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Co je minerální voda? 

• stará definice 

mineralizace 1 g/l nebo 1 g/l CO2  

 

• nová definice 

lázeňský zákon 164/2001 Sb. 

 

 



164/2001 Sb. 
§2 

• 1) Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální 
voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné 
využití, a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle tohoto zákona. 
Peloidem se rozumí rašelina, slatina nebo bahno. Minerální vodou 
pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní 
voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek 
nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu 
uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného 
chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu 
vyšší než 20 °C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kBq/l. 
 

• 2) Zdrojem přírodní minerální vody je přirozeně se vyskytující 
podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, která 
má z hlediska výživy fyziologické účinky dané obsahem minerálních 
látek, stopových prvků nebo jiných součástí, které umožňují její 
použití jako potraviny a k výrobě balených minerálních vod, a o 
tomto zdroji bylo vydáno osvědčení podle tohoto zákona 



Co to znamená? 

PLZ MV 

• Voda s léčivými účinky 

• Nesmí být upravované (jen 
odželezňování) 

• Pravidelná konzumace PLZ 
jen na doporučení lékaře 

• Nutné osvědčení 

ZPMV 

• Běžná voda 

• Mohou se ochucovat, 
sycené 

• Vhodná ke každodenní 
konzumaci 

• Nutné osvědčení 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 423/2001 Sb. 
Kritéria pro hodnocení zdrojů minerálních vod, plynů a 

peloidů 

A. Přírodní minerální vody se hodnotí: 
a) podle celkové mineralizace jako minerální vody: 
• 1. velmi slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných 

pevných látek do 50 mg/l, 
• 2. slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných 

látek 50 až 500 mg/l, 
• 3. středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných 

látek 500 mg/l až 1500 mg/l, 
• 4. silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných 

látek 1500 mg/l až 5 g/l, 
• 5. velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných 

pevných látek vyšším než 5 g/l; 



b) podle obsahu rozpuštěných plynů a obsahu významných 
složek jako vody: 
• 1. uhličité nad 1 g oxidu uhličitého/l vody, 
• 2. sirné nad 2 mg titrovatelné síry (sulfan disocio-vaný v 

různém stupni a thiosírany)/l vody, 
• 3. jodové nad 5 mg jodidů/1 vody, 
• 4. ostatní, např. se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité 

(nad 70 mg/l vody), fluoridů (nad 2 mg/l vody); 
 
c) podle aktuální reakce vyjádřené hodnotou pH se vody 
rozdělují jen tehdy, jde-li o vody: 
• 1. silně kyselé - s hodnotou pH pod 3,5, 
• 2. silně alkalické - s hodnotou pH nad 8,5; 
 
d) podle radioaktivity jako vody radonové s radioaktivitou 
nad 1,5 kBq/1 vody způsobenou radonem 222Rn; 

 



e) podle přirozené teploty u vývěru jako vody: 
• 1. studené s teplotou do 20 °C, 
• 2. termální, a to 
• - do 35 °C vody vlažné, 
• - do 42 °C vody teplé, 
• - nad 42 °C vody horké; 
 
f) podle osmotického tlaku: 
• 1. hypotonické s osmotickým tlakem menším než 710 kPa (280 mOsm), 
• 2. isotonické s osmotickým tlakem 710 - 760 kPa (280 - 300 mOsm), 
• 3. hypertonické s osmotickým tlakem nad 760 kPa (300 mOsm); 
 
g) podle hlavních složek (tj. složek, které jsou v součtu součinů látkové koncentrace a 
nábojového čísla všech aniontů zastoupeny nejméně 20 %, rovněž tak pro kationty). Typ vody se 
charakterizuje v pořadí od nejvíce zastoupených složek, a to nejprve pro anionty, potom pro 
kationty; 
 
h) podle využitelnosti jako léčivé, pokud jich lze na základě odborného posudku využít k léčbě; 
 
i) podle vlastností jako stabilní, pokud jejich teplota, celková mineralizace a obsah volného CO2 
kolísá pouze v rámci přirozených výkyvů (zpravidla ne více než + 20 %) a typ vody stanovený podle 
písmene g) se nemění. U vod, jejichž léčivost se opírá o určitou složku chemizmu (např. J, obsah 
titrovatelné síry) nebo o radioaktivitu, nadřazuje se hodnocení stability této složce s kolísáním ne 
více než + 30 %. Minimální hodnoty nesmí klesat pod kriterijní hodnoty. 

 



Co to znamená? 

 



Historie využívání MV 

• lidstvo využívá minerální vody již po tisíce, ne-li desetitisíce let 
(nálezy 60 000 let starých fosilií lidí s kostmi deformovanými 
rheumatizmem u Krapinské Teplice) 

• ve sv. Mořici ve Švýcarsku dřevěné potrubí z doby 1400 let př. Kr., 
které zachycovalo léčivé prameny 

• v polovině 1. stol př. Kr. se proslavil lékař Askleipiades léčením 
vodou (pitím, koupelemi) 

• řada známých lázní Wiesbaden, Baden - Baden, Vichy, Aix en 
Provence byla založena Římany (zlaté mince i v Teplicích). Seneca a 
Galenus doporučovali proti nervovým bolestem vody sirné, proti 
dně a nemocem ledvin železité, proti otokům slané a proti vředům 
křemičité. 

