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Anotace 

 V předloţené práci je zpracován přehled různých typů minerálních pramenů v České 

republice. Vyuţívání minerálních pramenů v České republice má velice dlouho tradici a 

v dnešní době zde nalezneme okolo 40 lázeňských měst, které tvoří jednu z hlavních 

dominant země. Tato města nejsou vyhledávána jen pro svoje minerální léčivé prameny, 

ale jsou také velmi navštěvovanými místy z hlediska turistiky. První část práce je 

zaměřena na hydrologické a klimatické poměry České republiky a je doplněna o geologii 

a geomorfologii. Další část se zabývá hydrogeologií daného území, popisuje různé typy 

minerálních pramenů, jejich výskyt a jejich vlastnosti. Třetí část pojednává o výskytu 

významných oblastí minerálních vod v Čechách a na Moravě. Je zde zahrnuta historie 

lázeňství včetně jeho definice a významu a v neposlední řádě výběr významných 

lázeňských měst. Poslední část je věnována itineráři exkurze o délce tří dnů po 

lázeňských městech Moravy a Slezska a včetně návštěv technických památek v okolí. 

V této části práce jsou dodány vlastní barevné fotografie. 

Klíčová slova: minerální prameny, hydrogeologie, itinerář exkurze 

 

Summary 

In the submitted thesis is an elaborate overview of different types of mineral springs in the 

Czech Republic. Use of mineral springs has a very long tradition of in the Czech Republic 

and nowadays we can find around 40 spa resorts that are amongst the main dominants 

country. These cities are not only used for their healing mineral springs, but also also very 

frequented from a touristic viewpoint. The first part  thesis is focused on the hydrological 

and climatic conditions of the Czech Republic with an addition of geology and 

geomorphology. The second part deals with the hydrogeology of the area: it describes 

various types of mineral springs, their occurrence and their characteristics. The third part 

deals with the occurrence of significant areas of mineral waters in Bohemia and Moravia.  

It includes the history of balneology , its definition and significance, and last but not least a 

selection of more significant spa towns. The last section is committed to a tour itinerary for 

a three-day tour through the spa towns of Moravia and Silesia including cultural and 

technical monuments in the area. The last part contains my own photographs in color. 

Keywords: mineral springs, hydrogeology, tour itinerary 
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1. Úvod  

Vzhledem k tomu, ţe Česká republika je bohatou zemí na minerální prameny, 

vybrala jsem si pro svou bakalářskou práci téma „Různé typy minerálních pramenů 

v České republice“. Máme hodně dlouhou tradici při vyuţívání přírodních léčivých zdrojů, 

ať uţ se jedná o pití vod či koupele. Je zde více neţ 40 lázeňských měst, které tvoří jednu 

z dominant naší země. Díky jejich výstavbě začaly vznikat krásné architektonické 

památky, jenţ se staly kulturně společenským fenoménem. Tento fenomén se projevil 

hlavně v architektuře a parkových úpravách, které se inspirovaly šlechtickými zámeckými 

zahradami a parky. Na této architektuře se podílelo mnoho výrazných stavitelských 

osobností jako jsou Dušan Jurkovič, Ferdinand Feller, Hermann Helmer, Josef Gočár a 

mnoho dalších.       

V lázeňských městech byla společenská skladba návštěvníku velice bohatá. Jezdili 

zde obchodníci, řemeslníci, katolíci, šlechta i se svým sluţebnictvem, ţidé, aj. V lázních se 

mimo léčení a odpočívání uzavíraly obchody, domlouvaly sňatky, pořádaly se různé plesy, 

kongresy a díky tomu byl v lázních velký společenský ruch.  

 Lázeňská města také navštěvovaly i známé osobnosti a tato skutečnost se pro lázně 

stala dobrou reklamou. Stavěli jim pomníky, pojmenovávali po nich ulice a sady. 

Například Ludwig van Beethoven jezdil do Karlových Varů, Johann Wolfgang Goethe 

dokonce strávil několik let v Mariánských Lázních. Mezi další slavné osobnosti patřili 

Josef Dobrovský, Leoš Janáček, Jan Neruda, atd.  

V práci naleznete charakteristiku přírodních poměrů České republiky, 

hydrogeologii, významné oblasti výskytu minerálních vod v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. Závěr práce je věnován itineráři exkurze, která má délku tři dny a pojednává o 

lázeňských městech v oblasti Moravy a Slezska se zahrnutím dalších okolních památek. 
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2. Charakteristika přírodních poměrů studované oblasti 

Česká republika je vnitrozemským státem, který se nachází uprostřed mírného pásu 

severní polokoule ve střední části Evropy a zaujímá území historických zemí Čech, 

Moravy a části Slezska. Státní hranice tvoří sousedství s Polskem (761,8 km), Německem 

(810,3 km), Rakouskem (466,3 km) a Slovenskem (251,8 km). Z fyzicko-geografického 

hlediska leţí Česká republika na rozhraní dvou horských soustav - Českého masivu a 

Západních Karpat (internet – 1). 

2. 1. Hydrologické poměry 

Českým územím prochází hlavní evropské rozvodí oddělující úmoří Severního, 

Baltského a Černého moře. Hlavní říční osy jsou v Čechách Labe (370 km) s Vltavou (433 

km), na Moravě řeka Morava (246 km) s Dyjí (306 km) a ve Slezsku Odra (135 km) s 

Opavou (131 km). Rozvodí mezi Severním a Černým mořem prochází Českým lesem, 

Šumavou, Novohradskými horami, Českomoravskou vrchovinou a Králickým Sněţníkem, 

kde začíná rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. To pokračuje Jeseníky, Oderskými 

vrchy, protíná Moravskou bránu a dále vede přes Moravskoslezské Beskydy.  

Podle vodního reţimu patří všechny řeky na území k řekám středoevropského typu. 

Jejich vodní stavy jsou nestálé, nejvíce vody mívají v době tání sněhu v březnu a v dubnu 

(Čapek, Lacková, Čeňková; 1985). 

Z hlediska hospodaření s vodou mají velký význam vodní nádrţe. Nejdůleţitější 

jsou v současnosti přehrady, budované převáţně v sevřených údolích řek. V České 

republice jich najdeme na 150. Nejznámější jsou přitom Lipno, Orlík nebo Vranov. 

Mnohem více (asi 21 tisíc) je zde ovšem rybníků, jeţ tvoří neodmyslitelnou součást české 

krajiny. K důvodům pro jejich časté budování vedl i nedostatek přirozených jezer.  

Všechny vodní plochy v České republice jsou ovšem ve srovnání s největšími 

světovými rezervoáry pitné vody nepatrné.  

Dále do hydrologie zařazujeme minerální prameny a s nimi spojené lázně. 

Minerálních pramenů je v českých zemích tak velké mnoţství, ţe norma pro označení 

pramene za pramen minerální je v České republice přísnější neţ v jiných státech Evropy. 

Najdeme zde prameny s různými minerálními příměsemi, kyselky obsahující oxid uhličitý, 
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horké i radioaktivní prameny. Především západočeské lázně jiţ po několik staletí vítají 

hosty z celé Evropy i z jiných kontinentů (internet – 2). 

2. 2. Klimatické poměry 

Česká republika leţí ve střední Evropě mezi rovnoběţkami 48°33´ a 51°3´severní 

šířky a mezi poledníky 12°5´ a 18°51´východní délky (internet – 3). Klimatické podmínky 

podmiňují oceánské a kontinentální vlivy. Kontinentalita přibývá směrem na východ a 

projevuje se chladnější zimou, teplejším a sušším létem a výkyvy teplot v průběhu dne. 

Naopak na západě jsou teplejší zimy a chladnější vlhká léta, rozpětí denních a nočních 

teplot je menší. V České republice má však vliv na klimatické podmínky nadmořská výška. 

S přibývající nadmořskou výškou ubývá teplota a rostou sráţky (Čapek, Lacková, 

Čeňková; 1985).  Různá výška slunce během roku způsobuje střídání ročních období, 

lišících se od sebe především průběhem teplot a sráţek. Podobně jako v celém severním 

mírném pásu vládne i v ČR na počátku roku chladná zima. Po ní přichází jaro následované 

teplým létem a sychravým podzimem. Střídání ročních období má značný vliv především 

na vegetaci.  Mezi zimní měsíce počítáme prosinec, leden a únor. Nejchladnějším z nich je 

leden, kdy i v níţinách klesne průměrná měsíční teplota pod 0 °C. Ve vyšších 

nadmořských výškách tak zpravidla i několik měsíců leţí souvislá sněhová pokrývka. 

Během března, dubna a května dochází k prudkému nárůstu teplot. Jiţ v polovině jara 

zpravidla zmizí sněhová pokrývka i z nejvyšších pohoří ČR.  V měsíci červenci, je 

průměrná teplota o 20 °C vyšší neţ v lednu. Nejvyšší denní teploty se mohou vyšplhat i 

přes 30 °C. Nejteplejší měsíce jsou však zároveň i nejdeštivější, neboť teplý vzduch do ČR 

přináší největší mnoţství vlhkost. Prvním z podzimních měsíců je září, které je ještě 

relativně teplé a zároveň výrazně sušší neţ předchozí měsíce. Několikatýdenní období 

pěkného počasí, které se v září zpravidla vyskytuje, je označováno jako „babí léto“. 

Nejčastěji počátkem října dochází k opětovnému poklesu průměrných denních teplot pod 

10 °C (internet – 4). 

