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Anotace 

 Předložená bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je objasněna 

obecná charakteristika minerálních vod. Následuje popis jejich vzniku s vazbou na 

hydrogeologické podmínky zájmové oblasti. Součástí práce je i klasifikace dle platných 

norem a mnoho dalších důležitých informací. V další části práce jsou zpracovány přírodní 

poměry Luhačovické oblasti. Nedílnou součástí této kapitoly je také popis historie vývoje 

lázeňství, jímacích prostor atd. Nejdůležitější částí této práce, bylo vytvoření naučné 

stezky, která obsahuje vybrané minerální prameny, jež jsou pro tuto oblast atraktivní. Popis 

minerálních pramenů je rozdělen do dvou částí. První část nabízí ty prameny, které jsou 

veřejně přístupné k balneologickým účelům, zejména k použití v rámci pitné léčby a jsou 

součástí nově koncipované naučné stezky prezentované v bakalářské práci. Druhou částí 

jsou ostatní luhačovické minerální prameny, které se využívají především pro potřeby 

uhličitých koupelí a inhalací v lázeňských domech. 

Klíčová slova: Balneologie, hydrogeologie, minerální prameny, Luhačovice. 

 

Summary 

 This bachelor thesis is divided into four parts. The general characteristics of 

mineral water are explained in the first part. The following is a description of their 

formation with bond on the hydrogeological conditions of the area of interest. The bachelor 

thesis also includes classification according to applicable standards, and many others 

important information. Natural conditions of Luhačovice area are presented in further part. 

An integral part of this chapter is a description of the history of the development of spa, 

catchment area etc. The most important part of this work was the creation of an educational 

trail which contains selected mineral springs which are attractive for this area. Description 

of mineral springs is divided into two parts. The first part offers springs which are publicly 

accesible to balneological purposes especially for application within drinking treatment 

and are included in newly designed educational trail presented in this thesis. The second 

part are the other mineral springs of Luhačovice which are mainly used for carbonated 

baths and inhalation in bathhouses. 

Key words: Balneology, hydrogeology, mineral springs, Luhačovice.  
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Seznam zkratek  

mval Milival – jednotka valárního množství, základní jednotkou je val 

(pozn.: při výpočtech obsahu hledané složky byl dříve /před r. 1980/ 

jako jednotka určitého látkového množství používán val. Dnes se již 

standardně užívá jednotka mol). 

mOsm Miliosmol – osmotický tlak, základní jednotkou je osmol (pozn.: 

jednotkou osmotického tlaku je dnes již standardně používán Pascal. 

Převod je přibližně 1 mOsm = 2,5 kPa). 

Bq Becquerel – jednotka intenzity radioaktivního záření. 

mS/m Mikrosiemens na metr – Siemens je jednotkou elektrické vodivosti, 

značí se velkým písmenem S. 
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1 Úvod 

 Účinky přírodních minerálních vod v lázeňské oblasti Luhačovice jsou známy již 

od 16. století. Lázeňská oblast skýtá ve své zřídelní struktuře, nesmírná bohatství 

podzemních vod. V této struktuře se vyskytují minerální vody, které patří 

z balneologického hlediska mezi jedněmi z nejúčinnějších v Evropě. Těmito vodami se léčí 

široká škála onemocnění (viz kapitola 4). Nedílnou součástí této práce bylo vypracování 

popisu zájmové lokality, která skýtá nejen ve své struktuře, ale také na jejím povrchu velmi 

působivé přírodní poměry.  

 Cíl této práce spočíval ve vytvoření naučné stezky po minerálních pramenech, pro 

kterou bylo vytyčeno šest zastavení, která je určena pro širokou veřejnost. Tyto zastavení 

slouží jako obohacení návštěvníka o vědomosti, které po naskenování QR kódu z tabel, v 

nichž naleznou buď základní informace (především pro děti a mládež) či expertní 

informace pro ty návštěvníky, kteří by si rádi obohatili vědomosti o informace mnohem 

širšího charakteru. 

1.1 Metodika práce 

 V této práci bylo použito odborné literatury zabývající se jak minerálními prameny 

všeobecně, tak přímo zaměřeny na zájmovou lokalitu. Tyto knihy, byly získány z knihoven 

Vysoké školy báňské či z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Další odborné 

knihy mi byly poskytnuty od pana doc. Ing. Arnošta Grmely CSc. Nedílnou součástí byl 

také internet, kde byly použity ověřené informace z webových stránek. 

 Důležitou součástí byl také terénní průzkum v dané lokalitě, který obsahoval 

poznatky místního balneologa Ing. Vladimíra Horálka. Pří průzkumu mi bylo poskytnuto 

mnoho materiálů, jako např. chemické analýzy pramenů, a také mnoho historických i 

současných záznamů o úpravách jímacích studní, vrtů atp. V neposlední řadě také pořízena 

fotodokumentace. 

 Za probíhajícího odborného průzkumu v lázních Luhačovice, byly vytyčeny 

základní body, které bude obsahovat naučná stezka po minerálních pramenech. Jako 

inovaci do této práce, přináším obohacení informačních tabel v zájmové lokalitě o 

QR kódy, které po sejmutí chytrým telefonem či tabletem, odkazují na webové stránky 

s informacemi o zájmových bodech. 
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2 Minerální voda 

2.1 Obecná charakteristika 

Každá voda v přírodě je mineralizovaná, díky schopnosti vody rozpouštět okolní 

horniny a plyny se kterými je v kontaktu. Přírodní voda se člení do dvou skupin. Jsou to 

vody prosté a vody minerální.  

Minerální vody lze všeobecně charakterizovat jako vody, které svými chemickými 

nebo fyzikálními vlastnostmi překračují konvenční limity prostých vod. Minerální vody 

mohou být využity k různým účelům: léčebným (pití či koupele), k lahvování, k získávání 

některých jiných složek (např. solí) a k energetickým účelům (vody termální). Minerální 

vody vznikají za vhodných geologických, hydrogeologických a klimatických podmínek, za 

předpokladu tzv. „agresivity vody“ na okolní prostředí (hornina-plyn), která podmiňuje 

přestup látek do vodního roztoku. Za dlouhá desetiletí se definice minerálních vod uváděné 

různými autory liší. Všeobecně přijímané kritérium, pro vymezení minerálních vod je 

zejména obsah rozpuštěných tuhých látek (celková mineralizace) nad 1g/l či obsah 

rozpuštěného oxidu uhličitého více jak 1g/l, obsah některých specifických látek (např. 

sirovodík, jód, radon) nad stanovenou mez nebo zvýšená teplota (vody termální) apod. 

(Krásný et al., 2011)  

Z vody prosté se může stát voda minerální v důsledku přestupu látek do roztoku 

(rozpuštěných tuhých látek a plynů) jestliže dojde k překročení přijatých limitů jejich 

obsahu/hodnoty. Všechna kritéria jsou podrobně popsána v kapitole 2.2 „Klasifikace 

minerálních vod“. Základem pro definici se stal návrh E. Hintze a L. Grünhuta z roku 

1907, kteří sestavili návrh pro stanovení mezních hodnot pro kritéria mezi přechodem 

z vody prosté na vodu minerální.
1
 Postačuje pouze překročení jedné z mezních hodnot, aby 

se z vody prosté stala voda minerální. Běžně však je u minerálních vod překročena mezní 

hodnota u více parametrů. Nejen samotný pojem minerální voda, ale také mezní hodnoty 

teploty a obsahů rozpuštěných tuhých látek i plynů, nejsou dohodnuty ve všech státech 

jednotně. V ČR je poslední legislativní vymezení minerálních vod dáno lázeňským 

zákonem č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 a vyhláškou č. 423/2001 Sb. o zdrojích a 

lázních. 

                                                 
1
 Dnes je tomu dle Klasifikace minerálních vod – viz kapitola 2.2 
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2.2 Klasifikace minerálních vod 

2.2.1 Klasifikace minerálních vod dle normy ČSN 86 8000 

Skutečnost, že minerální vody jsou odlišné od prostých podzemních vod, 

respektovala dříve platná norma, která nahradila ještě starší normu ČSN 86 8100 ze 

dne 18. 9. 1955. Norma ČSN 86 8000 ‚Přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody 

stolní‘ byla schválena 26. 8. 1965 a její účinnost nastala od 1. 4. 1966.  

Tato norma byla vyhlášena pro přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody stolní 

(dále jen vody), které se vyskytovaly na území ČSSR a byly dodávány v lahvích či jiných 

obalech. Pozn.: klasifikace napsána pro srozumitelnost v přítomném čase, avšak většina 

z nich byla již pozměněna či zcela odstraněna. Pozn.: toto členění je zde pro srovnání, jak 

tomu bylo v letech minulých oproti době současné (viz podkapitola 2.2.2).  

Vody se dělí a hodnotí podle: 

1) obsahu rozpuštěných plynů, 

2) celkové mineralizace, 

3) hlavních iontových složek, 

4) biologicky a farmakologicky významných součástí, 

5) aktuální reakce, 

6) radioaktivity, 

7) přirozené teploty při vývěru, 

8) osmotického tlaku. 

1. Podle obsahu rozpuštěných plynů: 

a) uhličité – kyselky, obsahující v 1 litru alespoň 1 g rozpuštěného kysličníku 

uhličitého, 

b) sirné, obsahující u vývěru v 1 litru nejméně 1 mg sirovodíku. 

2. Podle celkové mineralizace: 

a) prosté, s celkovým obsahem rozpuštěných pevných látek do 1 g v 1 litru vody, 

b) slabě mineralizované, s celkovým obsahem rozpuštěných pevných látek od 1 do 5 g 

v 1 litru vody, 

c) středně mineralizované, s celkovým obsahem rozpuštěných pevných látek od 5 do 

15 g v 1 litru vody, 
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d) silně mineralizované, s celkovým obsahem rozpuštěných pevných látek nad 15 g 

v 1 litru vody. 

3. Podle hlavních iontových složek jsou vody zařazeny do tříd a skupin dle tabulky č. 1. Pro 

zařazení do třídy nebo do skupiny je rozhodující obsah daného iontu (třída - aniont, 

skupina - kationt), který je vyjádřený v milivalech.  

 

Tab. č.  1 klasifikace dle hlavních iontových složek. 

V pojmenování vod se uvádějí v pořadí od největší milivalové koncentrace nejdřív 

anionty a až po nich kationty (příklady viz níže). Vody, ve kterých vedle převládajícího 

aniontu a kationtu dosahují další ionty koncentrace alespoň 20 mval %, jsou tzv. smíšené 

typy vod. 

