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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá využitím a výskytem jodobromových vod v oblasti 

hornoslezské pánve. Obsahuje popis základních geologických a hydrogeologických poměrů 

v oblasti pánve, lokalizace zvodní a zjištění jejich úložních poměrů. Při využití jodobromové 

vody se zabývám historií výroby darkovské soli, jejím dalším průmyslovým využitím a 

využitím vlastní jodobromové vody pro balneologické účely. Bakalářská práce se zabývá dále 

balneologickými a zdravotně prospívajícími vlastností těchto vod.  

 

Klí čová slova: jodobromové vody, darkovská sůl, hornoslezská pánev, lázeňská zařízení 

 
 
 

 ANNOTATION 

Bachelor thesis deals with the use and the occurrence iodine-bromide water in the Upper 

Silesian Basin. The work contains description of the basic geological and hydrogeological 

conditions in the Upper Silesian Basin, the localization of aquifers and and determine their 

geological conditions. During the use of iodine-bromine water, I consider about the history of 

production of salt called "Darkovská", its future industrial use and the use of iodine-bromine 

water for their own balneological purposes. Bachelor thesis further deals with balneological 

and healthy prosperous properties of these waters. 

 

Keywords: Iodine-bromide water, salt from Darkov, Upper Silesian Basin, Spa institutions 
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1 Úvod a cíl práce 
 
 

1.1 Jaké jsou cíle  
 

Cílem práce je z dostupné literatury a archivních materiálů charakterizovat 

hydrogeologické a geologické poměry oblasti české části hornoslezské pánve. Snažil jsem se 

také vyhledat z dostupné literatury geologii a hydrogeologii ložisek jodobromových vod, 

balneologické využívání, léčebné účinky a historii jejich jímání v oblasti. 

Již ve 14. století sloužila jodobromová voda místním obyvatelům k lidovému 

léčitelství. Její mimořádné účinky jsou dokázány zejména blahodárným působením na 

pohybové ústrojí, oběhové ústrojí a na neurologické nemoci. Ke vzniku lázní a využití 

jodobromové vody předcházela těžba. První mocný pramen byl objeven při hloubení uhelné 

jámy Žofie bývalých dolů Larisch-Mönnich. Mocný pramen úplně znemožnil další hloubení 

jámy. 

 

Veškeré slané vody, které pocházejí z třetihorního útvaru miocénu, který tvoří v ostravsko-

karvinském revíru pokryv uhlonosného karbonu. Tento pokryv byl v minulosti označován pro 

nenasycenost solemi nad 1,5% „rapa“. V roce 1862 byla v Darkově objevena při pokusné 

vrtbě „silnější jodobromová rapa“. V roce 1926 zkoumal tuto vodu Fr. Plzák, profesor 

Karlovy univerzity v Praze, a označil ji jako „minerální jodovou vodu“.  

 

Jodobromová voda „solanka“ je přírodní synsedimentární sodno-chloridová voda z 

období třetihor, silně mineralizovaná, studená, hypertonická se zvýšeným obsahem iontů baria 

a stroncia. 
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2 Geologické a hydrogeologické poměry širší oblasti 
 

2.1 Geologické poměry oblasti    

 Hornoslezská pánev (HP) je jedna z nejvýznamnějších evropských černouhelných 

pánví. Rozprostírá se přibližně na ploše 7000 km2, jižní část tvoří česká část hornoslezské 

pánve (ČHP), která zaujímá cca 1550 km2 plochy na území České republiky. Přesné hranice 

jižní části pánve nejsou zcela zřetelné, jelikož zde jsou sedimenty většinou zakryty mladšími 

uloženinami a na povrch vystupují jen v malých výchozech. Z velké části jsou známy jen 

z hlubokých průzkumných nebo strukturních vrtů a důlních děl [101]. 

 Severně od Rožnova pod Radhoštěm byly nelezeny uhlonosné sedimenty 

v dobyvatelných hloubkách. Směrem k jihu se prudce ponořují pod příkrovy Vnějších 

Karpat.  

 Výzdvih karbonských zásob a následný rozpad v postwestphalském období 

zapříčinili, že skoro celý uhlonosný karbon nebyl zachován. Tato fakta dokazují, že ČHP 

byla před denudací na jihovýchodě značně rozšířena, což v současnosti dokazuje, že 

přesahuje české státní území a dále, že se v ČHP vykytují zbytky uhlonosného karbonu 

v zakleslých krách pod příkrovy Vnějších Karpat [101]. 

 Dnešní mapový obraz pánve a geologická stavba je výsledkem vývoje kontinentální kůry 

v moravskoslezské oblasti českého masivu a v přilehlé části Západních Karpat. Z nich 

vznikla tři odlišná strukturní patra kadomské, variské a alpínské [101]. 

 Kadomské strukturní patro moravskoslezké oblasti obsahuje krystalické břidlice, 

z nich jsou to převážně ruly, migmatity, fylity. V těchto krystalických břidlicích se objevují 

také granitoidy brunovistulika [101]. 

 

2.1.1 Variské strukturní patro  

 V podloží Variského strukturního patra je kadomské strukturní patro. Variské 

strukturní patro v HP vznikalo složitým vývojem moravskoslezské paleozoické pánve. Vývoj 

tohoto strukturního patra je datován od devonu [101]. 
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 Devon vystupuje v komplikovaných strukturách šternbersko-hornobenešovského 

pásma a z části je zachován ve vrásovo-násunových pásmech v krystaliniku silezika. Tyto 

sledy jsou považovány za zbytky výplně devonské riftové pánve [101]. 

 Ve východní a jihovýchodní části hornoslezské pánve po eifelské transgresi převládá 

karbonátová sedimentace. Zvrat ve vývoji moravskoslezské pánve je zachycen 

spodnokarbonskými sledy. Při kolizi obou kontinentálních desek začal vývoj flyšové 

formace drob, břidlic a prachovců o mocnosti 7-8 km [101]. 

 Za postupující komprese a intenzivní subsidence pánve se flyšová formace stále 

usazovala, až se v předpolí těchto pásem vytvořily flyšové pánve dvojího typu. Na západě 

vznikla zbytková flyšová pánev, jejíž sedimenty překrývají starší, pelitická a vulkanická 

souvrství riftové pánve. Sedimenty této pánve tvoří andělsko-horské a hornobenešovské 

souvrství. Během vývoje byly tyto sedimenty stlačeny, zvrásněny a přesunuty k západu. Na 

východě v prostoru staré platformy se flyšová pánev vyvíjela jako soustava úzkých dílčích 

pánví ve směru SSV-JJZ, které byly vyplňovány turbiditními proudy a odděleny elevacemi. 

