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Anotace 
 

Tato práce se zabývá lázeňstvím na Hodonínsku. Na začátku je popsána geologická 

struktura zkoumané oblasti. V těchto této kapitole je popsán hodoníský okres, jeho 

lokalizace a informace, které se týkají města Hodonín a jeho geologické struktury. V další 

kapitole je popsána historie a vývoj lázeňství. V následující kapitole je představen obor 

balneologie. Dělení minerálních vod a vznik a vývoj hodonínských lázní jsou zmíněny v 

následující kapitole. V poslední kapitole je zmíněn přínos hodoníských lázní pro město 

Hodonín a jeho okolí a pro geovědní turisty představena zajímavá místa, která se týkají 

lázeňství a minerálních vod. 

 

Klíčová slova: Hodonín, lázeňství, jodobromová voda, balneologie 

 

Summary 

 

The thesis deals with the spa industry in the Hodonín region. At the beginning, the 

geological structure of the examined area is described. The Hodonín district, the location 

and the information concerning the Hodonín town and its geological structure are 

described in these chapters. In the next chapter, the history and development of the spa 

industry are described. Balneology is introduced in the following chapter. The division of 

mineral waters and the creation and development of the Hodonin spa are mentioned in the 

following chapter. In the last chapter, the benefits of the Hodonin spa for the Hodonin 

town and its surroundings are indicated and local sights, related to the spa industry and 

mineral waters, for geoscience tourists are introduced. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

µg – mikrogram 

µg/den – mikrogram na den 

µg/l – mikrogram na litr 

µg/m
3
 – mikrogram na metr krychlový 

atd. – a tak dále 

ČR – Česká republika 

g – gram 

g/kg – gram na kilogram 

g/l – gram na litr 

J
-
 - jodidový iont 

J2 – elementární jod 

Js – jmenovitá světlost 

kg – kilogram 

km – kilometr 

km
2
 – kilometr čtverečný 

l/sec – litr za sekundu 

m – metr 

m
3
 – metr krychlový 

mg – miligram 

mg/l – miligram na litr 

mil. – milion 

mm – milimetr 

MND – Moravské naftové doly 

n.p. – národní podnik 

NPK – nejvyšší přípustná koncentrace 
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1 ÚVOD, CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tématem mé bakalářské práce je lázeňství na Hodonínsku očima geovědního 

turisty. Práci je zaměřena na historický původ lázeňství a balneologie a stěžejní část je 

věnována vzniku a vývoji lázní v Hodoníně. 

Přírodní léčivé zdroje hrají svou roli na poli lázeňství již od nepaměti. Otázka 

odkud se bere teplá voda ze země nedala spát už lidem v pravěkých dobách. Vznikalo plno 

mýtů, pověstí a hypotéz. Historie evropského lázeňství sahá až do starověkého Řecka a 

Říma. Ve starověkém Řecku ze začátku vodu používali převážně k hygienickým úkonům. 

Studená voda byla pro mladé a teplá jen pro staré a nemocné. S postupem času přibývalo 

obliby teplé vody. Lidé si začínali dopřávat uvolnění ve zdobených vanách, do kterých si 

nalévali teplou vodu. Ve starověkém Římě šli ještě dál a nechávali si doma stavět 

koupelny, tzv. balnea nebo balnearia. Později začaly vznikat i veřejné lázně, ve kterých 

bývaly i např. kosmetické salóny. V takových lázních byla používána především voda 

z termálních pramenů, ale léčilo se také bahnem, baňkami i pitnou kůrou, při které se pily 

vody z minerálních pramenů. Léčebné koupele byly předepisovány nemocným a zpočátku 

trvaly dlouhé hodiny. S postupem doby se délky procedur zkracovaly. Ovšem lázně nebyly 

vždy spojeny pouze s přírodními léčivými zdroji. Jako doklad toho nám mohou posloužit 

lázně v Jeseníku, kde byl nahrazen přírodní léčivý zdroj využitím obyčejné studené vody 

podávané v rozmanitých aplikačních formách. 

České lázeňství zažilo svou největší expanzi na konci 18. a během 19. století, kdy u 

nás byla založena řada lázeňských měst a mnohá již existující byla rozšířena a 

rekonstruována. Epocha velkorysého budování lázní poté vrcholila na přelomu 19. a 20. 

století. Tradice českého lázeňství sice není tak stará jako ve starověkém Řecku a Římě, ale 

naše lázeňství získalo proslulost a zasloužené uznání po celé Evropě. 
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2 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

2.1 Lokalizace regionu Hodonínsko 

Hodonínsko (Obr. 1) je region ležící na jižní Moravě, který v sobě zahrnuje tři 

okrsky Slovácka: hodonínský, kyjovský a veselský, do něhož patří i Strážnice a Velká nad 

Veličkou (Jiříček, 2009). 

 

Obr. 1: Vyznačení regionu Hodonínsko (Internet – 6) 

2.1.1 Slovácko 

Slovácko jako takové, je svérázný kraj s dosud velmi živými folklorními tradicemi, 

kraj ovocných sadů a vinic, borových lesů a voňavých luk, ale i ploché písčité nivy při toku 

řeky Moravy, kraj s velmi bohatou historií, v němž se začaly psát první kapitoly našeho 

současného státu, státu Čechů a Moravanů. Po staletí bylo dolní Pomoraví zároveň i 

hraničním územím, sousedícím s Horními Uhry, tj. dnešním Slovenskem. Se vznikem 

Československa v roce 1918 se situace změnila a Slovácko se stalo vnitrozemím, ovšem od 
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roku 1993 je opět vše při starém a hřbety Bílých Karpat a řeka Morava jsou znovu hranicí 

dvou samostatných států (David, 2005). 

Horopisně spadá oblast Slovácka do západních Karpat, nížiny na jihu a východě do 

západopanonské pánve. Velkou severozápadní část tvoří celek Ždánický les, střední část 

tvoří celou Kyjovská pahorkatina. Nejvýchodnější část je tvořena Vizovickou vrchovinou a 

Bílými Karpatami a od jihu pak pronikající oblast Dolnomoravského úvalu (David, 2005). 

2.1.2 Geografie Hodonínska 

Hodonínsko samotné hraničí na severu s vyvýšenými pahorky Ždánického lesa a 

Chřibů, kterými je i klimaticky izolováno od brněnské části. Odtud směrem k jihovýchodu 

se rozkládá mutěnická tabule, někdy zvaná dyjsko – moravská, s mírně kopcovitým 

terénem. Zcela na jihu se rozkládá Dolnomoravský úval s nivou řeky Moravy, která je 

zároveň i hranicí Moravy se Slovenskem. Je lemována lužním lesem, za nímž vystupují 

hřbety Bílých Karpat. 

Bráno po stránce geologické, spadají severní pahorky do ždánicko - hustopečské 

jednotky, která byla spolu s bělokarpatskou jednotkou na jihu sunuta desítky kilometrů 

k severozápadu na svahy Českého masivu. Prostor mezi těmito jednotkami je vyplněn 

severními výběžky vídeňské pánve, které jsou tvořeny sedimenty mladších třetihor 

(neogénu). Jedná se o usazeniny mořského dna, což dalo celé mutěnické tabuli i 

hodonínské oblasti plochý, nížinný charakter (Jiříček, 2009). 

2.1.3 Město Hodonín 

Samotné město Hodonín a jeho nejtěsnější okolí je ohraničeno na jihu řekou 

Moravou a na ostatních stranách vějířem obcí (Lužice, Mikulčice, Dolní Bojanovice, 

Mutěnice, Dubňany, Ratíškovice a Rohatec), jenž jsou ve vzdálenostech od 4 do 8 km. 

Nejbližší obce jsou pak Lužice a Rohatec. Tou nejvzdálenější jsou Mutěnice. Město 

Hodonín leží v jižní části Dolnomoravského úvalu. Průměrná nadmořská výška města se 

pohybuje kolem 170 m, sklon povrchu je směrem k jihu až jihovýchodu. Národopisně tvoří 

Hodonín významné středisko Slovácka a to jeho jihozápadní část zvanou Podluží. Město 

Hodonín má průměrnou roční teplotu 9,5 
o
C a je tak i nejteplejším místem celého okresu, 

kraje i Moravy (Čada et al., 1979). 
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2.2 Geologická stavba Hodonínska 

Území Hodonína je geograficky součástí flyšového pásma Karpatského oblouku, 

který byl vytvořen alpinským vrásněním ve třetihorách. Mořské sedimenty neogenního 

moře vídeňské pánve byly při horotvorných pohybech nasunuty od jihu k severu na Český 

masiv v podobě příkrovu. Usazeniny neogenního moře se skládají z mořských brakických i 

sladkovodních sedimentů a většinou je tvoří písky, jíly, pískovce, slepence, štěrky, vápence 

atd. (Čada et al., 1979). 

Vídeňská pánev je velmi komplikovaný systém příkopů a hrástí, které byly během 

neogénu různě vyplňovány, erodovány a měnily tak svůj reliéf. A právě díky této stavbě a 

pozici pánve byly vytvořeny vhodné podmínky pro nahromadění kapalných a plynných 

uhlovodíků, tj. ložiska ropy a zemního plynu (Chlupáč et al., 2002). 

Ložiska plynu a ropy se zde nalézají v hloubkách 600-1000 m, někdy i hlouběji. 

Hlavním centrem výskytu jsou Lužice a Mikulčice (Čada et al., 1979). 

Kromě ropy a zemního plynu se ve vídeňské pánvi vyskytují i lignitové sloje, které 

se zde taktéž těžily (Chlupáč et al., 2002). 