Příklady pojmenování vod: 

 sírano-hořečnatá voda 

 sírano-chloridová vápenatá voda 

 hydrogenuhličitanová vápenato-hořečnatá voda 

 sírano-chloridová sodno-vápenatá voda 

4. Podle biologicky a farmakologicky významných součástí: 

a) sirné, obsahující u vývěru v 1 litru nejméně 1 mg titrovatelné síry (H2S, apod.), 

b) jodové, obsahující u vývěru v 1 litru nejméně 5 mg jodidového iontu (I
-
), 

c) železnaté, obsahující u vývěru v 1 litru nejméně 10 mg železnatého iontu (Fe
2+

), 

d) se zvýšeným obsahem arsenu, obsahující u vývěru v 1 litru nejméně 0,7 mg arsenu 

(As). 

e) se zvýšeným obsahem iontu fluoru, mědi, zinku, kobaltu, molybdenu, lithia, 

stroncia, barya, kyseliny borité, kyseliny křemičité, nebo organických látek atp. 

(hodnotí se na základě komplexního rozboru). 

5. Podle aktuální reakce vyjádřené hodnotou pH se rozdělují jen tehdy, pokud jde o vody 

silně kyselé (pH pod 3,5) nebo silně alkalické (pH nad 8,5). 

a b c d

1 Hydrogenuhličitanové a uhličitanové

2 Síranové

3 Chloridové

4 S jiným převládajícím aniontem

Třída vod dle převládajícího aniontu
Skupina vod dle převládajícího kationtu

sodné hořečnaté vápenaté

s jiným 

převládajícím 

kationtem
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6. Podle radioaktivity se vody označují jako radonové, pokud jejich aktivita je způsobená 

radonem nebo izotopy, je nejméně 37 mCi (Pozn.: mCi – milicurie /starší jednotka/, dnes 

již užívaná jednotka je Bq – Bequerel)
2
.  

7. Podle přirozené teploty při vývěru se vody s teplotou vyšší než 25 °C označují jako 

termální. Termální vody se podrobněji dělí na vody: 

a) vlažné, s teplotou od 25 °C do 35 °C, 

b) teplé, s teplotou od 35 °C do 42 °C, 

c) horké, s teplotou nad 42 °C.  

8. Podle osmotického tlaku: 

a) hypotonické, s osmotickým tlakem do 280 mOsm/l (miliosmolu/litr), 

b) isotonické, s osmotickým tlakem od 281 do 350 mOsm/l, 

c) hypertonické, s osmotickým tlakem nad 350 mOsm/l. 

Pozn.: Jednotkou osmotického tlaku je dnes již standardně používán Pascal (převod je 

přibližně 1 mOsm = 2,5 kPa). Pozn.: toto členění je téměř totožné, tak jak je tomu dnes dle 

poslední vyhlášky z roku 2001 (až na drobné odchylky, viz podkapitola 2.2.2). 

2.2.2 Současná klasifikace minerálních vod  

Současná klasifikace minerálních vod s účinností od 1. ledna 2002 je dána vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., „Kritéria pro hodnocení zdrojů minerálních 

vod, plynů a peloidů“. 

Vody se hodnotí a děli podle: 

1) celkové mineralizace, 

2) obsahu rozpuštěných plynů a obsahu významných složek, 

3) aktuální reakce vyjádřené hodnotou pH,  

4) radioaktivity, 

5) přirozené teploty u vývěru, 

6) osmotického tlaku, 

7) hlavních složek, 

8) využitelnosti, 

9) stabilních vlastností. 

                                                 
2
 Starší avšak doposud používána jednotka radioaktivity curie (Ci), 1 Ci = 3,7.10

10
 Bq. Jednotka je 

pojmenovaná na počest Henriho Becquerela, nositele Nobelovy ceny spolu s Pierrem a Marii Curie za objev 

radioaktivity (viz internetový zdroj č. 2). 
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1. Podle celkové mineralizace: 

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

b) slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek od 50 – 500 mg/l, 

c) středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek od 500 – 1500 mg/l, 

d) silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek od 1500 – 5000 mg/l, 

e) velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšší než 5 g/l. 

2. Podle obsahu rozpuštěných plynů a obsahu významných složek: 

a) uhličité nad 1 g oxidu uhličitého/l vody, 

b) sirné nad 2 mg titrovatelné
3
 síry/l vody, 

c) jodové nad 5 mg jodidů/l vody, 

d) ostatní, např. se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité (nad 70 mg/l vody), 

fluoridů (nad 2 mg/l vody). 

3. Podle aktuální reakce vyjádřené hodnotou pH se vody rozdělují pouze tehdy, jde-li o vody: 

a) silně kyselé – s hodnotou pH pod 3,5, 

b) silně alkalické – s hodnotou pH nad 8,5. 

4. Podle radioaktivity jako vody radonové s radioaktivitou vyšší jak 1500 Bq na 1 litr vody 

způsobenou radonem 
222

Rn. 

5. Podle přirozené teploty u vývěru: 

a) studené s teplotou do 20 °C, 

b) termální, a to  

 od 20 do 35 °C jako vody vlažné, 

 od 35 do 42 °C jako vody teplé, 

 nad 42 °C jako vody horké. 

6. Podle osmotického tlaku: 

a) hypotonické s osmotickým tlakem nižším jak 710 kPa (280 mOsm), 

b) isotonické s osmotickým tlakem 710 – 760 kPa (280 – 300 mOsm), 

c) hypertonické s osmotickým tlakem vyšším jak 760 kPa (300 mOsm). 

Pozn.: Jednotkou osmotického tlaku je dnes již standardně používán Pascal (převod je 

přibližně 1 mOsm = 2,5 kPa). 

                                                 
3
 Titrace je běžná laboratorní metoda kvantitativní analýzy pro stanovení neznámé koncentrace o známém 

objemu (viz internetový zdroj č. 3). 
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7. Podle hlavních složek (tj. ty složky, které jsou v součtu součinů látkové koncentrace a 

nábojového čísla všech aniontů zastoupeny nejméně 20 %, stejně tak pro kationty) - typ 

vody se charakterizuje v pořadí od nejvíce zastoupených složek, nejprve pro anionty, poté 

pro kationty. 

8. Podle využitelnosti jako vody léčivé, pokud jich lze na základě odborného posudku využít 

k léčbě. 

9. Podle stabilních vlastností, tedy pokud jejich teplota, celková mineralizace a obsah 

volného CO2 kolísá pouze v rámci přirozených výkyvů (zpravidla ne víc jak + 20 %) a typ 

vody stanovený podle bodu 7 se nemění. U vod, jejichž léčebné účinky se opírají o určitou 

složku chemizmu (např. jódu, titrovatelné síry, nebo o radioaktivitu), nadřazuje se 

hodnocení stability této složky s kolísáním ne víc jak + 30 %. Minimální hodnoty nesmí 

klesat pod kriteriální hodnoty. 

2.3 Geneze minerálních vod obecně 

 Díky schopnosti vody rozpouštět určité látky v případě podzemních vod např. 

některé minerály hornin a jejich pojiva, se děje za přirozeného proudění či kvazistagnace 

vody (Květ, 2011). Výsledné složení a stupeň nabohacení podzemních vod záleží 

především na horninovém prostředí (vyvřelé horniny, sedimenty /evapority/, metamorfity 

apod.), na pT (tj. tlakových a teplotních) podmínkách v místech interakce voda-hornina, na 

kvalitě a kvantitě rozpuštěných plynů, na agresivitě vody vůči danému prostředí, na 

hodnotách pH a Eh podzemní vody apod. Rychlost stabilizace hydrogeochemické 

rovnováhy systému voda-hornina-plyn se v mělké přípovrchové zóně vytváří v řádu dní či 

týdnů (např. v případě evaporitů – sůl kamenná, sádrovec apod.), roků až desetiletí (např. 

v případě kontaktu vody v oxidačním pásmu s horninami obsahujícími minerály typu pyrit, 

markazit apod.). Ke stabilizaci hydrogeochemické rovnováhy v hlubších částech zemské 

kůry však dochází v řádech desítek až stovek milionů let při kvazistagnaci proudění, resp. 

za podmínek proudění vyvolaného pouze molekulární difuzí. (Krásný et al., 2011) 

 Minerální vody jsou obvykle i přirozenou směsí roztoků, jejichž vznik a složení 

podmínila řada činitelů. Jednotliví činitelé ovlivňující vznik, vlastnosti a kvalitu minerální 

vody často působí dlouhodobě a současně. Nejdůležitějším pochodem pro vznik minerální 

vody je tedy interakce mezi horninou a podzemní vodou za daných pT podmínek, což 
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zahrnuje celou škálu pochodů (rozpouštění, hydrolýza, hydratace, redukce, oxidace). 

(Janoška, 2011) 

Dle Janošky (2011) lze minerální vody rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to vody 

původu pevninského (vznikly z vod původně ze zemského povrchu, které infiltrovaly do 

horninového prostředí) a vody původu mořského. Např. minerální vody, které vznikly jako 

přeměněné mořské vody zaizolované v písčitých sedimentech, jež byly po milióny let 

uzavřeny pod zemským povrchem a překryty nepropustnými vrstvami jílovitých hornin -

jsou vody typické vysokým obsahem chloridu sodného a také případně i vyšším obsahem 

jodidů (Květ, 2011).  

Nejznámější z našich minerálních vod – tzv. kyselky – vznikají především v těch 

polohách, kde puklinové systémy či poruchy v horninovém prostředí jsou komunikačními 

cestami oxidu uhličitého – zejména pak tzv. juvenilního původu (tj. hlubinného původu – 

z hloubek řádu desítek km), (Krásný et al., 2011). Voda s obsahem oxidu uhličitého (tj. 

kyselina uhličitá) rozpouští okolní horniny mnohem agresivněji a intenzivněji než voda 

prostá. K tomu nejčastěji dochází v horninách typu uhličitanů (např. vápenec, dolomit). 

V takovýchto typech kyselek z kationtů převažuje vápenatá složka nebo složka hořečnatá. 

U nekarbonátových hornin (ruly, žuly, svory) se kyselka obohacuje o draslík (K
+
) či sodík 

(Na
+
), v čedičích, amfibolitech a hadcích se tvoří zejména hořečnatá (Mg

2+
) složka. Někdy 

kyselka také muže vznikat i z vod kdysi mořských. Taková voda má pak zvýšené obsahy 

jodidů či chloridů (např. minerální prameny v Luhačovicích), (Květ, 2011). Specifickým 

druhem minerální vod jsou vody termální označované též jako termy. U těchto přírodních 

vod, nemusejí být překročeny limity obsahu látek ve vodním roztoku. Postačuje pouze 

překročení stanovené hranice jejich teploty. Obvykle se jedná o vody hlubinného původu 

(resp. hlubinného oběhu), kdy se zasakující vody dostávají do hloubek, kde přirozená 

teplota horninového prostředí dosahuje takových hodnot, že vody ještě na svém přestupu 

na povrch (nebo vody jímané vrty) překračují stanovenou limitní hodnotu teploty. 

