................................................................................ 13 

4.3 Mariánské Lázně ............................................................................................. 13 

4.4 Františkovy Lázně ........................................................................................... 13 

4.5 Teplice............................................................................................................. 13 

4.6 Lázně Kynžvart ............................................................................................... 14 

5 VÝZNAMNÉ LOKALITY................................................................................. 15 

5.1 Karlovy Vary................................................................................................... 15 

5.1.1 Historie ........................................................................................................ 15 

5.1.2 Karlovy Vary dnes ....................................................................................... 16 



5.1.3 Karlovarské termální prameny ..................................................................... 16 

5.1.4 Vznik karlovarské termy .............................................................................. 17 

5.1.5 Termální zóna .............................................................................................. 18 

5.1.6 Ochrana karlovarských pramenů .................................................................. 18 

5.1.7 Ochranná pásma .......................................................................................... 19 

5.1.8 Legislativa ................................................................................................... 19 

5.2 Mariánské lázně ............................................................................................... 19 

5.3 Františkovy lázně............................................................................................. 20 

5.4 Jáchymov ........................................................................................................ 21 

5.4.1 Ochrana radioaktivní termy v Jáchymově..................................................... 22 

5.5 Lázně Kynžvart ............................................................................................... 23 

5.6 Teplice............................................................................................................. 23 

5.6.1 Historie ........................................................................................................ 24 

6 ZMÍNKA O VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH VE SVĚTĚ .................................. 26 

6.1 Yellowstone..................................................................................................... 26 

6.2 Chaudes -Aigues.............................................................................................. 27 

6.3 Lardarello ........................................................................................................ 27 

6.4 Solfatára .......................................................................................................... 28 

6.5 Bogorie............................................................................................................ 28 

6.6 Nagano ............................................................................................................ 28 

6.7 Beppu .............................................................................................................. 28 

6.8 Rotorua............................................................................................................ 29 

6.9 Jezírko Champagne.......................................................................................... 29 

7 ZÁVĚR........................................................................................................... 30 

SEZNAM LITERATURY 

 



Tereza Nedvědová: Termální prameny V Krušnohorském regionu 

2010 1 

1 ÚVOD 

Česká republika je mimořádně bohatá na minerální a termální prameny a s tím 

spojená léčebná zařízení. Toto vzájemné dílo přírody a lidí se postupem času 

začalo stávat chloubou naší země a pro Českou repuliku jako takovou důležitým 

zdravotnickým a ekonomickým přínosem. Vždyť jen v Krušnohorském regionu se 

nachází nepřeberné množství termálních a minerálních vývěrů, kde jsou 

soustředěny i nejnámější lázeňská města v České republice. 

Největší rozvoj zažívá lázeňství v 18. a 19. století. Ale termální prameny jsou 

známy již od dávných dob. V dobách středověku byla voda jako taková, 

uznávaným kultem. Lidé podnikaly daleké putovní poutě za zázračnými léčivými 

prameny, pili ze studánek vodu, aby omládli nebo si prodloužili život. Poblíž vývěrů 

termálních pramenů začaly vznikat místní lázně, využívalo se termálních koupelí, 

ale bohužel v dřívějších dobách nebylo ještě tolik znalostí a koupele byly 

předepisovány na několik hodin nebo dokonce  na celé dny. A tak se stávalo, že 

lidé měli různá onemocnění kůže a z koupelí neměli žádný užitek. Později byla 

doporučována pitná kúra termálních pramenů, ale opět bylo předepisováno příliš 

velké množství, což mělo negativní vliv na organismus. S postupem času a 

rozvojem vědy a medicíny přišly i první analýzy pramenů a správné balneologické 

postupy. Lázešntví se stalo nedílnou součástí českého lékařství. 

V dnešní době zaznamenává lázeňství opět rozkvět. Lidé se od dnešního 

stresového života opět navracejí k osvědčeným přírodním léčivým zdrojům. 

Krušnohorská lázeňská města se postupně vzpamatovávají z útrap minulého 

století a snaží se opět dostáhnout na vrchol žebříčku a získat ztracený věhlas 

mezi lázeňskými evropských městy. 

Cílem bakalářské práce je poukázat na význam termálních pramenů z hlediska 

léčebného a a také z hlediska cestovního ruchu a nastínit možný rozvoj lázeňství 

v daných lokalitách. 
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2 KRUŠNÉ HORY 

2.1 Geografie 

Krušné hory se rozléhají podél severozápadní hranice Čech. Na naše území 

zasahuje jen jedna třetina pohoří, zbylé dvě třetiny patří saské straně. Jejich délka 

je 130 km. Nejvyšším bodem je Klínovec s nadmořskou výškou 1 244 m. 

Z geomorfologického hlediska Krušné hory sousedí na severovýchodě 

s Děčínským pohořím a na jihovýchodě s mosteckou kotlinou, Doupovskými 

horami a sokolovskou kotlinou. 

Z klimatického hlediska se Krušné hory řadí do chladné oblasti, s průměrnou roční 

teplotou 4-5 °C, v letních měsících je to mezi 8-10 °C. Průměrné roční srážky jsou 

kolem 1000 mm. Mezi Děčínskými stěnami a Růžovskou vrchovinou protéká řeka 

Labe. 

Zaoblené hřbety Slavkovského lesa a Tepelské plošiny jsou vytvořeny 

z krystalických hornin a pokryty lesy, v nichž nalezneme četná rašeliniště 

s malebnými porosty borovice blatky. Slavkovský les je botanicky velmi pestrý. 

Vyskytuje se v něm tenká enkláva hadce, kde jsou skalky významnou květenou. 

Domovské hory jsou mohutným čedičovým masívem s porosty dubů, habrů, borů 

a bučin. V Chebské kotlině se uchovala rozlehlá rašeliniště, slatiny s teplými 

prameny a slanomilnou květenou. Územím protéká v meandrech řeka Ohře, místy 

hluboce zakleslá do skalnatých srázů, místy se vine plochými údolími. Tento kraj 

není tedy jen oblastí lázeňské současnosti, ale i územím plným přírodních krás a 

bohaté umělecké minulosti, územím, v němž lze sledovat činnost člověka od 

pravěku přes středověk až k živé současnosti [12]. 

2.2 Geologie 

Krušné hory vznikly na konci starohor a počátkem prvohor tzv. kaledonským 

vrásněním. Tímto vrásněním byly vytlačeny a přeměněny sedimenty moře, které 

pokrývaly český masiv, v krystalické břidlice tvořené svory, ruly, migmatity a fylity. 
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Vytvořilo se i antiklinorní pásmo, rozdělené příčnou depresí na antiklinorium 

krušnohorské a smrčinské. Po ukončení vrásnění došlo k období denudace, což 

znamená, že se zemský povrch začal snižovat. 

Na konci prvohor došlo k dalšímu vrásnění a to k tzv. variskému vrásnění. 

V průběhu fází začalo žulové magma pronikat do hornin a vytvořil se krušnohorský 

pluton. Unikající páry a plyny z magmatu pronikaly do puklin v horninách a 

vytvořily se tak žíly s rudními nerosty, které obsahovaly železo, mangan, stříbro. 

Během třetihor došlo k alpinskému vrásnění. V tomto období byly Krušné hory 

poškozeny četnými regionálními zlomy vlivem tlaku. Vytvořily se pánve: Mostecká, 

Sokolovská a Chebská. Následovala silná vulkanická činnost. Na povrch pronikaly 

výlevné horniny a vznikaly Doupovské hory, Božídarský Špičák, Plešivec u 

Abertam. Panovalo zde subtropické klima, které společně s povrchovou vodou 

zapříčinilo kaolinické zvětrávání žuly, přeměnu živců na jílové minerály a vznik 

kaolinických ložisek. V Chebské pánvi se utvořila ložiska kaolinových jílů a 

křemenných písků. Tato ložiska vznikla transportem zvětralých částí žuly. 

