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Anotace :  

Bakalářská práce je zaměřená na minerální prameny v Beskydech a Podbeskydí. 

Význam těchto známých přírodních úkazů v přírodě je v dnešní době dosti podceňován a 

proto se těchto zajímavostí a v podstatě i orientačních bodů zachovalo tak málo. Práce se 

zabývá nejen rozdělením geologických oblastí na Beskydy a Podbeskydí, ale zabývá se 

bližším popisem pramenů jejich historií a faunou a flórou, která se zde nalézá. V této práci 

uvádím i vznik, využití minerálních pramenů v dnešní době a stručnou charakteristiku 

minerálních pramenů. Pro bližší přehled tohoto tématu jsem si připravila vycházky za 

prameny Beskyd, kde popisuju navštívené minerální prameny. Cílem mé bakalářské práce je 

popsat co nejlépe minerální prameny a jejich význam pro krajinu a okolí. Nedotčená příroda 

je v dnešní době významným turistickým lákadlem. Proto jsem zaměřila vycházku na tyto 

oblasti, které stojí za zhlédnutí. 

 

Klíčová slova : Beskydy, Podbeskydí, minerální prameny, geologické oblasti 

 

Summary : 

Bachelor thesis is focused on mineral springs in the Beskydy Mountains and 

Podbeskydí. The significance of these well-known natural phenomena in nature nowadays is 

quite undervalued, and therefore these attractions and basically i landmarks preserved so little. 

The work addresses not only the division of geological areas in the Beskydy and Podbeskydí, 

but it deals with a closer description of the sources of their history and flora and fauna, which 

is located here. In this work I mention the establishment, use mineral springs nowadays a brief 

characterization of mineral springs. For a more detailed overview of this topic I have prepared 

for spring walks Beskydy, where I describe visited mineral springs. The aim of my thesis is to 

describe the best mineral springs and their significance for the landscape and the surrounding 

area. Untouched nature is today a major tourist attraction. That's why I focused stroll on these 

areas, which are worth seeing 
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1. Úvod  

Význam minerálních pramenů byl u nás v minulosti velmi důležitý, ovšem 

v dnešní době je dost podceňován. Typickým příkladem jsou studánky a kapličky, na 

které se v průbehu času zapomělo nebo byly zdevastovány. Z původně velkého 

množství zůstala jen nepatrná část. Tyto prameny poskytují ideální podmínky pro život 

některých rostlin a živočišných druhů.  

Tuto problematiku jsem si vybrala, díky svému zájmu o přírodu a turistiku. Má 

bakalářská práce se zaměřuje na vznik a charakteristické znaky minerálních vod a jejich 

rozdělení. Ve své práci popisuju minerální prameny v Beskydech a Podbeskydí, kde 

díky klimatickým, hydrologickým, geomorfologickým a geologickým poměrům a 

ochraně přírody zůstalo ještě několik zajímavých přírodních zajímavostí. 

Díky minerálním pramenům se v popisovaných oblastech rozvíjí cestovní ruch, 

neboť prameny jsou typické svou odlišností jako je chuť, vzhled a teplota vody. Mnoho 

pramenů v oblasti Beskyd je vyhledávaným zdojem pro léčivé účinky, hlavně v odvětví 

lázeňských zařízení. Zásluhou pramenů se rozvijí rekreační, rehabilitační a wellness 

pobyty a další, které jsou v dnešní době vyhledávné produkty cestovního ruchu.  

V mé práci jsem rozčlenila prameny na stručnou charakteristiku, vznik, 

rozdělení a využitelnost. Dále je popsána historie a lázeňství. Dále jsem popisovala 

lázně jako jsou Teplice nad Bečvou a Čeladná. Ty jsou významná z mnoha důvodů – 

historického, tůristického a především díky minerálním pramenům, které se zde nalézají 

a mají léčivé účinky. 

V mé práci jsem zpracovala vycházky za prameny Beskyd, kde jsou popsány 

navštívené minerální pramemy a využití cestovního ruchu v Beskydech. 

Cílem mé práce je charakterizovat minerální prameny v Beskydech a 

Podbeskydí, které zhodnotím ve vycházkách za prameny. 
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2. Geologie oblasti 

2.1  Beskydy a Podbeskydí 

 

Moravskoslezské Beskydy, (dále jen Beskydy) se nachází v České republice a 

představují pohoří s typickými zalesněnými, oblými vrchy a jejich nejvyšším vrcholem 

je Lysá hora, které dosahuje výšky (1323 m n.m.) (Internet-1). 

Beskydy byly vyhlášeny v roce 1973 jako Chráněná krajinná oblast, 

charakteristická přírodními zajímavostmi jak jsou například pralesovité porosty, 

vyskytují se zde zejména karpatské druhy rostlin a živočichů, druhově pestré luční 

společenstva, jedinečné povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydy jsou 

ojedinělý typ krajiny, která vznikla za podmínek soužití člověka s přírodou na tomto 

území (František et.al., 2004). 

 

 

Obrázek č. 1 Mapa CHKO Beskydy (Internet – 2) 

Další oblast Podbeskydí se nachází na území mezi Hostýnskými vrchy a 

Moravskoslezskými Beskydami, je charakteristická pestrým a členitým reliéfem, tato 
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oblast dosahuje délky asi devadesáti kilometrů a šířky dvaceti kilometrů. Má jednotlivé 

vyčivnivájící vrchy, které sahají až do oblasti Novojičínska, Příbora, Štramberka a 

Frenštátska (Stoklasa, 2012). 

Zajímavostí v oblasti Podbeskydí v okresu Nový Jičín v části Podradhošťské 

pahorkatiny je park známý svou rozlohou o velikosti 125km². Posláním přírodního 

parku Podbeskydí je zejména dochování krajinného rázu, který je typický pro tuto 

oblast. Krajina obsahuje řadu lokalit a je zde možné vysledovat vývoj zemského 

povrchu a geologických dějin Země (Internet - 3). 

  

 

Obrázek č. 2 Přírodní park Podbeskydí (Internet - 3) 

 

2.1.1  Geologické členění 

 

Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydská pahorkatina se nachází na styku  

Českého masivu s vnější částí Západních Karpat. Z regionálně – geologického hlediska 

je tvoří dvě odlišná strukturní patra, které se navzájem překrývají – variské a neodní. V 

jednotný celek byly zfrormovány až za alpínských horotvorných fází (Menčík et.al., 

1983). 
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Samotné Beskydy jsou součástí vnějšího flyšového pásma Západních Karpat, 

které se vyvinulo v období koncem druhoror a ve třetihorách z usazenin moře, jenž 

nazýváme Tethys. V důsledku horotvorných posunů v průběhu alpínského vrásnění, 

byly vytvořeny tektonické jednotky, které později vytvořily velké příkrovy a ty byly 

nasunuty přes sebe. Násun příkrovů skončil asi před 15 miliony let v neogénu (Barták 

et.al., 2003). 

Příkrovy vnějšího flyšového pásma jsou v geologické terminologii označovány 

jako podslezská a slezská jednotka (Menčík et.al., 1983). 

Mezi horninami převládají horniny flyšové, nejhojněji pískovce a jílovce, 

v menší míře slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. V oblasti Podbeskydské 

pahorkatiny se a několika místech vyskytují těšinity. Jsou to vulkanické horniny, které 

vznikly při lávových výlevech na mořském dně. S vápenci se v popisované oblasti 

setkáváme buď v podobě málo mocných vrstev paleogenního stáří nebo v podobě 

větších těles tzv. olistolitů (skluzových těles) a tektonických útržků (bradel), například u 

Vigantic na Rožnovsku (Barták et.al., 2003). 

