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Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá vlivem srážek na mělké záchyty minerálních pramenů pro zájmové 
území Františkovy Lázně. Práce byla zpracována na základě poskytnutých dat ze společnosti 
Lázně Františkovy Lázně a.s..  

Byly studovány vzájemné vztahy vydatností pramenů, úhrn srážek, atmosférický tlak a obsah 
volného CO2. Tyto vztahy byly sledovány na šesti pramenech – František, Luční, Nový, 
Solný, Železnatý a Žofie. 

Srážky byly porovnávány s vydatností jednotlivých pramenů. Byl prokázán roční sezónní 
cyklus u tří zdrojů (František, Železnatý a Žofie). Retence na srážky byla určena pro zdroje 
František, Solný, Železnatý a Žofie. Vzhledem k více jak půlročnímu zpoždění se nedá 
klasifikovat, že by srážky měly zásadní vliv na dotaci minerálních pramenů. 

Sestupný trend pro volný CO2 byl nalezen u všech zkoumaných zdrojů. Pomocí korelačního 
koeficientu byl nalezen nepříliš významný nepřímý vztah mezi hodnotami atmosférického 
tlaku a volného CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This study focuses on the influence of precipitation on shallow catchments of mineral springs 
in the special area of Františkovy Lázně. The thesis was made on the basis of the data 
provided by the company Spa Františkovy Lázně a.s..  

The interdependent relations between yield springs, precipitations, atmospheric pressure and 
the content of free CO2 were studied. These relations were observed onto six springs – 
František, Luční, Nový, Solný, Železnatý and Žofie.  

The precipitations were compared with the yield of individual springs. The season was proved 
by three springs (František, Železnatý and Žofie). Retention of the precipitation was 
determined for springs František, Solný, Železnatý and Žofie.  

Considering more than half a year delay, we cannot claim that the precipitations should have a 
major influence on the dotation of mineral springs.  

The downtrend was founded for the free CO2 in all researched resources. Significant indirect 
relation was found using the correlation coefficient between atmospheric pressure and free 
CO2.  
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1. ÚVOD 
 

 

Františkovy Lázně jsou bohaté na přírodní vývěry minerálních pramenů. Práce popisuje vývoj 
lázní, názory na tvorbu minerálních vod, ochranná pásma a jaký je současný stav využívání. 
Dále se práce bude zajímat o přírodní poměry a jejich vlivy na minerální prameny.  

První kapitola se zabývá historií Františkových Lázní, a jak se lázeňství vyvíjelo do 
současnosti. 

Přírodní poměry zájmového území jsou rozebírány v další kapitole. Jde především o 
klimatické poměry, geologii a hydrogeologii.  

Zejména díky znalosti geologických a hydrogeologických poměrů je možné určit, jak dochází 
k formování minerální vody ve Františkových Lázních. Názory na genezi minerální vody se 
v průběhu let velmi měnily a to právě v důsledku nových poznatků o geologické a 
hydrogeologické stavbě. V zájmovém území se nachází také významné ložisko slatiny, které 
se dnes používá pro balneologické účely. 

Pro zachování ojedinělé minerální vody, a aby nedocházelo k jejímu znečištění, byly pro 
Františkovy Lázně nejprve stanoveny lázeňské okrsky a později ochranná pásma. 
V ochranných pásmech bylo ve větší míře zakázáno těžit uhlí, což do jisté míry přinášelo řadu 
konfliktů. Vývoj ochranných pásem se měnil s ohledem na nové znalosti geologických a 
hydrogeologických poznatků. 

Další část práce je věnována způsobu využívání minerální vody, jak jsou v zájmovém území 
zachyceny minerální prameny, a kde se nacházejí. 

Práce se věnuje především mělkým záchytům minerálních pramenů, na kterých je zkoumán 
vliv atmosférických srážek.  

V poslední části práce budou interpretovány zpracované výsledky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
 

 

Františkovy Lázně se nacházejí na území chebské pánve, přibližně 4 km severně od města 
Cheb. 

Františkovy Lázně patří do významné struktury zřídelní oblasti studených kyselek. Nacházejí 
se zde přírodní minerální vody léčivé, tzv. studené síranoalkalické kyselky. V průměru 
obsahují 5 g/l minerálních látek a 2,5 g/l CO2. Průměrná roční teplota vody minerálních 
pramenů je 11 °C. 

Pramen Glauber IV je pro svůj vysoký obsah Glauberovy soli světovou zvláštností. Obsah 
Glauberovy soli (Na2SO4) dosahuje k 23 g/l. 

Ve Františkových Lázních se léčí onkologická onemocnění, onemocnění srdce a cév, 
onemocnění pohybové soustavy a gynekologická onemocnění. (Klír 1982; Mackovič 2011)  

 

 

2.1. Historie 
 

O františkolázeňských pramenech bylo známo již od 10. století. Další zmínka o pramenech je 
z roku 1196 v Balbínově kronice, kde je psáno o léčení knížete Břetislava chebskou vodou. 
Dříve se františkolázeňským pramenům říkalo chebská voda, chebská kyselka nebo slatinná 
kyselka.  

Z 15. století pochází první písemná zpráva, která popisuje donášku minerální vody hostům do 
města Chebu. Jedná se o první využívaný pramen, který je historicky doložen. 

V 16. století se začala využívat tzv. „slatinná kyselka“. Minerální voda z tohoto pramene je 
dnes známa pod názvem František.  

O františkolázeňské prameny se zajímal přírodní lékař Paracelsus. Až na počátku 17. století se 
františkolázeňské prameny staly známé i v dalších okolních městech. Nejoblíbenějším 
pramenem byl Františkův pramen. V roce 1670 bylo vydáno povolení o obchodování 
s minerální vodou. Voda z Františkova pramene byla plněna do keramických lahví a 
rozesílána do okolních měst. Keramické lahve byly nejprve uzavírány zinkovými uzávěry a 
později, ke konci 18. století, korkovými uzávěry. 

V roce 1785 byly založeny lázně a byl jmenován první lázeňský lékař, dr. Adler, který je 
považován za jejich zakladatele.  

Do této doby byly Františkovy Lázně známy jako chebská lázeňská kolonie. Roku 1793 bylo 
oficiálně založeno lázeňské místo. Až v roce 1795 byly přejmenovány na Osadu císaře 
Františka a o osm let později byl název změněn na Františkovy Lázně. V tomto roce byl 
zaveden i vodovod.  

Nástupcem dr. Adlera byl dr. Pöschmann, díky němu se začala používat slatina k léčebným 
účelům. 

Minerální prameny byly zachycovány postupně s rozvojem lázní.  
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V dalších letech byly postupně objevovány nové prameny. V roce 1817 byl objeven pramen 
Solný, následně pramen Studené vřídlo. O dvacet let později byl nalezen Luční pramen a 
pramen Nový v roce 1849. Následně byly objeveny v letech 1878-1879 prameny Herkules, 
Natálie a Štěpánka.  

Františkovy Lázně byly roku 1852 povýšeny na město a byly zaznamenány zvýšené počty 
staveb a rostl i počet lázeňských hostů. 

Původně bylo pro jímání využíváno jen přírodních výronů kyselek, to bylo prováděno 
mělkými jímkami.  

Pro získání dalších minerálních vod byly provedeny první vrty (v roce 1919). Od tohoto roku 
byly postupně zachycovány vrty s názvy: Adler, Glauber I, Glauber II, Glauber III, Glauber 
IV, Kostelní a XVI-D (nyní nazýván Marian).  

V obdobích první a druhé světové války došlo k poklesu návštěvnosti lázní. Po skončení 
druhé světové války se Františkovy Lázně opět staly významné ve světovém měřítku. (Klír 
1982; Kolářová, Myslil 1979; Myslil, Václ 1966; Vylita 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

 

V západních Čechách se na poměrně malé ploše vyskytuje několik geologických jevů – 
hluboké zlomy, granitový masiv, rozlehlá terciérní sedimentární pánev s ložisky hnědého uhlí, 
terciérní a kvartérní vulkanismus, minerální a termální prameny, mofety (výrony oxidu 
uhličitého). V této oblasti se nachází čtyři geochemicky stejná místa s výrony plynů, která 
jsou tektonicky oddělená – Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Konstantinovy Lázně a 
Karlovy Vary. 

Minerální a uhličité vody tzv. karlovarského typu se prostírají v západním Podkrušnohoří a 
jeho přilehlých územích. Jako pánve podkrušnohorské jsou označovány pánve: chebská, 
sokolovská a mostecká (severočeská). V Podkrušnohoří probíhala od neogénu vulkanická 
činnost, jejich dozvuků si můžeme všimnout i v současnosti. (Geissler et al. 2005; Krásný et 
al. 2012; Stejskal et al. 2008) 

Příkladem může být zemětřesení, kdy byly zaznamenány rozdíly ve vydatnosti pramenů, ke 
kterému došlo v minulosti, na přelomu let 1985-1986. V průběhu tohoto zemětřesení bylo 
pozorováno zvýšení, respektive snížení vydatnosti na některých františkolázeňských 
pramenech. Stejskal et al. se věnovali studii, zda byly ovlivněny prameny ve Františkových 
Lázních, zejména jejich vydatnost a teplota. Díky pravidelným měřením, která v lázeňském 
místě probíhají, bylo možné ověřit, zda tomu tak je.  

Zemětřesný roj, který v minulosti proběhl v severozápadních Čechách, byl doprovázen 
výraznými změnami v režimech podzemních vod do vzdáleností více než 20 km od epicentra. 
Ve františkolázeňské oblasti byla zvýšená vydatnost v počáteční fázi asi o 30 %, teplota 
minerálních pramenů vzrostla o 3 °C. Po následující dva roky byla zaznamenávána vyšší 
vydatnost. (Boušková et al. 2005; Hanzlík 1998; Stejskal et al. 2008) 

V podkrušnohorských pánvích se mimo jílovitých a písčitých uloženin vyskytují i uhelné 
sloje. Intenzivní těžba hnědého uhlí stále probíhá v mostecké a sokolovské pánvi, pouze 
v chebské pánvi není těženo v tak velkém rozsahu. 

Z hlediska geologie patří území Západočeského kraje k Českému masivu. Na stavbě Českého 
masivu se podílejí tři geologické jednotky. Jih a jihozápad kraje je tvořen moldanubikem, 
střed území tepelsko-barrandienskou jednotkou a sever krušnohorsko-durynskou jednotkou. 

Oblast západních a severozápadních Čech je typická pro výskyt proplyněných minerálních 
vod a četných výronů oxidu uhličitého, který je dozvukem vulkanické činnosti.  

V nejzápadnější části České republiky se rozkládá chebská pánev, která zaujímá asi 360 km2. 
V oblasti chebské pánve jsou nejpočetnější vývěry uhličitých vod. Zde se nachází lázeňské 
místo Františkovy Lázně. (Dvořák, Krásný 2003; Kolářová, Myslil 1979) 
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3.1. Klimatické poměry 
 

Františkovy Lázně se nacházejí ve středoevropském klimatu s mírnou zimou a mírným létem. 
V oblasti je značná proměnlivost počasí. Srážky se v průběhu roku velmi mění. Nejvyšší úhrn 
srážek je v letním období a naopak nejnižší v zimním.  

Střední roční teplota je 6,8 °C. Roční dlouhodobý srážkový úhrn se pohybuje průměrně kolem 
600 mm. (Krásný et al. 2012; Springorum 2000; Vylita 1984) 

 

 

 

 

3.2. Geologie 
 

Minerální vody františkolázeňské oblasti vyvěrají v západní části chebské pánve, která spadá 
do podkrušnohorské zřídelní oblasti. Chebská pánev leží v průsečíku dvou hlavních 
zlomových pásem, oháreckého a mariánskolázeňského zlomu (plánského prolomového 
pásma). Pánevní sedimenty jsou porušeny četnými zlomy. 

V průběhu variského vrásnění se na území Českého masivu vytvořila vysoká pohoří. Ke 
vzniku třetihorní chebské pánve pomohly tektonické pohyby, které byly vyvolány vrásněním 
v Alpách a Karpatech. Český masiv byl díky tomuto vrásnění roztříštěn na řadu ker a vznikaly 
tak jezerní pánve a okrajové horské oblasti.  

Západní část Českého masivu se skládá z krystalického komplexu proterozoika a paleozoika, 
kde dominují zejména fylity, břidlice, ruly a migmatity. 

Krystalické podloží chebské pánve se skládá z muskovitického granitu smrčinského masivu a 
saxonsko-durynské krystalické břidlice. Podloží střední části chebské pánve a její západní a 
severozápadní okraj je tvořen hrubozrnnou žulou smrčinského masivu. V severním, 
východním a jižním okraji je pánev vyplněna krystalickými břidlicemi, které formují podloží 
v jižní a severní části pánve terciérních sedimentů. 