Lignitové sloje se vyskytují ve vrstvách panonského stáří v hloubkách od 0 do 300 

m o mocnosti 2-5 m. 

Dále se zde nalézají značné zásoby neogenních jílů a slínů, které se staly důležitými 

stavebními surovinami, které využívaly především hodonínské cihelny. Neogenní písky 

v okolí Kyjova sloužily dříve jako surovina pro sklářský průmysl v Kyjově a Dubňanech. 

Zvláštností Hodonína je pramen léčivé jodové vody, který byl objeven v polovině 

minulého století při pokusném naftovém vrtu. 

Geomorfologická stavba oblasti souvisí s vývojem reliéfu vnějšího karpatského 

flyšového pásma. Ve starších čtvrtohorách, v důsledku střídání studených a teplých období, 

došlo k silnému mechanickému zvětrávání a k odnosu materiálů. Údolí byla zaplněna 

říčními nánosy, které vytvářely rozsáhlé údolní nivy, jejichž vrstvy jsou 

mladočtvrtohorního stáří. V teplejších a vlhčích obdobích se řeky zařezávaly do svého 

podloží a vytvářely říční terasy. Kromě říčních sedimentů je hodonínská oblast bohatá na 

sedimenty větrného původu, do nichž patří jednak spraše, ale hlavně váté písky vyskytující 

se především severně a severozápadně od Hodonína, od Mutěnic na východ směrem na 
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Rohatec a dále až do Bzence. Mocnost vátých písků se pohybuje v rozmezí 2-30 m. Od 

první poloviny 19. století byla celá oblast vátých písků zalesněna lesem Doubrava. Tím 

byla pohyblivost této „Moravské Sahary“ podstatně zastavena a Hodonínsko získalo 

klimaticky vyrovnanější charakter (Čada et al., 1979). 

3 ZALOŽENÍ A VÝVOJ LÁZNÍ NA HODONÍNSKU 

3.1 Historie lázeňství 

Využívání  přírodních léčivých zdrojů, koupelí, lázní, pití vod a lázeňského léčení  

hrály v lékařství odedávna velkou roli jako jeden z nejstarších způsobů terapie. V blízkosti 

zdrojů, především okolo termálních a minerálních vod využívaných ke koupelím a pití, 

vznikala postupem času léčebná místa. U zrodu lázeňských míst však nebyly vždy pouze 

přírodní zdroje. Někdy silná osobnost reformátorského léčitele prosadila nové metody, jenž 

využívaly třeba jen obyčejné studené vody v rozmanitých aplikačních formách k léčení, a 

tím přispěla k vytvoření renomovaných léčebných míst. Tak tomu bylo v dnešních Lázních 

Jeseník, díky Vincenci Priessnitzovi a o necelou generaci později v bavorském 

Wörishofenu zásluhou faráře Sebastiana Kneippa. 

Pestré dějiny lázeňství a lázní zapadají svým obsahem nejen do dějin lékařství, ale i 

do dějin kulturních a nemálo i do dějin přírodních věd a techniky. K dějinám lázeňství je 

k dispozici velmi bohatý materiál zahrnující archeologické nálezy starých jímání pramenů, 

různé pomníky a votivní dary, bazény, koupací vany, zbytky lázní s ohřevem vody, 

ústředním topením a dochovanými vodovody. Mnoho podrobností o lázních a o životě 

okolo nich popsali už antičtí autoři ve svých spisech, kterým se později v době renesance 

dostalo velkého rozšíření a od vynálezu knihtisku se uveřejnilo dnes již nepřehlédnutelné 

množství spisů o jednotlivých lázních, vodách, o pití vod a léčení koupelemi. Dalšími 

dobovými doklady jsou veduty, pohlednice, plakáty a suvenýry, které dokreslují někdy 

realisticky, jindy humorně a satiricky lázně a život v nich (Křížek, 1987). 

V různých dobách se používání koupelí a lázní z důvodů hygienických prolínalo se 

zásahy vysloveně léčebnými, s procedurami sloužícími otužování, ale i se společenskými 

koupelemi takzvaně pro radost, stejně jako s mysticko - nábožensky motivovanými 

aplikacemi vody ke koupelím a k pití. 
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Vědní obor, jenž se zabývá lázeňstvím, se nazývá balneologie. V prvé řadě v sobě 

balneologie zahrnuje balneoterapii jakožto léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu. Na 

rozdíl od minulosti, se dnešní balneologie neomezuje jen na přírodní léčivé zdroje, ale 

kombinuje toto léčení i s dietoterapií, pohybovou léčbou, masážemi, a dalšími fyzikálními 

procedurami a konečně i s léčbou medikamentózní. 

K balneologii se pojí i celá řada vysloveně nelékařských oborů přírodovědných a 

technických, jako jsou např. hydrogeologie, balneobiologie, balneografie, klimatologie, 

meteorologie. 

Lázně a lázeňství nejsou rozděleny rovnoměrně po celém světě. I když se odedávna 

využitelné přírodní zdroje vyskytovaly na různých místech, zůstalo lázeňství v našem slova 

smyslu převážně evropskou záležitostí a jen menším dílem se vyvíjelo také v Asii, 

především v Číně, Japonsku, Indii a Rusku. Nejstarší tradice lázeňství v Evropě jsou 

v Itálii, dále v Německu, ve Francii, Španělsku a v Polsku. V anglosaských zemích a 

v Americe nebylo v minulosti lázeňství příliš rozšířeno.  

Tradice našeho lázeňství jsou podstatně mladší, než je tomu v jižní Evropě a 

v zemích středomořské oblasti s antickými vzory. I přesto naše lázeňství dosáhlo 

v minulosti mimořádného věhlasu i vážnosti v evropském měřítku a také své místo 

v dějinách lékařství a balneologie. Jako důkaz lze uvést Karlovy Vary, které sehrály 

významnou úlohu, že si udržely své vedoucí postavení jak v dobách, kdy se tam téměř 

výhradně podávaly předlouhé koupele, tak i později, kdy se naopak pitná léčba stala na čas 

výhradním léčebným prostředkem (Křížek, 1987). 

3.2 Balneologie 

Balneologie je léčebný obor bez vlastního orgánového systému působení. Proto 

neexistuje „univerzální“ balneolog, ale pouze internista, urolog, gynekolog atd. léčící 

přírodními léčebnými prostředky, spolu s dalšími např. medikamenty. 

 Balneologie tvoří soustavu s fyziatrií a rehabilitační léčbou. Přírodní léčivý 

prostředek musí mít průkazný účinek, mechanismus účinku, indikace a kontraindikace. 

U primitivních lidí se dostalo léčení do rukou jedinců s většími, utajovanými a nebo 

děděnými znalostmi, včetně schopností psychického ovlivňování, jako je sugesce, rituál, 
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halucinogeny. Psychické ovlivňování, neboli psychoterapie, je i součástí moderní 

medicíny. 

Léčení se soustřeďovala u pramenů, vývěrů plynů, v chrámových okrscích a 

klášterech. Následně vznikala i centra, kde se léčilo i režimem, spánkem, dietou a drogami, 

pěstovaly se léčivé rostliny a vyučovalo se lékařství. Lazebnictví s podílem ranhojičství, 

napravování a péče o zdravé se následně osamostatnilo (Špišák et al., 2010). 

Prostý lid sbíral léčivé byliny a rozlišoval vodu na „živou“, což je tekoucí, vhodná 

k pití a ke koupelím, a na vodu „mrtvou“, za níž se považuje nebezpečná, stojatá voda, 

v tůních a bažinách.  

Prameny, studánky a studně byly chráněny, čištěny a uctívány. Vody měly své víly 

a nymfy, ochranu svatých, kostely a kaple. Bažiny měly své bludičky (vývěry metanu), 

které škodily. Ke vzniku lázní a léčebných zdrojů se vázaly báje a pověsti, jednou o vlivu 

nadpřirozených sil, jindy o významných osobnostech např. založení Karlových Varů 

Karlem IV. 

V civilizovaných oblastech byly lázně soukromé i veřejné. Byly známkou bohatství 

a životní úrovně. V arabském světě byla voda v domě známkou bohatství. V římském 

impériu byly vybaveny vzduchem chladným i horkým, vanami, bazény, párou, 

tělocvičnami i masážemi (Špišák et al., 2010). 

3.2.1 Balneoterapie 

Balneoterapie je lékařská věda o lázeňské léčbě, založené především na využívání 

fyzikálních a chemických vlastností tzv. přírodních léčivých zdrojů či příhodného klimatu 

některých lázeňských míst (Špišák et al., 2010). 

3.2.2 Balneotechnika 

Balneotechnika je obor na hranici přírodních a technických věd a zabývá se 

jímáním, využitím, rozmístěním a ochranou léčivých zdrojů využívaných v lázeňských 

procesech i technickou infrastrukturou lázeňských zařízení a míst. Z balneotechniky lze 

oddělit tzv. kryotechniku, což je obor zabývající se výhradně přírodními léčivými zdroji. 

Někdy je z balneotechniky oddělena také tzv. zřídelní geologie (Špišák et al., 2010). 
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3.2.3 Lázeňská klimatologie 

Lázeňská klimatologie je obor, který se věnuje vlivu klimatu na lidský organismus. 

Nezbytnou podmínkou vzniku a existence lázeňského místa jsou přírodní léčebné lázně, 

zakládané v blízkosti zdrojů minerálních vod, zřídelních plynů či ložisek slatin a rašelin a 

v místech s příhodnými klimatickými podmínkami (Špišák et al., 2010). 

