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Voda – zázračná tekutina 
  
Voda je zázračná látka, ale my k ní většinou přistupujeme jako k té nejobyčejnější věci. 
Když pomineme její zcela zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti, tak její nejzázračnější 
vlastností je to, že je nositelkou života. Dočetli jsme se, že do budoucna může být i tak 
vzácná, že příští války nebudou o ropu, ale o vodu. 
   

Voda má pro Zemi obdobný význam a funkci jako krev pro nás a naše tělo. Rozvádí 
energie a čistí celý organismus Země. Je pravda, že i mnoho lidí se i vůči svému tělu a krvi 
chová docela lhostejně. Měli bychom se snažit zacházet co nejlépe nejen s vodou, co k nám 
přichází, ale i s vodou, co od nás odchází.  
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                                          Oběh vody na Zemi 
 

                       
  

K oběhu dochází účinkem sluneční energie, zemské gravitace a rotace Země. Voda se 
vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu.Vodní páry a drobounké 
kapičky vody v oblacích se pak v ovzduší pohybem vzduchových mas způsobených 
nestejným zahříváním vzduchu nad pevninou a oceány i zemskou rotací neustále 
přemísťují. Po kondenzaci páry z ovzduší dopadá voda ve formě srážek na zemský povrch, 
zejména ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda, 
vypařuje se zpět do ovzduší nebo se vsakuje pod zemský povrch a doplňuje zásoby 
podzemní vody (infiltrace). Podzemní voda po určité době znovu vystupuje na povrch 
ve formě pramenů nebo dotuje vodní toky. 

Proč je voda tak důležitá ?  
Zemský povrch je tvořen ze 70% vody a 30% „sušiny“. Voda je pro náš organismus 
životně důležitá a nenahraditelná. Čistá voda odplavuje škodliviny z organismu, dodává 
energii a minerální vody doplní tělu anorganické látky. 
Lidská bytost a voda : novorozenec – 80% voda a 20% sušiny, dospělý člověk 70% vody 
a 30% sušiny, mozek 80% vody a 20% sušiny, slina 98% vody a 2% sušiny, krev 92% 
vody a 8% sušiny, kosti 20% vody a 80% sušiny…  
 

 Zajímavá otázka ☺                                    
Proč pramení voda většinou ve stinném a tmavém místě při teplotě 4° C ( pokud se nejedná 
o termální pramen )? Při takové teplotě má největší měrnou hustotu. Vykácíme li les a na 
pramen bude působit sluneční světlo, pramen postupně vyschne. Zabráníme li slunečním 
paprskům dopadat na místo pramenu ( např. přístřeškem ), pramen prý časem opět „ožije“ 
☺. 
 

Vodou je potřeba šetřit ! 
Studie o její spotřebě jsou zajímavé. Např.: Pro výrobu a balení 1 litru obyčejné nesycené 
pitné vody je potřeba v průměru 1,39 litru vody, "odpad" je tedy 0,39 litru. Je to voda 
využitá například pro mytí nebo chlazení při výrobním procesu. U sycené balené vody je  
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množství "odpadu" ještě horší, na to abyste si mohli koupit 1 litr "bublinkové" vody je 
potřeba celkem 2,02 litru vody !   Jen na výrobu jedné PET láhve o objemu 0,5 litru 
jsou potřeba nejméně 3 litry vody. Na jednu litrovou PET láhev je potřeba kolem 7-8 
litrů vody ! Nejvíce vody spotřebuje průmysl při svém výrobním procesu. Např. : 1 tuna 
oceli – 450 litrů, výroba automobilu 30 000 l vody, sáček chipsů 190 l vody, hamburger 
2 400 l, bavlněné tričko až 4 000 l vody, kožené boty 8 000 litrů vody ….. 
Co s tím ? Neplýtvejme ! Kupujme jen to, co potřebujeme !!!    

 
2. Objevování tajů „Podzemní vody“ 
 

Naše bádání začalo nad „Pracovními listy“, které nám jsou věrným pomocníkem. Postupně 
jsme se „prokousávali“ pro nás novým tématem a zároveň potřebné informace vyhledávali 
na internetu….. 
 

Podzemní voda je jednoduše všechna voda, která se nachází pod zemí. Do této obsáhlé 
skupiny patří mnoho druhů vod: voda, která tvoří podzemní jezera, voda vázaná v 
kapilárních prostorách půdy, voda vázaná v horninách a samozřejmě voda minerální. Podle 
jedné teorie se voda na zem dostala v meteorických horninách, ze kterých se později 
uvolnila.  

