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Summary 

This thesis is focused on geology, geomorphology, natural attractions and 

anthropogenic influences in the village of Loket and its surroundings. I provide an outline 

of the geologic history and geomorphologic division; I also describe hydrological 

conditions in rivers, artificial canals as well as in waterworks. I describe mineral springs, 

which are closely associated with West Bohemian spas. In the last part of my thesis I 

discuss the anthropogenic effect on the landscape; this section also includes technical 

monuments of Karlovy Vary, Cheb and Sokolov. I also mention porcelain production 

adherent to the region. I marginally provide information about mining in the Ore 

Mountains and forests in Austerlitz. 

Keywords: Loket, Slavkov forest, Doupov Mountains, Ore Mountains 

 

Anotace 

Tato práce je zaměřena na geologii geomorfologii, přírodní zajímavosti a 

antropogenní vlivy v obci Loket a jejím okolí. V práci podávám nástin geologické historie, 

resp. geomorfologického členění; dále se zabývám zkoumáním hydrologických poměrů 

v řekách, umělých kanálech, vodních dílech a popisuji minerální prameny, které úzce 

souvisejí s západočeským lázeňstvím. V poslední části práce diskutuji antropogenní 

působení na krajinu; do této části patří rovněţ technické památky Karlovarska, Chebska a 

Sokolovska. Zmiňuji se také o výrobě porcelánu, která ke kraji neodmyslitelně patří. 

Okrajově jsou uvedeny informace o hornictví v Krušných horách a ve Slavkovském lese. 

Klíčová slova: Loket, Slavkovský les, Doupovské hory, Krušné hory 
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1. Úvod 

Svoji práci jsem nazval „Přírodní zajímavosti Lokte a okolí“. Hrad Loket se nachází na 

skalnatém vrchu nad řekou Ohří, která protéká i nedaleko města Chomutova, kde jsem se 

narodil. Odmalička se zajímám a přírodu, proto jsem si vybral námět se zaměřením na 

přírodu. 

Svými poznatky bych chtěl přispět do budoucna těm, kterým ochrana přírodního bohatství 

není lhostejná. Velice málo lidí zná původ a vývoj krajinných oblastí, ve kterých vyrůstá. 

Proto si myslím, ţe je na místě, abych svou prací přiblíţil problematiku Krušnohoří a nejen 

jeho. 

Text jsem rozčlenil do několika částí, které se zabývají geologií, geomorfologií, přírodními 

zajímavostmi a antropogenním vlivem na krajinu. 

Informace, které zde uvádím, jsou přínosné, ţe málokdo ví, jak např. vznikala území poblíţ 

jejich bydliště, či v nedalekém okolí; jaké skalnaté útvary se dochovaly, jakého jsou 

původu nebo jaké rostlinstvo a zvířena nás obklopují v současnosti. 

Porovnám-li přírodu v okolí Chomutova a města Lokte, musím přiznat, ţe mi více 

imponuje Loketsko. Proto jsem se ve své práci zaměřil na oblast Chráněného krajinného 

území Slavkovského lesa, kde dominují rozsáhlá hadcová tělesa a výskyty vzácné flóry.   

 

Obr. 1 – zobrazení Lokte na mapě ČR 
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2. Geologie a geomorfologie oblasti 

2.1. Geologie 

V období paleozoika formovaly území Českého masivu i vymezené oblasti dvě orogeneze, 

někdy také označované jako geotektonické cykly:  

kadomský v podstatě vytvořil původní stavbu Českého masivu. (Šamalová et. al., 2003) 

variský (hercynský) výrazně přetvořil především centrum Českého masivu – je spojen s 

metamorfními pochody v celé oblasti a vznikem velkých těles vyvřelých hlubinných 

hornin. 

Poslední orogeneze (alpínská) Český masiv jen ovlivnila, ale nepřetvořila (Chlupáč I., 

Štorch P., 1992). Způsobila tektonické pohyby bloků podél hlubinných zlomů, tyto 

převáţně vertikální pohyby se označují jako saxonská tektonika (Šamalová et. al., 2003).  

Vývoj Českého masivu je dělen na dvě etapy:  

předplatformní, tedy do úplného skončení variského geotektonického cyklu (konec 

prvohor) (Chlupáč I., Štorch P., 1992). K předplatformním krystalinickým jednotkám a 

zvrásněnému paleozoiku do naší lokality patří moldanubická oblast, středočeská oblast a 

krušnohorská oblast (Rejthová A., 1968). 

platformní, kde je celá stabilní a postupně ji překrývají pouze další komplexy 

sedimentárních hornin (Clupáč I., Štorch P., 1992). K platformním jednotkám patří jura, 

křída, terciér a kvartér; v oblasti, kterou zpracovávám, 

je to terciér a kvartér. (Šamalová et. al., 2003) 

2.1.1. Krystalinikum a prevariské 

paleozoikum oblasti 

Jde o oblasti regionálně metamorfované a jednotky 

prevariské (Chlupáč I., Štorch P., 1992). 

2.1.1.1. Moldanubická oblast 

(moldanubikum) 

Moldanubická oblast, zabírající jiţní a západní část 

Českého masivu, je geologicky jednotný celek, jehoţ 

dělení na jednotky niţšího řádu má konvenční 

charakter (Rejthová A., 1968).  

Moldanubikum Českého lesa - Převládajícími horninami jsou pararuly soustředěné do tří 

Obr. 2 – znázornění oblasti 

Moldanubika Českého lesa 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 3 – znázornění Středočeské 

oblasti  

Obr. 4 – znázornění Sasko-durynské 

oblasti 

komplexů (ţďárského, přimdského a čechrovského) (Rejthová A., 1968). Magmatity 

nejsou v této oblasti hojné (Chlupáč I., Štorch P., 1992). Větší těleso tvoří pouze 

rozvadovský (tirschenreuthsko-rozvadovský masiv). 

2.1.1.2. Středočeská oblast 

(bohemikum) 

Z dílčích jednotek sem dvě zasahují jen zčásti: 

Jedná se o Domaţlické krystalinikum a Tepelské 

krystalinikum (Rejthová A., 1968). 

a.) Domaţlické krystalinikum 

Tato dílčí jednotka je spojena plynulým přechodem 

s barrandienským proterozoikem (Chlupáč I., Štorch 

P., Praha 1992). V důsledku přibývání regionální 

metamorfózy západním směrem lze v domaţlické 

jednotce zaznamenat rychlý sled metamorfních zón 

(Rejthová A., 1968).  

b.) Tepelské krystalinikum 

Tepelské krystalinikum je spojeno plynulým přechodem s barrandienským proterozoikem 

(Chlupáč I., Štorch P., 1992), z něhoţ se pozvolna vyvíjí přibýváním regionální 

metamorfózy (Rejthová A., 1968). 

2.1.1.3. Sasko-durynská oblast 

(saxothuringikum) 

Na území buduje Sasko-durynská oblast Krušné 

hory, Smrčiny a oblast podkrušnohorských pánví 

(Rejthová A., 1968).  

a.) Krušnohorský pluton 

Představuje soubor všech magmatických hornin 

hercynského stáří v oblasti saxothuringika 

(Rejthová A., 1968). Jsou to masivy smrčinský a 

karlovarský. 

Durynsko-vogtlandské paleozoikum se vyskytuje 

ve třech oddělených oblastech - v ašském výběţku, 

v okolí Kraslicka a okolí Špičáku. Ve všech třech 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/stredoc/9.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/stredoc/18.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/stredoc/18.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/krus/1.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/krus/1.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/smrciny/2.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 5 – znázornění Podkrušnohorské 

pánve s přilehlými vulkanity  

oblastech se jedná o soubory převáţně ordovického stáří (Rejthová A., 1968). V oblastech 

karlovarského a smrčinského plutonu je regionální metamorfóza překryta metamorfózou 

kontaktní (Šamalová et. al., 2003). 

c.) Krystalinikum na území podkrušnohorských pánví 

Na území podkrušnohorských pánví se nachází různě intenzivně metamorfované komplexy 

krystalinika. V rámci chebsko-dyleňského krystalinika se jedná například o chebské fylity 

(nejméně metamorfovaný komplex) (Rejthová A., 1968). 

2.1.2. Terciér 

Třetihorní sedimenty a vulkanity se v Českém masivu dělí do několika regionálních 

jednotek (Chlupáč I., Štorch P., 1992). Na zkoumaném území zasahují podkrušnohorské 

pánve s přidruţenými vulkanickými pohořími a roztroušené alkalické vulkanity (Rejthová 

A., 1968). 

2.1.2.1. Podkrušnohorské pánve s přilehlými vulkanickými 

hornatinami 

Podkrušnohorské pánve jsou reliktem výplně 

rozsáhlé mělké pánve, která se koncem paleogénu 

vytvořila v SZ části Českého masivu. Dnes je tato 

výplň zachována ve třech izolovaných pánvích, z 

nichţ do našeho zasahují chebská a sokolovská 

(Rejthová A., 1968). Hornatina, která odděluje 

sokolovskou pánev od mostecké, jsou Doupovské 

hory (Šamalová et. al., 2003). 

a.) Chebská pánev 

Je výrazně protaţena ve směru SSZ-JJV. Její 

rozloha je asi 300 km
2
. Výplň pánve tvoří jílovce, 

písky, štěrky a uhelné sloje (tzv. hlavní sloj je aţ   

32 m mocná) (Rejthová A., 1968). 

b.) Sokolovská pánev 

Výplň sokolovské pánve je rozdrobena do reliktů vyplňujících deprese mezi elevacemi 

podloţí (Rejthová A., 1968). Pánevní uloţeniny se dělí do souvrství - vulkanogenní, 

slojové a cypřišové. 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/1.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/2.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/2.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/terc/1.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/terc/2.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/terc/3.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/terc/3.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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c.) Doupovské hory 

Komplex Doupovský hor pravděpodobně vznikl jako jednoduchý stratovulkán s centrálně 

situovaným přívodovým kanálem u Doupova (Rejthová A., 1968). Novější poznatky 

ukazují, ţe se jedná o útvar sloţený z několika menších sopek (Chlupáč I., Štorch P., 

1992). Celý komplex je tvořen asi z 20 % lávami a z 80 % pyroklastiky (Šamalová et. al., 

2003). 

2.1.2.2. Alkalické vulkanity 

V západních Čechách jsou poměrně daleko od centra vulkanické činnosti v Doupovských 

horách rozptýleny izolované výskyty terciérních vulkanitů (Rejthová A., 1968). 

2.1.3. Kvartér 

Kvartérní uloţeniny jsou geneticky i petrograficky velmi pestré (Rejthová A., 1968). Ze 

sedimentů jsou nejvíce rozšířeny říční uloţeniny, eolické usazeniny a svahové uloţeniny 

(Šamalová et. al., 2003). Na území České republiky se kvartér dělí do dvou základních 

oblastí denudační a akumulační (Rejthová A., 1968).  