3.3 Přírodní léčivé zdroje 

3.3.1 Dělení minerálních vod 

Minerální vody v nejširším slova smyslu jsou takové vody, které se od prostých 

podzemních vod liší svým složením. V užším slova smyslu se rozumí minerálními vodami 

ty vody, které mají pro své chemické a fyzikální vlastnosti určitý fyziologický účinek na 

lidský organismus. Jsou to vody, které se od prostých podzemních vod liší množstvím 

nebo druhem rozpuštěných solí a plynů nebo teplotou. 

Dále musí minerální léčivé vody vyhovovat dalším podmínkám: 

a) Vedle svého chemického složení nebo fyzikálních vlastností musí mít stálé, 

vědecky prokázané a pro lidské zdraví tak užitečné účinky, že se jich využívá 

k léčebným účelům. 

b) Jsou naprosto zdravotně nezávadné a vyhovují zásadním hygienickým 

požadavkům. 

c) Pro léčebné účely se jich využívá ve stavu, ve kterém se vyskytují v přírodě 

nebo po úpravě, která nezpůsobila jejich podstatné fyzikální nebo chemické 

změny. 

Klasifikace minerální vody: 

a) Podle teploty na studené a teplé, kde hranici tvoří teplota 20 
o
C. Vody s teplotou 

od 20 
o
C do 37 

o
C se nazývají termální, s teplotou od 37 

o
C do 50 

o
C jsou vody 

hypotermální a vody o teplotě nad 50 
o
C se nazývají vřídla. 

b) Podle osmotického tlaku se dělí minerální vody na: hypotonické s množstvím 

rozpuštěných solí 1-8 g/kg vody, isotonické s koncentrací  8-10 g/kg vody a 

hypertonické minerální vody s množstvím vyšším než 10 g/kg. 
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c) Podle chemického složení jsou východiskem pro chemickou klasifikaci anionty. 

Dělí se na minerální vody alkalické (s převahou iontů kyseliny uhličité), slané 

nebo muriatické (s převahou iontů chloru), síranové nebo sulfatické (s převahou 

iontů kyseliny sírové). Minerální vody s převahou kationtů se dělí na vody 

zemité (obsahují v podstatném množství ionty vápníku), salinické (obsahují v 

podstatném množství ionty kyseliny sírové a sodíku) a ryzí hořké (obsahují v 

podstatném množství ionty hořčíku a kyseliny sírové). 

Dále se přihlíží k obsahu volného CO2 (obsah CO2 vyšší než 1 g na kg vody 

nazýváme kyselky), k obsahu sirovodíku, k iontům arsenu, jodu, bromu, k prvkům 

radioaktivním apod. (Přerovský et al., 1957). 

3.4 Přírodní jodové minerální vody v balneologii 

Již před více než dvěma tisíci lety byly na základě zkušeností a empirie používány 

některé organické sloučeniny jodu, a to převážně v prevenci strumy. Rozšíření této 

choroby bylo hojnější v horských oblastech než v nížinách. Bylo to dáno tím, že 

obyvatelstvo přímořských oblastí bylo dostatečně saturováno jodem z mořských ryb, 

ústřic, mušlí a sépií, i když slaná mořská voda obsahovala vždy jen malé množství jodové 

soli. Struma byla vždy spojována se „špatnou vodou“. 

Ve středověku byly známy vody, jejichž pití vedlo ke snížení výskytu strumy. Jako 

důkaz jsou uvedeny dnešní rakouské lázně Bad Hall, kde byly proslulé jodové slané vody 

již ve 14. století používány k léčení této choroby. Voda byla plněna do džbánků a 

rozesílána do Horního Rakouska a Štýrska. Touto vodou byl dokonce zaděláván chléb a 

další pečivo s profylaktickým účinkem (Benda, Sadílek, 1998). 

První klinické pokusy při léčení strumy touto přírodní minerální vodou prováděl 

Karl Haller ve Vídni v roce 1837. Bylo to v době, kdy byl jod jako prvek objeven a 

izolován francouzským chemikem Bernardem Courtoisem při výrobě ledku na střelný 

prach z louhu připravovaného z pálených mořských řas. Zanedlouho se začalo s výrobou 

jodu nejprve z mořských řas v různých přímořských zemích. V polovině 19. století byl 

v Itálii získáván jod ze slaných, na jod bohatých vod v Bechi a později v Salsomaggiore. 

V poslední době jsou asi tři čtvrtiny světové produkce jodu získávány výrobou z chilského 

ledku. 
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Od dvacátých let 19. století se jod stal nejpoužívanějším prvkem v medicíně. 

Nejprve jako desinfekční prostředek, kdy jodová tinktura svým antiseptickým a 

antimykotickým účinkem silně ovlivnila léčebné postupy. Později se jod uplatnil jako 

součást léků při léčbě tuberkulózy, skrofulózy a k podpoře resorbce u zánětlivých afekcí 

v revmatologii a gynekologii. Jod se prosadil i při léčbě kožních onemocnění a při léčení 

lues. 

Ve druhé polovině 19. století se zvýšil počet lázní s přírodní slanou jodovou vodou. 

Jodové minerální vody byly v Darkově analyzovány v roce 1862 a první lázeňská budova 

pro pacienty byla otevřena v roce 1871. Ve stejné době se v Bad Hallu začínaly podávat 

jodové vody nejen ve formě koupelí, nýbrž i vnitřně u očních onemocnění. 

Po roce 1910 z jodových lázní vymizela lues jako indikace k lázeňskému léčení. 

Postupně se jodové lázně zaměřovaly na léčení nemocných s arteriosklerózou, hypertenzí a 

oběhovými chorobami. Začalo také lázeňské léčení některých onemocnění kožních, 

krčních a nosních, nervových, poúrazových stavů a chorob močových cest. U dětí to byl 

tzv. „lymfatismus“, alergické stavy, některé kostní choroby a velmi úspěšná byla i lázeňská 

léčba spojená s podáváním jodových koupelí u osteomyelitidy. 

Pro studium jodu při lázeňském léčení vznikl v rakouských lázních Bad Hall 

Paracelsův výzkumný ústav a četné další poznatky o jodových minerálních vodách se 

nalézají v monografii Wulfsonové z Centrálního moskevského výzkumného 

balneologického ústavu z roku 1973. V stejném roce započal rozsáhlý výzkum 

hodonínských jodobromových vod, kterého se účastnila pracoviště Výzkumného ústavu 

balneologického z Mariánských Lázní (Benda, Sadílek, 1998). 

3.4.1 Jod v lidském organismu 

V těle dospělého člověka je obsah jodu asi 6-14 mg. Více než polovina tohoto 

množství se vyskytuje ve štítné žláze, tj. okolo 7 mg. Celkové množství jodu v krvi 

dosahuje asi 0,5 mg, z toho 50% je organicky vázáno na proteiny a zbytek je v podobě 

ionizovaného jodidu. Hladina jodu v krvi bývá zvýšena při těžké tělesné práci nebo při 

menstruaci. V létě je hladina jodu vyšší než v zimě.  

Ústy přivedený jod v každé formě je rychle a zcela úplně resorbován v žaludku a 

v tenkém střevě. Vylučování jodu do moči a do žlázového sekretu začíná už po několika 
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minutách. Maximální obsah jodu v krvi je dosažen asi po dvou hodinách po perorálním 

podání. 

Jod z jídla a nápojů je asi z 80% zachycován štítnou žlázou. Není rozlišováno mezi 

jodovými formami (jodidy a jodičnany), protože jsou obě stejně účinné. Přebytečný jod se 

vylučuje hlavně močí, největší část během 12-ti hodin, v malé míře i slinami (Benda, 

Sadílek, 1998). 

Jod plní při některých pochodech lidského organismu nezastupitelnou funkci a je 

proto nezbytný pro zdravý vývoj lidského organismu. Denní spotřeba jodu je odhadována 

na 100 – 200 µg a jeho nedostatek se pak projevuje především poruchami štítné žlázy. 

V souvislosti s dřívějším výskytem strumy byla v minulosti věnována velká pozornost 

obsahu jodu v potravinách. Výsledky ukázaly, že ve většině zemí je přísun jodu do 

organismu nižší, než je jeho skutečná potřeba. Nejvýznamnějším zdrojem jodu jsou 

zejména mořské ryby, tuky, brambory, obiloviny, špenát, mrkev a mléko. Jodový pokles se 

zpravidla nahrazuje přídavkem jodidu draselného do kuchyňské soli (Benda et al., 1978). 

Funkce jodu a jodidu je v organismu stejně účinná, neboť se mohou lehce vzájemně 

přeměňovat. Do organické vazby je vestavěn elementární jod. Pro účinek přijatého jodu je 

stejně platné, jestli byl přísun docílen potravou, pitím, inhalací nebo vstřebáním z kůže.  

Jod byl jedním z prvních rozpoznaných esenciálních prvků a je nezbytnou složkou 

potravy pro tvorbu hormonů vztahujících se k štítné žláze, které jsou jedním z hlavních 

mechanismů kontroly a řízení organismu. 

Nadbytek jodu může vyvolávat jodové akné, alergie, hypertyreózu nebo adenomní 

uzly. Nadbytek hormonů štítné žlázy v krvi vyvolává zvýšení látkové přeměny, srdečního 

minutového objemu a nervové vzrušivosti. 