2. 3. Geologie 

Území České republiky patří ke dvěma velkým celkům s odlišnou geologickou 

minulostí: Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí Českého masivu, východní část 

Moravy a Slezska patří vnější okrajové části Západních Karpat (viz obr.č.1).  Český masiv 
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je zbytkem rozsáhlého variského neboli hercynského horstva, které bylo vyvrásněno při 

variském vrásnění hlavně v intervalu mezi 380 – 300 miliony lety, tedy v době od 

středního devonu do svrchního karbonu. Na stavbě Českého masivu se podílejí především 

horniny prekambrického a paleozoického stáří tedy převáţně vyvřelinami jako jsou ţuly a 

přeměněnými horninami např. fylity, svory a ruly. Horninové celky, které vznikly před 

variským vrásněním nebo v době jeho působení dělíme v Českém masivu do pěti hlavních 

oblastí. A to na oblast moldanubická, oblast středočeská, oblast sasko – durynská, oblast 

zapadosudetská a oblast moravskoslezská.  

Karpatská soustava je mnohem mladší neţ Český masiv. Byla zformována teprve 

procesy alpinského vrásnění, hlavně v intervalu posledního sta milionů let od svrchní křídy 

do terciéru. Na našem území zasahuje jen malý úsek vnější části Západních Karpat, 

tvořeny příkrovy mezozoických a tercierních hornin, kdy se jedná převáţně o usazené 

horninyjako jsou pískovce, jílovce a vápence. Ke karpatské oblasti klademe i mořské a 

sladkovodní uloţeniny, které se zachovaly buď v karpatské předhlubni nebo uvnitř 

tektonicky pokleslých částí vídeňské pánve. V karpatské části našeho území rozlišujeme 

tyto hlavní části: Flyšové pásmo a Karpatskou předhlubeň (Chlupáč et al. 2002). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 1 -  Mapa Českého masivu a Západních Karpat (internet – 5) 
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Obr. č. 2 - Základní geomorfologické členení ČR (internet – 6) 

2. 4. Geomorfologie 

Území České republiky se dělí do dvou systémů, jejichţ rozlišení je výsledkem 

odlišného geologického vývoje. Jedná se o Hercynský systém a alpsko – himalájský 

systém. Hercynský systém se rozkládá na celém území Čech a v části západní Moravy. 

Alpsko – himalájský systém se rozkládá na menším území a to na střední a východní 

Moravě. Ty se člení na 4 subsystémy a dále na 4 provincie.  

 

 

 

Niţšími jednotkami jsou subrovincie, kterých je 10, oblastí 28 (viz. tab. č. 1 a 2) 

(Čapek, Lacková, Čeňková; 1985).  

Z hlediska geomorfologického členění je Česko velmi rozmanitým teritoriem; 

nachází se na území čtyř geomorfologických provincií. Zdaleka největší rozsah z provincií 

má Česká vysočina, k níţ náleţí 3/4 území ČR (celé Čechy a západní část Moravy a 

Slezska aţ k Brnu a Ostravě). Jihovýchodní a východní část českého území patří k 

Západním Karpatům. Zbylé dvě provincie zabírají pouze malou část českého území.  Na 

jihovýchodě je to Dolnomoravským úvalem Západopanonská pánev, na severovýchodě 

Opavskou pahorkatinou Středoevropská níţina (viz. obr. č.  2) (Demek, Mackovčin; 2006).  
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Tab. č. 1 -  Geomorfologické členění ČR (internet – 7, vlastní úprava) 

 

  subsystém provincie subprovincie 

Hercynský systém 

Hercynská 

pohoří 
Česká vysočina 

Šumavská 

Česko-moravská 

Krušnohorská 

Krkonošsko-

jesenická 

(Sudetská) 

Poberounská 

Česká tabule 

Epihercynské 

nížiny 

Středoevropské 

nížiny 

Středopolské 

níţiny 

Alpsko-himalájský systém 

Karpaty 
Západní 

Karpaty 

Vněkarpatské 

sníţeniny 

Vnější Západní 

Karpaty 

Panonská pánev 

Západopanonská 

pánev Vídeňská pánev 
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 Tab. č. 2 -  Geomorfologické členění oblastí ČR (internet – 7,vlastní úprava) 

Hercynský 

systém Hercynský systém Alpsko-himalájský systém 

oblast subprovincie oblast subprovincie oblast 

Českoleská 

oblast 

Krkonošsko-

jesenická 

subprovincie 

Krkonošská 

oblast Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní 

vněkarpatské 

sníţeniny 

Šumavská 

hornatina Orlická oblast 

Severní 

vněkarpatské 

sníţeniny 

Středočeská 

pahorkatina 

Jesenická 

oblast 

Vnější 

Západní 

Karpaty 

Jihomoravské 

Karpaty 

Jihočeské pánve 

Krkonošsko - 

jesenické 

podhůří 
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3.  Hydrogeologie České republiky 

Plochu České republiky lze z hlediska hydrogeologických podmínek rozdělit do 

dvou nesouvislých oblastí zvaných „hydrogeologický masiv“ a „hydrogeologická pánev“. 

Obě oblasti se od sebe zásadně liší celkovým charakterem i mnoţstvím podzemní vody, 

které v nich lze získat. Zdroje podzemních vod v hydrogeologickém masivu jsou relativně 

vysoké, protoţe jsou ovlivněny příznivými klimatickými podmínkami ve vyšších 

nadmořských výškách našeho území. Roční sráţkový úhrn je závislý na nadmořské výšce a 

pohybuje od 1 600 mm ve vrcholových partiích Krkonoš a Jizerských hor přes 800 mm ve 

vrcholových partiích Českomoravské vrchoviny, Brd a Slavskovského lesa aţ po 500 mm 

ve středních a západních Čechách. Horniny masivu však vykazují nízkou propustnost, 

nedovolující intenzivnějšímu proudění podzemní vody. Hladina podzemní vody bývá 

volná, nebo jen mírně napjatá, obvykle v nevelké hloubce pod terénem. Odtok podzemní 

vody probíhá nesoustředěně, plošně. K odvodnění dochází obvykle četnými prameny 

malých vydatností. Hydrogeologický masiv není vhodný k jímání velkého mnoţství 

podzemní vody z jednoho místa.  

Největší vyuţitelné zásoby podzemní vody jsou v hydrogeologické pánvi.  

Hydrogeologická pánev tvoří téměř výlučně druhohorní (křídové) a třetihorní sedimenty 

(obvykle pískovce, slinovce, jílovce, písky, jíly). Klasickou hydrogeologickou pánví jsou 

mořské sedimenty České křídové pánve v severovýchodní polovině České republiky 

s jezerními sedimenty Českobudějovické a Třeboňské pánve na jihu Čech. Patří mezi ně 

také sedimenty karpatského oblouku a předkarpatské přehlubně rozkládající se na Moravě 

a ve Slezsku (Němec, Hladný; 2006). 

3. 1. Hydrogeologie a její specializace 

Obor hydrogeologie zkoumá původ, výskyt, pohyb a fyzikální a chemické 

vlastnosti podzemní vody. V České republice existuje oficiálně samostatná hydrogeologie 

od vytvoření katedry Inţenýrské geologie a hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě 

v Praze. Jejím zakladatelem byl Prof. Ing. Ota Hynie DrSc (internet – 5). 

Úkolem hydrogeologie není jen objasnění přírodního proměnlivého reţimu 

podzemních vod, ale řeší téţ účinky nejrůznějších umělých zásahů do tohoto reţimu a 
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předpoklady pro jeho usměřování a jeho ovládaní. Základem hydrologie je geologie je 

ovšem tvořen i více jinými obory přírodních i technických věd (Hynie; 1963). 

Všeobecná hydrogeologie studuje zákonitosti hromadění a pohybu vody v zemské 

kůře a jejich vztahu k povrchovým a atmosférickým vodám, vztahu podzemních vod ke 

geologické stavbě dané oblasti a zákonitosti činitelů podzemních vod s horninami.  

Regionální hydrogeologie zkoumá podmínky hromadění a oběhu podzemní vody 

v přírodních i uměle ovlivněných podmínkách v jednotlivých geologických nebo 

geografických regionech. 

Aplikovaná hydrogeologie se zabývá metodikou i praxí vyhledávání, průzkumu a 

jímání podzemních vod. Jak pro vodovodní nebo individuální zásobování vodou, tak pro 

odvodňování, zjišťováním znečištění podzemních vod a teorií a praxí sanace znečištění 

podzemních vod (Homola, Grmela; 1987). 

3. 2. Hydrogeologická rajonizace 

Hydrogeologický rajon je základní uzemní jednotkou, pro kterou jsou bilancovány 

a evidovány zásoby podzemních vod, kdy je stanoven koncepční projekt průzkumu, kde se 

sledují ekonomické a ekologické aspekty hospodaření s podzemními vodami apod.  

Mezi základní vymezení hydrogeologického rajonu patří geologická, geografická, 

geomorfologická, hydrodynamická, hydrologická a klimatická hlediska. Podmínkou pro 

uplatnění jednotlivých hledisek je, aby charakteristiky určující hydrogeologický rajon byly 

dostatečně přesné a podrobné, aby byly vyjádřeny jednoznačně s ohledem na typ území a 

aby na jejich podkladě bylo moţné definovat okrajové podmínky pro vymezenou jednotku 

(Homola, Grmela; 1991). 