Nejmladší sedimenty představují hlavně nezpevněné štěrkopísky nivách řek 

(Menčík et.al., 1983). 

Flyš obsahuje málo fosilií, které bylo na organismy chudé z důvodu, že horniny 

vznikaly téměř v hlubokomořském prostředí. Při geologických výzkumech byly 

objeveny významné mikrofosílie – dírkovci, mřízovci a nanoplankton. Mezi 

zkameněliny, které můžeme vidět pouhým okem, patří fosílie mlžů, plžů, ježovek a 

kamenná jádra amonitů. Velmi vzácně nacházíme fosilií ryb z okolí Rožnova (Barták 

et.al., 2003). 
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Obrázek č. 3 Geologie Beskyd (Barták et.al., 2003) 

 

2.1.2   Hydrologické a hydrogeologické poměry 

 

Vsetínská Bečva a Rožnovská jsou nejdůležitější řeky v Beskydech. Tyto řeky 

se přiřazují k úmoří Černého moře, kde se v jejich povodí vyskytují vodní nádrže 

Stanovnice a Bystřička. Taktéž k úmoří Černého moře patří také povodí Kysuce, které 

obsahuje několik malých vodních toků v jihovýchodní části Beskyd. K úmoří Baltského 

moře patří naléží důležité řeky jako jsou Lomná, Morávka a zejména Ostravice. Na 

Osravici spadá největší vodní nádrž v Beskydech – Šance (Barták et.al., 2003). 

 

Největší přítok Ostravice odvodňuje hřbet Ropice, který hraničí s masivem 

Lysé hory ve střední části Moravskoslezských Beskyd. Její nejdůležitější přitok je 

levostranná Mohelnice, obě řeky patří k tokům, které pramení v Zadních horách. Řeka 

Morávka se využívá pro svou čistotu jako zdroj pitné vod (Weismannová et.al., 2004). 
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Obrázek č. 4 Povodí hlavních řek v Beskydech (Barták et.al., 2003) 

 

Část severovýchodních a východních svahů Beskyd odvodňují přítoky Olše 

(Lomná, Ropičanka, Tyrka a Stonávka). Do ůmoří Černého moře zasahují jižní svahy 

Radhošťské hornatiny, dále jižněji umístěné Vsetínské vrchy a Javorníky. Řeka Bečva 

celou tuto oblast odvodňuje a vzniká zároveň se soutokem Rožnovské a Vsetínské 

Bečvy, jak jsem se už zmínily jsou to nejdůležitější řeky Beskyd.  

Levý přítok Vsetínské Bečvy je Senice a z její pravé strany přitéká vodní nádrž 

Bystřička mezi oblastí Vsetín a Valašské Meziříčí. Rožnovská Bečva je protáhlá, 

charakteristická prudkostí, ale je značně krátká, má status vodohospodářského 

podstatného toku (Weismannová et.al., 2004). 
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Obrázek č. 5 Přehled řek v Beskydech (Barták et.al., 2003) 

 

Beskydy jsou celkově chudé na podzemní vody, jelikož její horniny 

karpatského flyše jsou málo propustné, z důvodu nepříznivých podmínek pro oběh 

podzemních vod. Za těchto podmínek i tak najdeme prameny, které jsou na mnoha 

místech upravené do studánek. Nejběžněji se v Beskydech vyskytují sirovodikové vody, 

které se moc nevyužívájí a nebo nejsou značně známé (Weismannová et.al., 2004). 

 

Území Beskydy jsou známé malou zadržovací schopnosti, díky k velké 

svažitosti a charakteru geologického podloží. Více než 45 % a ve vyšších nadmořských 

výškách až 60 % srážek odteče vodními toky. V této oblasti jsou časté povodně, jelikož 

se zde vyskytují rozkolísané průtoky. V Beskydech se vyskytujou zejména značné 

množství malých vodních toků, kratších než 10 kilometrů, s průtokem menším než 0,5 

m³/s. Na většině se  objevujou kaskády a dokonce i malé vodopády (např.Satina na Lysé 

hoře nebo Bučací potok na Smrku. V minulosti se využívaly některé toky pro plavení 

dřeva (Barták et.al., 2003). 
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2.1.3  Geomorfologické poměry 

 

Beskydy dle geomorfologického hlediska jsou značně složité, díky své hojné 

rozloze. Oblast je součastí Vnějších Západních Karpat, které se dělí na : 

Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu,  Javorníky, Rožnovskou 

brázdu, Jablunkovskou brázdu a Podbeskydskou pahorkatinu. Nejvyšší vrchol Beskyd 

je Lysá hora, která dosahuje výšky (1 323 m n.m.) a nejnižší hladina Rožnovské Bečvy 

u Zubří (350 m n.m.) ( Internet - 4). 

 

 

Obrázek č. 6  Geomorfologie Beskydy (Barták et.al., 2003) 

 

Oblast Beskydy tvoří několik horských hřebenů, v jižním směrem od severu 

Radhošťský hřeben, Vsetínské vrchy a hraniční Javorníky a v severní části hřebeny tzv. 

Přední hory a na hranicích se Slovenskem Zadní hory. Nejvyšši vrcholy Beskyd se 

nachází v okolí Předních hor (Barták et.al., 2003). 
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Obrázek č. 7 Výšková členitost terénu (Barták et.al., 2003) 

 

Beskydy jsou poměrně mladé pohoří, díky činitelům jako jsou svahové procesy 

a činnosti vody. Beskydy jsou známé svou výškovou členitostí a patří zde i nejprudší 

svahy v republice. Při procesu vrásnění byla souvrství pískovců odlišně narušena a, díky 

těmto vlivům následně vznikly stavby puklin a trhlin. 

 V období pleistocénu probíhalo mrazové zvětrávání, především díky 

gravitačním pohybům hornin a činnostem vody, díky kterým vznikly pseudokrasové 

jevy. Pseudokrasové jevy se vyskytují v podobách jeskyní také zborcených svahů a 

zavrtů. Tyto jevy se nejčastěji objevují v pískovcích. V dnešní době se nachází na území 

Beskyd 28 nejvýznamnějších pseudokrasových jeskyň (Barták et.al., 2003). 
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Obrázek č. 8 Nejdelší Beskydské jeskyně (Barták et.al., 2003) 

 

Na Pustevnách se nachází jeskyně Cyrilka, která je jednou z nejrozsáhlejších a 

nejdelších pseudokrasových jeskyní v České republice, měří 370 metrů. Nejhlubší 

jeskyně se nazývá Kněhynská, je známá svou hloubkou 57,5 metrů, je to nejhlubší 

jeskyně v celých flyšových karpatech, která je umístěna vertikálně. Její puklinové 

chodby měří 280 metrů, rozsáhlé dómy a propasti jsou hluboké až 14 metrů (Internet - 

5). 

 

 

Obrázek č. 9 Kněhynská jeskyně (Internet - 6) 
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2.1.4  Klimatické poměry 

 

Podnebí Beskyd se nachází v centrální části Evropy, leží na přechodu mezi 

klimatem ocenánským a kontinentálním. Oceánské masy přinášejí celkově počasí 

s mírnou zimou, značné množství srážek, velkou oblačnost a chladnější léto. 

Kontinentální vzduch je typický denními i ročními změnami teplot, oblačností a 

nepatrným množstvím srážek. Členitost reliéfu má značný vliv na klima, jelikož stoupá 

nadmořská výška tak klesá teplota i atmosferický tlak, který je ovlivněn i dalšímí 

klimatickými činiteli. Oblast Beskydy je typická chladným podnebím, výhradně oblast 

v jižní části Valašska je známá mírně teplou oblastí (Internet - 7). 