2.1.3.1. Denudační oblasti 

Zahrnují pahorkatiny a hory na území Českého masivu. V těchto oblastech, kde převládá 

denudace se vyskytuje pouze omezený počet genetických typů sedimentů (říční a svahový) 

(Šamalová et. al., 2003).  Spraše se nachází v niţších částech pahorkatin (Rejthová A., 

1968). 

2.1.3.2. Akumulační oblasti  

Kvartér akumulačních oblastí se dělí na oblasti kontinentálního zalednění a oblasti 

extraglaciální (Šamalová et. al., 2003). Do západních Čech zasahuje pouze extraglaciální 

oblast a to pouze s podjednotkou Krušnohorské pánve (Rejthová A., 1968). 

Kvartér extraglaciálních oblastí 

Podkrušnohorské pánve 

Je zde typický, dobře vyvinutý terasovitý systém Ohře (Chlupáč I., Štorch P., 1992). 

Kromě toho jsou na úpatí Krušných hor a kolem větších vulkanických elevací vyvinuty 

velké akumulace proluviálních uloţenin, aluviální kuţele a svahové uloţeniny (Rejthová 

A., 1968). Spraše a sprašové hlíny tvoří místy rozsáhlé, ale relativně málo mocné nánosy 

(Chlupáč I., Štorch P., 1992). 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/kvart/denud.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/kvart/akumul.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 6 – znázornění Krušnohorské 

subprovincie  

Obr. 7 – znázornění Krušnohorské  

hornatiny 

2.2. Geomorfologie 

2.2.1. Krušnohorská subprovincie 

Tzv. krušnohorská subprovincie se svým hornatým, 

vrchovinným, respektive pánevním reliéfem v 

sasko-durynské oblasti vrásné variské obruby 

českého mezihorského bloku je na základě 

morfostrukturních a orografických poměrů členěna 

do tří oblastí (Demek J., 1987).  

2.2.1.1 Krušnohorská hornatina 

a.)  Krušné hory 

Krušné hory vytváří plochou hornatinu s výškovou 

členitostí 200-500 m. Rozloha této jednotky je 

1 607 km
2
 a střední výška je 707,6 m n. m. (Demek J., 1987). Převaţují zde horniny 

krušnohorského krystalinika. Izolovaně se zachovaly denudační zbytky třetihorních 

lávových příkrovů. Krušné hory jsou jednostranně 

ukloněné kerné pohoří s rozsáhlými zbytky 

zarovnaných povrchů ve vrcholové části. Příkrý jv. 

zlomový svah je ve východní polovině souvislý (cca 

500-600 m vysoký), silně rozčleněný koryty 

svahových potoků. V západní polovině je původní 

svah rozdělen opakovanými zdvihy, při nichţ na 

okraji pohoří vznikla niţší pásma vrchovin a 

pahorkatin (Demek J., 1987). Nejvyšším bodem je 

Klínovec (1244 m n. m.) v Jáchymovské hornatině. 

Nad plochý zarovnaný povrch Krušných hor se 

zvedají relikty sopečných tvarů, které v třetihorách 

pravděpodobně dosahovaly značných výšek. Svědčí 

o tom lávové proudy z těchto sopek, které se 

uchovaly v plochých údolích na náhorní plošině 

(např. Špičák u Boţího Daru) (Bez uvedení autora, 

internetový zdroj [14]). 

 

 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/sasko.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/oblasti/krus.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/4.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 8 – znázornění 

Podkrušnohorské oblasti  

a.) Smrčiny 

Smrčiny formují západní část Krušnohorské hornatiny. Jde o členitou pahorkatinu, 

tvořenou různě metamorfovanými krystalickými břidlicemi, jenţ jsou místně prostoupeny 

ţulovým masivem. Nacházíme tu plochý zvlněný reliéf, který je při okrajích rozřezán 

údolími vodních toků. Nad povrch vyčnívají suky; četné jsou rovněţ útvary, vzniklé 

zvětráváním hornin (zejména ţul). Vyskytují se zde zbytky starých tropických zvětralin. 

Nejvyšším bodem je Háj v Hájské vrchovině (Demek J., 1987). 

2.2.1.2. Podkrušnohorská oblast  

Tato oblast je charakterizována tektonickými 

sníţeninami a hornatinami vulkanického původu. 

Pánve jsou vyplněny především třetihorními 

sedimenty (Demek J., 1987). Výraznou osou je řeka 

Ohře, která má místy dobře vyvinuté říční terasy 

(Bez uvedení autora, internetový zdroj [14]). 

a.) Chebská pánev 

Chebská pánev se nachází v jz. části 

Podkrušnohorských pánví. Je to tektonická 

sníţenina českoleského směru. Její rozloha je 271 

km
2
 a střední výška 458,2 m n. m. Jedná se o 

nesouměrnou propadlinu starého paleogenního 

zarovnaného povrchu (s mocnými fosilními 

zvětralinami) (Demek J., 1987). Výplň tvoří 

miocénní jíly a písky. Charakteristický je homogenní reliéf denudačních plošin a říčních 

teras s rozevřenými, místy asymetrickými údolími v povodí Ohře a Odravy. Na západě se 

vyskytují ojedinělé neovulkanické tvary (Komorní hůrka) (Bez uvedení autora, internetový 

zdroj [14]). Mladé tektonické pohyby určily vznik kotlinek u Františkových Lázní a Hájku 

s výplní křemeliny (vývěry CO2). V severní části pánve jsou četné vývěry minerálních 

pramenů (Rejthová A., 1968).  

b.)  Sokolovská pánev 

Sokolovská pánev vytváří střední část Podkrušnohorských pánví. Je to průměrně 8 km 

široká sníţenina, která je protaţena směrem JZ-SV. Její rozloha je 312 km
2
 (Demek J., 

1987). Jedná se o příkopovou propadlinu, která je omezená příkrými svahy. Převaţuje 

mírně zvlněný erozně denudační reliéf, který je rozčleněn tektonickými pohyby 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/oblasti/podkrus.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/terc/panve.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 9 – znázornění Karlovarské 

vrchoviny  

jednotlivých ker podél příčných i podélných poruch. Odvodňována je k SV Ohří (Rejthová 

A., 1968). 

c.) Doupovské hory 

Doupovské hory jsou plochou sopečnou hornatinou přibliţně kruhového tvaru. Rozloha 

hornatiny je 607 km
2
 a střední výška je 558,2 m n. m. (Demek J., 1987). Nejvyšší vrcholy 

obklopují oválnou sníţeninu. Na vnějších svazích nacházíme radiální říční síť. Na 

lávových proudech vznikly strukturní plošiny, v sypkých sopečných uloţeninách jsou 

strmé svahy. V okrajových částech hornatiny se vyskytují oddělené tabulové hory se 

stupňovými svahy, sopečné kupy a kuţele (Rejthová A., 1968).  

2.2.1.3. Karlovarská vrchovina 

Oblast Karlovarské vrchoviny reprezentuje j. křídlo starého reliéfu krušnohorské klenby. 

Zahrnuje dva celky - Slavkovský les a Tepelskou vrchovinu (Demek J., 1987). 

a.) Slavkovský les 

Slavkovský les vytváří severní část Karlovarské 

vrchoviny. Je to členitá vrchovina sloţená z 

metamorfovaných a vyvřelých hornin. Četné jsou 

zbytky sopečných tvarů a ostrůvky třetihorních 

usazenin. Na SZ a JZ je vrchovina ohraničená 

vysokými zlomovými svahy, které jsou rozřezány 

hlubokými údolími. Ve střední části jsou zbytky 

zarovnaného povrchu. Četné jsou minerální 

prameny, které vznikly na zlomech (Rejthová A., 

1968). 

b.) Tepelská vrchovina 

Tepelská vrchovina se nachází v j. části Karlovarské 

vrchoviny. Vytváří plochou vrchovinu, její rozloha 

je 682 km
2
 a střední výška je 627,3 m n. m. (Demek 

J., 1987). Nacházíme zde kerný reliéf stupňovitě se sklánějící od SZ k JV, s plochými 

rozvodnými hřbety, rozsáhlými zarovnanými povrchy, se zlomovými svahy a mělkými i 

hluboce zaříznutými údolími převáţně v povodí Berounky, méně Ohře (Z) (Rejthová A., 

1968). 

Člení se na Touţimskou plošinu, Bezdruţickou vrchovinu a Ţlutickou vrchovinu. 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/terc/3.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/karlov/6.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/karlov/10.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
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Obr. 10 – znázornění Šumavské 

subprovincie  

Obr. 11 – znázornění Českolesské 

oblasti  

2.2.2. Šumavská subprovincie 

Zahrnuje převáţně horský a podhorský reliéf. 

2.2.2.1.  Českoleská oblast 

Český les představuje geomorfologické pokračování 

Šumavy, od níţ je oddělen jen niţším reliéfem 

Všerubského mezihoří. Český les je od Podčeskoleské 

pahorkatiny oddělen zřetelným přechodem mezi 

Tachovskou brázdou, Chodskou pahorkatinou a 

Českým lesem. Přechod je formován nápadným, aţ 

350 m vysokým tektonicky podmíněným svahem (ten 

je nejvýraznější v j. části). Hranice Českého lesa mezi 

Přimdou a Tachovem je nepravidelná. Na severu je 

pak niţší reliéf Českého lesa omezen proti Tachovské 

brázdě zhruba 100 metrů vysokým svahem. Na SSZ je 

Český les ohraničen příčnou elevací Dyleně, jenţ se 

zdvihá zhruba 300 m nad Chebskou pánev.“ (Demek 

J., 1987) 

a.) Český les 

Český les je členitá vrchovina, zčásti plochá 

hornatina kerného aţ klenbového typu. Rozloha této 

jednotky je 789 km
2
 a střední výška 628,2 m n. m. 

(Demek J., 1987). Převládají především krystalické 

horniny moldanubika a rovněţ horniny 

proterozoického komplexu s tělesy magmatitů. 

Povrch se sklání příkřeji k východu. Charakteristické 

jsou rozsáhlé hřbety, hrásťové a brachyantiklinální 

elevace (Rejthová A., 1968). Vzácněji se uplatňují 

zbytky třetihorního zarovnaného povrchu, údolí jsou 

většinou široce rozevřená. Na severu oblasti 

nacházíme antropogenní tvary po hlubinné těţbě 

rud. 

b.) Podčeskoleská pahorkatina 

Jedná se o členitou kernou pahorkatinu, která se nachází při úpatí Českého lesa. Zaujímá 

pokleslá území chebsko-domaţlického příkopu při východním úpatí Českého lesa s 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/ces_l/cl/8.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/ces_l/podh/9.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/ces_l/podh/9.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/panve/3.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geomorf/morf_typy.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/moldan/moldan.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 12 – Krušné hory a Klínovec z Oberwiesenthalu (D) 

mírným úklonem od Z k V. Rozloha jednotky je 746 km
2
 a střední výška  491,1 m n. m. 