Elevace a deprese se v kompresním režimu postupně přesouvaly k východu, deprese zanikaly 

a starší elevace se měnily v deprese nové. Dynamický vývoj flyšové pánve způsobil 

rozsáhlou resedimentaci a ubývání mocností jednotlivých dílčích stratigrafických 

jednotek. Pouze v nejvýchodnějších částech flyšové pánve byl zachován platformní režim 

sedimentace karbonátů [101]. 

 Sedimenty HP se ukládaly ve spodním namuru až westhpalu v molasové pánvi. 

Molasa je nejprve mořská neuhlonosná, datováno do období svrchní visé – spodní namur. 

Poté paralická uhlonosná datována na spodní namur, následně kontinentální uhlonosná ve 

středním a svrchním namuru a westphalu [101]. 

 
 
2.1.2 Alpínské strukturní patro 
 

 Po doznění varijských pohybů, které byly spojeny s pozdně paleozoickým 

magmatismem bylo subvariscikum  začleněno do velké evropské kratonní jednotky 

epivarijské platformy. Na jižní části HP byly pak v mezozoiku a kenozoiku okrajové části 

platformy HP silně ovlivněny alpínskými endogenními procesy [101]. 
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  ČHP byla součástí vindelicko-beskydského prahu a podobně jako v permu byla 

místem hluboko zasahující denudace a snos pro okolní pánevní struktury. Hlubokozasahující 

zvětralinový plášť, jehož denudační zbytky a snos, se dnes objevují v tzv. pestrých vrstvách, 

vznikl v období jury a rané křídy [101]. 

  Další vývoj ČHP byl poznamenaný několika tektonickými rozpady epivarijské 

platformy. Tyto rozpady jsou obrazem dějů v alpinské mobilní zóně, nejvíce však ve vnějších 

Karpatech [101]. 

  Dalším významným obdobím intenzivního tektonického rozpadu epivarijské 

platformy byl neogén. V tomto období se pod vlivem postupujícího karpatského akrečního 

klínu a násunu mladoštyrských příkrovů do míst HP tvořily hlavní části vněkarpatské 

předhlubně. Části předhlubně byly oživeny pohyby podél varijských zlomů  

  Tyto pohyby se projevují až do období kvartéru a jsou spojeny se známkami 

kratonního magmatismu. Rozpad epivarijské platformy v pozdní křídě dal za vznik hrástím a 

příkrovům, jejichž výplň dala základ sedimentaci Slezké jednotky Vnějších Karpat [101]. 

 

2.2 Hydrogeologické poměry oblasti 

Hydrogeologické poměry studované oblasti jsou výrazně ovlivněny činností člověka 

např. těžba nerostných surovin, vznik důlních děl aj. Právě vznik důlních děl a jejich 

odvodňování zapříčinily vznik hluboké deprese a změnu přírodních geohydrodynamických 

systémů. Jednotlivé původní hydraulické systémy byly propojeny pomocí vrtů, jam a dalších 

důlních děl. K propojení systémů mohlo dojít také zálomovými trhlinami nad poruby, závaly 

důlních děl apod. V místech aktivní důlní činnosti se vytvořil nepravidelně rozvinutý 

hydraulický systém, který obsahuje jak horniny karbonu, tak i horniny pokryvu. Ve 

vzdálenějších oblastech od těžby se původní hydraulické poměry ještě zachovaly [101].  

Stratigrafické rozpětí sekundárně vytvořeného hydraulického systému v ČHP je plošně 

odlišné. Puklinové kolektory svrchního karbonu, průlinové kolektory spodnobadenského 

pokryvu a z části i kolektory kvartérních sedimentů jsou hydraulicky propojeny mimo dosah 

beskydských příkrovů. V oblastech beskydských příkrovů se mohou objevit i hydraulicky 
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propojeny zvodně ve spodnokřídových a paleogenních horninách příkrovů Západních Karpat 

[101].  

 

2.2.1 Zdroje důlních vod 

 

Důlní vody  

       Vymezení pojmu „důlní vody“ [citace ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství - horní zákon] je poměrně široké. Hlavním kritériem, kterým důlní vody 

lze charakterizovat, je důlní prostor (ať již povrchový nebo hlubinný), do kterého „všechny 

podzemní, povrchové a srážkové vody“ vnikly, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo 

„průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží, nebo boků, nebo prostým vtékáním srážkové 

vody, a to až do jejího spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami“ 

[113]. 

       Přitom důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále vyrubané, zavalené, nebo 

založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi, nebo po 

těžbě štěrků a písků z vody [112]. 

      Důlní vodou jsou ty povrchové a podzemní vody, které vnikly do hlubinných nebo 

povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť, štěrkoven a pískoven. Jsou to i doprovodné vody v 

těžených ropných a plynových ložiscích, které jsou součásti těžené nerostné suroviny, např. u 

ložisek zemního plynu a ropy. Při jejich těžbě jsou z ložiska vynášeny ložiskové kapaliny a 

důlní vodu lze vymezit až po separaci odtěžené suroviny ze směsi, nebo vody, které jsou 

používány ke vtláčení do ložiska,(např. u solí) a zpět jsou čerpané ve formě solanky, nebo i 

roztoky vtlačované do horninového prostředí sloužící např. k chemické těžbě uranových rud, 

apod. [112]. 
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Obr. č. 1 Statigrafické schéma a přírodní pozice zvodní v ČHP [101]. 

Q- Vody kvartérních zvodní, Tb1+2 – vody zvodní v písčitých polohách pískovcových 

bazálních klastik bádenského pokryvu karbonu, Tbk – vody štěrkopísčitých a písčitých 

bazalních klastik spodního badenu (tzv. detritový horizont) Tk – vody písčitých až 

pískovcových bazálních klastik autochtoního karpatu M – vody převážně puklinových systémů 

beskydských příkrovů podslezké jednotky, C1 – vody převážně puklinových systémů 

zvětralinového pláště karbonu, C – vody převážně puklinových a zlomových systémů svrchního 

karbonu hlubšího podloží produktivních pánevních sedimentů  
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Základní umělé zdroje důlních vod: 

  Vody zadržené ve starých důlních dílech různého původu tj. vody se silně 

pozměněným chemismem produkty zvětrávání, vodní chemismus je silně ovlivněn i dobou 

zadržení a rychlostí průtoků důlních vod starými důlními díly. Vody používané při důlní 

činnosti k provozním účelům, vody přiváděné uměle z povrchu do dolu [101].  