V podkrušnohorské oblasti byla zlomová tektonika doprovázena sopečnou činností, která 
vrcholila v paleogénu a neogénu. Na začátku čtvrtohor byly činné ještě sopky Komorní a 
Železná Hůrka. Zlomová tektonika vytvořila dnešní stavbu chebské pánve, kde vznikly tři 
uhlonosné pánvičky – františkolázeňská, oldřichovsko-pochlovická a odravská. Rozdělení 
chebské pánve znázorňuje Obr.2.  (Fiala, Vejnar 2004; Hrkal 1997; Hynie 1963; Kolářová, 
Myslil 1979; Vylita 1984) 
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Obr.2. Stavba chebské pánve a geologické jednotky blízkého okolí (podle Springorum 2000, upraveno) 

 

 

Chebská pánev je vyplněna několika litostratigrafickými jednotkami, které jsou zobrazeny na 
Obr.3. a popsány níže: 

Starosedelské souvrství - je zastoupeno černošedými písčitými a slídnatými jíly s uhelnou 
příměsí a jemnozrnnými jílovitými písky. Mocnost souvrství je 10 – 20 m. 

Spodní jílovito-písčité souvrství – se skládá z blokových štěrků, štěrkovitých písků, 
jílovitých písků a písčitých jílů. V menším zastoupení jsou slepence, pískovce a vrstvičky 
uhelnatých jílů až uhlí. Souvrství je zastoupeno nesouvisle, mocnost se pohybuje od několika 
metrů do 40 – 50 m, místy až 75 m. Stáří je miocénní až oligocenní. V okolí Františkových 
Lázní jsou některé polohy klastik proželezněné, pyritizované a prokřemeněné. 

Hlavní slojové souvrství – Ložisko hnědého uhlí je rozděleno do třech uhlonosných 
pánviček, františkolázeňské, oldřichovsko-pochlovické a odravské. Stáří souvrství je 
miocenní. 

Cyprisové souvrství – je vyvinuto ve třech faciích, tzv. uhelná, pestrá a jílovitá. Uhelná facie 
se vyskytuje zejména ve františkolázeňské a odravské pánvičce, je zastoupena tmavými až 
uhelnatými vrstevnatými jíly, které jsou prokládané slídnatými a jemně písčitými vrstvičkami 
jílů. Mocnost dosahuje 20 m. Pestrá facie je složena pestrobarevnými vrstvami slídnatých 
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písků a jílovců, místy slíny a oolitické vápence. Mocnost je až 40 m. Je miocenního stáří. 
Jílovitá facie je zastoupena zelenošedými jílovci, které jsou prokládané vrstvami jílů a 
bitumenních jílovců. Vyskytuje se především v oldřichovsko-pochlovické pánvičce. 

Vildštejnské souvrství (nebo-li svrchní jílovito-písčité souvrství) – je tvořeno zeleným 
jílem složeným z illitu, montmorillonitu a kaolinitu, mocnost dosahuje až 8 m. Souvrství je 
pliocenního až pleistocénního stáří. Dělí se na vonšovské a novoveské vrstvy. Vonšovské 
vrstvy jsou složeny kaolinickými jíly s příměsí illitu, které jsou postupně pokládány a 
nahrazeny písčitými a štěrkovitými deluvii s úlomky svorů a fylitů. Novoveské vrstvy jsou na 
bázi zastoupeny uhelnatými jíly, které postupně překrývají jíly s prachovou a pískovou frakcí, 
do nadloží přibývá písčitá frakce. Mocnost vrstvy je 20 – 50 m. (Kolářová, Myslil 1979; 
Pešek 2010) 

Obr.3. Stratigrafie chebské pánve (podle Myslil, Václ 1966; www.gpkv.cz, upraveno) 

 

Pramenní oblast Františkových Lázní je zakryta souvislým ložiskem slatiny. Pánevní výplň je 
vyvinuta rychle se střídajícími jílovitými, písčitými a štěrkovými polohami s výskytem místy 
uhelnou příměsí a uhelných slojek. Mocnost výplně dosahuje více jak desítek metrů. 

Františkolázeňská pánvička je zastoupena: 

Spodní jílovito-písčité souvrství – Mocnost souvrství je velmi proměnlivá, v pramenní 
oblasti dosahuje výšky 30 m, maximální mocnost je až 75 m. Převládají zde kaolinické písky 
a písčité kaolinické jíly. Na bázi jsou valouny žilného křemene a částečně zvětralé žulové 
balvany, ve svrchní části se objevují vrstvy uhelných jílů a proplástky uhlí. Na spodní jílovito-
písčité souvrství nasedá pásmo uhelné sloje. 

Pásmo uhelné sloje – Mocnost nedosahuje takových hodnot jako v jiných částech chebské 
pánve. Převládají uhelné jíly s proplástky jílovitého uhlí. Z části je uhelná sloj kryta 
cyprisovým souvrstvím. 



8 

 

Cyprisové souvrství – Dosahuje mocnosti až 170 m. V místech, kde cyprisové souvrství 
kryje uhelnou sloj, převládají jílovité břidlice, písčité jíly a jemné jílovité písky. 

Svrchní jílovito-písčité souvrství – Jedná se o nejmladší, transgresivní pliocenní, souvrství. 
Skládá se z různozrnných písků a z jílů. Podkladem slatiny je svrchní jílovito-písčité souvrství 
a zvětraliny na cyprisovém souvrství.  

Terciérní sedimenty jsou tvořeny krystalickým podložím, které je složeno převážně z granitů 
a fylitů. Maximální mocnost pánve je ve východní části, dosahuje téměř 300 m. Sedimentace 
v pánvi začala v eocénu a pokračovala až do kvartéru. (Hynie 1963, Krásný et al. 2012; 
Stejskal et al. 2008) 

 

 

 

3.3. Hydrogeologie 
 

Chebská pánev patří z hlediska hydrogeologické struktury k platformní artéské pánvi. Pánevní 
uložení a dobrá propustnost některých poloh, vytváří příznivé podmínky pro vznik napjatých 
a volných zvodní. Příron oxidu uhličitého z podloží pánve je přes poruchové pásmo 
a kontaktní plochu smrčinské žuly a krystalických břidlic. 

Mladá tektonika provázená sopečnou činností je jedním z hlavních činitelů při vzniku 
minerálních zřídel. Kyselky se soustřeďují do větších center, na tom má hlavní podíl stavba 
krystalinika. Krušnohorská oblast je nejbohatší pro výskyt úniků oxidu uhličitého. Oxid 
uhličitý uniká při vysokých rychlostech podél preferenčních cest. Na Obr.4. je mapa výskytu 
úniků oxidu uhličitého, kde jsou nahromaděny proplyněné minerální vody, jejichž výskyt je 
vázán na lužický a krušnohorský tektonický systém. (Drozd et al. 1964; Kolářová, Myslil 
1979) 

Obr.4. Výskyt úniků oxidu uhličitého (podle Drozda et al. 1964, upraveno) 
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V chebské pánvi se dají rozlišit dvě základní výstupní cesty oxidu uhličitého. První výstupní 
cestou je výstup přímo po puklinách terciérních souvrství. Další formou je druhotně se 
akumulující oxid uhličitý v propustných písčitých souvrstvích třetihorní výplně a odtud 
dochází k výstupům na povrch. 

Projevem odvodňování tlakových obzorů jsou minerální prameny (přírodní a navrtané) 
hromadící se ve strukturách souvrství terciérních sedimentů, převážně v polohách 
s průlinovou propustností. (Myslil, Václ 1966) 

Hydrogeologické schéma chebské pánve je vyobrazeno na Obr.5. Podzemní vody terciérních 
sedimentů v chebské pánvi jsou tvořeny třemi hydrogeologickými komplexy. 

 

 

 

Obr.5. Hydrogeologické schéma chebské pánve (podle Krásného et al. 2012, upraveno) 
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Svrchní zvodnělý komplex, kde je jeden nebo více horizontů podzemní vody převážně 
s volnou hladinou. Komplex je uložen nad místní basi erose a je doplňován z větší části 
infiltrací srážkových vod a z menší části příronem vod z hlubších partií po tektonických 
zlomech. Jedná se o vildštejnské souvrství (svrchní jílovito-písčité souvrství). 

Mezilehlý komplex izolátorů je zastoupen uhelným a cyprisovým souvrstvím. Odděluje 
svrchní a spodní zvodnělý komplex. Nepropustnost závisí na litologickém vývoji a tektonice. 
Pánevní výplň je zastoupena střídáním písčitých, jílovitých a uhelných poloh. 

Spodní zvodnělý komplex je tvořen napjatou hladinou podzemní vody, která je převážně 
proplyněná. Podzemní vody jsou uloženy ve spodním jílovito-písčitém souvrství, nebo 
slojovém pásmu a v propustných polohách cyprisového souvrství. Komplex je doplňován 
z okrajové části žuly a krystalinických břidlic nebo podél zlomů podloží pánve. (Krásný et al. 
2012; Stejskal et al. 2008; Vylita 1984; Weinlich et al. 1999) 

 

Vzhledem k vysoké variabilitě litologických typů hornin se mění hydrogeologický ráz 
sedimentů. Hydrogeologické kolektory jsou zastoupeny písky, štěrky a dále pískovci a 
slepenci. Za izolátory lze považovat jíly, jílovce silty a prachovce. 

Spodní jílovito-písčité souvrství je tvořeno sedimenty různé zrnitosti. Vyznačuje se velmi 
vysokou variabilitou transmisivity, třídou e (klasifikace podle Krásného 2012). Podobně je 
tomu i u slojového pásma, jeho propustnost je ale mnohem rovnoměrnější. Po puklinách 
slojového pásma je kyselka protlačována mnohem více než po puklinách cyprisového 
souvrství. 

Cyprisové souvrství je jako celek, mimo písčité plochy, velmi nepropustné. Společně se 
slojovým souvrstvím se chová jako izolátor. V případě rozpukaného cyprisového souvrství je 
transmisivita velmi vysoká. Base cyprisového souvrství je poměrně více těsnějším artéským 
stropem oproti basi slojového pásma. 

Svrchní jílovito-písčité souvrství má nejsilnější zvodnění, na které nasedá ložisko slatiny. 
Podle Hynieho 1963 se jedná o obzor podzemní vody s celkem volnou hladinou. Ložisko 
slatiny je orientováno podél Slatinného potoka, překrývá většinu přírodních vývěrů 
minerálních vod. Ložisko dosahuje mocnosti až 5 m, ve východní části je cca 4 m mocné a 
v lázeňském středu mocné 2-3 m. Slatina je porózní, pohlcuje atmosférické srážky a dochází i 
k výparu. Slatina je propustnější více pro vody pod tlakem.  

 

V chebské pánvi a v jejím krystalinickém okolí, viz Obr.6., dochází k infiltraci 
atmosférických srážek. Pro františkolázeňské prameny je hlavním infiltračním pásmem 
smrčinský žulový pluton, přiléhající k chebské pánvi. Infiltrační oblast leží západně od 
Františkových Lázní. Menší část infiltrovaných vod sestupuje podél žulového plutonu do 
větších hloubek. Významnou zónou drenáže je údolí Slatinného potoka, kde vystupují 
minerální vody v pramenech na povrch.  

Podloží vývěrové oblasti je tvořeno horninami krystalinického pláště, fylitické horniny (svory 
a břidlice). Komunikace tlakové vody je zprostředkována mladými zlomovými trhlinami přes 
celou třetihorní pánevní výplň. 
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Ve františkolázeňské oblasti se jedná především o kyselky mělkých zřídelních struktur, které 
leží v úzkém pásmu, jejich orientace je ve směru ZSZ – VJV. Vydatnost přírodních vývěrů je 
poměrně nízká. Vyšších vydatností dosahují kyselky hlubšího oběhu, z propustných poloh 
třetihorní pánve. (Hynie 1963; Krásný et al. 2012; Pešek 2010; Stejskal et al. 2008; Vylita 
1984) 

Obr.6. Infiltrační pásmo a výstupní cesty minerální vody (podle Stejskala et al. 2008; Vylita 1984, upraveno)    

1- žula, 2- fylity a svory, 3- třetihorní sedimenty pánve, 4- hlubší oběh vody, 5- mělký oběh vody, 6- tektonické zlomy 
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4. GENEZE MINERÁLNÍ VODY 
 

 

Františkovy Lázně patří do tzv. lázeňského trojúhelníku, kam spadají Karlovy Vary a 
Mariánské Lázně. V západních Čechách se nacházejí čtyři geochemicky podobná místa s 
únikem plynu, CO2 (Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Konstantinovy 
Lázně). Vyskytují se zde četné vývěry minerálních vod s celkem vysokou mineralizací. 
Františkolázeňské minerální vody mají vysoký obsah ����� a ���, které jsou pro danou 
oblast specifické. (Ambrož et al. 1961, Weinlich et al. 1999) 

Názory na tvorbu minerální vody ve Františkových Lázních nejsou jednotné a v průběhu let 
se neustále měnily. 