(Demek J., 1987). Převládají krystalické horniny barrandienské a na severu částečně sasko-

durynské oblasti, místy s granitoidními masivy. Charakteristické jsou rozsáhlé zbytky 

třetihorních zarovnaných povrchů, mělké tektonické kotliny s neogenními sedimenty i 

tvary, vzniklé zvětráváním a odnosem ţulových hornin (Rejthová A., 1968). 

3. Příroda 

3.1. Horstvo 

3.1.1. Krušné hory  

Jde o souvislé horské 

pásmo, které se táhne v 

délce přes 130 km a tvoří 

přirozenou hranici mezi 

Čechami a Německem, 

na jehoţ straně hory 

zvolna klesají do níţiny. 

Na české straně je tento 

pokles mnohem strmější 

(Wieser S., 2005).  

Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím pohoří je aţ 700 m (Demek J., 

1987). Původní pohoří vzniklo v prvohorách (Rejthová A., 1968), ale uvaţuje se i o starším 

původu (Chlupáč I., Štorch P., 1992). Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla 

Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů. 

Nejvyšší hora Klínovec (1244 m)  

Klínovec je plochým, z dálky viditelným výrazným vrcholem. Jedná se o nejvyšší bod 

Krušných hor.  

Průměrná roční teplota na vrcholu je 2,7°C, průměrné roční sráţky se pohybují okolo  

1050 mm. Sněhová pokrývka vydrţí přibliţně 140 dní. Při dobré viditelnosti jde o 

prvotřídní rozhledový bod s výhledy aţ na Ještěd a Šumavu ve vzdálenosti 150 kilometrů 

(Wieser S., 2005). 

Rostlinstvo 

Pásmo Krušných hor náleţí do oblasti středoevropské květeny, pro kterou je 

charakteristické poměrně vlhké a chladné podnebí i chudé půdy, vzniklé na prvohorních 

http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/stredoc/1.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/sasko.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/krystal/sasko/sasko.html
http://radyne.fpe.zcu.cz/web/geo/geozc/slovnik.html
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Obr. 13 – Doupovské hory, vojenský újezd Hradiště 

vyvřelinách. Typický porost jiţních svahů Krušných hor představují smíšené a listnaté 

lesy, zejména bukové. 

Na nejteplejších jiţních svazích lze nalézt zbytky doubrav, tvořených především dubem, 

jeřábem a lípou. Podrost je tvořen mnoha druhy rostlin. 

Vyšší polohy Krušných hor jsou tvořeny bučinami. Tyto původní lesy byly díky těţbě 

částečně nahrazeny smrkovými a na náhorních rovinách změněny na pastviny. 

V údolích drobných vodních toků na náplavových půdách spodních částí toků, se v 

Krušných horách vytvořila společenstva luţních lesů, tvořena především olšemi, jasany, 

javory a jilmy (Bez uvedení autora, internetový zdroj [1]). 

Na některých místech Krušných hor se bez ohledu na nadmořskou výšku vyskytují suťové 

lesy. Výskyt těchto porostů je ovlivněn sklonem svahu, jenţ musí být velký, a sloţením 

podloţí, většinou balvanité suťovité haldy (Wieser S., 2005). 

Pro oblast Krušných hor jsou typická luční společenstva a pastviny.  

Ve vrcholových polohách Krušných hor jsou pak typická společenstva rašelinných smrčin 

a samotných rašelinišť (Wieser S., 2005). Rašeliniště začala vznikat v postglaciálu, 

většinou v místech pramenů, z nichţ vznikala jezírka a močály (Klub za krásné 

Karlovarsko (Melichar et. al.), internetový zdroj [10]).  

Ţivočichové 

Po stránce zoologické patří Krušné hory k zóně listnatého lesa, pro niţ jsou 

charakteristické ty ţivočišné druhy, které se váţí na rozsáhlé komplexy lesních porostů. 

Významnou roli hraje výškové členění (Bez uvedení autora, internetový zdroj [1]). 

Pro tuto zónu jsou typické především specifické třídy ptáků, resp. savců.   

3.1.2. Doupovské 

hory 

Pohoří leţí na pravém břehu 

řeky Ohře, jen velmi malá část 

mezi Ostrovem nad Ohří a 

Pernštejnem zasahuje i na 

břeh levý (Ministerstvo ŢP).  

Doupovské hory jsou vklíněny 

mezi Sokolovskou a 

Mosteckou pánev. Jejich 

nejvyšším bodem je lesnatý vrch Hradiště (934 m) (Demek J., 1987). Svým severním 
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okrajem se celý komplex dotýká Krušných hor, z jihu je pak ohraničen Karlovarskou 

vrchovinou a Plzeňskou hornatinou.  

Původní vegetaci území tvořily převáţně květnaté bučiny. Do dnešní doby se zachovaly 

poměrně rozsáhlé zbytky těchto lesních porostů, zejména na prudkých svazích údolí řeky 

Ohře. Zvětráváním a rozpadem sopečných hornin vznikala rozsáhlá suťová pole porostlá 

suťovými lesy.  

Pro centrální část Doupovských hor je typickou mozaika travnatých společenstev, 

keřových porostů a také listnatých lesíků, které vznikají přirozenou sukcesí na opuštěných 

a neobhospodařovaných zemědělských plochách.  

Zastoupení typů jednotlivých prostředí: 

lesy (30%), křoviny (15%), vlhké louky (20%), mokřady a vodní plochy (5%), skály a sutě 

(5%) 

55% rozlohy Doupovských hor zaujímá vojenský výcvikový prostor (vojenský újezd jako 

specifický typ „chráněného“ území). Teritorium je vedeno jako významná ptačí oblast 

soustavy Natura 2000 (63 116 ha; v současné době se připravuje také vyhlášení CHKO. 

(Ministerstvo ŢP) 

3.1.3. Karlovarská vrchovina  

Na jihu Krušnohorské subprovincie je nejvyšším vrcholem Lesný (983 m). Je tvořena z 

krystalických břidlic a granitoidů. (Rejthová A., 1968) 

Největší rozlohu v karlovarské vrchovině zaujímá Slavkovský les, který leţí v prostoru 

mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Kynšperkem nad Ohří. Celé území má ráz 

paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa - Lesný a Lysina - leţí v poněkud zdviţené 

jihozápadní části. (Bez uvedení autora, internetový zdroj [15]) Oblast je z velké části 

zalesněna smrkovými porosty. Původní bučiny a bukojedliny se zachovaly jen v 

nepatrných zbytcích. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou 

rozlehlá rašeliniště s porosty borovic a bříz. (Bez uvedení autora, internetový odkaz [2]) 

CHKO Slavkovský les byla zřízena výnosem ministerstva kultury České socialistické 

republiky ze dne 3. května 1974. Její rozloha je 610 km
2 

(Bez uvedení autora, internetový 

zdroj [15]).  

Rostlinstvo 

Lesy - vesměs sekundární smrkové monokultury - pokrývají zhruba 53% rozlohy oblasti 

CHKO (Bez uvedení autora, internetový zdroj [15]). Přirozené bučiny, jedlobučiny či 

horské smrčiny se dochovaly jen vzácně v extrémních podmínkách.  
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Obr. 14 – řeka Ohře z bukové kaple nad Kyselkou 

 

Zajímavé jsou reliktní borové lesy, které vyrůstají na skalnatém podkladu rozlehlého 

hadcového tělesa. Jedná se o jeden z největších hadcových komplexů ve střední Evropě. 

Na hadcích se vyskytuje i specifická flóra. V jz. části Slavkovského lesa nalézáme četná 

vrchoviště s porosty borovice jak v keřové, tak i ve stromové formě (Bez uvedení autora, 

internetový odkaz [2]). 

Ţivočichové 

V jz. a střední části CHKO se soustřeďuje lovná zvěř. Hojní jsou i dravci a sovy.  

3.2. Vodstvo 

Bohatství  a diverzita vodstva je výraznou částí tváře tohoto kraje pod Krušnými horami. 

3.2.1. Řeky  

3.2.1.1. Ohře 

V protáhlém tvaru formuje řeka Ohře 

přirozenou podélnou osu, jenţ od sebe 

odděluje i geologicky odlišné útvary. 

Česká část povodí o rozloze 5614 km
2
 

vţdy patřila k nejhustěji osídleným 

územím naší země.  

Z vodohospodářského hlediska je celá 

oblast spravována Povodím Ohře Chomutov (Bez uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

Řeka pramení v Bavorsku pod horou Schneeberg a vlévá se do Labe v Litoměřicích. 

Celková délka toku na našem území je 256 km při ploše povodí 5614 km
2
. Na své cestě 

naším územím je Ohře v horní a střední části toku sevřena z levé strany Krušnými horami a 

Slavkovským lesem s Doupovskými vrchy ze strany pravé. Typickou je velká 

rozkolísanost průtoků, jejich rychlé změny a velký transport splavenin a plavenin. Dolní 

tok pak míjí po levé straně vzdálené České středohoří a protéká otevřenou krajinou, jedním 

z nejúrodnějších území Čech. Toto území bylo od nepaměti suţováno povodněmi a i v 

současné době jsou zde úseky toku, jejichţ kapacita nestačí ani na jednoletou povodeň. 

Jedná se však o původní zachovalé a ekologicky vysoce hodnotné luţní lesy a břehové 

porosty (Švorc L., Švorcová V., 2006). 

3.2.1.2. Teplá 

Říčka pramení v rašeliništních loukách na severním svahu Podhorního vrchu, v nadmořské 

výšce 784 metrů a brzy vtéká do přehradní nádrţe Podhora (90 ha), která byla zbudována v 
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Obr. 15 – Dlouhá stoka, prameniště u Kladského 

rybníka 

 

roce 1956. Po několika kilometrech pak vtéká do vodního díla mnohem staršího, rybníka 

Betlém (30 ha), který byl vybudován tepelskými řeholníky jiţ na konci 15. století.  

Při upouštění přehrady se koryto říčky mění v divokou burácející vodu, která se projevuje 

aţ v centru Karlových Varů.  Zde se Teplá po 64 kilometrech vlévá do řeky Ohře (Švorc 

L., Švorcová V., 2006).  