Příkladem takovýchto minerálních vod jsou např. termy v Lázních Teplice a zejména pak 

nejteplejší v ČR vřídlo v Karlových Varech (73°C).    
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2.4 Geneze minerálních vod dle původu a obsahu rozpuštěných látek 

 Původ většiny podzemních vod infiltrací ze zemského povrchu je označován jako 

vadózní. U malé části podzemních vod je předpokládán původ tzv. juvenilní v podobě 

hydrotermálních roztoků vystupující z hlubin zemského nitra či fluid
4
 provázející 

vulkanickou činnost. Nedílnou součástí pokud se původu týče, jsou také vody fosilní – jde 

o vody vzniklé v předchozích geologických dobách, jejíž stáří lze odhadovat až na mnoho 

desítek až stovek milionů let. Bývá to voda exogenního, evaporitového
5
 původu, která 

pronikla do již dříve vytvořeného hydrogeologického prostředí a v něm se zachovala, jako 

např. solanky
6
 v hlubokých zónách permokarbonských pánví. (Krásný et al, 2011)  

 Dle Janošky (2011), lze minerální vody v zemské kůře lze rozdělit dle původu na 

dvě základní skupiny. 

a) Minerální vody pevninského původu mají mineralizaci i obsah plynů velice 

variabilní. Chemické složky, které jsou nejběžněji rozpuštěné, bývají z aniontů 

hydrogenuhličitany (HCO3
-
), sírany (SO4

2-
) a chloridy (Cl

-
), z kationů draslík (K

+
), sodík 

(Na
+
), hořčík (Mg

2+
) a vápník (Ca

2+
). Z balneologického hlediska jsou u těchto vod zvláště 

ceněné látky, které jsou přítomny jen pouze v malých koncentracích (např. fluoridy (F
-
), 

železo (Fe
3+

), jodidy (I
-
) nebo složky radioaktivní). Z plynů jsou nejběžnější CO2 a H2S. 

(Janoška, 2011) 

b) Minerální vody mořského původu jsou obvykle silně až velmi silně 

mineralizované, převládající chemickou složkou je NaCl (chlorid sodný). Ve vodách 

původních moří se vyskytovalo organické oživení a organické látky což zapříčinilo to, že 

dnes vykazují fosilní mořské vody zvýšený obsah produktů jejich degradace, tj. např. 

amoniaku, kyseliny borité, jodidů, metanu a ropných látek. (Janoška, 2011) 

Uhličité vody jsou typické tím, že obsahují rozpuštěný oxid uhličitý (CO2) – představují 

naše nejznámější minerální vody. Z hlediska výskytu uhličitých vod na území ČR 

prakticky na všech lokalitách mají postvulkanický původ, tj. souvisí se sopečnou činností 

v neogénu (mladší třetihory). Hlavními komunikačními cestami výstupu CO2 jsou hlubinné 

zlomy (podle Janošky /2011/ se jedná o hloubky 25 až 30 km). Oxid uhličitý pocházející 

                                                 
4
 Tekutý, kapalný, plynný. 

5
 Vypařování. 

6
 Silně mineralizovaná podzemní voda s převahou chloridů a sodíku. 
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z těchto hloubek, se nazývá juvenilní. Zpravidla vystupuje v místě křížení zlomů, a pokud 

vnikne až do těch míst, kde se vyskytuje podzemní voda, začne se v ní rozpouštět.  

 Na území ČR se uhličité vody rozdělují podle Janošky (2011) do dvou, 

významných provincii. První, středoevropská, která se táhne z jihu Francie napříč pohoří 

Eifel, Rhön a Harz do Smrčin, odtud přes severní a západní Čechy do Polabí a přes polské 

Kladsko do Jeseníků a Slezska. Podkrušnohorský, litoměřický a lužický zlom patří 

k nejvýznamnějším tektonickým strukturám, které podminují výstup juvenilního CO2. 

Druhá provincie, jež je mnohem rozsáhlejší, kopíruje průběh alpsko-himalájského 

horského systému. K těmto provinciím náleží kyselky na jihovýchodní Moravě a okolí 

Luhačovic. 

Uhličité vody se dají snadno poznat dle perlení a uvolňování bublinek plynu, pokud 

se dostanou do úrovně prostředí s atmosférickým tlakem. Místa kde kyselka vyvěrá, 

doprovází typické bublání. Dalším velice důležitým znakem jsou rezavé povlaky 

hydroxidu železa, které se objevují i při velmi malých koncentracích železnatého iontu 

v nejbližším okolí výtoku. (Janoška, 2011) 

Jestliže kyselka pramení v uzavřených, špatně větraných a nízko položených 

prostorách pak může dojít při vývěru CO2, který má hustotu větší než vzduch, k jeho 

nebezpečnému nahromadění v jejich spodních úrovních. (Janoška, 2011) 

Sirné vody nebo také sulfanové či sirovodíkové vody jsou typické svým obsahem 

nepříjemně zapáchajícího plynu sirovodíku (sulfanu) H2S. V Grünhutově mezinárodní 

klasifikaci platí mezní hodnota sirných vod 1 mg/l pro H2S, včetně iontů aktivní síry. Už i 

při této nepatrné koncentraci se projevuje typický sirovodíkový zápach. (Hynie, 1963) 

Vznik sirné vody je velmi složitý proces a je k němu zapotřebí splnění hned 

několika podmínek. Je zapotřebí, aby v podzemní vodě byly rozpuštěny sírany, a zároveň 

musí přijít do kontaktu s organickými látkami, např. ve formě plynných či tekutých živic, 

které vznikají rozkladem organické hmoty. Přítomnost živic (nejčastěji ropné látky a 

metan) podmiňují existenci a život desulfurikačních (sirných) bakterií, které mají za 

důsledek to, že rozkládají rozpuštěné sírany a následně z něj odnímají kyslík a síru 

redukují na zapáchající sirovodík. Sírany se vytváří obvykle chemickým rozkladem pyritu 

v horninách. (Janoška, 2011) 
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Výskyt sirných vod je možno zaznamenat zejména ve flyšovém pásmu Západních 

Karpat, které je tvořeno sedimenty (jíly, pískovce, břidlice, jílovce), kde z mořských 

organismů v geologické historii pod hladinou moře vznikla dnešní ropa a zemní plyn. 

V těchto sedimentech jsou nejčastěji přítomny plynné uhlovodíky a především metan. 

V krystalinických horninách (ruly, svory, žuly, fylity), tam kde se plynné uhlovodíky 

nemohou vyskytovat, vznikají organické látky potřebné pro vznik sulfanové vody jiným 

způsobem. (Janoška, 2011) Například rozkladem odumřelých částí stromů a rostlin, 

popřípadě jen obyčejným rozkladem listí a jehličí v lesích (huminové kyseliny), které se 

rozpouštějí v dešťové vodě, jenž infiltruje do horninového prostředí. (Květ, 2011) 

Sirné prameny jsou typické nepříjemným zápachem po zkažených vejcích, případně 

jiným páchnoucím bioplynem. Zjevným průvodním jevem jsou bakteriální povlaky. Přímo 

u výtoku lze pozorovat černé povlaky sirných bakterii redukčního prostředí, jež jsou 

nutnou a zcela běžnou součástí vody. Ve větších vzdálenostech od výtoku se mohou 

vyskytovat charakteristické bíle povlaky, které tvoří kolonie sirných bakterii oxidačního 

prostředí. (Janoška, 2011) 

Síranové vody se vytvářejí nejčastěji při interakci podzemních vod s horninami 

obsahujícími sádrovec (CaSO4.2H2O) či anhydrit (CaSO4) nebo akcesoricky přítomnými 

sulfidy (např. pyrit nebo markazit  FeS2, pyrhotin FeS). Při iontovém rozpouštění 

(disociaci) přechází do vodního roztoku síra jako aniont SO4
2-

. Obecně je tento jev 

označován jako „síranová agresivita“. Vyskytuje se velmi často právě v neogenních 

vápnitých jílech/jílovcích (slínech/slínovcích) spodního badenu karpatské předhlubně na 

Moravě. Vytváří se nehluboko pod zemským povrchem, v oxidačním pásmu, při pomalé 

infiltraci atmosférických srážek pásmem aerace a v mělkém oběhu podzemních vod v 

pásmu saturace. (Krásný et al., 2011) 

Mezi základní znaky síranových vod patří výrazně hořká chuť, silné projímavé 

účinky, což je způsobeno kombinací hořčíku a síranu a také vysoká mineralizace, která je 

dána značnou rozpustností síranů. Vody nahořklé chuti se vyskytují v jílovitých 

sedimentech flyšového pásma Západních Karpat (Šaratice) a české křídové pánve 

(Zaječice u Mostu). Jímají se mělkými studnami a nevyvěrají na povrch. (Janoška, 2011) 

Chloridové a jodidové vody jsou mořského původu a v době jejich sedimentace byly 

izolovány ve vrstvách hornin. Dnes se nejčastěji vyskytují ve velkých hloubkách pod 
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zemským povrchem a bývají jímány vrty. Charakteristickým znakem těchto vod je zvýšená 

přítomnost bromidů a jodidů. Jejich stáří může dosahovat i mnoha miliónu let, přičemž v 

průběhu této dlouhé metamorfózy, obvykle došlo ke značným chemickým změnám. 

Chloridové a jodidové vody se převážně vyskytují v neogenních sedimentech na Moravě a 

jako kyselky se slanou příchutí vyvěrají v Luhačovicích a okolí. Protože jde o vody 

mořského původu, mají výrazné zastoupení Na a Cl složky, což se projevuje typickou 

slanou chutí. Dle této chuti se jim říkalo ‚solné‘ vody či ‚slanice‘. (Janoška, 2011) 

Železnaté vody, nesprávně železité, obsahují dvojmocné železo rozpuštěné v minimálním 

množství 10 mg/l (z hlediska balneologického). Běžným rozpouštěním minerálů se železo 

do vod dostává pouze v nepatrném množství, a nebývá proto řazeno mezi hlavní složky 

minerálních vod. Rozpouštění železa napomáhá přítomnost CO2 a zejména kyseliny sírové, 

která vzniká rozkladem sulfidických rud (pyritu). Železnaté vody se vyskytují buď jako 

důlní vody, anebo jako vody uhličité (kyselky). Horniny s přítomností pyritu, rovněž 

vytvářejí vhodné podmínky pro vznik železnatých vod. (Janoška 2011) 

 Za přítomností alkálii se vytváří v železnatých vodách bělavá sraženina hydroxidu 

železnatého Fe(OH)2, která se na volném vzduchu rychle okysličuje a mění se na 

v hydroxid železitý Fe(OH)3 a následkem toho se tvoří ve vodách (povrchových i mělkých 

podzemních) hnědočervené sraženiny rezu (tzv. „okry“). (Kučera 1928) 

Z hlediska balneologického je v minerálních vodách železo nežádoucí příměsí, 

vylučované hydroxidy způsobují problémy při lázeňském využití (pozn.: např. voda má 

typicky narezlou barva, ve které se pacienti nechtějí koupat). Charakteristickými jsou 

povlaky, které se vytvářejí na hladině (duhově mění barvu) a při narušení (na rozdíl od 

podobných olejových skvrn) se již nikdy nespojí. (Janoška, 2011) 

Železnaté vody vykazují nepříjemnou svíravou chuť, která běžně bývá „přeražena“ 

jinými chuťovými vlastnostmi. (Janoška, 2011) 

Radioaktivní vody představují v širším regionu oblasti Luhačovic ojedinělý jev, jsou 

typické spíše pro centrální oblast Českého masivu. Jde v podstatě o vody, které vykazují 

radioaktivitu způsobenou radonem 
222

Rn.
7
 Tyto vody se obvykle vyskytují v oblastech 

ortorulových a žulových masivů, kde je původ radonu spojován s některými typy žul. 