Podzemní voda je jednou z nejvýznamnějších složek vodstva a z hlediska lidí dokonce ta 
nejvýznamnější. Její ložiska jsou nepravidelná a jejich umístění je dáno především 
místními geologickými podmínkami (navrstvení propustných a nepropustných vrstev 
hornin a minerálů).  

Tato ložiska jsou v ČR velice důležitá pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, protože má 
pro technologický postup při úpravě příznivější vlastnosti než voda povrchová (hlavně 
menší znečištění). Podíl podzemní vody na zásobení pitnou vodou je v ČR asi 44%.  

Voda obsažená v zemské kůře se dělí na vodu vádózní, která vzniká z vodních srážek 
prosáknutím z povrchu či kondenzací vodních par z ovzduší, a juvenilní, což je voda 
uvolněná tuhnutím magmatu.  

Podzemní voda je voda pod zemským povrchem, v nasycené zóně, kde vyplňuje 
všechny dutiny. 
Podzemní vody jsou naší obrovskou zásobárnou vod. Jsou obvykle čisté, mohou se tak pít i 
bez jejich úpravy. Objem podzemních vod bývá stálejší než probíhající změna vod 
povrchových. Obnova podzemních vod je velmi pomalá. Tvrdost vody je především 
ovlivněna ionty vápníku a hořčíku. Průsakem se do vody rozpouštějí minerály hornin. 
Obsahy železa vodu znehodnocují.  
 

Vědní obor, který studuje výskyt, původ, pohyb a složení podzemních vod, jejich využití 
a ochranu, se nazývá hydrogeologie. 
Hydrogeologie je součástí vědy hydrologie. Hydrologie studuje veškerou vodu na Zemi. 
Voda by svými vlastnostmi a funkcí měla patřit do obnovitelných zdrojů. Může se ovšem 
stát, že neuváženým zásahem nás lidí do přirozených přírodních pochodů a znečišťováním  
prostředí, zničíme tuto rovnováhu a voda by se stala zdrojem neobnovitelným. Snad to 
lidstvo nedopustí ! 
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3. Tam, kde naše životodárná i léčivá tekutina vyvěrá na povrch      
PRAMENY 

 
 

Náš klub se nejdříve pustil do vyhledávání "pramenů vody" na PC . Museli jsme zjistit, co 
je podzemní voda a pojem „pramen“, kde se v našem okolí pramenitá voda objevuje, 
vyvěrá, co způsobuje a čím je také užitečná… 
 
 

                  
 
 

        Když se řekne „ Pramen“ 

Pramen je geologická „anomálie“ ☺, kde se podzemní voda dostává na povrch.  
Slovy odborníka ☺: „Přirozené soustředěné vývěry podzemní vody na zemský povrch 
nebo pod hladinu povrchového vodního útvaru“.Takže definici máme.  
Teď ještě praxe. 
    Podzemní voda se může dostávat na povrch různými způsoby. U nás je nejběžnější ten, 
že v krajině se objeví většinou mokřina, nebo za lidského přispění - rybníček, ze kterého 
voda odtéká, aniž by odněkud zjevně přitékala. Pokud bychom si dali práci a rybníček 
vypustili, zjistíme na několika, až mnoha místech nepatrné průsaky. Vývěr, tedy místo, kde 
voda opouští podzemí a vytéká na povrch, bývá leckdy i několik metrů pode dnem a v 
místech, kde povrch krajiny tvoří vrstvy štěrkopísků ho většinou nelze identifikovat vůbec. 
    V oblastech se skalním podložím se podzemní voda dostává na povrch puklinami ve 
skalním podloží. Tam, kde voda nemá dost síly k tomu, aby si vývěr sama vyčistila a 
vytékala na povrch, dochází časem k jeho zanášení a z pramene se stane bažina, nebo 
podmáčená louka. Výjimkou není ani situace, kdy se na prasklině ve skalním masivu 
vytvoří erozní rýha a voda pak vyvěrá v jejím dně v délce někdy až několika km. 
Zjistili jsme, že žádný pramen není nějaká ,,lokální" záležitost omezená na plochu 
pár kroků kolem studánky. 
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Dělení pramenů 