3.2.2. Umělé kanály 

3.2.2.1. Dlouhá stoka 

Dlouhá stoka je významnou technickou 

památkou, která protíná značnou část 

Slavkovského lesa. Byla dokončena jiţ 

v roce 1536, protoţe důlní činnost 

potřebovala stále více vody pro pohon 

strojů a zařízení, a zásoba dřeva v okolí 

Horního Slavkova a Krásna se rychle 

tenčila; bylo proto třeba plavit je k báňským provozům ze vzdálených kynţvartských lesů.  

Celková délka umělého vodního příkopu činila 24,2 km.  

V září 2003 zapsalo ministerstvo kultury Dlouhou stoku do seznamu kulturních památek 

(Bez uvedení autora, internetový zdroj [3]). 

3.2.2.2. Blatenský příkop 

Jak zmiňuji výše, dobývání rud v Krušných horách počátkem 16. století nebylo moţné bez 

vody. Proto byl vystavěn 12 km dlouhý vodní kanál, kterým se voda přiváděla k báňským 

a hutním provozům v Horní Blatné z povodí říčky Černé u Boţího Daru. Po dokončení díla 

nastal bouřlivý rozvoj těţby nejen v okolí Horní Blatné, ale i na celém území podél kanálu.  

Blatenský příkop byl na počátku 90. let 19. století téměř zničen - koryto bylo zaneseno, na 

řadě míst byly porušeny ochranné hrázky a zničeny také ostatní konstrukce (Bez uvedení 

autora, Propagační turistický leták Blatenský vodní příkop). 

3.2.3. Vodní díla  

3.2.3.1. Skalka 

Toto vodní dílo tvoří nedílnou součást vodohospodářské soustavy Skalka - Jesenice. 

Hlavním úkolem přehrady Skalka je, v součinnosti s dalším vodním dílem Jesenice, 

kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň a to pro tepelné elektrárny či 
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Obr. 16 – VD Skalka 

 

průmyslové podniky, zajištění 

minimálního průtoku v profilu 

Karlovy Vary a Kadaň, zajištění 

minimálního průtoku v profilu 

limnigrafu Cheb i částečná 

ochrana území pod hrází před 

povodňovými stavy. Důleţitou 

funkcí je rovněţ likvidace 

následků havarijního zhoršení 

jakosti vody v toku Ohře (Bez 

uvedení autora, internetový zdroj 

[4]). 

Vedlejším účelem díla je výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně a rekreace s 

provozováním vodních sportů. 

3.2.3.2. Jesenice  

Vodní dílo Jesenice je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice. 

Hlavním účelem díla je, v součinnosti se zmíněným vodním dílem Skalka, kompenzační 

nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň pro průmyslové podniky i tepelné elektrárny 

a zajištění minimálních průtoků v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního 

průtoku v toku pod nádrţí a sníţení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod 

hrází před povodněmi (Bez uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

Nutnou se jeví likvidace následků čistotářských havárií a proplachy toku; svůj význam také 

má výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. 

3.2.3.3. Horka 

Hlavním smyslem vodního díla Horka je akumulace vody pro zásobování sokolovské 

oblasti pitnou vodou, stejně tak jako zajištění minimálního průtoku v korytě pod 

přehradním profilem.  

Vedlejším účelem díla je také částečná ochrana území pod hrází před povodňovými stavy 

(Bez uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

3.2.3.4. Podhora  

Dominantním účelem vodního díla Podhora je akumulace vody pro zásobování města 

Mariánské Lázně a okolí pitnou vodou, akumulace vody pro zemědělské účely a zajištění 

minimálního průtoku v profilu limnigrafu Podhora-odtok.  
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Vedlejším účelem je také částečná ochrana území pod hrází díla před povodněmi (Bez 

uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

3.2.3.5. Mariánské Lázně  

Hlavním smyslem vodního díla Mariánské Lázně je zadrţování vody pro zásobení města 

Mariánské Lázně i jeho okolí pitnou vodou (Bez uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

Vedlejším účelem je částečná ochrana území pod přehradní hrází před povodněmi. 

3.2.3.6. Stanovice   

Účelem vodního díla Stanovice je zejména akumulace vody pro zásobení Karlovarska 

pitnou vodou, ochrana města Karlovy Vary před povodňovými stavy i periodické 

proplachy koryta pod hrází.  

Vedlejším účelem nádrţe je kontrola ledového reţimu na toku Teplé a výroba elektrické 

energie (Bez uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

3.2.3.7. Březová 

Hlavním účelem nádrţe je ochrana Karlových Varů před povodněmi a také zajištění 

periodických proplachů koryta pod hrází.  

Vedlejším účelem nádrţe je pak výroba elektrické energie, regulovaný chov pstruhových 

ryb a nadlepšování průtoků pod hrází díla Březová při pořádání kanoistických závodů (Bez 

uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

3.2.3.8. Myslivny  

Účelem vodního díla Myslivny je zejména akumulace vody pro zásobení oblasti Jáchymov 

– Ostrov pitnou vodou (Bez uvedení autora, internetový zdroj [4]). 

3.2.4 Minerální prameny   

Lázeňství, tak jak jej nabízí lázeňská zařízení v ČR, kdy se lázněmi bezprostředně pojí i 

lékařská péče, zůstalo převáţně evropskou záleţitostí. Tradice lázeňství v Čechách je 

ovšem podstatně mladší neţli v jiţní Evropě a zemích středomořské oblasti. 

K mohutnému rozvoji lázeňských míst došlo v 19. st.. V současnosti je v České republice 

více jak 30 lázeňských míst se statutem „léčebné lázně“  

Minerální vody Českého masivu jsou nejčastěji uhličité vody - kyselky. V Karlových 

Varech se vyskytují převáţně jako termální (tj. vody s teplotou nad 20°C) a dosahují 

teploty aţ přes 73° C.  
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Obr. 18 – Mlýnská kolonáda v Karlových Varech 

 

Obr. 17 – Vřídlo 

Místem s největší koncentrací lázeňských míst v České republice je západočeská lázeňská 

oblast, která se rozprostírá většinou na území Karlovarského kraje. Nachází se tu 5 

důleţitých lázeňských center: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, lázně 

Jáchymov a Lázně Kynţvart (Kučera J., Homolová M., 2006).  

3.2.4.1. Minerální prameny v Karlových 

Varech   

1. Vřídlo 

Teplota 73,4°C, obsah CO2  400 mg/l, vydatnost 2.000 

l/min.  

Voda je pro pitnou kúru přivedena do pěti pramenních váz 

ve Vřídelní kolonádě. Je zde nejen v původní teplotě ale i 

ochlazená na 50°C a 30°C. Jedním z pramenů Vřídla je 

právě ona fontána, tryskající v hale Vřídelní kolonády aţ 

do výše 12 metrů. 

2. Pramen Karla IV.  

Teplota 64°C, obsah CO2  250 - 450 mg/l, vydatnost 4,8 l/min, vyvěrá v Trţní kolonádě. 

3. Pramen Zámecký dolní  

Teplota 61°C, obsah CO2  600 mg/l, vydatnost 2,5 l/min, vyvěrá v Zámeckých lázních. 

4. Pramen Zámecký horní  

Teplota 61°C, obsah CO2 600 

mg/l, vydatnost 2,5 l/min.  

5. Pramen Trţní  

Teplota 62°C, obsah CO2 500 

mg/l, vydatnost 5 l/min, vyvěrá 

 v Trţní kolonádě.  

6. Pramen Mlýnský  

Teplota 53°C, obsah CO2 600 

mg/l, vydatnost 4,5 l/min, vyvěrá 

v Mlýnské kolonádě.  
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7. Pramen Rusalčin  

Teplota 59°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 4 l/min, vyvěrá v Mlýnské kolonádě. 

8. Pramen Kníţete Václava I + II  

Teplota I: 64°C; II: 60°C; obsah CO2 500 mg/l; vydatnost I: 4 l/min. II: 2 l/min. Vývěr I. se 

nachází v Mlýnské kolonádě, vývěr II. v promenádním prostoru před kolonádou. 

9. Pramen Libušin  

Teplota 60°C, obsah CO2 550 mg/l, vydatnost 3 l/min, vyvěrá v Mlýnské kolonádě. 

10. Pramen Skalní  

Teplota 45°C, obsah CO2 650 mg/l, vydatnost 2 l/min, původně vyvěral přímo v řece 

Teplé.  

11. Pramen Svobody  

Teplota 60°C, obsah CO2 550 mg/l, vydatnost 5 l/min.  Byl objeven teprve v roce 1865 při 

zakládání budovy Lázní III, která stojí v jeho bezprostřední blízkosti.  

12. Pramen Sadový  

Teplota 39°C, obsah CO2 750 mg/l, vydatnost 2 l/min. Mezi pacienty je velmi oblíben pro 

vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého. Pramen je jímám na nádvoří VLÚ. 

13. Pramen Dorotka  

Slabě mineralizovaný pramen se silnými vývěry CO2 se vyuţívá pouze k měření a 

veřejnosti je nepřístupný. Neoficiálně se mu říká 13. pramen – Becherovka. 

14. Pramen Štěpánka  

Teplota pouze 15°C, celková mineralizace 6700 mg/l, obsah CO2  je větší neţ 1200 mg/l, 

vydatnost 0,2 l/min. Původní jímka z r. 1884 v průběhu času zanikla.  

15. Pramen Hadí  

Teplota pramene 29°C, mineralizace 3 g/l, CO2 1600 mg/l, vydatnost 1 l/min, vyvěrá 

v Sadové kolonádě. 
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Obr. 19 – Křížová kolonáda 

 

3.2.4.2. Minerální prameny v Mariánských Lázních  

K léčebným procedurám jsou 

vyuţívány přírodní léčivé zdroje – 

studené hypotonické kyselky, které 

se hodí k pitné kúře, inhalacím i k 

přípravě uhličitých a minerálních 

koupelí; dále se pouţívá rašelina, 

slatina a přírodní léčivý plyn 

(Kučera J., Homolová M., 2006). 

1. Kříţový pramen 

Obsah CO2  je 2896 mg/l, 

mineralizace 9600 mg/l, vydatnost 

1,1 l/min. Nejslavnější a jeden z nejstarších i nejdéle vyuţívaných pramenů vyvěrá 

v pavilonu Kříţového pramene.  

2. Ferdinandův pramen  

Obsah CO2  2508 mg/l, mineralizace 10810 mg/l, vydatnost 15 l/min. Má sedm vývěrů. 

Stáčí se do lahví jako stolní voda Excelsior. Vývěry se nacházejí v kolonádě Ferdinandova 

pramene.  

3. Lesní pramen  

Obsah CO2  2631 mg/l, mineralizace 3620 mg/l, vydatnost 15 l/min, vyvěrá v klasicistním 

pavilonu v severní části města. 