Rozčlenění území do rajonů podzemních vod má na území bývalého 

Československa, později České republiky jiţ čtyřicetiletou tradici. V roce 1959 byly 

vymezeny v povodí Labe první hydrogeologické rajony jako aktivní území vhodná pro 

průzkum. Od té doby se principy rajónování postupně vyvíjely. Jednak podle účelu, 

kterému měly rajony slouţit, a jednak podle stupně poznání geologické stavby a oběhu 

podzemních vod. Rajonizace probíhaly v letech 1965, 1973, 1986 a 2005 (Olmer, 

Herrmann, Kadlecová; 2005). 
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Na území České republiky jsou vodohospodářsky významnými kolektory křídové i 

mladší horniny sedimentárních pánví a kvartérní fluviální sedimenty (viz. obr. č. 3). 

Výjimečně jsou významnými kolektory i některé paleozoické sedimenty. Naproti tomu 

horniny krystalinika tvoří vodohospodářsky nevýznamné kolektory pouze v hloubkově 

omezené připovrchové zóně (Olmer, Herrmann, Kadlecová;  2005). 

3. 3. Podzemní vody 

Jako podzemní voda se označuje veškerá voda pod povrchem země. Tvoří podzemní 

hydrosféru a vyplňuje prostory uvnitř hornin. Zásoby podzemní vody se doplňují průsakem 

z povrchu, tedy infiltrací nebo kondenzací vodních par v půdě a kondenzací vodních par 

chladnoucího magmatu.  

Vlastnosti půdního prostředí rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu i kvantitu 

podzemní vody. Horniny nepropustné (jíly, břidlice) zabraňují pohybu vody v půdním 

profilu.  

Obr. č. 3 - Hydrogeologická rajonizace ČR v roce 2005 (internet – 8) 
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Podzemní vody prosté 

Prostá voda je běţná podzemní voda s normálním obsahem rozpuštěných tuhých 

látek, plynů a mikroorganismu. Je to půdní voda umoţňující vegetaci, různé druhy vlhkosti 

hornin, voda, která vyvěrá v pramenech i plynulým výronem napájí povrchové toky a 

nádrţe, voda nádrţí podzemních vod vyuţitelná studnami, důlní voda a vůbec voda, se 

kterou se běţně setkáváme při nejrůznějších zemních pracích. 

Vadosní voda 

Vadosní voda se dostává do země z jejího povrchu zatékáním kapalné vody, která 

je určitým podílem ovzdušných sráţek všeho druhu. Jedná se o déšť, kroupy, sníh, rosu, 

jinovatku. Eventuálně i určitým podílem vody povrchových toků a nádrţí. K této vodě se 

připojuje voda kondensovaná pod povrchem z ovzdušných par, při jejich pronikání z vnější 

atmosféry do atmosféry podzemní.  

Juvenilní voda 

Tato voda se zapojuje do oběhu vadosních vod. Jejím zdrojem je vodní pára 

uvolňována z magmatu, zejména v poslední fázi jeho krystalizace. Podíl této „panenské 

vody“ v podzemní hydrosféře je kvantitativně celkem bezvýznamný (Hynie; 1961). 

3. 4. Minerální vody a jejich hydrogeologie 

Minerální vody jsou přírodní vody, které se liší od prostých podzemních vod 

mnoţstvím nebo druhem rozpuštěných solí a plynů nebo teplotou. Obsahují rozpuštěné 

tuhé látky nebo plyny, které se nevyskytují v prostých podzemních vodách nebo nejsou 

v nich nejsou obsaţeny v tak velkém mnoţství nebo se liší od prostých podzemních vod 

podstatně zvýšenou teplotou. 

V uzším a běţnějším smyslu rozumíme minerálními vodami vody, které mají pro 

své chemické a fyzikální vlastnosti určitý fyziologický účinek na lidský organismus. 

Kritériem minerálních vod v České republice je stanoven úhrnný obsah rozpuštěných 

běţných tuhých látek 1g na 1 kg vody nebo ze speciálních obsahů jodu, arzenu, ţeleza, 

apod. Dalšími kritérii jsou obsah 1000mg/1 kysličníku uhličitého a teplota přesahující 25 

°C. Minerální vody, u kterých je prokázán léčivý účinek, jsou Ministerstvem zdravotnictví 
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prohlašovány za léčivé minerální vody. Minerální vody bez tohoto účinku označujeme jako 

vody mineralizované. Tvoří se v určitých, k tomu příznivých geologických strukturách, 

v zapojení do reţimu prostých vod (Hynie; 1961). 

3. 4. 1. Hydrogeologie minerálních vod 

Hydrogeologie minerálních vod se zabývá léčivými minerálními vodami, které jsou 

přírodním léčebným prostředkem lázeňské péče. Vedle léčivých vod jsou přírodními 

léčebnými prostředky léčivé rašeliny a bahna. Ty jsou označovány pod pojmem peloidy. 

V omezené míře jsou to také léčivé plyny. K minerálním vodám se specifickými léčivými 

účinky se řadí přírodní stolní minerální vody, které jsou pouţívány v rámci preventivní 

péče o zdraví a k dietickým účelům. Hydrogeologii minerálních vod nazýváme téţ 

„zřídelní geologií (Hynie; 1963). 

3. 4. 2.  Dělení přírodních minerálních vod (PMV) 

Dělení přírodních minerálních vod podle platné legislativy (Vyhl. č. 423/2001 Sb., 

platné k datu 1. 1. 2008 

1. podle celkové mineralizace: 

 velmi slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l 

PMV 

 slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 – 500 mg/l PMV 

 středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 – 1500 mg/l 

PMV 

 silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500 mg/1 aţ 5 g/l 

PMV 

 velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším nad 5 g/l 

PMV 

2. Podle obsahu rozpuštěných plynů a obsahu významných ložisek: 

 uhličité nad 1 g oxidu uhličitého na 1 litr PMV 

 sirné nad 2 mg síry na 1 litr PMV 

 jodové nad 5 mg jodidů na 1 litr PMV 

 ostatní, např. se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité nad 70 mg/1 PMV, fluoridů 

nad 2 mg/1 PMV 
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3. Podle přirozené teploty u vývěru vody: 

 studené s teplotou do 20 °C 

 termální – od 20 °C do 35 °C vody vlažné, od 35 °C do 42 °C vody teplé a nad 42 

°C vody horké 

4. Podle aktuální reakce vyjádřené hodnotou pH 

 silně kyselé s hodnotou pH pod 3,5 

 silně alkalické s hodnotou pH nad 8,5 

5. Podle převažujícího kationtu nebo aniontu v množství nad 20% 

6. Podle využitelnosti jako léčivé, s přítomností stopových prvků, pokud je  lze na základě   

   odborného posudku využít k léčbě 

7. Podle osmotického tlaku 

8. Podle radioaktivity 

 vody radonové s radioaktivitou nad 1,5 kBq/l vody (Jandová; 2009). 

 

Pro popis minerálních pramenů byly vytvořeny zvláštní názvy, charakterizující 

vţdy určitou sledovanou vlastnost. Chemismus vod se označoval základními termíny, 

jedná se o alkalickou (dnes hydrogenuhličitano-sodná), salinickou (dnes chlorido-sodná), 

muriatickou (síranová) a zemitou (vápenato-hořečnatá hydrogenkarbonátová). Dnes se jiţ 

od těchto termínů upouští a prameny se popisují podle převládajících chemických sloţek 

(např. sírano-chlorido-sodná kyselka). Podle celkové mineralizace pak rozlišujeme kyselky 

prosté (obsahují méně neţ 1g pevných látek v 1l), málo, středně a silně mineralizované. V 

lázeňské a lékařské praxi je účelné rozlišení na prameny hypotonické, isotonické 

(koncentrace fysiologického roztoku) a hypertonické (internet – 9). 

3. 4. 3 Minerální vody v regionálně – geologickém přehledu 

V Českém masivu je výskyt naprosté většiny zdejších minerálních vod vázán na 

významná poruchová pásma, vzniklá reakcí na vrásnění alpsko – karpatské soustavy. 

V západních Karpatech jsou naproti tomu mladé a aktivní tektonické poruchy. Ty jsou 

doprovázeny vývěry minerálních vod daleko rovnoměrněji rozšířeny a jsou naprosto 

součástí geologické stavby této jednotky (viz. obr. č. 4) 
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Kyselky českého masivu 

V podkrušnohorské oblasti se vyskytují velmi vydatné zdroje minerálních vod 

v tzv. západočeském lázeňském trojúhelníku. Ten vymezují Františkovy Lázně, Mariánské 

Lázně a Karlovy Vary. Převaţují zde alkalické síranové kyselky s širokou škálou hodnot 

celkové mineralizace a různých teplot. Tedy od studených prostých kyselek aţ po tzv. 

hypertermální zřídla. Kromě světově proslulých lázeňských míst zde vystupují kyselky ve 

velkém mnoţství v chebské pánvi, v širším okolí Mariánských lázní, odkud jsou rozšířeny 

do Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny. Patří sem také Konstantinovy Lázně a jejich 

okolí. Sem se řadí i termální prameny v Karlových Varech, jejichţ teplota dosahuje aţ 73,4 

°C. Vlivem vysoké teploty termální vody zde vystupuje mechanická směs vody a plynného 

CO2. V české křídové pánvi se nejbohatší zdroje alkalických kyselek vyskytují v širokém 

okolí (např. Poděbrad). 

V západosudetské oblasti jsou známy prameny alkalických kyselek ve 

Vratislavicích u Liberce, v Jeseníkách, apod.  

Na styku Českého masivu s Karpatskou soustavou nalezneme prameny kyselek 

v Teplicích nad Bečvou, u Přerova a další u Nového Jičína. 