Podle způsobu vývěru 

• sestupný – pramen je nejnižším bodem vodního sloupce:  
o vrstevní – voda stéká pod povrchem po nepropustné vrstvě a v jednom místě proniká na 

povrch                          
o suťový – voda protéká pod sutí a na dolním konci suťoviště volně vytéká na povrch 
o vrstevně-suťový – voda nejprve stéká pod povrchem a proniká do suťové vrstvy, z níž 

vytéká na povrch 
• přelivný – voda se hromadí v podzemní zásobě, přes jejíž okraj přetéká na povrch 
• výstupný – nejnižší bod vodního sloupce je pod úrovní pramene, vývěr je důsledkem tlaku 

přitékající vody:  
o vrstevní – voda stéká pod povrchem a nepropustná vrstva se stáčí směrem vzhůru 
o zlomový – voda vytéká prasklinami v nepropustné vrstvě 

Podle teploty 

• prameny studené (s průměrnou teplotou nepřesahující 20 °C) 
• prameny teplé (s průměrnou teplotou vyšší než 20 °C)  

o vlažné (hypotermální, do 37 °C) 
o teplé či teplice (termální, do 50 °C) 
o vřídla (termy, přes 50 °C)                                                                                                                                                                                                                                                               
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Jak je to s prameny Karlových Varů ?  
 

 Poměrně slušně je zmapována sběrná oblast Karlovarského vřídla, a bylo zjištěno, že 
voda, která z něj dnes tryská, spadla na zem před cca 2.000! lety a sběrná oblast se táhne 
od Chebu a pokrývá celou oblast Slavkovského, část Českého lesa a Doupovských hor! 
    Vřídlo je u nás unikátní vodní zdroj. Podzemní voda se stéká labyrintem puklin do 
hloubky přes 2.000 m pod Karlovými Vary. Ze zlomu hlubokého asi 20 km uniká 
rozžhavený vulkanický plyn z podzemních zásob magmatu, které jsou pod celou zemskou 
pevninou, ale zatímco na Karlovarsku a Chebsku je zemská kůra silná od 9 do 20 km,  
jinde v Čechách je to i přes 40 km. 
     Vodní sloupec vysoký 2 km tlačí na okolí silou 200 kg/ cm2. Tento obrovský tlak 
způsobuje, že vulkanický plyn (především CO2) se ve vodě okamžitě rozpustí, takže 
vznikne cosi, jako sodovka, neboli kyselina uhličitá, kterou tlak plynu vyhání na povrch. 
Tato kyselina cestou rozpouští všechno, na co narazí, takže se postupně obohacuje 
minerálními solemi a chladne, protože, jak známo, rozpouštěním soli ve vodě tuto 
ochladíme. Problém je v tom, že tlak cestou vzhůru klesá a přibližně v 50 m hloubky se 
stlačený plyn začne v bublinkách uvolňovat. Tím se kyselost roztoku sníží a rozpuštěné 
soli se začínají usazovat a to tak, že všude a na všem. Nicméně jich ve vřídelní vodě stále 
zbývá dost na to, aby působily léčivě. Rozdílné chemické složení všech dvanácti 
Karlovarských pramenů, je dáno rozdílnou délkou cest, kterými se voda dostává na povrch. 
        Studené minerální vody vznikají v podstatě stejným způsobem, pouze hloubka, kde 
dochází ke slučování plynu s vodou je nižší, udává se od 150 do 400m.  

Proč prameny mizí? 
Voda je velice agresivní živel a dokonalé (zejména není li nasycena minerály) 
rozpouštědlo všeho. Při ucpání pramene si voda najde cestu jinudy, nebo se soustředěný 
vývěr změní v plošné prameniště. Pokud některý pramen najednou přestane vyvěrat, může 
za to snížení hladiny podzemní vody, nebo zásah do systému, který jej napájí. 

Možnosti jsou dvě: Tou nejčastější jsou výstavby obecních vodovodů. Časem poklesne 
hladina podzemní vody v širokém okolí a prameny, které nejsou dostatečně hluboko 
vyschnou.  Druhá možnost  jsou pak meliorace, kdy zamokřené louky jsou odvodněny 
např. kvůli výstavbě domů.       