Po první světové válce byl ve Františkových Lázních realizován vrtný průzkum. Z jeho 
výsledků pak K. Keilhack odvozuje, že minerální prameny františkolázeňské oblasti se 
formují v hloubce do 100 m. Mělký původ dokazuje teplota kyselky, která sotva přesáhne 
střední roční teplotu. Z hlubších vrstev pochází oxid uhličitý, jako dozvuk vulkanické 
činnosti. Voda získává na mineralizaci prostřednictvím oběhu v třetihorních sedimentech. 
Vlivem rozpouštění a rozkládání se pak tvoří rozmanité složení, které je bohaté na soli. 
Různorodé složení chemismu kyselky vysvětluje střídavě bohatá stavba podloží. (Keilhack, 
Rudolph 1929) 

Podle Ambrože, Kolářové a Laboutky františkolázeňské minerální vody vznikají mísením 
dvou geneticky odlišných typů vod. Dochází k dodatečné metamorfizaci minerálních vod díky 
zvláštním strukturním podmínkám ve zřídelní oblasti. 

Málo mineralizované vody prostupují písčitými uloženinami spodního jílovito-písčitého 
souvrství, kde dochází k mísení s proplyněnými, značně mineralizovanými vodami, které 
vystupují z podloží. Dle chemického složení jsou zde vyvinuty silně mineralizované vody 
typu natrium-sulfatické, natrium-chloridosulfatické, natrium-bikarbonáto sulfatické a natrium-
chlorido bikarbonáto sulfatické.  

Na charakter chemického složení (natrium-sulfatický) mají vliv oxidační procesy, ke kterým 
dochází v rozvětralém kaolinickém pásu žuly a fylitů. 

Podle výše zmíněných autorů pásmem formování minerálních vod jsou krystalické horniny 
okolního a podložního krystalinika a žuly, terciérní vrstvy spodního jílovito-písčitého 
souvrství a slojového pásma. Rozhodující vliv na šíření proplynění basálních terciérních 
vrstev a na přirozeně se tvořící vývěry má charakter uložení cyprisového souvrství. 

Podle Ambrože et al. 1961 režim minerálních vod ukazuje na malou hloubku jejich tvoření, 
která je vázána na rozvětralé pásmo okolní a podložní žuly. Dokazuje to i obsah stabilních 	
�, které nepochází z terciérních vrstev.  

Názor K. Keilhacka převzal ve svých starších pracích O. Hynie a v další práci (1963) názor na 
vznik minerální vody vysvětluje jako příron vody z krystalinického podkladu do třetihorní 
pánevní výplně jako částečně mineralizovaný, se získáváním hlavní mineralizace až při 
průlinovém procezování v třetihorních vrstvách. 

O. Hynie uvádí, že zejména hlavní zřídelní zlom bude přívodní cestou vody z podkladu 
pánve, a který je i hlavní přívodní cestou oxidu uhličitého do zřídelní struktury. Basální 
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souvrství pánve dostává přítok proplyněné vody s plynem rozpuštěným ve vodě, i příron 
mechanické směsi plynu s vodou, případně na určitých cestách též příron suchého oxidu 
uhličitého. (Hynie 1963) 

Podle autorů Kolářové a Myslila, je oxid uhličitý produktem postvulkanických exhalací a 
termometamorfních procesů, probíhající dodnes ve větších hloubkách. Zóny hlubokých 
tektonických dislokací jsou výstupovými cestami hlubinného oxidu uhličitého. Kysličník 
uhličitý vystupuje k povrchu rozpuštěný v podzemních vodách, nebo v plynné fázi. Zásoby 
minerální vody jsou doplňovány částečně z území tvořeného granitem, které je západně od 
Františkových Lázní, a dále příronem infiltrovaných srážkových vod a částečně 
z krystalinického podloží příronem puklinových vod. Chemismus typu Glauberových vod je 
dán při formování minerální vody vlivem oxidačních procesů. (Kolářová, Myslil 1979) 

Prosté podzemní vody pronikají do propustných poloh jílovito-písčitého souvrství, kde 
dochází k ředění silně mineralizované vody s poměrně vyšší teplotou, která poté vystupuje 
z podloží pánve. Výsledná koncentrace, teplota a proplynění je kvůli vzestupnému a 
sestupnému proudu. (Vylita 1995) 

Podle Staňka se jako nejpravděpodobnější formování kyselky jeví kombinace obohacování 
srážkových vod o látky obsažené v horninách krystalinika a zasakování srážkových vod do 
terciérních sedimentů, kde dochází k vymývání látek, které se ukládaly během sedimentace.  

Tento názor přebírá z výsledků Ambrože, Laboutky, Kolářové (1961). Zároveň ale poukazuje, 
že tato představa má značné nejistoty. Jedná se zejména o nízkou teplotu, minimální 
proplynění bazálních obzorů a různé členění mineralizace proplyněných horizontů. Staněk 
poukazuje na fakt, že při tlakově teplotních poměrech není pravděpodobná existence 
dvoufázové směsi a přítoky vody s obsahem rozpuštěného plynu, které nemohou v dostatečné 
míře nasytit prosté vody přitékající do pánve. (Staněk 2009) 

Pestrost chemického složení a rozdílná celková mineralizace minerálních vod ve 
Františkových Lázních je od vod karlovarského typu odlišná podle Peška (2010): „důsledkem 
různého stupně ředění původní solanky subrecentně a recentně infiltrovanými vodami a 
interakce mezi horninou a vodou, významně podporovanou přítomností oxidu uhličitého 
v podmínkách recentního komplikovaného proudění.“ (Pešek 2010) 

Podle Krásného je geneze minerální vody v západočeské oblasti následující: minerální vody 
jsou směsí původních silně mineralizovaných solanek a (sub)recentních infiltrovaných 
prostých vod. Tyto vody jsou ve františkolázeňské oblasti obohacovány oxidem uhličitým a 
v jiných oblastech obohacovány radonem. Tak dochází ke vzniku různých chemických a 
fyzikálních vlastností minerálních vod „karlovarského typu“, to odráží hloubku a intenzitu 
proudění a různý obsah oxidu uhličitého.  

Studené uhličité vody Františkových Lázní a blízkého okolí se vyskytují v neogenních 
sedimentech chebské pánve a podle Krásného nebylo tedy možné, aby vznik základních 
složek v těchto minerálních vodách, ovlivnilo geologické prostředí, ve kterém jsou 
v současnosti minerální vody akumulovány. Za vznik základních složek podle Krásného může 
dřívější povrchový původ. (Krásný et al. 2012) 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že názory na genezi minerálních vod ve Františkových 
Lázních nejsou jednotné. Naprostá většina autorů se však shoduje na původu oxidu uhličitého 
obsaženého v minerálních vodách, který je produktem vulkanické činnosti a hraje důležitou 
roli při genezi a oběhu minerální vody. (Staněk 2009) 
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4.1. Peloidy 
 

Vedle minerálních vod se ve Františkových Lázních nacházejí i peloidy. Používají se 
k léčebným účelům ve formě koupelí nebo zábalů, v balneologii. Peloidy vznikly 
geologickými pochody. Dělí se na anorganické - bahna a organické - rašeliny (nebo také 
humolity, peloidy rostlinného původu). 

Dělení peloidů: 

• humolity 

o rašeliny – vznikají tvořením nad hladinou podzemní vody z rostlinných zbytků 

- rašelina čistá 

- rašelina suchopýrová 

- rašelina blatnicová 

o slatiny – vznikají tvořením ze zbytků rostlinných společenstev, ložisko slatiny 
je syceno vodou s vysokým obsahem rozpuštěných solí 

- slatina prostá 

- slatina sirno-železitá 

o slatinné zeminy 

- slatinná zemina prostá 

- slatinná zemina křídová 

• bahna 

o bahna prostá 

o bahna zřídelní 

o bahno slané 

 

Ve Františkových Lázních se vyskytují humolity – slatina sirno-železitá. Jsou to tzv. zřídelní 
slatiny (vyskytují se v prameništích minerálních vod). Slatina je tvořena v místě s přítokem 
podzemní nebo minerální vody, zejména s obsahem železa, vzniká tak ložisko s velkým 
obsahem pyritu (FeS2).  

V důsledku těžby slatin může docházet ke ztrátě těsnící funkce vývěrů podzemních vod a 
plynů. Je nutné i u ložisek peloidů dbát o jejich ochranu. 

Příkladem můžou být např. regulační práce, které v minulosti proběhly na Slatinném potoce 
ve Františkových Lázních. Došlo k regulaci a prohloubení koryta. Po ukončení prací, přestože 
koryto bylo izolováno folií z PVC, docházelo k únikům oxidu uhličitého do Slatinného 
potoka. (Hynie 1963; Klír 1982; Krásný et al. 2012) 

Sirnoželezitá slatina se používá pro koupele a zábaly v balneoprovozech. Použitá slatina se 
navrací zpět do vytěžených prostor, kde pozvolna zarůstá. Ve vytěžených prostorech může 
docházet k divokým unikům oxidu uhličitého. (Myslil, Václ 1966) 
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5. OCHRANA MINERÁLNÍCH VOD 
 

 

V místech, kde se vyskytují vývěry minerální vody, je kladen důraz na ochranu přírodního 
bohatství. (Kolářová, Myslil 1979) 

Ochranu kvalitativní a kvantitativní je nutné opatřit ochrannými pásmy vodních zdrojů a 
chráněnými oblastmi přirozené akumulace. Nadměrné využívání minerálních vod může vést 
ke změnám chemismu a fyzikálních vlastností, k ovlivnění sousedních jímacích objektů nebo 
může dojít až k zániku pramene. Je tedy nutné stanovit a dodržovat využitelné množství 
podzemních vod. 

V ochraně minerálních vod je důraz kladen zejména na oblast infiltrace, sestupné cesty, zónu 
akumulace, výstupní cesty, místo drenáže nebo místo odběru. Často k ochranným pásmům 
patří rozsáhlé území v okolí zdroje. Je důležité mít zpracovány geologické, tektonické, 
hydrogeologické a hydrochemické průzkumy.  

Předpokladem pro úspěšnou ochranu minerálních vod je znalost formování podzemní vody a 
hydrogeologické struktury v dané oblasti.  (Šráček et al. 2000) 

Ochrana minerálních vod se postupně vyvíjela s vývojem informací o přírodních léčivých 
zdrojích, a s ním spojená těžební činnost v blízké oblasti Františkových Lázní. (Kolářová, 
Myslil 1979) 

Dříve ochranu přírodních léčivých lázní spravoval orgán státní báňské správy, zejména revírní 
báňské úřady a báňská hejtmanství. Revírní báňské úřady vyhlašovaly ochranné okrsky lázní. 
Nejstarším ochranným okrskem lázní je z roku 1859 pro Karlovy Vary. 

Ještě předtím než se začaly stanovovat ochranná opatření a ochranná území, byly vyhlašovány 
lázeňské obvody. V nich se zájmy ostatních činností podřizovala zájmům lázeňství. To bylo i 
v případě dobývání nerostných surovin. V roce 1962 byl vznesen návrh ochranných pásem, 
který nařizoval úplný zákaz těžební činnosti. Návrh nebyl přijat z důvodu nesouhlasu 
ministerstva paliv. V roce 1978 byl vznesen další návrh, který naopak těžební činnost 
povoloval. Pro nesouhlas ministerstva zdravotnictví také nebyl přijat. Dochází zde ke střetu 
zájmů mezi využívání ložisek nerostných surovin, kde jde zejména o ekonomický význam a 
ochranou přírodních léčivých zdrojů. 

V chebské pánvi jsou uloženy velké zásoby uhlí a v minulosti byla plánovaná těžba miocenní 
uhelné sloje oddělených uhelných pánví. Část uhelné pánve se nachází přímo pod lázeňským 
územím, ve které dochází k akumulaci minerální vody.  

Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že není možné provozovat těžební činnost 
ve františkolázeňské a oldřichovsko-pochlovické části chebské pánve. Mohlo by dojít 
k ohrožení františkolázeňských pramenů, protože geologicko-hydrogeologické poměry jsou 
velmi složité. Podle výsledků by byla narušena hydraulická rovnováha proplyněných 
minerálních vod a prostých podzemních vod. Případná těžba by znamenala zásah do režimu 
minerálních vod a měla by devastující účinek – zničení přírodního léčivého zdroje.  