Avšak může souviset také s uranovým zrudněním. (Janoška, 2011) 

                                                 
7
 Členění dle radioaktivity viz klasifikace minerálních vod - kapitola 2.2.2 
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Termální vody nebo také termy bývají označovány všechny vody, jejichž teplota 

přesahuje 20 °C. Nejteplejší a zároveň nejslavnější termální vodou u nás je terma 

v Karlových Varech, která dosahuje nejvyšší teploty v Českém masivu a to 73 °C. Pro 

vznik termálních vod jsou důležité zlomové struktury, umožňující hluboký oběh vody a 

jeho rychlý výstup na povrch. 

2.5 Vlastnosti a tvorba kvality podzemních vod 

Kvalita (jakost) podzemních vod je dána jejími chemickými, fyzikálními a 

mikrobiologickými vlastnostmi. Následující základní členění popsal ve své knize 

Krásný et al. (2012). 

Chemické vlastnosti podzemní vody jsou výsledkem interakce mezi horninou, vodou 

a atmosférou. Výsledná skladba vody, tj. druh a množství rozpuštěných látek, je daná 

jednak chemickými rovnováhami a kinetickými faktory. Dle rovnovážných konstant lze 

zjistit, zda reakce v systému voda-hornina-atmosféra mohou probíhat, resp. vyloučit ty, 

jejichž průběh není možný. Řada významných geochemických reakcí vyžaduje ke svému 

rozběhu dané množství aktivační energie, bez které reakce nemůže samovolně proběhnout. 

Tuto energetickou bariéru značně ovlivňuje přítomnost mikroorganismů ve vodě.  

Mezi nejdůležitější fyzikální a senzorické vlastnosti se řadí teplota, hustota, 

elektrolytická vodivost, pH, měrná hmotnost, barva, chuť, pach, zákal a radioaktivita. 

S výjimkou teploty, fyzikální vlastnosti jsou úzce spjaty s vlastnostmi chemickými. 

Mikrobiologické vlastnosti vody jsou dány přítomností mikroorganismů. 

V podzemních vodách se zpravidla stanovují skupiny bakterii (mesofilní, psychrofilní, 

koliformní, enterokoky) dle požadavků standardů na pitnou vodu. Výsledky se udávají 

jako počet jednotek tvořící kolonii v objemu vody. Mikroskopický obraz udává počet 

živých a mrtvých organismů na 1 ml vody – je primárním požadavkem standardu pro 

pitnou vodu.  
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3 Luhačovice 

 Nejznámější a největší moravské lázně patří zároveň 

k nejvýznamnějším lázním u nás. Svou proslulost získaly 

nejenom zásluhou léčivých pramenů, které zaujímají výjimečné 

místo mezi minerálními vodami flyšového pásma Západních 

Karpat a potažmo i celé České republiky, ale také díky osobité 

architektuře zakomponované do překrásného přírodního 

prostředí. Ve srovnání s lázeňskými centry západních Čech, 

působí Luhačovice vyloženě nekomerčně, lidově a skromně. 

(Janoška, 2011) Ve znaku města Luhačovic, je ve stříbrném štítě na zeleném trávníku 

jabloň s plody přirozených barev, provázená vpravo modrým krojidlem a vlevo modrou 

radlicí (viz obr. č. 1). (Wikipedia, 2014) 

 

Obr. č.  2 Luhačovice – lázeňské náměstí; v pozadí Jurkovičův dům (foto: Bjalek Michal, 2010). 

3.1 Lokalizace 

 Luhačovice jsou město v okrese Zlín ve Zlínském kraji, 16 km jihovýchodně od 

Zlína na říčce Šťávnice (zvaná též Luhačovický potok či Horní Olšava). Město má 

Obr. č.  1 Znak 

Luhačovic. 
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katastrální výměru 33 km² (3 299 ha), 1 099 domů a v roce 2014 zde žije přes 5 tisíc 

(5704) obyvatel. Zeměpisné souřadnice: 49° 6′ 4″ s. š., 17° 45′ 37″ v. d. (Wikipedia, 2014) 

3.2 Geomorfologické poměry 

Zájmová lokalita leží na hranici CHKO Bílé Karpaty (vyšší členění viz níže), v údolí 

Horní Olšavy, zvané též Šťávnice. Jsou obklopeny věncem zalesněných hor (obr. č. 3 viz 

níže). Na severovýchodě horou Obětovou (+514 m n. m.) a Velkou Kamennou (+384 m n. 

m.), na západě nalezneme hory Malá Kamenná (+330 m n. m.) a Obora (+395 m n. m.). 

Nadmořská výška vlakového nádraží je +230 m n. m. (Müller, 2004) 

V rámci vyššího geografického členění patří Luhačovice do: 

 Soustava (subprovincie):  Vnější Západní Karpaty 

 Podsoustava (oblast):  Slovensko-moravské Karpaty 

 Celek:  Vizovická vrchovina 

 Podcelek:  Luhačovická vrchovina 

 

Obr. č.  3 Výřez z topografické mapy – Luhačovice a okolí. (Geoportál Inspire) 
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3.3 Geologické poměry 

 Přírodní léčivé zdroje, které se zde formují, jsou umístěny ve flyšovém pásmu 

Západních Karpat, sedimentárního paleogenního komplexu magurského flyše v račanské 

dílčí jednotce eocenního stáří, které jsou tvořeny vrstvami pískovců, jílovců a slepenců 

(Řezníček, 2012). Jako ve všech jednotkách magurské skupiny tvoří i v račanské jednotce 

její největší část vrstvy paleogenní. Paleogenní vrstvy račanské jednotky rozdělujeme 

litostratigraficky na spodní a svrchní oddíl paleogenních sedimentů, přičemž svrchní oddíl 

odpovídá zlínským vrstvám (račanské facie). (Buday et al., 1967) 

 Spodní oddíl paleogenních sedimentů račanské jednotky rozdělujeme na facii 

převážně pískovcovou (soláňskou) a na facii drobě rytmického flyše většinou s převahou 

jílovců (bělověžskou). (Buday et al., 1967) 

 Bělověžské vrstvy vystupují, pokud jsou vyvinuty, jako nejmladší vrstvy spodního 

paleogenního oddílu v přímém podloží zlínských vrstev. Jsou to většinou drobně rytmické 

flyšové vrstvy se stejným podílem jílovců a pískovců nebo převážně jílovcové. Jílovce 

v těchto polohách jsou zpravidla několik centimetrů mocné, většinou nevápnité, červené, 

zelené, černé a šedé. (Buday et al., 1967) 

 Soláňské vrstvy v račanské jednotce jsou převážně pískovcové. Pískovce vrstvy 

jsou 0,6 – 7 m silné, místy sblíženy v pásma až několik desítek metrů mocných, jsou 

středně až hrubě zrnité, arkózovité i drobně slepencovité. (Buday et al., 1967) 

 Svrchní paleogenní oddíl račanské jednotky, je s vrstvami spodního paleogenního 

oddílu spojen přechodem. Spodní hranici zlínských vrstev, klademe na bázi nejhlubší 

polohy glaukonitického pískovce. Jsou to vrstvy převážně jílovcovité. Obsahují však ve 

středních a vyšších částech vrstevního sledu vnitřnějších synklinálních pásem, převážně 

pískovcová pásma 5 – 30 m silná, místy až po pěti sblížená. Vložky jílovců ve zlínských 

vrstvách račanského vývoje, 3 cm až 20 m silné, bývají ve spodní části jednotlivých 

jílovcových poloh vápnité, šedé, modrošedé, hnědošedé, hnědé, vzácně tmavošedě 

skvrnité, mnohdy jemně slídnaté. V nejvyšší části polohy (zpravidla několik centimetrů až 

několik decimetrů silné) jsou jílovce tmavošedé, zelenošedé, lupenité, nevápnité. 

(Buday et al., 1967) 
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Obr. č.  4 Výřez z geologické mapy a její legenda; Luhačovické geologické jednotky 

(Česká geologická služba). 
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3.4 Klimatické poměry 

 Podnebí v této zájmové oblasti má téměř podhorský charakter, třebaže zdejší 

nadmořská výška +250 m n. m. (u nádražní budovy). Luhačovice leží v teplé klimatické 

oblasti. Průměrná červencová teplota vzduchu je 18 až 20 °C, průměrná lednová teplota 

vzduchu činí -2 až -3 °C. Průměrná roční teplota za rok 2013 činí 8 až 9 °C (viz obr. č. 5). 

Počet letních dnů se pohybuje mezi 50 – 70 a počet mrazových dnů se je přibližně 110. 

Roční srážky se pohybují okolo 700 - 750 mm a relativní vlhkost běžně kolísá v rozmezích 

70 - 75%. (Data: ČHMÚ, 2013) 

 

 

Obr. č.  5 Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2013 (ČHMU). 
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3.5 Historie vývoje lázeňství v Luhačovicích 

Jakožto nejvýznamnější lokalitu Jihomoravského kraje pro své minerální vody 

uvádím jako moto slova učitele národu J. A. Komenského, který je rodákem malého 

městečka na jihovýchodní Moravě s názvem Nivnice
8
: 

„Slané prameny jsou zásobárnou nejlepšího koření, kyselé prameny podzemní 

skladiště vody, jež se pije místo vína, horké prameny jsou lázně bez lázeňského a léky bez 

lékaře, mající obdivuhodnou léčivou vlastnost.“ 

 Luhačovice představují, místo s více jak 300-letou lázeňskou tradicí. V rámci 

českého lázeňství významnou perlu, ve které se reflektují mimořádně příznivé geografické, 

ekologické a hydrogeologické faktory a vytváří podmínky pro účinnou léčbu lázeňských 

pacientů i pro rekreačně rehabilitační pobyt návštěvníků. (Řezníček, 2012) 

Vývěry kyselek musely být známy odpradávna místním obyvatelům; teprve však z 

16. století se dochoval název „slaná voda“. Význam luhačovických zdrojů v dané době 

nepřesáhl lokální hranice. Toho je dokladem práce Tomáše Jordána (1580) o léčivých 

vodách, který však luhačovické kyselky nezná, i když z okolí Uherského Brodu uvádí 

méně důležité zdroje uhličitých vod. Až v 17. století objevuje léčivé účinky luhačovických 

vod brněnský doktor medicíny a fyzik Jan Hertod z Todthenfeldu v knize Tartaro-Mastix-

Moravia, kde popsal luhačovickou minerální vodu a její možné využívání. (Květ 1976) 

 První lázeňští pacienti přišli do Luhačovic už v roce 1699, kdy minerální vody byla 

využívána pouze k pitným účelům. Teprve od roku 1790, kdy byla vybudována první 

lázeňská budova, byla zahájena léčba koupelemi, což znamenalo výrazné zvýšení spotřeby 

minerálních vod. Spotřeba narůstala i s rozvojem rozvozu lahvované minerální vody nejen 

do okolí Luhačovic, ale i do ostatních částí tehdejší Rakousko-uherské monarchie. 