Při nedostatku jodu, což je méně jak 50 µg/den, nemohou být hormony dostatečně 

produkovány, což může mít za následek řadu syndromů jako např. hypotyreózu, strumu, 

poruchu mentálních funkcí, poruchy tělesného vývoje a sníženou tělesnou a duševní 

aktivitu, u nitroděložního vývoje sklon k potratům, vrozené vývojové vady, zvýšenou 

mortalitu perinatální a kojeneckou. Další snížení pod 20 µg/den pak může vést ke vzniku 

nervové formy kretenismu. Nedostatek jodu je kritický hlavně v prvním trimestru 

těhotenství, vede i k ohrožení dalšího vývoje dítěte (Benda, Sadílek, 1998). 
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3.4.2 Původ zdrojů přírodních jodových minerálních vod 

Jod je prvek, který se v přírodě nevyskytuje v minerálech, neboť jeho soli jsou ve 

vodě dobře rozpustné. Vyskytuje se v nepatrném množství v mořské vodě. Ke zvýšené 

koncentraci jodidů dochází ve zbytkových roztocích, které vznikají při zahušťování mořské 

vody odpařováním (Benda et al., 1978). 

Tak vznikají solanky, což je všeobecné označení vod se značně zvýšenou 

koncentrací solí různého druhu. Pojem „solanky“ označuje vody některých slaných jezer 

aridních oblastí, podzemní vody i roztoky vzniklé např. odpařováním mořské vody nebo 

podpovrchovým vyluhováním solných ložisek (internet - 1). 

Odpařováním a následným zhuštěním mořské vody vznikají jodobromové solanky 

evaporitního typu. Obsah jodidů dosahuje pouze jednotek mg/l při celkové mineralizaci 

vody přes 100 g/l a více. 

K markantnímu zvýšení koncentrace jodidů dochází pouze při životních pochodech 

v tělech organizmů. Základní složkou jodových vod je buněčná voda, vytěsněná 

z mořských mikroorganismů současně s tvorbou živičných látek z organické hmoty. Tento 

druh jodových vod se nazývá jodobromové solanky naftového typu. Obsah jodidů v těchto 

vodách dosahuje desítky mg/l při relativně nízké celkové mineralizaci vod v desítkách g/l. 

Jen tento typ vod je balneologicky využíván jako minerální jodové vody (Benda et al., 

1978). 

Jodové vody se v Evropě vyskytují většinou ve spojitosti s ložisky živic, pokud se 

lehčí ropa a plyny druhotně nepřemístily. Nacházíme je v třetihorních sedimentech alpsko-

karpatské předhlubně (jižní Německo, Rakousko, v ČR na jižní Moravě a na Ostravsku, 

v jižním Polsku a v jihozápadní části Ukrajiny). Dále v třetihorních sedimentech severního 

a jižního Kavkazu a ve třetihorních sedimentech v Rumunsku, Maďarsku a Itálii. 

Nejvyšší obsahy jodidů se vyskytují tam, kde mateční buněčná voda není příliš 

míšena s vodami jinými a je uzavřena v pórech jílovitých sedimentů. Pro využití jsou 

vhodné takové oblasti, kde byly v přírodních podmínkách tlakem nadložních vrstev tyto 

vody z pórů jílovitých sedimentů vytlačeny do písčitých vložek horninového komplexu a 

smíšeny tak s vodou, obsaženou v pórech písků. Jen z těchto písčitých poloh lze získat 

zdroje vod s využitelnou vydatností. Mezi vydatností zdrojů a obsahem jodidů ve vodě je 

obecně nepřímá závislost. Čím vyšší je vydatnost zdrojů, tím nižší je obsah jodidů ve 
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vodách. Pro racionální využití je třeba mezi těmito vlastnostmi zdrojů nalézt relativní 

optimum. Z tohoto hlediska lze považovat obsahy jodidů nad 35-40 mg/l ve vodách 

z prakticky využitelných zdrojů za vzácné a tyto zdroje považovat za vysoce kvalitní 

(Benda et al., 1978). 

3.4.3 Jodové vody v oblasti Hodonína 

Jodobromové solanky v oblasti Hodonína se nacházejí v třetihorních sedimentech 

vídeňské pánve. Jsou vázány na písčité vložky v jílovitém horninovém komplexu, ve 

kterých se vyskytují společně s živičnými ložisky. Obsahy jodidů jsou zde běžně 20 – 50 

mg/l. Vzácně jsou vyšší do 70 mg/l a výjimečně 130 mg/l. 

Podle obsahu jodidů a celkové mineralizace lze hodonínské vody ve srovnání 

s jinými evropskými vodami řadit k jodovým vodám vysoké až nejvyšší kvality. 

Jodové solanky v oblasti Hodonína a Vacenovic jsou uloženy v plošně menších a 

tektonicky více porušených písčitých vložkách. Jodové solanky v oblasti Poddvorova a 

Josefova jsou uloženy v plošně rozsáhlém a mocnějším horizontu tzv. labského písku. 

Ostatní oblasti jodových vod v československé části vídeňské pánve nedávají předpoklady 

pro získání zdrojů balneologicky využitelných jodových vod, a to z důvodů těžby nafty, 

úložným poměrům i geografickému umístění (Benda et al., 1978). 

3.4.4 Historie průzkumu a využití jodových vod v oblasti Hodonína 

Jodové solanky byly objeveny jako vody ložiskové při průzkumu a těžbě nafty, se 

kterou se společně vyskytují v sedimentárním horninovém komplexu. Z počátku byl u 

těchto vod sledován pouze chemismus jako určité kritérium pro ložiska živic.  

Jodové solanky těžené s naftou byly nežádoucím odpadním produktem při její těžbě 

a byly proto brzy činěny pokusy o jejich využití v jiných odvětvích. Nejprve k léčebným 

účelům, později k výrobě jodu. 

Vrty s vodními horizonty jodových vod v oblasti Hodonína byly navrženy už v roce 

1951 k lázeňskému využití. V roce 1953 byl vypracován geologický posudek pro 

vacenovickou a milotickou oblast pro balneologické využití tamních jodových vod na 

základě negativních vrtů naftového průzkumu. Zároveň s tím byl proveden výzkum 
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odstraňování naftových příměsí z jodových vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 

v Brně. V letech 1960 – 1969 byl pak prováděn další rozsáhlý průzkum zdrojů 

jodobromových solanek na základě průzkumných naftových a dalších vrtů v celé moravské 

oblasti. Průzkum vyhodnotil výpočtem zásoby jodových vod jako suroviny pro výrobu 

jódu a pro případné balneologické využití. Výroba jódu nebyla realizována, a to z důvodů 

technologických a ekonomických (Benda et al., 1978). 

Léčebné využití jodových vod bylo provedeno v průběhu šedesátých let 

v hodonínské nemocnici. K léčení byla využita voda z vrtů MND na ložisku Hodonín – 

západ, jež se nachází mezi Hodonínem a Lužicemi. Voda se tehdy upravovala gravitačním 

oddělením naftových příměsí a dodatečnou filtrací bukovými hoblinami. Od zdrojů bylo 

položeno potrubí, jímž se čerpala jodová voda až do nemocnice. 

V roce 1972 byly doporučeny, na základě vyhodnocení dosud provedených vrtů 

prací MND, n.p., k hydrogeologickému průzkumu pro balneologické využití jodových vod 

lokality Vacenovice – Milotice a Josefov – Poddvorov. Výhoda lokality Vacenovice – 

Milotice byla malá hloubka, ovšem nevýhodou byly méně mocné vodní horizonty a plošně 

málo průběžné a souvislé vodní horizonty. Co se týče lokality Josefov – Poddvorov, zde 

byla nevýhodou velká hloubka, zato však vodní horizonty mocnější a regionálně průběžné 

a souvislé, což se dá považovat za výhodu. 

V letech 1972 – 1976 byl prováděn přírodovědecký a klinický výzkum jodových 

vod z vrtů na ložisku Hodonín – západ. Na tuto čerpací stanici byly později postupně 

napojovány další jednotlivé vrty. Tyto vrty byly již v té době staré přes 25 let a nebyly pro 

dlouhodobé čerpání jodových vod vybaveny protikorozní výstrojí. Zásobování vodoléčby 

v hodonínské nemocnici jodovou vodou bylo zajištěno MND,  n.p. s velkými technickými 

a provozními obtížemi (Benda et al., 1978). 

Od 80. let 20. století čerpají hodonínské lázně vodu z josefovské oblasti. Jedná se o 

tři vrty, jež byly speciálně vrtány pro čerpání vody a které sahají do hloubky kolem 1800 

m. Zdejší jodobromová voda je čistá, bez naftových příměsí, odpadá proto potřeba 

gravitačního odlučovače a parafinové kolony k čištění. Josefovské vrty jsou potrubím 

napojeny na akumulační stanici v Lužicích (Obr. 2), a odsud se voda dostává vodovodem 

přímo do lázní v Hodoníně, kde je voda pumpována do nádrže s obsahem 50 m
3
. Zde se 
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voda ohřívá pro účely pozdějšího použití na koupele (MUDr. Vladimír Žaroský – ústní 

zdroj). 

 

Obr. 2: Akumulační stanice v Lužicích (originál, 2013) 

3.4.5 Perspektivy zajištění nových zdrojů jodových vod 

Zásoby jodových vod v širším okolí Hodonína jsou ohromné. Pouze v oblasti 

Vacenovice a Milotic se předpokládalo s průměrnou mocností písčitých poloh 70 m na 

ploše 10 km
2
, což i s pórovitostí písků mají být zásoby vod v hodnotě 140 mil. m

3
. Toto 

množství vod, při předpokládané denní spotřebě vody 100 m
3
, by mělo vydržet na téměř 

1000 let. V centru moravské ústřední prohlubně vídeňské pánve v oblasti Josefov - 

Poddvorov jsou zásoby jodových vod ještě značně větší. Zdrojem Josefovsko - 

poddvorovských jodových vod je nejvýznamnější písčitý komplex, zvaný labský písek. 