 

 

Obrázek č. 10 Průměrné teploty Beskyd (Barták et.al., 2003) 

 

Teplota vzduchu v nejnižších polohách se průměrně pohybuje kolem 7 °C, na 

Lysé hoře jen 2,6 °C. Zimní inverze přínáší zhoršené podmínky rozptylu, která 

znečištuje podmínky rozptylu do vyšších vrstev atmosféry, zatímco ve vyšších polohách 

chráněného území převládá slunečné počasí se značnými teplotami vzduchu. Srážkový 
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úhrny mají velký vliv na vysoké hodnoty. Mezi nejsrážkovější oblast České republiky 

patří Lysá hora, která má průměrný roční úhrn 1 389,8 mm. Sněhová pokrývka v této 

hoské oblastí se drží 150 až 180 dní za rok (Weismannová et.al., 2004). 

 

Mezi nejchladnější měsíce patří leden, nejteplejším měsícem je červenec, 

mnohdy srpen, častěji na horách. Duben patří mezi průměrné roční teploty (Barták 

et.al., 2003). 

 

Vliv větru má význam především na další klimatické faktory jako je oblačnost, 

srážky a teplota. V zimě bývá vítr zpravidla větší než v létě a taky větší v horských 

oblastech ve srovnání s nízkými polohami. Nejsilnější větry vanou na území 

severozápadní návětrné straně hor ve Frenštátské, Třinecké i Jablunkovské brázdě. 

V zimním obdobím můžou turisté využít místa na nezalesněných hřebenech Javorníků, 

Vsetínských vrchů, Radhoště – Pusteven. Tyto oblasti jsou nebezpečné pro návštěvníky 

hor, jelikož bývají většinou doprovázeny oblačnosti a srážkami (Balaš et.al., 1982). 

 

 

Obrázek č. 11 Srážky v Beskydech (Barták et.al., 2003 
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2.2   Fauna a flóra  

Rozmanitost fauny a flóry Beskyd je závislá na mnohých faktorech. Jedním 

z nich je samotná poloha Beskyd, které jsou sice součástí Karpatské soustavy, ale leží 

na hranici s Českým Masivem. Beskydy tvoří souvislý zalesněný horský celek s celou 

řadou vegetačních stupňů a lesních typů. Negativní změny způsobené činností člověka 

se projevily například okyselením půdy a narušením vrcholových lesních porostů, a to 

včetně původních jedlobučin a zakrslých smrčin, které se dochovaly dnes jenom 

v torzech (Internet - 8). 

Zdejší živočichové jsou výsledkem dlouhodobého vývoje, četných migrací, které 

vedly ke změnám ve složení fauny. Mnoho zásadních změn způsobila i činnost člověka. 

Fauna v oblasti Beskyd je pořád velmi bohatá a svou rozmanitostí láká jak vědce, tak i 

turisty. Vyskytují se zde smrkové lesy, místy původní bukové porosty a nalézá se zde 

sítě turistických stezek. Díky rozrůstajícímu se hospodářství a dalších zemědělských 

procesů je zvěř omezena na čím dál menší území (Balaš et.al.,1982). 

 

V CHKO Beskydy se nachází ptáci, kteří jsou velmi početní především dravci. 

Hnízdí zde jen vzácně, ohrožený druh včelojed lesní (Pernis apivorus) a ostříž lesní 

(Falco subbuteo). Jen z mála se, ale prakticky všude vyskytuje v lesnatém kraji jestřáb 

lesní (Accpiter gentilis) a krahujec obecný (Anisus) (Weismannová et.al., 2004). 
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Obrázek č. 12 Ostříž lesní (Internet - 9) 

 

Jako vzácný druh sov se v horských oblastech vyskytuje sýc rousný (Aegolius 

funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a rarita ČR puštík bělavý (Strix 

uralensis). Drobní savci (hmyzožravci, hlodavci) , kteří  se vyskytují vzácně jsou rejsek 

horský (Sorex alpinus) a myšivka horská (Sicista betula)  (Weismannová et.al., 2004). 

 

 

Obrázek č. 13 Kulíšek nejmenší (Internet- 10) 
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Důležitou složkou přírody je rostlinstvo, díky chudému obsahu na živiny 

způsobené pískovcovým podložím není flóra rozmanitá. Pískovcové podloží způsobuje 

zvýšenou vlhkost a tím nedostatek vápenitých živin pro růst a vývin rostlin. Většina 

porostů se nachází ve formě smrkové monokultury, která je druhotně vysazená. 

Rostlinstvo bylo ovlivněno procesem zalednění, které vytlačilo zdejší druhy. Při rozvoji 

hospodářství měl člověk negativní vliv na druhovou rozmanitost rostlin. To se projevilo 

především na typech a druhovém složení dnešních lesů  (Balaš et.al., 1982). 

 

Jedlobučinové lesy v minulosti zcela pokrývaly celé území, později byly 

nahrazeny nepůvodními smrkovými porosty. Na území Beskyd se nachází dva základní 

typy bučin: v jižní části (v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů) převládají tzv. 

květnaté bučiny. V podrostu buků nacházíme  mařinku vonnou (Asperula odorata) nebo 

samorostlík klasnatý (Actaea spicata). V severní části Beskyd (Moravskoslezské 

Beskydy) jsou málo geologicky vyvinuté tzv. kyselé bučiny, kdy ve stromovém patru 

panuje buk buk lesní (Fagus sylvatica). Mezi bylinami se prosazuje nejvíce kapradiny a 

vysoká tráva třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) (Internet - 11). 

 

Ve vyšších polohách Beskyd se vytváří na zamokřených půdách  rašelinné a 

podmáčené smrčiny. Na povrchu mechu (Bryopsida) a rašeliníku (Sphagnum) se vzácně 

vyskytuje suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a sedmikvítek evropský 

(Trientalis europia). Na kamenech, půdách a rostlinkách mechů se tvoří bílá krustička, 

která obsahuje uhličitan vápenatý (tzv. pěnovec). Mezi druhy, které jsou  typické pro 

zvýšené množství vápníku ve vodě patří: suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium,). 

Pěnovcová prameniště jsou v Beskydech přirozeně cenná a jsou častokrát značně 

pokryta mechorosty. Jsou nadmíru ohrožena, obzvláště neuváženým odvodňováním a 

hnojením pozemků (Internet -12 ). 

 



 

16 

 

 

Obrázek č. 14 Suchopýr širolistý (Internet - 13) 

 

2.3  Ochrana přírody 

Oblast Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků znázorňuje 

přírodovědně i souhrnně krajinářsky docela zachovalou krajinnou. Na tomto území jsou 

dochovány prvotní pralesovité a lesní porosty i druhově bohatá luční společenstva. 

Beskydy jsou především zajímavé z pohledu geomorfologického, jelikož se zde 

vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů a také pseudokrasové jevy. V roce 1973 byly 

Beskydy vyhlášené jako CHKO, které patří se svou rozlohou 1 160 km² jako největší 

chráněné území u nás. 

Oblast CHKO se rozděluje do čtyř části zón, podle jejich podmínek ochrany. 

První zóna, má tu nejpřísnější ochranu je nejcennější, přírodě příbuzné nebo člověkem 

má málo pozměněné části CHKO. Značné celky zemědělských pozemků představují 

čtvrtou zónu, která je hospodářsky neomezená a je silně pozměněná (Barták et.al., 

2003). 