(Řezníček, 2012) 

 Založení akciové společnosti Lázně Luhačovice v roce 1902, která si dala za cíl 

rozvoj lázeňství, směřovalo nejen k vybudování ubytovacích a léčebných kapacit, ale ve 

významné míře i k vybudování zřídelní základny pro pokrytí potřeb balneoprovozu i 

plnírenské výroby. (Řezníček, 2012) 

                                                 
8
 Jeho místo narození není známo, jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský Brod (jak je uvedeno na 

náhrobní desce v Naardenu) nebo Nivnice (Komenský v některých dokumentech připojoval k podpisu 

Nivnický, Nivanus, Nivnicensis). Občas se zmiňuje i Komňa (z čehož by mohlo vzniknout příjmení 

Komenský, Comenius), odkud pocházela otcova rodina (viz internetový zdroj č. 1). 
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3.5.1 Historie jímání vod 

Koncem 18. století byl hlavním zdrojem pramen pojmenovaný Vincentka. Ten je 

mezi lidmi nejznámější, jelikož je už od 19. století naplňován do láhví a rozvážen po celém 

státě. Od roku 1997 patří plnírna Vincentky do rukou akciové společnosti Vincentka. 

(Květ 2011) 

Zdroj zvaný Ottovka je rovněž také dobře znám, protože stále vytéká z malé 

výtokové kašny a je veřejně k dispozici poblíž přístupové lázeňské ulice Dr. Veselého. Na 

druhém břehu říčky řeky Olšavy (která protéká Luhačovicemi), byl roku 1929 vrtem 

objeven pramen Gejzír. Byl pojmenován díky jeho neuvěřitelné vydatnosti, která se 

projevila při navrtání proudem chrlící vody do výše téměř 20 metrů. Neřízenou erupcí se 

snižovala vydatnost okolních pramenů, a proto musel být několikrát jeho výtok upraven a 

v dnešní době slouží v pramenné váze k pohledům a k napití kolemjdoucích. Později byl 

pramen pojmenován po místním rodáku - pramen Dr. Šťastného (Květ, 2011)  

3.5.2 Historie úprav jímacích prostor 

Jímání se zlepšovalo, a do blízké podoby současnému stavu se dostávalo většinou 

již na rozhraní 19. a 20. století. Dle sdělení B. Záhorovského (1972) zůstalo zcela beze 

změn od čtyřicátých let jímání pramenů Antonínka, Ottovka, Sirný a Janovka 

(Květ, 1976). U pramene Elektra byla provedena úprava stropu studny a vedle objektu 

zřízena armaturní komora. Vincentka má od roku 1967 zrušeny kvůli zajílování studny I a 

II; u studny III byla pozměněna čerpací stanice a objekt haly. Pramen Aloiska má upravený 

pavilón – zrušena pramenní váza nad terénem a výtok vyústěn v úrovni podlahy (vzhledem 

k poklesu hladiny vody). U Jubilejního pramene byl vstup do armaturní komory upraven – 

namísto původního poklopu ve stropě jsou nyní schůdky od sv. strany. U pramene U 

čítárny byla také pozměněna armaturní komora – vstup je nyní ze stropu místo bočního 

příchodu. Ústřední pramen, který byl dříve označován, jako ‚Sběrná studna‘ je beze 

změny. U pramene Dr. Šťastného přišla změna v pramenní váze a v nové výstroji vrtu. 

Pramen Amandka získal novou konstrukci kolonády. (Květ 1976) 
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Obr. č.  6 Výřez ze starší geologické mapy – a jeho prameny v oblasti Luhačovice (Květ 1976). 

Vysvětlivky: 

1 – Vincentka; 2 – Amandka; 3 – Ústřední pramen; 4 – U čítárny; 5 – Jubilejní; 6 – 

Ottovka; 7 – Antonínka; 8 – Janovka; 9 – Gejzír; 10 – Elektra; 11 – Aloiska; 12 – Sirný 

pramen; 13- vrt 11g-24; 14 – vrt 11g-25; 15 – vrt 11g-26;16 – studna; 17 – vrt; 18 – 

pramenní jímka; 19 – aluvium; 20 – sesuvy; 21 – omezení sesuvu; 22 – dejekční kužel; 23 

– karpat; 24 – svrchní zlínské vrstvy; 25 – spodní zlínské vrstvy; 26 – luhačovické 

pískovcové vrstvy.  
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4 Luhačovické minerální prameny 

 Luhačovické prameny jsou díky kombinaci rozpuštěných minerálních látek a 

silnému proplynění oxidem uhličitým považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. 

Inhalacemi se léčí zejména onemocnění dýchacího ústrojí (astma, chronická bronchitida, 

alergie, chraptivost, fibróza plic). Pitné kůry jsou vhodné k léčbě nemocí trávicího ústrojí 

(žaludek, dvanácterník, žlučník) a poruchy látkové výměny (cukrovka, otylost). Koupele 

přispívají ke zlepšení činnosti pohybového aparátu, především úponů, šlach a svalů. 

Léčebné procedury a příznivé mikroklima vyhledávají také pacienti s poruchami 

oběhového ústrojí a ukončenou onkologickou léčbou. (Janoška, 2011) V současnosti, 

v luhačovických lázních je známo na 18 fungujících minerálních pramenů (tab. č. 2 viz 

níže). Rozmístění pramenů je možno spatřit na obr. č. 7. 

  Název pramene 
Vydatnost 

(dnes) 
Celková 

mineralizace 
Využitelnost zdroje Vlastnictví 

1 Aloiska 3 l/min  8451 mg/l Pitná léčba Luhačovice, a.s. 

2 Amandka  - nesleduje se Nevyužíván (záložní) Luhačovice, a.s. 

3 Dr. Šťastného  6 l/min 11 896 mg/l Pitná léčba Luhačovice, a.s. 

4 Elektra 30 l/min 9735 mg/l Inhalace/koupele Luhačovice, a.s. 

5 Elektra II 15 l/min - Pozorovací objekt Luhačovice, a.s. 

6 Janovka  - -  Zrušen Luhačovice, a.s. 

7 Jaroslav 30 l/min  11500 mg/l Koupele/inhalace Miramare, s.r.o. 

8 Jubilejní  - nesleduje se Nevyužíván (záložní) Luhačovice, a.s. 

9 Nová Čítárna 90 l/min 2109 mg/l  Koupele/inhalace Luhačovice, a.s. 

10 Nová Janovka 60 l/min 6083 mg/l  Koupele/inhalace Luhačovice, a.s. 

11 Nová Vincentka 35 l/min 9628 mg/l Plnění lahví Vincentka, a.s. 

12 Nový Jubilejní 60 l/min 7960 mg/l  Pitná léčba Luhačovice, a.s. 

13 Ottovka  3 l/min 7677 mg/l Pitná léčba Luhačovice, a.s. 

14 Sirný pramen -  nesleduje se Nevyužíván (záložní) Luhačovice, a.s. 

15 Sv. Josef  30 l/min 4800 mg/l  Pitná léčba Miramare, s.r.o. 

16 U Čítárny  - -  Zrušen Luhačovice, a.s. 

17 Vincentka  - nesleduje se Nevyužíván (záložní) Luhačovice, a.s. 

18 Vincentka II 14 l/min 9066 mg/l Pitná léčba Luhačovice, a.s. 

19 Viola 18 l/min   Pitná léčba 
Lázeňský dům 

Praha 

20 Vladimír  -  nesleduje se Nevyužíván (záložní) Luhačovice, a.s. 

Tab. č.  2 Seznam minerálních pramenů v lázeňském městě Luhačovice. 



Michal Zádrapa: Luhačovické minerální prameny 

31 

2014 

 

Obr. č.  7 Situace pramenů v lázních Luhačovice (Krásný et al., 2011, upraveno). 

4.1 Naučná stezka po luhačovických minerálních pramenech 

 Naučná stezka bude obsahovat 6 základních zastavení. Při kterých se budeme 

postupně dostávat k jednotlivým pramenům, které bude možno ochutnat. Základními 

zastaveními jsou ty prameny, které jsou veřejně přístupné k pramenním vázám tj. prameny 

Aloiska, Dr. Šťastného, Vincentka, Nový Jubilejní, Ottovka a nakonec pramen Sv. Josefa 

(viz turistická mapa – obr. č. 8). Na jednotlivých zastaveních se návštěvníci dozvědí od 

historie jeho otevření a jímání, postupné budování (úpravy), hloubky studní (vrtů), k jakým 

léčebným procedurám se pramen využívá a jeho hydrogeochemická klasifikace.  
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 Celková délka trasy je 2024 m. Jedná se o velmi nenáročnou naučnou stezku po 

minerálních pramenech, která je vymezena bez jakéhokoli věkového omezení. Časový 

harmonogram je možno nalézt pod mapou trasy (tab. č. 3). 

 

Obr. č.  8 Výřez z turistické mapy – jednotlivá zastavení v naučné stezce; měřítko 1:6000 (zdroj 

mapy.cz). 

Pozice Příchod Odchod m Ʃm Poznámka 

1. zastavení 8:30 9:00 0 0 Sraz u altánu 

2. zastavení 9:20 9:50 649 649   

3. zastavení 10:00 11:00 348 997 
Prohlídka Lázeňského 

náměstí 

4. zastavení 11:10 11:40 208 1205   

5. zastavení 11:55 12:25 296 1501   

6. zastavení 12:50 13:15 523 2024 Konec naučné stezky 

Tab. č. 3 Harmonogram mezi jednotlivými zastaveními (čas je pouze orientační). 
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 Následující informace, které budou sděleny průvodcem, budou i pro širší veřejnost 

díky QR kódům (viz obr. č. 9), jenž budou přidány na informační tabla (tomu jsou 

příkladem popisy pramenů, viz níže).  

4.1.1 První zastavení – Aloiska 

 Pramen byl znám již před rokem 1770, k pitné 

léčbě se používá od roku 1821. Dříve se pramen nazýval 

Lesní nebo také Luisin. Jméno Aloiska získal v roce 1830 

na počest hraběnky Aloisie Serényiové (1791 – 1862), 

majitelky luhačovického panství. (Janoška, 2011) Pramen 

je situován nad hotelem Palace, v parku na jihozápadním 

úpatí Velké Kamenné. Hloubka studny činí 12,3 m, nad 

kterou byl v roce 1963 postaven pavilon (obr. č. 10). Užívá 

se k pitné léčbě a inhalacím. (Girgle et al., 2008) 

 

Obr. č.  10 Altán pramene Aloiska (foto autor).  