V Sokolovské a Mostecká pánvi se utvářela ložiska hnědého uhlí ukládáním 

rostlinných zbytků a jejich postupným prouhelňováním. Krušné hory i Smrčiny se 

začaly vyzdvihovat.     

Ve Čtvrtohorách doznívala tektonická a vulkanická činnost ze třetihor. Pokračuje 

výstup horských pásem. Vznikla nejmladší sopka Komorní hůrka a Železná hůrka 

u Chebu. Dále vyvěraly plyny jako je CO2  a utvořila se tak rezervace SOOS u 

Františkových Lázní. Stále docházelo k denudaci a vznikaly říční náplavy, utvářela 

se půda, slatiny a rašeliniště. Srážením vřídlovce, též známým jako aragonit, 

poblíž termálních vod v Karlových Varech se vytvořila vřídelní deska. Tento proces 

stále pokračuje. 

Na severovýchodě převládají křídové druhohorní sedimenty. Sopečná činnost 

rozlámala pískovcovou desku soustavou zlomů a erozivními vlivy a zvětráváním 

vznikla skalní města. 
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2.3 Nerostné suroviny 

Krušné hory patří od středověku mezi rudní oblasti evropského i světového 

formátu. Proslulé jsou zejména revíry cínových a stříbrných rud, ale těžila se i řada 

dalších surovin. Ve 20. století se připojují ložiska radioaktivních prvků, mezi nimiž 

vynikl nejvíce jáchymovský revír. Nesmíme opomenout významné rudy, obsahující 

měď, olovo, železo, kobalt, nikl a wolfram. Důležitou surovinou pro rozvoj 

průmyslu bylo v neposlední řadě hnědé uhlí, které se nachází 

v podkrušnohorských pánvích. Průmyslově využívané jsou jíly, keramické jíly a 

rašeliny. 

Charakteristickými prvky jsou především uran, cín, wolfram, kobalt, lithium, bismut, 

stříbro a železo. Mezi charakteristická rudná společenství patří asociace cínu, 

wolframu, lithia a molybdenu a tzv. pětiprvková formace stříbra, bismutu, kobaltu, 

niklu a uranu s arzénem ve formě arzenidů či ryzím arzénem. A také ložiska 

fluoritu a barytu, ložiska železných a manganových rud [10]. 
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3 TERMÁLNÍ PRAMENY 

3.1 Kultovní význam vody 

Odedávna lidskou kulturu přitahovaly některé přírodní jevy, zejména zřídla teplé 

až horké vody, která v drsném klimatu v severských zemích nezamrzala ani v 

zimě a z vývěrů unikala pára. Proto lidé již od středověku považovali tato místa za 

nadpřirozené, ba si dokonce mysleli, že tu působí nějaké božské síly. 

Archeologové často v blízkosti pramenů odkrývají zbytky starých osídlení. Dodnes 

se dochovala pojmenování lázeňských měst z dob slovanského osídlení, jako 

například Teplá nebo Vary.  Mezi severočeskými nálezy z keltské doby z období 

asi 500-400 př.n.l., mají některé z nich vztah k pramenům. 

Lidé si začali vyprávět různé příběhy a pohádky o těchto pramenech, například že 

prameny jsou sídla bohů, nymf, najád, víl, undin a slovanských rusalek. Mnoho 

umělců vyobrazovalo prameny jako spoře oblečenou dívku s amforou.  

Voda byla většinou nositelkou dobrých vlastností. Lidé začali pojmenovávat různé 

prameny a studánky, byly to vody divotvorné, křísící, navracející život, i vody 

omlazující, vysvobozující ze zakletí, ale i vody zapomnění.     

3.2 Geotermální systémy 

Tok tepla vzniklý uvnitř Země a směřující k povrchu je téměř konstantní na celé 

zeměkouli, ale v některých místech je mnohem větší a vytváří horké prameny a 

příbuzné geotermální jevy. Tyto zóny silného tepelného toku se často vyskytují na 

okrajích tektonických desek a běžně souvisejí s vulkanismem. Pod mnoha činnými 

sopkami jsou nádrže částečně roztavené horniny, žhavá centra v abnormálně 

malých hloubkách. Jakákoliv podzemní voda, jež se dostane do styku s těmito 

horkými horninami, se ohřeje; protože je však v hloubce pod tlakem, bod varu je 

vyšší než normálně a voda se přehřívá. Horká voda má tendenci stoupat vzhůru 

k povrchu a přitom klesá její tlak. Prudká přeměna v páru může vodu vypudit 

vzhůru takovou silou, že vytryskne nad zemí jako gejzír [7]. 
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3.3 Definice 

Pojmem pramen se označuje vývěr podzemní vody na zemský povrch, ale také 

pod hladinou vody v řekách, jezerech či mořích. 

Přírodní minerální vody jsou takové vody, které vyvěrají z přirozených nebo 

jímaných pramenů a které při vývěru obsahují v 1 litru vody více než 1 g 

rozpuštěných pevných látek nebo 1 g rozpuštěného kysličníku uhličitého [5]. 

Přírodní léčivé vody jsou vody, které svým složením, fyzikálními a smyslovými 

vlastnostmi jsou vhodné jako osvěžující nápoje a které obsahují v 1 litru nejméně 

1 g rozpuštěného kysličníku uhličitého a nejvíce 6 g rozpuštěných pevných látek. 

Tyto látky se ani jednotlivě, ani vcelku nevyznačují výraznými farmakologickými 

účinky [5]. 

Termální prameny nemají všeobecně uznávanou definici. Jsou to takové prameny, 

které při vývěru na zemský povrch mají teplotu vyšší, než je teplota okolí a půdy. 

Dělí se na prameny: 

a) vlažné s teplotou od 25°C do 35°C 

b) teplé s teplotou od 35 °C do 42°C 

c) horké s teplotou nad 42 °C 

Další členění je na prameny: 

a) nízkotermální s teplotou do 100 °C 

b) vysokotermální s teplotou vyšší než je 100 °C  

 

Terma = termální voda, podle Čs. státní normy je podzemní voda s teplotou nad 

25 °C. 

3.4 Vznik termálních pramenů, gejzírů, fumarol a mofet 

Sopečná činnost je většinou doprovázena dalšími přírodními endogenními 

procesy, jako je například zemětřesení a hydrotermální aktivita. Termální prameny 

vznikají vzájemnou interakcí podzemní vody a geotermálního tepla. Na zemský 
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povrch se dostávají za pomoci zlomů a puklin. Jejich teplota se různí, protože čím 

níže se podzemní voda nachází, tím je teplota vyšší. Voda je ohřívána horkými 

horninami a obsahuje velké množství minerálních látek. 

Jako Gejzíry jsou označovány geologické útvary dočasného charakteru. Jejich 

životnost je několik tisíc let. Vznikají na základě tří důležitých okolností, mezi něž 

patří dostatečná zásoba podzemní vody, vydatný zdroj tepla a rozpukané podloží. 

Zdrojem tepla je magma, které podzemní vodu přehřívá a s narůstajícím tlakem 

okolních hornin a vlivem vodní páry dochází ke vzniku gejzíru. Při erupcích gejzírů 

má velký význam rozpuštěné množství plynů ve vodě. Většinou je jedná o 

sopečné plyny, zejména oxid uhličitý, vodík, metan, dusík, kyslíkem, oxid uhelnatý, 

argon či sirovodík, protože zvyšují hydrostatický tlak. 