 

 

2.2.2 Zvodnění kvartérních sedimentů 

Pouze v oblasti ostravské glacigenní pánve, ve fluviálních štěrkopíscích údolních niv a 

na terasách vodních toků Odra, Ostravice a Olše jsou na větší ploše a ve větších mocnostech 

rozšířeny kvartérní sedimenty. Na JZ navazují tyto sedimenty na strukturu Moravské brány 

[101].  

 

Rozdělení z hydrogeologického hlediska: 

Hlavní terasa (štěrky až štěrkopísky elsterského až sálského zalednění), údolní terasa 

(fluviální štěrkopísky až jílovité písky), Sedimenty tzv. přehloubeného koryta (předelsterská 

údolí zahloubená 60 – 100 m pod úroveň báze údolní terasy, vyplněná fluviálními písky až 

štěrkopísky a glacilakustrinními písky s vložkami jílů) [101].  

 

Kvartérní zvodněné systémy jsou tvořeny: 

Průmyslovými kolektory, nezpevněnými písky, štěrkopísky, vodou atmosférického 

původu (prosté vody podzemní jsou přechodné a využívané převážně k vodárenským účelům). 

Výnosové sedimenty tvořené dejekčními kužely, svahovými sutěmi a produkty soliflukce 

vznikly v podhůří Beskyd. Díky jejich rozdílné genezi mají i rozdílné hydrofyzikální 

vlastnosti. Vzhledem k nízkým celkovým mineralizacím mají kvartérní vody velice 

proměnlivý chemismus. Kvartérní zvodně nemají v dnešních podmínkách dobývání velký 

význam pro zvodnění dolů a karbonských hornin [101]. 
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Kurlovový zápis chemického složení vody (stopové prvky v g.l-1) [101].    

 

)(0,1NO 
22MgK 29Na 47Ca

CO1 20Cl 38HCO 39SO
0,21M 3

334

+
=  

 

 

2.2.3 Zvodnění písčitých poloh pelitické facie spodního badenu 

Písčité polohy v pelitické facii spodního badenu se vyznačují dvěmi výškovými 

úrovněmi, na kterých tvoří souvislé komplexy. Svrchní písčité polohy se objevují na úrovni 

+50 až -50 m p.m. Spodní písčité polohy se objevují na úrovni -400 až -450 m p.m.  Nachází 

se v místě výmolů a je významnějším horizontem než ten předchozí [101].  

Písčité polohy strukrturně tvoří kolektory čočkovité polohy jemnozrnných písků až 

slabě zpevněných pískovců tektonicky zprohýbaných v důsledku rozdílné kontrakce mocných 

poloh pelitu spodního badenu. Zvodněny jsou fosilní mořskou vodou typu Na-Cl, místy 

sycené CH4 a tvoří stagnující systém s napjatou hladinou. Při dobývacích pracích jsou 

druhotně odvodněny a odplyněny některé části písčitých komplexů v pelitické facii v blízkosti 

karbonského masivu [101]. 

Tlaky zvodněných kolektorů spodních písčitých komplexů dosahovaly 4 až 5 MPa a 

vydatnosti přibližně 0,3 l.s-1. Spodní a svrchní komplexy mají zvodněné kolektory o mocnosti 

řádově prvních metrů [101].  

 

Kurlovový zápis chemického složení vody (stopové prvky v g.l-1)[101].  

 

0,004Ba)0,024I,0,09Br,(0,04Sr,
4Mg7CaK88Na

1HCO99Cl
6028M 3

+
÷=   

 
 

Stagnující fosilní mořské vody mají zejména nízký obsah SO4 a zvýšený obsah iontů I 

a Br organického původu [102]  

Přírodní akumulace zemního plynu a ropy v těchto písčitých komplexech byla 

zaznamenána v jižní části Moravské brány, konkrétně je drobný výskyt ropy v Dole Staříč a 

akumulace CH4 v Dole ČSM. Další uplatnění zde mají jodobromové vody z písčitých poloh 
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spodního badenu v místech, jako jsou Lázně Darkov (Karviná) a v Klímkovicích (u Ostravy) 

pro účely balneologie. Tyto vody jsou jímány v Dole František (Horní Suchá) na vrchním 

patře dolu, odpařováním těchto vod se získává v místním solivaru koupelová neboli tzv. 

Darkovská sůl [101].  

 

 

2.2.4 Zvodnění bazálních klastik miocenního pokryvu a bazálních klastik 

autochtonního karpatu 

 

V ČHP se bazální klastika miocenního pokryvu vyvinuly samostatně na povrchu 

karbonu ve dvou oblastech a ve dvou stratigraficky odlišných úrovních. Ve spodním badenu se 

uskutečnila mladší miocenní transgrese, ke starší transgresi došlo v karpatu [101].  

Celkem souvisle pokrývají sedimenty karpatu paleozoikum v jížní části Nového Jičína, 

Frýdku-Místku a Českého Tešína (podbeskydská část pánve) jsou to bazální klastika Brekcie, 

Slepenec a pískovec různé zrnitosti s různým stupněm diageneze.  

 

Bazální klastika jsou místně neboli čočkovitě vyvinuta v ojedinělých hlubších částech 

karbonského paleoreliéfu. U Valašského Meziříčí byl výskyt dokumentován vrtem NP 518, 

významnější zvodnění je v oblasti Příbora a Štramberku. Mocnost sedimentů dosahuje 

maximálně do 45,5 m. Neovlivněné podmínky v pánvi jsou zachovány v důsledku toho, že se 

zde prakticky nevyskytovala důlní činnost [101].  

 Nejspodnější uzavřené struktury čočkovitého charakteru vytvářejí v kombinaci se 

zvětralinovým pláštěm karbonu společný hydraulický systém [101].  

 

Obr. č. 2 Profil ostravsko-karvinským karbonem [103]. 
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Vysvětlivky: 

1 - miocén 

2 - svrchní karbon (a - souvrství Ostravské, b -  souvrství Karvinské) 

3 -  kulm 

 

Typ podzemní vody v této struktuře: 

Fosilní synsedimentární voda bez vodní výměny se zemským povrchem obsahuje 

jílovito-prachovité příměsy s filtrací řádově od 2.10-5 až n.10-8 (ovlivňují kolektorové 

vlastnosti bazálních klasik), je sycena plyny metanové řady (množství je proměnlivé, 

v poměru voda-plyn klesá od 0,2 až >1). V jižních částech Frenštát a Jablunkov je ve zvodni 

dvoufázový systém zemní plyn-voda (v důsledku překračování vrstevního tlaku tlakem 

nasycení). Její chemické složení je typu Na-Cl se silně proměnlivou mineralizací. Zvodněné 

kolektory mají velice malou vydatnost, pohybuje se řádově od 0,002 l.s-1, ojediněle 0,2 l.s-1 

[101].  