Vzhledem k poloze oblasti v centru moravské ústřední prohlubně vídeňské pánve a 

menšímu zlomovému porušení lze očekávat velkou plošnou rozsáhlost a hydrogeologickou 

souvislost vodních horizontů. Mocnost labského písku je v oblasti Josefov 10 – 20 m a 
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směrem k severozápadu se písčitý komplex štěpí do více poloh v celkové mocnosti přes 50 

m. Nevýhodou je hluboké uložení 1700 – 2100 m pod terénem (Benda et al., 1978). 

3.4.6 Problém umístění přírodních léčebných lázní na Hodonínsku 

 V roce 1953 byla v Hodoníně otevřena nová nemocnice. Právě v tomto roce zde 

začaly i první pokusy léčení jodobromovou minerální vodou. Původně šlo pouze o 

hypertermní jodové koupele. K tomuto účelu byla voda dovážena přímo z vrtů v okolí 

Lužic, tedy lokalita Hodonín - západ. Léčebná kůra probíhala v poměrně moderně 

vybaveném vodoléčebném oddělení, kde hospitalizovaní pacienti dostávali koupele ve 

dvou vyhřívaných měděných vanách. Když se léčba osvědčila a bylo prokázáno, že 

jodobromová minerální voda z lokality Hodonín - západ je vhodná k léčebným účinkům, 

tak byl v nemocnici vybudován balneoprovoz s osmi kabinami pro minerální koupele. 

Zároveň s touto skutečností byl uveden do provozu jodovod, jenž čerpal vodu ze tří 

geologických sond z této oblasti (Internet - 2). 

Tento jodovod byl zbudován v roce 1965 a uveden do provozu v polovině roku 

1970 a do trvalého užívání předán v roce 1971. Potrubí od sběrné čerpací stanice do 

nemocnice v Hodoníně bylo z vysokotlakého polyetylénu o světlosti Js 40/63 mm. Po 

zhodnocení po pětiletém provozu bylo možno říci, že polyetylén jako materiál pro dopravu 

jodových vod se osvědčil. Přesto se muselo ještě dopravování upravovat. Dopravní systém 

vykazoval například řadu závad, kterými bylo údajně časté poškozování potrubí vnějším 

tlakem, neboť nebylo uloženo v dostatečné hloubce nejen nezámrzné, ale i nedostatečné 

hloubce pod povrchem, takže stačil i průjezd dopravního prostředku polem a došlo 

k poškození. Takže bylo nutno uložit potrubí do větší hloubky a zajistit ochranu v místech 

komunikací před mechanickým poškozením.  

Sběrná čerpací stanice na ložisku Lužice byla provozována MND. Čerpací zařízení 

a dopravní potrubí od vrtů byla řešena nikoli s ohledem na požadavky balneotechniky, ale 

jako zařízení sloužící k těžbě ropy, tj. materiálově nevyhovující požadavkům vodního 

režimu. Pro dlouhodobější čerpání jodových vod nebyla vhodná dříve užívaná kozlíková 

čerpadla, neboť po delším čerpání docházelo k jejich zadírání, korozi a nadměrnému 

opotřebení, které snižovalo výkon a postupem doby docházelo k jejich vyřazení. Rovněž 

ocelová potrubí od vrtů do sběrné stanice byla značně korozivní (Benda et al., 1978). 
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 V roce 1973 v Hodoníně vzniklo detašované pracoviště Výzkumného ústavu 

balneologického v Mariánských Lázních, které se zabývalo speciálně problematikou 

jodové balneace. Výzkumy ukázaly významný léčebný efekt jodobromové solanky, což 

bylo podnětem ke vzniku lázeňské léčebny (Internet - 2). 

Pro hledání vhodných lokalit pro možné lázeňské využití se ukázalo jako nezbytné 

zvažovat bioklimatologická a ekologická hlediska, i hlediska další, jako jsou např. sociální, 

technická, ekonomická, urbanistická apod. Ve výsledku bylo nutné provést mnohostrannou 

analýzu životního prostředí zkoumané oblasti s cílem najít místo, jenž by nejlépe 

vyhovovalo potřebám komplexní lázeňské léčby uvažovaných chorob. 

 Z časových a technicko-ekonomických důvodů přitom nemohly a nebyly 

posouzeny všechny problémy životního prostředí území, jenž bylo zvažováno pro 

eventuální výstavbu přírodních léčebných lázní. 

Výzkum těchto složitých otázek byl v té době u nás, ale i na celém světě 

v počátcích, jenž byly zaměřeny především na shromažďování, třídění a kvalifikaci 

informací o jednotlivých prvcích životního prostředí. 

Bioklimatologický průzkum okresu Hodonín, při kterém byly hledány a 

posuzovány různé lokality okresu z hlediska možnosti výstavby přírodních léčebných 

lázní, byl proveden ve dvou etapách (Benda et al., 1978). 

V první etapě se posuzovaly především dvě lokality, a to lokalita „Písečný rybník“ 

a „Koprová seč“. Obě lokality se nachází v bezprostředním okolí města Hodonína. 

Vyhodnocení vlastností obou lokalit dopadlo tak, že stupeň znečištění ovzduší obou lokalit 

podstatně převyšuje normy, jež jsou dány pro nejvyšší přípustnou koncentraci dané 

škodliviny, a to jak v prašném spadu, tak zejména v koncentracích SO2, které jsou 

převýšeny dvojnásobně až trojnásobně celostátně platnou NPK a zhruba osminásobně NPK 

platnou pro lázeňská místa. Mimo další zdroje znečištění je tím hlavním elektrárna 

Hodonín. Bráno podle rozboru klimatických materiálů i stavu čistoty ovzduší v obou 

lokalitách vyplývá, že klimatické podmínky pro balneoterapii nejsou příznivé v chladné 

polovině roku, kdy znečištění ovzduší je větší, ani v letním období. Co se týče léta, které 

zde trvá relativně velmi dlouho a je charakterizováno značně vysokými teplotami vzduchu, 

lze tady očekávat i častý výskyt dusna. Přilehlé lesy u obou lokalit, zvané hodonínská a 

vracovsko - bzenecká Doubrava, se dají z hlediska bioklimatologického považovat za zcela 
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nevhodné, jelikož nepříznivé vlivy veder ještě zesilují. Všechny uvedené okolnosti, spolu 

s případnými balneoterapeutickými procedurami, jsou známkou velké termické zátěže na 

organismus. Dále dle odborných expertiz patří lokalita „Písečný rybník“ mezi největší 

líhně komárů v hodonínské oblasti a jejich každoroční výskyt, jenž trvá od dubna do října, 

má charakter kalamit. V lokalitě „Koprová Seč“ je výskyt komárů sice menší, ale 

z hlediska balneohygieny rovněž nepřijatelný (Benda et al., 1978). 

Ve druhé etapě byla provedena pečlivá globální charakteristika klimatu, průmyslu, 

zemědělství a zásobování vodou z hlediska celého okresu. Samostatná kapitola byla také 

věnována základním problémům dopravy jodobromových vod. Rozbor uvedených 

globálních charakteristik umožnil hlubší posouzení celkových poměrů okresu Hodonín 

z hlediska možnosti výstavby přírodních léčebných lázní s ohledem na základní ekologické 

vazby a bioklimatologické požadavky. Na základě tohoto rozboru byla věnována zvláštní 

pozornost popisu a analýze mezo- a mikroklimatických poměrů a ekologických vazeb ve 

vybraných a prostorově vymezených oblastech. Těmi byly oblasti jižního podhůří Chřibů, 

tj. lokality Čeložnice a Vřesovice, na severu okresu a hlavně oblast Radějov v severní části 

jihozápadního cípu Bílých Karpat na jihovýchodě okresu. Kromě toho byly detailně 

posouzeny lokality Vracov, Milotice, Vacenovice, které byly doporučeny k dalšímu 

průzkumu. 

Lokality Čeložnice a Vřesovice se nacházejí v bezprostřední blízkosti vrchů, 

nazývaných Chřiby. Díky klimatickému vlivu těchto vrchů je zde léto poněkud méně horké 

a vlhčí, než v úvalové části okresu.  

Oblast Radějova je poněkud odlišnější. Klima je zde o něco drsnější, než v úvalové 

oblasti, je zde i více srážek a vzhledem k většímu zalesnění je možno tuto oblast 

považovat, v poměrech Hodonínského okresu, jako celek za klimaticky nejpříznivější 

(Benda et al., 1978). 

3.4.6.1 Hodnocení kvality vybraných lokalit 

Hodnocení lokalit bylo rozděleno do tří skupin. Na skupinu lázeňské 

bioklimatologie a ekologie, což byla skupina hlavního zájmu, skupinu s názvem 

urbanisticko-technická hlediska a jako třetí byla skupina se zohledněním speciálních 

hledisek. 
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1) Hlediska lázeňské bioklimatologie a ekologie 

Do této skupiny patří osm následujících užších hledisek. 

a) Terén lázeňské zástavby – zde jsou hodnoceny obvyklé parametry stavebních 

pozemků, jako např. svažitost, plocha, expozice v krajině apod., zároveň 

v závislosti na plánovaném počtu lůžek a s přihlédnutím ke specifickým 

nárokům lázeňských pacientů, např. k jejich pohyblivosti. 

b) Vhodnost krajiny pro lázeňskou léčbu – jelikož se celková lázeňská léčba 

neomezuje pouze na samotný prostor lázeňské zástavby, ale odehrává se na 

území mnohem větším, je nutno brát prostor ve větším měřítku. Za krajinu 

tvořící bezprostřední přírodní rámec léčebných lázní, která je tím i hodnocena 

v rámci tohoto kritéria, se považuje území v podobě kružnice, opsané 

s poloměrem asi 4 km kolem předpokládaného stanoviště. Při posuzování 

tohoto hlediska byl hodnocen charakter terénu (schůdnost, rozmanitost, 

možnosti terénní léčby, aeroterapie apod.), dále rostlinný kryt, přítomnost a 

charakter vodních ploch, estetika krajiny (její rozmanitost, výhledy, barevnost). 