První ochranné opatření pro léčivé zdroje bylo vydáno pro Františkovy Lázně v roce 1883. 
Toto opatření vychází z předpokladu, že minerální voda vzniká v prostředí krystalinického 
podkladu pánve. Proto je dovoleno v blízkém okolí lázní razit důlní díla v jílovotopísčitém 
souvrství pod slojovým pásmem, dobývat uhlí a čerpat důlní vodu. Práce v krystalinických 
horninách jsou zakázány. (Hynie 1963; Klír 1982; Vylita 1984)  
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Z vládního nařízení v roce 1939 vychází stanovení ochranných opatření a ochranných území 
pro přírodní léčivé lázně a přírodní léčivé zdroje. (Klír 1982) V tomto roce vychází vládní 
nařízení č. 223/1939 o ochraně přírodních léčivých zdrojů. Tímto nařízením jsou chráněny 
přírodní léčivé zdroje. Vládní nařízení stanovuje ochranné opatření a hranice platnosti 
ochranného území pro vyhlášené přírodní léčivé zdroje. Jsou v ochranném území zakázány 
některé změny a některé jen s povolením úřadů. Jedná se především o změny, které se týkají 
důlních prací, vrtání, hloubení, vykopávky, násypy, skládky, znečištění a další. 
(http://www.epravo.cz) 

V roce 1948 vychází zákon č. 125/1948 o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o 
začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku. Tímto zákonem stát nabývá 
výhradního práva nakládat s přírodními léčivými zdroji. (http://www.zakonyprolidi.cz) 

O osm let později, v roce 1955, vychází zákon č. 43/1955 o československých lázních a 
zřídlech. Tento zákon poskytuje pro přírodní léčebné lázně a pro přírodní léčebné zdroje 
zvláštní ochranu, vytvářejí se příznivější podmínky pro jejich rozvoj. Zákon stanovuje 
ochranná pásma v blízkosti přírodního léčivého zdroje, ve kterých dochází k omezení až 
k zákazu hospodářské nebo jiné činnosti. Vláda stanovuje ochranná pásma a jiné další 
ochranné opatření pro ty přírodní léčivé zdroje, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů s např. 
hospodářskou nebo jinou činností. O ostatních rozhoduje krajský národní výbor. V případě 
prozatímních ochranných opatření se vyjadřuje inspektorát pro ochranu přírodních léčebných 
lázní a přírodních léčivých zdrojů. Vydáním tohoto zákona se ruší zákon č. 223/1939 o 
ochraně přírodních léčivých zdrojů. (http://www.psp.cz) 

V roce 1956 vychází vyhláška č. 151/1956 o ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních 
léčivých zdrojů a o jejich využití, tato vyhláška provádí předpis zákona č. 43/1955. Vyhláška 
stanovuje ochranná opatření týkající se přírodních léčivých zdrojů. Určuje ochranná pásma a 
jiná ochranná opatření. Jedná se především o činnosti, které by mohly ovlivnit vlastnosti a 
vydatnost přírodních léčivých pramenů. Jde o důlní práce, hloubení, vrtání, znečišťování vod 
a další. Ochranná pásma v této vyhlášce jsou určena třemi stupni. (http://www.epravo.cz) 

Až na základě nových výsledků výzkumu chebské pánve byly dřívější ochranná opatření 
zrušeny. Tyto ochranná opatření platily do roku 1959.  

Podle nových výsledků a názorů na formování minerální vody bylo značně rozšířeno vnější 
pásmo ochrany a hranice užšího ochranného pásma byly upraveny podle rozsahu zřídelní 
struktury. 

V roce 1961 byly navrženy pro Františkovy Lázně ochranná pásma ve třech stupních. Tento 
návrh nebyl schválen a byl doporučen další podrobný hydrogeologický průzkum. (Kolářová, 
Myslil 1979) 

Roku 1966 vychází zákon č. 20/1966 o péči o zdraví lidu. Tento zákon ustanovuje ochranná 
pásma, ve kterých se zakazuje či omezuje hospodářská činnost, která by mohla jakkoliv 
ovlivnit přírodní léčivý zdroj. Pokud je to nutné vytyčí se ochranná opatření mimo ochranná 
pásma. Tímto zákonem se ruší zákon č. 43/1955. (http://www.psp.cz) 

V roce 1972 vychází v platnost vyhláška č. 26/1972 o ochraně a rozvoji přírodních léčebných 
lázních a přírodních léčivých zdrojů, provádí předpis zákona č. 20/1966 a ruší vyhlášku č. 
151/1956. Vyhláška předepisuje ochranná pásma a ochranná opatření. Ochranná pásma 
stanovuje ve třech stupních. V prvním stupni se jedná o přísná opatření. Jde o území, které je 
v blízkém okolí přírodního léčivého zdroje, které by mohlo být vážně poškozeno. Jsou zde 
zakázány veškeré práce vyjma prací potřebných pro provoz lázní. Ochranné pásmo 2. stupně 
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se stanovuje kolem ochranného pásma 1. stupně. Je zde povoleno vykonávat hospodářskou 
činnost jen se souhlasem Českého inspektorátu lázní a zřídel. Ochranné pásmo 3. stupně se 
vytyčuje kolem ochranného pásma 2. stupně. Jedná se o oblast, která má přímý vliv na 
přírodní léčivý zdroj. I zde je hospodářská činnost povolena jen se souhlasem inspektorátu 
nebo s omezením. (http://www.zakonyprolidi.cz) 

Roku 1992 vychází nařízení vlády České republiky č. 152/1992 o ochranných pásmech 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně. Jako ochranu přírodních 
léčivých zdrojů předepisuje ochranná pásma 1., 2. a 3. stupně a vně ochranného pásma 1. a 2. 
stupně zvláštní ochranné pásmo, na Obr.7. jsou tato ochranná pásma vyznačena. 

V 1. stupni ochranného pásma je např. zakázáno těžit nerostné suroviny, budovat a 
provozovat zemědělskou činnost nebo průmyslovou výrobu a skládky. Není dovoleno 
provádět zemní práce do větší hloubky než je deset metrů, hornickou činnost, nebo jinou 
činnost, která by mohla jakkoliv negativně ovlivnit vydatnost minerálních vod, jejich 
fyzikální vlastnosti, chemické složení nebo hygienickou nezávadnost. Je zakázáno používat 
chemický posypový materiál a další. 

V 2. stupni ochranného pásma například není dovoleno vykonávat trhací práce, vrty pod bází 
cyprisového souvrství a provádět práce do hloubky vyšší než 10 metrů a to bez posudku 
Českého inspektorátu lázní a zřídel. Je zakázáno provádět hornickou činnost nebo zakládat 
skládky nebezpečných odpadů a jiné. 

Pro zvláštní ochranné pásmo je předepsána ochrana proti chemické kontaminaci. 

Ve 3. stupni ochranného pásma je pro příklad zakázáno těžit uhlí, stavět zemědělské stavby, 
které by následně mohly ovlivnit léčivé minerální vody. (http://www.zakonyprolidi.cz) 
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Obr.7. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Františkových Lázní (http://www.zakonyprolidi.cz) 

 

 

V roce 2001 vychází zákon č. 164/2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
nesouvisejících zákonů (lázeňský zákon). Tímto zákonem vychází v platnost, že ochranné 
pásmo 2. a 3. stupně se slučuje a stává se ochranným pásmem 2. stupně. 
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Ochranné pásmo 1. stupně se vytyčuje, pokud není stanoveno jinak, kruhem s poloměrem 50 
metrů od přírodního léčivého zdroje. V tomto ochranném pásmu jsou povoleny pouze 
činnosti, které jsou nutné k využití a k ochraně zdroje. 

V ochranném pásmu 2. stupně se stanovuje ochrana infiltračního území zřídelní struktury 
místa zdroje. Je zde zakázáno vykonávat činnost, která by mohla ovlivnit vydatnost, chemické 
vlastnosti, fyzikální vlastnosti a zdravotní nezávadnost. (http://portal.gov.cz) 

Podle původní vyhlášky byly požadovány ochranná pásma 1., 2. a 3. stupně. Dnes jsou 
ochranná pásma 1. a 2. stupně, přesto většina přírodních zdrojů mají stále tři stupně 
ochranných pásem. (Šráček et al. 2000) 

Příkladem jsou právě Františkovy Lázně, pro které jsou ochranná pásma 1., 2. a 3. stupně a 
zvláštní ochranné pásmo. Ochranná pásma byla přezkoumána na základě hydrogeologického 
průzkumu, který proběhl v letech 1981-1985. (Krásný et al. 2012) 

Ochrana se může dělit na dva celky. A to na ochranu preventivní a ochranu reparativní. 
Ochrana preventivní je opatřena zákazy, před případným nebezpečím, které by mohlo ovlivnit 
přírodní léčivý zdroj. Ochrana reparativní se zabývá nápravou postiženého objektu, odstranění 
příčiny a navrácení do jeho původního stavu. Ne vždy lze ale zaručit úplnou nápravu. (Hynie 
1963) 

Velkým problémem v lázeňských oblastech může být i nesprávná funkčnost podzemní 
kanalizace. Rozhodujícím vlivem na intenzitu a rozsah znečištění jsou kanalizační sítě 
umístěné v blízkosti přírodních léčivých zdrojů. Významným faktorem pro možné netěsnosti 
podzemní kanalizace je většinou špatný technický stav, nevyhovující kapacita nebo nesprávně 
provedené technické práce, kterými může docházet k možné kontaminaci prostředí. 

Průběh kontaminace se z časového hlediska rozděluje na krátkodobou a dlouhodobou 
kontaminaci. Krátkodobá kontaminace není z hlediska ochrany tak závažná jako dlouhodobá, 
neboť je krátká doba sycení a ředění a u kolektoru nedojde k nasycení. V případě dlouhodobé 
kontaminace dojde k nasycení kolektoru kontaminantem. 

Netěsností kanalizační sítě ve Františkových Lázních se zabývali Drkošová, Suchomel a 
Škuthan, kteří lokalizovali několik míst, kde dochází k průsakům. Na kanalizaci o délce cca 
280 m objevili 10 průsakových míst. Podle autorů nedochází ke znečišťování pramenů ve 
velké míře díky horninovému prostředí, které má výborné těsnící vlastnosti. A však dodávají, 
že je nutností nevyhovující kanalizační řad odstranit, aby nedošlo ke značným škodám. 
(Drkošová et al. 1990) 

Pro zachování kvality minerální vody je nutné dodržovat využitelné množství podzemního 
zdroje a nepřetěžovat jej. V případě, že by byla hydrogeologická struktura přetěžována, může 
to mít různé důsledky. Jako např. celkový pokles hladiny podzemní vody, může docházet ke 
změnám chemismu a fyzikálních vlastností minerální vody až k negativnímu ovlivnění 
sousedních jímacích objektů. (Šráček et al. 2000) 

 

Pro určení podmínek ochrany přírodních léčivých zdrojů je dosavadní znalost o jejich původu. 
Protože docházelo k formování minerálních vod v geologické minulosti lze z časového 
hlediska říci, že jsou tyto přírodní léčivé zdroje neobnovitelné. Díky nadměrným odběrům 
minerálních a souvisejících prostých podzemních vod, nebo odstraňováním těsnící polohy při 
těžbě slatiny, nastává zrychlení proudění podzemní vody a zvětšuje se hloubkový dosah. 
Může pak docházet k trvalému vymývání a ředění infiltrovanými vodami.  
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Příkladem může být erupce na vrtu H11 v Horní Vsi (severovýchodně od Františkových 
Lázní), ke které došlo v roce 1957. Vytrysklá voda dosahovala výšky 40 – 50 metrů, hloubka 
vrtu byla 55,3 metrů, ve které došlo k provrtání humosních podložních jílů slojového pásma. 
Díky této erupci došlo ke snížení vydatnosti a postupně až ke ztrátě přelivu ve Františkových 
Lázních. Nejvíce reagoval pramen Kostelní. Vrt byl uzavřen a u františkolázeňských pramenů 
došlo k obnovení původních vydatností, přibližně do dvou měsíců. Erupcí nebyla ovlivněna 
mineralizace ani chemické složení. 

Nezbytným předpokladem pro co nejdelší zachování těchto minerálních pramenů je podle 
Krásného odběr jen zcela nezbytného množství s využitím akumulace a dále omezení odtoku 
ze zvodněného systému.  

Je nutné chránit přírodní léčivé zdroje před možnou kontaminací ze znečištění sídlištního 
původu, zemědělské nebo těžební činnosti. Městská zástavba leží přímo v pramenní oblasti, je 
důležité dbát o ochranu minerálních vod, aby nedošlo ke znečištění z povrchu území. 
(Ambrož et al. 1961; Hynie 1963; Krásný et al. 2012) 
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6. ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ MINERÁLNÍCH VOD 
 

 

V roce 1913 bylo ve františkolázeňské zřídelní oblasti využíváno 16 pramenů, z toho 3 
prameny se již nepoužívají – Bossé, Loimannův a Wiedermannův, průměrná úhrnná 
vydatnost byla kolem 380 l.min-1. K roku 1984 bylo zachyceno již 22 pramenů, průměrná 
úhrnná vydatnost byla kolem 692 l.min-1. (Vylita 1984)  

Dnes je využíváno 23 pramenů. Z toho 3 prameny jsou ve správě soukromých vlastníků a 20 
pramenů je pod správou společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. V současné době je 
odebírané množství ze zřídelní oblasti cca 800 l.min-1.  

Společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. spravuje tyto prameny: Adler, Cartilliery, Císařský, 
František, Glauber I, Glauber II, Glauber III, Glauber IV, Luční, Luisa, Marian, Natálie, 
Nový, Nový Kostelní, Palliardi, Sluneční, Solný, Stanislav, Železnatý a Žofie. 

Pramen ČKD II Dukla má pod správou majitel Lázeňského hotelu Praha, pramen Erika 
spravuje Lázeňský hotel Reza a pramen Štěpánka využívá správce penzionu Klíma. (Lázně 
Františkovy Lázně a.s.) 

Využíváním minerální vody se rozumí zachycení minerálního pramene nebo také jímání. 
Přírodní vývěr minerální vody bez technického zásahu (zachycení) není možné používat pro 
lázeňské účely. Účelem jímacího zařízení je odvádět minerální vodu z přírodní pramenní 
cesty na předem určené místo. Je nutné zároveň dbát na optimální přírodní vlastnosti 
minerální vody a zabránit změně chemických a fyzikálních vlastností nebo ředění minerální 
vody vodou prostou. 

Ve Františkových Lázních jsou minerální vody využívány dvěma způsoby, mělce 
zachycenými prameny a vrty. Mělce zachycené prameny jsou jímány z hloubky 2 – 4 m. 
Minerální voda z hloubky 29 – 85,6 m je zachycena vrty. Pro mělce jímané prameny jsou 
použity studny. Obvykle je jímací zařízení většího průměru, františkolázeňské prameny jsou 
zachyceny z maximální hloubky 4 m. Studny odebírají minerální vodu ze svrchního jílovito-
písčitého souvrství. Vrty jímají kyselku ze spodního jílovito-písčitého souvrství.  

Budování jímacího objektu se provádí výkopovými či odkryvnými pracemi. Na mělké jímaní 
minerální vody se používají zvony, zvonky, trychtýře a studňové jímání. Soustava zvonků se 
využívá pro výstupní cesty, které jsou více rozšířeny. Mezi nejstarší jímací zařízení patří 
primitivní jímání pramene do vydlabaného kmenu, dřevěným pažením nebo otvor v kamenné 
desce. 

Mělce zachycenými prameny ve Františkových Lázních a pod správou společnosti Lázně 
Františkovy Lázně a.s. jsou: Cartellieri, František, Luční, Natálie, Nový, Palliardi, Solný, 
Železnatý a Žofie.  

Zachycení minerální vody hlubšího oběhu je prováděno jímacími vrty. Při správném 
provedení snižují tlakovou ztrátu, omezují ředění minerální vody prostými vodami, nenarušují 
režim okolních minerálních vod nebo prostých vod. Postup při vrtání jímacího vrtu musí 
odpovídat požadavkům na balneologický vrt. 

Minerální vody zachycené vrty ve Františkových Lázních a pod správou společnosti Lázně 
Františkovy Lázně a.s. jsou: Adler, Císařský, Glauber I, Glauber II, Glauber III, Glauber IV, 
Luisa, Marian, Nový Kostelní, Sluneční a Stanislav. 
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Problematikou jímacího zařízení je jeho životnost. Podléhá mnoha faktorům, jde zejména o 
špatný provoz a udržování, působení zřídelní sedimentace nebo agresivní účinky minerální 
vody na materiál zařízení. (Ambrož a kol. 1961; Hynie 1963; Drozd et al. 1964) 

 

 

 

6.1. Mělce zachycené prameny v zájmové oblasti 
 

Ve Františkových Lázních se nachází pod správou společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. 
devět mělce zachycených pramenů a jeden zdroj zachycující suchý výron plynu. Mapa míst, 
kde jsou vyvěrající prameny zachyceny je na Obr.8., shrnutí základních parametrů v Tab.1. . 

 

Obr.8. Mapa mělce zachycených pramenů (podklad z www.mapy.cz, upraveno) 

 

 

 

Cartellieri 

Pramen byl zachycen roku 1860 a v roce 1971 byla provedena poslední rekonstrukce. Záchyt 
je proveden zvonovým jímáním o průměru 4,2 m. Minerální voda je jímána z hloubky cca 4 
m pod povrchem. Proplyněná voda je přiváděna z hlubší části svrchního jílovito-písčitého 
souvrství.  

Nachází se na pravém břehu Slatinného potoka ve východní části lázní. Zdroj je využíván 
čerpáním.  
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František 

Původně zachycen roku 1406 jako mělká pramenní jímka, v roce 1793 byl vystrojen jako 
dřevěná studna. V roce 1906 byl proveden zvonový záchyt a oprava zvonkového jímání byla 
provedena v roce 1973. Pramen zachycen 3,5 m pod terénem. 

Zdroj se nachází v lázeňském středu. Vydatnost pramene je 13,6 l/min. 

 

Luční 

V roce 1823 byl objeven a zachycen kopanou šachtou, která je vyzděna zvoničkami. Hloubka 
je 3,12 m pod terénem.  

Zdroj je situován v lázeňském středu. Po regulaci Slatinného potoka ztratil přeliv, po 
rekonstrukci z roku 2001 je využíván pouze čerpáním.  

 

Natálie 

Zdroj byl zachycen roku 1871 dřevěnou roubenou studnou. V roce 1912 byla provedena 
rekonstrukce a záchyt byl proveden dvanácti cínovými zvonky asi 3,3 m pod terénem.  

Zdroj se nachází v jihovýchodní části. Po regulaci Slatinného potoka ztratil přeliv, po 
rekonstrukci z roku 2001 je využíván pouze čerpáním.  

 

Nový 

V roce 1849 objeven při těžbě slatiny. Byl provizorně zachycen v mělké pramenní jímce a 
poté vystrojen jako roubená studna. Poslední rekonstrukcí byl proveden záchyt 
železobetonovým zvonem, který byl položen na vyzdívku patního věnce ze zvonivek, který 
byl uložen cca 4 m pod terénem. Zvon je zevnitř vyložen čedičovými dlaždicemi do litého 
asfaltu a vnitřek zvonu je vyplněn křemitým štěrkem. Výstupní kameninová skruž má průměr 
1 m.  

Zdroj se nachází v lázeňském středu, jeho vydatnost je 23,1 l/min.  

 

Palliardi 

Zdroj byl zachycen roku 1870 a prošel rekonstrukcí až v roce 1959, mimo původní pramenní 
jímku. Nový záchyt byl proveden jako soustředěné zvonkové velkoplošné jímání. Zdroj byl 
vystrojen dvěma soustředěnými kruhovými zdmi z cihel zvonivek. Výplň mezi zdmi je 
křemičitý kačírek. Hloubka je přibližně 3,4 m pod terénem. 

Pramen se nachází ve východní části lázeňského středu. Je využíván čerpáním.  

 

Solný 

Byl objeven roku 1816 a vystrojen jako dřevěná roubená studna. Hloubka studny je cca 2,8 m. 
Rekonstrukce proběhla v roce 1952, kdy byl do původního jímání vložen zvon. Roku 1976 
byla na dřevěný rošt usazena AC zárubnice, na kterou byl namontován zvon nasedající na 
uvniř centricky usazenou perforovanou zárubnicí. 



24 

 

Zdroj se nachází v lázeňském středu v kolonádě Solného a Lučního pramene. Vydatnost 
pramene je 0,8 l/min.  

 

Železnatý 

Pramen zachycen dřevěnou výstrojí roku 1860. V roce 1934 byla provedena rekonstrukce. 
Byl vybudován jímací zvon z kyselinovzdorných cihel. Výstupní část se skládá ze tří 
kameninových skruží s průměrem 0,4 m. Záchyt je v hloubce 3,6 m pod terénem. 

Zdroj je situován ve východní části lázní na pravém břehu Slatinného potoka. Vydatnost je 
2,9 l/min.  

 

Žofie 

Zdroj byl zachycen roku 1878 do dřevěné jímky. Dřevěná výstroj byla nahrazena cínovými 
zvonky. V roce 1919 bylo provedeno kombinované jímání drenážemi, zvonem a vrtem. 
Hloubka je 3,6 m pod terénem. 

Pramen se nachází ve východní části lázní nedaleko pramene Natálie. Vydatnost činí 12 l/min.  

 

 

Tab.1. Základní hodnoty a balneologické využití pro mělké záchyty (Lázně Františkovy Lázně a.s.) 

Studny 
Vydatnost Teplota 

Volný 
CO₂ Využití v 

balneoprovozu 
l/min °C mg/l 

Cartellieri čerpán 11,6 2255 balneace 

Franišek 13,6 11,4 756 pitná kúra 

Luční čerpán 10,4 2568 pitná kúra 

Natálie čerpán 11,7 1917 pitná kúra 

Nový 23,1 11,1 1671 pitná kúra a balneace 

Palliardi čerpán 12,4 2063 pitná kúra 

Solný 0,8 11 2180 pitná kúra 

Železnatý 2,9 11,2 1998 pitná kúra 

Žofie 12 11,5 1582 pitná kúra 

 

 

Marie 

Zdroj zachycen v roce 1801 v hloubce 2 m pod terénem. Až od roku 1815 začal být lázeňsky 
využíván. V roce 1912 byla postavena budova Plynných lázní. Ze zdroje je odebírán pouze 
oxid uhličitý. Odebírá se centrálním jímacím zvonem, který je z ocelových plátů. Zvon je 
osazen na pískovém loži na úrovni hladiny podzemní vody. 

Suchý vývěr CO2 se nachází v lázeňské středu. 

 

(Informace a technické údaje byly poskytnuty společností Lázně Františkovy Lázně a.s.) 
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6.2. Vrty v zájmové oblasti 
 

V zájmové oblasti je využíváno společností Lázně Františkovy Lázně a.s. jedenáct vrtů. Na 
Obr.9. je umístění jednotlivých vrtů a základní shrnutí je v Tab.2. . 

 

Obr.9. Mapa vyhloubených vrtů (podklad z www.mapy.cz, upraveno) 

 

 

Adler 

Vrt byl navrtán v roce 1925, je hluboký 30,3 m. Výstroj vrtu je tvořena měděným filtrem 
vyplněným křemitým štěrkem, který je uložen v hloubce 28,7 – 30,3 m pod terénem. Na 
výstupní měděné potrubí je napojena kónická přechodka ve tvaru zvonku. Výstupní potrubí 
(průměr 70 mm) je uložené v ochranné dřevěné rouře a mezikruží je vyplněno asfaltem. Do 
hloubky 1,75 m pod terén byla spuštěna válcovitá manipulační šachta s průměrem 2,85 m 
uložená na dřevěném roštu. Vrt je izolován litinovou průchodkou ze dna šachty do 4 m pod 
terén. Úpravy (zhlaví a přelivná váza) byly dokončeny v roce 1928. 

Proplyněná voda je vyvedena z vrtu potrubím o průměru 60 mm do dna přelivné vázy. 
Z přelivné vázy voda odtéká přelivnou skleněnou trubkou do gravitačního potrubí, plyn je 
odváděn skleněnou trubkou do plynového potrubí. 

Vrt se nachází v lázeňském středu, u pomníku Dr. Adlera, před kolonádou Lučního a Solného 
pramene. Jeho vydatnost je 48,5 l/min. 
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Císařský 

Pramen byl navrtán v roce 1999, hloubka vrtu je 60 m. Vrt byl vystrojen PE zárubnicí, 
v úseku 42 – 58 m perforovaný. Zhlaví vrtu je osazeno uzavíracím šoupětem a provedeno v 
betonové šachtě. Minerální voda je výtlačným potrubím odváděna pod přelivnou vázu, která 
se nachází ve vstupní hale Aquafora. 

Pramen je situován v lázeňském středu. Vydatnost je 60 l/min. 

 

Glauber I 

Zdroj vyhlouben v roce 1919, hloubka 33,3 m. Filtrem je měděný perforovaný válec, 
vyplněný křemitým štěrkem. Je perforován v délce 1,35 m. Na svrchní části je nasazena 
kónická redukce ve tvaru zvonku přecházející do měděného výstupního potrubí, které je 
uložené v dřevěném obalu a zalité asfaltem. Na zhlaví vrtu je nainstalován pitný stojan. 

Vrt se nachází v severozápadní části, blízko lázeňského středu ve zděném pavilonu v blízkosti 
Labutího jezírka. Vydatnost je 2,2 l/min. 

 

Glauber II 

Vrt zachycen roku 1920 v hloubce 26,5 m pod terénem. Jímací těleso je v úseku 24 – 26,5 m 
tvořeno měděným perforovaným filtrem délky 2 m a o průměru 350 mm. Na výstupní měděné 
potrubí je nasazena kónická zvonkovitá přechodka. Výstupní potrubí je umístěno v dřevěném 
ochranném obalu a zalité asfaltem. Pitný stojan je nainstalován na zhlaví. Šachta je pod 
terénem vyplněna jílem, ve které je uloženo výstupní měděné potrubí. 

Zdroj je situován v severozápadní části, v parku, mimo lázeňský střed. Vydatnost vrtu je 1,3 
l/min. 