Obr. č.  9 QR kód pro pramen 

Aloiska. 
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Klasifikace 

 Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá minerální voda, hydrogenuhličitano-

chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem kyseliny borité, studená, hypotonická. 

(Svobodová, 2014) 

 

Tab. č.  4 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv 

Luhačovice, a.s.). 

4.1.2 Druhé zastavení – Pramen Dr. Šťastného  

 

 Pramen vyvěrá na úpatí Velké Kamenné, je umístěn 

poblíž Lázeňského divadla. Začátkem 20. století tu byla 

vykopána studna Janovka a koncem roku 1929 se na jejím 

dně prováděl vrt, kde v hloubce 37 m došlo k erupci 

silně proplyněné minerální vody, která stříkala do výše 

téměř 20 m. Avšak záhy se zjistilo, že snižuje vydatnost 

ostatních pramenů, takže výtok musel být seškrcen a 

upraven. (Janoška, 2011) Díky tomuto jevu si vysloužil 

jméno Gejzír. Později byl pramen přejmenován podle luhačovického rodáka MUDr. 

Františka Šťastného. Poslední větší úpravy jsou z roku 1967, kdy byl znovu navrtán a pro 

veřejnost zřízena kašna (viz obr. č. 12). Používá se k pitné léčbě. (Girgle et al., 2008) 

barva čirá pH 6,43

zákal vodivost 880 - 1 060 mS/m

zápach bez výrazného pachu obsah CO2 2390 mg/l

chuť slaná mineralizace 8451 mg/l     230 mval/l

teplota 10,5 °C osmotický tlak 581 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 183 9,13 7,98 Chloridy 1520 42,87 37,47

Horčík 42,2 3,47 3,04 Brmonidy 6,8 0,09 0,07

Sodík 2240 97,43 85,16 Jodidy 6,43 0,05 0,04

Draslík 98 2,51 2,19 Sírany 99,4 2,07 1,81

Fe 5 0,18 0,16 Uhličitany 4230 69,32 60,59

Ammoný iont 8,6 0,48 0,42 Fluoridy 0,45 0,02 0,02

Lithium 7,77 1,12 0,98

Stroncium 1,95 0,04 0,04

Mangan 0,69 0,03 0,02

Baryum 1,09 0,02 0,01

Souč. kat. 2588,3 114,41 100 Souč. an. 5863,08 114,42 100

Obr. č.  11 QR kód pro 

pramen Dr. Šťastného. 
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Obr. č.  12 Zřídlo pramene Dr. Šťastného (foto autor). 

Klasifikace  

Přírodní, velmi silně mineralizovaná jodová, uhličitá minerální voda 

hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem lithia, barya, fluoridu a 

kyseliny borité, studená a hypertonická. (Svobodová, 2014) 

 

Tab. č.  5 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv Luhačovice, 

a.s.). 

barva čirá pH 6,6

zákal vodivost 1200 - 1220 mS/m

zápach bez vyrazného pachu obsah CO2 2000 mg/l

chuť slaná mineralizace 11896 mg/l     321 mval/l

teplota 11,5 °C osmotický tlak 820 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 277 13,82 8,64 Chloridy 2230 62,9 39

Horčík 14,5 1,19 0,75 Brmonidy 10,1 0,13 0,08

Sodík 3170 137,89 86,2 Jodidy 6,23 0,05 0,05

Draslík 160 4,09 2,56 Sírany 0,35 0,01 0

Fe 3,77 0,14 0,08 Uhličitany 5980 98,01 60,77

Ammoný iont 12,7 0,7 0,44 Fluoridy 3,1 0,16 0,1

Lithium 12,7 1,83 1,14

Stroncium 4,02 0,09 0,06

Baryum 11,7 0,09 0,11

Souč. kat. 3666,39 159,84 99,98 Souč. an. 8229,78 161,26 100
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4.1.3 Třetí zastavení – Vincentka a Vincentka II  

 Nejznámější luhačovický pramen vyvěrá na 

severním úpatí Velké Kamenné a byl jímán 

v osmimetrové hloubce přímo v luhačovickém 

pískovci, který je převrstven aluviálními náplavami 

potoka s hojným suťovým materiálem. Můžeme ho 

nalézt v lázeňském areálu na konci kolonády. 

(Girgle et al., 2008) 

 Historický zdroj byl znám již v roce 1680 

pod názvem Hlavní pramen. Koncem 18. století 

byl pojmenován jako Vincentka podle hraběte 

Vincence Serényiho, majitele zdejšího panství. 

V roce 1789 byl pramen obezděn a zastřešen, nad ním byl později postaven pavilon ve 

tvaru kaple s nadpisem „Nemocnému k útěše, zdravému k potěše“. (Girgle et al., 2008) 

 V polovině 19. století byla k pavilonu přistavěna další budova jako plnírna 

minerální vody a skladiště lahvi. Při výstavbě nové kolonády roku 1947 byla postavena 

nová hala Vincentky, kam byl její pramen sveden k upravené kašně a k výdejnímu pultu 

(viz obr. č. 14). Ten byl opatřen zařízením na ohřev vody a tak se může odebírat teplá i 

studená minerální voda. (Girgle et al., 2008) I když je pramen Vincentka legendou mezi 

luhačovickými zdroji minerálních uhličitých vod, roku 2003 byl zrušen odběr vody 

z původní historické studny a k pultu pro odběr veřejnosti byla přivedena minerální voda 

z vrtu BJ 303 o hloubce 50,2 m. Tento nový zdroj podchycen ve druhé zvodní roku 1989 

označen jako Vincentka II, se projevil po dlouhodobé čerpací zkoušce, zhodnocení kvality 

a jeho vydatnosti jako rovnocenná náhrada za tradiční Vincentku. Využívá se k pitné léčbě 

a k inhalacím. (Řezníček, 2012) 

Obr. č.  13 QR kód pro pramen Vincentka. 
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Obr. č.  14 Pohled na vnitřek veřejně přístupné haly, ve které se odebírá pramen Vincentka 

(Idnes.cz). 

Klasifikace  

 Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda 

hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem barya, fluoridu a 

kyseliny borité, která je studená, hypotonická a stabilní. (Svobodová, 2014) 

 
Tab. č.  6 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv Luhačovice, 

a.s.). 

barva čirá pH 6,64

zákal vodivost

zápach bez výrazného pachu obsah CO2 2410 mg/l

chuť slaná mineralizace 9628 mg/l   261 mval/l

teplota 13,5 °C osmotický tlak 660 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 258 12,87 10,63 Chloridy 1544 43,55 35,82

Horčík 16,2 1,33 1,1 Brmonidy 5,54 0,07 0,06

Sodík 2330 101,35 83,69 Jodidy 6,12 0,05 0,04

Draslík 120 3,07 2,53 Sírany 6,4 0,13 0,11

Fe 4,26 0,15 0,13 Uhličitany 4734 77,58 63,81

Ammoný iont 11,6 0,64 0,53 Fluoridy 3,65 0,19 0,16

Lithium 8,9 1,28 1,06

Stroncium 3,3 0,04 0,06

Baryum 14,1 0,1 0,17

Souč. kat. 2766,36 120,83 99,9 Souč. an. 6299,71 121,57 100
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4.1.4 Čtvrté zastavení – Jubilejní a Nový Jubilejní  

 Pramen Jubilejní vyvěrá na pravém břehu 

Luhačovického potoka poblíž Společenského domu 

v areálu lázní. Byl zachycen roku 1925 ve studni 

vyvrtané do pískovce do hloubky 7,8 m. Původně se 

jmenoval Luční pramen, později byl přejmenován na 

Jubilejní. Při likvidaci pramenů mělkého jímání nebyl 

zrušen a dnes slouží jako rezerva pro uhličité koupele. 

Určen jako sledovací objekt, kde se jedenkrát týdně 

měří hladina podzemní vody. (Girgle et al., 2008) 

 Vrt BVJ 304 pramene Nový Jubilejní se nachází v těsné blízkosti (cca 3 m) od 

pramene Jubilejní (viz obr. č. 16). Byl navrtán v roce 1988 do hloubky 50,5 m, až do 

úrovně druhé jímací zóny přímo ve skalním masivu. Tento zdroj se projevil po dlouhodobé 

čerpací zkoušce, zhodnocení kvality a jeho vydatnosti jako rovnocenná náhrada za pramen 

Jubilejní. (Girgle et al., 2008) 

 

Obr. č.  16 Přívodní kanály k pramenům Jubilejní (kulatý uprostřed) a Nový Jubilejní (2 poklopy 

v pravém dolním rohu). (Foto autor) 

Obr. č.  15 QR kód pro pramen 

Nový Jubilejní. 
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Obr. č.  17 Zřídlo pramene Nový Jubilejní (foto autor). 

Klasifikace  

 Přírodní, velmi silně mineralizovaná voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného 

typu, uhličitá, jodová se zvýšeným obsahem bromidů, barya a kyseliny borité, která je 

studená a hypotonická. Zdroj se využívá pro potřeby uhličitých koupelí a pitnou léčbu. 

(Svobodová, 2014) 

 

Tab. č.  7 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv Luhačovice, 

a.s.).  

barva čirá pH 6,42

zákal vodivost 842 - 906 mS/m

zápach bez vyrazného pachu obsah CO2 2800 mg/l

chuť slaná mineralizace 7960 mg/l     213 mval/l

teplota 13 °C osmotický tlak 547 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 158 7,88 7,5 Chloridy 1490 42,03 38,71

Horčík 10,9 0,9 0,85 Brmonidy 5,3 0,07 0,06

Sodík 2100 91,34 86,89 Jodidy 5,54 0,04 0,04

Draslík 108 2,76 2,63 Sírany 6,9 0,07 0,13

Fe 7,76 0,14 0,26 Uhličitany 4038 66,18 60,96

Ammoný iont 9,9 0,55 0,52 Fluoridy 2 0,11 0,1

Lithium 8,4 1,21 1,15

Stroncium 2,6 0,06 0,06

Baryum 6,89 0,1 0,1

Souč. kat. 2412,45 104,94 99,96 Souč. an. 5547,74 108,5 100
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4.1.5 Páté zastavení – Ottovka  

 Pramen pojmenován podle hraběte Otty 

Serényie (majitel luhačovického panství na přelomu 

19. a 20. století) vyvěrá na pravém břehu 

Luhačovického potoka na úpatí Malé Kamenné 

(Janoška 2011). Nachází se v lázeňském areálu 

poblíž tenisových kurtů. Pramen vytéká na povrch 

podél puklinových zlomů v pískovci, které jsou pro 

tuto lokalitu zcela běžné. Byl pochycen jímkou 

v hloubce 1,5 m v kamenném sklepení (pár metrů 

výše od altánu – který můžete vidět v pozadí na obr. 