• ve středověku lázeňství upadlo a vzestup, hlavně po odborné 
stránce, začíná koncem 17. století, kdy např. císař Leopold nařídil, 
aby lazebníci studovali na univerzitě 



Původ vody 

• obnovitelné x neobnovitelné 

• fosilní vody 

solanky 

vody karlovarského typu 

• recentní vody 

• ostatní 

 



Fosilní solanky 

• velmi silně mineralizované vody 

• mořská voda z předpolí orogénu 

• Klimkovice (Nový Darkov), Darkov, Lednice 

• Na-Cl 



Vody karlovarského typu 

• nejasný názor na vznik – spíše fosilní 

• obohacené juvenilním CO2  

• většinou Na-SO4-HCO3(-Cl) 

• Více o původu těchto vod se dozvíte na 
přednášce Martina Slavíka v únoru 2020 

 



Recentní vody 

• velmi silně mineralizované vody 

jílový izolátor 

velmi málo vydatné zdroje 

Zaječice, Šaratice 

Mg-SO4  

• vápencové vody 

Janské Lázně, Teplice nad Bečvou 

Ca-HCO3 

 



Ostatní 

• permokarbon, cenoman 

• kyselky 

• sirné vody 



Ochrana minerálních vod 

• ochranná pásma PLZ 1. a 2. 
stupně 

• OP 1. stupně pro drenážní 
oblast 

• OP 2. stupně pro oblast 
infiltrace 



Rozšíření 

• mapka s lokalitami 



Nej Českých lázní 

• nejteplejší 

• nejmineralizovanější 

• největší katastrofa 

• nejhlubší 

• nejobyčejnější 

• nejnebezpečnější 

• nejohroženější 

 

 



Nejteplejší MV 

 



Vřídlo 

• nejznámější 

• nejvydatnější 

• 73 °C 

• tři vrty, každý cca 8 l/s 
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Mlýnský pramen 

• 3 l/min 

• stejné složení 

• rozdíl v typu vody 



Nejvíce mineralizovaná voda 

 



Klimkovice NP 796 

• 48 349 mg/l 

• Na-Cl 

• pouze ke koupelím 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjusJbpuLLmAhVGKBoKHQ0vAvEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/lazensky-komplex-2/&psig=AOvVaw3sTJFrRN6FX8YrTkqi8nQj&ust=1576320288461015


Největší katastrofa 



Průval dolu Döllinger  
Teplice 

• 10. února 1879 

• † 23 horníků 

• za 64 hodin zapadlo Pravřídlo 

• pokles teploty a ztráta věhlasu 



Zaječice 

• 38 887 mg/l 

• zahušťuje se 

• Mg-SO4  

 



Bílinská kyselka 

• Na-HCO3  

• alkalická kyselka 

• pH = 6,7 



Nejhlubší vrt na MV 

 



Luna (Louny) 

• 1200 m 

• 17,5 g/l 

• 15 l/min 

• Na-HCO3, uhličitá 



Nejobyčejnější PLZ 

 



Janský a Černý 
Janské Lázně 

• 260 mg/l 

• 27 °C 

• ohřátá srážková voda z okolních kopců 



Nejnebezpečnější MV 

 



Ida (Hedva) 
Běloves 

• As 

• 2 (5) mg/l 

• při pravidelné konzumaci zdravotní problémy 

• nyní odstraňováno 



Nejohroženější MV 

 



MV v Teplicích nad Bečvou 

• Ca-HCO3  

• teplá 

• unikátní prostředí 
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?Odpadní? minerální voda 

 



Ostrava - Jeremenko 

• 160 l/s 

• 610 m. p. t. 

• čerpadlo 14 t 



Luhačovice 

• marinní fosilní vody naftového typu 

• při kontaktu s CO2 změna složení 

• Na-HCO3-Cl 

• 1000 – 10 000 mg/l 
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Františkovy Lázně 

• nejrychlejší rychlost reakce? 

• HV 11 Horní Ves 

• za 6,5 h pokles Kostelního 
pramene z 2,5 l/s na 0,05 l/s 
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• mělké jímky nebo hluboké vrty 

• vyšší mineralizace = nižší 
vydatnost 

• pokles mineralizace 



Mariánské Lázně 

• dva typy vod 

Na-HCO3-SO4(-Cl) karlovarský 

Mg-Ca-HCO3 bazické horniny 

• Rudolfův pramen 

• podobný způsob jímání jako ve Františkových 
Lázních 

 



 



Prameny – Louka – Nová Ves 

• Mg-HCO3 

• PLZ i ZPMV 

• Magnezia 

Gizela a Rudolf 



Minerální prameny Západních Čech 

• Farská kyselka, Dolní Kramolín, Hoštěc 

• některé prameny zaniklé 

• dříve lázně a stáčírny 
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Kyselka 

• Mattoni 

• dříve lázně - zdevastované 
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Dotazy? 
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Děkuji za pozornost 
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