Erupce bývají doprovázeny výrony sopečných plynů, které se uvolňují při 

odplynění magmatu. Jedná se zejména o vodní páru, oxid uhličitý, dusík, oxidy 

síry, páry kyselin chlorovodíkové a fluorovodíkové. 

Podle teplot lze rozdělit výrony plynů na fumaroly, solfatary a mofety. 

Fumaroly mají teplotu od 200 do 800°C, převažují páry kyseliny chlorovodíkové, 

dále jsou obsaženy oxid siřičitý, sirovodík a přehřátá vodní pára [18]. 

Solfatary mají teplotu od 100 do 200°C, převažují vodní páry s příměsí sirovodíku, 

oxidu siřičitého a oxidu uhličitého [18]. 

Jako mofety označujeme výrony oxidu uhličitého o teplotě 20 - 30 °C [18]. 

3.5 Využití termálních pramenů 

Termální prameny byly využívány k léčbě již v dobách antického Řecka a Říma. 

Dnes jsou zpestřením cestovního ruchu z hlediska termálních koupelí v jezerech. 

Slouží i k vytápění bytů, skleníků a chodníků. Důležitým vědním oborem, který se 

věnuje těmto specifickým přírodním jevům a jejich využití v lázeňství, je 

balneologie. 

Zahrnuje v prvé řadě balneoterapii jako léčebnou a preventivní lékařskou 

disciplínu. Dnešní balneologie se ve výběru svých léčebných prostředků 

neomezuje jen na přírodní léčivé zdroje, jako tomu bývalo v minulosti, ale 



Tereza Nedvědová: Termální prameny V Krušnohorském regionu 

2010 8 

kombinuje toto léčení i s dietoterapií, pohybovou léčbou včetně léčebného 

tělocviku, masáží, terénních kúr, dále s jinou fyzikální léčbou a konečně s léčbou 

medikamentózní. K balneologii se druží celá řady pomocných a hraničních, i 

vysloveně nelékařských oborů přírodovědných a technických. Patří sem např.: 

hydrogeologie, balneotechnika s podchycováním pramenů a jejich využíváním, 

balnebiologie, analytika přírodních zdrojů, balneografie, klimatologie a 

meteorologie [1]. 

3.6 Uloženiny horkých pramenů 

Voda, která zásobuje horké prameny a gejzíry je voda dešťová nebo voda 

z odtávajících ledovců. Proniká puklinami až k hladině s podzemní vodou. Při 

výstupu horké vody na povrch je umožněn přísun studené vody opět stejným 

způsobem do podzemních nádrží.  V podzemních akvifarech, které jsou plné 

horké vody, se rozpouštějí minerály hornin. Při výstupu na zemský povrch, 

následným odpařením a ochlazením dochází k tomu, že se rozpuštěné minerální 

látky vysrážejí. 

Ve výsledných uloženinách převládají oxid křemičitý a uhličitany, chloridy vápníku, 

sodíku a draslíku, ale v závislosti na místních horninách také jiné minerální látky a 

kovy, jako je například měď, olovo [7]. 

3.7 Termální koupaliště v Krušnohorském regionu 

ü Děčín 

ü Benešov nad Ploučnicí 

ü Karlovy Vary (hotel Thermal) 

ü Ústí nad Labem-Brná 

3.7.1 Ústí nad Labem - Brná 

Termální prameny byly v Ústí nad Labem zajištěny v roce 1911. Textilní továrna 

Wolfram nechala provést v okolí vrty, aby získala pro své potřeby užitkovou vodu. 

Jejich objevení je tedy náhodné, ale pro pozdější účely významné.  Od roku 1930 

byl využíván vrt s termální vodou, který měl napájet obec Střekov pitnou vodou, 
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pro zásobování očistných lázní a plaveckého bazénu v Brné. V roce 1968 se 

nechal vyhloubit další vrt, aby koupaliště mělo vydatnější zásobování. 

3.7.2 Děčín 

Termální vody v Děčíně byly zpočátku využívány jen k průmyslovým účelům. Až 

v roce 1977 byl dokončen nedaleko děčínského koupaliště vrt, z něhož se dodnes 

čerpá voda pro potřeby koupaliště. 
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4 LÁZEŇSKÉ LÉČBY 

Lázeňské léčby přírodními zdroji patří mezi nejstarší léčby vůbec. Přírodními zdroji 

rozumíme přírodní vodní prameny, klima, peloidy a zřídelní plyny. Mezi formy 

léčby řadíme pitnou kúru, koupele, zábaly, výplachy, inhalace a samozřejmě i 

medikamentózní léčbu, rehabilitace, dietoterapii, klimatoterapii, psychologii, 

logopedii atd. Návštěvou lázní si klient zvyšuje svou obranyschopnost, odolnost 

vůči stresům, upravuje látkové a hormonální řízení organismu, zvyšuje rozsah 

všech funkčních schopností celého organismu apod. Aby tyto účinky působily, 

musí klient dodržovat určitá pravidla při léčebném postupu. Musí individuálně 

aplikovat lázeňské postupy, dodržovat určitý čas procedury. 

4.1 Karlovy Vary 

V Karlových Varech se lázeňské léčby soustředí zejména na termální vodu, která 

slouží jak k pitné kúře, tak i ke koupelím a výplachům. Jako první ze všech 

procedur musí pacient podstoupit lékařskou prohlídku, aby mu lékař přesně „ušil 

na míru“ správné procedury. Aby se dostavily nějaké účinky, je doporučována 

délka pobytu minimálně tři týdny. Základními službami jsou komplexní balíky 

lázeňské a rehabilitační péče, které jsou doplňovány procházkami po lázeňských 

parcích, kolonádách a lesích. Důležité je i dodržování správného stravovacího 

režimu. 

Léčí se zde nemoci trávicího ústrojí, poruchy výměny látkové, diabetes mellitus, 

poruchy metabolismu tuků, obezita, některé nemoci pohybového ústrojí, 

parodentóza a další. 

V Karlových Varech se léčba dělí do tří typů: 

ü Ambulantní léčba 

ü Komplexní lázeňská léčba 

ü Příspěvková lázeňská léčba 
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Při ambulantní léčbě pacient dochází do lázeňského areálu na jemu přesně 

předepsané procedury. Bývá hrazena pojišťovnou. Počet procedur se pohybuje 

kolem deseti. 

Komplexní léčba probíhá na doporučení lékaře, který zašle lékařskou zprávu a 

návrh na komplexní léčbu pojišťovně. Pojišťovna vybere vhodné sanatorium a 

čeká, jestli je volné lůžko, pokud se stane, že není, musí mít ještě v záloze dvě 

jiná sanatoria. Když volné lůžko je, sanatorium informuje pacienta nejpozději do 

pěti dnů a předá mu informace ohledně léčby. Délka vyřizování se pohybuje od 

jednoho do tří měsíců, zaleží na závažnosti pacientova stavu. Standardní léčbu, 

ubytování a stravování opět hradí pojišťovna. 

Příspěvková lázeňská léčba funguje na stejném principu jako komplexní lázeňská 

léčba, až na to, že pojišťovna nezasílá návrh přímo do sanatoria, ale pacientovi, 

který si může vybrat z lázeňských zařízení sám. Nástup musí být uskutečněn 

nejpozději do šesti měsíců. V tomto případě si pacient hradí sám ubytování a 

stravování, lázeňská léčba je hrazena pojišťovnou buď na 21, nebo na 28 dní. 