č. 19). Dnešní úprava sklepení je z roku 1939. (Girgle et al., 2008) 

 Od roku 1937 Ottovka neustále vytéká také v malé výtokové kašně a je přístupná 

pro veřejnost bez jakéhokoli omezení (viz obr. č. 20). Používá se především k pitné léčbě.  

(Girgle et al., 2008) 

 

Obr. č.  19 Altánek pramene Ottovka (foto autor). 

Obr. č.  18 QR kód pro pramen 

Ottovka. 
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Obr. č.  20 Kašna pramene Ottovka (foto autor). 

Klasifikace  

Přírodní, silně mineralizovaná uhličitá minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-

sodného typu, se zvýšeným obsahem jódu, železa, kyseliny borité, studená a hypotonická. 

(Svobodová, 2014) 

 

Tab. č.  8 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv Luhačovice, 

a.s.). 

barva čirá pH 6,44

zákal vodivost 733 - 901 mS/m

zápach bez vyrazného pachu obsah CO2 2510 mg/l

chuť slaná mineralizace 7677 mg/l     210 mval/l

teplota 8 °C osmotický tlak 518 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 325 16,22 15,46 Chloridy 1460 41,18 39,28

Horčík 51,7 4,25 4,06 Brmonidy 6,27 0,08 0,07

Sodík 1860 80,91 77,12 Jodidy 6,23 0,05 0,05

Draslík 74,1 1,9 1,81 Sírany 28,2 0,59 0,56

Fe 7,22 0,26 0,25 Uhličitany 3840 62,93 60,02

Ammoný iont 6,9 0,38 0,36 Fluoridy 0,43 0,02 0,02

Lithium 6,12 0,88 0,84

Stroncium 2,28 0,05 0,05

Baryum 2,53 0,04 0,04

Souč. kat. 2335,85 104,89 99,99 Souč. an. 5341,13 104,85 100
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4.1.6 Šesté zastavení – Sv. Josef  

 Nachází se na pravé straně 

Luhačovického potoka, poblíž nově postaveného 

kostela. Původním záměrem, v roce 1994 bylo 

provést zkušební vrt s označením BJ 321 do 

hloubky 500 m, který měl objasnit 

hydrogeologické poměry luhačovické zřídelní 

základny. Když vrt dosáhl hloubky 173 m, kde 

došlo k mohutné erupci proplyněné vody, která 

způsobila nebezpečné ohrožení prameniště 

minerálních vod v této oblasti a zabránila dalšímu 

pokračování v práci. Roku 2000 byl vrt přeměněn na čerpací objekt pro využití k uhličitým 

koupelím a pitné léčbě. Byla vybudována kašna pro odběr veřejnosti (obr. č. 22). 

(Girgle et al., 2008) 

 

Obr. č.  22 Zřídlo pramene Sv. Josefa (Foto autor). 
  

Obr. č.  21 QR kód pro pramen Sv. Josef. 
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Klasifikace  

Přírodní, silně mineralizovaná minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného 

typu, která je studená, hypotonická, uhličitá s vysokým obsahem kyseliny borité. 

(Svobodová, 2014) 

 
Tab. č.  9 Základní fyzikální a senzorické vlastnosti vody

9
 (odběr z roku 2012; Labtech s.r.o.). 

4.2 Ostatní luhačovické minerální prameny 

4.2.1 Janovka a Nová Janovka 

 Pramen Janovka patří k nejstarší minerálním pramenům v této lokalitě. Byla 

jímána z šestimetrové studny poblíž Inhalatoria, která byla vyhloubena v roce 1907. 

Původní pramen byl znám již počátkem 18. století a vyvěral poněkud jižněji v tzv. Janově 

Kolonádě (v místech dnešního vývěru pramene Dr. Šťastného). V období odstraňování 

některých mělkých zdrojů první zvodně roku 1993, byl pramen zrušen
10

. 

(Jančář, Zemek, 1986) 

 Jedná se o navrtaný pramen v údolní nivě v areálu lázní, severovýchodním směrem 

od Inhalatoria. Vrt s označením BJ 302 je hluboký 30,3 m, byl proveden v roce 1987. 

Vydatnost vrtu je cca 60 l/min. Voda je odváděna do akumulační nádrže vodojemu 

k uhličitým koupelím a inhalacím. Pro její velmi podobné vlastnosti jako u bývalé 

Janovky, byl zdroj označen jako Nová Janovka. Užívá se k uhličitým koupelím a 

inhalacím. (Girgle et al., 2008) 

                                                 
9
 Pro malou vstřícnost vlastníka tohoto pramene - sanatoria Miramare, s.r.o. (neposkytnutí komplexní 

analýzy), uvedeny pouze základní fyzikální a senzorické vlastnosti vody. 
10

 Mělké zdroje Čítárna, Ústřední, Janovka a Antonínka byly likvidovány na začátku 90. let minulého století 

pro problémy s kontaminací mělkých zdrojů první zvodně. 

barva čirá pH 6,6 (při 25 °C)

zákal vodivost 350 - 390 mS/m

zápach bez výrazného pachu obsah CO2 2090 mg/l

chuť slaná mineralizace 4800 mg/l
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Obr. č. X Přívodní poklopy k prameni Nová Janovka (Foto autor). 

Klasifikace  

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá minerální voda, hydrogenuhličitano-

chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem jodidů, bromidů, lithia, barya, fluoridů a 

kyseliny borité, která je studená, hypotonická. (Svobodová, 2014) 

 

Tab. č. 10 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv Luhačovice, 

a.s.). 

barva čirá pH 6,27

zákal vodivost 645 -  662 mS/m

zápach po sirovodíku obsah CO2 2280 mg/l

chuť slaná mineralizace 6083 mg/l     164 mval/l

teplota 14 °C osmotický tlak 414 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 175 8,73 10,64 Chloridy 1060 29,9 36,64

Horčík 16,4 1,35 1,64 Brmonidy 4,46 0,06 0,07

Sodík 1560 67,86 82,7 Jodidy 4,67 0,04 0,05

Draslík 88,2 2,26 2,75 Sírany 1,8 0,04 0,05

Fe 8,19 0,29 0,36 Uhličitany 3140 51,46 63,08

Ammoný iont 9 0,5 0,61 Fluoridy 1,7 0,09 0,11

Lithium 6,3 0,91 1,11

Stroncium 2,29 0,05 0,06

Baryum 5,03 0,07 0,09

Souč. kat. 1870,41 82,02 99,96 Souč. an. 4212,63 81,59 100
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4.2.2 U Čítárny a Nová Čítárna 

 Studna hluboká 8 m zachycovala minerální vodu v náplavech. Vyvěral poblíž 

společenského domu, směrem k ředitelství lázní Luhačovice, a.s. Původní studna musela 

být zrušena v roce 1938 při stavbě Společenského domu, neboť se ocitla uvnitř staveniště. 

Název pramene byl odvozen od bývalé budovy, která sloužila jako „čítárna“ pro 

návštěvníky lázní. (Jančář, Zemek, 1986) 

 Vrt s označením BVJ 301 je umístěn mezi ředitelstvím akciové společnosti Lázně 

Luhačovice a Společenským domem. Byl vyhlouben ve skalním masivu do hloubky 

50,6 m v roce 1987. Při navrtání měl pramen velmi vysokou vydatnost o 120 l/min. 

Maximální čerpání bylo přiškrceno na 90 l/min. Odvádí se do vodojemu uhličitých vod ke 

zvýšení kapacity koupelových směsí a pro poskytování uhličitých koupelí či inhalací. Pro 

své velmi podobné vlastnosti jako pramen U Čítárny byl označen jako Nová Čítárna. 

(Girgle et al., 2008) 

 

Obr. č.  23 Přívodní poklopy k prameni Nová Čítárna (Foto autor). 

Klasifikace  

Přírodní, silně mineralizovaná uhličitá minerální voda, hydrogenuhličitano-sodného 

typu, se zvýšeným obsahem jodidů, bromidů, lithia, barya a kyseliny borité, která je 

studená a hypotonická. (Svobodová, 2014)  
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Tab. č. 11 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv Luhačovice, 

a.s.). 

4.2.3 Elektra a Elektra 2 

 Jede o jeden z nejkoncentrovanějších pramenů v luhačovické zřídelní struktuře. 

Vyvěrá poblíž kulturního domu Elektra (v pozadí na obr. č. 24) resp. naproti prameni 

Sv. Josefa. V letech 1908 – 1910 byla vykopána a vyzděna. Při další úpravě byl pramen 

převeden až na lázeňské náměstí, kde v letech 1934 – 1937 sloužila pro pitnou léčbu. 

Poslední úprava skončila v roce 1939, kde při hloubení studny byly v hloubce 9 m 

nalezeny zvířecí kosti, parohy, dutý kmen a stopy po ohništi. Stáří těchto pozůstatků 

odhadli archeologové na 30 000 let. V letech 1941 – 1966 bylo možno ještě odebírat 

minerální vodu přímo u pramene. Minerální voda s označením Elektra se pro svůj vysoký 

obsah solí používal k výrobě zřídelní soli, která se volně prodávala a sloužila k domácím 

inhalacím. Dnes slouží k uhličitým koupelím a inhalacím. V současné době je zde vrt o 

hloubce 22,3 m. Jeho maximální vydatnost činí 30 l/min. (Girgle et al., 2008) 

 V těsné blízkosti od pramene Elektra byl v roce 1976 vyhlouben pramen 

s označením Elektra 2. Vrt je hluboký 13,5 m s vydatností 15 l/min. Zdroj se v současnosti 

nevyužívá a slouží pouze jako pozorovací objekt, kde se měří jedenkrát týdně hladina 

vody. (Janoška, 2011) 

barva čirá pH 6,3

zákal vodivost 252  -267 mS/m

zápach mírně po sirovodíku obsah CO2 1110 mg/l

chuť slaná mineralizace 2109 mg/l     55,6 mval/l

teplota 12 °C osmotický tlak 136 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 101 5,04 18,4 Chloridy 291 8,21 29,38

Horčík 12,4 1,02 3,72 Brmonidy 2,03 0,03 0,09

Sodík 451 19,62 71,6 Jodidy 1,15 0,01 0,03

Draslík 35 0,9 3,27 Sírany 6,1 0,13 0,45

Fe 7,01 0,25 0,92 Uhličitany 1190 19,5 69,77

Ammoný iont 3,5 0,19 0,71 Fluoridy 1,5 0,08 0,28

Lithium 1,9 0,27 1

Stroncium 1,14 0,03 0,09

Mangan 1,13 0,04 0,15

Baryum 2,63 0,04 0,14

Souč. kat. 616,71 27,4 100 Souč. an. 1491,78 27,96 100
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Obr. č.  24 Betonový poklop od studny pramene Elektra (foto autor). 