Prameny - naší lokality Podkrušnohoří 

Kromě území, kde by měl být pramen naší nejbližší říčky Chomutovky, který jsme chtěli 
vidět na " vlastní oči" , jsme našli spoustu dalších zajímavých informací o našem „vodním“ 
☺ okolí. V naší oblasti také pramení řeka Bílina  na svazích Krušných hor, severně od 
Chomutova nad městem Jirkov, na jihovýchodních svazích Kamenné hůrky ve výšce 
785m.n.m. , která je známá prvenstvím nejšpinavější řeky u nás vůbec. Některé pramenité 
zdroje vznikají důlní činností, které jsou při těžbě tentokrát na obtíž.Voda se musí 
odčerpávat a usměrňovat již její odtok. Důlním zásahem je možné změnit původní cesty 
spodních vod a dočetli jsme se, že se to málem stalo osudné i teplickým lázním. Dobře to 
dopadlo ☺. Zjistili jsme tak, že v našem kraji máme spoustu „vody léčivky“. Zmapovali 
jsme lokality, které nás zaujaly a zvážili možnosti exkurzí k pramenům. Roční období zimy 
nám kazí plány. Pro chladné počasí jsme některé lokality bohužel vzdali a vydali se hledat 
i prameny léčivé – termální.                     6 



                                                                                                                                                                                                                                        

4. Pramen Chomutovky 

Naše Chomutovka pramení v Krušných horách ve výšce 840 m nad mořem..... Po své 
bublající cestě urazí nějaký ten km, než omyje břehy chomutovského "koryta"....... a 
dokreslí svou přítomností ráz naší " městské" krajiny ............ Průzkum břehů a valounů byl 
pro nás zážitek ….. 
 

 
 
 

Chomutovka. Víme kde je její pramen? 

Při hledání lokality skutečného vývěru vody a počátek vzniku naší Chomutovky jsme 
zjistili, že pramen Chomutovky není podle dostupných zdrojů tak jednoznačný ☺. 
Turistická mapa lokalizuje pramen do rašelinových mokřadů, daleko 
za Novoveským rybníkem u Hory Svatého Šebestiána. Vodohospodáři udávají pramen u 
výtoku z Novoveského rybníka. 
Do Chomutovky se nedaleko od pramene vlévá přivaděč Chomutovky, který vybudovali 
naši předci pro navýšení průtoku vody v Chomutovce . Právě tento přivaděč je snadno 
zaměnitelný – na turistické mapě je označen jako Chomutovka. 

                                         
 
Zůstává otázkou, kde byl pramen Chomutovky před vybudováním rybníka i přivaděče, 
na historické mapě z konce 19. století jsou stavby již vybudovány. Možná, že bude                       
následovat další naše pátrání v muzejním archivu, které by třeba objasnilo i několik 
historických názvů Chomutovky (Assig Bach, Assig oder Saubach nebo Komotauer Bach) 
v rámci celého jejího toku.                       
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5. Minerální prameny 
 
Prohlédli jsme si prameny léčivé vody v Klášterci nad Ohří.  Evženku si můžeme 
"načepovat" kdykoli a využít k léčbě zažívání ☺. 
K exkurzi a důkladnějšímu prozkoumání jsme zvolili nejstarší lázně v Čechách a 
zároveň i ve střední Evropě – Teplice v Čechách. Teplice jsou v tématu „Podzemní 
vody“ naším největším objevem, neboť většina z nás v tomto lázeňském a zároveň 
historicky zajímavém městě, nikdy ještě nebyla. Mnohé informace nás překvapily cestou 
za termální vodou jsme stále něco objevovali a hlavně jsme si celý den užili ☺.  
  

5.1. Exkurze – Klášterec nad Ohří – léčivé prameny 
 

          

 Dějiny lázeňství zde začínají 18. května 1881, kdy zemědělec Fickert zjistil, že voda v jeho nové čtyři 
metry hluboké studni má najednou kyselou, ale velmi příjemnou chuť. Provedená analýza potvrdila, že se 
jedná o kvalitní minerálku s vysokým obsahem kysličníku uhličitého. V roce 1886 byl pramen 
pojmenován Františkem Fieberem jménem své manželky Eugenie (Evženka). Výsledek chemické analýzy 
prof. Dr. W Gintla a bakteriologické analýzy prof. Dr. Hueppa vedla spolu s dalšími dobrozdáními 
k tomu, že 9. dubna roku 1898 byla Evženie prohlášena léčivým pramenem. Tak byl položen základ 
lázeňství v Klášterci nad Ohří.Roku 1897 zde byla při hloubení jiné studny naražena další minerální voda. 
u zřídla byly zbudovány malé lázně; pramen dostal název Městský pramen.Oba prameny byly 
analyzovány profesorem Gintlem v roce 1898 jako převážně uhličitano-sodná kyselka. Evženie byla 
prohlášena léčivým pramenem.  Ročně se v klášterecké stáčírně plnilo na 2,5 milionu litrových lahví. 
Zdejší kyselkou byla dokonce zásobována i Rommelova armáda v Africe.V roce 1990, byl objeven další 
pramen, který byl pojmenován jako Klášterecký pramen. 