4. Ambroţův pramen  

Obsah CO2  2420 mg/l, mineralizace 630 mg/l, vydatnost 11 l/min, vyvěrá v parkové 

prohlubni pod Centrálními lázněmi.  

5. Rudolfův pramen 

Obsah CO2  2444 mg/l, mineralizace 2160 mg/l, vydatnost 16 l/min. Vyvěrá v Úšovicích 

v pavilonu Rudolfova pramene, pro odběr je přiveden do kolonády Rudolfova a Karolinina 

pramene a pavilonu Kříţového pramene.  
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Obr. 20 – Františkův pramen s kolonádou 

 

6. Karolinin pramen  

Obsah CO2  2600, mineralizace 1690 mg/l, vydatnost 20 l/min, vyvěrá v kolonádě 

Rudolfova a Karolínina pramene a přiváděn je také do pavilonu Kříţového pramene.  

7. Mariin pramen 

Obsah CO2  2 864 mg/l, mineralizace 290 mg/l, vydatnost 10,5 l/min. Vyvěrá v blízkosti 

Centrálních lázní, je to ve skutečnosti vývěr plynu (99,7% CO2), který se rozpouští 

v povrchové vodě.  

8. Alexandřin pramen 

Nachází se v parku pod hotelem Cristal. Při novém jímání byl v těsné blízkosti zachycen 

druhý pramen – Alfrédův. Tento dvojpramen měl stejné chemické sloţení, ale zatímco 

Alexandřin měl stálou vydatnost, Alfrédův interminoval. Vydatnost však klesala a 

dvojpramen zcela zanikl.  

3.2.4.3. Minerální prameny 

ve Františkových Lázních  

Určené k pitné kůře 

1. Františkův pramen 

Obsah CO2 činí 1000 mg/l, 

mineralizace je 1359 mg/l, 

vydatnost 13,6 l/min. Pramen byl 

zmíněn jiţ před rokem 1400, v roce 1793 byl zachycen. 

2. Glauber I 

Obsah CO2  2417 mg/l, mineralizace 8332 mg/l, vydatnost 2,2 l/min. Vyvětá v pavilónku u 

Labutího jezírka a je mírně projímavý. 

3. Glauber II 

Obsah CO2  1441 mg/l, mineralizace 5419 mg/l, vydatnost 1,3 l/min. Vyvěrá v 

pavilónku Dvořákových sadů. Má stejné účinky jako Glauber I. 
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Obr. 21 – kolonáda, Luční a Solný pramen 

 

4. Glauber IV 

Obsah CO2  1534 mg/l, mineralizace 20052  mg/l, vydatnost 0,9 l/min. Vyvěrá ve Dvoraně 

Glauberových pramenů z hloubky 93 m.  

5. Luční pramen 

Obsah CO2  2568 mg/l, mineralizace 3443 mg/l. Je čerpán v kolonádě Solného a Lučního 

pramene a má jemnou chuť. 

6. Natálie 

Obsah CO2 1917 mg/l, mineralizace 1523 mg/l, je čerpán v kolonádě Natáliina pramene.  

7. Sluneční pramen 

Obsah CO2 2105 mg/l, mineralizace 7473 mg/l, vydatnost 8,7 l/min. Vyvěrá nedaleko 

Labutího jezírka a má mírně projímavý účinek. 

8. Solný pramen 

Obsah CO2 2180 mg/l, mineralizace 2956 mg/l, vydatnost 0,8 l/min. Vyvěrá u kolonády 

Solného a Lučního pramene a je vhodný při léčbě dýchacích cest. 

9. Ţeleznatý pramen 

Obsah CO2 1998 mg/l, mineralizace 2890 mg/l, vydatnost 2,9 l/min. Vyvěrá za Slatinnými 

lázněmi. Je ţelezitou kyselkou výborné chuti. 

10. Pramen Ţofie 

Obsah CO2 1582 mg/l, mineralizace 997,8 mg/l, vydatnost 12 l/min. Vyvěrá za kolonádou 

Natáliina pramene a je vhodný na léčbu ledvin a močového měchýře. 
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Obr. 22 – Glauberovy prameny 

 

Určené k balneologickým účelům: 

1. Luisin pramen 

Je čerpán v pavilonu Luisina pramene a pojmenován na počest dcery císaře Františka 

(vydatnost 60 l/min).  

2. Studený pramen 

Je čerpán v pavilonu Luisina pramene (vydatnost 60 l/min).  

3. Nový pramen 

Vyvěrá v pavilonu u Dvorany Glauberových pramenů, má vysoký obsah ţelez (vydatnost 

21,1 l/min).  

4. Pramen Cartellieri 

Vyvěrá za Slatinnými lázněmi, uţívá se především ke koupelím (vydatnost 80 l/min).  

5. Pramen Palliardi 

Vyvěrá za Slatinnými lázněmi a je chutnou kyselkou.  

6. Pramen Glauber III 

Vyvěrá ve Dvoraně 

Glauberových pramenů a 

má výrazný projímavý 

účinek.  

7. Pramen Marian (D-14) 

Vyvěrá přímo u Císařských 

lázní a je uţíván především ke koupelím.  

8. Pramen Adler 

Vyvěrá před kolonádou Solního a Lučního pramene a téţ se vyuţívá ke koupelím.   

9. Pramen Stanislav 

Je čerpán za katolickým kostelem v parku u jezírka, má mírně projímavý účinek 

a příjemnou chuť.  
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Obr. 23 – Lázeňské centrum Agricola 

 

10. Císařský pramen 

Vyvěrá v blízkosti Císařských lázní.  

11. Nový Kostelní pramen 

Vyvěrá v Dvoraně Glauberových pramenů, má příjemnou chuť s mírně projímavým 

účinkem. 

3.2.4.4. Minerální prameny 

v Jáchymově 

K lázeňským procedurám se vyuţívá 

radonové vody s přírodním léčivým 

zdrojem. Zdrojem léčivého účinku 

radonu (chemicky inertního plynu) je 

měkké ionizující záření alfa. Díky 

jeho opakovanému působení dochází 

ke stimulaci takových pozitivních 

procesů, jako je reparace poškozené 

DNA, regenerace tkání, zvýšení 

sekrece protizánětlivého kortizolu a 

endorfinu. Toto vše dobře 

charakterizuje mimořádné léčivé účinky radonových koupelí a jejich protibolestivý účinek.   

V současné době jsou na dole Svornost v hloubce 500 m pod povrchem vyuţívány čtyři 

prameny (Kučera J., Homolová M., 2006).  

1. Pramen Curie 

Vydatnost  30 l/min, teplota 29°C, aktivita radonu  5 kBq/l.  

2. Pramen C1 

Vydatnost  30 l/min, teplota 29°C, aktivita radonu 11 kBq/l.  

3. Pramen Běhounek 

Vydatnost 300 l/min, teplota 36°C, aktivita radonu 10 kBq/l.  

4. Pramen Agricola 

Vydatnost 10 l/min, teplota 29°C, aktivita radonu 20 kBq/l. 
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Obr. 24 – Richardův pramen 

 

3.2.4.5. Minerální prameny v Lázních Kynžvart   

Tato podhorská oblast s nadmořskou 

výškou přes 700 m nad hranicí 

přízemních mlh má skvělé klimatické 

podmínky, kterých vyuţívá také areál 

léčebny. Vysoká a stálá vlhkost vzduchu 

je zde dána blízkostí smíšených lesů 

(Kučera J., Homolová M., 2006). 

1. Pramen Richard 

Vyvěrá v centru lázeňské části 

Kynţvartu. Je to studená minerální voda 

čerpaná z hloubky kolem 11 m o teplotě 

9,5°C. Obsahuje velké mnoţství volného CO2, hydrouhličitanů, kyseliny křemičité a 

vápníku. Kyselka příjemně osvěţující chuti sniţuje krevní tlak a svalové napětí. Pramen je 

jímán do pitného pavilónku.  

2. Pramen Viktor a Helena 

Oba léčivé prameny jsou přírodní prosté ţeleznaté kyselky se zvýšeným obsahem kyseliny 

křemičité, vápníku a sodíku, prameny vyúsťují v pitném pavilónku. 

3. Pramen Marie 

Jímání je provedeno pouze do studny na pozemku pod lázeňským domem Šárka. 

4. Jezevčí pramen 

Kyselka obsahuje 2100 CO2/l a vyvěrá na tzv. Velké louce. 

5. Kančí pramen 

Obsah CO2  je 2300 mg / l, kyselka není hygienicky kontrolována.  

6. Liščí prameny 

Prameny jsou zachyceny ve dvou dřevěných čtvercových jímkách těsně vedle sebe. Jsou 

součástí naučné stezky Kynţvartské kyselky. Obsah CO2 je 1960 mg / l, nejsou hygienicky 

kontrolovány. 
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3.2.4.6. Prameny mimo lázeňská města 

1. Antoníčkův pramen 

Pramen najdeme v Úšovicích. Jedná se o slabě mineralizovanou kyselku jemné chuti. 

2. Balbínův pramen 

Kyselka je slabě mineralizovaná a pramení na okraji rašeliniště. 

3. Brtenská kyselka 

V okolí Brtné u Horního Ţandova vyvěrá několik kyselek. Jednu z nich, s nejmenším 

obsahem ţeleza, najdeme přímo v centru obce.  

4. Pramen Čiperka 

Vyvěrá v nadmořské výšce 508 m v Bukovém údolí nedaleko Michalových Hor. V roce 

1995 byl vyhlášen jako přírodní památka. Pramen je slabě mineralizován a obsahu větší 

mnoţství CO2 (2330 mg/l). 

5. Císařský pramen 

Je nejznámější a nejvydatnější pramen v rezervaci SOOS. Obsahující velké mnoţství 

minerálních látek (6,5g/l). Vyvěrá z velké hloubky a s teplotou 14 - 18°C.  

6. Dolní Paseky 

V obci Dolní Paseky, na pravém břehu potoka Bílý Halštrov. Jeho slabou radioaktivitu 

způsobuje malé mnoţství iontů stroncia. Má vliv na potenci. Vodě s omlazujícími 

vlastnostmi se říká juvenilní voda. Pramen je doporučován při poruchách látkové výměny, 

při svalovém revmatismu či při dně (Kučera J., Homolová M., 2006).  

7. Farská kyselka 

Najdeme ji v hlubokém lese za Nimrodem nedaleko rezervace "Smraďoch". Minerální 

pramen je jímán mělkou studnou, přebytečná minerálka odtéká strouhou, ve které se tvoří 

okrově zbarvené usazeniny solí ţeleza.  