Termální koupele jsou děleny na: 

ü Perličkové koupele, teplota vody je 38 °C, účelem je celkové prokrvení a 

uvolnění svalstva. 

ü Minerální koupele, teplota je 40 °C, účelem je regenerace organismu, mají 

dobré účinky na srdce a ledviny a opět prokrví celé tělo. 

ü Uhličité koupele, teplota je 35 °C, účelem je vstřebávání oxidu uhličitého 

pokožkou, uvolní se svalstvo, prokrví se tkáně a posílí se imunitní a 

nervový systém. 

ü Suché uhličité koupele, jsou zvláštním typem koupele, pacientovi je 

plastikovým pytlem zakryto tělo od krku dolů a pytel je napouštěn oxidem 

uhličitým, což rozšiřuje cévy, zvýší obsah kyslíku v krvi a prokrví celé tělo. 

ü Slatinné koupele, pacient je ponořen do vody, která obsahuje látky a 

minerály z rašeliny, pomáhá při hojení ran a pro uvolnění svalů. 

ü Vířivé koupele, teplota je 38 °C, vířením je celé tělo masírováno, pomáhají 

odbourat bolesti. 
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ü Přísadové koupele, koupele jsou obohaceny o přísady navíc, může to být 

jód nebo bylinky, což má relaxační účinky, a zlepšují se tím pohybové nebo 

kožní potíže. 

K pitné léčbě je využíváno 12 termálních pramenů a doporučená je i jedna denní 

dávka 13 pramenu, Becherovky. Tento systém zavedl David Becher v 16. století. 

Doporučován je jeden litr denně. Systém pitné kúry je stanoven lékařem, který 

pacientovi předepíše jak a v jakých dávkách prameny užívat. 

Mezi další druhy léčby, které jsou v Karlových Varech poskytovány, patří 

vodoléčba, světloléčba, elektroléčba, magnetoterapie, léčba teplem za pomoci 

parafinu a slatiny, masáže. Vodní masáž neboli hydropunktura znamená, že klient 

je masírován v horké vřídelní vodě okolními tryskami. Výsledkem je dobré 

fungování lymfatického systému a prokrvení. 

V neposlední řadě se užívá léčebného tělocviku, vodní gymnastiky, střevního 

výplachu minerálními látkami, inhalace, plynových injekcí. Dále je to kryoterapie, 

kdy je pacient vystaven vysoce nízkým teplotám až do -160 °C na 2-3 minuty. Má 

pozitivní vliv na bolest, záněty, spánek, imunitu. Oxygenoterapie znamená přímé 

vdechování téměř čistého kyslíku. Působí příznivě na paměť, srdce, mozek, 

spánek a předchází onemocněním. Floating je velmi zajímavý druh terapie, který 

uvolní stres a napětí, pomáhá při lupence a ekzémech. Jedná se o nádobu, která 

je napuštěna vodou z mrtvého moře. Salinita je mrtvého moře 33,7%, díky 

vysokému obsahu soli je vyšší i hustota vody. To způsobuje stav beztíže, jelikož 

v takto slané vodě není možno se potopit.     

Světloléčba neboli léčba světlem je zde hojně užívána v programu Wellness. Mezi 

světloléčbu se řadí horské slunce, biolampa, solux a laserové terapie. Užívá se 

k léčbě zánětlivých onemocnění kůže a při nemocích pohybového ústrojí. Tento 

program je podobný lázeňské léčbě, ale není předepisován lékařem. Mezi léčby 

patří aromaterapie, regenerace, hydratace, relaxace a další. 
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4.2 Jáchymov 

V Jáchymově se léčí radonovými koupelemi s vysokým obsahem přírodního 

radonu, kombinací vodoléčby, rehabilitacemi, elektroléčbou, magnetoterapií a 

ozařovacími metodami. 

Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové, choroby metabolické 

jako je cukrovka, dna a choroby provázející stáří. 

4.3 Mariánské Lázně 

V Mariánských Lázních je k léčbě využívána pitná kúra, exhalace Mariina plynu, 

hydroterapie a termoterapie, inhalace, uhličité a minerální koupele, rehabilitace, 

plynové injekce s peloidy. 

Pacienti se sem jezdí léčit s nemocemi onkologickými, nemocemi dýchacího 

ústrojí, nemocemi pohybového aparátu, nemoci močového ústrojí, s ženskými 

nemocemi a děti s potížemi dýchacího ústrojí jen netuberkulózní, nemoci 

pohybového ústrojí, nemoci ledvin a močových cest, nemoci gynekologické. 

4.4 Františkovy Lázně 

Ve Františkových Lázních je komplexně využíváno místních přírodních léčivých 

zdrojů v kombinaci s vodoléčbou a elektroléčbou. Samozřejmě i františkolázeňská 

proslulá sirnoželezitá slatina. Lázeňské procedury jsou doplněny o wellness 

program.  

Léčí se zde zejména gynekologická onemocnění, sterilita, choroby srdce a cév, 

nemoci pohybového ústrojí, dětská gynekologie. 

4.5 Teplice 

V Teplicích probíhá léčba za pomocí termálních koupelí, pohybovou léčbou pod 

vodou, hydroterapií, elektroléčbou, magnetoterapií, rehabilitacemi, parafínovými 

zábaly, plynovými injekcemi, akupunkturou a oxygenoterapií. Zajímavostí je 

hipoterapie, což je fyzioterapie prostřednictvím koně. I v Teplicích jsou podávány 

peloidní teplé zábaly. Rašelina je z mrtvého moře. 



Tereza Nedvědová: Termální prameny V Krušnohorském regionu 

2010 14 

Přijíždějí sem pacienti s onemocněním cévním, s nemocemi nervovými, 

s duševními poruchami a s nemocemi pohybového ústrojí. 

4.6 Lázně Kynžvart 

V Lázních Kynžvart se léčí děti ve věku od 2-15 let zejména klimatickou léčbou, 

inhalacemi, léčebným tělocvikem, vodoléčbou, fototerapií, termoterapií, 

dietoterapií, zdravotní výchovou, dechovými rehabilitacemi, dechovou 

gymnastikou. Léčí se zde děti s nespecifickým onemocněním cest dýchacích a pro 

kožní nemoci. 
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5 VÝZNAMNÉ LOKALITY 

5.1 Karlovy Vary 

 

Obr. 1 Pohled na tryskající Vřídlo, autor: Luděk Pitter 

5.1.1 Historie 

Karlovy Vary byly podle pověsti založeny Karlem IV. kolem roku 1357. Později, 

v roce 1370, vydal zakládací listinu, kde Karlovým Varům dává městská práva, 

jako odměnu za věrné služby a zbavuje měšťany poddanských a daňových 

povinností. Další důležitá privilegia pro rozvoj lázní jim udělil v roce 1401 Václav 

IV., mezi něž patřilo právo azylu, což znamenalo zákaz stíhání zločinců. Již tehdy 

byl uznáván význam lázní, a proto byly označeny za otevřené město. Těmito 

dvěma výnosy byl v podstatě vyhlášen jakýsi první lázeňský statut. Šlechta ani 

vojenská síla nesměla vystoupit proti městu, a proto Karlovy Vary nikdy neměly 

žádnou obranu. V 17. století prožívá město lázeňský rozkvět, sjíždí se sem léčit 

bohatá šlechta, v 18. století je to například ruský car Petr Veliký. Nebyla to ale jen 

šlechta, jež proslavila Karlovy Vary, o století později byly lázně navštěvovány 

významnými vědci a umělci, jako jsou Nikolaj Vasiljevič Gogol, Ludvig van 

Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Dobrovský, Josef Kajetán Tyl a 

další. Z hlediska architektury je historické jádro města tvořeno převážně secesními 
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budovami. Nejvíce byly lázně zasaženy v dobách světových válek a pak rokem 

1948 s nástupem komunismu. Po roce 1989 se město opět stává otevřeným 

lázeňským centrem i pro západní turisty a rozkvět neustále pokračuje. 