Přírodní léčivý zdroj - starověká i novodobá cesta ke zdraví 

Odborná analýza pramenů stanovila, že minerální vodu lze využívat k pitným kúrám a vodoléčebným 
procedurám. Minerální prameny pomáhají odstraňovat, nebo mírnit chronické potíže. Slouží k urychlení 
rekonvalescence po akutním onemocnění nebo operaci trávícího, močového či pohybového aparátu. 
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V Klášterci nad Ohří jsou k dispozici 3 minerální prameny. Jsou jímány v lázeňském 
parku městské části Kyselka: Pramen Evženie v hloubce 12 m, Klášterecký pramen 
120 m a Městský pramen 90 m.  

             

         Klášterecký pramen                         Pramen Evženie                             Městský pramen 

Patří do skupiny studených, slabě mineralizovaných, hypotonických hydrogenouhličitano – sodných 
kyselek. Díky obsahu volného kysličníku uhličitého mají příjemnou, perlivou a osvěžující chuť. 

          

      Lázeňský dům Evženie                    kašna s „minerálkou“     maketa zařízení „minerálkovod“ ☺☺☺☺ 

  

      

                                                             Areál lázní Evženie 
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5.2. Exkurze za léčivými prameny do Teplických Lázní. 

 

Naše informační badatelské centrum  dne 3.12. , kdy jsme zjišťovali informace o 
nejstarších lázních střední Evropy. Je to pěkné historické město s léčivými prameny, kde si 
užívali klidu mnohé významné osobnosti již před desítkami i sty lety. Pojedeme se osobně 
na Lázeňské domy podívat a také na "Prapramen", který vytéká z tlamičky prasátka . 
Prohlédneme si kašny a sochy, které zdobí náměstí a zdejší kostely..... 
 
 

     
  
 

 
Prosincová - Mikulášská  sobota 6.12. 2014 v Teplicích 
 

 
 
 

Nejstarší lázně ve střední Evropě – Teplice v Čechách, nazývané „malá Paříž“, leží 
v malebné krajině, mezi Českým středohořím a masivem Krušných hor. Lázně se mohou se 
mohou pochlubit krásnými honosnými domy, svou historií, kostely, kašnami, prostornými 
parky a zajímavostmi na každém náměstí...... První zmínky o léčivých pramenech 
pocházejí sice až z 8. století, ale archeologické nálezy z římských dob dosvědčují jejich 
využívání již na přelomu letopočtu. Lázeňství učinilo z Teplic významné středisko. 
Lázně byly navštěvovány mnohými slavnými panovníky, diplomaty, umělci a velikány své 
doby. 
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Termální voda 

Lázně Teplice stojí na místě vývěru jedinečné termální vody hydrogenuhličitano-sírano-
sodného typu s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu. V podobě koupelí a jiné 
vodoléčby tak teplické prameny dosahují unikátních léčebných výsledků. 

Podle současných vědeckých poznatků jsou vlastnosti teplických pramenů výsledkem 
jedinečných hydrogeologických podmínek: 

 
- homogenní prostředí jedinečné vyvřelé horniny „teplického ryolitu“ v celém časovém        
rozsahu tvorby termy 
- hlubinné založení mohutného vodonosného ryolitového tělesa až 1000 m pod úrovní 
terénu jako podmínka intenzivního vstřebávání tepla Země a získávání trvale vyrovnané 
koncetrace minerálních látek, včetně významných stopových prvků pro léčbu 
- neobyčejné 18tisícileté časové rozpětí tvorby terem. 

 
                    
            

 

Ve světě se nachází mnoho různých vodních zdrojů s léčivými účinky, ale není známá 
žádná jiná lokalita srovnatelná s účinky termálních pramenů v Teplicích.  
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 Léčivé prameny a příběh lázní - Teplice v čase 

PRŠÍ…….voda se vsakuje…. 

 

Déšť z Krušných hor proniká do hlubin země, kde intenzivně vstřebává teplotu, mineralizaci a 
léčivé vlastnosti. Dnes, po 18 tisících letech působení, se z něj stala jedinečná teplická termální voda 
s významným léčebným potenciálem. 