8. Grünská kyselka 

Je známá také jako Magnesie. Vyznačuje se vysokým obsahem magnesia a uhličitanů a je 

jímána v šachtě hluboké 17 m.  
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9. Kyselka Horka 

Pod vesničkou Martinov u Vlkovického potoka se pomalu ztrácí dříve poměrně známá 

kyselka Horka. Jarními záplavami se však vývěr kyselky často zanáší a znečišťuje. V 

současnosti uţ není téměř pouţitelný.  

10. Pramen IL-SANO 

Severovýchodně od Dolního Kramolína při silnici do Pístova vyvěrá minerální pramen Il-

sano (v překladu „na zdraví“). Kyselka vyvěrá v Mariánskolázeňském zlomu z hloubky 

téměř 60 m a je charakterizována jako přírodní ţeleznatá kyselka. Minerálka je nyní 

stáčena pod názvem Il-sano v nedalekém pivovaru (Kučera J., Homolová M., 2006).  

11. Jedlová 

Pramení nedaleko Staré Vody u osady Jedlová. Vytéká 25 cm pod terénem a má jeden z 

nejvyšších obsahů volného kysličníku (3013 mg/l). Teplota je 9°C a jeho vydatnost se 

mění od 5 do 15 litrů za minutu (Kučera J., Homolová M., 2006).  

12. Koňský pramen (Chotěnov u Mariánských Lázní) 

Kyselka vyvěrá v současnosti mezi olšemi, ale v minulosti byla obklopena loukami. 

Koňský pramen patří mezi slabě mineralizované kyselky. Obsah CO2 je 2197 mg/l a 

vydatnost 1 l/min. V roce 1996 byla kyselka vyhlášená za přírodní památku (Kučera J., 

Homolová M., 2006).  

13. Medvědí pramen 

Najdeme ho v lesích mezi Mariánskými Lázněmi a Velkou Hleďsebí. Pramen vyvěrá ve 

vykotlaném pařezu a odtud se při prvních úpravách začal odvádět potrubím o několik 

metrů níţ, kde se postavil prameník.  

14. Kyselka Oriona 

Vyvěrá u obce Jankovice.  

15. Prelátův pramen 

Vyvěrá v Pottově údolí u Mariánských Lázní. Kyselka je slabě mineralizovaná.  
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16. Šabinská kyselka 

V rašelinách jiţně od obce Šabina vyvěrá několik kyselek. Voda má příjemně nakyslou 

chuť, teplotu 9°C s vydatností jen 1 l/min. Svým sloţením se podobá kyselkám Mattoni a 

Korunní (Kučera J., Homolová M., 2006).  

17. Štolní kyselka 

Nachází se asi 500 m severně od samoty Panský vrch nedaleko Drmoulu na Chebsku. 

Pramen vyvěrá v dutém kmeni o průměru 70 cm.  

18. Vincentův pramen 

V bezprostřední blízkosti obce Prameny vyvěrají prameny: Rudolfův, Giselin, Vincentův a 

Hublův. Později k němu pronikala divoká voda, a tak se stal nepouţitelným. 

19. Vlčí pramen 

Nachází se severně od Velké Hleďsebe při Rašeliništním potoku nedaleko ţelezniční trati. 

Pramen je jímán ve vykotlaném pařezu o hloubce asi 50 cm. Vydatnost pramene je 3 l/min. 

Teplota kyselky je 8°C s obsahem CO2 kolem 2200 mg/l (Kučera J., Homolová M., 2006). 

20. Kyselecký hamr 

Pramen vyvěrá z krystalinických hornin na okraji Chebské pánve. Je typickým puklinovým 

pramenem skrytým v aluviu (nejmladší část čtvrtohor). Voda má nízké pH (4,9) a vysoký 

obsah CO2, který probublává vodním sloupcem v jímce. Kyselka je zde jímána poněkud 

neobvyklým způsobem - kamenným paţením vyrobeným z granitu. Ten je jedinečný tím, 

ţe obsahuje vyšší mnoţství lithia a dává údajně přes 200 litrů vody za minutu (Kučera J., 

Homolová M., 2006). 

21. Kyselecké prameny 

Ve svahu vrchu Bučina je zachycen vývěr nejznámějšího pramene Otto dnes pramen 

Mattoni. V údolí partie Lomnického potoka vyvěrají prameny Alţběta, Josef a Löschner. 

Minerální voda se tvoří v hloubce cca 125 - 230 metrů a má výrazně zvýšený obsah flóru. 

Prameny byly objeveny v roce 1522. Oblasti se říkalo Buková kyselka. V dnešní době se 

zde stáčí i minerální voda Aquila (Bez uvedení autora, internetový zdroj [5]). 
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Obr. 25 – Lázně Evženie 

 

Obr. 25 – Lázně Evženie 

 

22. Štěpánčin pramen v Korunní 

Byl nalezen v roce 1876. Vzniká několik set metrů pod povrchem v oblasti Doupovských 

hor. Narozdíl od ostatních minerálních pramenů má vyváţené sloţení minerálů (Bez 

uvedení autora, internetový 

zdroj [6]). 

23. Minerální pramen Evţenie 

v Klášterci nad Ohří 

Byl objeven roku 1883 a o 

několik let později vyhlášen 

léčivým pramenem. Voda je 

slabě mineralizovaná se 

zvýšeným obsahem kyseliny 

křemičité. Podporuje léčení 

chronické vředové choroby 

ţaludku, ţlučníku a ţlučových cest (Bez uvedení autora, internetový zdroj [7]). 

3.3. Příroda dle lokalit 

viz. příloha 1 

4. Změna kraje lidskou činností 

Krom lázeňství a budování přehrad, o kterém jsem se zmínil v kapitole 3.2., jsou zde hojně 

zastoupeny technické památky. Kraj proslul výrobou porcelánu a nejtypičtější pro Krušné 

hory je hornictví, které nejvíce ovlivnilo krajinný ráz. 

4.1. Technické památky 

4.1.1. Technické památky Karlovarska 

4.1.1.1. Karlovy Vary - Pozemní lanové dráhy  

„Veřejné dopravě v lázních slouţily tři pozemní lanové dráhy.  

Jako první byla uvedena do provozu v roce 1907 dráha Divadelní náměstí - Helenin dvůr. 

Její trať je v celé délce (127 m) vedena tunelem - dosud v provozu.  

V roce 1912 byl zahájen provoz na dráze Lázně I - Imperial. Provoz ukončen v roce 1959. 

Těleso tratě o délce 126 m je dosud zachována. 
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Obr. 26 – Radošovský most 

 

Rovněţ v roce 1912 zahájila provoz dráha Stará Louka - Výšina přátelství, jejíţ trať má 

délku 451,6 m. Na trati je zastávka Jelení skok – dosud v provozu. 

V roce 1914 zahájena stavba ozubnicové dráhy Vřídelní ulice - vrch U tří kříţů. I přes 

snahy nebyla trať dokončena.“ (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]) 

4.1.1.2. Radošovský most 

Byl postaven v roce 1364. Bohuţel 

několikrát vyhořel, ale byl vţdy opraven. 

V roce 1980 byla ukončena další velká 

oprava. Poslední poţár v roce 1986 však v 

několika hodinách existenci unikátního 

mostu málem ukončil. V letech 2000 - 

2001 obec Kyselka zahájila přípravné 

projektové práce z vlastních prostředků a 

prostředků sbírky. 17. října 2003 byl pak 

most opět otevřen. 

4.1.1.3. Chyše – pivovar 

„Součástí zámeckého areálu je pivovar, jehoţ současná podoba pochází z období 1839 – 

1841. V roce 1893 byl k pivovaru přistavěn nový hvozd s charakteristickým komínem. 

Provoz byl ukončen roku 1932. V letech 2004-2006 provedena celková adaptace a 

obnovena tradice vaření piva.“ (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]) 

4.1.1.4. Letiště Olšová Vrata  

Letiště bylo vystavěno v letech 1929-1931 a ţelezobetonový hangár byl dokončen v roce 

1933. Nejdříve mělo jen spojení s Prahou, ale od pol. 30. let následovaly pravidelné lety do 

mnoha evropských měst. V letech 1999-2000 byl vybudován objekt letových a navigačních 

sluţeb i s novou řídící věţí. V současné době se připravuje stavba nové odbavovací haly 

(Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.1.5. Březová - přehrada viz. kapitola 3.2.3.7. 

4.1.1.6. Jáchymov - důl Svornost   

Patří mezi nejstarší jáchymovské doly. Nejdříve se zde těţily stříbrné rudy, později rudy 

kobaltu, arsenu, pak rudy s radiem na barvy a nakonec uranové rudy. Těţní jáma tohoto 

dolu byla jiţ v 60. letech 18. století hluboká 292 metrů. 1. května 1901 byla zastavena 

těţba ve východním poli kvůli poklesu cen stříbra a uranových barev. Ke zvýšení těţby (v 
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Obr. 27 – Jáchymov, důl Svornost 

 

souvislosti s objevem radia) došlo aţ po vzniku 

samostatného československého státu. Mezi roky  

1922 - 1924 byl otevřen důl Svornost a 14. června 

1964 předán do správy Československých státních 

lázní. Na patře Daniel byla vyraţena nová štola 

Curie o délce 2390 m; ta vede léčebné vody do 

lázeňských objektů. Později byla vyraţena i „Nová 

odvodňovací štola Svornosti". Je to jediný důl ve 

vlastnictví lázní a je to poslední důl na 

Jáchymovsku, který je takřka funkční (Bez uvedení 

autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.1.7. Karlovy Vary - vzorkovna 

porcelánu (porcelánka Rybáře) 

Roku 1842 zakoupil karlovarský obchodník Carl 

Knoll pozemky a dílnu na výrobu kameninových rour; zřídil zde plavírnu kaolínu pro 

porcelánky v Karlových Varech i okolí. Podnikání mu vynášelo a za čtyři roky vybudoval 

rovněţ malou porcelánku se dvěma pecemi, kde se vyráběly hrnky. Během dvaceti let jiţ 

byla na rozcestí v Rybářích prosperující továrna na porcelán se čtveřicí kruhových pecí. 

Vyráběly se tu lázeňské pohárky, figurální porcelán i servisy pro hotely v Karlových 

Varech. Po smrti Carla Knolla v roce 1868 převzali podnik synové Adolf, Karel a Ludvík; 

ti rozšířili výrobu a kromě uţitkového porcelánu vyráběli také luxusní zboţí; barevné a 

malované. K továrně patřil porcelánový pavilónek v japonském stylu, jenţ stál na ostrůvku 

na současném koupališti Rolava (roku 1945 byl ovšem rozkraden a zničen) a vlastní 

vzorkovna s moţností nakupovat zboţí. Vzorkovna stojí v areálu dodnes. Prošla sérií 

stavebních úprav, ale v současné době je jiţ ve značně zchátralém stavu. 1.1.1946 byla 

porcelánka zestátněna a zařazena do n.p. První česká továrna na porcelán Karlovy Vary. V 

letech 1949 - 1951 však byla "knolka" pro zaostalost a nerentabilní výrobu z tohoto 

národního podniku vyřazena; objekty se pak vyuţívaly jako sklady (k tomuto účelu 

slouţily do roku 1990). Po II. světové válce byla vzorkovna vyuţívána jako skladiště - sál s 

ochozem byl však na počátku 50. let znehodnocen vloţením stropu (Bez uvedení autora, 

internetový zdroj [9]). 