5.1.2 Karlovy Vary dnes 

Dnes se do centra balneologie sjíždějí lidé nejen kvůli výborným lázeňským 

procedurám, ale i kvůli každoročnímu Mezinárodnímu filmovému festivalu. 

Světově proslulé jsou lázeňské oplatky, bylinný likér Becherovka, karlovarský 

porcelán, Moser, což je akciová společnost, vyrábějící luxusní skleněný a 

křišťálový inventář, vřídelní sůl, jež obsahuje všechny léčivé složky a  je vyvážena 

do celého světa.  

5.1.3 Karlovarské termální prameny 

Historie pramenů je vázána na lázeňské a léčebné využití. Od založení města až 

do 16. století bylo termální vody využíváno jen ke koupelím. Do této doby je také 

jen velmi málo dochovaných údajů, protože město zachvátil požár roku 1604 a 

zcela zničil archiv města. Roku 1521 byl dán první podnět i k vnitřnímu užití a to 

doktorem Václavem Payerem. Ale až David Becher tento způsob léčby dovedl 

k dokonalosti. 

Karlovarské termální prameny jsou lázeňsky využívány pro pitnou kúru i pro 

koupele různého druhu, jak vanové tak v bazénech. Termy obsahují velké 

množství minerálních látek a jejich složení je podobné, ale účinky jsou rozdílné, 

kvůli různému obsahu kysličníku uhličitému a teplotě. Prameny chladnější, mají 

účinek projímavý a teplejší prameny mají tlumivý účinek, který zpomaluje 

vylučování žluče a žaludečních šťáv. 

Zajímavostí je, že již tehdy existoval v Karlových Varech zvyk paření drůbeže 

a prasat vřídelní vodou. Zachoval se po řadu staletí a byl zrušen až guberniálním 

dekretem z roku 1851. 

 

Mezi Karlovarské prameny řadíme: Vřídlo, Zámecký pramen, Tržní pramen, 

Pramen Karla IV., Mlýnský pramen, Skalní pramen, Pramen Knížete Václava, 
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Rusalčin pramen, Tereziiny prameny, Pramen Svobody, Sadový pramen, Pramen 

Dorotka a Štěpánka. 

5.1.4 Vznik karlovarské termy 

Voda po otevřených puklinách v žule sestupuje do hloubky okolo jednoho 

kilometru, kde se dostane do styku s horninami o teplotě až 70 °C. K dosažení 

teploty karlovarské termy stačí, aby voda sestoupila do hloubky necelých dvou 

kilometrů. 

Pro výstup vody jsou na Karlovarsku vhodné tektonické poměry. Karlovarský 

žulový masiv je protkán otevřenými zlomy a celými zlomovými pásy. 

Příčinou výstupu vody na povrch jsou fyzikální zákony, kterými se mnoho 

přírodních jevů řídí. Zřídelní struktura karlovarské termy je otevřený systém, jehož 

součástí je infiltrační území, tedy území, kde se dešťová voda vsakuje do země, 

pásmo tvoření, tedy prostor, na kterém dochází k formování výsledných vlastností 

termální vody karlovarského typu, i vývěrová oblast, místo, kde se tato voda 

dostává opět na povrch země. Jde tu vlastně o spojité nádoby: vše je vzájemně 

spojeno systémem puklin a zlomů. Po nich sestupuje voda do hloubky a po 

otevřených zlomech zase rychle vzhůru [11]. 

Vřídlo patří mezi nejvydatnější prameny, vyvěrá z něj asi 95 procent celkové 

vydatnosti. Zbylých 5 procent se tlačí po karlovarské zřídelní linii, tedy po 

puklinách a trhlinách v žule vzhůru k povrchu a ty jsou označovány jako malé 

karlovarské prameny. 

Většina lidí zná dvanáct pramenů, ke kterým se přidává i třináctý pramen a to 

karlovarská Becherovka. Ve skutečnosti jsou jich celé desítky. 

Vodní páry a plyny, vydělené přímo jako krystalizační voda z magmatu, vystupují 

vzhůru po výstupních cestách, až se dostanou do pásma tvoření termy. Zde 

kondenzují, tj. přeměňují svoje skupenství na kapalné a zapojují se do tvorby 

termální vody [11]. 

K.v.Hoff byl saský geolog, který jako první rozpoznal význam tektoniky pro výstup 

karlovarských term. Správně si uvědomil uspořádání pramenů podle jedné linie, 

což znamená, že všechny prameny vyvěrají na poruchové zóně v žule. Průběh 
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této karlovarské zřídelní linie je překryt vřídelní deskou a kvartérními náplavy říčky 

Teplé. 

5.1.5 Termální zóna 

Jako termální zónu označujeme místa v údolí říčky Teplé, ve které byly ověřeny 

výstupy termální vody. Zahrnuje sem území se současnými vývěry termy a CO2, a 

také místa, kde k vývěrům docházelo. 

5.1.6 Ochrana karlovarských pramenů 

Období těžby hnědého uhlí v Chebské a Sokolovské pánvi znamenalo pro 

karlovarské radní obavy o vydatnost termálních pramenů. 

V roce 1901 nastal na dole Marie v Královském Poříčí u Sokolova průval důlních 

vod. Bylo zjištěno, že to jsou prameny termální, teplota činila 30,5°C. Důlní 

čerpadla nestačila na odčerpávání tak silného pramene, až nakonec voda 

zaplavila celou šachtu. 

Výskyty termálních vod na Sokolovsku nebyly nic nového. Už v roce 1876 došlo 

k průvalu vod na šachtě Julie, který nebylo možno zvládnout, a šachta se později 

zbortila. Rovněž na dalších místech byla zjištěna terma. 

Ale teprve až průval na Dole Marie vzbudil vlnu nesouhlasu. Byly tu dvě strany, na 

jedné majitelé dolů, kteří by při zastavení těžby přišli o velké ztráty. Na druhé 

straně tu bylo lázeňské město Karlovy Vary, které by přišlo o svou pověst. 

Varovný byl pro ně případ Teplic. 

A tak roku 1906 Komise pro ochranu pramenů, ve které byli zastoupeni odborníci 

v oborech geologie, hydrogeologie, chemie a hornictví, rozhodla, že šachta bude 

uzavřena. 

V letech 1956-64 zde probíhal hydrogeologický průzkum, zajištěný Ústředním 

ústavem geologickým pod vedením V. Myslila. Na základě jeho výsledků byla 

navržena a v roce 1966 vyhlášena ochranná pásma pro přírodní léčivé zdroje 

lázeňského místa Karlovy Vary. 
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5.1.7 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo prvního stupně zahrnuje území karlovarské aglomerace na jih 

od Ohře. Jsou zde povoleny jen práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí 

lázeňského města [11]. 

Ochranné pásmo druhého stupně je na pravém břehu řeky Ohře, je v něm 

zakázána veškerá těžební činnost a omezeny větší zásahy do režimu podzemních 

i povrchových vod [11]. 

Ochranné pásmo třetího stupně je největší a chrání infiltrační území karlovarských 

pramenů na Tepelské plošině a zasahuje i daleko do Sokolovské pánve. Těžba 

v pánvi je omezena i hloubkově [11]. 