Kurlovový zápis chemického složení vody (stopové prvky v g.l-1) [101]. 

 

 0,003I)(0,002Br,
4Mg 5Ca 90Na

SO1CO 3H95Cl
272M 43÷= - silně agresivní 

 

2.2.5 Zvodnění bazálních klastik spodního badenu (detritu) 

Bazální klastika spodního badenu při svrchních okrajích vývoje detritu (fosilní mořská 

voda) nebo v erozních rýhách ostravsko-karvinského hřbetu (v jeho vyšších částech) 

přecházejí z hlediska zrnitosti ze štěrkových poloh do tzv. plážových písků. Zmíněná klastika 

jsou nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou pánve vzhledem ke kvantitě a kvalitě 

čerpaných důlních vod. Vyskytují se a zároveň dosahují maximálních mocností (až několik 

desítek m, ve vrtu NP 714 byla nalezena maximální mocnost 38,5 m) v osních částech 

hlubokých morfologických depresí (tzv. Výmolů znázorněných na obrázku č. 3 a také 

uvedených v tabulce č. 1) na povrchu karbonu [101]. 

Výše zmíněná klastika jsou navzájem propojena dvěma hlavními výmoly, hlavním 

bludovickým jižním a hlavním dětmarovickým severním. Dobrou hydraulickou souvislost 
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mají zejména výmoly svinovský, radvanický a zábřežský, naopak sníženou má např. 

stonavský. Některé výmoly ji nemají stanovenou vůbec [101]. 

 

Tab. č. 1 Kolektorské vlastnosti zvodně bazálních klastik spodního badenu. [101]. 
Pórovitost [%] Výmol 

nef nu 
Propustnost 

k [µm2] 
Koeficient 

hydraulické vodivosti 
K [m.s-1] 

hlavní bludovický 9-23 4-13 0,056 n.10-4 až n.10-7 
hlavní dětmarovický 10-29 3-24 0,370 n.10-5 až 5.10-8 
osní části    n.10-6 až n.10-7 

 

 

Obr. č. 3 Rozšíření bazálních klastik spodního badenu - detritu v ČHP [101]. 

Vysvětlivky k obrázku č. 3: 

1 Českopolské státní hranice 

2 Zlomy zjištěné 

3 Hranice oblastí 
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4 Omezení pánve zjištěné 

5 Omezení pánve předpokládané 

6 Okraj detritu 

7 Oblast vod typu Na-HCO3 

8 Oblast vod typu Na-Cl 

9 Izolinie mocnosti (m) spodnobadenských bazálních klastik 

10 Města 

 

Tři základní typy vývinu sedimentů bazálních klastik badenu z hlediska zrnitosti: 

Štěrkovité písky složené z více druhů částic, které jsou špatně vytříděné, místy lehce zpevněné 

s příměsí vápna a jílu. Hrubozrnné štěrky obsahující hmotu drobnozrnného písčitého slepence, 

dále centimetrové a decimetrové (převážně kulmské a svrchnokarbonské) valouny a bloky 

přesahující až 1m. Suťové brekcie, které jsou tvořeny nevápnitou písčito-jílovitou hmotou a 

úlomky navětralých karbonských hornin [101]. 

Obr. č.4 Foto vrt Kaczyce 2 – foto J. Jirásek, 2009 
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Dělení dílčích pánví:  Ostravská dílčí pánev (ODP), karvinská (KDP), petřvaldská 

(PDP). Těžebně opuštěné jsou pánve ostravská a petřvaldská, jejich důlní díla jsou částečně 

zaplavené. Důl Morcinek v polské části je uzavřený. V současné době závody v Dole Darkov, 

kromě odstaveného povrchového areálu závodu Gabriela a Pomocného závodu Darkov, jsou s 

ostatními doly v karvinské části činné (kromě Dolu František a Barbora, také Důl Dukla a 

Doubrava se blíží do útlumu) [101].  
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Vlastnosti spodnobádenských bazálních klastik (detritu): 

Kolektorské vlastnosti byly zjišťovány laboratorně a ojediněle hydrodynamickými 

zkouškami. Odlišné fyzikální vlastnosti písčito-jílovité polohy (také od karbonu) byly 

nalezené v osní části výmolu v oblasti Dětmarovic a Petrovic [101].  

Hydraulický systém je dosti ovlivněný antropogenní činnsotí, jako jsou důlní práce, 

vrty a odvodňování. Podloží detritu je tvořeno rozvolněným, mocně rozpukaným 

zvětralinovým pláštěm karbonu. Struktura je uzavřená a velmi složitá, tvořená stagnujícími 

fosilními mořskými vodami nasycenými plynem (zejména CH4 nebo CO2) [101].   

Patrné je výrazné zúžení bludovického výmolu mezi místy svinovkého, bedřišského, 

zábřežského a radvanického výmolu. Od tohoto pásma dochází k výrazné změně typu vod, 

západně k Moravské bráně jsou vody typu Na-HCO3, lehce mineralizované a proplyněné 

převážně CO2. V hlavním dětmarovickém výmolu a východně od uvedeného pásma jsou vody 

pouze typu Na-Cl, s narůstající mineralizací, proplyněné CH4 [101].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Rozšíření depresí na reliéfu karbonu v české a polské části HP [102] 
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Vysvětlivky k obr. č. 5: 

1. Šilheřovický 

2. Antošovický 

3. Vrbický 

4. Rychvaldsý  

5. Doubravský  

6. Darkovský  

7. U polské hranice  

8. Stonavský  

 

9. Petřvaldský 

10. Kunčický  

11. Svinovsko-Zábřežský  

12. Paskovský 

13. Václavovický  

14. Oprechtický  

15. Žukovský 

 

Tabulka č. 3 Stratigrafie vrstev v Ostravsko-Karvinském revíru [102] 

 

 

Kurlovový zápis chemického složení vody (stopové prvky v g.l-1) [101].   

