
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

 

Bakala ř ska  přa ce 

2017/2018 

 

 

 

Zhodnocení  stavu podzemní ch vod 

v Mařia nskola zen ske m řegionu 

 

 

 

 

 

 

 

kve ten 2018 Jan Pipta 



           

 

  



           

 

Poděkování  

Vř elý  dí k patř í  RNDř. Toma s i Výlitovi, Ph.D., kteřý  býl navřhovatelem te matu 

a doc. Íng Mařtinu S andovi, Ph.D. za vedení  a cenne  řadý př i zpřacova ní  bakala ř ske  

přa ce.



           

 

Prohlášení  

Přohlas uji, z e jsem bakala ř skou přa ci výpřacoval samostatne  pod vedení m 

doc. Íng Mařtina S andý, Ph. D. vc etne  pouz ití  odbořne  liteřatuřý a zdřoju  infořmací . 

 

V Mařia nský ch La zní ch dne ..................................... 

  ............................................ 



           

  3 

 

Obsah 

U vod .................................................................................................................................................. 6 

1. Lokalita ................................................................................................................................... 7 

1.1. Obecný  popis situace v lokalite  ............................................................................. 7 

1.2. Povodí  ............................................................................................................................. 8 

1.3. Geologicke  pome řý ................................................................................................. 10 

2. Hýdřogeologicke  pome řý a vodní  zdřoje ................................................................ 11 

2.1 Hýdřogeologie .......................................................................................................... 11 

2.2 Vřtý ............................................................................................................................... 12 

2.2.1 Rekognoskace vřtný ch přací  v řegionu obce Přamený ......................... 13 

3. Sta c í řna mineřa lní ch vod .............................................................................................. 24 

3.1 Hýdřochemicke  pome řý ....................................................................................... 25 

3.1.1 Ařchivní  odbe řý z devadesa tý ch let ............................................................. 25 

3.1.2 Hýdřochemický  řozboř vodý z řoku 2018 ................................................. 29 

3.1.3 Ostatní  mineřa lní  vodý Kařlovařske ho křaje ........................................... 33 

3.2 Výuz ití  mineřa lní ch vod ........................................................................................ 36 

3.2.1 U c inký mineřa lní ch la tek na zdřaví  ............................................................. 36 

3.2.2 Balneologicke  výuz ití  př í řodní ch mineřa lní ch vod v Přamenech .... 38 

3.2.3 Konkuřenceschopnost př í řodní ch mineřa lní ch vod v Přamenech .. 39 

3.3 Přojekt sta c í řný mineřa lní ch vod ...................................................................... 41 

3.4.1 Ínvestic ní  za me ř .................................................................................................. 41 

3.4.2 Zdřoje mineřa lní  vodý, poz adavký na výbavení  a dopřavu vodý ...... 42 

3.4.3 Výbavení  sta c í řný mineřa lní ch vod .............................................................. 47 

3.4.4 Pozemký ................................................................................................................. 48 



           

 

  4 

 

3.4.5 Přacovní  pozice .................................................................................................... 50 

3.4.6 Ínvestice do sta c í řný mineřa lní ch vod ........................................................ 50 

Za ve ř .............................................................................................................................................. 55 

 

  



           

 

  5 

 

Abstrakt 

V obci Přamený býlý v 90. letech přovedený vřtne  přa ce za u c elem přu zkumu 

přo výbudova ní  sta c í řný mineřa lní ch vod. Tento přu zkum přova de la spolec nost 

AQUATEST, a.s. Obec po financova ní  vřtný ch přací  neme la dostatec ný  kapita l přo vý-

budova ní  objektu sta c í řný. V dnes ní  dobe  se na u zemí  nacha zí  sta le ne kolik vřtu  bez 

dals í ho výuz ití . Tato přa ce se zabý va  zhodnocení m stavu podzemní ch vod a na vřhem 

jejich výuz ití . 

Klíčová slova:  

hýdřogeologie, hýdřochemie, přamený podzemní ch vod, vodní  zdřoje, vřt, sta -

c í řna mineřa lní ch vod 

 

Abstract 

Ín the municipalitý Přamený in the 1990s dřilling wořks weře peřfořmed in oř-

deř to exploře possibilities of building a mineřal wateř bottling plant. This explořa-

tion was made bý the companý AQUATEST, a.s. Afteř these dřilling wořks, the muni-

cipalitý did not gatheř sufficient capital foř building the bottling plant. Nowadaýs 

theře aře still few bořeholes without aný fuřtheř use. This thesis investigates přesent 

situtation of gřoundwateř in the vicinitý of Přamený municipalitý and its posiible 

exploitation. 

Keywords 

hýdřologý, hýdřochemistřý, gřoundwateř dischařge, wateř řesouřces, boře-hole, 

mineřal wateř bottling plant
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Úvod 

Bakala ř ska  přa ce (da le jen BP) ma  za u kol zhodnotit stav podzemní ch vod v Ma-

řia nskola zen ske m řegionu, řespektive v okolí  obce Přamený. Konkře tne  se jedna  o   

posouzení  hýdřogeologický ch přací  a vodní ch zdřoju  podzemní ch vod v te to lokalite . 

BP tak mu z e slouz it jako mateřia l přo budoucí  výuz ití  sta vají cí ch objektu , př í padne  

budou navřz ena nova  ř es ení  k ekonomický efektivní mu jí ma ní  podzemní ch vod. 

Teořeticka  c a st přa ce je zame ř ena na popis situace v obci a okolí , geologicke  

a hýdřogeologicke  podmí nký jednotlivý ch objektu  k odbe řu podzemní  vodý v dane  

lokalite . Přo ve ts í  př ehlednost je výtvoř en situac ní  vý křes umí ste ní  jednotlivý ch 

zdřoju  podzemní ch vod a hloubkový ch vřtu . 

Přakticka  c a st se ve nuje hýdřochemii podzemní  vodý v lokalite  a jejich moz -

ne mu výuz ití . U otevř ený ch objektu  býl přoveden odbe ř vodý, da le hýdřochemicka  

zkous ka a stanoven Pipeřu v diagřam iontu  přo posouzení  moz ne ho uz itku mineřa lní  

vodý. Na za klade  analý z jsou posouzený sta vají cí  zdřoje a navřz ena opatř ení  k jejich 

výuz ití  přo jí ma ní  a lahvova ní . 

Du lez itý m mateřia lem přo řes eřs i podzemní  vodý v obci Přamený a její m okolí  

býla databa ze Geofond, souř adnicove  zame ř ení  objektu  a obřazový  mateřia l naleze-

ný ch objektu . 
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1. Lokalita 

1.1. Obecný popis situace v lokalitě 

Obec Přamený lez í  zhřuba 10 km od la zen ske ho me sta Mařia nske  La zne  a jak jiz  

napoví da  samotný  na zev obce, podzemní  voda zde hřa la a sta le hřaje du lez itou řoli. 

Přvní  zmí nký o výuz í va ní  mineřa lní ch vod se objevují  jiz  ve 13. století . Vý znamný m 

období m se přo Přamený stala poslední  c tvřtina 19. století , kdý v obci zac alo vzkve -

tat la zen ství . Dí ký tomu dos lo k pový s ení  obce na statut me sta. S př ibý vají cí mi le tý 

dos lo ke stagnaci la zen ske ho řozkve tu a ne kolikřa t naví c i ke znehodnocení  tame j-

s í ch přamenu , např . povřchovou vodou. Minulý  řez im vedl ke zka ze balneologie 

v obci. Ne kdejs í  sta c í řný mineřa lní ch vod, c i la zen ske  přovozovný býlý demolova ný, 

nebo se zcela zme nil pu vodní  u c el, coz  vedlo k celkove mu u padku obce. To mu z e do-

kla dat i kř ivka osí dlení , kteřa  se za př ibliz ne  stolete  období  sní z ila z 250 budov na 

bezma la pe tinu (Wikimedia Foundation, 2018d). 

K dals í  devastaci v řa mci cele  lokalitý př ispe lo i nepř í lis  ořganizovane  obhospo-

dař ova ní  pu dý, kteře  naví c v 60. – 70. letech minule ho století  nařus ovalo řovnova hu 

cele ho ekosýste mu. Zejme na s lo o neu me řnou aplikaci hnojiv a celkove  za sahý do 

vodní ho řez imu. Situace eskalovala do te  dobý, nez  se do cele ho vý voje vloz il Český 

inspektorát lázní a zřídel, Praha a výhla sil v te to lokalite  ochřanne  pa smo Í. stupne . 

To zu z ilo moz nosti v oblasti obhospodař ova ní . O ne kolik let pozde ji býlo naví c cele  

př ilehle  u zemí  podle vla dní ho nař í zení  zař azeno do Chráněné přirozené akumulace 

vod Slavkovský les (Elc kneř a Pe c ek, 1994). 

Du lez itý m mezní kem přo mou přa ci jsou 90. le ta, kdý se v za jmove  lokalite  pod-

niklo nejve ts í  mnoz ství  přu zkumný ch přací . V dubnu řoku 1993 Ministerstvo zdra-

votnictví zadalo akciove  spolec nosti AQUATEST, – Stavební geologie, Praha hýdřoge-

ologicke  přa ce za u c elem řevize ochřanný ch pa sem v Mařia nskola zen ske m řegionu. 

Zada ní m býlo př edevs í m zí skat odbořne  podkladý přo zpř í sne ní  ochřanný ch opat-

ř ení  s př í mý m sankc ní m dopadem a př í padnou nutností  na přavý nez a doucí  situace. 

V řa mci přací  býl přoveden hýdřogeologický  přu zkum s cí lem zí ska ní  podkladu  k ř e-

s ení  ochřaný př í řodní ch mineřa lní ch vod (Elc kneř a Pe c ek, 1994). 



  Lokalita 

8 

 

Obec Přamený si u spolec nosti AQUATEST objednala přu zkumne  přa ce za u c e-

lem zí ska ní  podkladu  přo jí ma ní  př í řodní ch mineřa lní ch vod. Přa ce lokalizovali ne -

kolik kýselek s kvalitou výhovují cí  poz adavku m na mineřa lní  vodý (Pe c ek, 1994). 

V obci býlo výhloubeno 17 přu zkumný ch vřtu . V te to přa ci je zmí ne no 12 vřtný ch 

přací . Obec Přamený v 90. letech zí skala ves keře  podkladý přo zaha jení  vý stavbý 

vc etne  povolení  přo jí ma ní  mineřa lní ch vod (Wikimedia Foundation, 2018d). 

Í př es ves keře  přu zkumne  přa ce, kteře  v te to lokalite  přobe hlý, nedos lo k výbu-

dova ní  sta c í řný mineřa lní ch vod. Bojkot vý stavbý tehdý výví jeli ochřana ř i a obc an-

ska  sdřuz ení  (Houdek, 2009). Podle spřa vý CHKO Slavkovský  les se ale jedna  o dez-

infořmaci. Ochřana ř i me li vý hřadý pouze k př í stupový m silnicí m, kteře  svý m stavem 

nevýhovovali dopřave  te z ký ch na kladní ch vozidel. (Fiala, 2018) Obec Přamený fi-

nancovala hýdřogeologický  přu zkum, na kteře m se de-facto financ ne  výc eřpala. Pe-

ní ze, kteře  mohlý zpe tne  přu zkumne  přa ce zaplatit, nebýlo moz ne  přovozem sta -

c í řný zí skat. Obec Přamený se dostala na post nejzadluz ene js í  obce C eske  řepubliký. 

Dnes se tamní  stařostka a ne kteř í  obývatele  snaz í  o obnovu obce.  

1.2. Povodí 

1.2.1 Popis povodí 

Povodí  je du lez itý m aspektem v ota zce podzemní  vodý za jmove  lokalitý. Hýpo-

teticka  kontaminace povřchový ch vod bý me la př í mý  dopad na jakost vod podzem-

ní ch. Nejvý znamne js í m tokem v za jmove  lokalite  je Přamenský  potok.  

Za jmove  u zemí  se řozpřostí řa  v povodí  u seku Přamenske ho potoka (hýdřolo-

gicke  poř adí  1-13-02-006). Vodotec  přote ka  Slavkovský m lesem a je levostřanný m 

př í tokem ř eký Teple  (hýdřologicke  poř adí  1-13-02-001). Plocha povodí  Přamen-

ske ho potoka je 67,8 km2 a přu tok Q355 je výc í slen na 0,06 m3.s-1 (VU V TGM, 2018; 

Povodí  Ohř e, s.p., 2018). 

N-lete  přu toký Přamenske ho potoka jsou zpřacova ný v tabulce 1.1. 

Tabulka 1.1 – N-lete  přu toký Přamenske ho potoka 
N 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m3.s-1] 10 12 17 22 32 56 83 
(Zdřoj: Elc kneř a Pe c ek, 1994) 
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1.2.2 Srážky a teploty 

Za jmove  u zemí  se nale za  v Kařlovařske m křaji, jehoz  sřa z kový  u hřn přo řok 

2017 je zpřacova n v tabulce 1.2. Přocentní  u hřn opřoti nořma lu je výpoc í taný  z let 

1981–2010. Pouz ita  data pocha zí  z me ř ení  C HMU . 

Tabulka 1.2 – Přu me řný  sřa z kový  u hřn v Kařlovařske m křaji 

Srážkový úhrn v roce 2017 
Měsíc Í ÍÍ ÍÍ ÍÍÍ ÍV V VÍ VÍÍ VÍÍÍ ÍX XÍ XÍÍ Rok 
Úhrn  

srážek 
[mm] 

48 27 62 46 42 88 85 102 53 101 71 70 792 

% normálu 83 55 107 102 63 121 101 129 87 194 116 109 106 
(Zdřoj: C HMU , 2018) 

V tabulce 1.3 jsou zpřacova ný přu me řne  teplotý vzduchu přo jednotlive  me sí ce 

a jejich suma přo řok 2017. Teplotý jsou poplatne  přo u zemí  Kařlovařske ho křaje. 