Termy v Českém masivu 

Geotermální zřídla vystupují spolu s velkým mnoţstvím oxidu uhličitého v jiţ 

zmíněných Karlových varech. Termální vody, rovněţ proplyněné, byly naraţeny jiţ v r. 

1876 v centrální části sokolovské pánve při pokusech těţit nejspodnější ze zdejších 

hnědouhelných slojí.  

Silně radioaktivní termy, avšak bez významnější mineralizace, byly uměle 

zastiţeny při hornické činnosti v Jáchymově. Dále vystupují jak prosté, tak i radioaktivní 

teplé vody v Teplicích v Čechách. Lázně Teplice v Čechách jsou nejstaršími lázněmi na 

území ČR.  

Na úpatí Krkonoš vyvěrá slabě mineralizovaná terma v Jánských Lázních. 

V západosudetské oblasti se vyskytuje jiţ zmiňovaná teplá kyselka. 

Minerální vody mělkého původu v Českém masivu 

Mezi tyto vody náleţí hořké a slané síranové prameny, které získávají svou 

mineralizaci z třetihorních sedimentů a prameny prostých ţeleznatých vod. Sloţení těchto 
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vod vzniká prostým vyluhováním miocenních jílů bohatých na MgSO4 a Na2SO4. 

Podobného původu jsou prameny v Lenešicích u Loun. 

Prosté ţeleznaté prameny se tvoří vyluhováním oxidů a hydroxidů ţeleza 

v nejrůznějších horninách. Mezi tyto minerální vody náleţí prameny v Bechyni, v Mšeném 

u Budyně nad Ohří aj. 

Prosté vody v Českém masivu 

 Přírodní klimatické lázně a další místa bez vyhlášených přírodních zdrojů mají 

často prameny s nízkou mineralizací i teplotou. Jsou bez zvláštních parametrů, které 

nedosahují kritérií minerálních vod.  

Minerální vody v karpatské oblasti 

Jihovýchodní Morava je budována horninami, které náleţí karpatské soustavě. 

Nalezneme zde studené prameny hořké, slané, jodové, sirovodíkové, a ţeleznaté. Rovněţ 

také kyselky různých chemických typů. 

Nejznámějšími moravskými hořkými vodami s vysokým obsahem MgSO4, CaSO4 

a Na2SO4 a celkovou mineralizací 32g/l jsou prameny v okolí Šaratice a Ţidlochovic u 

Brna. Slané jodobromové vody se vyskytují v tzv. ostravském miocénu, např. v Darkově a 

Klimkovicích. 

Typické pro karpatskou oblast jsou sirovodíkové minerální vody např. ve 

Slatinicích u Olomouce, Luhačovicích aj. 

Z uhličitých minerálních vod – kyselek- jsou v moravské části karpatské oblasti 

nejvýznámější prameny v Luhačovicích. Jejich oxid uhličitý je pravděpodobně spjat 

s třetihorním vulkanismem. Prameny v Horní Moštěnici jsou známé jako Hanácká kyselka. 

Další kyselky nalezneme např. u Uherského Brodu, u Nového Brodu, aj. 

V moravské oblasti Karpat vystupují téţ ţeleznaté vody, např. v Tršicích u 

Olomouce a v Bochoří u Přerova, kde vyvěrají prameny s nejvyšším obsahem iontů ţeleza 

z celé České republiky (Němec, Hladný;  2006).  
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Obr. č. 4 -  Přehledná mapa minerálních vod  na území ČR (Němec, Hladný;  2006, vlastní úprava) 

 

3. 4. 4. Typické vlastnosti některých minerálních vod 

Uhličité vody 

Lze je poznat především podle obsahu kysličníku uhličitého, který se z vody zvlášť 

při vyšší koncentraci snadno uvolňuje. Voda pak perlí, tj. ve vodě a především na stěně 

nádob se vylučují drobné bublinky plynu. Na rozdíl od uhličitých vod ty prameny, kterými 

probublávají jiné plyny, neţ kysličník uhličitý, nikdy neperlí a kromě toho nemají typickou 

nakyslou chuť po kysličníku uhličitém. V nejbliţším okolí výtoku uhličitých vod bývají 

rezavé povlaky kysličníku ţeleza. Uhličitým vodám se běţně říká kyselky, někdy lidově 

také kvasná voda, neboť slouţily místo zákvasku k zadělávání těsta (Květ, Kačura, 1978). 

Z typů uhličitých vod jsou na léčení vyuţívány zdroje na tak známých lokalitách jako jsou 

Mariánské Lázně a Karlovy Vary, Teplice nad Bečvou, Luhačovice, Poděbrady a 

Františkovy Lázně (internet – 10). 
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Sirné vody  

Sirné vody jsou charakterizovány typickým zápachem, který připomíná zkaţené 

vejce nebo i jiné nelibé vůně. Vývěry sirných vod bývají často nápadné nejen zápachem, 

ale také vizuálními jevy. Kdy při větším odběru vody ve zdroji plavou vlákna kolonií bíle 

nebo černě zbarvených bakterií (Květ, Kačura; 1978).  

Chloridové vody 

Mají pouze jednu nápadnou vlastnost, kdy při zvýšené mineralizaci mají typickou 

slanou chuť. Pro tuto charakteristiku se jim lidově říká slaná voda, slanica. Pokud jsou 

takové vody – zvlášť ty, které byly odkryty vrtáním do značných hloubek – doprovázeny 

kapalnými uhlovodíky i jen v malých mnoţstvích, vznikají na hladině jejich povlaky. Jsou 

– li jen tenké, mění duhově barvu jako olejové mastné skvrny (Květ, Kačura; 1976).  

Síranové vody  

Tyto vody jsou velmi nápadné tím, ţe při výtoku bývají hojně okrové a rezavé. 

Voda bývá někdy značně kyselá se svíravou chutí (Květ, Kačura; 1976). 

Síranové vody hořečnaté a sodné 

Tyto vody se neprojevují ani zápachem, ani zvláštním zbarvením. Někdy je moţno 

u nich zaznamenat nahořklou příchuť. Významnější je jejich účinek projímavý, podle 

kterého se zvláště koncentrovanější vody dobře rozeznávají (Květ, Kačura; 1976). 
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4. Významné oblasti výskytu minerálních vod v Čechách a na                

                                                Moravě 

4. 1. Historie lázeňství a balneologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

 Od pradávna znali lidé léčivou moc přírodních minerálních pramenů. Voda, která 

se svým vzhledem, chutí nebo teplotou lišila od běţných pramenů, která tryskala ze země 

horká nebo perlila, musela upoutat pozornost lidu, který ţil v úzkém styku s přírodou. 

Podobně jako jiné neobvyklé přírodní jevy, pro něţ tehdejší člověk neměl vysvětlení, řadil 

i léčivé vody do jevů nadpřirozených, ovládaných boţstvy, kdy pak jim stavěl v blízkosti 

pramenů chrámy a oltáře (Přerovský; 1957).  

Vyuţívání přírodních léčivých zdrojů, koupelí, lázní, pití vod a lázeňské léčení 

hrály v lékařství odedávna značnou roli jako jeden z nejstarších způsobů terapie, uţívané 

od nepaměti aţ po současnost. V blízkosti zdrojů, především kolem vývěrů minerálních a 

termálních vod uţívaných ke koupelím či k pití, vznikala postupně léčebná místa. Také 

loţiska rašeliny, slatiny, a bahna poskytovala cenný materiál pro ohřívané koupele a 

zábaly, oblíbené zejména u revmatiků. U zrodů lázeňských míst však nestály vţdy jen 

přírodní zdroje. Někdy i silná osobnost reformátorského léčitele, často i laika, prosadila 

nové metody vyuţívající třeba jen obyčejné studené vody v rozmanitých aplikačních 

formách k léčení, a přispěla tak ke vzniku renomovaných léčebných míst. 

Vyuţívání přírodních léčivých zdrojů má celosvětově prastarou tradici s mnohdy 

dokonale propracovanou metodikou a s výraznými léčebnými úspěchy, které prověřila 

praxe mnoha staletí.  

České a moravské lázeňství patřilo objektivně k nejvyspělejším na světě. Cesta 

k této úctyhodné pozici trvala dlouhá staletí. V pravdě zlatým věkem českého a 

moravského lázeňství bylo 18. a 19. století, kdy se šlechta, města, obce a soukromé osoby 

snaţily u kaţdého kvalitnějšího pramene vody zřídit lázně či stáčírnu, byť mnohdy vedle 

bohulibých záměrů velice skromné a z dnešního hlediska aţ úsměvně primitivní. Jejich 

snaţení bylo pochopitelně vedle bohulibých záměrů často motivováno i vidinou brzkého 

zbohatnutí z přílivu prodeje minerální vody. 
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Důleţitou roli při zakládání lázní sehrály šlechtické rody a také katolická církev, jeţ 

podporovala jak z ideologických, tak i z komerčních důvodů popularizaci tzv. zázračných 

studánek, u nichţ zřizovala kaple, poutní kostely a kláštery. Pro šlechtické rodiny byla 

existence lázní na jejich panství kromě aspektu obchodního, do jisté míry také věcí 

módního trendu a společenské prestiţe. Mnoho pramenů bylo církví prohlášeno za 

zázračné a léčivé v rámci barokního mariánského kultu, jehoţ ideový dosah je dodnes 

fascinující (Bucharovič, Wieser; 2001). 