Ve vrbickém výmolu měly vody tento chemismus: 

 

 
5Mg8CaK96Na

1HCO99Cl
27M 3

+
=  
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Ve vrbickém výmolu mají dnes vody tento chemismus: 

 

 
5Mg8CaK87Na

1HCO99Cl
36M 3

+
=  

 
 
2.2.6 Zvodnění hornin podslezské jednotky,  předkarbonských a karbonských hornin 

 

Hydrogeologické poměry v oblasti beskydských příkrovů jsou ovlivněny zvodněním 

nepropustných flyšových sedimentů. Vody v přípovrchové části jsou typu Ca-Na-HCO3 velice 

slabě mineralizované, v části hlubší se jedná o vody typu Na-Cl-HCO3 nebo Na-HCO3[101].   

V hloubce přibližně 1690 m ve vápencové facii devon vykazoval kalcium-

chlorovinové vody s převážně vysokou mineralizací, v hloubce 1927 m a 2281 m u Kozlovic 

byly nalezeny sodno-chloridové vody se střední mineralizací. Přesný původ tzv. Karbonské 

vody nebylo možno prokázat [101]. 

Podle indikačních zkoušek podzemní vody vykazovaly intenzivní komunikaci na 

zlomech až do vzdálenosti 3,3 km, jejich vývěr určuje Boussinesquova výtoková rovnice: 

Obr č. 6 Graf výtoku (archív Grmela A.)    

 

 
 e.QQ t-

0t
α=   [101]   

 
α..........součinitel regrese (0,09 až 0,3)  

Q0...... nástupní (počáteční) výtok  

         = inflexní bod (≈ 0,1 až 30 l.s-1) 

Qt......výtok v čase  t 

t..........čas  /den/ 
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Z hydrochemického hlediska jsou vody typu Na-Cl a solanky (vyšší mineralizace 70 – 

130 g.l-1) vykazují v určitých místech znečištění CH4, jejich podíl je v důlnich vodách velmi 

nízký. Vody tohoto typu jsou známy zejména z ostravsko-karvinské části [101].   

 

Kurlovový zápis chemického složení vody (stopové prvky v g.l-1) [101]  

 

 0,007Ba) 0,01I, 0,15Br,(0,25Sr, 
7Mg13CaK80Na

100Cl
82M =  

 

V hloubce přesahující 400 m jsou již vody hydraulicky neaktivní. Byly zavedeny 

bezpečnostní celníky (ochranné a orientační) o síle 40 - 150 m zabraňující komunikaci 

podzemních vod karbonským horninovým prostředím, které má rozdílné vlastnosti a hloubku 

uložení. Důlní vody nesmí být vpouštěny přímo do vodních toků z důvodu obsahu NaCl, 

síranů, některých těžkých kovů a ropných látek. Z tohoto důvodu se nejprve zdržují v soustavě 

Heřmanických rybníků a dále jsou řízeně vypouštěny skrz potok Stružka do vodního toku 

Odry tak, aby chloridy nepřekračovali stanovené limity. [101]  

 

3 Jodobromové vody 

 

3.1 Jodobromové vody – geneze 

 
Geneze minerálních vod Severomoravského kraje. 
 

Podle normy ČSN 86 8000 se rozdělují minerální vody: uhličité vody (kyselky), 

sirovodíkové vody (označované jako „sirné“), jodido-bromidové vody (označované jako 

„ jodové“), chloridové a vody termální. Výskyt minerální vody síranového typu nebyl v této 

oblasti znám. 

Zdroje minerálních vod jsou výsledkem složité geologické historie území, jeho 

geomorfologických, případně hydrografických a klimatických poměrů. Strukturně 

hydrogeologické podmínky, případně stejné složení horninového prostředí vedou k tomu, že 

určité hydrogeologické jednotky jsou charakteristické výskytem minerálních vod stejného 
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typu. Proto se musí nahlížet na jednotlivé typy minerálních vod podle jejich příslušnosti 

k hydrogeologickým celkům. 

 V oblasti hydrogeologických masívů se vyskytují téměř jen vody prosté 

hydrouhličitanového typu, které náleží ke svrchním patrům obecné vertikální hydrochemické 

zonálnosti. Stejný typ se ovšem vyskytuje i ve většině mělkých horizontů i v ostatních 

hydrogeologických strukturách. Někdy v těchto vodách dochází k anomálnímu zvýšení obsahu 

dusičnanů. Mineralizace vod obvykle vzrůstá s hloubkou. 

 V čelní hlubině a v části ostravských neogenních výmolů lze pozorovat po překročení 

hloubky 100 – 250 m změnu chemismu vod z hydrouhličitanového typu na vody chloridové, 

jejichž mineralizace s hloubkou vzrůstá a mění se jednotlivé podtypy chloridových vod. 

Snižuje se podíl hydrouhličitanové složky a nejčastěji se zvyšuje podíl jodidů a bromidů. 

Chloridové vody se anomálně vyskytují na Ostravsku a v širším okolí Nového Jičína [106]. 

 Čistý síranový typ vody v kraji naopak zastoupen není a jeho obdobou by mohla být 

jihomoravská voda Šaratica (Sírano-sodno-hořečnatý typ vody), tedy v Severomoravském 

kraji neexistuje. Za výjimku můžeme považovat důlní vody z ložisek sádrovce na Opavsku, 

které však nelze považovat za minerální léčivé vody [106]. 

 Z obecně uvedených hydrochemických zón lze vyčlenit několik skupin uhličitých 

vývěrů vázaných na netektonicky oživená, nebo nově vzniklá poruchová pásma s dotací 

hlubinného CO2. Mezi vody hlavních hydrogeochemických zón nelze začlenit sirovodíkové 

vody z neogénu, flyše a z krystalinika. Jejich výskyt je vázán zejména na přítomnost organické 

hmoty a další podmínky, které nejsou v přímém vztahu s hydrogeochemickou zonálností.  



Pavel Mutina: Výskyt a využití jodobromových vod 
 

2010                                                                                            20 

        Obr. č. 7 Schéma zdrojů důlních vod na příkladě OKR (archiv Grmela) 

 

 

3.2 Jodobromové vody – klasifikace 

Pro následující text bylo použito literatury Michalíček et al. z roku 1975 [105 ].   

Jodobromové vody patří mezi přírodní léčivé zdroje - přirozeně vyskytující se vody, plyny, 

emanace a ložiska přirozeně se vyskytujících rašelin, slatin, bahen a dalších zemin, které 

vykazují léčivé účinky na lidské zdraví.  