 

Glauber III 

Záchyt minerální vody byl proveden v letech 1919-1920, v hloubce 52,9 m pod terénem. 
Jímací těleso je usazeno v úseku 51,9 – 52,9 m a tvoří jej měděný filtr o průměru 190 mm a 
délce 1 m. Filtrem prochází perforovaná stupačka, která se v místě kónické přechodky mění 
v plné výstupní potrubí, průměr 50 mm. Stupačka je uložena v ochranném dřevěném obalu a 
zalita asfaltem. Ve vrtu bylo ponecháno litinové pažení do hloubky 43,4 m. 

Pramen se nachází v centrální části lázní, v kolonádě Glauberovy dvorany. Vydatnost je 62,2 
l/min. 

 

Glauber IV 

Zachycení pramene bylo v letech 1919-1920, v hloubce 92,6 m pod terénem. V úseku 77,3 – 
92,6 m je uložen měděný filtr o průměru 50 mm, který tvoří jímací těleso. Filtr má délku 15,3 
m. Do výstupního měděného potrubí je jímací část vedena přechodkou ve tvaru zvonku. 
Výstupní měděné potrubí je zalito asfaltem a zasazeno v ochranném dřevěném obalu. Ve vrtu 
bylo ponecháno litinové pažení.  

Zdroj se nachází v lázeňském středu, v kolonádě Glauberovy dvorany. Vydatnost je 0,9 l/min. 
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Luisa 

Pramen objeven v roce 1807, v roce 1969 byl vyhlouben a vystrojen vrt označením BV1. 
Hloubka vrtu je 22,4 m pod terénem. Zdroj Luisa tvoří pramenní soustavu, která jímá 
minerální vodu ze zdrojů BV1 (vrt), Luisa (piscina) a Luisa jímka. Luisa (piscina) a Luisa 
jímka jsou označovány jako BV2 a tvoří dva odlehčovací vrty. 

Vrt je situován v lázeňské středu a využívá se pouze čerpáním. 

 

Marian 

Dříve byl tento zdroj označován jako D XIV.  Pramen zachycen v roce 1924 v hloubce 42,7 m 
pod terénem. Vrt je vystrojen měděným válcovitým filtrem, který je usazen v hloubce 41,2 – 
42,7 m a vyplněným křemitým štěrkem. Do stupačky je veden krátkou zvonkovitou 
přechodkou. Výstupní potrubí je uložené v dřevěném ochranném obalu a jeho mezikruží je 
vylito asfaltem. Šachta se nachází přímo pod přelivnou vázou, do které ústí výstupní potrubí. 
V roce 2006 byla provedena rekonstrukce mosazné konstrukce vázy. 

Zdroj se nachází v lázeňském středu, za kolonádou Lučního a Solného pramene. Vydatnost je 
16,8 l/min. 

 

Nový Kostelní 

Zdroj vyhlouben v roce 1999 do hloubky 60 m pod terénem. Vrt byl osazen pažnicí a 
proveden její obsyp plaveným štěrkem a cementace. Minerální voda je přiváděna do 
Glauberovy dvorany tlakovým potrubím, kde voda přechází přes přelivnou vázu. 

Vrt je situován v lázeňském středu v Glauberově dvoraně. Vydatnost pramene je 45 l/min. 

 

Sluneční 

Záchyt zdroje byl uskutečněn v roce 1962 v hloubce 40 m pod terénem. Jímací těleso je 
tvořené z novodurové zárubnice, která je z 10 % perforovaná. Na zárubnici jsou mikroporézní 
tvarovky v hloubce 32 – 40 m. Ve vrtu bylo ponecháno pažení do hloubky 15,5 m. Kolem 
vrtu byla vytvořena betonová deska, do které je usazena uzávěrová hlava. Zárubnice je 
ukončena pod úrovní uzávěrové hlavy. Prostor mezi zárubnicí a uzávěrovou hlavou je 
vyplněn betonem a jílem, posledních 10 cm je obsypáno kačírkem. 

Vrt se nachází v nejzápadnější části vývěrového centra. Vydatnost je 8,7 l/min. 

 

Stanislav 

Pramen byl zachycen roku 1981 v hloubce 61 m pod terénem. Vrt byl vystrojen zárubnicí až 
do hloubky 61 m. V nepropustné šachtě jsou umístěny čerpadla, zhlaví a rozvod. Šachta je 
železobetonová. 

Zdroj minerální vody se nachází v severní části lázeňského středu, v blízkosti umělé vodní 
nádrže Čápi. Vrt je exploatován čerpáním. 
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Tab.2. Základní hodnoty a balneologické využití pro vrty (Lázně Františkovy Lázně a.s.) 

Vrty 
Vydatnost Teplota 

Volný 
CO₂ Využití v 

balneoprovozu 
l/min °C mg/l 

Adler 48,5 13,2 1795 balneace 

Císařský 60 11,5 1810 pitná kúra a balneace 

Glauber I 2,2 11,1 2417 pitná kúra 

Glauber II 1,3 10 1441 pitná kúra 

Glauber III 62,2 11,5 1624 pitná kúra a balneace 

Glauber IV 0,9 12,5 1534 pitná kúra 

Luisa čerpán 10,4 492 pitná kúra 

Marian 16,8 14,1 1855 balneace 

Nový Kostelní 45 12 1671 pitná kúra a balneace 

Sluneční 8,7 10,5 2105 pitná kúra 

Stanislav čerpán 12 2174 pitná kúra a balneace 

 

 

(Informace a technické údaje byly poskytnuty společností Lázně Františkovy Lázně a.s.) 
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7. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
 

 

Pro zpracování byla použita data poskytnutá společností Lázně Františkovy Lázně a.s., 
představující časové řady o třech parametrech (atmosférický tlak, vydatnost zdroje a obsah 
volného CO2) doplněná o atmosférické srážky. Jedná se o časový úsek leden 1992 – prosinec 
2012 pro mělké záchyty – František, Luční, Nový, Solný, Železnatý, Žofie. 

Hodnoty vydatnosti u pramene Luční byly měřeny do roku 2001, poté ztratil pozitivní přeliv. 
Jímací zařízení prošlo rekonstrukcí a od té doby je čerpán. 

Zdroj Nový byl v období 1998 – 2002 měřen pouze čtvrtletně.  

Pramen Solný ztratil pozitivní přeliv v období od 2.8.1994 do 25.7.1995 a vydatnost nebylo 
možné měřit. 

Prameny František a Nový jsou čerpány pro potřeby lázní - pitnou kúru, ale během měření 
vydatnosti k čerpání nedochází. Ostatní prameny jsou měřeny na přelivu. 

Jednotlivé parametry zdrojů byly měřeny v průměru jednou týdně. U atmosférických srážek 
se jedná o součet hodnot v měsíci. 

Vzhledem k často rozdílným intervalů měření byly ke zpracování použity měsíční průměry 
jednotlivých parametrů. 

 

 

 

7.1. Cíle analýzy 
 

Smyslem analýzy je zjistit, zda srážky hrají význam pro hodnoty vydatnosti zkoumaných 
zdrojů a zda existuje pro jednotlivé parametry sestupný nebo vzestupný trend. 

 

 

 

7.2. Popis metod 
 

Nejprve jsem zjišťovala, zda mezi jednotlivými parametry existuje závislost. Použila jsem 
k tomu korelační analýzu. Korelační koeficient indikuje míru lineární závislosti mezi dvěma 
proměnnými. Při vyhodnocování jsem zjistila, že závislost mezi parametry není lineárního 
charakteru, proto je nutné použít Spearmannův korelační koeficient. Těsnost závislosti mezi 
veličinami X a Y se měří podle vzorce: 

 

� = 1 − 6�(�� − 1) �(�� − ��)��
���

     , 
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kde  �� označuje pořadí náhodné veličiny �� a �� pořadí náhodné veličiny ��,  = 1, … , �. 

Koeficient � nabývá hodnot od -1 do 1, kdy hodnota blížící se -1 označuje silnější nepřímou 
závislost mezi veličinami X a Y. Pokud hodnota nabývá 1, jedná se o silnější přímou 
závislost. Hladina statistické významnosti byla použita 5 %. 

Dalším krokem bylo vyjádřit průběh veličiny v závislosti na čase, tedy časové řady. Pro 
prvotní analýzu časové řady slouží spojnicové grafy, kde vodorovná osa značí proměnnou 
v čase a svislá osa zobrazuje hodnoty vztažené k času. 

Ze statistického hlediska se časová řada může chovat buď stacionárně – řada bude stále stejná, 
nebo nestacionárně – řada bude podléhat změnám v chování (např. změna průměru, 
variability). 

Základním úkolem zpracování časové řady je dekompozice řad, nalezení základních složek – 
trendu, periodické složky a náhodné složky.  

Trend vyjadřuje chování časové řady, dlouhodobý růst nebo pokles. Ke znázornění trendu se 
nejčastěji používá přímka.  

Periodická složka je opakující se děj, který se dělí na sezónní a cyklickou složku. Sezónní 
složka souvisí se střídáním se ročních dob nebo sezónních vlivů. Cyklickou složkou se rozumí 
děj s kratší periodou.  

Náhodná složka vyjadřuje střídání náhodných nahodilých veličin. Rozkládání na jednotlivé 
složky je úkolem dekompozice časové řady. 

Výpočet periody provedeme z hodnot frekvence, kterou získáme z periodogramu. Vzorec pro 
stanovení hodnoty periody je: 

 

" = 1#      , 
 

kde " značí periodu a písmeno # frekvence. Základní jednotkou periody je sekunda ($) a 
frekvence ($��). V tomto případě se jedná o průměrná měsíční data, jednotkou periody bude %ě$í(, u frekvence %ě$í(��.  

Průběh časové řady s četnou frekvencí kolísání je možné vyhladit. Vyhlazování časových řad 
se provádí pomocí klouzavých průměrů (mediánů). Klouzavý průměr vyjádříme vzorcem: 

 

)*+ = 12- + 1 � )��/
0

/��0
 ,  = - + 1, … , � − -. 

 

Kde )*+  značí hodnotu spočtenou v  −tém bodě. 

Klouzavé průměry odstraňují zejména proměnlivost, která je způsobena pravidelným 
periodickým kolísáním. Je proto vhodné zvolit šířku okna tak, aby odpovídala sezónním 
vlivům. V případě dat s měsíčními průměry s roční periodicitou je rozpětí rovno 12. 
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Výskyt sezónnosti můžeme také zkoumat pomocí autokorelace. Při dostatečně dlouhé řadě se 
sezónnost projeví zpravidla různě silnou korelovatelností dvojic pozorování, které si jsou 
vzájemně opožděné o dvanáct měsíců.  

Konfidenční limit, nebo také interval spolehlivosti označuje významnost dané korelace, tedy 
statisticky významné hodnoty a je kreslen podle: 

 

±1,764 1� − 5 + 3      , 
 

kde 5 je doba zpoždění a � počet proměnných. 

Autokorelaci mimo určení sezónnosti můžeme využít také k částečnému popisu stacionárního 
stochastického popisu. 

Křížová korelace, která je označována také jako cross-korelace, se používá k nalezení 
časového posunu mezi dvěma korelovatelnými časovými řadami. Křížový korelační 
koeficient �78(-) představuje vztah mezi dvěma řadami x a y, kde řada x zaostává o - 
pozorování. Koeficient je počítá podle vzorce: 

 

�78(-) = (78(-)$7$8   , - = 0, ±1, ±2, … 

 

Kde (78(-) křížový kovariační koeficient o posun -, $7 je směrodatná odchylka pro řadu x a $8 je směrodatná odchylka pro řadu y. 

Díky křížové korelaci můžeme posoudit, k jak dlouhé retenci na srážky dochází.  

Použitím směrodatné odchylky určujeme, jak moc jsou hodnoty rozptýleny od průměru 
hodnot. Směrodatnou odchylku je možné počítat pomocí vzorce: 

 

: = ;<��(�)    , 
 

kde je směrodatná odchylka rovna druhé odmocnině z rozptylu, který vyjadřuje rozptýlení 
hodnot, počítáme jej podle: 

<��(�) = 1� �(=� − =>)�?
���

     . 
 

(Budíková et al. 2010; Pastuszek – ústní sdělení 2013) 
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7.3. Použitý software 
 

Jako zdroj dat a pro provádění některých úprav byl použit MS Excel. Pro statistické úpravy – 
korelace, autokorelace, křížová korelace, periodogram byl použit statistický program Past 3.0 
a Statisica 7. 
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8. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Obr.10. Průběh vydatností v čase 
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Na Obr.10. je zobrazen průběh vydatností jednotlivých pramenů v čase. Hodnoty vydatnosti 
zdroje Luční jsou pouze do roku 2001. V témže roce proběhla rekonstrukce jímaného 
pramene a od té doby je čerpán, přetok měřen není. U zdroje Nový docházelo v období od 
května 1998 do května 2002 k měření vydatnosti pouze čtvrtletně. Pramen Solný v období od 
srpna 1994 do července 1995 ztratil pozitivní přeliv a nebylo možné měření vydatnosti. 
Z grafu je zřetelné, že u každého zdroje dochází k četnému kolísání kolem průměrné hodnoty.  