Lze to shrnout s tím, že lázně by měly být situovány v krajině, která svými 

vlastnostmi působí příznivě na tělesný i na duševní stav pacientů. 

c) Klima prostoru lázeňské zástavby – u tohoto hlediska byly hodnoceny konkrétní 

hodnoty meteorologických prvků, jako např. trvání slunečního svitu s ohledem 

na utváření a expozici terénu staveniště, tepelná zátěž jako denní rozsah teploty, 

výskyty dusna a extrémně vysokých a nízkých teplot, vlhkostní poměry atd. 

d) Klima lázeňské krajiny – zde je hledisko bráno na rozdíl od mikroklimatu 

prostoru lázeňské zástavby z pohledu většího. Při hodnocení klimatu lázeňské 

krajiny je nutno především zvažovat a předvídat, jaké možnosti mají lázeňští 

pacienti za různých povětrnostních situací. Prakticky to znamená, že za každé 

povětrnostní situace by zde měla být možnost snadno dosáhnout dostatečně 

prostorového, klimaticky příhodného místa, tzn. vhodné léčebné terénní trasy. 

e) Čistota ovzduší – jedná se o důležité hledisko při posuzování lázeňského 

prostředí. Znečištěné ovzduší poškozuje lázeňskou krajinu, znehodnocuje 

biologickou kvalitu klimatu dané oblasti a mnohostranně ovlivňuje nepříznivě 

zdravotní stav zdravého člověka a tím větší účinky lze očekávat u člověka 

nemocného, který se léčí v lázních. 
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f) Akustické klima – v rámci hodnocení tohoto kritéria je třeba zvažovat možnou 

hlukovou zátěž jakéhokoli druhu, především zatížení leteckým hlukem, silniční 

dopravou, zemědělskými zdroji a jinými pozemními zdroji (např. hluk 

z továren). 

g) Hygienické podmínky – zde jsou zahrnuta všechna hlediska komunální hygieny 

kromě akustického klimatu a čistoty ovzduší. Posuzovány jsou mimo jiné 

čistota vodních toků, výskyt charakteristických chorob v okolí, hygiena 

blízkých sídlišť a provozů atd. 

h) Negativní vnější psychické vlivy – do této skupiny jsou zahrnuty jinde těžko 

zhodnotitelná fakta, jako je např. umístění hřbitova v těsné blízkosti lokality, 

sousedství nápravných zařízení apod. (Benda et al., 1978). 

 

2) Urbanisticko-technická hlediska 

Druhou velkou skupinou hledisek hodnocení kvalit lokality pro zřízení lázní, jsou 

hlediska označená jako urbanisticko - technická hlediska. V této kategorii byly zvažovány 

např. možnosti získání pracovních sil pro budoucí lázně v dané oblasti. 

Jedním z hlavních hledisek této skupiny bylo hodnocení stávajícího stavu a 

možnosti zřízení inženýrských sítí, z důvodu dostupnosti přiměřeného množství pitné a 

užitkové vody, na dalších místech pak možnost napojení lokality na elektrickou dopravní 

síť, kanalizační a dopravní síť. 

Při pohledu na posuzování občanské vybavenosti lokality byla sledována stávající 

úroveň místních zdravotnických i občanských služeb, ubytovací možnosti, kulturní 

zařízení apod. 

Jako samostatné hodnotící hledisko byla sledována občanská vybavenost blízkého 

zázemí lokality, za které bylo považováno vždy největší a nejvybavenější sídliště v okruhu 

5-8 km od lázeňské lokality. Specifické vlastnosti posuzovaných lokalit vedly odborníky 

k zavedení ještě jednoho kritéria v této skupině, který nazvali „zvláštní podmínky pro 

vlastní výstavbu lázní“. Sem byly zahrnuty výjimečné stavby nebo jiná zařízení, která by 

bylo možno využít pro lázeňské využití po určitých úpravách a která tak představují 

značné ekonomické i pracovní úspory při výstavbě nových lázní. Do tohoto kritéria byla 

zahrnuta i velikost zájmu místních orgánů o výstavbu lázní (Benda et al., 1978). 
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3) Speciální hlediska 

Vedle výše uvedených technicko - urbanistických hledisek se ukázalo, že je 

potřebné hodnotit samostatně některá důležitá fakta, jenž ovlivňují použitelnost lokality 

pro lázně. Do takto speciálních hledisek byly zařazeny zdroje nerostných surovin v místě 

lokality, vzdálenost lokality od zdrojů léčivých vod a nakonec ještě zábor zemědělské 

půdy. 

Při hodnocení zdrojů nerostných surovin se zvažovala zejména poloha lokality 

vzhledem k výskytu ložisek těch nerostných surovin, jejichž těžba by mohla nepříznivě 

ovlivnit existenci lázní. 

Co se týče vod, některé léčivé vody je možno dopravovat na větší vzdálenosti bez 

podstatných změn jejich vlastností. V tomto případě není nutné umístit lázeňskou zástavbu 

v bezprostřední blízkosti zdrojů těchto vod, ovšem je žádoucí vyhledat takové místo, jehož 

vlastnosti by byly pro potřeby komplexní lázeňské léčby co nejvýhodnější. Vzdálenější 

lokality by musely být přinejmenším o tolik kvalitnější, než lokalita bližší, aby došlo 

k vyrovnání ekonomické ztráty způsobené delší dopravou léčivých vod. 

S tehdejším nedostatkem orné půdy se u nás stalo zákonným požadavkem, aby byla 

jakákoli nová zástavba realizována tak, aby došlo k co nejmenším ztrátám zemědělské 

půdy. To byl i důvod, proč odborníci museli zvažovat i tohle kritérium při výběru lokalit 

pro lázeňské využití. 

Nakonec po zvážení všech hledisek a lokalit bylo rozhodnuto, že nové lázně 

vzniknou přímo v Hodoníně, poblíž areálu nemocnice v Hodoníně, v níž do té doby 

probíhal výzkumný balneoprovoz (Benda et al., 1978). 

Důvodem pro toto umístění bylo mimo jiné hledisko ekonomické. Šlo o pozdější 

lázeňské využití budovy, jež stála poblíž areálu nemocnice v Hodoníně. Jednalo se o 

několika patrovou stavbu, která do té doby sloužila pro účely ubytování nemocničního 

personálu. Později se tato budova (Obr. 3) zrekonstruovala, stala se hlavní budovou lázní a 

dostala jméno Vladimír, po prvním řediteli a hlavnímu lékaři v jedné osobě MUDr. 

Vladimíru Žaroském (MUDr. Vladimír Žaroský – ústní zdroj). 
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Obr. 3: Zrekonstruovaná budova – Lázeňský dům Vladimír (originál, 2013) 

3.4.7 Historie a současnost lázní v Hodoníně 

K otevření léčebny Československých státních lázní Luhačovice v Hodoníně došlo 

1.7.1979. Tehdejší kapacita čítala 180 lůžek a kromě balneoterapie, jenž se realizovala 

stále v areálu nemocnice v Hodoníně, se už všechny ostatní procedury aplikovaly přímo 

v budově této nové léčebny. 

V roce 1993 přešla léčebna pod majetek města Hodonína. Tímto vznikly 

samostatné „Lázně Hodonín“ fungující dodnes. 

Dne 1.12.2001 byl slavnostně otevřen nový balneoprovoz přímo v samotné 

lázeňské léčebně. 

V současnosti je komplex Lázní Hodonín tvořen dvěma lázeňskými domy 

pojmenovanými Vladimír a Eva (Obr. 4), léčebným pavilonem s názvem Jindřich (Obr. 5) 

a parkem, který tvoří zajímavý architektonický prvek města Hodonína. 
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Obr. 4: Lázeňský dům Eva (originál, 2013) 

 

Obr. 5: Léčebný pavilon Jindřich (originál, 2013) 

Lázně Hodonín slouží k léčbě onemocnění pohybového aparátu a 

kardiovaskulárního systému. Léčí se zde především zánětlivá a degenerativní onemocnění 
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páteře, revmatická onemocnění kloubů a páteře, degenerativní onemocnění kloubů, stavy 

po úrazech a operacích páteře a kloubů, zánětlivá degenerativní onemocnění svalů a šlach, 

vysoký krevní tlak, cévní onemocnění končetin – tepen, žilního a lymfatického systému a 

jiná závažná neurologická onemocnění (Internet - 3). 

V současnosti se v Lázních Hodonín léčí pomocí koupelí a s tím spojených 

navazujících procedur (např. masáže, podvodní masáže, elektroléčba, plynové injekce 

atd.). Od pitné léčby se v minulosti upustilo. Důvodem byla velká pracnost s přípravou 

vody pro vnitřní použití (MUDr. Vladimír Žaroský – ústní zdroj). 

3.4.8 Chemismus hodonínských jodobromových minerálních vod 

V pramenitých a povrchových vodách se jod vyskytuje zpravidla ve formě jodidu 

v množství 0,1 – 100 µg/l, přičemž vyšší hodnoty se vyskytují vzácně. 