Aby se mohlo prohlásit, že přírodní léčivé zdroje jsou dostatečně vydatnými, musí vody 

zároveň splňovat následující podmínky: 

− jsou hygienicky nezávadné, 

− je v obecném zájmu je použít k léčebným účelům na základě jejich chemického 

složení, fyzikálních vlastností, nebo jsou jejich užitečné účinky vědecky dokázány, 

−  lze je použít v přírodním stavu nebo po úpravě, která by nezpůsobila zásadní 

změny jejich chemických či fyzikálních vlastností k léčebným účelům, 

Všechny přírodní vody jsou vodami mineralizovanými. Za přírodní minerální vody jsou 

považovány vody vyvěrající z přirozených nebo jímaných zdrojů obsahující v jednom litru 

více než gram rozpuštěných pevných látek anebo kysličníku uhličitého. 
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Rozdělení vod prostých: 

− ultrasladké            0 – 0,1 g.l-1, 

− sladké                0,1 – 0,5 g.l-1, 

− akratopegi          0,5 – 1,0 g.l-1, 

 

Rozdělení vod minerálních: 

− slabě        1 – 5 g.l-1  

− středně        5 – 15 g.l-1   

− silně       15 – 35 g.l-1 

− velmi silně     35 – 50 g.l-1 

− solanky: slabé     50 – 75 g.l-1  

  střední  75 – 135 g.l-1  

    silné    135 – 270 g.l-1 

 

Rozdělení vod podle teploty: 

− studené vody   

− studené (teplota do 15°C), 

− teplice (teplota od 15°C do 20°C),    

− termální vody (teplota vyšší než 20°C)  

− nízké (teplota od 30°C do 40°C), 

− středně (teplota od 40°C do 70°C), 

− vysoké (teplota od 70°C do 100°C), 

− přehřáté 100 a výše. 

 

Rozdělení vod dle osmotického tlaku: 

− hypotonické (osmotického tlak do 280 mOsm/l), 

− isotomické (osmotického tlak od 281 do 350 mOsm/l), 

− hypertonické (osmotického tlak nad 350 mOsm/l), 
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U vod silně kyselých (pH=3,5) a silně alkalických (pH=8,5) se jejich aktuální reakce 

vyjadřují hodnotou pH. 

 

 

4 Geologie a hydrogeologie ložisek jodobromových vod v ČHP hornoslezské 

pánve:  

V oblasti jižního okraje české a polské části HP jsou známy zvodně fosilních mořských 

vod, které jsou geneticky svázané na spodnobádenské souvrství. Jsou to vrstvy dembowiecké 

v českém slangu označené jako „detrit“ a vrstvy skaviňské. Tyto vody jsou druhotně 

geochemicky alterované, zejména rozkladem původního biologicky-bakteriologického 

oživení, což se projevilo navýšením iontů bromu a jódu [104]. 

Pelitická fácie spodního bádenu je monotónní souvrství vápnitých prachovitých jílů až 

jílovců, které tvoří jako celek izolátor. Tento izolátor zabraňuje hydraulickému propojení 

zvodněných kolektorů, ale i dotaci vod do zvodní. V pelitické fácii spodního bádenu jsou 

hydrogeologicky významné písčité čočky, které jsou soustředěné v stravsko–karvinské části 

pánve převážně ve dvou výškových úrovních, na kterých se propojují souvislé písčité 

komplexy označované jako svrchní písčité a spodní prachovito-písčité polohy [104]. 

Svrchní písčité polohy mají horizont cca na úrovni +50 až -50 m pod mořem celková 

mocnost cca 2,5 až 4 m spodní prachovito-písčité polohy se nacházejí v místech výmolů cca 

na úrovni -400 m až -450 m pod mořem. Písčité polohy jsou zvodněny a tvoří stabilní vodní 

systémy bez vodní výměny. Systémy jsou s napjatou hladinou. Jejich čočkovitý vývoj a 

vzájemná hydraulická spojitost je někdy plošně výrazně omezena. Hlavní písčitý obzor se 

nachází přibližně v rozsahu obou struktur hlavních výmolů v OKR hlavního dětmarovického a 

hlavního bludovického výmolu. V oblasti OKR na místě kde hlavní písčitý horizont dosedá 

přímo na povrch karbonu, je zvodeň odvodňována a odplyňována důlními díly [104]. 

Balneologické uplatnění mají vody, které se nacházejí zhruba 170 m až 270 m pod 

terénem a dále pak v hloubce cca 620 až 670 m p.p. Jsou to tzv. jodobromové vody z písčitých 

poloh spodního bádenu (Lázně Darkov v Karviné, Rehabilitační ústav v Karviné 8 - Hranice a 

Sanatoria v Klímkovicích u Ostravy Poruby [104]. 
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 Na bývalém Dole František v Horní Suché byly tyto vody jímány na vrchním patře 

dolu. Obsah jodidu činil 15 až 20 mg/l bromidu 60 – 80 mg/l. Voda zde byla využívána na 

místní bazén pro výrobu darkovské soli [104]. 

V souladu se státními léčebnými lázněmi Darkov s.p. je v provozu rehabilitační ústav 

v Karviné 8-Hranice. Tento ústav je sanován jodobromovou vodou šesti vrty z let 1969-1971 a 

jedním vrtem z roku 1980. Ve všech případech se jedná o upravené ložiskové vrty na uhlí 

[104]. 

V sanatoriích Klímkovice jsou v provozu 4 čerpací stanice s 8 vrty, vzniklými v roce 

1994. Vrty jsou 4 vrtány do hloubky 210-250 m a 4 do hloubky 500-550 m. Zvodněné 

kolektory svrchních a spodních písčitých komplexů mají mocnost decimetry až první metry, 

tlaky dosahují hodnot u spodního horizontu 4 až 5 MPa [104]. 

 

4.1 Paleogeomorfologické poměry pokryvu produktivního karbonu v ČHP 

Moravskoslezský kulm a hornoslezská pánev 

Moravskoslezský kulm se usadil v předhlubňovém zálivu, otevřeném k SV. Tímto 

směrem přecházel do hlavní hercynské předhlubně při severním vnějším okraji hercynyd. 

Spojení zálivu s alpským mořem lze předpokládat jen ve spodním karbonu (turon). V období 

visé a namuru byl záliv na jihu uzavřen. Kulmské uloženiny představují molasu, hromadící se 

před čelem plynule se vynořujících východních částí Českého masívu. Uloženiny mají ráz 

flyše. Kulm se vyskytuje na střední a severní Moravě a ve Slezsku, kde tvoří značnou část 

Drahanské vrchoviny, Nízký Jeseník a Oderské vrchy [103]. 

Hornoslezská pánev je jedinou pánví na území ČR s limnickým vývojem svrchního 

karbonu. Z kunovických vrstev se pozvolna vyvíjí uhlonosné svrchnokarbonské vrstvy a dělí 

se na souvrství ostravské a karvinské. Vyšší vrstvy se vyskytují jen na polském území. Pro 

ostravské souvrství jsou charakteristické mořské vložky, označované též jako mořská patra. 