Vědní obor zabývající se lázeňstvím nazýváme balneologií. 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 

bylo v minulosti, ale kombinuje toto léčení i s dietoterapií – výběrem speciálně upravené 

stravy, často téţ s fyzioterapií – pohybovou léčbou včetně léčebného tělocviku, masáţí, 

terénních túr a dále s jinou fyzikální léčbou. Balneoterapii povaţujeme dnes většinou za 

součást fyzioterapie nebo fyzikálního lékařství v širším slova smyslu. K balneologii se 

druţí řada pomocných a hraničních, i výslovně nelékařských oborů přírodovědných a 

technických. Patří sem například hydrogeologie a balneotechnika, podchycující prameny a 

jejich vyuţívání.   

4. 2. Definice lázeňství 

 Slovo lázeňství má svůj základ v pojmu lázeň ve významu koupel.  Existuje 

mnoţství definic, které ve své podstatě znamenají totéţ. Jsou více či méně krkolomné a 

vyjadřují několik podstatných rysů lázeňství. Těmi nejdůleţitějšími je zaměření na léčení a 

obnovu fyzických a psychických sil lidí, a to za vyuţití léčivých přírodních zdrojů. Účinek 

je úzce spojen se změnou prostředí a místa. Soustavou podnětů fyzických a psychických 

dochází ke změně reaktivity a regulace organismu na kvalitativně vyšší úroveň. K čemuţ je 

však zapotřebí období minimálně tří, čtyř týdnů. Lázeňství je doposud vnímáno jako 

nedílná součást zdravotního a sociálního systému. Zároveň jsou návštěvníci lázní také 

účastníky cestovního ruchu. 

 Dle ISPA (International Spa Organization, Mezinárodní organizace lázní) dnešní 

lázně navazují na tradiční léčebné lázně, zaloţené na minerálních a termálních pramenech, 

nicméně v současné době je obohacováno o moderní resorty zdraví, nabízející vše pro 

relaxaci, doplnění energie a odstranění bolesti. Současné lázně se zaměřují na lidi, kteří 
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chtějí sníţit váhu, tvarovat postavu, jednoduše odpočívat nebo se luxusně a nadstandardně 

léčit. Zaměřují se tedy na zdravý ţivotní styl, který zahrnuje jak zdravou výţivu, fitness 

aktivity, tělesné léčení, tak i stresový management, léčebné vzdělávání, duchovní metody 

aj. 

Do systému lázeňské péče tak stále více pronikají nové trendy a tendence, z nichţ 

nejrozšířenější je tzv. wellness, které lze definovat jako aktivity lidí vedoucí k pocitu 

uspokojení a pohody, které si vytváří jedinec souborem příjemných impulsů. Mezi ně patří 

pohyb, příjemná hudba, regenerace, uklidnění, relaxace, a v přiměřené míře i jídlo a pití 

(internet - 11). 

4. 3. Význam lázeňství 

Jednotlivé přínosy lze shrnout do následujících bodů: 

 

1.  ekonomická efektivnost pro jednotlivá lázeňská zařízení 

- dána poměrem výnosů a nákladů 

- v lázeňství působí specifické vlivy, objem a struktura výnosů jsou ovlivněny 

zejména lokalizací, velikostí a tradicí místa, strukturou klientely atd. 

 

2. společenské přínosy 

- sníţení potřeby léků 

- sníţení důchodových dávek pro invaliditu 

- úspory dávek nemocenského pojištění pro pacienty 

 

3. makroekonomické přínosy 

- podíl na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) 

- tvorba pracovních příleţitostí 

- Miltiplikační efekt (=jestliţe dochází k rozvoji lázeňství, jsou na něj nabalovány 

konkrétní aktivity:  

a) lázeňská místa přitahují další formy cestovního ruchu, jedná se především o 

kongresový, poznávací, nákupní cestovní ruch, aj., bohuţel zahrnuje i 

takové formy jako sexuální cestovní ruch 
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b) v lázních se koná celá řada kulturních a společenských akcí nadregionálního 

významu jako hudební a filmové festivaly, výstavy, apod. 

c) s lázněmi je spjato také pořádání významných sportovních akcí a událostí, 

např. golfové a tenisové turnaje, jezdecké závody, atd. 

d) regionální přínosy 

 odvod lázeňských poplatků do místních rozpočtů 

 vliv na zvýšení návštěvnosti místa 

 

4. celkové zvýšení úrovně regionu regionální přínosy 

- odvod lázeňských poplatků do místních rozpočtů 

- vliv na zvýšení návštěvnosti místa 

- celkové zvýšení úrovně regionu (internet - 12).  

4. 4. Funkce lázeňství 

Je definováno tzv. „6R“ neboli 6 základních funkcí, které odráţejí potřeby lázeňských 

hostů: 

1) LÉČENÍ (remedy) 

- vlastní procesy balneace 

2) REHABILITACE (rehabilitation) 

- odstranění následků úrazů 

3) OBNOVA (revitalize) 

- procesy obnovení fyzických a duševních sil návštěvníků lázní 

4) ODPOČINEK (relax) 

- zotavení, oddech 

5) UVOLNĚNÍ  (reflex) 

- odpoutání se od negativ současného ţivotního stylu 

6) POTĚŠENÍ  (rejoice) 

- získání nové radosti ze ţivota a ţivotní energie 

 

Základní funkcí, kterou lázeňství má, je léčení, doléčování a prevence lidských 

onemocnění (internet - 12). 
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4. 5. Lázně Karlovy Vary 

 Přesné datum zaloţení 

města není známo. Vznik 

stálého osídlení u Vřídla je 

třeba pokládat do doby kolem 

roku 1349. Stopy člověka 

v blízkém okolí Karlových 

Varů jsou však mnohem 

staršího data. Archeologické 

výzkumy prokázaly na území 

dnešního města několik 

sídelních lokalit z období 

pravěku.  

  

Karlovarské termální prameny měl podle populární pověsti objevit Karel IV. Někdy 

kolem roku 1350 při lovu jelena. Vznik a vývoj byl vţdy nerozlučně spjat s blahodárnými 

léčebnými účinky teplých minerálních pramenů. 

 Psaná historie vřídelního města začíná 14. srpna 1370, kdy Karel IV. udělil jiţ 

stávajícímu sídelnímu místu svobody a práva, jakých v té době pouţívalo jen blízké 

královské město Loket. O výsadním postavení Karlových Varů, jakoţto lázní, svědčí i 

početná udělená privilegia, průběţně potvrzovaná panovníky Čech aţ do roku 1858. 

 Karlovarská lázeňská léčba sestávala od středověku aţ do sklonku 16. století 

převáţně z koupelí. Pitná kúra se u Vřídla začala výrazněji prosazovat aţ na popud lékaře 

Václava Payera, který roku 1522 vydal v Lipsku první odbornou knihu o karlovarské 

léčbě. V 17. století začala pitná léčba převaţovat nad koupelemi a vyústila aţ v extrémy, 

kdy se kolem roku 1750 v některých případech popíjelo denně 50 – 70 šálků vody (Rais, 

Dolina, Blaţek; 2009). 

Město bylo několikrát těţce postiţeno katastrofálními ţivelnými pohromami. Např. 

poţáry, které proběhly v letech 1604 a 1759, povodněmi v letech 1582, 1821 a 1890. 

Mnoho škod utrpělo i v neklidných válečných časech. Díky lázeňství však bylo  město 

vţdy obnoveno. Koncem 19. století se Karlovy Vary staly lázněmi světového významu.  

Obr. č. 5 -  Lázně v Karlových Varech (internet – 13) 
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 Podle ročního počtu pacientů a poskytnutých procedur jsou tyto lázně největšími 

lázněmi v České republice.  Během jejich existence se tu léčilo více neţ 6 milionů 

nemocných z celého světa. V lázních (viz. obr. č. 6) se léčí široké spektrum chorob 

zaţívacího ústrojí, pohybového ústrojí a poruchy výměny látkové. Ročně přijíţdí do 

Karlových Varů kolem 70 000 lázeňských hostů, 250 000 turistů a 2 miliony přechodných 

návštěvníků ze 70 zemí světa (Bucharovič, Wieser; 2001). 

4. 6. Mariánské Lázně 

Nejmladší ze slavného trojúhelníku západočeských lázní jsou Mariánské lázně (viz. 

obr. č. 6). První písemnou studii tepelských kyselek vypracoval v roce 1679 Bohuslav 

Balbín, který popsal šest pramenů a jejich účinky. O léčivých účincích minerálních vod 

mezitím začaly kolovat různé zvěsti a k pramenům zamířili první nemocní. Mniši 

z kláštera v Teplé pak nechali vyčistit 

prameny a upravit cestu k nim. První 

pokusy zaloţit lázně se však 

nepodařily. Místní obyvatelé lázním 

nedůvěřovali. Za vlády Marie Terezie 

byly minerální vody opět 

analyzovány a v tomto období se také 

poprvé objevuje název Marienbad 

(Rais, Dolina, Blaţek; 2009). 

Historie Mariánských lázní je  

spjata s tepelským klášterem. Josef 

Jan Nehr – klášterní lékař, poznal 

léčivou sílu pramenů a rozhodl se 

v roce 1805, ţe postaví vlastní lázeňský dům. V roce 1808 byl dostavěn a v první lázeňské 

sezóně zde bylo 80 hostů. V roce 1818 se stávají Mariánské Lázně samostatnou obcí a 6. 