5.1.8 Legislativa 

V Karlových Varech byla vyhlášena ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

Vládním usnesením č. 257 ze dne 20. 7. 1966. V Teplicích byla vyhlášena 

prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zákonem 164/2001 Sb., o 

přírodních léčivých zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, jako je 

lázeňský zákon. Nařízení vlády České republiky č. 152/1992 Sb., o ochranných 

pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně [22]. 

5.2 Mariánské lázně 

 

Obr. 2 Pohled na kolonádu, autor: Tomáš Exler 
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Patří k nejmladším a druhým největším českým lázním. Prameny byly využívány 

místními lidmi již od 16. století. V 17. století se z pramenů odpařovala sůl, která 

byla dodávána do lékáren jako projímadlo. Významným rokem pro vývoj lázní je 

rok 1818, kdy bylo město prohlášeno lázeňským místem a to dekretem Zemského 

úřadu. V dekretu bylo určeno využití pramenů: Křížový pramen byl určen jen pro 

pitnou léčbu a pramen Ferdinandův ke koupelím a stáčení vody do lahví. Roku 

1866 byly povýšeny na město. 

V Mariánských lázních vyvěrá několik studených kyselek, je zde stáčírna 

minerálních vod, dále je užíváno slatiny a rovněž přírodního léčivého plynu, rovněž 

nazývaný Mariin plyn, který je využíván pro plynové injekce a k suchým uhličitým 

koupelím. Je zde mírně podhorské klima, které má dobré účinky na dýchací cesty. 

Městská architektura je v několika stylech, lázeňské pavilony jsou postaveny 

v klasicistním a novorenesančním slohu, ostatní domy nesou prvky secese. 

Mariánské lázně byly také navštěvovány známými osobnostmi, jako je například 

Antonín Dvořák, Ema Destinová, císař Františeko Josef I., Franz Kafka, Sigmund 

Freud a další. 

Druhy pramenů: Lesní pramen, Křížový pramen, Pramen Karolína, Mariiny 

prameny, Ambrožovy prameny, Ferdinandovy prameny, Rudolfovy prameny, 

Hamelika, Nová Marie, Antoníčkův pramen, Balbínův pramen a Medvědí pramen 

5.3 Františkovy lázně 

 

Obr. 2 Pohled na kolonádu (http://www.franzensbad.cz/cs/historie-a-soucasnost/) 

http://www.franzensbad.cz/cs/historie-a-soucasnost/)
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Prví zmínky o existenci minerálních pramenů v oblasti dnešních Františkových 

Lázní jsou ve staré kronice Balbínově, kde se píše o roku 1196, že kníže Břetislav 

pil „chebskou vodu“. V 16. století byly prameny chváleny Georgiem Agricolou. 

Oficiálně však byly založeny roku 1793 a jméno Františkovy Lázně dostaly až o 

deset let později podle císaře Františka II. Roku 1852 byly povýšeny na město. Je 

nazýváno „zelenou perlou Chebu“, protože lázně jsou obklopeny parky a lesy. 

Vyvěrá zde 21 minerálních pramenů, jejich teplota je kolem 8°C a obsahují 

největší obsah Glauberovy soli na světě. Nejznámější a nejstarší pramen je 

Františkův. Existují o něm první zmínky ze středověku, kdy byl donášen nosičkami 

vody až do Chebu a pil se jako stolní voda. Léčba zde probíhá i za pomoci slatiny. 

Nedaleko se nachází přírodní rezervace SOOS, kde jsou minerální slatiniště a 

rašeliniště, bahenní sopky a četné vývěry oxidu uhličitého. I tyto lázně hojně 

navštěvovali významné osobnosti, jako byl Johann Strauss mladší, Johann 

Wolfgang Goethe, Božena Němcová, císař Karel I., císař František I. a další. 

Město je vystaveno v klasicistním slohu. 

Druhy pramenů: Františkův pramen, Luisin pramen, Studený pramen, Solný 

pramen, Luční pramen, Prameny Glauber III, Glauber IV, Kostelní pramen, 

Pramen Natálie. 

5.4 Jáchymov 

 

Obr. 3 Pohled na altánek, v lázeňském parku, zdroj: www.atlasceska.cz 

http://www.atlasceska.cz
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Jáchymov patřil od 16. století k významným evropským horním městům. Těžilo se 

zde ve velkém stříbro, zřídila se mincovna, kde se razily šlikovské tolary. 

Počátkem 18. století byla v Jáchymově založena báňská škola. Roku 1898 objevili 

manželé Curieovi polonium a radium. Radioaktivní prameny v Jáchymově se 

dočkaly objevu při důlních pracích v roce 1905. Při těžbě rud byla čerpána trvale 

důlní voda, jejíž aktivita však byla zjištěna až v roce 1905, kdy vídenští fyzikové J. 

Mache a S. Meyer zkoumali radioaktivitu minerálních pramenů v Čechách. 

Význam léčby radioaktivní vodou v dalších letech postupně rostl, byly budovány 

nové lázeňské objekty, a protože vydatnost tohoto zachyceného vývěru na Dole 

Rovnost nedostačovala, byly v roce 1924 využity další vývěry na Dole Svornost. 

Po druhé světové válce Jáchymov utrpěl na své pověsti a vzhledu kvůli těžbě 

uranu. Až po ukončení těžby, v šedesátých letech, se opět navrací městu ztracená 

tvář a reputace. Mezi známé osobnosti, které navštívili tuto oblast patří Tomáš 

Garrique Masaryk, František Běhounek, Marie Curie – Sklodowská, Georgius 

Agricola, Martin Luther a další. 

V Jáchymově jsou známy tyto prameny: Štěpovy prameny, pramen Curie, pramen 

Bacqurel, pramen Evangelista, pramen Prokop a nejnovější pramen C-1 a HG-1. 

5.4.1 Ochrana radioaktivní termy v Jáchymově 

V roce 1959 byla vymezena prozatímní širší a užší pásma, ve kterých byly dány 

základní směrnice pro zajištění radioaktivní termy v Jáchymově. M. Laboutka a T. 

Pačes z Ústředního ústavu geologického, v roce 1964 vytyčili nová ochranná 

pásma tří stupňů s ochrannými opatřeními, která řeší vztah pramenů k opuštěným 

důlním chodbám. 
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5.5 Lázně Kynžvart 

 

Obr. 4 Pohled na fontánu před zámkem Kynžvart, zdroj: atlasceska.cz 

První zmínky o pramenech jsou z roku 1454. Lázně byly založeny roku 1822 a v to 

samém roce byly analyzovány švédským chemikem J.J. Berzeliusem, na jehož 

doporučení bylo podchyceno 6 pramenů. V roce 1862 byly vody oficiálně 

prohlášeny za léčivé. Kromě minerální vody se od 19. století užívala k léčení i 

slatina, odebírána ze Slavkovského lesa. Dalším přírodním léčivým zdrojem bylo 

čisté ovzduší. Ale po roce 1945 došlo kvůli špatné údržbě postupně k devastaci 

lázeňských zařízení, poklesla i vydatnost některých pramenů. I když byly 

provedeny nové vrty, tak na místo dospělých se zde začaly léčit hlavně děti s 

dýchacími problémy, zejména astmatici. Dnes jsou Lázně Kynžvart dětskou 

léčebnou pro léčení nespecifických nemocí cest dýchacích. 

5.6 Teplice 

 

Obr. 5 Kolostujova kašna, autor: Tereza Nedvědová 
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5.6.1 Historie 

Jméno Teplice je slovanského původu a označuje místo s výskytem teplých vod. 