Uloženiny namuru a mladší uloženiny mají vývoj limnický. Z tektonicko-genetického hlediska 

je hornoslezská pánev uhelnou pánví typu předhlubně až mezihorské deprese [103]. 
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Ostravské souvrství se skládá z jílovitých břidlic, které se střídají společně s písčitými 

břidlicemi a pískovci.  Ostravské souvrství se dá rozdělit na petřkovické, hrušovské, 

jaklovecké a porubské vrstvy. Průměrná mocnost petřkovických vrstev dosahuje 700 m, 

obsahuje asi 30 uhlonosných slojí s mocností kolem 21 m. U hrušovských vrstev převládají 

písčité složky. Objevuje se zde zhruba 38 uhelných slojí s maximální mocností do 18 m. 

Jaklovecké vrstvy jsou také charakteristické převládající písčitou složkou, průměrná mocnost 

vrstev se pohybuje kolem 500 m, 17 uhelných slojí s celkovou mocností do 13 m. U 

porubských vrtev lze pozorovat od V k Z přibývání jejich mocnosti (250-650 m), přítomnost 

16 -ti uhlonosných slojí s celkovou mocností 11 m [103]. 

 Souvrství karvinské je na území ČR vyvinuto v okolí Karviné a dá se rozdělit na 

vrstvy sedlové, sušské a doubravské. Sedlové vrstvy vycházejí na povrch svými 

charakteristickými slepenci v oblasti hlavní antiklinály Hornoslezské pánve. Litologicky jsou 

to většinou slepence a pískovce s mocností asi 20 m. Sedlové vrstvy obsahují 9 těžitelných 

slojí s mocností dobývaného uhlí kolem 19 m. Pískovce a písčité břidlice jsou typické pro 

sušské vrstvy. Počet slojí v těchto vrstvách je zhruba 25 a jejich mocnost je asi 30m. 

Doubravské vrstvy jsou složeny převážně z jemnozrnných hornin s mocností necelých 250 m. 

Přítomno je zde 10 průběžně nebo místně těžitelných slojí s mocností dobývaného uhlí kolem 

9 m [103]. 

Celý rozsah Hornoslezské pánve je uhlonosný. Sloje jsou spíše autochtonní. 

V ostravsko-karvinské oblasti je průměrná mocnost slojí 1,14 m, asi polovina těžby je 

koksovatelné uhlí, vhodné pro výrobu kvalitního hutnického koksu [103]. 
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5 Lokality jodobromových vod a historie jejich využívání (Lázně Darkov, Důl 

František v Horní Suché, Lázně Klímkovice) 

Následující mapa nám ukazuje výskyt jodobromových vod a místa jejich 

balneologického využívání: 

 Obr. č. 8 Přehledná mapa jodobormových vod a jejich balneologického využívání 

[102] 

 

5.1 Lokality jodobromových vod  

Využití a účinky I-Br vody 

Již před dvěma stoletími sloužila jodobromová voda místním obyvatelům k lidovému 

léčitelství. Její mimořádné účinky jsou dokázány zejména blahodárným působením na 

pohybové ústrojí, oběhové ústrojí a na neurologické nemoci. Je určená k vnějšímu použití, 

aplikuje se na pacienty formou koupelí, inhalací a zábalů [106]. 



Pavel Mutina: Výskyt a využití jodobromových vod 
 

2010                                                                                            26 

 

Důl František v Horní Suché 

Důl František byl založen roku 1854 J. Zwierzinou a byl v provozu až do roku 1933, 

kdy byla těžba zastavena, jáma zasypána a budovy byly zbořeny. V roce 1923 byla dokončena 

těžní věž F-1 a postaveno zařízení na odpařování vody, z důvodu toho, že do dolu proudila 

neustále důlní voda. Díky tomuto zařízení byla z vody oddělena jodobromová sůl. Sůl získala 

ochrannou známku nazvanou „Darkovská jodová sůl“, která byla vyráběna po celou existenci 

dolu [108]. 

 

Obr. č. 9 Fotografie Dolu František [108] 

 

Důl František byl známý monopolní výrobou darkovské jódové soli. Horníkům se v 

hodně slané vodě špatně umývaly ruce, proto Dr. ing. Říman nařídil, aby v laboratoři byla 

voda prozkoumána. Díky této analýze byl zjištěn značný obsah brómu i jódu ve vodě. Byl 

postaven primitivní solivar, který produkoval denně 50 kg léčebné jódové soli. Používal se až 

do roku 1970. Díky modernějšímu solivaru se po roce 1971 vyprodukovalo až 240 000 kg 

hodnotnější a kvalitnější soli s vyššími léčebnými účinky, zatímco v dřívějších letech se 

produkovalo pouze 48 000 kg ročně. V roce 1969 byl zřízen přímo u šachty malý solankový 

bazén ke koupání, později přestavěn na větší [108]. 

 

Lázně Darkov  

Lázně Darkov sousedí s městem Karviná a leží na hranici s Polskem. Vznikly v roce 

1867 a tvoří je dva léčebné ústavy. Při hledání zásob uhlí byly nalezeny vydatné prameny 
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jodobromové vody. Tým zdravotnických profesionálů Lázní Darkov dnes využívá její příznivé 

účinky pro léčbu pohybového ústrojí, stavů po úrazech a operacích, neurologických nemocí, 

nemocí oběhového systému a stavů po popáleninách [109]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Obr. č. 10 Lázně Darkov [109] 

 

Solanka se čerpá z hloubky 500-1100 m pod zemským povrchem. Je ukládána do 

jímek, v nichž 2–3 týdny dozrává a následně je systémem potrubí přiváděna do lázní, kde se 

ohřívá na teplotu 36°C [109]. 

Z mnoha vrtů se minerální voda používá pro léčebné účely, které buď čerpají vodu z 

písčitých kolektorů pelitické facie, nebo vodu detritovou. Vrty jsou odlišné, jak svou 

vydatností, tak i chemickým složením vody.  Čerpaná voda ze všech vrtů se smíchá a zraje v 

akumulačních nádržích. Podstatou zrání je oxidace jodidu na elementární jód, který je hlavním 

léčebným prvkem. Jód dobře sublimuje, proto nejlepším vstupem do organismu jsou dýchací 

cesty [109]. 