Tabulka 1.3 – Přu me řne  teplotý v Kařlovařske m křaji 

Teploty v roce 2017 
Měsíc Í ÍÍ ÍÍ ÍÍÍ ÍV V VÍ VÍÍ VÍÍÍ ÍX XÍ XÍÍ Rok 

Teplota 
[°C] 

-5,8 0,6 4,8 5,6 12,6 16,7 16,9 16,7 10,1 8,8 2,8 -0,2 7,5 

Odchylka 
od norm. 

-3,4 2,3 2,9 -0,9 1,0 2,2 0,5 0,9 -1,6 1,8 0,9 1,3 0,7 

(Zdřoj: C HMU , 2018) 

Z teplotní ch u daju  z tabulký 2.1 lze výc í slit přu me řnou řoc ní  teplotu, kteřa  je be-

zma la 7,5 °C. Dlouhodoba  přu me řna  teplota na nejbliz s í  klimaticke  stanici v Mařia n-

ský ch La zní ch je 6 °C (Křa m et al., 2014). Me ř ení  v Mařia nský ch La zní ch ví ce odpo-

ví da  za jmove  lokalite , přoto dopořuc uji břa t jako vý chozí  přu me řnou teplotu přa ve  

z tamní  klimaticke  stanice. 

1.2.3 Hydrologická bilance povodí Pluhův bor 

Hřanice za jmove  lokalitý se př í mo dotý kají  povodí  na řodní  př í řodní  řezeřvace 

Pluhu v boř. Na u zemí  Pluhova bořu se nacha zí  me řný  př eliv na blí z e nespecifikova-

ne m toku, kde v letech 2002-2013 přobí hal kontinua lní  sbe ř dat přo výhodnocení  

hýdřologicke  bilance (Křa m et al., 2014). Přo u c elý te to přa ce je hýdřologicka  bilance 

povodí  Pluhova bořu blí zka  a lze ji c a stec ne  aplikovat i přo za jmovou lokalitu. 

Tabulka 1.4 zobřazuje přu me řne  řoc ní  sřa z ký z let 2002-2013 me ř ene  na dvou 

hýdřologický ch stanicí ch v Mařia nský ch La zní ch a v Pluhove  bořu. Na dřuhe m zmí -

ne ne m mí ste  naví c přobí halo me ř ení  odtoku, kteře  je takte z  uvedeno v tabulce 1.4. 
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Tabulka 1.4 – Sřa z ký a odtok v okolí  Mařia nský ch La zní  

Hydrologický rok 
Srážky 

(stanice ML) 
[mm.řok-1] 

Srážky (Pluhův bor) 
[mm.řok-1] 

Odtok (Pluhův bor) 
[mm.řok-1] 

2002 1084 1010 460 
2003 704 637 251 
2004 783 722 182 
2005 892 878 369 
2006 940 807 294 
2007 919 946 308 
2008 856 812 292 
2009 906 759 269 
2010 788 794 310 
2011 802 759 283 

2012 839 710 272 

2013 942 839 389 
(Zdřoj: Křa m, 2014) 

1.3. Geologické poměry 

Skalní  podklad u zemí  je tvoř en metabazitovou se řií . Př edevs í m se jedna  o amfi-

bolitý. Týto hořniný jsou bez pořozitý. Obe h podzemní  vodý je da n pouze přopust-

ností  puklinove  vý plne . Podloz ní  gřanitoidý (kýsele  magmaticke  hořniný) př edsta-

vují  celek s řelativne  přavidelnou puklinovou sí tí . K infiltřaci sřa z kový ch vod docha zí  

přa ve  na mí ste  vý chozu  te chto gřanitoidní ch hořnin. Metamořfní  obal gřanitoidní ch 

hořnin tvoř í  nepřopustný  střop. To se přojevuje tvořbou zamokř ený ch mí st a slatin-

ný ch ok. Zlomove  střuktuřý mají  přavde podobne  hlubs í  dřena z ní  dosah. Lze u nich 

tedý př edpokla dat řozsa hlou komunikaci s podzemní  vodou. Ve ve ts í ch hloubka ch 

se nacha zí  amfibolitý, kteře  býlý nejc aste ji popisovaný mi hořninami př i vřtný ch přa-

cí ch (Elc kneř a Pe c ek, 1994; Pe c ek, 1994). 

Amfibolit 

Ke vzniku amfibolitický ch hořnin dos lo př edevs í m metamořfo zou z bazický ch 

vývř elin (Hejtman, 1981). Př esne  stanovení  přvku  obsaz ený ch hořnina ch je přak-

tický nemoz ne . Amfibolý jsou tvoř ený př edevs í m amfibolem (přvký Ca, K, Fe, Mg, Al) 

a plagioklasem (Suk, 1979; Amfibol, 2018). Amfibolitý se be z ne  výskýtují  v bazic-

ký ch nebo ultřabazický ch komplexech (Hejtman, 1981; Suk, 1979).
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2. Hydrogeologické poměry a vodní zdroje 

V lokalite  obce Přamený a její m př ilehle m okolí  přobe hl teře nní  vý zkum, kteřý  

me l za cí l zmapovat lokalitu přo bliz s í  popis situace a výtvoř ení  mapove ho podkladu. 

Be hem te to akce býlo zjis te no, z e se na mí ste  dva z hledaný ch vřtu  jiz  nenacha zí . To 

potvřzuje i inteřnetový  př í spe vek na střa nka ch fiřmý Stavební geologie – Geosan, s.r.o 

o likvidaci vřtu  HV-4 a HV-5 (Dřbal, 2011). 

2.1 Hydrogeologie 

Obe h podzemní  vodý v za jmove m u zemí  je př í mo za vislý  na hýdřaulicke  vodi-

vosti puklinový ch vý plní  ve skalní m podkladu. Výdanosti dosahují  v přu me řu 0,01 

az  0,1 l.s-1. Metamořfitove  vý plne  lze oznac it za omezene  přopustne  az  nepřopustne . 

Podloz í  je moz ne  chařakteřizovat jako celek s řelativne  přavidelnou puklinovou sí tí , 

se kteřou je př í mo spojeno přoude ní  podzemní  vodý. Zř í dla v Přamenech jsou zř í -

delní  soustavou kýselek uvnitř  s iřoke  mařia nskola zen ske  zř í delní  oblasti. S jiný mi 

přamený te to střuktuřý mají  spolec ný  hlubinní  zdřoj oxidu uhlic ite ho. Ínfiltřac ní  c a st 

te to zř í delní  střuktuřý nelze zcela jasne  uřc it výmezit. Obe hý podzemní  vodý jsou 

mimo jine  předisponova ný sklonem nepřavidelne  hladiný podzemní  vodý, kteřa  je 

z ve ts í  c a sti spjata  s mořfologií  teře nu (Pe c ek 1994, 1996).  

Obřa zek 2.1 – Teře nní  model obce Přamený a její ho okolí  
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Na obřa zku 2.1 je zobřazen teře n za jmove  lokalitý vc etne  př edpokla dane ho 

sme řu přoude ní  povřchove  vodý. Akumulace mineřa lní  vodý se tvoř í  v hloubka ch 

okolo 80,0 – 150,0 m a jsou dotova ný sestupný m obe hem vodý z pokřývný ch střuk-

tuř př ilehlý ch svahu . Pod povřchem docha zí  k sýcení  oxidem uhlic itý m, kteřý  se tla-

kove  podí lí  na vzestupu přoplýne ne  vodý. Býlo přoto nutne  zabezpec it hýgienickou 

vhodnost a jakost př i přova de ní  hluboký ch za chýtu  mineřa lní  vodý na vý stupní ch 

cesta ch (Pe c ek 1994, 1996). 

2.2 Vrty 

V dals í ch kapitola ch jsou chařakteřizova ný jednotlive  vřtý výhloubene  v 90. le-

tech na u zemí  obce Přamený. Je přoto nutne  výsve tlit ne kteře  pojmý tý kají cí  se 

te chto hýdřogeologický ch přací  a popsat, jak se přova dí  a jak výpada  výstřojení  

te chto objektu . V te to přa ci nejsou zmí ne ný vs echný dřuhý vřtu  ani jejich přovedení . 

Je výzdviz eno pouze to, co se uplatní  př i dals í m popisu v te to přa ce. 

Označení průzkumných děl 

V – vřt na řazovotoc ivý  
J – hřt ja dřový  
H – hýdřogeologický  

Přo spřa vne  pochopení  oznac ení  přu zkumný ch de l uva dí m př í klad: HJ-1 (hýd-

řogeologický  vřt ja dřový  c í slo 1. 

Způsoby vrtání 

Rotační (rotarový) vrt  

Rotařový  sýste m vřta ní  lze uplatnit te me ř  u vs ech dřuhu  vřtu . Přovedení  je bez-

ja dřove  a docha zí  k ne mu vý hřadne  střojove  – vřtnou kolonou. Za kladní  sestava řo-

tařove  vřtne  koloný je na sledovna : 

• Motoř a řotac ní  stu l přo př enos sil na soutýc í , 
• vřtne  soutýc í , 
• dla to, 
• vý paz nice. 

Rotac ní  vřta ní  na řozdí l od ja dřove ho je týpicke  tí m, z e se hlava vřta ku př i ř í ze-

ne m tlaku na hořninu ota c í . Tí m se mateřia l řozřus uje a na povřch se př í mý m nebo 

nepř í mý m přoplachem výna s í  nestmelene  kusý odte z ený ch zeminý c i hořnin. Př í mý  

přoplach se přova dí  vřtnou kolonou a mateřia l je výna s en v přostořu mezi kolonou 
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a ste nou vřtu. Nepř í mý  přoplach přobí ha  opac ný m sme řem (Chamřa, 1986). Vý plach 

zde plní  za kladní  funkce – výna s ení  mateřia lu, c is te ní  c elbý a v ne kteřý ch př í padech 

zajis ťuje hýdřostatický m tlakem stabilitu vřtu (Klempa et. al., 2011). 

Jádrový vrt 

U vřtu ja dřove ho lze v př í pade  tvřdý ch hořnin výjmout celistvý  kus – ja dřo. Je 

přoto vhodne  přo u c elý inz ený řskogeologicke ho přu zkumu. Vřtný m na střojem je 

zde vřtna  kořunka, kteřa  hořniný řozpojuje po její m obvodu. Na ní  je př ipojena ja -

dřovnice – ochřanný  obal ja dřa. Ja dřovnice ma  jen o ne co ve ts í  přu me ř nez  u ko-

řunký, abý do ní  mohlo ja dřo volne  vstupovat (Chamřa, 1986). Skladba vřtne  koloný 

přo ja dřove  vřta ní  je jinak přincipia lne  shodna  s kolonou řotac ní . Na vřtne  soustřojí  

je nutne  aplikovat dostatec ný  křoutí cí  moment z motořu a zate z ovat vřtnou ko-

řunku, abý býl na vřtaný  mateřia l výví jen dostatec ný  tlak. U tohoto zpu sobu hlou-

bení  se spí s e uplatní  př í mý  přoplach (Klempa et. al., 2011).  

Vystrojení vrtu 

Přo objektivní  přu zkum je u vřtu nutne  eliminovat nez a doucí  př í toký povřcho-

vý ch vod a me lký ch podzemní ch vod, kteře  zasakují  do pu dý po des tí ch. Vřt je tedý 

obvýkle do uřc ite  hloubký výstřojen paz nicí  z PE nebo oceli. Paz nice je z vne js ku do-

te sn ova na kac í řkem, pí skem, jí lem nebo je vý střoj cementova na. Vý střoj mu z e bý t 

peřfořova na přo jí ma ní  vodý v za jmový ch mí stech ve veřtika lní m přofilu (Klempa et. 

al., 2011). U stí  paz nice je osazeno zhlaví m jako opatř ení  přoti neopřa vne ne mu vnik-

nutí . Zhlaví  je upřaveno dle u c elu vřtu. Mu z e zde bý t ventil c i př í mo osazena  sonda 

přo sledova ní  vodní  hladiný.  

2.2.1 Rekognoskace vrtných prací v regionu obce Prameny 

Vrt HJ-1 (S-JTSK / Křovák: Y = 863262.80, X = 1029572.00) 

Vřt HJ-1 se nacha zí  v intřavila nu obce Přamený na její m jihoza padní m okřaji na 

přave m bř ehu Přamenske ho potoka. Na obř. 2.2 lze pozořovat, z e se jedna  o př eto-

kový  tlakový  vřt. Mí sto není  oznac eno z a dnou infořmac ní  tabulí  ani zajis te no přoti 

neopřa vne ne  manipulaci. Objekt je situova n nedaleko Hublova přamene. 

Cí lem vřtu HJ-1 býlo ove ř it chařakteř podpovřchový ch anoma lií  zjis te ný ch geo-

fýzika lní m přu zkumem. Jako ve ts ina dals í ch vřtu , býl umí ste n dle př edcha zejí cí ho 
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geofýzika lní ho popisu u zemí . Př estoz e je vřt oznac en jako ja dřový , do hloubký 30,0 

m pod povřchem přobí halý přa ce př í klepový m zpu sobem bez vý nosu ja dřa. Z te to 

u řovne  az  ke dnu pokřac ovalo hloubení  ja dřove . Od ko tý -50,0 m od sřovna vací  řo-

viný umí ste ne  na povřchu se zmens uje přu me ř vřtu z pu vodní ch 137 mm na 76 mm 

a pokřac uje az  na dno na u řovni -100,0 m. Vřt svojí  chařakteřistikou spada  do kate-

gořie vřtu  mapovací ch c i střuktuřní ch, kteře  se od sebe lis í  pouze hloubkami a v př í -

pade  střuktuřní ch vřtu  př í sne js í mi poz adavký na přova de ní . Vřt upř esnil polohu 

dřena z ní ch sýste mu  zř í delní  střuktuřý v obci a její m okolí . Na objektu býla defino-

va na 3 mí sta – pořuchý jemnozřnne ho amfibolitu (17,0-22,0 m, 58,0-75,0 m a 94,0 

– 99,5 m), na kteře  jsou majořitne  va za ný př í toký vodý do vřtu. To býlo patřne  jiz  př i 

hloubní  a pote  potvřzeno kařota z ní m me ř ení m, hýdřodýnamickou zkous kou a da le 

ove ř eno ze střuktuřý vřtne ho ja dřa. U dals í ch vřtný ch přací  býlý zaznamena ný ob-

dobne  jevý (pořuchý hořnin v podloz í ). Ve ve ts ine  př í padu  se jednalo o amfibolit. 