ŘÍMANÉ I KELTOVÉ DĚKUJÍ PRAMENŮM! 

 
 
Z počátku našeho letopočtu pocházejí první důkazy o využívání teplické termální vody. V šachtě 
teplického pramene Pravřídlo byly nalezeny římské a keltské šperky i mince, které se dle zvyku 
vhazovaly do vody jako dík léčivé síle pramenů. 

 
PODLE LEGENDY OBJEVUJE TEPLICKÉ PRAMENY PRASÁTKO! ( 762 ) 
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Legenda - Z kroniky Václava Hájka z Libočan  

Pasáček, který každý den pásl své vepře, měl ve svém stádě také jedno prase, které vždy 
zaostávalo za ostatními, protože kulhalo. Proto se také ze začátku vůbec nedivil tomu, že se 
občas ztrácelo. Po nějaké době si pasáček všiml, že vepř přestal kulhat a je dokonce 
čipernější než ostatní. Přesto se každý den odděloval od stáda, a tak se pasáček jednou 
rozhodl sledovat ho tam, kam chodí a zjistit co vězí za jeho zázračným uzdravením. Šel za 
ním až k místu, kde ze země vyvěral horký pramen. Prase se tam spokojeně rochnilo v 
bahně. Jen co se vrátil se svým stádem domů, pospíchal za zemanem Kolostůjem, kterému 
patřil tento kraj, aby mu pověděl o tom, co viděl. Kolostůj zde na tomto místě založil 
město, kterému se později začalo říkat Teplice. 

PRVNÍ ORGANIZOVANÉ VYUŽÍVÁNÍ TERMÁLNÍ VODY! 

 
 
Česká královna Judita, matka Přemysla Otakara I., zakládá klášter "ad aquas calidas" (u teplých 
vod). Součástí benediktinského kláštera byl i špitál. Řeholnice se staraly o nemocné a k léčení 
používaly i termální prameny.Královna Judita, zakladatelka Lázní Teplice (11. století , 1154) 
- nechala vystavět klášter v Teplicích, kde byla také pohřbena 

  
STAVĚJÍ SE PRVNÍ KAMENNÉ LÁZEŇSKÉ DOMY, PRAVIDELNĚ HOSTÍ 
SASKÉ KURFIŘTY! 

 

 

Od roku 1580 se začaly postupně bourat původní lázeňské dřevěné budovy a nahrazovat 
kamennými. V té době byly Teplice již velmi známým lázeňským městem. V r. 1550 v Teplicích 
pobýbala vévodkyně Kateřina Saská a od té doby rodina saského kurfiřta s celým dvorem 
každoročně pobývala v Teplicích. 
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      NÁVŠTĚVA PETRA I. VELIKÉHO - DÍKY TOMU RUSKO OBJEVILO LÁZEŇSTVÍ! 

          
 
Na podzim 1712 do Teplic přicestoval Petr Veliký. Pobyt v českých lázních mu poskytnul značnou 
úlevu, a tak po návratu do Ruska jeho podřízení dostali nelehký úkol - nalézt minerální prameny v 
Rusku a postavit pro jeho veličenstvo první ruské lázně. 

  
                ZA VÁLKY TEPLICKÉ LÁZNĚ OSTROVEM MÍRU! 

            

 Během sedmileté války (1756 – 1763) probíhaly v nejbližším okolí vojenské akce, Teplice však byly 
vyhlášeny nevojenským městem, ve kterém se mohli léčit vojáci obou stran zároveň, a nepřátelé z 
bitevního pole se tak mohli setkávat v míru pouze v teplických lázních. Také za dalších vojenských 
událostí se Teplice stávají lazaretním městem. 

 
NÁVŠTĚVY LUDWIGA VAN BEETHOVENA - V TEPLICÍCH ZAČAL PSÁT 
NEJSLAVNĚJŠÍ DEVÁTOU SYMFONII! 

 
 

Slavné a jediné setkání dvou velikánů - Beethovena a Goetha: 
Na křižovatce dvou promenád teplické Zámecké zahrady 23. července 1812 se setkali dva velikáni 
evropské kultury – „kníže básníků“ Johann Wolfgang von Goethe a geniální skladatel Ludwig van 

Beethoven – s císařovnou Marií Ludovikou a jejím doprovodem. 
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NÁVŠTĚVA CÍSAŘOVNY SISSI - NA JEJÍ POČEST PAK OTEVŘENY LÁZNĚ 
CÍSAŘOVNY ALŽBĚTY! 