Obr.11. průběh změn obsahu volného oxidu uhličitého na zdrojích. Měření probíhalo 
víceméně pravidelně na všech zkoumaných zdrojích. 

 

Obr.11. Obsah volného CO2 v čase 

 

 

Obr.10. a Obr.11. jsou vyhodnoceny následovně: 

František 

Vydatnost zdroje vykazuje sestupný trend a obsah volného CO2 také.  

 

Luční 

Pro vydatnost není možné určit trend kvůli krátkému intervalu měření. Křivka obsahu volného 
CO2 znázorňuje poklesový trend.  

 

Nový 

Na zdroji byl nalezen významný vzestupný trend průběhu vydatnosti. Chybějící data tento 
trend neovlivňují. Ve zkoumaném období dosahuje rozdíl měřeného přetoku k hodnotě 30 
l/min. Data obsahu volného CO2 mají sestupný trend.  
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Solný 

Křivka průběhu hodnot vydatností vykazuje vyšší rozkolísaností do roku 2002. Trend je 
vzestupný, ale velmi nepatrný. Obsah volného CO2 je znázorněn sestupným trendem. 

 

Železnatý 

Během měření přetoku byla zjištěna rozkolísanost hodnot, trend nebyl nalezen. Křivka obsahu 
volného CO2 má sestupný trend.  

 

Žofie 

Průběh vykazuje nepatrný vzestupný trend se značnou rozkolísaností dat vydatnosti. Křivka 
obsahu volného CO2 také znázorňuje jako u ostatních zdrojů, sestupný trend. Pouze na 
počátku sledování byl průběh vzestupný. 

 

 

Obr.12. znázorňuje průběh atmosférického tlaku v čase. Za posledních pět let došlo k nárůstu 
atmosférického tlaku. 

Obr.12. Průběh atmosférického tlaku v čase 
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8.1. Korelační analýza 
 

Korelační analýza podle Spearmanna byla vyhodnocena pro všechny prameny: 

František 

V Tab.3. je zobrazena korelace parametrů, významná korelace je vyznačena tučným písmem. 
Hladina statistické významnosti byla zvolena p < 0,05. 

 

Tab.3. Korelační analýza pro zdroj František 

FRANTIŠEK Měsíční srážky Atmosférický tlak Vydatnost Volný CO₂ 

Měsíční srážky 
 

-0,07 -0,08 0,06 

Atmosférický tlak -0,07 
 

-0,42 -0,38 
Vydatnost -0,08 -0,42  0,16 

Volný CO₂ 0,06 -0,38 0,16 
 

 

 

 

Luční 

V Tab.4. je zobrazena korelace parametrů, významná korelace je vyznačena tučným písmem. 
Hladina statistické významnosti byla zvolena p < 0,05. 

 

Tab.4. Korelační analýza pro zdroj Luční 

LUČNÍ Měsíční srážky Atmosférický tlak Vydatnost Volný CO₂ 

Měsíční srážky 
 

-0,07 -0,03 0,01 

Atmosférický tlak -0,07 
 

0,11 -0,33 
Vydatnost 0,03 0,11 

 
0,04 

Volný CO₂ -0,01 -0,33 0,04 
 

 

 

Nový 

V Tab.5. je zobrazena korelace parametrů, významná korelace je vyznačena tučným písmem. 
Hladina statistické významnosti byla zvolena p < 0,05. 

 

Tab.5. Korelační analýza pro zdroj Nový 

NOVÝ Měsíční srážky Atmosférický tlak Vydatnost Volný CO₂ 

Měsíční srážky 
 

-0,08 0,12 -0,15 
Atmosférický tlak -0,08 

 
0,53 -0,25 

Vydatnost 0,12 0,53 
 

-0,42 
Volný CO₂ -0,15 -0,25 -0,42  
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Solný 

V Tab.6. je zobrazena korelace parametrů, významná korelace je vyznačena tučným písmem. 
Hladina významnosti byla zvolena p < 0,05. 

 

Tab.6. Korelační analýza pro zdroj Solný 

SOLNÝ Měsíční srážky Atmosférický tlak Vydatnost Volný CO₂ 

Měsíční srážky 
 

-0,07 -0,10 -0,03 

Atmosférický tlak -0,07 
 

0,11 -0,24 
Vydatnost -0,10 0,11 

 
0,06 

Volný CO₂ -0,03 -0,24 0,06 
 

 

 

 

Železnatý 

V Tab.7. je zobrazena korelace parametrů, významná korelace je vyznačena tučným písmem. 
Hladina statistické významnosti byla zvolena p < 0,05. 

 

Tab.7. Korelační analýza pro zdroj Železnatý 

ŽELEZNATÝ Měsíční srážky Atmosférický tlak Vydatnost Volný CO₂ 

Měsíční srážky 
 

-0,07 -0,02 0,03 

Atmosférický tlak -0,07 
 -0,18 -0,36 

Vydatnost -0,02 -0,18 
 

0,12 

Volný CO₂ 0,03 -0,36 0,12 
 

 

 

 

Žofie 

V Tab.8. je zobrazena korelace parametrů, významná korelace je vyznačena tučným písmem. 
Hladina statistické významnosti byla zvolena p < 0,05. 

 

Tab.8. Korelační analýza pro zdroj Žofie 

ŽOFIE Měsíční srážky Atmosférický tlak Vydatnost Volný CO₂ 

Měsíční srážky 
 

-0,07 0,04 0,02 

Atmosférický tlak -0,07 
 

0,03 -0,37 
Vydatnost 0,04 0,03 

 
0,02 

Volný CO₂ 0,02 -0,37 0,02 
 

 

 

 



38 

 

8.2. Periodogram 
 

V prvním případě byl sestrojen periodogram pro měsíční srážky, aby bylo možné potvrdit 
existenci roční periody, která byla potvrzena. Další jednotlivé periodogramy byly 
sestrojovány z dat vydatností, aby bylo zjištěno, zda mají sledované zdroje sezónní cyklus 
nebo nemají. Roční perioda byla zjištěna pouze u zdroje František a Železnatý, jedná se o 
střednědobou časovou řadu. U ostatních pramenů byla nalezena perioda 6 let (dlouhodobá 
časová řada) tzn., že atmosférické srážky nemají na jejich vydatnost velký vliv. Pramen Luční 
nebyl vyhodnocován, protože měl krátkou řadu měření, a tudíž by výsledek nebyl objektivní. 

Červená přerušovaná čára označuje bílý šum. Bílý šum je nekorelovaná náhodná veličina 
s konstantním rozptylem a nulovou střední hodnotou. 

 

 

Periodogram pro srážky 

 

Frekvence # = 0,08333 %ě$í(A�� 

" = 1# = 10,08333 = 12 %ě$í(ů 

 

Délka periody je rovna 12 měsíců, tj. 1 rok, (Obr.13.). 

 

Obr.13. Periodogram pro srážky 
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František 

Periodogram pro pramen František je na Obr.14., pro období leden 1993 – prosinec 2012, 
z důvodu chybějících hodnot na počátku měření. Získané hodnoty: 

Frekvence # = 0,08333 %ě$í(A�� 

" = 1# = 10,08333 = 12 %ě$í(ů 

 

Délka periody je rovna 12 měsíců, tj. 1 rok. 

 

Obr.14. Periodogram pro zdroj František 

 

 

Nový 

Pro pramen Nový byly sestrojeny periodogramy dva, protože v řadě chyběly údaje za 4-leté 
období, za období únor 1995 – duben 1998 a období červen 2002 – prosinec 1992. Hodnoty 
z obou grafů jsou totožné. Přikládám pouze graf s větším množstvím dat pro období červen 
2002 – prosinec 2012 (Obr.15).  

 

Frekvence # = 0,01403 %ě$í(A�� 

" = 1# = 10,01403 = 71,3 %ě$í(ů 

 

Délka periody je rovna 71,3 měsíců, tj. 6 let. 
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Obr.15. Periodogram pro zdroj Nový 

 

Solný 

Z důvodu chybějící hodnot byl sestaven periodogram pro pramen Solný pro období srpen 
1995 – prosinec 2012, viz Obr.16.  

Frekvence # = 0,01403 %ě$í(A�� 

" = 1# = 10,01403 = 71,3 %ě$í(ů 

Délka periody je rovna 71,3 měsíců, tj. 6 let. 

Obr.16. Periodogram pro zdroj Solný 
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Železnatý 

Pro zdroj Železnatý byl vytvořen graf, Obr.17., pro období leden 1992 – prosinec 2012. 

Frekvence # = 0,08333 %ě$í(A�� 

" = 1# = 10,08333 = 12 %ě$í(ů 

 

Délka periody je rovna 12 měsíců, tj. 1 rok. 

Obr.17. Periodogram pro zdroj Železnatý 

 

 

 

Žofie 

Na Obr.18. je periodogram pro pramen Žofie v období leden 1992 – prosinec 2012.  

Frekvence # = 0,01403 %ě$í(A�� 

" = 1# = 10,01403 = 71,3 %ě$í(ů 

 

Délka periody je rovna 71,3 měsíců, tj. 6 let. 
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Obr.18. Periodogram pro zdroj Žofie 
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8.3. Autokorelace 
 

Autokorelační funkce je prováděna na samostatném sloupci v symetrii stratigrafických dat. 
Na ose x jsou hodnoty korelace a na ose y jsou uváděny hodnoty zpoždění v čase (měsíce), 
které nabývají intervalu < −1; 1 >. V případě pozitivní doby zpoždění autokorelační funkce 
je symetrická kolem nuly. Vrcholy označují periodicitu, sezónnost.  

Autokorelace byla zhotovena pro prameny František, Nový, Solný, Železnatý a Žofie. 

Autokorelace nebyla vytvořena pro pramen Luční. 

 

František 

Sezónnost zdroje odpovídá 11 - 12 měsíců (Obr.19.). 

Obr.19. Autokorelace pro zdroj František 
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Nový            Solný 

Na prameni nebyla nalezena žádná sezónnost (Obr.20.).     Sezónnost zdroje nebyla nalezena (Obr.21). 

Obr.20. Autokorelace pro zdroj Nový         Obr.21. Autokorelace pro zdroj Solný 
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Železnatý           Žofie 

Na zdroji byla nalezena sezónnost 12 - 13 měsíců (Obr.22.).    Byla nalezena sezónnost 11 měsíců, ale nevýznamná (Obr.23.). 

Obr.22. Autokorelace pro zdroj Železnatý           Obr.23. Autokorelace pro zdroj Žofie
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8.4. Křížová korelace 
 

Křížová korelace se řeší pomocí dvou proměnných. Osa x znázorňuje posunutí druhého 
sloupce proměnných s ohledem na první sloupec proměnných. V tomto případě první sloupec 
proměnných jsou dosazovány srážky a jako druhá proměnná vydatnost. Osa y je korelace 
mezi dvěma proměnnými. Korelace nabývá hodnot v intervalu < −1; 1 >. Vysoká hodnota 
korelace má pozitivní zpoždění, a to znamená, že funkce v y vedou, zatímco v x zaostávají. 
Pro záporné zpoždění funkce v x vedou. 

Křížová korelační funkce byla zhotovena pro prameny František, Nový, Solný, Železnatý a 
Žofie. 

 

 

František 

Zadržení srážkové vody pro zdroj je 7 měsíců (Obr.24.). 

Obr.24. Křížová korelace pro zdroj František 
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Nový           Solný 

Doba zdržení srážek nebyla nalezena (Obr.25.).     Zadržení srážek bylo stanoveno na 12 měsíců, ale není  
           významné (Obr.26.). 

Obr.25. Křížová korelace pro zdroj Nový        Obr.26. Křížová korelace pro zdroj Solný 
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Železnatý           Žofie 

Retence na srážky je 8 měsíců (Obr.27.).      Byla nalezena retence na srážky 8 měsíců (Obr.28.). 

 

Obr.27. Křížová korelace pro zdroj Železnatý              Obr.28. Křížová korelace pro zdroj Žofie
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8.5. Vyhlazení časových řad 
 

 

Jednotlivé zdroje byly vyhlazeny klouzavým průměrem, aby byla odstraněna proměnlivost 
v časových řadách a lépe se tak dal odečíst zřetelnější průběh. 

Časová řada byla vyhlazena klouzavým průměrem pro měsíční srážky a pro jednotlivé mělké 
zdroje. Nebylo použito vyhlazení klouzavým průměrem u pramene Luční pro nízký počet dat. 
U každého grafu bylo použito rozpětí 12, z důvodu použití měsíčních dat. 