Chemicke  sloz ení  vodý poukazuje na uřc itou zona lnost ve veřtika lní m sme řu (viz 

vý s e zmin ovane  dřena z ní  sýste mý). Jednořa zove  zde býla zjis te na výsoka  koncen-

třace řadonu 1000,0 Bq/l.  Tento jev si lze vzhledem k nedoloz ene mu vý skýtu řadi-

oaktivní ch (da le jen RA) mineřa lu  v hořnine  výkla dat dve ma zpu sobý. Jedna  se buďto 

o loka lní  hlubinný  pu vod řadonu, nebo mu z e jí t o obe h vodý situovaný  v blí zkosti RA 

mineřa lu  da l od mí sta skutec ne ho přu zkumu v nejme lc í m dřena z ní m sýste mu zř í -

delní  střuktuřý. Zhotovitel přu zkumne ho vřtu navřhuje z du vodu vý řazný ch plýno-

vý ch přojevu  řealizace s iřs í ch vřtný ch přu me řu  přo př í padne  jí mací  objektý (Pe c ek, 

1994; Klempa et. al., 2011). 

Obřa zek 2.2 – Vřt HJ-1 
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Vrt HJ-2 (S-JTSK / Křovák: Y = 863809.60, X = 1029636.20) 

Vřt s oznac ení m HJ-2 se nacha zí  na za padní m okřaji obce Přamený ne kolik me-

třu  od zdemolovane ho pavilonu Vincentova přamene a objektu s oznac ení m HV-10. 

Stav patřný  z obř. 2.3 je obdobný  objektu HJ-1. Chýbí  zde ne kolik s řoubu  upevn ují -

cí ch zhlaví  na konec ocelove  paz nice. Podle přovedení  zhlaví  lze usuzovat, z e se jedna  

o vřt tlakový  – př etokový . Vzhledem k aktua lní mu stavu z vřtu kontinua lne  unika  ne-

zapa chají cí  a po vdechnutí  dusí cí  plýn, přavde podobne  CO2. Tuto hýpote zu podpo-

řuje i za znam v za ve řec ne  zpřa ve  spolec nosti AQUATEST, a.s. Ten zaznamena va  vodu 

znac ne  přoplýne nou přa ve  touto slouc eninou. Be hem hloubení  dos lo k ne kolika 

eřupcí m. Přo př edstavu tato eřupce výmřs tila c eřpadlo na povřch (Pe c ek, 1994). Vřt 

stejne  jako vý s e zmin ovaný  HJ-1 není  nijak oznac ený  nebo oplocený . 

Objekt býl situova n na za klade  hýdřogeologicke ho mapova ní . Vřt býl výhlouben 

200 m pod u řoven  teře nu. Obdobne  jako v př í pade  HJ-1 býla i zde pouz ita metoda 

bezja dřove ho vřta ní  do hloubký 30 m a da le býl přu be h řotac ní  s vý nosem ja dřa. Vřt 

HJ-2 definoval studenou kýselku týpu Ca-Mg-HCO3 s vý znamný  obsahem řozpus te -

ne ho hoř c í ku. Výs s í  obsah Mg2+ mu z e bý t zapř í c ine n i mineřalizací  zaznamenaný mi 

vloz kami a z ilkami hadce v mí stech male ho př í toku podzemní  vodý do vřtu (Pe c ek, 

1994).  

Obřa zek 2.3 – Vřt HJ-2 
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Vrt HJ-3 (S-JTSK / Křovák: Y = 863641.60, X = 1029704.20) 

Objekt HJ-3 býl výhlouben v bezpřostř ední  blí zkosti Rudolfova a Giselina přa-

mene př í mo v ařea lu obnovene ho la zen ske ho pařku. Vřt je oznac en spřejem př í mo 

pod zhlaví m. Stav zhlaví  je vzhledem k obnove  pařku v Přamenech v o ne co leps í m 

stavu, nez  vřtý HJ-1 a HJ-2. Stav objektu je patřný  z obřa zku 2.4. 

 
Obřa zek 2.4 – Vřt HJ-3 

Vřt býl situova n do zo ný pořus ený ch az  řozdřcený .ch amfibolitu . Př i vřta ní  do 

hloubký 30,0 m dos lo k jeho zavalení  v metřa z i 15,0 – 30,0 m. V hloubce 9,0 – 14,0 

m býl zachýcen př í tok kýselký dobře  jakosti ve smýslu mikřobiologicke m i chemic-

ke m. To př ispe lo k řozhodnutí , z e pu vodne  zamý s lený  pozořovací  vřt býl př ehodno-

cen a výstřojen na vřt jí mací  (Pec ek, 1994, 1996). 

Vrt HJ-3A (S-JTSK / Křovák: Y = 863650.00, X = 1029711.50)  

Vzhled a stav zhlaví  vřtu není  moz ne  popsat. Jak je patřne  na obřa zku 2.5 je chřa -

ne n kovovou skř í ní . Objekt se nacha zí  v ařea lu obnovene ho la zen ske ho pařku. 

Pu vodní  za me ř býlo výstřojit vřt HJ-3 jako pozořovací . Vzhledem k vý s e uvede-

ný m u daju m o zavalení  býl jako přu zkumne  jí mací  vřt jen o pa ř metřu  da l výhlouben 

vřt HJ-3A. Tato hýdřogeologicka  přa ce zaznamenala výs s í  koncentřace řadonu v po-

vřchový ch voda ch zř í delní ch střuktuř v obci Přamený. Do u řovne  4,0 m pod povř-

chem býl vřt hlouben do pí sc itojí lovite  hlí ný. Da le býl zaznamena n do u řovne  37,0 m 

silne  alteřovaný  (pos kozený ) amfibolit. V hloubce cca 75,0 býlý zaznamena ný inten-

zivní  plýnove  přojevý. Vý řazne js í  př í toký podzemní ch vod býlý přoka za ný v metřa -

z í ch 40,0 – 45,0, 88,0 – 90,5 a 95,0 – 97,5 m.  
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Obřa zek 2.5 – Vřt HJ-3A 

Vrty HV-4 a HV-5 (S-JTSK/Křovák: Y = 863610.80, X = 1029713.40; 

Y = 863566.60, X = 1029709.20) 

Oba hýdřogeologicke  vřtý býlý situova ný do přostořu nevýuz í vane  na dřz e na 

přave m bř ehu Přamenske ho potoka poblí z  HV-3 a HV-3A. Usta lena  výdatnost te chto 

vodní ch zdřoju  býla stanovena na 2,0 l.s-1. Př i hýdřodýnamický ch zkous ka ch nebýlo 

přoka za no ovlivne ní  okolní ch zdřoju  (Pe c ek, 1996). Objektý býlý výstřojený jako jí -

mací . Oba vřtý splnilý svu j přu zkumný  cí l a př edstavovalý přo z ivotní  přostř edí  a 

zř í delní  střuktuřu potencia lní  řizika. Z te chto du vodu  býlo řozhodnuto, z e se řoku 

2011 hýdřogeologicke  přa ce zlikvidují . Likvidac ní  přa ce spoc í valý v cementaci vřt-

ne ho stvolu, odř í znutí  zhlaví  cca 1,0 m pod u řovní  teře nu a přovedení  betonove  

deský na mí ste  výu ste ní  vřtu. Deska býla na konci přací  zahřnuta vý kopkem (Dřbal, 

2011). 

HV-6 (S-JTSK / Křovák: Y = 863368.40, X = 1029583.80) 

Vřt HV-6 je situova n na přave m bř ehu Přamenske ho potoka na obecní m po-

zemku. Na tlakove m zhlaví  vřtu na obřa zku 2.6 je patřný  u nik zachýcene  podzemní  

vodý. Vřt není  oznac en ani oplocen. 

Jí mací  objekt HV-6 býl hlouben do konec ne  hloubký 100,0 m jako přu zkumne  

jí mací  vřt. Př evla dají cí  hořninou zachýcenou př i vřtný ch přací ch býl amfibolit v řu z-

ný ch stupní ch alteřace stanovený  kařota z ní m me ř ení m. Př í toký mineřa lní  vodý býlý 

zjis te ný v hloubka ch 19,0, 21,0, 25,5, 66,5, 80,3 a 91,3 m. Vý řon CO2 býl popsa n 

v hloubka ch 80,3 a 90,0 m. Z du vodu hýgienicke ho zabezpec ení  býlo nutne  mezi-

křuz í  vřtu zajistit cementací  az  na pevný  skalní  podklad v hloubce 5,0 m. Po uvedení  

vřtu do přovozu – výstřojení , zac ala ze zhlaví  výte kat přoplýne na  mineřa lní  voda 
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s obsahem CO2 cca 2,7 g.l-1. Vřt př i hloubení  nařazil vý stup Bařochový kýselký výve -

řají cí  nedaleko od mí sta přova de ní  vřtný ch přací  (Pe c ek, 1996). 

 
Obřa zek 2.6 – Vřt HV-6 

HV-7 (S-JTSK / Křovák: Y = 863420.80, X = 1029600.30) 

Vřt HV-7 není  nijak oznac ený  ani zajis te n přoti neopřa vne ne  manipulaci na 

zhlaví  vřtu. Vřt je situova n poblí z  silnice z obce Přamený do Mařia nský ch La zní . 

Vzhled objektu je patřný  z obřa zku 2.7. 

 
Obřa zek 2.7 – Vřt HV-7 

HV-7 býl hlouben do konec ne  hloubký 100,0 m a výstřojen k jí ma ní  podzemní  

vodý. V mocnosti cca 4,0 m býlý zastiz ený jí lovo-pí sc ite  az  kamenite  hlí ný. Hloube ji 

ve vřtu se nacha zí  amfibolit v řu zne m stupni alteřace. V metřa z i 28,0 – 30,0 m 

a 31,5 – 33,0 m býlý zme ř ený hořniný se zvý s enou př iřozenou řadioaktivitou ve 
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sřovna ní  s okolní mi hořninami (cca 15x výs s í ). Nejvýdatne js í  př í toký podzemní  

vodý se va z ou k hloubka m 16,0, 18,0, 41,6 a 44,0 m. Vý řoný plýnu do vřtu býlý za-

znamena ný v hloubkový ch inteřvalech 41,0 – 44,0 m a 83,0 – 86,0 m. Geologicke  po-

me řý zjis te ne  vřtem HV-7 jsou sřovnatelne  s objektem HV-6 (Pe c ek, 1996). 

HV-9 (S-JTSK / Křovák: Y = 863312.80, X = 1029296.70) 

Objekt vřtu HV-9 naleznete na přave m bř ehu nepojmenovane  vodotec e na ořne  

pu de , seveřne  od silnice sme řem do obce Kladska . Objekt není  nijak zajis te n přoti 

neopřa vne ne  manipulaci. Oznac ení  chýbí . Stav zhlaví  je patřný  z obřa zku 2.8. 

Do hloubký 2,5 m pod teře nem býlý zastiz ený pokřývne  u tvařý – jí lovo-pí sc ite  

az  jí lovite  hlí ný. Př evla dají cí  hořninou je amfibolit. Zvý s ený  obsah oxidu uhlic ite ho 

ve vode  nebýl potvřzen. Hýdřochemický mi zkous kami býla voda výhodnocena jako 

přosta  voda po u přava ch (odz elezova ní  a sní z ení  koncentřace řadonu) vhodna  přo 

pitne  u c elý. Vřt HV-9 se jeví  jako vhodný  dopln ují cí m zdřojem přo jí ma ní  pitne  vodý 

přo obce Přamený (Pe c ek, 1996). 

 
Obřa zek 2.8 – Vřt HV-9 

HV-10 (S-JTSK / Křovák: Y = 863821.90, X = 1029620.60) 

Objekt HV-10 se nacha zí  mezi devastovanou jí mkou Vincentova přamene a vř-

tem HJ-2. Z obřa zku HV-10 je patřne , z e na vřtu v neda vne  dobe  (datova no k dubnu 

2018) přobí halý přu zkumne  přa ce. Zhlaví  je opatř eno nový mi s řoubý. Be hem přv-

ní ho teře nní ho přu zkumu býla na tomto mí ste  zaznamena na stavební  bun ka posta-

vena  př í mo nad zhlaví m vřtu. Dosud nebýlo ve zveř ejne ný ch zpřa va ch popsa no, jake  

přa ce zde býlý přova de ný. Na obřa zku 2.9 lze vide t vřt po odstřane ní  stavební  bun ký. 
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Obřa zek 2.9 – Vřt HV-10 

Jí mací  objekt HV-10 býl situova n na za klade  geofýzika lní ho me ř ení  tak, abý na 

vý stupní  ceste  zachýtil zdřoj př í řodní  le c ive  vodý zachýcene  vřtem HJ-2 a me lce jí m-

kou přamene Vincent. Vřt býl hlouben do konec ne  hloubký 120,0 m. Kařota z ní m me -

ř ení m býl zaznamena n př edevs í m amfibolit v řu zný ch stupní ch alteřace. Hlavní  př í -

toký mineřa lní  vodý býlý zjis te ný v metřa z i 35,0, 46,0, 48,0, 86,0 – 89,9 a 107,0 m. 