Beskydy patří do NATURY 2000, což je soustava, která chrání naše území 

státem, který povinně vytvořil souvislost se vstupem do Evropské unie. NATURA 2000 

ochraňuje druhy a stanoviště typické z evropského aspektu, tvoří ochranu ptactva a 

území chránící další druhy a přírodní stanoviště podle vyhlášení směrnic kriterií EU. 

Seznam NATURA 2000 v Beskydech obsahuje rostliny, jako je například střevíčník 

pantoflíček (Cypripedium calceolus). Mezi živočichy se vyskytují v seznamu např. 
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čolek karpatský (Lissotriton montandoni), vydra říční (Lutra lutra). Uvedené latinské 

názvy jsou z knihy (Kubát et.al., 2002). Ochrana EU se podílí také na zvláštní 

odpovědnosti prioritních typů přírodních stanovišť např. horské olšiny, suťové lesy 

nebo rašelinné a podmáčené smrčiny (Barták et.al., 2003). 

 

 

Obrázek č. 15 Střevíčník pantoflíček (Barták et.al., 2003) 
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3. Přehled pramenů 

3.1 Stručná charakteristika minerálních vod  

Minerální voda oficiálně léčebně a lázeňský používána, je pak konkrétní 

pramen (vrt) po stanovení všech podmínek pro vyhledávání, ochranu a využívání 

stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví jako přírodní léčivý zdroj, který se 

používá na výrobu balených vod. Minerální vody i ostatní podzemní vody, můžou být 

znehodnocovány chemickými látkami ze zemědělství (např. dusičnany a dusitany), 

mikrobiologickou kontaminací z kanalizace atd (Janoška, 2011). 

 

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) (Krásný et.al., 2011). 

 

3.2 Vznik a rozdělení minerálních vod  

Vznikají obvykle při pomalém proudění vody, které trvá i tisíce let, v jiných 

případech k tomu dochází nehluboko pod povrchem (méně než v deseti metrech) potom 

se tyto pochody odehrávají také během několika dnů či týdnů. Jako příklad můžu uvést 

město Šaratice na Brněnsku. Za takových podmínek se běžně rozpouští síranové složky 

a tvoří se tak za přítomnosti vápenatých, hořečnatých i sodných součástí neběžné typy 

minerálních vod (Květ, 2011). 

 

Minerální vody vznikly za podmínek řady činitelů, jsou to přirozené přírodní 

směsi a roztoky různé koncentrace. Mezi nejdůležitější činitelé patří původ vody, 

vlastnosti hornin, sycení vody plynem, biochemické procesy a geologický vývoj dané 

oblasti (Janoška, 2011). 
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Minerální vody se dělí na dvě skupiny, na vody pevninského původu (vznikly 

z vod ze zemského povrchu, které se vsákly do podzemí) a vody mořského původu ( 

vznikly z vod moří nebo slaných jezer, které se uzavřely při sedimentaci ve vrstvách 

hornin). Díky v mísení v podzemí existují různé přechody (jeden typ může obsahovat 

složku druhého typu  nebo taky naopak) (Janoška, 2011). 

 

Uhličité vody 

Asi nejznámějším typem našich minerálních vod jsou však kyselky, jsou 

typické tím, že obsahují oxid uhličitý, například pramen v oblasti Nezdenic. Oxid 

uhličitý se vyskytuje na našem území ČR prakticky na všech lokalitách uhličitých vod 

postvulkanického původu. To souvisí se sopečnou čiiností v mladších třetihorách 

(neogénu), ale to ovšem neznamená, že všude tam, kde se vyskytuje CO2, byly 

v minulosti sopky (Janoška, 2011). 

 

Termální vody 

Za termální vody považujeme všechny podzemní vody, při kterých teplota 

převyšuje 20 ° C. Byly objeveny stejným způsobem (tedy vrtní činností), jejichž vznik 

je vázán na stejné podmínky jako kyselky. Vystupují po hlubokých zlomech jako 

například prameny v lázních v Teplicích nad Bečvou (Květ, 2011). 

 

Sirné vody 

Jsou typické obsahem nepříjemně zapáchajícího plynu sirovodíku (sulfanu). 

Další u nás běžný typ minerální vody se označuje za sulfanový (dříve zvaný 

sirovodíkový). Tato voda má nejsložitější vznikání, o proti všem jiným typům 

minerálních vod vyžadují sulfanové vody zcela mimořádné podmínky, například sirný 

pramen Smradlavá v obci Bílá (Květ, 2011). 
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Síranové vody 

Síranové vody se vytváří za procesu loužením neboli separaci zvětralin, tyto 

zvětraliny pokrývají nepropustné jílovité či slínovité vrstvy sedimentů, které vznikají 

z atmosférických srážkových vod nehluboko pod zemským povrchem při pomalém 

průsaku. Síranové vody souvisejí se speciálním složením hornin (sedimentů), 

atmosférickými procesy a morfologií terénu, ale nesouvisí se zlomy v zemské kůře a 

jejich pohybem chemických látek pod zemským povrchem (Janoška, 2011). 

Chloridové a jodidové vody 

Chloridové vody se nachází ve velkých hloubkách pod zemským povrchem a 

jsou získávány vrty. Jsou mořského původu, při kterém došlo k  uvěznění ve vrstvách 

hornin v době jejich procesu sedimentace. Obsahují zřetelné zastoupení Cl a Na složky, 

tím se projevuje její výrazná slaná chuť. Nachází se především v neogenních 

sedimentech na Moravě a jako slané kyselky pramení v Luhačovicích a okolí (Janoška, 

2011). 

 

Železnaté vody 

Železnaté vody se mohou vyskytovat  buď jako důlní vody, anebo uhličité vody 

( kyselky) například železnatý pramen na Bílém Kříži v oblasti Beskyd. Některé 

železnaté vody se používají pro lázeňské účely. Jsou chuťově nepříjemně svíravé a 

vytvářejí typické filmové pokrývky, které jsou duhově zabarvené a při rozbití ( rozdílně 

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

 

Radioaktivní prvky 

Nachází se v oblasti Českého masivu, kde se tvoří v rozsáhlém regionu jako 

neobyčejný jev. Jsou to obyčejné vody, které mají radioaktivitu způsobenou radonem ²²² 
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Rn . Tyto vody se nachází zpravidla v oblastech žulových a ortorulových masívů, kde je 

původ radonu přidělen některým typům žul (Janoška, 2011). 

 

Obrázek č. 16  Zdroje podzemní vody (Internet- 14) 

 

3.3 Využitelnost zdrojů podzemních vod 

 

Oblast Beskydy není příznivá pro využití podzemních vod. Využití 

podzemních vod v horské oblasti se omezilo téměř jen na využívání přírodních 

pramenů, které plnily funkci zásobování obcí a měst v podhůří Beskyd například 

prameny na úpatí Lysé hory a Prašivé pro Frýdek - Místek, v údolí Tyry pro Český 

Těšín a v údolí Lubiny pro Frenštát pod Radhoštěm. Pro nedostačující vydatnost a 

hojnou rozkolísanost, přestaly tyto zdroje vyhovovat dnešním nárokům, které byly 

nahrazeny použitím vod freatické zvodně vrty do kvarterních náplavů (Menčík et.al, 

1983). 