V minerálních vodách se jod vyskytuje v rozmezí 1 – 100 µg/l. Jen některé typy 

vod obsahují zvýšené množství jodidů. V ČR jsou známé především minerální prameny 

v lázních Darkov, které obsahují 20 mg J
-
/l a v Luhačovicích 7 – 14 mg J

-
/l. Vody 

v Hodoníně obsahují kolem 40 mg J
-
/l.  

Průměrné množství jodu obsažené ve vzduchu se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,5 

µg/m
3
. Větší koncentrace byla nalezena pouze v průmyslových centrech, kde se uvolňuje 

při spalování uhlí a na pobřeží oceánů a moří a to v množství 10 µg/m
3
 (Benda et al., 

1978). 

3.4.9 Chemické složení hodonínských minerálních vod 

U jodových vod, jež se dodávaly do hodonínské nemocnice, šlo o přírodní, středně 

mineralizované jodobromové hydrouhličitano – chloridosodné minerální vody se 

zvýšeným obsahem kyseliny metaborité. Jsou hypertonické, studené. Jak vyplývá z analýz, 

obsahují tyto minerální vody i různé organické látky ropného původu (Benda et al., 1978). 

3.4.10 Úprava jodových vod k léčebnému použití 

Hodonínské jodobromové vody byly používány ke koupelím i k pitné léčbě. Pro 

pitnou léčbu bylo nutné zajistit odstranění organických sloučenin ropného původu z vody a 
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tím provést bakteriální nezávadnost užívané vody. Pro zevní balneaci je vhodné ponechat 

část obsahu jodu v elementární formě, která je považována za lépe absorbovatelnou. 

Elementární jod se uvolňuje oxidací jodidů v minerální vodě (Benda et al., 1978). 

Bylo nutné odstranit přítomné organické látky, což jsou vyšší uhlovodíky a 

naftenové kyseliny, ve dvou stupních: 

a) Asi 70% organických sloučenin se odstraňuje pomocí gravitačního odlučování. 

Tato úprava je dostačující pro přípravu nezávadných koupelí. 

b) Pro pitnou léčbu je třeba vodu zbavit zbytků organických sloučenin jejich 

pohlcením v parafinové koloně. Pro hygienicky nezávadné vody je potřeba 

tento proces doplnit buď sterilizací nebo přidáním až 1 mg J2/l (působí pouze 

dočasně). Lepší hygienické netepelné zabezpečení nezávadné jodobromové 

vody v Hodoníně je prováděno pomocí čtyřnásobné tlakové filtrace. 

Pro větší účinnost jodových koupelí musí být zajištěno uvolňování elementárního 

jodu. Způsob úpravy jodobromové minerální vody a její aplikace závisí na stabilizačních 

faktorech jejích lokálních složek (jodidový iont J
-
, elementární jod J2 a jiné oxidační formy 

jodu jako např. JO3
-
, JO4

-
 apod.). 

Jodové vody po vývěru ze země obsahují zpravidla všechen jod ve formě jodidu. 

Tato forma jodu se nemění v případě, že nedochází ke kontaktu se vzduchem a bez vlivu 

mikroorganismů. Jakmile však dojde ke kontaktu jodové minerální vody se vzduchem, 

může dojít během několika dnů k oxidaci. 

Pro přípravu jodových koupelí s větší koncentrací elementárního jodu jsou 

využívány metody: 

a) Oxidace jodidů na elementární jod přidáním chloraminu B (toto je původní 

metoda v Hodoníně). 

b) Vzdušná oxidace jodidů při průtoku jodové minerální vody parafinovou 

kolonou. 

c) Oxidace přirozenou cestou činností přítomných bakterií Streptococcus cinereus 

a Bacilus flavoviridis (v obrovských akumulačních nádržích v Bad Hall). 

d) Anodická oxidace nebo ozonizace (Benda, Sadílek, 1998). 
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3.4.11 Odstranění ropných látek z hodonínských minerálních vod 

V roce 1972 bylo analýzou zjištěno množství naftových příměsí v hodonínských 

minerálních vodách. Obsah zapáchajících organických látek je pro pitnou léčbu 

nevyhovující a proto bylo nutné vyřešit jejich odstranění. Tento problém byl vyřešen 

použitím gravitačního odlučovače oleje pro odstranění hlavního podílu organických 

nečistot a dále použitím parafínové kolony k dočištění vody (Benda et al., 1978). 

Gravitační odlučovač 

Pro vody s volnými ropnými částicemi, které se chemicky nijak nevážou s vodou a 

je možno je mechanicky odloučit na principu rozdílných měrných vah vody a oleje, byl 

použit gravitační odlučovač typu GOOL – 5. K odlučování oleje a ropných částic dochází 

v okamžiku, kdy je na hladině vody vytvořena tak vysoká vrstva ropy, že vlivem 

rozdílných specifických vah dochází k potřebnému zvednutí hladiny. Odlučování ropných 

částic probíhá v lamelové vložce tak, že při nuceném průchodu znečištěné vody mezi 

stěnami lamelové sestavy dochází ke shlukování částeček oleje a k jejich postupnému 

objemovému narůstání. Odlučovač byl konstruován tak, aby při výkonu 5 l/sec. by podle 

stupně koncentrace ropných látek v odpadní vodě až do množství 1000 mg v 1 litru vody 

mělo dojít ke zbytkové hodnotě 20 – 15 mg naftových látek na 1 litr. Tohoto efektu se 

podařilo dosáhnout (Benda et al., 1978). 

Parafinová kolona 

Odstraňování naftových složek bylo laboratorně sledováno z modelů hodonínské 

vody zadržováním na sloupci tuhého parafínu v závislosti na různé průtočné rychlosti. 

Bylo tím zjištěno, že takto lze kvantitativně odstranit všechny nalezené organické látky 

s výjimkou frakce humusových látek, tzv. fulvokyselin. Kvantita zadržování je závislá na 

průtočné rychlosti, avšak koncentrace bromidů a jodidů se výrazně nemění. Při ověřování 

tehdy nové poloprovozní čistící soustavy v Hodoníně, jež byla tvořena gravitačním 

odlučovačem naftových částic a parafinovou kolonou, bylo dosaženo výsledků, kde 

gravitační odlučovač odstranil 69,2% emulgovaných a rozpuštěných organických látek a 

parafinová kolona zbytek až na fulvokyseliny, které protékaly všechny (Benda et al., 

1978). 
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3.4.12 Příprava jodových koupelí 

K přípravě jodových koupelí se používala směs jodobromových minerálních vod 

z lokality Hodonín - západ, které se ohřejí na 38 – 40
o
C a elementární jod se z vody 

uvolňuje roztokem chloraminu B. Následně se prováděly různé pokusy a zkoumání. Podle 

získaných výsledků lze říci, že po přídavku chloraminu B koncentrace jodu ve vzduchu 

nejprve roste a po dosažení maxima se snižuje. Maximální hodnoty se vyskytují mezi 10 a 

25 minutou koupele. Na základě analýz ovzduší balneoprovozu a doby pobytu pacienta 

v čekárně, v koupeli a v odpočívací kabině bylo zjištěno, že během jedné procedury 

pacient vdechne 0,34 – 0,46 mg J2, z čehož resorbuje 0,28 – 0,38 mg J2. Toto množství 

vysoce překračuje celodenní potřebu jodu, jenž je odhadována u dospělého člověka na 

0,100 – 0,200 mg J2. Shrnutím výsledků získaných zkoumáním se zjistilo, že minerální 

vody z naftonosné zóny v oblasti Hodonína obsahují v litru kolem 40 mg J
-
 a pouze 4,5 g 

chloridů, takže jsou velmi vhodné pro balneologické použití. Pro tyto účely se odstraňují 

přítomné organické látky ve dvou stupních. Kolem 70% organických sloučenin je 

odstraněno gravitačním odlučovačem u zdroje, přičemž tato úprava postačuje pro přípravu 

koupelí. K pitné léčbě se voda zbavuje zbytků organických sloučenin jejich zadržováním 

v parafínové koloně a nakonec se sterilizuje. Pro filtraci byla sestavena filtrační aparatura 

pro tlakovou čtyřnásobnou filtraci, která pro kvalitativní stránce zabezpečila dodávku 

minerální vody pro klinický výzkum při perorálním použití. Filtrace sestává z předfiltrace 

asbestocelulosovými filtračními deskami s následnou membránovou filtrací filtry 

SYNPOR. Vypracovaný princip byl použitelný i pro lázeňské balneoprovozy a přípravu 

koncentrátu (Benda et al., 1978). 

U vody z josefovské oblasti, jež je v současnosti čerpána, je čistá a bez naftových 

nečistot. Odpadá tak nutnost čištění v gravitačním odlučovači a parafinové koloně. Voda je 

dopravována z josefovských vrtů asi 7 km do sběrné stanice v Lužicích. Právě na tomto 

místě byla dříve sběrná stanice s gravitačním odlučovačem a parafinovou kolonou, které 

byly později zrušeny a nahrazeny sběrnou stanicí novou, už bez těchto čistících zařízení. 