Od nařaz ení  hloubký 45,0 m nastalý ve vřtu znac ne  eřupce. Dals í m hloubení m 

eřupce př es lý v pulzaci hladiný vodý. Vřt je z tohoto du vodu uzavř en plýnote sný m 

zhlaví m. Fina lní  přu zkum te to c a sti zř í delní  střuktuřý býl odloz en do fina lní  fa ze 

hýdřogeologický ch přu zkumu  (Pe c ek, 1996).  

HV-11 (S-JTSK / Křovák: Y = 862748.08, X = 1029342.35) 

Vřt HV-11 se nale za  na leve m bř ehu Přamenske ho potoka v blí zkosti objektu 

C OV obce Přamený. R es ení  zhlaví  je patřne  na obřa zku 2.10. 

 
Obřa zek 2.10 – Vřt HV-11 
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Pokřýv je zde tvoř en s te řkopí ský o mocnosti 3,0 m př ekřýte  0,7 m mocnou vřst-

vou hne doc eřne  slatinne  zeminý. Do konec ne  hloubký 80,0 m zde býlý zaznamena ný 

amfibolitý silne  alteřovane . Vřt býl výstřojen do hloubký 67,5 m AC (antikořozní  

ocel) paz nicí . Zachýcena býla va penato-hoř ec nato-hýdřogenuhlic itanova  kýselka. 

(Pe c ek, 1996). 

HV-12 (S-JTSK / Křovák: Y = 862598.82, X = 1029407.49) 

Vřt HV-12 se nacha zí  podobne  jako HV-11 v bezpřostř ední  blí zkosti C OV obce 

Přamený na leve m bř ehu Přamenske ho potoka. Objekt je patřný  z obřa zku 2.11. 

Vřt HV-12 býl situova n na za klade  hýdřogeologický ch vý sledku  zaznamenaný ch 

na HV-11 a zastihl obdobne  hýdřogeologicke  a geologicke  pome řý. Vřt býl hlouben 

do hloubký 90,0 m a výstřojen jako jí mací . Vřt je výstřojen do hloubký 88,0 m AC 

paz nicí . Vřtanou hořninou býl př edevs í m amfibolit. Analý zou mineřa lní  vodý býla 

zaznamena na va penato-hoř ec nato-hýdřogenuhlic itanova  kýselka. 

 
Obřa zek 2.11 – Vřt HV-12 

Opatření 

Vřtne  přa ce, kteře  splnilý svu j přu zkumný  u c el, nebo se nada le neuvaz uje o jejich 

výuz ití  přo jí ma ní  podzemní  vodý, je vhodne  zlikvidovat na za klade  ustanovení  § 

odst. 3 za kona C NR c . 62/1988 Sb., o geologický ch přací ch. Přa ce souvisejí cí  s li-

kvidací  svislý ch jí mací ch objektu  (vřtu ) spoc í vají  ve výplne ní  vřtne ho stvolu cemen-

tací , odř í znutí  vřchní  c a sti cca 1,0 - 2,0 m pod teře nem a zakřýtí  betonovou deskou 

(Dřbal, 2011). O likvidaci musí  řozhodnout pove ř ený  hýdřogeolog.  

Na obrázcích 2.12 a 2.13 jsou zachyceny vrtné práce na terénní a situační 

mapě. Vrtné práce jsou zakresleny dle skutečných souřadnic (S-JTSK / Křo-

vák). 
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3. Stáčírna minerálních vod 

Jednou z moz ností  výuz ití  sta vají cí ch jí mací ch objektu  podzemní ch vod je výbu-

dova ní  sta c í řný mineřa lní ch vod, o kteřou se obec v histořii jiz  pokous ela. Vzhledem 

k tomu, z e zpřa va o bojkotu vý stavbý ze střaný CHKO Slavkovského lesa býla mýlna  

(Fiala, 2018), nabí zí  se mýs lenku sta c í řný obnovit. Dals í m du kazem, z e lze v CHKO 

Slavkovský  les postavit fungují cí  stavbu k lahvova ní  mineřa lní ch vod, mu z e bý t ob-

jekt sta c í řný Magnesia, kteřý  se v te to oblasti take  nacha zí  (Wikimedia Foundation, 

2018a). Skutec ný  du vod, přoc  pu vodní  přojekt investoř odmí tl, se tý kal financ ní ch 

přostř edku , kteře  ne kdejs í  stařosta poz adoval. CHKO Slavkovský les se k za me řu vý -

stavbý sta c í řný mineřa lní ch vod stave la kladne . Upozořn ovala pouze na nevýhovu-

jí cí  stav silnic do obce (Fiala, 2018). 

Stanovení  mineřa lní ch vod a zpu sobý nakla da ní  s nimi jsou obsaz ený ve vý-

hla s ce c . 423/2001 Sb. Ministeřstva zdřavotnictví , kterou se stanoví způsob a rozsah 

hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další po-

drobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčeb-

ných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů 

a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírod-

ních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vý-

hla s ka o zdřojí ch a la zní ch). 

Mineřa lní  vodý lze popsat jako podzemní  vodý, kteře  se svý mi fýzika lní mi a che-

mický mi vlastnostmi znatelne  lis í  od podzemní ch vod přostý ch (Křa sný , 2012). Mi-

neřa lní  vodý mohou bý t pouz itý např . k le c ebný m u c elu m, nebo k lahvova ní . Jední m 

z hlavní ch křite řií , kteřa  odlis ují  přoste  podzemní  vodý od vod mineřa lní ch je cel-

kova  mineřalizace výs s í  nez  1000 mg.l-1 (Pitteř, 2015). Výhla s ka c . 423/2001 Sb. 

o la zní ch a zdřojí ch řozde luje vodu podle mineřalizace do pe ti kategořií  dle celkove  

mineřalizace: 

• velmi slavě mineralizované s celkovou mineřalizací  do 50 mg.l-1, 
• slabě mineralizované s celkovou mineřalizací  50 mg.l-1 – 500 mg.l-1, 
• středně mineralizované s celkovou mineřalizací  500 mg.l-1 – 1500 mg.l-1, 
• silně mineralizované s celkovou mineřalizací  1500 mg.l-1 – 5000 mg.l-1, 
• velmi silně mineralizované s celkovou mineřalizací  na 5000 mg.l-1. 
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Dals í  pařametřý mineřa lní ch vod, kteře  mohou bý t poplatne  přo tuto přa ci jsou 

na sledují cí : 

• obsah CO2 minima lne  1000 mg.l-1 
• obsah přo zdřaví  vý znamne ho chemicke ho přvku 
• řadioaktivita př es 1,5 kBq/l 

Mineřa lní  voda tedý musí  spln ovat alespon  jeden z te chto pařametřu  (Pitteř, 

2015). 

3.1 Hydrochemické poměry 

3.1.1 Archivní odběry z devadesátých let 

Přo pochopení  obřazove ho mateřia lu v te to kapitole je zde uveden popis Pipe-

řova diagřamu. 

Piperův diagram 

Výhodnocení  labořatořní ch zkous ek je doplne no naví c o gřaficke  zpřacova ní  foř-

mou Pipeřova diagřamu, kteřý  poskýtuje př ehled řovnova hý iontu  ve voda ch. Pipe-

řu v diagřam tvoř í  dva ní z e poloz ene  třoju helní kove  diagřamý a nad nimi jeden ko-

soc tveřec ný  diagřam. Do třoju helní ku vlevo se výna s í  kationtý (Ca+, Mg,+ Na++K+), 

dřuhý  třoju helní k slouz í  k výnesení  aniontu  (Cl-, HCO3-, CO32-, SO42-). Kosoc tveřec ný  

diagřam se uplatní  přo zobřazení  souc tu ne kteřý ch iontu . Hodnotý jsou uva de ný 

v přocentech z celkove  sumý iontu  ve vode , řesp. vzořku. Přo bliz s í  pochopení  Pipe-

řova diagřamu mu z e poslouz it obřa zek 3.1, na kteře m jsou zna zořne ný jednotlive  

dominantní  iontý. Podle bodu  výnesený ch do diagřamu mu z eme uřc it např . týp zkou-

mane  vodý. 

Jak je moz ne  z diagřamu poznat, dominantní m přvkem v oblasti A je va pní k. Ob-

last D na lez í  sodí ku a dřaslí ku. Hoř c í k zaují ma  oblast C. Oblast oznac ena  pí smenem 

B nena lez í  z a dne mu z vý s e uvedený ch přvku , řesp. iontu . Analogický lze popsat 

přavý  „aniontový “ třoju helní k, ve kteře m oblast E, F, G na lez í  v poř adí  souc tu uhlic i-

tanový ch a hýdřogenuhlic itanový ch iontu , da le pak sí řanový m a chlořidový m ion-

tu m. Oblast H podobne  jako oblast B nena lez í  z a dne mu aniontu. Kosoc tveřec na  c a st 

Pipeřova diagřamu, př ipada  souc tu ne kteřý ch iontu  tak, jak je zobřazeno na ob-
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řa zku 3.2. Zakřeslení m vs ech poz adovaný ch iontu  do třoju helní ku  a výnesení m řov-

nobe z ek přocha zejí cí ch přa ve  te mito bodý vznikne přu sec í k na lez í cí  jedne  z c í slova-

ný ch oblastí . Oblast 5 na lez í  hoř ec natý m a hýdřogenuhlic itanový m iontu m, oblast 

6 va penatý m a chlořidový m iontu m, oblast 7 sodí kový m a chlořidový m iontu m, ob-

last 8 sodí kový m a hýdřogenuhlic itanový m iontu m a nakonec oblasti s c í slem 

9 nelze střiktne  př iř adit z a dne mu z iontu  (Neumann, 2012; Wikimedia Foundation, 

2018c). 

Obřa zek 3.1 – Nevýplne ný  Pipeřu v diagřam vc etne  význac ený ch oblastí  iontove  dominance  
(Zdřoj: Wikimedia Foundation) 

Rozbořý z řoku 2018 v kapitole 3.1.2 Hydrochemický rozbor vody z roku 2018 na-

sve dc ují  tomu, z e vodý zř í delní  střuktuřý Přamený bohate  na řozpus te ne  iontý a tedý 

tý, kteře  bý mohlý bý t sta c ený, nebo výuz í va ný k la zen ský m přoceduřa m, jsou př ed-

nostne  zachýcene  vřtný mi přacemi. Tato podkapitola se přoto ve nuje ne kteřý m hýd-

řogeologický m vřtu m z období  90. let. Spolec nost AQUATEST, a.s. tehdý přovedla 

komplexní  chemicke  analý zý, vc etne  stanovení  obsahu řozpus te ný ch la tek. Přa ce 

býlý přova de ný př í mo za u c elem posouzení  vhodnosti vodý k lahvova ní  a k balneo-

logický m aplikací m (Pe c ek, 1994). Ze za ve řec ný ch přací  přovedený ch fiřmou 

AQUATEST, a.s. býlý výbřa ný tř i vřtý, kteře  bý mohlý bý t buďto ve sme si anebo samo-

statne  výuz itý k plne ní  do spotř ebitelský ch obalu . 
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Hlavní m za me řem te to kapitolý je uka zat ne kteře  vřtý, kde býlý v 90. letech za-

chýcený podzemní  vodý s vý znamný m obsahem řozpus te ný ch mineřa lní ch la tek. 

Tí m se mýslí  vodý, kteře  bý mohli bý t samostatne  nebo ve sme si uvedený na třh jako 

konkuřenceschopne  př í řodní  mineřa lní  vodý. Přo týto u c elý jsou zmí ne ný v tabulce 

3.1 řozbořý kýselek zachýcený ch vřtý HJ-2, HJ-3, HJ-3A. V tomto ohledu je vý znamný  

i vý s e zmin ovaný  vřt HV-6 v tabulce 3.2.  

Na obřa zku 3.2 lze pozořovat iontovou řovnova hu vodý zachýcene  ve vřtech     

HJ-2, HJ-3, HJ-3A, HV-4, HV-6, HV-7, HV-11 a HV-12. Zkous ký býlý přova de ne  v letech 

1993 az  1994 (Pe c ek, 1994; Elc kneř a Pe c ek, 1994, Pe c ek a Lukes  1994). Podle dia-

gřamu lze vodý zař adit do skupiný hoř ec nato-va penato-hýdřogenuhlic itanový ch 

nebo va penato-hoř ec nato-hýdřogenuhlic itanový ch kýselek. 

Tabulka 3.1 – Íontove  sloz ení  v podzemní ch voda ch zachýcený ch ne kteřý mi vřtý v obci Přamený 

Vrt Typ CO2 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑
− 𝐒𝐎𝟒

𝟐− 
Celk. 

miner. 

HJ-2 
Mg-Ca-
HCO3 

2500,0 230,3 255,7 37,4 20,9 5,30 2094,0 28,80 2741,4 

HJ-3 
Ca-Mg-
HCO3 

2790,0 42,80 62,10 25,0 5,68 2,68 502,8 19,30 693,1 

HJ-
3A 

Ca-Mg-
HCO3 

2825,0 47,70 76,69 14,45 2,71 2,07 557,6 22,07 859,0 

HV-7 
Ca-Mg-
HCO3 

2629,0 40,49 61,60 13,12 3,84 1,55 443,1 21,78 719,0 

[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l 
(Zdřoj: Pe c ek, 1994, 1996) 

Ne kteře  zachýcene  podzemní  vodý bý dnes podle výhla s ký c . 423/2001 Sb o la z-

ní ch a zdřojí ch nebýlo moz ne  z hlediska celkove  mineřalizace klasifikovat jako mi-

neřa lní  vodý. Vývřací  to az  obsah CO2, kteřý  se v za sade  pohýbuje př es 1 g.l-1. U ve t-

s iný kýselek se jedna  o hodnotý az  2 g.l-1 (Pe c ek, 1996).  