11. 1818 byly Mariánské lázně vyhlášeny veřejnými lázněmi. Období let 1818 aţ 1824 je 

dobou hlavní výstavby lázní, počet domů se za tuto dobu zvýšil z 12 na 42. Tehdejší opat 

tepelského kláštera Karel Kašpar Reitenberger dal jímat a odborně analyzovat jednotlivé 

prameny a začal s výstavbou lázeňských domů a pavilonů. Roku 1866 byly Mariánské 

Lázně vyhlášeny městem (Černý, 1989). Po první světové válce a vzniku Československé 

Obr. č. 6 -  Mariánské Lázně z leteckého pohledu  

(internet – 14) 
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republiky se do lázní opět vrátili hosté. Prudký růst dopravy přilákal další návštěvníky a 

lázně musely řešit ubytovací problémy. Záhy však přišla ekonomická krize, která další 

rozvoj města zastavila (Rais, Dolina, Blaţek; 2009). 

 Za druhé světové války, zejména v její závěrečné fázi, byly Mariánské Lázně 

lazaretním městem a byla sem přestěhována nemocnice z boje postiţeného Berlína. 

Koncem války byly lázně zcela přeplněny uprchlíky z východu. Po roce 1948 se Mariánské 

Lázně staly předními sezónními lázněmi pro domácí odborové rekreace. Od roku 1960 

balneoprovozy přešly na celoroční lázeňské a rekreační pobyty. Obrat nastal aţ po roce 

1989, kdy se město opět naplno vrátilo k lázeňství (Bucharovič, Wieser; 2001).  

Rozkládají se na svahu Slavkovského lesa, v nadmořské výšce 567 – 626 m.n.m. 

Mariánské lázně se mohou pyšnit bohatstvím přírodních krás a nevyčerpatelnými zdroji 

minerálních pramenů (Rais, Dolina, Blaţek; 2009). 

V lázních se léčí rozmanité spektrum onkologických nemocí, nemoci dýchacího 

ústrojí, nemoci pohybového aparátu, nemoci ústrojí močového zaměřeno, jak pro dospělé, 

dorost tak i děti (Bucharovič, Wieser; 2001). 

4. 7. Františkovy Lázně 

Patří mezi nejmenší a 

nejpůvabnější lázně západočeského 

trojúhelníku, které leţí v těsné blízkosti 

Spolkové republiky Německo. 

Na Chebsku pramenilo velké 

mnoţství kyselek a ve středověku bylo 

zcela běţné, ţe kaţdá vesnice měla svůj 

oblíbený pramen. Z počátečního 

jmenného zmatku několika městských 

pramenů je v roce 1603 přesně 

pojmenována Slatinná kyselka. Pramen 

se stal natolik známý, ţe záhy vzbudil 

zájem chebských městských lékařů, kteří 

jej doporučovali jako léčebný prostředek. Krátce na to se začalo hovořit o Slatinné kyselce 

jako o nejúčinnějším léčebném prameni v Evropě. K prameni se sjíţděl celý svět. Slibný 

Obr. č. 7 -  Kolonáda ve Františkových Lázních 

(internet – 15) 
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rozvoj lázeňského místa přerušila třicetiletá válka, kyselka však byla rozváţena 

v keramických lahvích do celé Evropy, takţe její popularita stále rostla. Po válečných 

událostech stoupal zájem o lázeňství a chebští obyvatelé museli řešit velké dilema – jsou 

totiţ nepravými lázněmi, které těţí z ubytování pacientů. Vlastní pramen byl vzdálen 6 km 

od města. Radní jsou nakonec pod tlakem nespokojených hostů nuceni u pramene postavit 

alespoň kulisu lázní – vybudují zde hostinec a malé lázně s koupelnami. 

Celé 18. století je pak ve znamení boje o lázeňské hosty mezi hostinským u 

pramene a sedláky z okolí na jedné straně a chebským hostinským na straně druhé. Vítězí 

nakonec chebští, a tak místo k výstavbě lázní dochází k absolutnímu úpadku lázeňského 

místa. Nakonec se o zaloţení lázní zaslouţil dr. Adler v roce 1793. Františkovy Lázně byly 

navrţeny jako jednoduchá ulicová vesnice s hlavní třídou, kolem které byly rozloţeny 

lázeňské domy. Centrem společenského ţivota se stal Společenský dům. Počátkem 20. 

století původní indikace lázeňské léčby – ţenské choroby se rozšířily o indikace nemocí 

oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí. V roce 1912 byly zavedeny plynové 

koupele, od roku 1943 se začala vyuţívat k léčbě téţ slatina a byl dán podnět k jejímu 

dalšímu vyuţití. Po roce 1989 nastal jejich nový dynamický rozvoj (Rais, Dolina, Blaţek; 

2009). 

4. 8. Jáchymov 

Světoznámé radiové lázně 

Jáchymov jsou poloţeny na jiţním svahu 

Krušných hor, ve výšce 650 m.n.m. 

(Přerovský; 1957). Město bylo zaloţené 

roku 1516. V 16. století proslulo svým 

mimořádně výnosným hornictvím a 

raţbou stříbrných mincí, tvz. tolarů 

(Bucharovič, Wieser; 2001). Další neméně 

slavná epocha vývoje Jáchymova souvisí 

jiţ s objevem rádia v hlušině z těţby 

uranových rud, které slouţily k výrobě 

uranových barev. To vedlo k velkému rozvoji Jáchymova, předtím prakticky uţ téměř 

vylidněného (Černý; 1989). 

Obr. č. 8 – Lázeňský dům Radium Palace  

(internet – 16) 
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Tradiční jáchymovské hornictví bylo po svém útlumu na přelomu 19. a 20. století 

vystřídáno radioaktivním lázeňstvím. V roce 1894 vytryskl při těţbě uranové rudy v dole 

Svornost v hloubce několika set metrů vydatný radioaktivní pramen, který zatopil část 

šachty. Slavná fyzička Marie Curie – Sklodowska, jeţ objevila nový prvek polonium, našla 

v roce 1898 v jáchymovských odpadových rudách (z produkce uranových barev) prvek 

radium v některých jáchymovských termálních vodách. Následovaly první pokusy 

s léčivými účinky těchto vod. Záhy byly v areálu továrny na uranové barvy nákladem státu 

zřízeny lázeňské kabiny, kam byly svedeny prameny z dolu Werner. V roce 1906 se 

Jáchymov stal prvním radonovým lázeňským místem světa. V roce 1912 zde byl postaven 

moderní lázeňský hotel nazvaný Radium Palace (viz. obr. č. 8), po krátkém čase vyrostla  

v blízkosti Radium Palace malá lázeňská čtvrť. Návštěvnost lázní rychle rostla a kolem 

roku 1930 činila přes 9 000 hostů. Rádiové lázně se staly svého času aţ módou. Slibný 

vývoj však tvrdě narušila druhá světová válka. Radium Palace byl proměněn na pobočku 

berlínské nemocnice a lázeňská zařízení vesměs slouţila jako vojenské lazarety. Po 

skončení války byl provoz lázní s velkou euforií obnoven, ovšem toto oţivení skončilo po 

roce 1950, kdy se Jáchymov stal centrem těţby uranové rudy pro tehdejší SSSR a aţ do 

roku 1956 zčásti uzavřenou zónou. V okolí Jáchymova bylo zřízeno několik internačních 

táborů pro politické vězně. Po celá padesátá léta 20. století jáchymovské lázeňství upadalo, 

postupně bylo obnoveno aţ po útlumu těţební činnosti podniku Jáchymovské doly 

(Bucharovič, Wieser; 2001). Město i lázně se znovu otevírají veřejnosti i světu. Do popředí 

se znovu dostává lázeňství. Roku 1975 zahajuje provoz moderní lázeňské sanatorium 

akademika Běhounka a po dalších sedmnácti letech je otevřen lázeňský ústav Curie. 

Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov vzniká počátkem devadesátých let, 

stamilionovými investicemi rekonstrukce lázeňský důl Svornost a jeho prameny, 

modernizuje Radium Palace a celou řadu dalších lázeňských domů. Cílevědomou prací 

vrací lázním opět světovou proslulost. 

V současné době se zde lečí nemoci nervových chorob, nemoci pohybového ústrojí 

a nemoci látkové výměny (Rais, Dolina, Blaţek; 2009). 
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4. 9. Bechyně 

Lázně leţí jihozápadně od města Tábor, uprostřed jihočeské lesnaté krajiny na řece 

Luţnici (Černý; 1989). Bechyně (viz. obr. č. 9) jsou lázeňské a někdejší významné 

mariánské poutní místo. Jde dokonce o jedno z nestarších lázeňských míst v Čechách, 

lázeňská léčba zde byla prokazatelně 

uplatňována jiţ v 16. století. Klíčová vţdy byla 

zdejší léčba slatinou. Roku 1728 pak byly ještě 

objeveny minerální prameny, podle pověsti při  

kopání pokladu. První lázeňská budova byla 

postavena jiţ v roce 1730. Staré lázně byly 

obnoveny roku 1886 a poté znovu počátkem 

20. století. Jiţ v této době je v lázních vyuţíván 

přírodní léčebný zdroj rašelina, která se do 

lázní Bechyně dováţela z nedalekých nalezišť. 

V roce 1948 byly lázně znárodněny a od roku 

1957 spadaly bechyňské lázně pod ministerstvo 

zdravotnictví. Od roku 1992 jsou Lázně 

Bechyně s. r. o. nestátním zdravotnickým 

zařízením, které se specializuje na léčbu a rekondici pohybového ústrojí a léčení nemoci 

koţních. Jako přírodní léčivý zdroj se vyuţívá rašelina, bohatá pryskyřnatými a 

aromatickými látkami, které lázně těţí z vlastního rašeliniště na Veselých Blatech 

(Bucharovič, Wieser ;  2001).  