Z této nové sběrné stanice je voda čerpána jodovodem přímo do lázní v Hodoníně, kde se 

napouští do ohřívané nádrže (Obr. 6) o objemu 50 m
3
. Odtud se jodobromová voda odvádí 

přímo pro potřeby léčby do van (MUDr. Vladimír Žaroský – ústní zdroj). 
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Obr. 6: Ohřívaná nádrž s jodobromovou vodou – vlevo (originál, 2013) 

4 PŘÍNOS LÁZNÍ PRO HODONÍN A OKOLÍ 

Lázně jako takové plní několik funkcí. Je to podnik, který dává příležitost práce pro 

asi 170 lidi z okolí. Jako další přínos se dá určitě považovat léčení a relaxace, které jsou 

tou nejzákladnější funkcí lázní. Během jediného roku lázně v Hodoníně navštíví okolo 

2500 klientů. A v neposlední řadě mají lázně nemalý podíl na turistickém a kulturním poli. 

Pobyt v lázních nejsou jen procedury, nýbrž i společenské akce, turistické a kulturní vyžití 

mimo dobu procedur (MUDr. Vladimír Žaroský – ústní zdroj). 

Proto jsou v této práci „Lázeňství na Hodonínsku očima geovědního turisty“ 

navržena místa spjatá s lázeňstvím na Hodonínsku, která z pohledu geovědního turisty stojí 

za povšimnutí. 

Patří sem Petrov a Čejč, kde lázně také byly. Do dnešních dob se nedochovaly, ale 

zůstaly po nich stará pumpa a studně.  
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A konečně s Hodonínem a lázněmi je spjata i těžba ropy, bez které by asi nebylo 

Lázní Hodonín. Právě díky této skutečnosti, tj. těžba ropy na Hodonínsku, se začalo se 

zkoumáním jodobromové léčivé vody. A právě o tomto tématu nám poskytne informace 

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně. 

4.1 SWOT analýza 

Tab. 1: SWOT analýza Lázní Hodonín (originál, 2013) 

S – Silné stránky W – Slabě stránky 

 Kvalitní zdroj minerální vody 

 Nové budovy 

 Bohatý kulturní program 

 Velká nabídka služeb 

 Balíčky pobytů 

 Není internet na pokojích 

 V blízkosti silnice II. třídy 

 Hluk z vedlejšího sídliště a skateparku 

 Chybí bezbariérový přístup (dům 

Vladimír) 

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 Zavedení pitné léčby 

 Reklama v televizi 

 Výstavba wellness centra 

 Využívání EU fondů 

 Konkurence 

 Kontaminace vody 

  

Silné stránky Lázní Hodonín jsou v kvalitním zdroji minerální vody. Díky svým 

vlastnostem je hodnocen jako jeden z nejkvalitnějších v ČR. Další předností jsou podle 

mne poměrně nové budovy. Lázně Hodonín nabízí svým klientům velkou škálu kulturních 

akcí téměř na každý den. Patří mezi ně koncerty, zájezdy aj. Do nabídky služeb patří 

lázeňská knihovna, kavárna, cukrárna, obchod. Kladně hodnotím i pestrou nabídku 

pobytových balíčků. 

 Jako slabá stránka se dá považovat chybějící možnost připojení na internet přímo na 

pokojích. Další nevýhodou je rušnost silnice II. třídy v přímé blízkosti objektu lázní. 

Dalším zdrojem hluku poblíž lázní je sídliště a skatepark. Nedostatkem je chybějící 

bezbariérový přístup do domu Vladimír od recepce. 



Ondřej Kučera: Lázeňství na Hodonínsku očima geovědního turisty 

30 

2013 

 Příležitost jak více zviditelnit Lázně Hodonín je podle mě reklama v celostátní 

televizi. Dalším nástrojem, jak zvětšit pole působnosti, je zavedení pitné léčby. Přínosem 

pro relaxaci klientů by bylo vybudování wellness centra v objektu lázní. S tímto je spojena 

i možnost čerpání dotací z fondů EU. 

 Hrozbu pro každou firmu, a tedy i pro Lázně Hodonín, představuje konkurence. 

Ohrožení je možno vidět i v kontaminaci pramene minerální vody. 

4.2 Místa spjatá s lázeňstvím na Hodonínsku 

4.2.1 Zaniklé lázně v Petrově 

Podle pověsti pramen objevil šlechtic, který byl v bitvě s husity raněn a svalil se 

k zemi. Tehdy zjistil, že se u jeho hlavy na povrch tlačí páchnoucí voda, která mu později 

vyléčila rány a uzdravila ho. Jednalo se o minerální sirný pramen, u kterého byly později 

vybudovány lázně, jenž se staly na dlouhou dobu vyhledávaným léčebným místem 

(Internet - 4). 

Kromě zdroje u lázní se vyskytují v Petrově na dalších místech v okolí bývalých 

lázní další sulfonové vody s různou koncentrací H2S v jiných veřejných a soukromých 

studních. Petrovské lázně se mohou pochlubit tím, že jsou jedny z nejstarších u nás. Jejich 

existence je zaznamenána již v první česky psané knížce o minerálních vodách z roku 1580 

od Tomáše Jordána. Po druhé světové válce patřily tyto lázně, zvané Otrhané, k majetku 

obce Petrov. Od roku 1962 byly ve správě okresního ústavu národního zdraví v Hodoníně 

a využívány ke koupelím. Po roce 1989 byly lázně zrušeny. Začátkem 90. let přešly do 

soukromých rukou rodiny prapůvodního majitele, z dob první republiky. V té době byly 

lázně zavřeny a ve zruinovaném stavu je v roce 2001 zakoupila obec, která zničenou 

stavbu dala zbourat. V roce 2007 vznikla myšlenka vybudovat zde balneocentrum, ale pro 

nedostatek financí zůstalo jen u slov. Do současnosti se dochovala pouze studna s pumpou 

(Obr. 7), jakožto památka na zaniklé lázně (Květ, 2011). 
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Obr. 7: Studna s pumpou v Petrově (originál, 2013) 

4.2.2 Zaniklé lázně v Čejči 

 Obec Čejč je obcí starobylého rázu a první zmínky o této vsi se objevily již v roce 

1223. O století později, přesněji v roce 1335, byla Čejč jmenována městečkem s právem 

konat týdenní trhy, vařit a prodávat pivo. Za další století, v roce 1459, byla Čejč podle 

záznamů již pustá, neboť utrpěla těžké ztráty za dob husitských válek. 

V roce 1796 byly podle nařízení Marie Terezie zorány obecní pastviny u Čejče, 

z důvodu založení nové osady. Tehdejší správce, svobodný pán Posch, povolal z Lotrinska 

a Franche-Comté francouzské rodiny ke kolonizaci uherských statků. 

V první polovině 19. století pro obci nastal velký rozvoj, když v roce 1825 

přestavěl podnikavý čejčský občan Poduška místní zájezdní hostinec na patro a právě zde 

zřídil lázně s léčivým sirným pramenem, nesoucím název Heliga. Brzy lázně přivábily 

mnoho hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí a k jejich další rozkvětu pomáhal 

v následujících letech i rychlý rozvoj Čejče. Lázně zanikly kolem roku 1905. 
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Dnes pramen vyvěrá z kamenné studny (Obr. 8), která se nachází v korytě 

čejčského potoka na okraji obce (Internet - 5). 

 

Obr. 8: Kamenná studna v Čejči (originál, 2013) 

4.2.3 Muzeum naftového dobývání a geologie 

 Muzeum (Obr. 9) se nachází v hodonínské městské části zvané Bažantnice, v areálu 

bývalých kasáren. Jde o jediné muzeum v České republice, které se zabývá historií těžby 

ropy a zemního plynu. Návštěvníky čeká seznámení se způsoby vyhledávání a samotné 

těžby ložisek. Další expozice je zaměřena na geologickou část, tj. geneze ropy a zemního 

plynu a sbírka zkamenělin převážně z období jury a neogénu. Před muzeem se nachází 

stálá venkovní expozice s ukázkou těžebního zařízení (Urban, 2007). 
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Obr. 9: Muzeum naftového dobývání a geologie (originál, 2013) 

5 ZÁVĚR 

 Region Hodonínsko je oblast s příznivým klimatem pro zemědělství. S 

vysokou průměrnou roční teplotou je tato oblast ideální k pěstování teplomilných rostlin, 

především meruněk, broskví, vinné révy a dalších. A právě vinná réva a vinné sklípky se 

staly pomyslným symbolem jižní Moravy a do ní patřícího Hodonínska. Tento úrodný kraj 

nabízí ale ještě víc. Dokladem je nerostné bohatství pod zemí. Ještě pár let nazpět se zde 

těžil lignit, který sloužil dlouhou řadu let jako energetická surovina pro spoustu zdejších 

podniků. Dále je Hodonínsko známé ložisky ropy a zemního plynu, dvou komodit, které se 

zde stále těží už od počátku 20. století. A právě těžba ropy dala impuls ke zkoumání 

jodových vod, které se společně s ní vyskytují v horninovém komplexu. Ukázalo se, že tato 

voda je vhodná pro léčebné účely. 

 V bakalářské práci je popsána geografie Hodonínska a jeho geologická stavba. 

Hlavní část práce je zaměřena na založení a vývoj lázní na Hodonínsku a s tím spojená 

historie lázeňství a balneologie. Je pospáno rozdělení minerálních vod, větší část je 
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věnována jodovým minerálním vodám. Stěžejní část práce popisuje historii lázní 

v Hodoníně od počátku, kdy se zkoumaly léčivé účinky vody na pacientech hodonínské 

nemocnice, až po současnost, kdy se Lázně Hodonín staly uznávaným lázeňským 

střediskem.   

 V práci je vypracována SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky, 

příležitosti i případná ohrožení lázní v Hodoníně. Na konci práce jsou navrhnuta místa 

k navštívení týkající se lázeňství na Hodonínsku, která by mohla zajímat nejen turisty 

s geovědním zaměřením. 
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