4.1.1.8. Kyselka - Mattoniho továrna  

V roce 1852 bylo hlavní zřídlo přejmenováno u příleţitosti návštěvy řeckého krále Otty I. 

(Ottův pramen). Roku 1873 zakoupil panství obchodník s minerální vodou Heinrich 

Mattoni a zahájil zde velkorysou výstavbu lázní. Jiţ kolem roku 1900 byla dokončena 

moderní stáčírna, napojená na Buštěhradskou dráhu tratí Kyselka-Vojkovice. Na místě 
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Mattoniho továrny byly v polovině 90. let minulého století postaveny nové provozní 

objekty (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.1.9. Ostrov - "Věž smrti"  

Věţovitá stavba byla určena k drcení a třídění uranové rudy z Jáchymovských dolů. Stala 

se symbolem poníţení a utrpení politických vězňů v 50. letech 20. století. Objekt se 

nachází v areálu závodu Škoda Ostrov (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.1.10. Městské muzeum v Horní Blatné  

Původní muzeum vzniklo jiţ před rokem 1938 a zaniklo počátkem padesátých let. V roce 

1977 zde Karlovarské muzeum vytvořilo novou expozici zaměřenou na těţbu cínu v 

Krušnohoří. K vidění jsou modely důlní techniky, mineralogické sbírky i cínové nádobí. 

Od roku 2001 je muzeum rozšířeno také o malou regionální galerii.  

4.1.1.11. Vlčí jámy – viz. kapitola 3.3.3.3. 

4.1.1.12. Blatenský vodní příkop – viz. kapitola 3.2.2.2. 

4.1.2. Technické památky Sokolovska 

4.1.2.1. Dlouhá stoka – viz. kapitola 3.2.2.1. 

4.1.2.2. Čistá - Důl Jeroným  

Důl Jeroným je důleţitou hornickou památkou, dokládající úroveň hornictví v 15. a 16. 

století. Zájem těţařů byl zaměřen na cínové rudy. O Čisté (Lauterbach) jsou první zmínky 

jiţ ve 13. století. Rozkvět města byl spojen s rozvojem těţby na dole Jeroným. Dne 20. 8. 

1551 byl Ferdinandem I. městu propůjčen název „Královské horní město“. Město vlastnilo 

cínovou váhu, cínovou huť a oprávnění těţit dřeva v královských lesích.  

Loţisko cínového zrudnění, na němţ byl vybudován důl Jeroným, reprezentuje okrajové 

loţisko v jihozápadní části Čistecko-krásenského pásma slavkovské rulové kry. Počátky 

hlubinného dobývání spadají do první poloviny 16. století. Hlubinná těţba byla zahájena 

po postupné exploataci okolních rýţovišť.  

Po prudkém rozvoji se těţba na dole Jeroným pozvolna dostala do útlumu. Zpráva o stavu 

důlních děl (1847) uvádí, ţe doly poblíţ Čisté „jsou sešlé“. Pokusy obnovit těţbu na dole 

Jeroným přišly v letech 1887 – 1905. Po první světové válce byl důl nicméně opuštěn. 

Další průzkum s cílem obnovit těţbu byl realizován mezi lety 1940 – 1943.  

Od roku 1992 tu probíhají záchranné práce, protoţe v centrální části loţiska se nacházejí 

neporušené komory ze 16. století. V roce 1982 byly objeveny další podzemní prostory 
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Obr. 28 – Šindelová, vysoká pec 

(nyní označované jako „stará důlní díla“) v těsné blízkosti známé části dolu Jeroným. Stará 

důlní díla jsou suchá a odvodňovaná dědičnou štolou Jeroným. Důl Jeroným není prozatím 

přístupný veřejnosti; práce na jeho zajištění mohou trvat - podle finančních moţností - 

ještě několik let. (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]) 

4.1.2.3. Krásno - Důl Vilém a hornické muzeum  

Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského muzea Sokolov. Je situováno v místě 

historického cínového dolu Vilém. V areálu dolu se zachovala budova úpravny, objekt 

dílen, těţní věţ i těţní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic 

na našem území. Hlavní objekt muzea slouţil v 18. a v 19. století jako úpravna cínových 

rud. Bývalá úpravna nyní slouţí jako hlavní budova hornického skanzenu, který se 

rozkládá na ploše několika hektarů. Muzeum vhodně doplňuje řada pozůstatků po těţbě a 

zpracování rud v okolí.  

Hlavní atrakcí skanzenu je parní těţní stroj z dolu Marie z roku 1897. Dále se zde 

prezentuje historie těţby hnědého uhlí od 19. století aţ do současnosti. Ve vedlejší 

místnosti jsou vystaveny slavnostní hornické uniformy a exponáty z oblasti důlního 

měřičství. V patře je expozice mineralogie a geologie Slavkovského lesa. Veřejnosti je dále 

přístupná těţní věţ a šachetní budova, strojovna, trafostanice a budova dílen dolu Vilém 

(Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.2.4. Šindelová - železářská 

huť  

První záznamy o obci Šindelová 

pocházejí z roku 1480. V roce 1836 

začala stavba největší ţelezárny v kraji. 

Stála zde vysoká pec, tři velké hamry, 

pocínovna, slévárna, válcovna i jádrárna. 

K pohonu provozu slouţila trojice 

mlýnských kol a druhý největší parní stroj 

v Rakousku-Uhersku. Bylo zde vyuţito 

dvou světových patentů: pocínování a později také pozinkování, resp. kontinuálního rytí. 

Objevilo se zde rovněţ první zpracování strusky na tvárnice (Bez uvedení autora, 

internetový zdroj [8]). 

4.1.2.5. Horní Slavkov - Porcelánka Haas&Čžjžek  

Počátek porcelánky se datuje k r. 1792. Vznikla na popud důlmistra císařských dolů na 

stříbro a cín J. G. Pauluse. Ten se svými dvěma společníky po několika hubených letech 
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výroby porcelánu továrnu prodal vdově po vedoucím porcelánky v Geře – L. S. Greinerové 

(1800). Ani její podnikání nebylo zpočátku příliš úspěšné; obrat nastal aţ s příchodem zetě 

J. G. Lipperta (1803), který jako společníka přizval důlmistra W. Haase. Porcelánka 

doznala značného rozmachu - ve Vídni dokonce zřídila sklad zboţí. Roku 1857 zaměstnal 

A. Haas svého synovce Johanna Baptistu Čţjţka z Vídně. Po smrti A. Haase se jeho 

nástupcem stal syn Georg Haas se společníkem B. Čţjţkem. 

V letech 1924-1929 dosahovala výroba aţ 200 t porcelánu měsíčně.  

V r. 1930 vzniká akciová společnost Haas a Čţjţek s kapitálem 15 milionů korun. V letech 

1931 – 1935 však dochází ke ztrátě odbytišť a úpadku firmy. Přichází hospodářská krize. 

Mírné zlepšení situace nastává před II. světovou válkou.  

V roce 1937 byl závod postiţen poţárem.  

V roce 1941 je akciová společnost podřízena komanditní společnosti.    

V roce 1942 zemřela Olga Haasová a její syn Georg Haas ml. spáchal na Bítově v květnu 

1945 sebevraţdu.  

24. října 1945 byla továrna Benešovými dekrety znárodněna. Od roku 1.7.1988 se stal 

závod v Horním Slavkově součástí státního podniku Karlovarský porcelán. V současné 

době je společnost Haas & Čţjţek opět samostatná a své výrobky prodává s tradiční 

značkou (Bez uvedení autora, internetový zdroj [9]). 

4.1.2.6. Porcelánka Loket  

Členové vídeňské rodiny Evţen a Rudolf Haidingerové se cíleně chystali na kariéru 

výrobců porcelánu. Po třech letech teoretické a provozní praxe v manufaktuře ve Vídni a 

po studijních cestách po keramických závodech v cizině zaloţili na pozemcích v Lokti 

(které jejich matka zakoupila v roce 1815) porcelánku. Pro její vznik jsou charakteristické 

jiţ změněné podmínky proti dřívějším provozům.  

Bratři Haidingerové si pro výstavbu továrny v Lokti vzali od vídeňské manufaktury 

půjčku. V následujících letech se továrna dopracovala k vysoké úrovni výroby.  

V době hospodářské krize (v letech 1873 - 1880) přešel majetek továrny na firmu 

„Loketská společnost pro průmysl porcelánu a uhlí Springer a Oppenheimer“; od roku 

1884 pak pouze Springer & Co. Vynikající úrovní výroby, dosahované ve dvacátých a 

třicátých letech 20. století, pokračovala porcelánka v Lokti v dobré tradici českého 

porcelánu. (Bez uvedení autora, internetový zdroj [9]) 

4.1.2.7. Kraslice - výroba hudebních nástrojů  

Smyčcové hudební nástroje se v Kraslicích začaly vyrábět jiţ počátkem 17. století. Od 

konce 18. století se zde vyráběly také nástroje dechové; nejstarší manufaktura firmy Anger 

byla zaloţena roku 1778. Po II. světové válce došlo k ustavení druţstva výrobců hudebních 
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nástrojů pod názvem AMATI. Výroba byla soustředěna do jediné velké budovy (dříve 

textilní továrny) a specializovala se na dechové a bicí nástroje. Po roce 1989 proběhla 

privatizace, výroba naštěstí úspěšně pokračuje (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.2.8. Kraslice - Městská jatka  

Architektonicky velmi hodnotná budova někdejších městských jatek na jiţním okraji města 

byla vybudována v letech 1903-1904  (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.1.2.9. Krásný jez - Nové Sedlo - Kamenné viadukty  

Kamenné obloukové dráţní mosty vznikaly v letech 1895-1901. Trať o délce 15 km vede 

značně členitým terénem. Součástí jsou čtyři tunely, čtyři kamenné a dva ocelové mosty  

(Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.2.3. Chebsko 

4.1.3.1. Mariánské Lázně - nádraží  

Výpravní budovu stanice Mariánské Lázně uvedli do provozu roku 1872. V roce 1902 byla 

dokončena velkoryse navrţená secesní přístavba i s odjezdovou halou. Toho roku bylo 

nádraţí také spojeno s lázeňskou čtvrtí elektrickou pouliční dráhou; ta zůstala v provozu do 

roku 1952 a později byla (bohuţel) nahrazena trolejbusy  (Bez uvedení autora, internetový 

zdroj [8]). 