Tabulka 3.2 – Íontý ve vzořku HV-6 (1995) 

Typ 
kyselky 

CO2 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑
− 𝐒𝐎𝟒

𝟐− 
Celková 

mine-
ral. 

Mg-Ca-
HCO3 

2515,0 47,7 76,69 14,45 2,71 2,07 557,6 22,07 859,0 

[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l 
(Zdřoj: Pe c ek, 1996) 

Podzemní  voda nejbohats í  př edevs í m na iontý hoř c í ku a va pní ku býla zachýcena 

ve vřtu oznac ene m jako HV-2. Vzořký z tohoto objektu výkazovalý obecne  nejvýs s í  

obsah iontový ch la tek výjma manganu (Mn2+). Obsah iontu  Mn2+ ve vode  z vřtu HJ-1 
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býl stanoven na 1,91 mg/l (Pe c ek, 1994, 1996). Vs echný zmin ovane  kýselký jsou hý-

potonicke , tzn. kýselký s osmotický m tlakem mens í m nez  710 kPa (Pe c ek 1994, 

1996). 

Přo zamý s lene  jí ma ní  podzemní ch vod za u c elem lahvova ní  nebo k balneologic-

ký m přoceduřa m býlý tedý podne tem podzemní  vodý zachýcene  vřtý HV-7, HV-6, HJ-

2, HJ-3 a HJ-3A. Býlo tak uc ine no na za klade  hýdřochemický ch řozbořu  z 90. let. Je 

tedý vhodne  řozboř vodý opakovat. Aktua lní  vý sledký se mohou lis it. 

Souř adnice výbřaný ch vřtu  se nacha zí  v kapitole 3.4.2 Zdroje minerální vody, po-

žadavky na vybavení a dopravu vody v tabulce 3.13. 

 
Obřa zek 3.2 – Pipeřu v diagřam podzemní ch vod v Přamenech zachýcený ch vřtý 

(Zdřoj dat přo zpřacova ní  diagřamu: Pe c ek, 1994; Elc kneř a Pe c ek, 1994, Pe c ek a Lukes  1994, Pe c ek 
1996) 
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3.1.2 Hydrochemický rozbor vody z roku 2018 

V za jmove  lokalite  přobe hl odbe ř vzořku  vodý za u c elem hýdřochemicke ho 

zhodnocení  podzemní  vodý datovaný  k dubnu řoku 2018. Na za klade  př edchozí ho 

poz adavku na tř i obsahove  řozdí lna  odbe řna  mí sta býlý výbřa ný tř i objektý. Přvní  

odbe ř přobe hl př í mo na podchýcene m vý řonu kýselký Gisela z male ho objektu v bý -

vale m la zen ske m pařku. Dřuhý  ze vzořku  pocha zí  z nepodchýcene ho vý řonu kýselký 

u Přamenske ho potoka na vzdus ní m lí ci hřa ze ne kdejs í  poz a řní  na dřz e. A konec ne  

tř etí  odbe ř přobe hl na vřtu HV-6, ze kteře ho vzhledem k nete snosti zhlaví  kontinu-

a lne  unika  male  mnoz ství  vodý. Hýdřochemickou labořatořní  zkous ku přovedla spo-

lec nost AQUATEST, a.s. 

Kýselka Gisela býla př i odbe řu c iřa , bez vý řazne ho za pachu a slabe  přoplýne na . 

Podchýcený  vý ve ř v dobe  odbe řu slabe  pulsoval. Objekt se nacha zí  v bý vale m la zen -

ske m pařku obce Přamený a na stejne m mí ste  je výveden př etok podchýcene ho přa-

mene Rudolf. 

Př etok u patý poz a řní  na dřz e býl kontinua lní . Odebí řana  voda býla c iřa , bez za -

pachu a slabe  přoplýne na . Př i otevř ení  vzořkovnice s vodou býlo slýs el slabe  zasý-

c ení . Mí sto odbe řu je zachýcene  na obřa zku 3.3 a nacha zí  se ne kolik desí tek metřu  

od př etoku kýselek Gisela a Rudolf na přave m bř ehu Přamenske ho potoka. 

Obřa zek 3.3 – Vý řon podzemní  vodý na vzdus ní m lí ci nevýuz í vane  na dřz e 

Odbe ř z vřtu HV-6 výz adoval ve ts í  u silí  nez  u vý s e zmin ovaný ch mí st. Voda z ne-

te sne ho zhlaví  býla jí ma na po kapka ch. Situaci zte z oval i fakt, z e zhlaví  býlo vý řazne  
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zkořodovane  a př i odbe řu tedý hřozilo, z e bude vzořek znehodnocen nez a doucí mi 

přoduktý kořoze.  

Vyhodnocení rozboru vody 

Labořatořní  zkous ku přovedla spolec nost AQUATEST, a.s. Týto zkous ký me lý za 

u kol stanovit pouze ne kteře  iontý řozpus te ne  ve zkoumane  vode . Celkova  mineřali-

zace je stanovena pouze jako souc et stanovovaný ch iontu . Nepoc í ta  se zde s neřoz-

pus te ný mi la tkami ani př í padný mi stopový mi přvký ve vzořku. Hodnota je pouze 

ořientac ní  přo př edbe z ne  posouzení , zda se jedna  o mineřa lní  vodu dle vý s e uva de -

ný ch pařametřu . Odbe ř a s ní m souvisejí cí  řozboř me lý za u kol nale zt technický pod-

chýcený  c i př í řodní  zdřoj podzemní  vodý vý znamne  na obsah řozpus te ný ch iontu , 

řesp. mineřa lní ch la tek, za u c elem pořovna ní  koncentřací  řozpus te ný ch iontu  v ne -

kteřý ch mineřa lní ch voda ch sta c ený ch v Kařlovařske m křaji. Je ale nutne  uve st, z e 

vý sledký hýdřochemický ch zkous ek nejsou plne  řepřezentativní . Hýdřochemický  

přu zkum bý v př í pade  vřtu me l přobí hat az  po odc eřpa ní  vodý, kteřa  se př ed tí mto 

přocesem ve vřtu nacha zí . Voda bude mí t velmi přavde podobne  jine  vlastnosti př ed 

a po odc eřpa ní . Přo př esne js í  vý sledký iontový ch řozbořu  dopořuc uji přova de t od-

be řý v řu zný ch situací ch. V suche m období  a jako přotiklad bý býlo vhodne  takte z  

odebřat vzořký ve vodne m období . Týto stavý bý mohlý mí t za na sledek ovlivne ní  

toku podzemní  vodý. Coz  bý se te z  mohlo přojevit na mineřalizaci vodý a na sledne  

v iontove  řovnova ze. Da le bý býlo vhodne  sledovat hodnotý iontu  u jednotlivý ch 

zdřoju  podzemní  vodý př i c eřpací ch zkous ka ch na okolní ch objektech. Du lez ite  fak-

tořý tý kají cí  se obsahu řozpus te ný ch la tek jsou např í klad řýchlost řozpous te ní  a pař-

cia lní  tlak CO2 (Pitteř, 2015), kteře  bý přa ve  př i c eřpa ní  a vodný ch nebo suchý ch ob-

dobí ch mohli bý t řozdí lne .  

a. Gisela 

• Souř adnice: S-JTSK / Kř ova k: Y=863635.56 X=1029692.58 
• Datum odbe řu: 22.4.2018 

Podchýcený  vý ve ř kýselký Gisela se nacha zí  v bezpřostř ední  blí zkosti vřtu  HV-3 

a HV-3a, přoto lze mluvit o hýdřochemický ch spojitostech. Gisela je opřoti ne kteřý m 

ní z e zmin ovaný m mineřa lní m voda m vý znamna  v obsahu řozpus te ný ch iontu  hoř -

c í ku a va pní ku. Koncentřace řozpus te ný ch la tek výhodnocene  z hýdřochemicke ho 
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řozbořu se nacha zí  v tabulce 3.3, gřaficke  zpřacova ní  fořmou Pipeřova diagřamu ion-

tove  řovnova hý je zna zořne no na obřa zku 3.4. Stupen  mineřalizace zde není  u plne  

přu kazný . Přo př esne  stanovení  tohoto pařametřu bý býlo nutne  přoka zat obsah 

vs ech řozpus te ný ch i neřozpus te ný ch la tek. 

Tabulka 3.3 – Íontý ve vzořku Gisela 
Typ 

kyselky 
𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celková 
mineral. 

Mg-Ca-
HCO3 

51,2 64,2 19,6 4,94 1,71 595,0 18,8 755,5 

[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

 
Obřa zek 3.4 – Pipeřu v diagřam vzořku Gisela 

b. HV-6 

• Souř adnice: S-JTSK / Kř ova k: Y=863368.40 X=1029583.80 
• Datum odbe řu: 22.4.2018 

Vzořek z objektu HV-6 př edstavuje jediný  ze vzořkovaný ch zdřoju , kteřý  pocha zí  

př í mo z hlubinne ho vřtu. Rozboř vodý v oblasti ne kteřý ch řozpus te ný ch makřoele-

mentu  zpřacovaný  v tabulce 3.4 a výnesený  do Pipeřova diagřamu na obřa zku 3.5 

ukazuje, z e vzořek je pome řne  bohatý  na va penate , hoř ec nate  a hýdřogenuhlic ita-

nove  iontý.  
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U vřtu HV-6 býlý name ř ený řoku 1995 podstatne  jine  hodnotý nez  řoku 2018. 

Př ibliz ne  tř etinove  hodnotý býlý shleda ný u stařs í ch hodnot řozpus te ne ho hoř c í ku 

a va pní ku. Chlořidý se te me ř  nelis í . Rozpus te ne  hýdřogenuhlic itaný jsou zhřuba 

dvojna sobne  k řoku 2018 (Pe c ek, 1996). Je zř ejme , z e nelze uvaz ovat hýdřochemický  

řozboř vodý unikají cí  z vřtu HV-6 za zcela přokazatelný . Fakt, z e stařs í  hýdřoche-

micke  řozbořý přova de la spolec nost zabý vají cí  se hýdřochemický mi analý zami a od-

be řu z řoku 2018 nebýl přoveden přofesiona lne , nasve dc uje tomu, z e data uvedena  

v tabulce 3.4 nejsou přu kazna . 

Tabulka 3.4 – Íontý ve vzořku HV-6 
Typ 

kyselky 
𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celková 
mineral. 

Ca-Mg-
HCO3 

128,0 217,0 21,1 2,81 3,25 1379,0 10,3 1761,46 

 [obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

 
Obřa zek 3.5 – Pipeřu v diagřam vzořku z vřtu HV-6 

c. Pramenní vývěr na vzdušním líci požární nádrže 

• Souř adnice: S-JTSK / Kř ova k: Y=863599.00 X=1029686.00 
• Datum odbe řu: 22.4.2018 

Přamenní  vý ve ř př edstavuje z třojice vzořkovaný ch objektu  jediný  antřopo-

genne  za me řne  neovlivne ný  zdřoj podzemní  vodý. Voda, jak lze vide t v tabulce 3.5 



  Sta c í řna mineřa lní ch vod 

33 

 

nebo na obřa zku 3.6, př edstavuje nejchuds í  vzořek z hlediska obsahu řozpus te ný ch 

iontový ch la tek. Vý ve ř se ř adí  k voda m slabe  mineřalizovaný m. S uřc itou přavde po-

dobností  se tedý mu z e jednat o vý ve ř fřeaticke  (me lke ) podzemní  vodý, kteřa  př í mo 

souvisí  s př ilehlý m Přamenský m potokem, se zasakova ní m spadlý ch sřa z ek nebo 

s jejich kombinací . Voda z me lký ch vřstev se nestac í  be hem přu toku pod povřchem 

dostatec ne  mineřalizovat, řesp. hořniný v podloz í  neposkýtlý dostatec nou mineřali-

zac ní  řýchlost. 

Tabulka 3.5 – Íontý ve vzořku vý ve řu na lí ci poz a řní  na dřz e 
Typ 

kyselky 
𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Ca-Mg-
HCO3 

15,0 27,2 6,65 2,39 0,403 229,0 14,8 295,44 

 [obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

 
Obřa zek 3.6 – Pipeřu v diagřam vzořku nepodchýcene ho vý ve řu 

3.1.3 Ostatní minerální vody Karlovarského kraje 

Přo u c elý studie a pořovna ní  s Přamenský mi kýselkami jsou v te to kapitole uka -

za ný ne kteře  vý znamne  mineřa lní  vodý. Přotoz e je za me ř výbudova ní  sta c í řný mi-

neřa lní ch vod a na sledne  distřibuce v přvní  ř ade  řegiona lní ho chařakteřu, uvedene  
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přoduktý mí stne  spadají  do u zemí  Kařlovařske ho křaje. Rozpus te ne  la tký v mineřa l-

ní ch voda ch jsou zaznamena ný tabela řne . Stanovený  obsah CO2 je výc í slen př ed sý-

cení m mineřa lní  vodý. 

a. Aqua Maria 

Přamen te to mineřa lní  vodý býl objeven řoku 1984 v Mařia nský ch La zní ch 

a te mz e řoce se zac ala sta c et (Wikimedia Foundation, 2018b). Postupem c asu dos lo 

k u padku jí ma ní  a me sto tak ztřatilo jeden ze svý ch vý vozní ch ařtiklu . Sta vají cí  ma-

jitel sta c í řný v dohledne  dobe  uvede na třh novou mineřa lku se zna mý m jme nem 

Aqua Mařia (Bohune k, 2018). 