           
 
Novomanželský pár císaře Františka Josefa a mladičké Alžběty, považovaný za nejpůvabnější 
panovnickou dvojici své doby, se po sňatku 24. dubna 1854 vydal na svatební cestu. Císařští 
novomanželé zavítali také do tehdejších Teplic nazývaných pro svou honosnost a eleganci Malou 
Paříží či Salonem Evropy. Alžběta navzdory předpokladům nedala přednost budovám městských 
lázní ve středu města (dnešní Lázeňský dům Beethoven), ale našla zalíbení v tehdejší budově 
Kamenných lázních. 
Na stejném místě byla postavena nová lázeňská budova, která byla na počest Sissiny návštěvy 
otevřena v roce 1911 jako Lázně císařovny Alžběty. 

 1879 
katastrofální průval na nedalekém dole Döllinger, jen díky intenzivním pracem se podařilo 
vyprázdněné šachty pramenů velmi brzy znovu zaplnit, lázeňská sezóna tak nikdy nebyla přerušena 

2000 
unikátní sanace šachty nejvyužívanějšího pramene Pravřídlo, zřízení prvotřídního monitorovacího 
a regulačního systému k využívání a ochraně pramenů 

2013 
v současnosti dosahuje pramen Pravřídlo teploty 41 °C, díky komplexní péči se kvalita teplických 
terem zvyšuje a předpokládá se i další zvyšování přirozené teploty 

Velmi nás zaujala informace z Vašich pracovních listů –  „Katastrofa na dole 
Dollinger a teplické prameny“.  
Hloubení dolů ovlivnilo téměř vždy cirkulaci podzemních vod a jejich výrony. Ke 
katastrofě došlo v podkrušnohorské pánvi na dole Dollinger. V roce 1879 se termální vody 
provalily do dolu, což znamenalo nejen zkázu dolu, ale také ohrožení nejstarších českých 
lázní Teplic. Zahynulo n25 horníků a teplické prameny, vzdálené 7 km od dolu, se po 
šedesáti hodinách ztrácely a mizely. Později byly zachyceny další, ale původní stav nemohl 
být obnoven.  
Teplické prameny se proslavily i jinak. Téměř neuvěřitelně! Jeden z německých badatelů 
studoval v roce 1880 změny hladiny vody v zatopených dolech na Duchcovsku a zjistil, že 
kolísají v souladu se slapovými silami. 
  
Tyto zajímavé objevy pro nás již dávno připravili jiní. Ale našimi objevy jsou právě 
objevené informace, které bychom bez tohoto projektu nevěděli ☺☺☺☺.  
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Termální voda 

Lázně Teplice stojí na místě vývěru jedinečné termální vody hydrogenuhličitano-sírano-
sodného typu s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu. V podobě koupelí a jiné 
vodoléčby tak teplické prameny dosahují unikátních léčebných výsledků. 

Podle současných vědeckých poznatků jsou vlastnosti teplických pramenů výsledkem 
jedinečných hydrogeologických podmínek: 
- homogenní prostředí jedinečné vyvřelé horniny „teplického ryolitu“ v celém časovém 
rozsahu tvorby termy 
- hlubinné založení mohutného vodonosného ryolitového tělesa až 1000 m pod úrovní 
terénu jako podmínka intenzivního vstřebávání tepla Země a získávání trvale vyrovnané 
koncetrace minerálních látek, včetně významných stopových prvků pro léčbu 
- neobyčejné 18tisícileté časové rozpětí tvorby terem 

 

 Ačkoliv ve světě existuje množství různých vodních zdrojů i terem s léčivým 
potenciálem, není známa lokalita, která by byla s Teplicemi srovnatelná. Ani v české 
kotlině, na přírodní zdroje neobyčejně bohaté, nejsou teplickým ostatní ani vzdáleně 
podobné.                                Chemická analýza 

Kationty  pramen Pravřídlo 
Antimon mg/l <0,0008 

Barium mg/l 0,01 

Beryllium mg/l 0,00169  

Cesium mg/l 0,018  

Cín  mg/l 0,0008  

Draslík mg/l 10,58  

Hořčík  mg/l 6,486  

Lithium  mg/l 0,382  

Mangan mg/l 0,002  

Měď  mg/l 0,00059  

Rubidium  mg/l 0,075  

Sodík mg/l 211,6  

Stroncium mg/l 0,441  

Stříbro mg/l 0,00043  

Vápník mg/l 40,7  

Železo mg/l 0,015  



   