Z významnějších pramenů mineralizovaných vod považujeme: 

železnatosíranový pramen v Krhové na Jehličné, sirovodíkový vývěr v údolí Smradlavy 

na Bílé, železnatý pramen v blízkosti nádraží Hostašovice a sirné železnovápenaté vody 

v Libotíně a Rybí (Balaš et.al., 1982). 
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Na území Podbeskydské pahorkatiny je další rozvoj podzemních vod omezený, 

vzhledem k závažnému antropogennímu znečištění freatických zvodní v údolních 

náplavech (Menčík et.al., 1983). 

 

3.4 Nejznámější prameny Beskyd a Podbeskydí  

  V této kapitole jsem si vybrala, sedm nejzajímavějších minerálních pramenů 

vybraného území, které jednotlivě stručně shrnu. 

 

Obrázek č. 17 Nejznámější popisované prameny: 1 – Travertinová kaskáda, 2 – Mikulůvka, 

3 - Markétin pramen, 4 – Ondrášova studánka, 5 – Jelení studánka, 6 – Jarošovka, 7 – Jesenická 

kyselka (Internet-29) 
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Travertinová kaskáda 

Je sladkovodní pramen, který se nachází na území obce Tichá, je pravým 

přítokem říčky Tichávky. Jižní část pramene obsahuje vápenec, vyvěrá ve výšce asi 

370,  m n.m. na jihozápadním úbočí Tichavy, jeho délka je asi 120 m. Z důvodu, že se 

vápenec usazuje na trávě, mechu i okolo toku, tak se stále jeho koryto zvedá. Pramen 

tvoří travertinovou kaskádu, která je značně vyvýšena nad okolním terénem. Podloží 

toku tvoří travertinový val o výšce 10- 70 cm. Jelikož tuto oblast zasáhly v roce 1997 

povodně, tak došlo k sesuvu okolních břehů a byla poškozena i jeho dolní část. Na 

Novojičínsku jsou travertinové kaskády jedinečné svého druhu, v roce 1988 jsou 

chráněny jako přírodní památka (Stoklasa, 2012). 

Kolem kaskády se nachází  vlhkomilné lesní a luční společenstva. Vyskytujou 

se zde hájové druhy jako břečťan popínavý (Hedera helix ), hrachor jarní (Lathyrus 

vernus), prvosenka jarní (Primula veris) a další. Uvedné latinské názvy jsou čerpány 

z knihy ( Lukniš et.al., 1972). Ohledně botaniky je lokalita typická zejména výskytem 

mechů, které pokrývají val (Stoklasa, 2012). 

 

Obrázek č. 18 Travertinová kaskáda (Internet - 15) 
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Mikulůvka 

Studánka patří k těm nejhezčím a vyskytuje se na Valašsku v okrese Vsetín, 

obsahuje minerální vodu. Vybudovali ji lesníci Lesů a statků Tomáše Bati 

prohloubením a zachycením bahnitého přirozeného vývěru, který se v minulosti 

využíval jako kaliště divočáku. Lesníci zhotovili pramen do zděné jímky s trubkou a 

zakryli jej dřevenou stříškou. Studánku můžeme najít v lese mimo dostupné cesty a 

nevyskytuje se ani ve starších mapách (Stoklasa, 2012). 

 Voda intenzivně zapáchá, ale je velmi chutná. Pramen je sirovodíkový, nelze ho 

nikde koupit, protože základní složka sirovodíku se po spotřebě během několika hodin 

vytratí. Při využití vody ze studánky ve formě vaření kávy, sirovodík a zápach vyprchá, 

avšak obsah sodíku a další složky chuť kávy výrazně zlepší (Stoklasa, 2012). 

 

Obrázek č. 19 Mikulůvka (Internet- 16) 
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Markétin pramen 

Tenhle velmi oblíbený pramen se nachází u cesty z Kopřivnice k bývalé oční 

léčebně. Řada lidí jezdí k Markétinu pramenu, obsahuje podle prováděných rozborů 

koliformní bakterie, tím je pitná až po převaření. Pramen sleduje státní hydrologická 

pozorovací síť ČHMÚ (Stoklasa, 2012). 

 

 

Obrázek č. 20 Markétin pramen (Internet- 17) 

 

Pramen se vyskytuje v jedné z uliček Štramberku blízko centra. Voda 

z pramene se nachází v betonové nádrži, kterou ohraničuje plot a pod nádrží se 

vyskytuje malé betonové korýtko, díky kterému část vody z nádrže přetéká. Pramen 

Horní korýtko patří mezi nejvydatnější prameny ve Štramberku a okolí (Stoklasa, 

2012). 
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Obrázek č. 21 Pramen Horní koryto (Internet - 17) 

 

Ondrášova studánka 

Pramen Ondrášovy studánky vyvěrá pod mohutným pískovcovým balvanem, 

která je pojmenován také u Korýtka. Vyskytuje se na území Beskyd na rozcestí Satina 

nad Malenovicemi. Okolí kolem Ondrášovy skály je nejkrásnějším místem Beskyd, 

v blízkosti se také nachází vodopády říčky Satiny (Internet - 17). 
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Obrázek č.22 Ondrášova studánka (Internet- 17) 

 

Jelení studánka 

Studánka se nachází blízko přehradní nádrže Bystřička, vede k ní cesta směrem 

k oblasti Pohořeliska, nazývá se podle údajně mrtvého jelena, který byl v blízkosti 

studánky nalezen. Pramen není příliš vydatný, vyskytuje se v nízkém smrkovém lese 

ve kterém se pohybuje lesní zvěř. Ochránci přírody z Valašského Meziříčí se postarali o 

rázné vyčištění a zastřešení studánky. Naskládali hromádku kamení nad pramenem, 

která slouží jako úkryt pro obojživelníky (Stoklasa, 2012). 
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Obrázek č. 23  Jelení studánka (Internet - 18) 

Jarošovka 

Studánka Jarošovka se vyskytuje na území Jehličné nad Krhovou, které se 

nalézá nedaleko Valašského Meziříčí. V minulosti roku 1746, zde byly malé lázně, kde 

se léčilo železnato - sirnou vodou. Minerální prameny jsou zde nepatrné nebo je z nich 

jen pouze prostá voda, ale Jarošovka malý obsah železa přece jen ještě má a lidé sem 

dodnes jezdí pro vodu, která slouží k léčení bolestí kloubů a dýchací cesty (Internet - 

17). 

 

Obrázek č. 24 Studánka Jarošovka (Internet –17) 
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Jesenická kyselka 

Jesenická kyselka se nachází v severní části obce Jeseník nad Odrou na 

Novojčínsku, geneticky patří do skupiny uhličitých minerálních vod. Ke vzniku 

minerální vody dochází v nevelkých hloubkách, několik desítek metrů pod povrchem, 

ve čtvrtohorních náplavech. Jesenická kyselka byla zmíněna už v roce 1830, měla 

několik přirozených pramínku, které sloužily především místním sedlákům k pití nebo 

zadělávání těsta. K opětovnému využívání kyselky došlo v letech 1996-2001, kdy byla 

zrekonstruována a prodávala se jako přírodní minerální voda. Ve 20. století zaujímala 

mělké studny a nehluboké vrty, kdy fungovalo celkem šest objektů jako jsou Zita, 

Franz, Josef, Herma, Lipový, Hedva. Kyselka obsahuje sírany a zapáchá sirovodíkem, 

který  je cítít při parních letních dnech (Janoška, 2011). 