4.1.3.2. Hazlov - textilka  

Byla vystavěna roku 1901; později byla modernizována a výroba bezvřetenových přízí 

probíhá aţ do současné doby. 

4.1.3.3. Cheb - železniční viadukt  

Jedná se o kamenný, mnohoobloukový ţelezniční most se ţelezobetonovými prvky a 

vysokými půlkruhovými oblouky. Pochází z roku 1898; původně byl celý zděný, 

postavený z opracovaných ţulových kvádrů. Krajní pole na obou stranách byla tvořena 3 

menšími oblouky. V roce 1946 byl most rekonstruován - sice v původním tvaru, ale z 

monolitického betonu (Bez uvedení autora, internetový zdroj [8]). 

4.2. Porcelán 

Výroba porcelánu představuje jedno z typických průmyslových odvětví, které uţ více neţ 

200 let zajišťuje obţivu značné části obyvatel Karlovarského kraje. Pouze v Karlových 
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Varech a jejich blízkém okolí bývalo přes deset porcelánek. Jejich produkty jsou pro svoji 

vynikající kvalitu a zajímavým designem známy po celém světě.  

Historie 

Počátek výroby porcelánu v českých zemích navazuje na průnik přísně tajené výroby z 

Číny do Evropy. Situace v Čechách byla ztíţena zejména tím, ţe ve Vídni jiţ od roku 1718 

podnikala císařská manufaktura, která se samozřejmě obávala případné konkurence. První 

porcelánky tak v Čechách vznikaly nelegálně, a to pod rouškou výroby kameniny.  

Výroba porcelánu v českých zemích však byla vyvolána a podporována velmi příznivými 

podmínkami, jichţ bylo třeba pro tehdejší výrobní technologie. Loţiska kvalitních surovin 

pro výrobu porcelánu, výskyt dřeva a později téţ uhlí k vytápění pecí (přítomnost vody 

jako tehdejšího energetického zdroje netřeba zmiňovat), determinovaly nynější rozmístění 

továren zejména v západních a částečně i v severních Čechách  (Bez uvedení autora, 

internetový zdroj [9]). 

4.2.1. Porcelánky 

viz. příloha 2 

4.3. Hornictví 

Hornictví v minulosti určovalo osudy jak lidí, tak i kraje. Zde je jen pár zmínek. 

Slavkovsko-krásenská oblast (r. 965 – těţba cínu) 

Sokolovská uhelná pánev (soustavnější těţba hnědého uhlí od r. 1760) 

Jáchymov (r. 1516 – stříbro, r. 1896 – smolinec) 

Abertamský revír (r. 1529 – stříbro) 

Vysoká Pec (r. 1414 – krevel) 
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5. Závěr  

Díky cestování loketským krajem a shromaţďováním informací jsem dospěl k závěru, ţe 

přírodní památky území loketského regionu jsou zajímavé z pohledu geologického, 

geomorfologického i přírodního. Důleţitou roli zde hrají antropogenní vlivy.  

V přírodě jsem se setkal s geomorfologickými zajímavostmi, jako jsou například mrazové 

sruby, kamenná moře, kamenné hřiby, mofety a čedičové varhany coby jev geologický. 

Velmi ojedinělou horninou je v oblasti serpentinit, s nímţ se můţeme setkat v CHKO 

Slavkovský les. Je zajímavý tím, ţe na sebe váţe specifickou flóru jako je například roţec 

kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), který se nachází pouze zde;  jinou zajímavostí je 

vranec jedlový (Huperzia selago) a mnoho dalších. 

Nemohu opomenout důleţitou roli minerálních pramenů, díky kterým vznikala lázeňská 

střediska a začal se rozvíjet turistický průmysl.  Celá oblast, kam patří Karlovy Vary, 

Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynţvart a Jáchymov, je nazývána 

západolázeňským trojúhelníkem. 

Doupovské hory - donedávna vojenský újezd - byly pro návštěvníky po dlouhou dobu 

nedostupné. Z tohoto důvodu jsou zachovalé; lesní porosty mají charakter pralesa a mnoţí 

se zde pouze přirozenou sukcesí (v Krušných horách je tomu bohuţel naopak). 

Antropogenní dosazování působí na lesy negativně proto zde nacházíme převáţně slabé a 

ke kalamitám náchylné monokultury. V níţině kolem řeky Ohře se naopak setkáváme ve 

velkém mnoţství s luţními lesy.  

Antropogenní vlivy jsou patrné opravdu v celém kraji. V Krušných horách to v minulosti 

způsobila především hornická činnost, kterou provázelo rozsáhlé kácení lesů. Později zde 

byly ve velkém stavěny manufaktury a továrny, které jsou dnešní době opuštěny, či 

devastovány; leckde bohuţel chátrají a hyzdí krajinu. Na straně druhé je třeba konstatovat, 

ţe celý region je díky lidské činnosti specifickou součástí naší moderní kultury a řada 

technických památek je chloubou nejen Loketska. 
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Obr. 15 – Dlouhá stoka, prameniště u Kladského rybníka, převzaté foto od:  Pavel Kolátor 

<http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVj1tv2jAAhd/9X5I4McnIJDTRQqm4jTIgJS%2BV

Yzu14xuLTSD59Zs0TepLH/> 

Obr. 16 – VD Skalka, foto převzaté od: Povodí Ohře <http://www.poh.cz/vd/skalka.htm> 

Obr. 17 – Vřídlo, foto převzaté od: Joaquin Toledo  

<http://www.panoramio.com/photo/13514401> 

Obr. 18 – Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, foto převzaté od: Kosta Konstantinidis 

<http://www.panoramio.com/photo/13776786> 

Obr. 19 – Kříţová kolonáda, foto převzaté od: MaxED09 

<http://www.panoramio.com/photo/12590869> 

Obr. 20 – Františkův pramen s kolonádou, foto převzaté od: Spekberg Steijl 

<http://www.panoramio.com/photo/6897621> 

Obr. 21 – kolonáda, Luční a Solný pramen, foto převzaté od: Petr Beránek 

<http://www.panoramio.com/photo/24169400> 

Obr. 22 – Glauberovy prameny, foto převzaté od: anton999 

<http://www.panoramio.com/photo/31298343> 

Obr. 23 – Lázeňské centrum Agricola, foto autora 

Obr. 24 – Richardův pramen, foto převzaté od: forgie 

<http://www.panoramio.com/photo/17916793> 

Obr. 25 – Lázně Evţenie, foto autora 

Obr. 26 – Radošovský most, foto převzaté od: Petr Radil 

<http://www.panoramio.com/photo/29185926> 
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Obr. 27 – Jáchymov, důl Svornost, foto převzaté od: therout 

<http://www.panoramio.com/photo/27875133> 

Obr. 28 – Šindelová, vysoká pec, foto převzaté od: Petr Klimeš 

<http://www.panoramio.com/photo/18543823> 

Obrázky pouţité v příloze 1  

Obr. 29 – zobrazení lokalit v CHKO Slavkovský les, zakreslení na podklad z mapy.cz 

Obr. 30 – Šemnická skála, foto převzaté od: Daniel Schlosser 

<http://www.panoramio.com/photo/21795196> 

Obr. 31 – kaňon Ohře, foto převzaté od: Petr Krása <http://priroda-

kv.cz/lokality/kanon_ohre/index.php> 

Obr. 32 – Svatošské skály, foto převzaté od: Petr Krása <http://priroda-

kv.cz/lokality/kanon_ohre/index.php> 

Obr. 33 – Nadlesí, foto převzaté od: Přemysl Tájek <http://priroda-

kv.cz/lokality/nadlesi/index.php> 

Obr. 34 – Medvědí rozhledy, foto převzaté od: Přemysl Tájek <http://priroda-

kv.cz/lokality/medvedi_rozhledy/index.php> 

Obr. 35 – Bečovské rybníky, foto převzaté od: Stanislav Wieser <http://priroda-

kv.cz/lokality/becovske_lesni_rybniky/index.php> 

Obr. 36 – údolí řeky Teplé, foto převzaté od: Stanislav Wieser <http://priroda-

kv.cz/lokality/tepla_otrocinsky/index.php> 

Obr. 37 – Kynţvartský kámen, foto převzaté od: Přemysl Tájek  <http://priroda-

kv.cz/lokality/horni_kramolin/index.php> 

Obr. 38 – Horní Kramolín, foto převzaté od: Přemysl Tájek    <http://priroda-

kv.cz/lokality/horni_kramolin/index.php> 

Obr. 39 – zobrazení lokalit v Doupovských horách, zakreslení na podklad z mapy.cz 

Obr. 40 – Čedičová ţíla Boč, foto převzaté od: Antonin Pribyl 

<http://www.panoramio.com/photo/29310419> 

Obr. 41 – Skalky Skřítků, foto převzaté z: Oficiální stránky obce Kyselka  

<http://www.obeckyselka.cz/SK.htm> 

Obr. 42 – Zobrazení lokalit v Krušných horách, zakreslení na podklad z mapy.cz 

Obr. 43 – Vlčí jámy, foto převzaté od: Nordion 

<http://www.panoramio.com/photo/4576432> 
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Obr. 44 – Sfingy u Měděnce, foto převzaté autora 

Obr. 45 – Vysoký kámen, foto převzaté od: Petr Krása <http://priroda-

kv.cz/lokality/vysoky_kamen/index.php> 

Obr. 46 , Obr. 47 – vymezení oblasti Krušnohorské plató, mapa převzata z ČÚZK 

<http://priroda-kv.cz/lokality/krusnohorske_plato/index.php> 

Obr. 48 – zobrazení lokalit přírody Chebska, zakreslení na podklad z mapy.cz 

Obr. 49 – Naučná stezka mezi mofetami v SOOSu, foto převzaté od: Petr Krása 

<http://priroda-kv.cz/lokality/soos/index.php> 

Obr. 50 – zobrazení lokalit přírody na Sokolovsku, zakreslení na podklad z mapy.cz  

Obr. 51 – lomová stěna pískovny, foto převzaté od: Petr Krása <http://priroda-

kv.cz/lokality/piskovna_erika/index.php> 

Pouţité obrázky v příloze 2 

Obr. 52 – Logo EPIAG, obrázek převzat od: EPIAG <http://www.epiag.cz> 

Obr. 53 – Logo porcelánky Chodov, obrázek převzat od: EPIAG 

<http://www.epiag.cz/manufaktura-chodov.htm> 
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