Anionty  pramen Pravřídlo 
Bromid mg/l 0,157 

Fluorid mg/l 5,74 

Hydrogenarseničan mg/l 0,01 

Hydrogenfosforečnan mg/l 0,024 

Hydrogenuhličnan mg/l 502 

Chlorid mg/l 50,8  

Jodid mg/l 0,008 

Seleničitan mg/l <0,0008 

Síran mg/l 132,6 

  

Ostatní komponenty  pramen Pravřídlo 
Kyselina boritá mg/l 0,373 

Kyselina křemičitá mg/l 61,74 

Radium 226 Bg/l 0,086 

Volný oxid uhličitý mg/l 78 
 
 
 
 

              Pravřídlo, kde z tlamičky prasátka vytéká léčivá voda, nezklamalo...... 
              Voda byla opravdu teplá  - ( 41°C ).... Všichni jsme vodu otestovali ☺ 
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Na tomto místě je 51 m hluboká pramenní šachta  PRAVŘÍDLA, odkud se od r. 1879 čerpá terma. 
Světově proslulý přírodní léčivý zdroj pomáhající odedávna vracet lidem zdraví. 

Kamenné lázně – nejstarší lázně v Čechách 
 

         
 

                
V lázních jsme získali informace o možnostech léčení pacientů, kteří sem jezdí z celého světa. 
Termální voda léčí pohybový aparát. 
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Procházeli jsme i parky, které jsou v tomto období "smutné" - stromy bez listí, kašny bez 
stříkající vody, alespoň jezírka nebyla suchá .... 
 

    
 
 

         
 
Kolostůjova kašna postavena v r. 1862 u příležitosti 1100 výročí objevení pramenů. Prasečí hlavy 
použité jako chrliče vody a název kašny vycházejí z pověsti o objevení teplických pramenů 
podchycených v Hájkově Kronice české ze 16. století. 
 

                                                                    

     Císařské lázně                                                                              
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Minerální vody – Luční pramen,       Sadové lázně                             Lázně Beethoven                      

     
      Lázeňská kolonáda                     Zámecké náměstí                      Historické budovy                                                        

s Morovým sloupem                   lázeňského města 
                                                                                                           Krušnohorská ulice 
 
A tak se nám ten dnešní Mikulášský den ( 6.12.) v Teplicích vydařil. Lázně jsme viděli, pramen tekl 
a oplatky jsme také ochutnali . Dokonce i jeden zapomenutý Anděl se našel v obchodním domě ....., 
asi ho tu včera Mikuláš s čertem zapomněli.......  
  

                                                              
           Teplická radnice                               Anděl ☺                                 Teplice město - nádraží 
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      Zaujalo nás:  „Jak blízko je člověk k přírodě“ ☺☺☺☺ Někteří lidé si postavili své příbytky přímo ve 
skále. Neboť na skále se nachází hrad, bydlení patřilo jistě k podhradí……  
 
 

6. Závěr  

Cíl naší „ výpravy“ za poznáním podzemních vod byl naplněn bezezbytku. Viděli jsme a 
poznali ještě více, než jsme si na začátku naplánovali. Prostudovali jsme teorii o prame- 
nech a poznali jejich význam a důležitost pro nás všechny. Seznámili jsme se s lázeňskými 
městy, které bychom asi jen tak nenavštívili. Objevili jsme jejich krásu a historii. Víme, jak 
důležitá tekutina VODA je, bez její přítomnosti bychom ani my tady nebyli. Je třeba dbát  
o její ochranu !  

Při zjišťování informací o podzemních vodách jsme objevili mnoho zajímavostí o 
pramenech a o studánkách v našem okolí. Vzhledem ke chladnému prosincovému počasí 
jsme si návštěvu těchto míst naplánovali na jarní měsíce. Již se těšíme na další akce a 
„objevy čekají na nás“. 

 

7. Zdroje 

Pracovní listy Podzemní vody – Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě                                                                
 Internet www.klasterec.cz www.lazneteplice.cz                                              
Učebnice Přírodopis, nakl. Fraus-2007, M. Švecová, D. Matějka                   
Učebnice Přírodopis, nakl. Scientia-2000, V.Cilek, D. Matějka                         
Vlastní fotodokumentace z exkurzí                                                                
Wikipedie 

 

V Chomutově 11.1. 2015                  Vlasta Žižková 
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