Sloz ení  mineřa lní  vodý Aqua Mařia je zpřacovane  v na sledují cí  tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6 – Sloz ení  mineřa lní  vodý Aqua Mařia 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

- 2581,0 13,5 27,6 20,3 20,3 3,12 104,6 46,0 294,0 
Mn, 

H2SiO3 
[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

 (Zdřoj: Wikimedia Foundation, 2018e) 

b. Aquila 

Přamenita  voda Aquila je sta c ena v obci Kýselka u Kařlový ch Vařu . Mineřa lka je 

jí ma na z ne kolika vřtu . Přo třh je vý znamna  tí m, z e se přoda va  ve dvou vařianta ch, 

z nichz  jedna sloz ení m výhovuje pařametřu m kojenecke  vodý. Aquila patř í  spolec -

nosti Karlovarské minerální vody, a.s., kteřa  vlastní  i mineřa lní  vodý Mattoni a Mag-

nesia (Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 2018a). 

Sloz ení  mineřa lní  vodý Aquila je zpřacovane  v na sledují cí  tabulce 3.7 a Aquila ve 

vařiante  kojenecke  vodý s obchodní m na zvem První voda naleznete v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.7 – Sloz ení  mineřa lní  vodý Aquila 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

- - 14,2 43,6 25,7 3,0 - 232,0 36,3 422,0 - 

Tabulka 3.8 – Sloz ení  kojenecke  vodý Aquila Přvní  voda 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

- - 13,6 48,7 11,8 2,81 - 216,0 32,4 - - 
[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

 (Zdřoj: Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 2018a) 
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c. Mattoni 

Mattoni pocha zí  z ne kolika vřtu  v lokalite  La zne  Kýselka u Kařlový ch Vařu . Tato 

voda se mineřalizuje hořninami na řozhřaní  masivu  Doupovský ch a Křus ný ch hoř 

(Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 2018a). Lze ř í ci, z e na C eske m třhu patř í  ke s pic ce 

v přodeji mezi mineřa lní mi vodami. Du vodem mu z e bý t dlouholeta  třadice c i chuť 

te to vodý, kteřa  nema  výsoký  obsah na chuť př í lis  vý řazný ch la tek. 

Sloz ení  mineřa lní  vodý Mattoni je zpřacovane  v na sledují cí  tabulce 3.9. 

Tabulka 3.9 – Sloz ení  mineřa lní  vodý Mattoni 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

HCO3 - 
Ca - Mg 

sý-
ceno 

25,0 84,5 69,9 12,0 18,5 528,0 40,0 962,0 H2SiO3 

[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 
(Zdřoj: Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 2018a; Wikimedia Foundation, 2018e) 

d. Magnesia 

Sta c í řna mineřa lní  vodý Magnesia lez í  ne kolik kilometřu  od Mařia nský ch La zní  

u obce Louka (souc a st obce Nova  Ves). Magnesia se va z e ke Gřu nske  kýselce, kteřa  

je povaz ova na za histořickou př edchu dkýni. Dnes je voda jí ma na vřtem př í mo z ko-

lektořu podzemní  vodý. Jeden z te chto hlubinný ch objektu  zasahuje do přamene 

Gřu nske  kýselký. V minule m století  dos lo mimo jine  k zastavení  jí ma ní , kteře  býlo 

řoku 1990 obnoveno (Wikimedia Foundation, 2018a; Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 

2018b). 

Te to mineřa lní  vode  je zde ve nova na ve ts í  pozořnost přo moz ne  spojitosti mezi 

zkoumanou podzemí  vodou v oblasti obce Přamený. Magnesia zí ska va  svu j unika tní  

obsah hoř c í ku mineřalizací  hořninou hadcem (seřpentinit) (Kařlovařske  mineřa lní  

vodý, 2018b). Hadec je dominantní  hořninou v ultřabazicke m povodí  Na řodní  př í -

řodní  řezeřvace Pluhu v boř, na její mz  vý chodní m cí pu přamení  Gřu nska  kýselka 

(Křa m et al., 2014). Pluhu v boř sousedí  se za jmovou lokalitou obce Přamený a přo-

te ka  tudý Přamenský  potok. Hýpotetický lze tedý ř í ct, z e mu z eme nacha zet hýdřo-

geologicke  spojitosti mezi oblastmi obce Přamený a Pluhova bořu. 

Sloz ení  mineřa lní  vodý Magnesia a vodý s výs s í m obsahem řozpus te ne ho hoř c í ku 

s obchodní m na zvem Magnesia Extřa jsou zř ejme  z tabulek 3.10 a 3.11. 
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Tabulka 3.10 – Sloz ení  mineřa lní  vodý Magnesia 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

HCO3-
Mg-Ca 

3050* 170,0 37,4 6,2 3,8 1,4 970,0 11,1 1375,0 H2SiO3 

(Zdřoj: Koz í s ek et al., 2016; Kvasnic kova , 1998) 

Tabulka 3.11– Sloz ení  mineřa lní  vodý Magnesia Extřa 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

HCO3-Mg 30501 312,0 50,2 5,3 2,9 1,4 1726,0 - 1853,0 H2SiO3 
[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

*Vřt BJ-2, Louka u Mařia nský ch La zní  
 (Zdřoj: Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 2018b; Kvasnic kova , 1998) 

e. Rudolfův pramen 

Stejne  jako vý s e zmin ovana  mineřa lní  voda Aqua Mařia, tak i Rudolfu v přamen 

je jí ma n balneologický m vřtem na u zemí  Mařia nský ch La zní . Tato kýselka patř í  do 

za kladní ho soubořu mařia nskola zen ský ch le c ivý ch ku ř. Pitna  ku řa Rudolfova přa-

mene se výuz í va  k le c be  uřologický ch a neuřologický ch onemocne ní  (Rudolfu v přa-

men, 2016). 

La tký řozpus te ne  v Rudolfove  přameni jsou zpřacova ný v tabulce 3.12. 

Tabulka 3.12 – Sloz ení  Rudolfova přamene 
Typ 

kyselky 
𝐂𝐎𝟐 𝐌𝐠𝟐+ 𝐂𝐚𝟐+ 𝐍𝐚+ 𝐂𝐥− 𝐊+ 𝐇𝐂𝐎𝟑

− 𝐒𝐎𝟒
𝟐− 

Celk. 
miner. 

Význ. 
složky 

HCO3-Mg 2370 143,0 279,0 93,6 39,3 11,2 1726,0 79,8 2293,0 
Fe, 

H2SiO3 
[obsah řozpus te ný ch la tek je uveden v mg/l] 

 (Zdřoj: Rudolfu v přamen, 2016; Wikimedia Foundation, 2018e) 

3.2 Využití minerálních vod 

3.2.1 Účinky minerálních látek na zdraví 

Mineřa lní  la tký jsou přvký přo lidske  te lo esencia lní . Podmin ují  např í klad osmo-

tický  tlak v te lesný ch tekutina ch, podí lí  se na vý stavbe  tka ní  nebo řegulují  a kontřo-

lují  la tkovou vý me nu. Vzhledem k tomu, z e si je lidský  ořganismus neumí  sa m výřo-

bit, je nutne  př ijí mat týto la tký střavou a pití m. Nedostatek mineřa lu  se u c love ka 

mu z e přojevit řu znořode , např í klad př i nedostatku hoř c í ku a va pní ku jsou svalove  

kř ec e (Kvasnic kova , 1998). 

V př í pade  absence ne kteřý ch mineřa lu  v te le je moz ne  je doplnit přa ve  vodami 

s řozpus te ný mi mineřa lní mi iontý. Mineřa lní  la tký se řozde lují  dle potř ebý přo c lo-

ve ka do tř í  kategořií . 
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• Makroelementy – va pní k (Ca), fosfoř (P), hoř c í k (Mg), dřaslí k (K), 
sodí k (Na), chloř (Cl), sí řa (S) - denní  potř eba nad 100 mg, 

• Mikroelementy – z elezo (Fe), jo d (Í), zinek (Zn), me ď (Cu), mangan (Mn), 
chřo m (Cř), molýbden (Mo), selen (Se), kobalt (Co), fluoř (F) – denní  potř eba 
je do 100 mg, 

• Stopové prvky – kř emí k (Si), vanad (V), nikl (Ni), boř (B), cí n (Sn), kadmium 
(Cd), ařzen (As), hliní k (Al) – skutec na  potř eba není  stanovena (Kvasnic kova , 
1998). 

Přo tuto přa ci a mineřa lní  vodý jsou vý znamne  př edevs í m makřoelementý. Přoto 

jsou v te to podkapitole ne kteře  zmí ne ný a střuc ne  popsa n jejich vý znam přo lidske  

te lo. Dopořuc ene  da vký te chto mineřa lu  býlý př evzatý z př í lohý c . 5 k výhla s ce 

c . 225/2008 Sb. o zdřojí ch a la zní ch. Uvedene  mineřa lní  přvký jsou uvedený v za -

vořce ve fořme  iontu  tak, jak se výskýtují  v mineřa lní ch voda ch. 

f. Hořčík, magnesium (Mg2+) 

Hoř c í k te lo potř ebuje k vý stavbe  kostí  a zubu  nebo ke svalove  c innosti. Aplikace 

hoř c í ku mu z e zmí řnit svalove  kř ec e nebo je u plne  odstřanit. Mimo to se uplatní  jako 

aktiva toř ne kteřý ch enzýmu . Nedostatek hoř c í ku se mu z e přojevovat u býtkem fý-

zicke  i psýchicke  vý konnosti. Deficit mu z e te z  zpu sobovat pořuchý sřdec ní ho řýtmu 

(Kvasnic kova , 1998, Kilia nova  2016). 

Denní  da vka hoř c í ku – 375 mg 

g. Vápník, calcium (Ca2+) 

Va pní k ma  obdobne  vlastnosti jako hoř c í k. Souvisí  s vý stavbou kostí  a zubu . R í dí  

ne kteře  přocesý v te lesný ch bun ka ch a je vý znamný m přvkem př i za stave  křva cení  

(sřa z livost křve). Va pní k je vhodne  př ijí mat ve ve ts í m mnoz ství  např . přo převenci 

hýpeřtenze a osteopořo zý, nebo př i le c ení  ařtřitidý, bolestí  svalu  a kloubu  (Kvasnic -

kova , 1998). 

Denní  da vka va pní ku - 800 mg 

h. Draslík, kalium (K +) 

Dřaslí k je esencia lní m přvkem přo funkci neřvove ho sýste mu, podí lí  se na meta-

bolismu kýslí ku v mozku. Da le je nezbýtný  přo c innost svalu  nebo sřdce. Dřaslí k 

uplatní  take  př i tvořbe  bí lkovin (Kilia nova , 2016). Dals í  du lez itou vlastností  tohoto 



  Sta c í řna mineřa lní ch vod 

38 

 

přvku je spoluu c ast se sodí kem a chlořidý na udřz ova ní  osmoticke ho tlaku křve 

(Kvasnic kova , 1998). 

Denní  da vka dřaslí ku - 2000 mg 

i. Sodík, natrium (Na+) 

  Sodí k spolupu sobí  s dřaslí kem a ovlivn ují  mnoz ství  vodý v te le. Sodí k ma  vliv 

na přopustnost bune c ne  membřa ný. Da le se uplatn uje v přocesech př í jmu cukřu  

a aminokýselin (Gřýga řkova , 2006). Mineřa lní  vodý s výs s í  koncentřací  sodí ku 

v kombinaci s hýdřogenuhlic itaný jsou výuz í va ný k le c be  z aludec ní ch chořob a mo-

c ový ch cest (Kilia nova , 2016). 

Denní  da vka sodí ku – vyhláška neuvádí 

j. Chloridy (Cl -) 

Podí lí  se spolu se sodí kem na osmoticke m tlaku ECT (mimobune c na  tekutina). 

Je vý znamný  v řa mci acidobazicke  řovnova hý (Chlořidý, 2016). Pokles koncentřace 

chlořidu  se mu z e přojevit zhořs enou funkcí  ledvin (Kvasnic kova , 1998). 

Denní  da vka chlořidu  - 800 mg 

k. Oxid uhličitý (CO2) 

Rozpus te ný  volný  CO2 doda va  voda m př edevs í m př í jemnou a osve z ují cí  chuť. U 

vodý naví c konzeřvuje a stabilizuje iontový  obsah. Oxid uhlic itý  se jako le c iva  sloz ka 

vod uplatní  př edevs í m v zevní  balneologii. Uhlic ite  koupele slouz í  ke zvý s ení  přokř-

vení  okřajový ch c a stí  te la (Pitteř, 2015). 

3.2.2 Balneologické využití přírodních minerálních vod v Pramenech 

Balneologie se de lí  na dve  za kladní  odve tví  – balneologie zevní  a vnitř ní . Balne-

ologie vnitř ní  býla veskřze výsve tlena v př edes lý ch kapitola ch. Tato metoda totiz  za-

hřnuje křome  inhalací  a vý plachu  přo tuto přa ci vý znamne  pitne  ku řý (Jandova , 

2009). 

Balneologie zevní , jak uz  její  na zev napoví da , je aplikace zdřaví  př í nosný ch la tek 

(v řa mci te to přa ce mineřa lní ch vod) přostř ednictví m koupelí  celkový ch, c a stec ný ch 
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c i za balu  (Jandova , 2009). Přo pacientý, kteř í  netřpí  kařdiovaskula řní mi chořobami, 

př edstavují  koupele v uhlic ite  vode  přostř edek přo přokřvení  okřajový ch c a stí  te la. 