 

Obrázek č. 25 Jesenická kyselka (Internet – 19) 
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4. Historie využívání pramenů a jejich současný stav  

4.1 Historie pramenů a jejich dnešní využití 

Minerální vody mají bohatou historii, termální vody a kyselky jsou známy už 

víc jak před statisíci lety (Květ, 2011). Minerální vody se staly fenoménem už 

v dřívějších dobách. Jsou známy zejména jejich zvýšenou teplotou, mimořádnou chutí, 

obsahem plynů, staly se tak zajímavostí pro místní obyvatele a především jejich 

odlišnou kvalitou vod od ostatních. Lidé začali prameny uctívat, jelikož souvisely 

s množstvím legend, které vypráví o jejich léčivých vlastnostech (Krásný et.al., 2012). 

 

Minerální prameny se dodnes využívají také v medicíně při léčbě zevních i 

vnitřních zdravotních problémů. Nejčastěji se používají uhličité vody, které slouží ke 

koupelím a k pitným kůrám například Luhačovická Vincentka (Květ, 2011). 

 

 Jsou vysoce mineralizované, dochováváme je v přírodním stavu  a proto nejsou 

vhodné při každodenním pití, jelikož nadměrné pití způsobuje negativní dopad na lidský 

organismus. V posledních letech přichází na trh kyselky s příměsí ovocných sirupů, tyto 

kyselky převyšují  spotřebou využití kyselek přírodních (Hynie, 1963). 

 

4.2 Lázeňství v Beskydech 

 

Na území Beskyd a Valašska se nachází mimořádné minerální prameny, které 

jsou využívány už od počátku 15.století k léčebným účelům. Některé lázně se 

dochovaly až do dnešní doby, které jsou prvotně vybaveny a jsou přitažlivé 

urbanistickou a typickou lázeňskou architekturou například Lázně v Teplicích nad 

Bečvou (Internet - 20). 
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Obrázek č. 26 Lázeňská zařízení (Internet-21) 

 

4.2.1  Lázně Teplice nad Bečvou 

 

Teplice nad Bečvou se nachází v úzkém údolí na levém břehu řeky Bečvy 

v blízkém sousedství Hranic. Jejich prameny mají bohatou historii. Vznikly původně v 

16. století, avšak moderní lázně pocházejí z roku 1711. Prameny kyselky, které se 

nacházejí v této oblasti, obsahují vysoký obsah vápníku a oxidu uhličitého, která je 

předurčena na léčbu srdečních a cévních onemocnění. Slouží i k ochraně a rehabilitaci 

po mozkových příhodách, voda je užitečná také na cukrovku i onkologické nemoci 

(Internet - 22). 
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Obrázek č. 27  Lázňě Teplice nad Bečvou (Internet - 22) 

 

Na levém břehu Bečvy se nachází lázeňské budovy a prameny s výrony 

juvenilních plynů, které jsou prosakovány prameny. Hlavní lázeňská budova má 

promenádní prostor ležící na nábřeží a náleží ji vodoznak, kterou postihly roku 1997 

katastrofální povodně. Hned kousek vedle lázeňské budovy, se nachází barokní kaple 

sv. Peregrina, která pochází z roku 1775 (Bucharovič et.al., 2001). 

Zdejší přírodní prameny, které v minulosti pramenily, byly hodně mělké a 

nevyhovovaly hygienickým podmínkám. V roce 1930 byl realizován hlubinný vrt, který 

úspěšně narazil na tlakovou vodu minerální vodu v hloubce 60 metrů. Nazývá se 

Kropačův pramen, který má velkou sílu až 600 litrů za minutu, takto pokrývá spotřebu 

poloviny lázní. Voda pramene má teplotu 22 °C, není dostatečně osvěžující, ale v zimě 

příjemně zahřeje (Internet – 22). 
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Obrázek č. 28 Kropáčův pramen (Internet - 22) 

V lázních se vyskytuje další pramen, který se nazývá Jurikův pramen. Nachází 

se nad lázněmi v kopci u silnice na Valšovice, jeho voda je známa vyšším obsahem 

oxidu uhličitého, průtok pramene je tak rozsáhlý, že ho používá druhá půlka lázní. 

 

Obrázek č. 29 Jurikův pramen (Internet - 22 ) 

Návštěvníci lázní mohou navštívit také další výletní místa jako jsou Hranice, 

Hranická propast, Helfštýn, pohoří Beskydy, Pustevny, Valašské muzeum v přírodě, 

které se nachází v Rožnově pod Radhoštěm, Olomouc a její poutní místo Hostýn 

(Bucharovič et.al., 2001). . 
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4.2.2 Lázně Čeladná 

Čeladná se nachází 7 km východně od Frenštátu pod Radhoštěm. V této oblasti 

se vyskytují prameny léčivé (minerální, nynější prosté vody). Topograf 

českomoravských studánek Petr Kovařík se zmínil o existenci osmi studánek tzv. 

Hladové vody, které obsahují ionty síranu a hořčíku. Využití této vody přispívá 

k urychlení trávení a chuťi k jídlu a má také projímavé účinky. Nachází se zde pramen 

prosté vody Cyrilka, který se vyskytuje u kaple a altánu při okraji lesa poblíž chaty 

Čeladenka na hranici území CHKO Beskydy (Bucharovič et.al., 2001). 

 

Obrázek č. 30 Pramen Cyrilka (Internet – 16) 

Lázně Čeladná se nachází mezí obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladné jsou 

pojmenovány jako Beskydské rehabilitační centrum Čeladná, které vzniklo v roce 2000 

rekonstrukcí nebo-li proměnou z Nemocnice Čeladná. V minulosti to byly Lázně 

Skalka, na které také navazuje druhý objekt budovy, byly založeny MuDr. Janem 

Mayem u Ferdinandova pramene v roce 1902, patřily k vyhledávaným lázeňským 

místům (Internet- 23). 

Ferdinandův pramen přispěl ke vzniku lázní jako příhoda, která neobyčejně 

uzdravila nemocnou dceru dřívějšího majitele hotelu Skalka pana Brázdy, která svoji 

nemoc vyléčila pitím z léčivého pramene. Tak se stalo během let místo mimořádné a 

později jako vyhlášené léčebné a rekreační centrum. V roce 1892 byla vybudována 
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kaple Nejsvětější Pany Marie na počest památky mnoha neobyčejných uzdravení, kaple 

se nachází hned vedle léčivého Ferdinandova pramene (Internet-24). 

 

 

Obrázek č. 31 Ferdinandův pramen (Internet -16) 

 

Rehabilitační centrum funguje jako nový typ zařízení, které váže na odborné 

možnosti nemocnice s přednostmi lázní. Ojedinělost lázní zakládá na kombinaci 

příznivých přírodních a klimatických podmínek, v moderním technickém vybavení 

všech pracovišť, vysoké úrovni a profesionalitě zdravotníků. V roce 2007 se otevřelo 

nové Relaxační a regenerační centrum Lara Wellness (Internet -24). 
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Obrázek č. 32 Beskydské rehabilitační centrum (Internet - 24) 

 

5. Vycházky za prameny Beskyd 

Díky navštíveným pramenům jsem nabyla názoru, že tyto přírodní zajímavosti 

jsou nedoceněny a málo vyhledávány. V oblasti Beskyd a Podbeskydí se nachází velké 

množství pramenů, které jsou zajímavé, avšak vyhledávány jsou pouze především 

udržované a dostatečně dostupné, u kterých je taky největší zdroj infromací. Jako je 

například pramen Smradlavá v obci Bílá a v oblasti Podbeskydí prameny Zrzávky 

v obci Hostašovice. U ostatních pramenů jsou informace hodně obecné a bylo jich 

bohužel málo, protože lidé se o ně moc nezajímali a také se v dnešní době nezajímají. 

V téhle kapitole jsem se snažím popsat stručnou charakteristiku, lokalizaci a dostupnost 

jednotlivých pramenů, které jsem obohatila vlastními fotografiemi a výřezy z map. 