 

Lázně Klimkovice 

Během 50. a 60. let probíhal geologických průzkum v Ostravském kamenouhelném 

revíru, při němž se provádělo několik vrtů. V hloubkách mezi 300 a 400 m byla odhalena 
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nasycená voda. Rozborem byl zjištěn ve vodě vysoký obsah minerálů převážně jódu a brómu. 

Pramene, který má největší obsah jódu a brómu v celé Evropě, se začalo využívat až v 80. 

letech a Lázně Klímkovice měly nahradit Lázně Darkov. Stavba lázní byla zahájena v roce 

1991. Slavnostní otevření Sanatoria Klimkovice proběhlo 18. července 1994 [111]. 

 

Obr. č. 11 Současná fotografie lázní Klimkovice [111] 

Solanka se čerpá z vrtů hloubky 400 – 500 m, nacházejících se v okolí Polanky nad 

Odrou a jsou od Lázní Klimkovice vzdáleny cca 11 km [111]. 

 

5.2 Historie využívání jodobromových vod 

Historické záznamy o výskytu slaných vod jsou ze 14. století, kdy jsou označovány 

jako „solné studny“ v Solci (dnešní Karviná-Doly a v Orlové). Zaznamenaná je i zmínka o 

solném pramenu ze Solce navrtaného kolem r. 1850 v hloubce 70 m pod dnešním zámkem 

v Karviné. Pramen byl objeven při hloubení nové uhelné jámy (Žofie) bývalých Dolů Larisch-

Mönnich. Mocný pramen úplně znemožnil další hloubení jámy, voda vystoupala až na povrch 

a drénovala do nádrže, v níž se po zjištění jejich léčivých účinků koupali lidé trpící 

revmatickými obtížemi. Na zahradě katolické fary u hlavního náměstí v Karviné byla 

objevena další solná studna, jejíž voda byla v roce 1912 prohlášena zemskou zdravotní radou 

slezkou za „vodu jodovou“. V roce 1926 zkoumal tuto vodu Fr. Plzák, profesor Karlovy 
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univerzity v Praze a označil ji jako minerální jodovou vodu. Tyto vody se výborně hodily 

svým chemismem k přípravě koupelí, nebo k přípravě solí do koupele. Sůl do koupele 

vyráběla firma Jodosol pod názvem „Solca“ a její chemický rozbor provedl v roce 1927 Fr. 

Plzák. Toto byly první počátky přímého zužitkování a upotřebení jodobromové vody ve 

Slezku [106]. 

 

Na základě údajů Státních léčebných lázní Darkov, s.p. se přibližně od roku 1996 

občas výrazně zvyšuje obsah pevných částic v jodobromové vodě, čerpané z jímacích vrtů, 

které zásobují vodou Léčebnu Darkov v Karviné - Darkově. Podstatnou část pevných částic 

tvoří dle granulometrických rozborů jílové částice. Jsou to následující vrty: Nový vrt, Helena, 

Vilemína, Valentina NP 694, Karel NP 680, Cikán NP 746, Progres NP 745, Vrt č. 1 NP, Vrt 

č. 2 NP 736 735, Vrt č. 3 NP 737 [106]. 

 

 Veškeré slané vody, které pocházejí z třetihorního útvaru miocénu, který tvoří 

v ostravsko-karvisnkém revíru příkrov v uhlonosném karbonském souvrství, nazýváme pro 

jejich nenasycenost solemi nad 1,5% rapami. Právě rapy jsou výrazně rozšířenými vodami 

v celém uhelném revíru. V roce 1862 v Darkově byla objevena při pokusné vrtbě „silnější 

jodobromová rapa“. V roce 1892 byla detekována i v Ráji. Tyto vody stály za proslavením 

darkovských jodových lázní. Podle předešlých výzkumů je možno říct, že jodobromové slané 

vody nejsou na dolech v ostravsko-karvinském revíru žádnou raritou. Slané vody jsou známy 

z výdušné jámy Dolu Strachov ve Vrbici u Hrušova, z Dolu Michálka, Jan Maria, Salma a 

Zvěřina ve Slezké Ostravě i z Dolu Michal v Michálkovicích [106]. 

 Jodobromové vody se objevují i na polské straně u Malých a Velkých Kunčic u 

Fryštáku, ze Záblatí (odpařuje se tzv. korunní sůl), z Lhoty, Drahomyšle, z Gočárkovic a 

Jestřábí, které jsou využívány k léčebným účelům [106]. 
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6. Shrnutí a závěry 

 

Podstata mé rešeršní bakalářské práce bylo zpracování dostupné literatury, archivních 

materiálů a informačních zdrojů o jodobromových vodách vázaných v oblasti čs. části 

hornoslezské pánve. Zabýval jsem se otázkou poznání prostředí, ve kterých se tyto vody 

mohou vyskytovat. Dále pak, využíváním a výskytem jodobromových vod. 

 

Nedílnou součástí práce bylo vyhledání původu těchto jodobromových vod popis 

základních geologických a hydrogeologických poměrů v oblasti hornoslezské pánve, 

lokalizace zvodní a zjištění jejich úložních poměrů. V geologické části se zabývám popisem 

ČHP ve které se tyto vody vyskytují a jejími geologickými obdobími. ČHP byla výrazně 

postižena variským vrásněním. Alpínské vrásnění bylo příčinou vzniku sedimentárního pláště 

paleozoika v neogénu, na vnější straně Západních Karpat.  

 

 

Vznikla ve spodním badenu bazální klastika („detrit“ = vrstvy debowjecké) a následné 

pak pelitická facie (vrstvy skawinské), ve kterých se dochovaly synsedimentární mořské 

jodobromové vody. 

 

Balneologické uplatnění mají vody, které se nacházejí zhruba 170 m až 270 m pod 

terénem a dále pak v hloubce cca 620 až 670 m p.p. Jsou to tzv. jodobromové vody z písčitých 

poloh spodního bádenu. Tyto vody využívají Lázně Darkov v Karviné, Rehabilitační ústav 

v Karviné 8 -Hranice a Sanatoria v Klímkovicích u Ostravy Poruby. Na bývalém Dole 

František v Horní Suché byly tyto vody jímány na vrchním patře dolu. Voda zde byla 

využívána na místní bazén a pro výrobu darkovské soli. 
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8  Seznam zkratek, značek a symbolů  

 

ČHP  – česká část hornoslezské pánve 

HP  – hornoslezská pánev 

mOsm/l   – miliosmomolů na litr 

OKR  – ostravsko karvinský revír 

ODP  – ostravská dílčí pánev 

KDP  – karvinská dilčí pánev 

PDP  – petřvaldská dílčí pánev 

p.p.  – pod povrchem 

 

 
 

 