V souc asne  dobe  se uhlic ita  teřapie v zevní  aplikaci řozs iř uje v sanatořní  a ambu-

lantní  le c be  (Pitteř, 2015). Vý zkumem řadionuklidý býlo naví c přoka za no, z e se na-

př í klad va pní k vstř ebaný  ku z í  ukla da  nejpřve do podkoz ní ch deposit, odkud se uvol-

n uje př í mo do kostní  tka ne . K zevní  balneologii se uz í vají  zejme na př í řodní ch mine-

řa lní ch vod (da le jen PMV) uhlic itý ch. Výs s í  obsah oxidu uhlic ite ho ve vode  ma  vliv 

na vstř ebatelnost ne kteřý ch la tek ku z í  (Jandova , 2009). Voda zachýcena  vřtem HV-2 

vý znamna  na obsah řozpus te ný ch iontu  va pní ku bý tedý mohla bý t idea lní m zdřo-

jem přo zevní  balneologii př i le c be  ařtřitidý a bolestech pohýbove ho sýste mu. Obsah 

CO2 ve vs ech voda ch zamý s lený ch ke sta c ení  bý přa ve  mohl podpoř it vstř ebatelnost 

řozpus te ný ch iontu  be hem zevní ch balneologický ch teřapií . 

3.2.3 Konkurenceschopnost přírodních minerálních vod v Pramenech 

Vodý zachýcene  v za jmove m u zemí  te to přa ce se př eva z ne  ř adí  ke kýselka m ho-

ř ec nato-va penato-hýdřogenuhlic itanový m. V Kařlovařske m křaji se jedna  o po-

me řne  be z ný  týp mineřa lní ch vod. V tabulce 3.4 a 3.5 býlo zmí ne ný5 vřtu , s vý znam-

ný m obsahem řozpus te ný ch iontu . Vodý z te chto vřtu  bý mohlý bý t jí ma ný a lahvo-

va ný jako sme s mineřa lní ch vod. V př í pade  vs ech vřtu  bý býlo nutne  přove st dle po-

z adavku  výhla s ký č. 423/2001 Sb. o zdrojích a lázních odz elezova ní  vzhledem k nad-

limitní m koncentřací m z eleza v zachýcený ch voda ch. Limit je dle výhla s ký 14 mg.l-1. 

Z elezo řozpus te ne  ve vode  zaznamenane  zmin ovaný mi vřtý ve vs ech př í padech tuto 

hřanici př evýs uje. Nejme ne  je tomu tak u vřtu HV-6 o 6 mg.l-1, neví ce u vřtu HJ-2, kde 

je koncentřace z eleza az  60 mg.l-1 (Pe c ek 1994, 1996). 

Voda s výsoký m obsahem hoř c í ku (230,3 mg.l-1) výpozořovana  ve vřtu HJ-2 se 

jeví  jako obstojný  konkuřent vý s e zmin ovane  mineřa lní  vode  Magnesia. Ta se jako 

PMV dosta va  k za kazní ku m s obsahem te chto iontu  o pozna ní  niz s í m (170,0 mg.l-1). 

Magnesia Extřa disponuje výs s í m obsahem řozpus te ný ch iontu  Mg2+ (312,0 mg.l-1).  

Kýselka zachýcena  ve vřtu HJ-2 je křome  hoř c í ku bohata  i na obsah řozpus te -

ný ch iontu  va pní ku (255,7 mg.l-1). Zde bý jí  mohl konkuřovat pouze mařia nskola zen -

ský  přodukt Rudolfu v přamen (279,0 mg.l-1). Tato mineřa lní  voda z Mařia nský ch 

la zní  da le disponuje výs s í  koncentřací  ne kteřý ch makřoelementu , př edevs í m iontý 
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sodí ku a chlořu. Tý spolu tvoř í  slouc eninu chlorid sodný spotř ebitelský zna mou jako 

kuchýn ska  su l. To bý mohlo mí t př í mý  vliv na chuť dane  PMV. Chuťove  ovlivne ní  dane  

vodý sodí kem se ale objevuje az  po př ekřoc ení  přahu 200 mg.l-1 (Koz í s ek, 2008), 

c í mz  je hýpote za o ovlivne ní  chuti vývřa cena. Ví ce nez  samotna  mineřa lní  voda je 

přo tuto přa ci vý znamne  ř editelství  zř í del BOHEMÍA HEALÍNG MARÍENBAD 

WATERS a. s., kteře  tuto mineřa lní  vodu sta c í . Vý znam te to spolec nosti je zmin ova n 

v kapitole 3.3 Projekt stáčírny minerálních vod. 

Opřoti mineřa lní  vode  Mattoni je podzemní  voda v Přamenech chuds í  ve smýslu 

obsahu sodný ch a dřaselný ch iontu . Vzhledem k vý s e uvedene mu pořovna ní  lze od-

hadnout, z e zamý s lena  PMV jako přodejní  ařtikl bý me la potenciona lní  za kazní ký 

zaujmout z hlediska obsahu hoř ec natý ch a va penatý ch iontu . Koncentřace te chto 

iontu  mu z e mí t pozitivní  vliv na sní z ení  mí řý fýzicke  i psýchicke  u navý. Pití  PMV je 

naví c př iřozený  zpu sob, jak dostat do te la zmin ovane  iontý bez uz ití  sýntetický ch 

na hřaz ek. 

Dle sme řnic EU se uva dí , z e výs s í  mineřalizace nad 2000 mg.l-1 mu z e mí t přoka-

zatelný  vliv na chuť PMV. Jine  zdřoje zase uva dí , z e chuťova  (ne)př ijatelnost de lí  hřa-

nice 1000 mg.l-1. Přavidelne  pití  vodý mineřalizovane  nad 1500 mg.l-1 řozpus te ní ch 

la tek lze povaz ovat za s kodlive  (Koz í s ek, 2008). Voda z vřtu HV-2 bý tak o ne kolik 

stovek mg př evýs ovala tuto hřanici. Př i na vřhu sloz ení  sme si mineřa lní ch vod bý se 

me lo poc í tat minima lne  se dve ma vařiantami. Be z na  stolní  voda, kteřa  bý spotř ebi-

teli mohla chuťove  výhovovat, bý neme la př esa hnout hřanici celkove  mineřalizace 

1000 mg.l-1. Nabí zí  se tedý vařianta ze zmin ovaný ch podzemní ch vod uve st na třh 

dve  vařiantý PMV. Jední m z přodejní ch ařtiklu  v le ka řna ch mu z e bý t voda z HJ-2 (cel-

kova  mineřalizace 2741,4 mg.l-1), kteřa  bý mohla spotř ebitele zají mat př edevs í m přo 

vý znamný  obsah hoř ec natý ch a va penatý ch iontu . Jako dřuha  vařianta se nabí zí  sta -

c et vodý v oblasti vřtu  HV-6, HJ-3, HJ-3A a HV-7, kteře  jsou vhodne  přo mí sení  a lah-

vova ní . Na třh bý se pote  mohlý uva de t jako mineřa lní  voda s př iřozený m chuťový m 

vjemem a mineřalizací  okolo 800 mg.l-1. 
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3.3 Projekt stáčírny minerálních vod 

3.4.1 Investiční záměr 

Dle vý s e uvedený ch u daju , př edevs í m v kapitole 3.2.3 Konkurenceschopnost pří-

rodních minerálních vod v Pramenech, je vý stupem přa ce za me ř výuz ití  podzemní ch 

vod zachýcený ch ne kteřý mi vřtý na u zemí  obce Přamený. Obci Přamený se jiz  v his-

tořii dař ilo mineřa lní  vodu sta c et a lahvovat. V 90. letech se objevilý pokusý o nale-

zení  vhodný ch zdřoju , vc etne  vý be řu mí st vhodný ch ke sta c ení . 

Kařlovařský  křaj zna mý  svý mi la zen ský mi me stý je naví c domovem ne kolika na 

třhu zna mý ch mineřa lní ch vod. Mattoni, Magnesia i Aquila jsou jí ma ný přa ve  na 

u zemí  Kařlovařske ho křaje. Vs echný tř i zmí ne ne  mineřa lký naví c patř í  spolec nosti 

Kařlovařske  mineřa lní  vodý (Kařlovařske  mineřa lní  vodý, 2018a). Př iřozene  tedý 

není  jednoduche  přosadit se na celosta tní m třhu s novou mineřa lní  vodou, a přoto 

je v přvní  ř ade  tř eba uva z it řegiona lní  vý znam distřibuce PMV. 

V př edchozí ch kapitola ch jsou zmí ne ný PMV v Přamenech, kteře  bý mohlý bý t 

pla novanou sta c í řnou jí ma ný a ve sme si lahvova ný, tj. voda zachýcena  vřtý HV-7 

a HV-6, HJ-3, HJ-3A. Tato sme s se mu z e na třhu přosadit jako stolní  voda. Př ednostne  

bý vzhledem k ní zký m na kladu m na dopřavu, malý m vzda lenostem, a tedý i men-

s í mu dopadu na z ivotní  přostř edí , býla distřibuova na do řestauřací  a obchodu  na 

u zemí  Kařlovařske ho křaje. Le c iva  mineřa lní  voda z vřtu HJ-2 je vhodna  k uz í va ní  př i 

potí z í ch pohýbove ho sýste mu k vnitř ní  balneologicke  le c be , řesp. pití  le c ive  mine-

řa lní  vodý. Je z a doucí  vs echný vodý zř í delní  střuktuřý Přamený př ed lahvova ní m 

odz elezovat. V př í pade  HJ-2 je tř eba posoudit, zda bý se výs s í  obsah z eleza neuplat-

nil jako dals í  z le c ivý ch sloz ek pitne  le c bý. Na třh lze potom uve st mineřa lku ve foř-

ma ch bez i vc etne  odz elezova ní . 

Přojekt sta c í řný mineřa lní ch vod mu z e podpoř it i fakt, z e v histořii nale za me ne -

kolik zmí nek o pokusech v obci jí mat mineřa lní  vodý, kteře  se z politický ch c i býřo-

křatický ch du vodu  neuskutec nili (Wikimedia Foundation, 2018d; Pe c ek, 1994, 

1996). Hlavní m du vodem sta c ení  je př edevs í m uplatne ní  nove  mineřa lní  vodý na ře-

giona lní m třhu a c a stec ne  i konkuřence př edevs í m mineřa lní  vode  Magnesia a dal-

s í m mineřa lní m voda m Kařlovařske ho křaje. 



  Sta c í řna mineřa lní ch vod 

42 

 

Nový produkt 

Ínvestoř sta c í řný na třh uvede dva dřuhý mineřa lní  vodý – stolní  vodu a le c ivou 

mineřa lní  vodu. Stolní  voda bude přoda va na pod na zvem Prameny – přírodní mine-

rální voda z Pramenů, le c iva  mineřa lka s titulem Pramen – povzbuzení a léčba pohy-

bového aparátu z Pramenů. (Na zvý přoduktu  slouz í  pouze jako dopořuc ení  investo-

řu m.) 

Vzhledem k neda vný m (datova no ke 14.5.2018) investicí m ze střaný spolec nosti 

BOHEMÍA HEALÍNG MARÍENBAD WATERS a. s. (da le jen BHMW a.s.) (Bohemia He-

aling Mařienbad Wateřs, 2016; Bohune k, 2018), do sta c í řný mineřa lní ch vod v Ma-

řia nský ch La zní ch, kteře  lez í  nedaleko obce Přamený, se ukazuje jako vhodna  moz -

nost př ednostne  nabí dnout přojekt sta c í řný přa ve  vý s e zmí ne ne  spolec nosti. Podle 

jejich hlavní ho manaz eřa ma  fiřma za jem obnovit sta c ení  ne kteřý ch la zen ský ch vod 

a přamenu  (Bohune k, 2018). BHMW a.s. bý mohl přojektnove  sta c í řný př iřozene  za-

jí mat. 

3.4.2 Zdroje minerální vody, požadavky na vybavení a dopravu vody 

Souř adnice vřtu  hýdřogeologický ch vřtu  HJ-2, HJ-3, HJ-3A, HV-6 a HV-7 jsou uve-

dený v tabulce 3.13. 

Tabulka 3.13 – Souř adnice vřtu  HJ-2, HJ-3, HJ-3A, HV-6 a HV-7 
Označení vrtu Y X 

HJ-2 863809.60 1029636.20 
HJ-3 863641.60 1029704.20 
HJ-3A 863650.00 1029711.50 
HV-6 863368.40 1029583.80 
HV-7 863420.80 1029600.30 

[S-JTSK / Kř ova k] 

Na za klade  konzultace s odbořní kem v obořu vřtný ch přací  býlo zjis te no, z e přo 

jí ma ní  mineřa lní  vodý jsou vhodne  vřtý Ø250 (254) mm s výstřojení m Ø160 mm 

(Tomek, 2018). Optima lní  je i přu me ř výstřojení  140 mm (Slaví k, 2018). Výstřojení  

je dopořuc eno z polýetýlenový ch třub o tlous ťce cca 6 mm nebo z antikořozní ch třub 

(Tomek, 2018). V blí zke m okolí  zhlaví  vřtu  je z a doucí  stanovit ochřanne  pa smo, 

kteře  ochřa ní  výdatnost, jakost a zdřavotní  neza vadnost zdřoju  podzemní ch vod. 

Stanovení  uřc í  odbe řatel vodý. (Vodohospoda ř ske  stavbý, 2010). Třubní  vedení  od 
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zdřoje do sta c í řný musí  bý t přovedeno tak, abý nedos lo ke zme ne  fýzika lní ch a che-

mický ch vlastností , př edevs í m chemicke  řovnova hý řozpus te ný ch la tek (Refeřenc ní  

labořatoř e PLZ, 2018). Mineřa lní  voda, lze př epřavovat a skladovat (akumulovat) 

pouze zpu sobem, kteřý  omezí  zme ný ve sloz ení  a ztřa tý nestabilní ch le c ivý ch sloz ek 

na co moz na  nejmens í  mí řu a zabřa ní  jeho kontaminaci s kodlivý mi nebo nez a dou-

cí mi la tkami (Výhla s ka c . 423/2001 Sb. o zdřojí ch a la zní ch). 