 

5.1 Navštívené minerální prameny 

V rámci bakalářské práce jsem osobně navštívila prameny Zrzávky v 

Hostašovicích, prameny Smradlavá a Sv. Antoníčka v Bílé, pramen Rožnovské Bečvy 
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v Horní Bečvě, Oční studánku ve Starém Jičíně a prameny Jurikův a Kropáčův 

v Teplicích nad Bečvou. 

 

Obrázek  č. 33 Obrázek Mapa  navštívených pramenů : 1 – Prameny Zrzávky, 2 – Pramen 

Smradlavá a Sv. Antoníčka, 3 - Pramen Rožnovské Bečvy, 4 - Oční studánka, 5 –Pramen Jurikův a 

Kropáčův (Internet-29) 

 

5.1.1 Prameny Zrzávky v Hostašovicích 

První lokalitu, kterou jsem navštívila je obec Hostašovice, která se nachází 

v okrese Nový Jičín. Pokuď se vydáte z Ostravy autem cesta trvá přibližně 44 minut a  

je vzdálená kolem 55 km. Zde najdeme dostupné dva prameny, které vyvěrají asi 200  

m od křižovatky silnice 1. třídy Nový Jičín – Valašské Meziříčí. 



 

38 

 

 

Obrázek č. 34 Trasa: Ostrava – Prameny Zrzávky (Internet – 25) 

Prameny Zrzávky 

Prameny jsou typické tím, že každý z nich má jiné chemické složení, jinou 

chuť a rozdílnou vydatnost, vyvěrají blízko sebe v jedné linii. Byly vyhlášeny jako 

přírodní památka v roce 1993. Studánka Zrzávka obsahuje síran železnatý, celkovou 

mineralizaci má však nízkou (méně než 1 000 mg/l). 

 

Obrázek č. 35 Mapa pramenů Zrzávky (Internet – 28) 
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 Druhý pramen, který se nachází hned vedle se nazývá Smradlavka, je vzdálený 

pouze 4 m. Má nízkou mineralizaci, ale obsahuje sirovodík přibližně 1 mg/l. Výskyt 

sirovodíku se projevuje osobitou příchutí i přítomnosti bílých sirných bakteríí, které se 

nacházejí v místě výtoku vody z trubky. Koncentrace sirovodíku je velmí nízká ve 

srovnání s dalšími prameny v oblasti flyšového pásma Západních Karpat (Janoška, 

2011). 

 

 

 

Obrázek č. 36 Prameny Zrzávky (Foto: Autor) 

Oba prameny se nachází v lokalitách, která je druhotně obnovená ve 

smrkových monokulturách. Existovaly zde původní listnaté lesy kde je dokládají 

vtroušené dřeviny a nálety buk lesní (Fagus sylvatica), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 

(Weismannová et.al., 2004). 
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Obrázek č. 37 Výřez na stromu (Foto: Autor) 

V okolí pramene byl postaven letní areál, který slouží pro společenské akce. 

Díky blízkosti silnice a organizování společenských akcí způsobilo porušení místní 

vegetace, která je avšak pravidelně udržována (Weismannová et.al., 2004). 

V blízkosti pramenů je možné si odpočinout a občerstvit se v místní dřevené 

hospůdce, která se nachází hned u příjezdové cesty. 

 

Obrázek č. 38 Hospoda U Zrzávky (Foto: Autor) 
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5.1.2 Pramen Smradlavá a Sv.Antoníčka v Bílé  

Druhou velmi známou a oblíbenou lokalitu, kterou jsem navštívila je obec Bílá, 

která se nachází v okrese Frýdek – Místek v Beskydech. Cesta autem z Ostravy trvá 

přibližně hodinu a je vzdálená 55 km. Nachází se zde 2 prameny, které jsou od sebe 

nedaleko vzdálené. 

 

Obrázek č. 39 Trasa:  Ostrava – Pramen Smradlava (Internet – 25) 

 

Pramen Smradlavá 

Pramen Smradlavá vyvěrá v blízkosti potoka Velký Smradlavý kolem lesní 

cesty a  je označený zelenou turistickou značkou. Najdeme ho na trase Bílá – Beskyd – 

Bumbálka. Z centra Bílé je přibližně vzdálený 4 km nenáročné chůze, od Zámečku 1,5 

km. 
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Obrázek č. 40 Mapa pramene Smradlavá (Internet – 28) 

 

Pramen Smradlavá je známý svým obsahem sirné vody, který spadá do 

flyšového pásma Západních Karpat. Její vznik souvisí s geologickým podložím, které je 

vytvářeno střídajícími se vrstvami pískovců a jílovců. Pokuď srovnáme pramen 

Smradlavá s dalšími sirnými prameny v moravské části Západních Karpat, zjistíme, že 

pramen je velmi vydatný (Janoška, 2011).  

 

Obrázek č. 41 Voda z pramene Smradlavá (Foto: Autor) 
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Obrázek č. 42 Pramen Smradlavá (Foto: Autor) 

 

Pramen Smradlavy se nachází v místě, které je udržované, nachází se tam 

dřevěný můstek, který vede k pramenu přes potok, kousek od něj stojí přístřešek a 

lavičky. Zdroj pramene zachycuje mělká zastřešená jáma, přepad ústí do visutého, 

dlouhého dřevěného korýtka. Pramen je známý svým typickým zápachem a na první 

pohled zaujme intenzivním bílým povlakem, který je v místě, kde voda dopadá 

z korýtka na kameny. Bílý povlak je nutnou a běžnou součastí vody a obsahuje kolonie 

sírných bakteríí oxidačního prostředí. Ve vodě najdeme také fialové klky smíšené 

s bílými sirnými povlaky a bublinami. Neobyčejnou fialovou barvu v pramenné jímce 

zapříčinily volně se vznášející bakteriální kolonie rodu Chromatium (Janoška, 2011). 



 

44 

 

 

Obrázek č. 43 Okolí pramene Smradlavy (Foto: Autor) 

 

Sirná voda Smradlavá v Bílé se v minulosti využívala k osvěžení poutníků a 

lesních dělníků, nemá žádnou historii, avšak má blahodárné léčivé účinky, které působí 

na zažívací ústrojí a možností koupelí i na klouby a pokožku (Janoška, 2011). 

 

 

Pramen sv. Antoníčka 

 

Tenhle pramen se nachází v obci Bílé u silnice, přibližně 2 km od pramene 

Smradlavá směrem na Horní Bečvu. Pramen sv. Antoníčka najdeme v lese u silnice, kde 

nám dřevěný ukazatel, určuje směr, kde se pramen nachází.  
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Obrázek č. 44 Ukazatel pramene sv. Antoníčka (Foto: Autor) 

Pramen sv. Antoníčka obsahuje sirnou vodu, ale není tak sirný jako voda ze 

Smradlavé. Voda zapáchá, ale vytratí se, ve vodě zůstane sodík a ostatní složky, které 

chuť kávy zvýrazní (Stoklasa, 2012). 

 

 

Obrázek č. 45 Pramen sv. Antoníčka (Foto: Autor) 
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5.1.3 Pramen Rožnovské Bečvy v Horní Bečvě 

 

Třetí lokalitu, kterou jsem navštívila je obec Horní Bečva, která se nachází 

v Chráněné krajinné oblasti Moravskoslezské Beskydy. Cesta z Ostravy autem trvá 

přibližně hodinu a je vzdálená 65 km. 