4. 10. Lázně Luhačovice 

Je to největší lázeňské místo Moravy, které leţí v podhůří Vizovických vrchů 20 

km jihovýchodně od Zlína v údolí potoka Šťavnice a spadá do kraje Zlínského. Luhačovice 

jsou  pátými (někdy uváděno čtvrtými) největšími lázněmi České republiky.  

Obr. č. 9 - Lázně Bechyně – kolonáda  

(internet 17) 
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 První zmínka o lokalitě zvané 

Luhačovice pochází z roku 1412. Renomé 

zdejších minerálních pramenů, známých 

od středověku, rychle rostlo. Samotné 

lázně v Luhačovicích mají historii delší 

neţ 200 let (Bucharovič, Wieser; 2001). 

Do roku 1895 se lázně rozvíjely pomalu, a 

poté nastal úpadek a stagnace. Za 

budovatele Luhačovic je uváděn dr. 

Veselý, kdy z jeho podnětu byla v roce 

1902 zaloţena „Akciová společnost lázní 

luhačovických“, která se zaslouţila o výstavbu řady objektů navrţených architektem 

Jurkovičem. Nový vývoj dále nastal po roce 1948, kdy byly uvedeny do provozu stavby 

jako Velká a Malá kolonáda (viz. obr.č. 10), hala Vincentka, vyšetřovací a výzkumný ústav 

(dnešní lázeňský ústav) a byla zmodernizována a rozšířena balneoteapeutická zařízení. 

(Černý, 1989) V současné době se zde léčí nemoci a poruchy dýchacího a trávícího ústrojí, 

nemoci poruch výměny látkové (speciálně cukrovka), poruchy pohybového aparátu, 

oběhového ústrojí a onkologická onemocnění, léčí se zde dospělí i děti (Bucharovič, 

Wieser; 2001). 

4. 11. Lázně Karviná – Darkov 

Lázně se nacházejí na 

severovýchodě České republiky, 

v Moravskoslezském kraji. Tvoří je 

dvě léčebná zařízení: Léčebna Darkov 

v Karviné – Darkově(viz. obr. č. 11) a 

Rehabilitační sanatorium v Karviné –  

Hranicích(viz. obr. č. 12) (internet – 

19).  

 

Obr. č. 10 - Lázně Luhačovice – kolonáda  

(internet – 18) 

Obr. č. 11 -  Léčebna Darkov v Karviné – Darkově (foto, 

Veronika Sobarňová 2010) 
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Velmi významným historickým mezníkem, který výrazně ovlivňuje ţivot dnešního 

města, bylo objevení darkovského minerálního pramene ve 2. polovině 19. století. 

K objevení léčivé vody došlo zcela náhodou, při provádění pokusných vrtů v souvislosti 

s hledáním nalezišť černého uhlí. Tato minerální voda mořského původu, zvaná solanka, 

která jiţ mnohokrát prokázala své mimořádné léčebné účinky, se stala základem pro vznik 

lázní. V roce 1867 Lázně Darkov oficiálně zahájily 1. lázeňskou sezonu (Rais, Dolina, 

Blaţek; 2009). 

.    Jelikoţ zdejší solanka je uloţena ve výdutích uhelné pánve, musely lázně čelit 

vlivům důlní činnosti a po určitý čas hrozil lázním zánik. Proto bylo přistoupeno k 

výstavbě nových objektů na opačném předměstí města Karviné. Tento nový areál 

vzájemně propojených budov byl postupně zprovozněn v letech 1976, 1980 a 1989 pod 

názvem Rehabilitační sanatorium. Budovy se vyznačovaly architektonickou strohostí dané 

doby, ale svým prostorovým vybavením rozšířily moţnost léčby pro imobilní klienty u 

zcela nových diagnóz, zejména stavů po mozkových příhodách, úrazech i operacích 

pohybového ústrojí. Původní lázeňské budovy díky pozastavení důlní činnosti mohly být 

po roce 1989 postupně zrekonstruovány i zmodernizovány, a nyní všechny v maximální 

míře odpovídají poţadavkům dnešního standardu. Některé z budov byly pro svou 

architekturu vyhlášeny kulturní památkou (internet – 19).  

 

Obr. č.  12 – Rehabilitační sanatorium v Karviné - 

Hranicích (foto, Veronika Sobarňová 2010) 
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5. Itinerář exkurze 

5. 1. Putování po lázních a památkách v Moravskoslezském kraji 

Třídenní poznávací exkurze po lázních a památkách v Moravskoslezském kraji, 

který je určen pro mládeţ od 15 - ti let, dospělé i pro seniory, za účelem poznávání oblasti. 

Jedná se o exkurzi bez ubytování a po dobu exkurze, je odjezd zajištěn kaţdodenně 

z parkoviště na ulici 28. října v Ostravě naproti Domu kultury města Ostravy. Stravování je 

formou individuální.  

5. 2. Doprava 

Doprava je zajištěna autobusem s klimatizací. Kapacita míst je 49, dále je vybaven 

sklopnými sedadly, DVD přehrávačem, audio přehrávačem, mikrofonem, automatem na 

nápoje, lednicí a WC, které je volně přístupné během jízdy.  

5. 3.  Program exkurze 

1. den: 

8:00 Odjezd z parkoviště na ulici 28. října v Ostravě do Velkých Losin    

10:00 Příjezd      

10:15 - 11:25 Prohlídka zámku Velké Losiny    

11:30 - 13:00 Volný program, prohlídka lázeňského areálu Velké Losiny 

13:15 - 14:15 Prohlídka Muzea papíru    

14:30 - 15:00 Prohlídka ruční papírny    

15:15 - 17:00 Individuální prohlídka města Velké Losiny  

17:15 Odjezd z Velkých Losin do Ostravy    

19:15 Příjezd na parkoviště na ulici 28. října v Ostravě  
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2. den: 

8:00 Odjezd z parkoviště na ulici 28. října v Ostravě do Karviné - Darkov 

8:40 Příjezd       

8:45 - 10:45 Prohlídka lázeňského areálu společně s parkem lázní Darkov  

11:00 - 12:00 Prohlídka zámku Fryštát I. okruh    

12:15 - 13:15 Prohlídka zámku Fryštát II. okruh    

13:20 - 15:20 Individuální prohlídka města Karviná    

15:30 Odjezd z Karviné do Ostravy     

16:10 Příjezd na parkoviště na ulici 28.října v Ostravě   

 

3. den:  

8:00 Odjezd z parkoviště na ulici 28.října v Ostravě do Teplic nad Bečvou 

9:05 Příjezd       

9:15 - 10:15 Prohlídka Zbrašovské aragonitové jeskyně   

10:20 - 12:20 Prohlídka areálu lázní, individuální prohlídka   

12:25 - 13:50 Prohlídka Hranické propasti     

14:00 Odjezd z Teplic nad Bečvou do Štramberku   

14:45 Příjezd do města Štramberk     

15:00 - 16:00 Prohlídka Štramberské trúby     

16:15 Odjezd ze Štramberka do Ostravy    

17:10 Příjezd na parkoviště na ulici 28.října v Ostravě   
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5. 4. Itinerář navržené trasy 

 

Den km 

Mezisoučet 

Místo Komunikace Příjezd Odjezd Poznámky km 

1 
0 0 Ostrava     8:00 

Sraz 7:45, 

odjezd 

  119 119 

Velké 

Losiny 11 10:00 17:15   

  119 238 Ostrava 11 19:15   

Příjezd 

účastníků 

2 
0 238 Ostrava     8:00 

Sraz 7:45, 

odjezd  

  40 278 

Karviná - 

Darkov 56/11/59/67 8:40 15:30   

  40 318 Ostrava 67/59/11/56 16:10   

Příjezd 

účastníků 

3 0 318 Ostrava     8:00 

Sraz 7:45, 

odjezd  

  69 387 

Teplice 

nad 

Bečvou 48/E462 9:05 14:00   

  40 427 Štramberk 47/E422/48 14:45 16:15   

  38 465 Ostrava 48/58   17:10 

Příjezd 

účastníků 
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5. 5. Cílové destinace 

Velké Losiny – zámek 

Jedná se o jednu z nejznámějších dominant obce Velké Losiny, která leţí na jiţním 

kraji obce, mezi zalesněnými kopci. Celý 

zámek (viz. obr. č. 13) v krajině působí 

jednotným dojmem. Prošel za mnoha staletí 

četnými úpravami, které jej postupně měnily aţ 

do současné podoby. Tu dnes tvoří především 

nejimpozantněji působící trojkřídlý areál tvz. 

vysokého zámku na severní straně 

charakteristickými trojpodlaţními arkádami 

(internet – 20). Temným obdobím historie 

zámku jsou velké čarodějnické procesy. Roku   

1678 povolala hraběnka Angelina Sybila Galle,  

rozená Ţerotínová, do Losin inkvizitora 

Františka Jindřicha Obliga z Edelstadtu, aby zde zahájil čarodějnické procesy, jimţ 

podlehlo na ţerotínských panstvích 56 nevinných lidí (internet – 21).  

 

Obr. č. 13 -  Zámek Velké Losiny (internet – 21) 

Obr. č. 14 -  Pohled na vstup do zámku (foto, 

Veronika Sobarňová 2010) 

Obr. č.  15 - park v areálu zámku (foto, Veronika 

Sobarňová 2010) 
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Lázeňský areál Velké Losiny 

Termální lázně jsou atraktivní pro svoji polohu v podhůří Hrubého Jeseníku, 10 km 

severovýchodně od Šumperka, v údolí řeky Desné, v nadmořské výšce 432 m. Příznivé 

klimatické podmínky a příjemné prostředí, tvoří rozsáhlý lázeňský park o rozloze 40 ha. 