Termální prameny byly známy již před 2000 lety. Archeologické vykopávky 

prokázaly nálezy keltských mincí a šperků v samotném Pravřídle. Ve Vincentiově 

kronice je latinsky psáno, že královna Judita založila u teplých pramenů klášter pro 

benediktinky a to k poctě sv. Jana Křtitele (ve 2.pol. 12.st.). Toto místo bylo 

vybráno záměrně, protože benediktinský řád se zabýval léčením a využíval těchto 

minerálních pramenů. Kolem kláštera vznikla trhová osada a za vlády Přemysla 

Otakara II. byla povýšena na město. A již v době předhusitské bylo lázeňské 

městečko obecně známo. V roce 1561 byla vydána báseň O lázních teplických od 

Tomáše Mitise. O teplických pramenech psal i Jiří Agricola, J.J. Hegelius a další, 

od nichž pocházejí informace, že lázně v 16.st. sloužily hlavně k léčbě 

pohybového a nervového ústrojí a dále k léčbě kožních a ženských chorob. V roce 

1584 zde byla vystavěna kamenná budova městských lázní s bazénem. Vedle 

městských lázní se nacházely dvě ohrazené nádrže pro obecný lid a dále pro 

nemocné s kožními a venerickými chorobami. Za hradbami města vybudovali 

Vchynští Lázeň Vévodkyně, později zvaná Dámské lázně, která byla určená pro 

urozené ženy a další lázně na místě pozdějších Knížecích lázní.  Roku 1793 

postihl Teplice ničivý požár, který zničil měšťanské domy i lázně. Začalo se 

s rychlou obnovou města ve stylu klasicismu. Příliv návštěvníků se neustále 

zvyšoval. V 19. století patřily k nejvýznamnějším lázním v Evropě, městu bylo 

přezdíváno Malá Paříž nebo salon Evropy. 

V roce 1813 zasáhl městečko průběh Napoleonských válek. Bitva u Chlumce 

skončila porážkou Francouzů. Zprávy o bitvě a následná diplomatická jednání 

proslavila jméno Teplic do všech koutů Evropy. Koncem 19. století se začal 

rozvíjet těžební průmysl. Na louce u Lahoště blízko Duchcova vyvěral ještě 

v minulém století Obří pramen, který byl tak vydatný, že dokonce poháněl vodní 

kolo. V době průvalu vody na dole Döllinger však slábl a jeho hladina v roce 1888 

silně poklesla. Při novém jímání zde byl v roce 1892 v hloubce šesti metrů nalezen 

poklad nejméně 1600 bronzových spon, náramků a prstenů. Byly uloženy 

v bronzovém kotlíku. Archeologové soudí, že mohlo jít o předměty votivního 

charakteru a nikoliv tedy o votiva jednotlivě vhazovaná do vývěru pramene 
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návštěvníky. Nález vstoupil do dějin jako „duchcovský poklad“. Průvalem byla ale 

poškozena pověst lázní. V roce 1904 byla u pramenů zjištěna radioaktivita, což 

opět zvedlo příliv návštěvníků. Roku 1911 byly vystavěny lázně císařovny Alžběty, 

dnes zvané Kamenné lázně a roku 1913 nové Císařské lázně. Roku 1956 byl 

vydán vládou Statut lázeňského města Teplic, který zajišťoval ochranu přírodních 

léčivých zdrojů a prostředí a další rozvoj lázní a stanovil zásady pro poskytování 

komplexní lázeňské léčby. Jako všechny lázeňská města i Teplice byly hojně 

navštěvovány významnými hosty, jako byl pruský král Bedřich Vilém III., císařovna 

Marie Louisa, bratři Humboldtové, Johann Wolfgang Goethe a další. 

Hlavní léčebnou složkou je aplikace termální vody, kterou poskytuje Pravřídlo a 

pramen Hynie. Termální koupele mají teplotu od 38 do 42°C. 
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6 ZMÍNKA O VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH VE SVĚTĚ 

Termální prameny vyvěrají téměř všude na světě.  

ü Africký kontinent (Alžírsko, Egypt, Uganda a Zambie) 

ü Americký kontinent (Kanada, Brazílie, Costa Rica, Chile, Peru, USA) 

ü Asijský kontinent (Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Korea, Malajsie, 

Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam) 

ü Evropský kontinent (Bulharsko, Česká republika, Slovensko, Island, 

Španělsko, Grónsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Norsko, Turecko, 

Anglie) 

ü Oceánie (Austrálie, Nový Zéland) 

6.1 Yellowstone 

Národní park Yellowstone je nejstarším a prvním vyhlášeným parkem na světě. 

Založen byl roku 1872 a od roku 1978 je zařazen na seznam UNESCA. Nachází 

se ve Spojených státech Amerických a svou rozlohou zasahuje na území tří států: 

Montana, Wyoming, Idaho. Patří mezi místa s nejobdivuhodnější hydrotermálních 

činností na světě, zejména pro své nádherné přírodní scenérie a působivé gejzíry, 

z nichž nejznámější je Old Faithful v překladu starý věrný. Dále zde nalezneme 

tisíce fumarol, horkých pramenů a vroucích bahenních jezírek. 

Tato termální aktivita je připomínkou, že Yellowstone je místem jednoho 

z největších nedávných sopečných výbuchů, který vedl ke zřícení staré sopky asi 

před 600 000 tisíci lety a k vytvoření obrovské kaldery. Magmatický krb, jenž živil 

sopku, dosud existuje asi 6 km pod Yellowstonem a je zdrojem tepla pro dnešní 

geotermální činnost. Hydrotermální systém je dostatečně zásobován dešťovou 

vodou. Gejzíry vznikají tam, kde je omezena podzemní cirkulace horké vody. 

V hloubce pod tlakem nastává přehřátí vody, aniž by začala vřít. Když stoupá 

vzhůru, tlak klesá a vzniká pára, která dále urychluje její vzestup. Voda a pára 

potom vyrazí na povrchu gejzíry. Vystřikování skončí vyčerpáním zásob horké 
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vody v podzemní nádrži. Přestávky mezi vodními erupcemi závisejí na době 

potřebné k opětovnému naplnění podzemního systému vodou. Proslulý gejzír 

Starý věrný vystřikuje sloupce páry a vody 30-55 m vysoko v průměru každých 67 

min [7]. 

V Yellowstonu je v hloubce 200 m teplota vody 200 °C. Tato horká voda zásobuje 

gejzíry a stálé prameny. Stoupající horká voda vyluhuje minerální látky z okolních 

hornin, ale odpařování a ochlazování vod na povrchu tento pochod zvrátí a 

nastává usazování minerálních substancí, jako např. na Minerva Terrace. 

V Mammoth Hot Springs jsou překrásné terasy z travertinu a různobarevná jezírka 

rozdílných teplot – příčinou jejich zbarvení jsou řasy citlivé na teplotu. Vroucí 

bahenní jezírka jsou normálně šedá, ale v yellowstonském Fountain Paint Pot jsou 

také mnohobarevná [7]. 

6.2 Chaudes -Aigues 

Ve městě Chaudes-Aigues v oblasti Auvergne v Centrálním masivu ve Francii 

nalezneme lokalitu nazývanou Chaudes-Aigues. Vyvěrají zde termální prameny a 

překlad z francouzštiny doslova znamená „horké prameny“. Toto město je 

významným lázeňským střediskem, které proslulo díky léčivým účinkům zdejších 

horkých pramenů. 