Klasifikace  

 Přírodní, velmi silně mineralizovaná jodová, uhličitá minerální voda 

hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem lithia, barya, bromidů a 

kyseliny borité, která je studená a hypertonická. (Svobodová, 2014)  

 

Tab. č.  12 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2014; archiv 

Luhačovice, a.s.). 

barva čirá pH 6,66

zákal vodivost 998 - 1300 mS/m

zápach bez výrazného pachu obsah CO2 1560 mg/l

chuť slaná mineralizace 9735 mg/l     262 mval/l

teplota 14 °C osmotický tlak 668 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 205 10,23 7,99 Chloridy 1910 53,87 40,15

Horčík 24 1,97 1,54 Brmonidy 8,68 0,11 0,08

Sodík 2540 110,48 86,27 Jodidy 8,18 0,06 0,05

Draslík 122 3,12 2,44 Sírany 6,19 0,13 0,1

Fe 3,43 0,12 0,1 Uhličitany 4880 79,98 59,61

Ammoný iont 10,5 0,58 0,45 Fluoridy 0,36 0,02 0,01

Lithium 9,7 1,4 1,09

Stroncium 2,59 0,06 0,05

Mangan 0,77 0,03 0,02

Baryum 4,34 0,06 0,05

Souč. kat. 2922,33 128,05 100 Souč. an. 6813,41 134,17 100
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4.2.4 Amandka 

 Pramen zachycen a vyzděn v roce 1668 a pojmenován „Slaný“ (pro jeho hlasité 

probublávání oxidu uhličitého se mu také říkalo „Bublavý“). Patří mezi nejstarší prameny 

v této lokalitě. Vyvěrá na Lázeňském náměstí pod svahem Velké Kamenné v blízkosti 

pavilónu Vincentky a zachycuje jí studna hluboká 3,75 m. Pozdější úprava z roku 1792, 

kde byl přidán altán a přejmenován na Amandka, dle jednoho ze členů rodu Serényiů.  

Další úprava je z roku 1908, kdy byl ve studni umístěn jímací zvon, z něhož vystupuje 

voda do pramenné vázy (obr. č. 25). Dnešní podoba jejího okolí je z roku 1949, kdy byl 

pramen vkomponován do nové kolonády. Jelikož se nevyužívá, uvažuje se o zrušení 

osvědčení a jeho následné likvidaci. (Jančář, 1986) 

 

Obr. č.  25 Ozdobná váza pramene Amandka (foto autor). 

Klasifikace  

 Přírodní, středně mineralizovaná, jodová, hydrogenuhličtano–chlorido-sodného 

typu, studená. Zdroj není využíván ani sledován. Dříve vykazoval zvýšený obsah kyseliny 

borité. Pramen měl průměrnou vydatnost 3,7 l/min. (Svobodová, 2014) 
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4.2.5 Nová Vincentka 

 Vrt s označením BJ 305 hluboký 

35 m z roku 1988 nalezneme západně 

od Jurkovičova domu (viz obr. č. 26). 

Svým složením je velmi podobný 

původní Vincentce. Díky jeho vysoké 

vydatnosti 35 l/min, se od roku 1991 

plní do lahví. Tento zdroj využívá od 

roku 1997 akciová společnost 

Vincentka. (Girgle et al., 2008) 

 

Klasifikace  

Přírodní, velmi silně mineralizovaná jodová kyselka, hydrogenkarbonáto-chlorido-

sodného typu, se zvýšeným obsahem lithia, fluoridů, bromidů a kyseliny borité, která je 

studená, hypotonická. Povolenou úpravou vody je odželezňování. (Svobodová, 2014) 

 
Tab. č. 13 Rozpis fyzikálních a chemických vlastností vody. (odběr z roku 2012; archiv Vincentka, 

a.s.). 

  

barva čirá pH 6,64

zákal vodivost

zápach bez výrazného pachu obsah CO2 2410 mg/l

chuť slaná mineralizace 9628 mg/l   261 mval/l

teplota 13,5 °C osmotický tlak 660 kPa

Kationty mg/l mval/l konc. v % Anionty mg/l mval/l konc. v %

Vápník 242 12,08 9,46 Chloridy 1770 49,93 38,16

Horčík 15,8 1,3 1,02 Brmonidy 6,61 0,08 0,06

Sodík 2500 108,74 85,09 Jodidy 6,88 0,05 0,04

Draslík 133 3,4 2,66 Sírany 6,2 0,13 0,1

Fe 4,46 0,16 0,12 Uhličitany 4910 80,47 61,52

Ammoný iont 5,6 0,31 0,24 Fluoridy 3 0,16 0,12

Lithium 10,5 1,51 1,19

Stroncium 6,56 0,15 0,12

Mangan 0,57 0,02 0,02

Baryum 7,42 0,11 0,08

Souč. kat. 2925,91 127,78 100 Souč. an. 6702,69 130,82 100

Obr. č.  26 Přívodní kanály k prameni Nové Vincentky 

(foto autor). 
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4.2.6 Vladimír 

 Vrt s označením BJ 306 hluboký 42 m z roku 1988 na ulici Nábřežní na levém 

břehu Šťávnice naproti sanatoria Miramare. Díky jeho vysoké vydatnosti (60 l/min) vyvěrá 

až na povrch. (Janoška, 2011) Dle ústního sdělení V. Horálka (2014) pro jeho silně železité 

zbarvení se v něm pacienti nechtěli koupat, a proto dnes slouží pouze jako záložní zdroj, 

pro uhličité koupele a inhalace.  

 

Obr. č.  27 Malá oplocená zóna od pramene Vladimír (foto autor). 

Klasifikace  

 Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová voda, hydrogenuhličitano-

chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem kyseliny borité, která je studená a 

hypotonická. Dle posudku luhačovických pramenu z roku 2014 byl obsah CO2 (který je 

oproti předešlým rozborům takřka stabilní) stanoven na 2300 mg/l.  Vodivost zjištěna 

v roce 1994 v hodnotě cca 1520 mS/m, poklesla na dnešních 850 mS/m. 

(Svobodová, 2014) 
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4.2.7 Jaroslava 

 Druhý nejmladší minerální pramen v dané lokalitě. Byl navrtán v budově léčebny 

Miramare II roku 1998. Voda je jímána z vrtu o hloubce 60 m s vydatnosti 30 l/min. Užívá 

se k uhličitým a přísadovým koupelím v lázeňských hotelech Miramare. 

 

Obr. č.  28 Přívodní poklop k prameni Jaroslava (foto autor). 

Klasifikace  

 Přírodní velmi silně mineralizovaná voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného 

typu, jodová, se zvýšeným obsahem bromidů a kyseliny borité, která je studená a 

hypertonická. 

 
Tab. č.  14 Základní fyzikální a senzorické vlastnosti vody

11
 (Labtech s.r.o.). 

                                                 
11

 Pro malou vstřícnost vlastníka tohoto pramene - sanatoria Miramare, s.r.o (neposkytnutí komplexní 

analýzy), uvedeny pouze základní fyzikální a senzorické vlastnosti vody. 

barva čirá pH 6,8 (při 25 °C)

zákal vodivost 1430 mS/m

zápach bez výrazného pachu obsah CO2 1560 mg/l

chuť slaná mineralizace 11500 mg/l
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4.2.8 Sirný pramen 

 Pramen vyvěrá na levém břehu Šťávnice, mezi lázeňskými garážemi a opuštěným 

lomem. Byl znám již kolem roku 1700 pod názvem Sirkovnica. Prodělal několik úprav – 

roku 1912 byl sveden do sirných lázní, kde se používal k sirným koupelím. Studna je 

hluboká 14 m a k její konečné úpravě došlo v roce 1938. Chuť vody je možno okusit u 

výtoku při vstupu do slatinných lázní (obr. č. 29). Je jediným pramenem, který nemá 

vlastnosti uhličitých kyselek. Jde o středně mineralizovanou vodu s obsahem rozpuštěných 

pevných látek pouze 600 mg/l s vysokým obsahem sirovodíku (kolísá kolem 3 mg/l). Pro 

uzavření slatinných lázní se dnes pramen nevyužívá a slouží jako záložní. (Janoška, 2011) 

 

Obr. č.  29 Sirný pramen (Janoška, 2011). 
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4.2.9 Viola 

 Jde o nejmladší luhačovický pramen, který byl navrtán v lese nad Ottovkou koncem 

roku 2010. Svým složením se podobá ostatním vodám luhačovického typu. Je pojmenován 

podle obchodního jména ředitelky léčebného domu Praha, z jejíž iniciativy k objevu 

pramene došlo. (Janoška, 2011) Zřídlo je ukryto pod přístřeškem (obr. č. 30) a jde o silně 

mineralizovanou vodu. 

 

Obr. č.  30 Přístřešek pramene Viola (foto autor). 
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5 Závěr 

 V této práci byla podrobně popsána obecná charakteristika minerální vody. 

Následně bylo zpracováno srovnání klasifikací minerálních vod, jak tomu bylo dle starší 

normy oproti normě současné. Také zde byla začleněna geneze minerálních vod 

všeobecně, dle původu rozpuštěných látek v nich obsažených, a také hodnocení vlastností a 

kvality z pohledu balneologického.  

 V další části, byly přiblíženy přírodní poměry zájmové oblasti. Ve kterých byla 

popsána její lokalizace, geomorfologie terénu, geologické poměry, poměry klimatické a 

v neposlední řadě, historie vývoje lázeňství v Luhačovicích. 

 Cílem práce byl návrh naučné stezky a jistým způsobem inovovat dostupné 

informace, ze kterých by si turisté rozšířili znalosti o mnohem širší škálu informací. Tato 

inovace byla realizována pomocí techniky QR kódů. Díky chytrým telefonům či tabletům 

mohou návštěvníci lázní sejmout tyto kódy, které odkazují na webové stránky 

s informacemi o zájmových bodech. Tyto informace byly rozděleny do dvou úrovní. Tj., 

základní úroveň pro ty návštěvníky, (zejména děti a mládež) kteří si chtějí prohlédnout, co 

všechno může být k vidění u toho pramene, při kterém se zrovna nacházejí. Druhou úrovní 

tj., expertní úroveň, je určena především pro ty návštěvníky, kteří už mají nějakou 

zkušenost s místními prameny a stávající informační tabla jim již svým informačním 

obsahem nestačí. V této úrovni si mohou návštěvníci rozšířit znalosti o ty informace, které 

byly v této práci zpracovány (od historie úpravy jímacích prostor, hloubky vrtů, až po 

komplexní analýzy minerálních vod, které jsou zpracovávány vlastníky pramenů).  
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6 Vysvětlivky k pojmům 

Kvazistagnace  Jde o velice pomalé proudění vody, která se pohybuje v řádech 

milimetrů za rok. 

Molekulární difuze Jde o pohyb molekul (mísení), daný jejich tepelnou energií. Při 

tomto pohybu dochází ke kolizím mezi molekulami a 

mikroskopickými překážkami např. krystalickou mřížkou. 

Akcesoricky  Stopově (výjimečně). 

Aerace Provzdušnění = pásmo s póry vyplněnými 2 nemísitelnými 

tekutinami (půdní vzduch + půdní voda).  

Saturace  Nasycení = všechny póry vyplněny vodou. 
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