 

Obrázek č. 46 Mapa pramene Rožnovské Bečvy (Internet – 28) 

 

Obrázek č. 47 Trasa:  Ostrava – Horní Bečva (Internet – 25) 
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Pramen  Rožnovské Bečvy 

Pramen Rožnovské Bečvy se nachází na nejvyšším vrcholu Vsackých Beskyd, 

pramení na severovýchodním úbočí kopce Vysoká (1 024 m n.m.). Pramen se vyskytuje 

v bukovém lese ve svahu v nadmořské výšce 959 m n.m. Nejsnadnější přístupnost 

k pramenu je od chaty Třeštík, která se nachází pod vrcholem Vysoké, odbočka z trasy 

trvá asi 1,5 km a je označená dřevěným rozcestníkem (Stoklasa, 2012). 

 

Obrázek č. 48 Chata Třeštík (Foto: Autor) 
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Obrázek č. 49 Dřevěný ukazatel (Foto: Autor) 

 

Obrázek č. 50 Pramen Bečvy (Foto: Autor) 
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5.1.4 Oční studánka s  kapličkou Panny Marie ve Starém Jičíně 

 

Čtvrtou lokalitu, kterou jsem navštívila je obec Starý Jičín, která se nachází 

v okrese Nový Jičín. Cesta autem z Ostravy trvá 35 minut a je vzdálená přibližně 50 

km. Vyskytuje se zde Oční studánka, která je především proslulá jejím  místem pro 

vycházky místních lidí i turistů, dostaneme se k ní nejsnadněji cestou z vrcholu Svince 

po žluté značce. 

 

Obrázek č. 51 Mapa Oční studánky (Internet – 28) 

 

Obrázek č. 52 Trasa:  Ostrava – Starý Jičín (Internet- 25) 

 



 

50 

 

Oční studánka s  kapličkou Panny Marie 

 

Oční studánka se vyskytuje v místě Přírodní rezervace Svinec, 200 m jižně od 

její severozápadní hranice a 1,3 km jihovýchodně od obce Starý Jičín. Studánka 

obsahuje kvalitní vápenatou vodu, která je pitná a má blahodárné léčivé účinky, udájně 

vyléčila mnoha lidem oči. Vodá má tři nerezové trubky, které vyusťují z betonové 

zídky. Místo okolí studánky je udržováno, v prostoru nad studánkou si turisti mohou 

odpočinout, nachází se zde lavičky a kaplička Panny Marie Lurdské, která byla 

vybudována místnimi občany po druhé světové válce (Internet -26). 

 

 

Obrázek č. 53 Ukazatel Oční studánka (Foto: Autor) 
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Obrázek č. 54 Oční studánka (Foto: Autor) 
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5.1.5 Pramen Jurikův a Kropáčův v Teplicích nad Bečvou 

 

Pátou lokalitu, kterou jsem navštívila jsou lázně v obci Teplice nad Bečvou, 

které se nachází v okrese Přerov. Cesta z Ostravy autem do Teplic nad Bečvou  trvá 

přibližně 43 minut a je vzdálená 61,2 km. Popíšu zde dva navštívené prameny. 

 

 

Obrázek č. 55 Mapa pramenů Jurikův a Kropáčův (Internet – 28) 
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Obrázek č. 56 Trasa: Ostrava – Lázně Teplice nad Bečvou (Internet - 25) 

 

Pramen Jurikův 

Jurikův pramen je silně mineralizovaný, obsahuje vodu uhličitou, termální 

vlážnou, hypotonickou a hydrogenuhličitano – vápenatého typu (Internet -27). 

 

Obrázek č. 57 Informační cedule Jurikův pramen (Foto: Autor) 
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Pramen slouží k potřebám lázeňské péče, byl pojmenovaný podle kolonizátora 

benediktinského mnicha Jurika, který žil ve zdejším kraji na přelomu 12. a 13. století. 

Jurikův pramen také zásobuje lázeňské domy Moravan a Janáček. Tento vrt byl umístěn 

ve svahu vysoko nad údolím a nachází se u silnice do Zbrašova v pitném altánku 

(Janoška, 2011). 

 

Obrázek č. 58 Jurikův pramen (Foto: Autor) 

 

Kropáčův pramen 

Kropáčův pramen je silně mineralizovaný, obsahuje vodu uhličitou, termální 

vlážnou , hypotonickou a hydrogenuhličitano – vápenatého typu (Internet - 27). 

Pramen byl  pojmenovaný v 16. století podle majitele hranického panství 

.V roce 1934 docílil vrt hloubky 60 m. Pramen zásobuje léčebné domy jako jsou Bečva 

a Radost. Kropáčův pramen se nachází na levém břehu Bečvy na konci lázeňské 

promenády. Má tři veřejné výtoky vody, které jsou dostupné k ochutnání. Tyto výtoky 

pramene najdeme  na nábřeží poblíž východu ze Zbrašovských jeskyní a v altánku 
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naproti mostu přes Bečvu a hned u parkoviště pod léčebným domem Janáček (Janoška, 

2011). 

 

Obrázek č. 59 Kropáčův pramen (Foto: autor) 

 

Za zmínku stojí i další druhý vrt  nazvaný Gallašův pramen, který byl využíván 

v 70. letech 20. století, ale z důvodu nízké vydatnosti a přímé souvislosti s řiční vodou 

musel být odstaven Janáček (Janoška, 2011). 
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6. Závěr 

Předkládaná bakalářská práce se věnovala charakteristice minerálních pramenů 

v Beskydech a Podbeskydí. Jak jsem už zminovala v úvodu je tato problematika 

v současné době velice podceňovaná a opomíjená. I přes důležitost minerálních 

pramenů, které vytvaří jedinečné podmínky nejen pro život určitých živočichá, ale také 

rostlin. 

Cílem mé bakalářské práce byla charakteristika minerálních pramenů 

v Beskydech a Podbeskydí a popsat zachování v krajině a jejich výzam. Informace jsem 

zhodnotila díky vycházky za prameny v Beskydech. Aby předání informací bylo co 

nejefektivnější pečlivě jsem popsala a vybrala minerální prameny v popisované lokalitě.  

Při sestavovaní bakalářské v jednotlivých kapitolách jsem vycházela 

z teoretických východisek, které jsem získala na základě studia odborné literatury a 

osobních zkušeností získané vlastním pozorováním dané lokality. 

Identifikovala jsem základní přehled minerálních pramenů s významnými 

živočišnými a rostlinnými druhy v dané krajině. Dále jsem se zaměřila na význam 

minerálních pramenů v dané lokalitě. 

V souvislosti s realizací vycházky za prameny Beskyd bylo zapotřebí zpracování 

potřebných informací a realizace vycházky. Navštívila jsem oblast Beskyd, která 

popisuje a zahrnuje spoustu zajímavých míst kde jsem pořídila vlastní fotografie, které 

jsou součástí mé práce. Při popisování významu pramenů  jejich druhů a zajmavostí 

bylo zapotřebí popsat vše tak, aby bylo návštěvníkům vše jasné a pochopily důležitost 

jejich významu. Při sestavovaní práce bylo posány náročnost i dostupnost trasy pro 

účastníky různých věkových kategorií. 

Při sestavování mé práce jsem dospěla k názoru, že přírodní zajímavosti jsou 

v dnešní době mnohdy opomíjeny a nejsou propagovány. Tento názor jsem získala díky 

vlastním zkušenostem na cesták po Beskydech kde jsem se přesvědčila o neznalosti 

místních obyvatel kteří o těchto přírodních zajímavostech  neměli žádné informace.  

Jako řešení problému vidím upevnění významu v krajinách a zajištění údržby.   
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