Dodnes místní obyvatelé využívají ústřední topení, které je součástí prvního 

geotermálního systému ze 14. století. Prvními, kdo využíval místní horké prameny, 

byli Římané. Nachází se zde 30 nejteplejších pramenů v Evropě, jejichž teplota je 

82 °C. 

6.3 Lardarello 

Lardarello se nachází v centrální části Rudonosných vrchů v Toskánsku v Itálii. Je 

to oblast s výskytem horkých pramenů. Tato lokalita je od roku 1904 producentem 

geotermální energie a zdrojem elektrické energie, patří k největším geotermálním 

polím na světě. 
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6.4 Solfatára 

Nachází se západně od Vesuvu, na severním břehu Neapolského zálivu v jižní 

Itálii. Nalezneme zde horké prameny a fumaroly. Solfatára je kráter uvnitř sopečné 

kaldery, která je označována jako Flegrejská pole. Je vyplněna čtyřiceti horkými 

prameny a fumarolami. Již Římané přisuzovali těmto pramenům schopnost 

uzdravovat. Dnes jsou předmětem vědeckého výzkumu, jenž se týká frekvence a 

intenzity zemětřesení a změn složení plynů. Častá zemětřesení ovlivňují akvifer 

pod Solfatarou, a tím i úroveň vodní hladiny ve studních regionu. 

6.5 Bogorie 

Tuto oblast nalezneme při jezeře Bogoria v Keňi ve Východní Africe. Afrika není 

příliš bohatá na hydrotermální jevy, ale na západních a jižních březích jezera 

Bogoria existují horké prameny a gejzíry. 

Horké prameny vyživují sodná jezera, která jsou domovem řas a krevet odolných 

vůči alkáliím a jsou také domovem plameňáků živících se krevetami [7]. 

6.6 Nagano 

Nagano leží ve středních Japonských Alpách, severozápadně od Tokia na ostrov 

Honšu v Japonsku. Horké prameny a fumaroly letoviska Jamanuči v blízkosti 

Nagana jsou proslulé svými neobvyklými opičími obyvateli – japonskými makaky. 

Z fumarol vychází pára obohacená oxidem siřičitým a vody horkých pramenů 

obsahující rozpuštěné minerální látky zásobují řadu jezírek. V 60. letech 

makakové objevili výhody koupání v horké vodě a záhy se to stalo jejich 

pravidelným chováním, předávaným z generace na generaci. Dnes se koupají ve 

dvou pro ně vyhloubených nádržích – lidé se koupali jinde. 

6.7 Beppu 

Tato lokalita se nachází ve městě Beppu, na severovýchodním břehu ostrova 

Kjúšú v Japonsku. Činný vulkanismus japonských ostrovů způsobuje, že země je 

rovněž bohatá na horké prameny, které slouží rozmanitým domácím, sociálním a 

průmyslovým účelům. Město Beppu je dne největším japonským lázeňským 
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městem, s mnoha fumarolami a bahenními jezírky, 2 849 prameny a s gejzírem 

Tacumaki Džigoku. Beppu má hojnost horkých pramenů nazývaných džigoku, v 

buddhistickém označení „hořící peklo“. Prameny vystupují podél dvou zlomů, na 

severu je to Kannawa a na jihu Asamigawa. Jejich teplený zdroj souvisí se 

100 000 let starým pohřebným dómem, který byl dříve původcem sopečné činnosti 

v této oblasti. Hojná horká voda, která má na povrchu teplotu 40-100 °C, se 

využívá v domácnostech i průmyslu, při výrobě potravin, pěstování ryb i k výrobě 

geotermální energie [7]. 

Léčivé a regenerační účinky japonských horkých pramenů jsou oceňovány po 

staletí a koupání v horkých pramenech se stalo téměř národní rekreací. Horké 

lázně v Beppu mají podobu domácích van v soukromých domech, bezplatných 

městských lázní pro chudé i luxusních soukromých lázní, kde si bohatí mohou 

odpočinout, setkat se s přáteli a popovídat si [7]. 

6.8 Rotorua 

Tuto oblast nalezneme ve městě Rotorua, v blízkosti jezera Rotorua na Severním 

ostrově Nového Zélandu. Zahrnuje činné gejzíry, fumaroly, horké prameny a 

vroucí bahenní jezírka. Hydrotermální aktivita je jediné, co zbylo po jedné 

z největších sopečných erupcí za poslední 2000 let. 

6.9 Jezírko Champagne 

Jezírko se nachází v Austrálii. Horké vody tohoto jezírka jsou lemovány uloženým 

sintrem a uvolňují mraky sirného plynu, které naplňují vzduch zápachem 

zkažených vajec [7]. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vystihnout význam termálních pramenů z hlediska 

léčebného a z hlediska cestovního ruchu a nastínit možný rozvoj  lázeňství 

v daných lokalitách. 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Krušnohorský region je velmi 

bohatý na vývěry minerálních a termálních pramenů, dokazují to i nejvyhlášenější 

západočeská lázeňská města, jejichž význam není jen lokálního charakteru, ale 

postupně začíná mít i evropský charakter. 

V dnešní době lázeńství dostalo zcela jinou podobu, není již vnímáno jen jako 

součást zdravotního systému, ale je chápáno jako součást cestovního ruchu. 

Lázeňské pobyty jsou kombinovány i se zábavou. Pro klienty není tedy pobyt 

v sanatoriu jen o léčbě a procedurách, ale také o poznání daného města, bližší 

seznámení se s kulturou, památkami a okolím. Majitelé lázeňských objektů se 

snaží svým hostům nabídnout úplné maximum služeb, aby ani na chvíli pacient 

neměl pocit nedostatku. 

Dokazují to nové tredny jako jsou wellness programy, které jsou stále častěji 

součástí léčebné lázeňské péče. Lákají svými procedůrami, jako je péče o pleť, o 

tělo v podobě uvolňujících masáží a aromatické uklidňující koupele. Jsou tedy 

zaměřeny zejména na relax. 

Rozvoj lázeňství v dané lokalitě je možný. Města mají bohatou historii a 

nádhernou zachovalou architekturu. Využití přírodních léčivých zdrojů k lázeňským 

účelům je díky jejich složení velmi pestré. Lázeňská města se vzpamatovávají po 

historických zásazích, které je ovlivnily a  začínají budovat a zkrášlovat své okolí. 

Vystavují se nové parky, rekonstruují se kolonády, vysazuje se nová flóra a 

renovují se zchátralé budovy.  

Hlavním způsobem, jak toho dosáhnout je propagace prostřednictvím letáků, 

rozhlasu, internetových stránek, televizních reklam a katalogů. Jedním z důvodů, 

proč lidé nenavštěvují hojně lázně je ten, že ceny jsou velmi nadsazené. Užitečné 

by tedy bylo poskytnout klientům výhody a slevy. Dalším aspektem malé 
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informovanosti jsou cestovní kanceláře, které se zabývají pořádáním zájezdů do 

známých lázeňských lokalit. Většinou se jedná o méně známé společnosti, které 

nejsou schopny pokrýt reklamu na vyšší úrovni, jelikož jim to jejich příjmy 

nedovolí. Bylo by vhodné, aby se lázeňským cestovním ruchem začaly zabývat i 

velké cestovní kanceláře, tím by se zvýšila propagace skrz katalogy a lidem by 

více vstoupilo do podvědomí samotné lázeňství a jeho význam.   

České lázeňství se opět snaží dostat na vrchol. Pokud budou lidé pokračovat 

v nasazeném tempu, je možné, že Krušnohorský region bude zanedlouho zavalen 

přílivem nových turistů nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. 
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