 

Obr.29. Porovnání vyhlazených časových řad pro srážky a prameny s retencí na srážky 
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Porovnáním vyhlazených časových řad jednotlivých pramenů s vyhlazenou řadou pro 
srážkový úhrn byly potvrzené údaje vycházející z výsledků křížové korelace (Obr.29.). 
Odpovídají zpoždění 7 – 8 měsícům. Křivky vydatnosti mají výrazně stejný průběh. 

 

Na Obr.30. je zobrazeno vyhlazení časových řad s retencí na srážky (pramen Solný - 12 
měsíců) a bez nalezeného zpoždění (pramen Nový). Pramen Solný vykazuje od ledna 2002 
podobný průběh vydatnosti jako prameny František, Železnatý a Žofie. 

 

 

Obr.30. Porovnání vyhlazených časových řad pro srážky a prameny s retencí a bez zpoždění 

 

 

 

 

 



51 

 

Přehled minimálních a maximálních hodnot vydatností uvádím v Tab.9. Hodnoty jsou pro 
objektivitu uváděny podle původních nezprůměrovaných hodnot. 

 

        Tab.9. Přehled stability vydatností 

 Počet měření 
Minimum 

[l/min] 
Maximum 

[l/min] 
Směrodatná  

odchylka 
Průměr měřených  
hodnot   [l/min] 

František 876 0,00 21,70 3,51 9,00 

Luční 153 0,20 4,10 0,65 2,50 

Nový 697 0,40 54,30 31,67 19,40 

Solný 853 0,00 2,00 0,34 0,90 

Železnatý 855 0,00 16,20 2,11 4,30 

Žofie 936 1,00 19,40 2,69 9,50 

 

 

Největší rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou vykazuje pramen Nový. V období od 
roku 1995 do roku 1998 byla měřena nízká vydatnost, v průměru 3 l/min. Je možné, že 
docházelo k ovlivnění srážkami, ale i čerpáním pro potřeby lázní. Právě pramen Nový 
vykazuje značnou variabilitu oproti ostatním zdrojům ve sledovaném období.  

Minimální rozdíl byl nalezen u pramene Solný. V první polovině sledovaného období (1992 – 
2001) vykazoval zdroj kolísání dat – Obr.30. (rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou 
byl 2 l/min). V druhé polovině sledovaného období (2002 – 2012) se pramen stabilizoval. 
Tento zdroj se nachází v těsné blízkosti pramene Luční. Jak už bylo dříve zmíněno, ten po 
regulaci Slatinného potoka ztratil přeliv a následně musel být rekonstruován a od roku 2001 je 
čerpán. Pramen Solný mohl být tímto zásahem ovlivněn.  

Nejvýraznější odchylku od průměru hodnot má pramen Nový. Nejmenší směrodatnou 
odchylku má pramen Solný. Pramen Luční má také nízkou odchylku od průměrných hodnot, 
ale pro nízký počet dat není možné jej posuzovat objektině. 
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9. ZÁVĚR 
 

 

V této práci byl posouzen vliv atmosférických srážek na vybrané přírodní léčivé zdroje 
lázeňského místa Františkovy Lázně za období 1992 – 2012.  

Byla zkoumána zejména reakce vydatnosti zdrojů na atmosférické srážky, vliv 
atmosférického tlaku na hladinu vody minerálních pramenů a dále průběh (rostoucí nebo 
klesající) volného CO2 pro jednotlivé prameny a existence vzájemného vztahu. 

Sezónnost byla určována pomocí periodogramu a autokorelační funkce. Pro atmosférické 
srážky byla potvrzena roční perioda. Dále byla zjišťována existence periodicity u vydatnosti 
zdrojů. Roční perioda byla zjištěna podle periodogramu u pramene František (12 měsíců) a 
Železnatý (12 měsíců). To také potvrdila autokorelační funkce (František – 11-12 měsíců, 
Železnatý – 12-13 měsíců), která ale zároveň nalezla méně významnou roční periodu u 
pramene Žofie (11 měsíců). 

Funkcí křížové korelace byla zjištěna retence na srážky. Pro zdroj František je délka 7 měsíců, 
pro zdroje Železnatý a Žofie 8 měsíců a nejdelší určená retence na srážky byla pro pramen 
Solný 12 měsíců. Pro prameny Nový a Luční nebyla retence nalezena.  

Nejvyšší hodnota srážek je dosažena během července a nejvyšších hodnot vydatnosti je 
dosahováno během února až dubna. 

Ve sledovaném časovém období lze konstatovat, že srážky nemají bezprostřední vliv na 
vydatnost pramenů. Prameny jsou zásobovány především podzemní vodou. 

Obsah volného CO2 ve sledovaném období má mírně klesající trend s častým kolísáním okolo 
střední hodnoty. Korelačním koeficientem byl nalezen nepříliš významný nepřímý vztah mezi 
hodnotami atmosférického tlaku a volného CO2. 

Ve sledovaném období došlo k mírnému nárůstu atmosférického tlaku. Pouze u pramene 
Nový byla nalezena významná vzájemná přímá závislost mezi atmosférickým tlakem a 
vydatností (0,53 – hodnota Spearmannova korelačního koeficientu). U dalších pramenů 
nebyla určena významná závislost atmosférického tlaku na vydatnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

 

Ambrož V., Kolářová M., Laboutka M.. 1961. Komplexní výzkum chebské pánve. 
Hydrogeologický výzkum chebské pánve. Ústřední ústav geologický. Praha. 

Boušková A., Horálek J., Faber E., Weinlich F., Hron J., Škuthan B.. 2005. Fluids and 
Earthquake Swarms in Western Bohemia Region. Geolines, vol.19. Academy of Science of 
the Czech Republic. pp. 24-26. 

Budíková M., Králová M., Maroš B.. 2010. Průvodce základními statistickými metodami. 
První vydání. Vydala Grada Publishing, a.s.. Praha. 978-80-247-7511-1. 272 str. 

Dvořák J., Krásný J.. 2003. Ergebnisse aus dem Heilwasserschutzprojekt im Raum 
Františkovy Lázně, Tschechische Republik. Proc.1. Europa Kongress „Kurort und Umwelt“, 
13.-15.10.2003. – Bad Elster/Bad Brambach. 

Drkošová V., Suchomel J., Škuthan B.. 1990. Lokalizace netěsností kanalizačních řadů ve 
Františkových Lázních (ochrana přírodních zdrojů minerálních vod). Geofyzika Brno, závod 
Praha. Praha. Výzkumný úkol, č. 656008. 42 str. 

Drozd K., Hynie O., Matula M., Myslil V., Pelikán V., Šilar J., Šimek R., Vrba J., 
Záruba Q.. 1964. Sborník geologických věd. Řada HIG-hydrogeologie,inženýrská geologie. 
První vydání. Vydalo nakladatelství Československé akademie věd. Praha. 03/9 – 9091 – 21-
012-64. 176 str. 

Fiala J., Vejnar Z.. 2004. The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the 
crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit. Bulletin of 

Geosciences. Vol. 79. No. 1. Academy of Science of the Czech Republic. pp. 41-52. 

Geissler W. H., Kämpf H., Kind R., Bräuer K., Klinge K., Plenefisch T., Horálek J., 
Zedník J., Nehybka V.. 2005. Seismic structure and location of CO2 source in the upper 
mantle of the western Eger (Ohře) Rift, central Europe. Tectonics. Vol. 24. TC5001, 
doi:10.1029/2004TC001672. 

Hanzlík J.. 1998. Mineral water springs and the seismic activity within the Western 
Bohemian area. Acta Montana. Series A. No. 12(107). pp. 125-140. 

Hrkal Z.. 1997. The mineral and thermal waters of the Krušné Hory rift valley, Czech 
republic. In: Albu M., Banks D., Nash H., Mineral and thermal groundwater resources. 
Cambridge university press, pp. 357-375. 

Hynie O.. 1963. Hydrogeologie ČSSR II., Minerální vody. První vydání. Nakladatelství 
Československé akademie věd. Praha. 21-109-63. 800 str. 

Keilhack K., Rudolph K.. 1929. Das Franzensbader Kurparkmoor in naturwissenschaftlicher 
und balneologischer Beziehung. Veröfentlichungen der Zentralstelle für Balneologie. H13. 
Berlin. 

Klír S.. 1982. Ochrana zřídelní oblasti západních Čech. První vydání. Vydalo ministerstvo 
zdravotnictví ČSR. 735 21 – 08/29. 140 str. 

Kolářová M., Myslil V.. 1979. Minerální vody Západočeského kraje. První vydání. Vydal 
ústřední ústav geologický. Praha. 03/09 – R058 - 60-405-79. 296 str. 



54 

 

Krásný J., Císlerová M., Čurda S., Datel J. V., Dvořák J., Grnela A., Hrkal Z., Kříž H., 
Marszalek H., Šantrůček J., Šilar J.. 2012. Podzemní vody České republiky. Regionální 

hydrogeologie prostých a minerálních vod. První vydání. Vydala Česká geologická služba. 
Praha. 978-80-7075-797-0. 1144 str. 

Mackovič M.. 2011. Přírodní bohatství Františkových Lázní: Františkolázeňské listy. Ročník 
XIX, únor 2011. Strana 5. 

Myslil V., Václ J.. 1966. Geologický průvodce: Západočeská lázeňská oblast. První vydání. 
Vydal ústřední ústav geologický. Praha. 03/9 – 9126 – 21 014 66. 308 str. 

Pešek J.. 2010. Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. První vydání. Vydala 
Česká geologická služba. Praha. 978-807075-759-8. 438 str. 

Springorum K. A.. 2000. The Cheb basin and the mineral springs of Františkovy Lázně 
(Franzensbad), Czech Republic: Two centuries of (hydro)geological research and new 
evidence for a continuing demineralisation of the Františkovy Lázně springs. Diplomová 
práce, ústav hydrogeologie PřF UK. Praha. 98 str. 

Staněk I.. 2009. Znalecký posudek: Zpracování a vyhodnocení režimních měření na zdrojích 
minerálních vod, Zřídelní struktura Františkovy Lázně 2002-2008. Brno. 86 str., 8. příl. 

Stejskal V., Málek J., Novotný O.. 2008. Variations in discharge and temperature od mineral 
sprint at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a karby earthquake in 1985/1986. 
Stud. Geophys. Geod., 52 (2008). pp. 589-606. 

Šráček O., Mls J. a Datel J.V.. 2000. Kontaminační hydrogeologie. První vydání. Praha: 
Karolinum. 80-246-0117-6. 210 str. 

Vylita B.. 1984. Zpráva o výsledcích geologicko-průzkumných prací. Františkovy Lázně. 

Přehodnocení zřídelní struktury. Stavební geologie. Praha. 259 str. 

Vylita B.. 1995. Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací: Vyhodnocení vývojových 
tendencí parametrů PLZ lázeňského místa Františkovy Lázně. Karlovy Vary. 

Weinlich F.H., Bräuer K., Kämpf H., Strauch G., Tesař J., Weise S.M.. 1999. An active 
subcontinental mantle volatile system in the western Eger rift, Central Europe: Gas flux, 

isotopic (He, C, and N) and compositional fingerprints. Geochimica at Cosmochimica Acta, 
vol. 63,No. 21. pp. 3653-3671. 

 

 

Poskytnutá data pro vypracování práce: 

 
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. 

 
 
 
Internetové zdroje: 
 
Mapy.cz 

http://www.mapy.cz/dopravni?x=12.3513836&y=50.1174065&z=13&l=0, 4.7.2014, 18:15 
hod. Mapa Františkovy Lázně. 



55 

 

Geologický průzkum.cz 

http://www.gpkv.cz/strache.html, 26.7.2014, 15:00 hod. Stratigrafie chebské pánve. 

 

Epravo.cz 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=8088&Section=1&IdPara=1&ParaC=2, 
30.12.2013, 12:18 hod. Vládní nařízení č. 223/1939 Sb. o ochraně přírodních léčivých zdrojů. 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=28512&Section=1&IdPara=1&ParaC=2, 
30.12.2013, 12:14 hod. Vyhláška č. 151/1956 Ú.l. o ochraně přírodních léčebných lázní a 
přírodních léčivých zdrojů a o jejich využití. 

 

Portál veřejné správy 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=164~2F2001&rpp=15#seznam, 
30.12.2013, 11:20 hod. Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákon (lázeňský zákon). 

 

Poslanecká sněmovna České republiky 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=43&r=1955, 27.11.2013, 17:05  hod. Zákon č. 43/1955 
Sb. o československých lázních a zřídlech. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=1966&cz=20, 4.12.2013, 13:37 hod. Zákon č. 20/1966 
Sb. o péči o zdraví lidu. 

 

Zákony pro lidi 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-125, 4.12.2013, 13:28 hod. Zákon č. 125/1948 Sb. o 
znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného 
lázeňského majetku. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-26, 4.12.2013, 13:39 hod. Vyhláška č. 26/1972 o 
ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázních a přírodních léčivých zdrojů. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-152, 4.12.2013, 13:30 hod. Nařízení vlády č. 152/1992 
o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně. 

 

 

 

 

 

 