Zde najdeme vysoké stoleté stromy a vzácné dřeviny z celého světa. Lázeňský park (viz. 

obr. č. 18) je kaţdým rokem na jaře vyhlášenou ozdobou okolí v době květu 

pestrobarevných azalek a rododendronů. Okolí termálních lázní nabízí mnoho příleţitostí 

pro volnočasové aktivity. Podnebí je zde podhorské, mírně dráţdivé a vlhké (internet – 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 – Lázeňská budova Velké Losiny (foto, 

Veronika Sobarňová 2010) 

Obr. č. 17 - Sirný termální pramen (foto, 

Veronika Sobarňová 2010) 

 

Obr. č.  18 – Lázeňský park (foto, Veronika Sobarňová 2010) 
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Muzeum papíru  - Velké Losiny 

Jedná se o národní  kulturní  památku.  Specializované Muzeum papíru (viz. obr. č. 

19) je nedílnou součástí velkolosinské Ruční papírny od roku 1987. V jeho stálých 

expozicích se návštěvníci mohou seznámit především s historickým vývojem a tradicemi 

starého papírnického řemesla a s počátky moderní průmyslové papírenské výroby v 

českých zemích. Se svým oborovým zaměřením na dějiny manufakturní papírenské výroby 

je jediným svého druhu v České  republice.  Spojení stěţejních funkčních a významových 

prvků papírny – klasické manufakturní výroby papíru a muzejní prezentace – v jeden 

kompaktní celek, vytváří atraktivní podobu ţivého muzea (internet – 23). 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Obr. č. 19 - Muzeum papíru (foto, Veronika Sobarňová 2010) 

                                 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  20 - Model prvního papírenského stroje (foto, Veronika Sobarňová 

2010) 
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Ruční papírna – Velké Losiny 

Velkolosinská papírenská 

manufaktura (viz. obr. č. 21) je dnes se 

svou několikasetletou tradicí nepřetrţité 

ruční výroby skutečnou "pamětnicí" a 

současně i ojedinělým zdrojem řady 

zajímavých informací o vývoji výrobní 

techniky. Jako technická památka 

například udrţuje dodnes v chodu 

několik technologicky i technicky velmi 

zajímavých zařízení. Ve výrobním procesu 

stále vyuţívá řadu tradičních pomůcek a 

poznatků minulých generací (internet – 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 -  Velkolosinská papírenská manufaktura 

(foto, Veronika Sobarňová 2010)   

 

Obr. č.  22 - Dílna výroby papíru (foto, Veronika 

Sobarňová 2010) 

 

Obr. č.  23 - Lis papíru (foto, Veronika 

Sobarňová 2010) 
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Lázeňský areál Karviná – Darkov, park lázní 

Lázeňské parky jsou chloubou lázní. Park v Léčebně Darkov má rozlohu 17 ha, byl 

zaloţen v roce 1900 a pyšní se mnoha staletými dřevinami. V období od května do září se 

zde konají promenádní koncerty. Lázeňský park (viz. obr. č. 24) plynule přechází do parku 

městského, jenţ obklopuje historické jádro města Karviná. Lázeňský park v areálu 

Rehabilitačního sanatoria je sice o něco menší a mladší, ale je rovněţ velmi příjemnou 

oázou, která navíc změkčuje poněkud strohý architektonický styl této léčebny (internet – 

24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 -  Lázeňský park (foto, Veronika Sobarňová 2010) 

 

Obr. č. 25 -  Společenský dům v lázeňském parku (foto, Veronika 

Sobarňová 2010) 
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Fryštát – zámek 

Empírový zámek Fryštát (viz. 

obr. č. 26) je jedinečnou památkou 

svého druhu ve zdejším regionu a 

představuje opravdový unikát v regionu, 

který byl původně předurčen k výlučné 

industrializaci. O této smutné 

skutečnosti svědčí i fakt, ţe se zámek 

Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří 

honosných zámků, které se na území 

města nacházely ještě ve 20. století. Od 

roku 1997 je zámek po rozsáhlé 

rekonstrukci přístupný veřejnosti. 

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříţe (viz. 

obr. č. 27) a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou 

„Lottyhaus“, se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po 

obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů. 

Z jiţní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boţeny Němcové) 

rozkládajícím se na ploše 36 ha. Ve střední části poblíţ bývalých koníren se nachází 

zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem (internet – 25).  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 -  Zámek Fryštát (foto, Veronika Sobarňová 

2010) 

Obr. č.  27 - Kostel Povýšení sv. Kříže (foto, Veronika Sobarňová 2010) 

 



Veronika Sobarňová : Různé typy minerálních pramenů v ČR 

2010                                                                                                                                      44 

Zbrašovská aragonitová jeskyně  

Zbrašovské aragonitové jeskyně leţí v 

údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad 

Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém 

evropského významu vzniklý současným 

působením atmosférických vod a teplých 

minerálních vod vystupujících z velkých 

hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří 

minerál aragonit (viz. obr. č. 30), dále tzv. 

gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

(viz. obr. č. 29) připomínající koblihy. 

Nejniţší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny 

plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční 

stálou teplotou 14°C. Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 

1926 (internet – 26). 

 

 

 

Obr. č. 28 -  Vstupní budova do jeskyně (foto, 

Veronika Sobarňová 2009) 

Obr. č. 29 -  Kulovité sintrové povlaky (foto, 

Veronika Sobarňová 2009) 

 

 

Obr. č. 30  - Minerál Aragonit (foto, Veronika 

Sobarňová 2009) 
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Areál lázní Teplice nad Bečvou 

Lázně Teplice nad Bečvou 

(viz. obr. č. 31) leţí v údolí, 

kterým protéká řeka Bečva. 

Nalezneme zde lázeňský park 

s jehličnatými a listnatými stromy, 

keři a uměleckými plastikami.  

Přímo v areálu lázní se nacházejí 

Zbrašovské aragonitové jeskyně a 

v blízké lesní rezervaci Hůrka je 

naučná stezka, která vede k 

Hranické propasti s jezírkem. V 

parku lázeňského areálu se nachází 

tradiční minigolfové hřiště (viz. 

obr. č. 32). Hned vedle najdete 

také tenisové kurty (internet – 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31 - Lázně Teplice nad Bečvou (foto, Veronika 

Sobarňová 2009) 

 

Obr. č. 32 - Mini golf v areálu Lázní Teplice nad Bečvou (foto, Veronika 

Sobarňová 2009) 
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Hranická propast 

Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky „Hranická propast" 

(viz. obr. č. 34). Její suchá část, do níţ lze volně nahlédnout, má hloubku -69,5 metrů, v 

zatopené části je nejnovějším měřením z roku 2006 potvrzena hloubka dalších -220 m. 

Celková hloubka je tedy zatím -289,5 metru, dna dosud nebylo dosaţeno (internet – 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33 – Chodník k Hranické propasti (foto, Veronika Sobarňová 2009) 

 

Obr. č. 34 - Pohled na Hranickou propast (foto, Veronika Sobarňová 2009) 
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Štramberská trúba 

Štramberská trúba (viz. obr. č. 35) je typickou stráţní tvrzí první poloviny 14. 

století. Podobá se v mnohém jiným českým hradům té doby. Zůstává však záhadou, kdy 

byl postaven. Hrad měl pravděpodobně původně slouţit k dohledu nad obchodní cestou z 

Opavska do Uher, která vedla na sever od Štramberku a ve městě se kříţila se stezkou 

vedoucí z Olomouce do Slezska. Řetěz takovýchto tvrzí byl zbudován k ochraně Moravské 

brány a podél obchodních cest do Slezska a Uher. O původu stavby nám mnoho neprozradí 

ani její jméno. Mohlo vzejít z německého slova „Strahlberg“, coţ znamená zářící nebo 

jasnou horu - štramberský hrad totiţ stojí na vápencovém kopci (internet – 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35 - Pohled na Štramberskou trúbu (foto, Veronika 

Sobarňová 2008) 

 

Obr. č. 36 -  Výhled ze Štramberské trúby (foto, Veronika 

Sobarňová 2008) 
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6. Závěr 

Cílem této práce, bylo poskytnutí informací o různých typech minerálních pramenů, 

které vyskytujících se v České republice. Napřed jsem si podle mapy a na internetu 

vyhledala výskyt a druhy pramenů. Posléze jsem nashromáţdila velmi zajímavý a rozsáhlý 

zdrojový materiál literárních podkladů a pokusila se ho v co největší šíři zahrnout do této 

práce.  

Díky těmto materiálům jsem získala přehled o výskytu a vývoji minerálních 

pramenů, jejich chemické vlastnosti a historii vývoje v oblasti jejich čerpání. Součástí této 

práce byly také návštěvy několika míst s výskytem minerálních pramenů a jejich okolí na 

Moravě a ve Slezsku, ke kterým jsem vytvořila fotografickou barevnou dokumentaci a 

itinerář, o kterém se zmiňuji ve své práci. 

Při studiu z pohledu studenta cestovního ruchu jsem nemohla zapomenout navštívit 

i okolní památky, které podle mého mínění k prohlídce lázeňských parků a kolonád patří.  
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Obr. č. 35: Pohled na Štramberskou trúbu (foto, Veronika Sobarňová 2008) 

Obr. č. 36: Výhled z trúby (foto, Veronika Sobarňová 2008) 
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Tab. č. 2. Geomorfologické členění oblastí ČR 

                 (http://www.treking.cz/regiony/subprovincie.htm - vlastní úprava) 

 

 

 

 

 

 