Vrtné práce a vystrojení 

Př ed tí m, nez  vu bec budou stanovený na řoký na vřtne  přa ce, je nutne  přove st 

střuc nou u vahu nad tí m, zda bý se neuplatnilý ne kteře  jiz  výhloubene  hýdřogeolo-

gicke  vřtý. Podle vý s e zmin ovaný ch dopořuc ení  ze střaný odbořní ku  na vřtne  přa ce, 

bý se me l přu me ř pohýbovat okolo hodnotý Ø250 mm a vý střoj Ø160 mm. Výstřojení  

vřtu je vhodne  buďto ze antikořozní  oceli (AC) nebo PE třubek.  

HJ-2 

Vřt býl výhlouben na u řoven  30,0 m o přu me řu 254 mm. Da l vřtne  přa ce pokřa-

c ovalý az  na ko tu 46,0 m pod teře nem o přu me řu 137 mm. Odtud az  na dno je přu -

me ř vřtu Ø76 mm. Výstřojení  sesta va  do u řovne  30,0 m pod teře nem z cementovane  

ocelove  třubký o přu me řu 133 mm. Výstřojení  z oceli pokřac uje az  na 46,0 m, me ní  

se jen mí řa cementace (te sne ní  vý střoje). V hloubce 46,0 az  200,0 m není  vřt výstřo-

jen (Pe c ek, 1994). Du vodem nevýstřojení  c a sti vřtu mu z e bý t dobřa  soudřz nost na-

řaz ene  hořniný. Pokud je vřt nevýstřojený  je nutne  zajistit, abý do te to oblasti nena-

te kala nez a doucí  podzemní  voda z me lc í ch vřstev. Toto se jeví  jako výsve tlení  men-

s í ho přu me řu na u řovni 46,0 m pod teře nem. 

Vřt HJ-2 nevýhovuje mateřia love  ani vřtný m přu me řem. Přo u c el jí ma ní  le c ive  

mineřa lní  vodý není  moz ne  objekt výuz í t. R es ení m je výhloubit vřt nový , „dvojc e“ 

vřtu HJ-2. Sta vají cí  objekt je vhodne  zlikvidovat na za klade  ustanovení  § odst. 3 za -

kona C NR c . 62/1988 Sb., o geologický ch přací ch (Dřbal, 2011). Navřhuji nový  vřt o 

hloubce 200,0 m Ø250 mm v amfibolitový ch hořnina ch do hloubký 46,0 m. Cemen-

tace do hloubký 30,0 m. Konkře tní  hloubku výstřojení  je nutne  stanovit na za klade  

př í řonu  podzemní  vodý a soudřz nosti navřtane  hořniný. Mohou se od př í řonu  zachý-

cený ch u vřtu HJ-2 c a stec ne  lis it. Výstřojení  nove ho vřtu PE Ø160 mm. 
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HJ-3 

Objekt je hluboký  14,7 m o přu me řu 273 mm. Vý střoj je paz nice PE Ø160 mm 

(Pe c ek, 1994). Vřt je vhodný  k jí ma ní  mineřa lní  vodý. Navřhuji zhodnotit stav výstřo-

jení  odbořnou fiřmou. Pokud paz nice př esa hla dobu z ivotnosti a jeví  zna mký popřas-

ka ní  nebo jine  defořmace, vřt bude nutne  př evýstřojit. 

HJ-3A 

HJ-3A je obdobne  jako HJ-2 vřta n do hloubký 30,0 m o přu me řu 254 mm a vý-

střojen paz nicí  z oceli Ø152 mm. Od te to hloubký az  na dno (100,0 m) je vřt bez vý -

střoje. Na řozmezí  30,0 az  50,0 m je vývřta n o přu me řu 137 mm, hloube ji je vřt 

Ø76 mm. (Pe c ek, 1994). 

Stejne  jako u vý s e zmin ovane ho objektu HJ-2 vřt nevýhovuje poz adavku m na 

jí ma ní  mineřa lní  vodý. R es ení m je výhloubit vřt nový , „dvojc e“ vřtu HJ-3A. Sta vají cí  

objekt je vhodne  zlikvidovat na za klade  ustanovení  § odst. 3 za kona C NR c . 62/1988 

Sb., o geologický ch přací ch (Dřbal, 2011). Navřhuji nový  vřt o hloubce 100,0 m 

Ø250 mm v amfibolitový ch hořnina ch vc etne  výstřojení  do minima lní  hloubký 

50,0 m. Cementace do hloubký 30,0 m. Konkře tní  hloubku výstřojení  je nutne  stano-

vit na za klade  př í řonu  podzemní  vodý a soudřz nosti navřtane  hořniný. Mohou se od 

př í řonu  zachýcený ch u vřtu HJ-2 c a stec ne  lis it. Výstřojení  nove ho vřtu PE Ø160 mm. 

HV-6 a HV-7 

Vřt HV-6 je cementova n do hloubký 5,0 m o přu me řu 273 mm a výstřojen plnou 

třubkou PE Ø160 mm do hloubký 18 m v jí lovite m podloz í . Odtud az  na dno 

(100,0 m) je výstřojení  PE Ø160 mm stř í dave  c a stec ne  peřfořovane  a plne . Výstřo-

jení  je obsýpa no kamenivem fřakce 4/8. Přu me ř vřtu je v řozmezí  5,0 az  100,0 m 

220 mm (Pe c ek, 1994). 

Objekt HV-7 je v za sade  totoz ne  výstřojený  jako HV-6. Do 16,0 m je výstřojen 

plnou paz nicí  PE Ø160 mm. Od 16,0 m az  na dno 100,0 m je PE paz nicí  se stř í dají cí mi 

se plný mi a peřfořovaný mi u seký. Do hloubký 5,0 m je vý střoj cementova na (Pe c ek, 

1996). 

Vřtý jsou vhodne  k jí ma ní  mineřa lní  vodý. Je ale nutne  posoudit stav výstřojení  

odbořnou fiřmou. V za ve řec ný ch zpřa va ch je zř etelný  řozpoř v popisu te chto vřtu  
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a je moz ne , z e mateřia l je ve skutec nosti PVC (Pe c ek, 1996). Nevýhovují cí  paz nice je 

nutne  odstřanit a př í padne  vřt i př evýstřojit. 

Čerpadla a dopravní potrubí 

Konzultací  s odbořní kem v obořu vřtný ch přací  býlo dopořuc eno volit přo c eř-

pa ní  z veřtika lní ch jí mací ch objektu  c eřpadla znac ký Gřundfos (Tomek, 2018). Jiný  

přofesiona l na přojektova ní  objektu  jí ma ní  podzemní  vodý zmin uje, z e přu me ř c eř-

padel do hlubinný ch vřtu  se pohýbuje okolo 100 mm. Volba c eřpadla se odví jí  od 

potř ebne  vý tlac ne  vý s ký a technicke ho přovedení , kteře  ma  výhove t c eřpa ní  přoplý-

ne ne  mineřa lní  vodý (Slaví k, 2018). Nadzemní  c a st objektu přo jí ma ní  mineřa lní  

vodý sesta va  z výu ste ní  vřtu (zhlaví ) a ařmatuřní  s achtý přo umí ste ní  ařmatuř ne-

zbýtný ch přo bezpřoble movou dopřavu vodý od zdřoje do sta c í řný (Slaví k, 2018). 

V tomto př í pade  jsou vhodný mi ařmatuřami např . třubní  kolena, uza ve ř potřubí  a 

př í padne  př etlakový  ventil. V tomto mí ste  je dopořuc eno přo minimalizaci ztřa t na 

obsahu plýnu jí ma ní  do tlakový ch na dob s ineřtní  atmosfe řou (C iha kova , 2018).  

Dle vý s e uvedený ch infořmací  navřhuji u výbřaný ch vřtu  výbudovat male  sta-

vební  objektý na umí ste ní  ves keře ho technicke ho výbavení  (ařmatuřý, tlakova  na -

doba) a takte z  do tohoto mí sta ve st př í pojku NN (ní zke ho nape tí ). Objekt je da le z a -

doucí  oplotit. Vzda lenost oplocení  stanoví  pove ř ený  hýdřogeolog (Slaví k, 2018). 

Vzhledem k ochřanný m pa smu m výhla s ený m v obci Přamený a její m okolí , je vhodne  

oplotit jí mací  objekt ve vzda lenosti 15 m (Pe c ek, 1994, 1996). Toto pa smo u vřtu     

HJ-3 a HJ-3A není  vhodný m uřbanistický m ř es ení m. Vřtý se nacha zí  v obnovene m 

la zen ske m pařku. Stavební  objekt nad vřtem bý musel bý t ř a dne  zajis te n přoti vnik-

nutí  a opatř en poplas ný m zař í zení m. 

Mateřia l dopřavní ho potřubí  musí  bý t velmi odolný  tlaku a kořozivní m u c inku m 

mineřalizovane  vodý. Vhodný m ř es ení m je potřubí  z HDPE (polýetýlen s výsokou 

hustotou) nebo oceli s PUR (polýuřetanovou) výstý lkou (C iha kova , 2018). Navřhuji 

dopřavní  potřubí  HDPE SDR 17 DN 40 a vý tlac ne  potřubí  HDPE SDR 17 DN 32. Na vřh 

přobe hl dle dopořuc ený ch řýchlostí  (Dopořuc ene  hodnotý řýchlostí  přoudí cí ch me-

dií  v potřubí , 2018). 
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V tabulce 3.14 jsou uvedene  de lký jednotlivý ch ř adu , de lký potřubí  od c eřpadla 

na u řoven  teře nu a výdatnosti jednotlivý ch vodní ch zdřoju . Týto u daje slouz í  k vý -

be řu konkře tní ho modelu c eřpadla. Přo vřt HJ-2 nebýl stanoven usta lený  stav výdat-

nosti zdřoje vzhledem k vý řazný m plýnový m přojevu m. V tabulce 3.14 jsou hodnotý 

vztaz ene  k tomuto zdřoji stanovene  pouze hřubý m odhadem. 

Tabulka 3.14 – de lka dopřavní ho potřubí  a výdatnost zdřoju  

Vrt Délka řadu Hloubka čerpadla Rezerva 
Délka výtlač-
ného potrubí 

Vydatnost 

 [m] [m p. ter.] [m] [m] [l.s-1] 

HJ-2 440,6 (80,0) (1,0) (81,0) (1,0) 

HJ-3 274,5 60,0 1,0 61,0 1,0 

HJ-3A 274,5 60,0 1,0 61,0 1,0 

HV-6 178,7 50,0 1,0 51,0 1,3 

HV-7 122,6 50,0 1,0 51,0 1,0 

Celkem 1209,6 m   305,0 m  

(Zdřoj: Pe c ek, 1994, 1996) 

Vý be ř c eřpadla přobe hl na za klade  vý s e uvedený ch u daju  z tabulký 3.14. Př i vý -

be řu býlý uvaz ova ný př ibliz ne  ztřa tý tř ení m na vý tlac ne m potřubí  HDPE Ø 125 mm. 

Přo vřtý HJ-3, HJ-3A, HV-6 a HV-7 navřhuji c eřpadlo GRUNDFOS SQ 2-55 s maxi-

ma lní  vý tlac nou vý s kou 66 m o přu me řu 74 mm (Dostupne  na: C eřpadlo-c eřpadla, 

2018).  

Přo vřt HJ-2 navřhuji c eřpadlo GRUNDFOS SQ 2-70 o přu me řu 74 mm. Maxi-

ma lní  vý tlac na  vý s ka c iní  87 m (Dostupne  na: C eřpadlo-c eřpadla, 2018). 

Poznámka 

Pokud bý investoř me l výs s í  na řoký na výdatnost zdřoju , dopořuc uji přozkou-

mat vodý vřtu HV-10 poblí z  HJ-2 a přove st hýdřogeologický  přu zkum zř í delní  střuk-

tuřý zachýcene  dnes jiz  zlikvidovaný mi vřtý HV-4 a HV-5 (Dřbal, 2011). Týto vřtý 

jsou vhodne  př edevs í m kvu li malý m vzda lenostem od zamý s lene  sta c í řný a umí ste ní  

na obecní ch pozemcí ch. 
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3.4.3 Vybavení stáčírny minerálních vod 

V te to kapitole je obecne  popsa no výbavení  sta c í řný mineřa lní ch vod na za klade  

jine ho přojektu. Př esne  stanovení  přobe hne az  po výpřacova ní  přojektove  dokumen-

tace. Ínvestoř mu z e svý mi poz adavký na sta c ení  ní z e zmí ne nou technologii zme nit. 

Přo př ehlednost jsou jednotliva  zař í zení  uvedena bodove . 

Linka 

Skladba linky pro stáčení do PET a skleněných lahví: 

• Výfukovací  střoj, 
• kompřesořova  stanice, 
• plnic  lahví , 
• kontřolní  zař í zení  (kontřola hladiný), 
• etiketovací  střoj,  
• popisovací  zař í zení , 
• balí cí  střoj, 
• dopřavní ký lahví , 
• aplika toř odnosný ch pa sku , 
• objemový  sme s ovac  na poju , 
• centřa lní  sanitac ní  stanice, 
• linkový  řozvade c , 
• ovinovací  střoj, 
• za sobní  tank, 
• vodní  hospoda ř ství , 
• dopřavní ký la hví , 
• centřa lní  maza ní . 

U skla navíc zapojujeme do procesu: 

• Depaletizace nove ho skla, 
• mýc ka la hví  (Nate, 2018). 

Výbavení  výpoví da  o moz nosti sta c ení  do PET dí lc í ch obsahu  0,5 l, 1,0 l a 1,5 l a 

skla 0,3 l a 0,5 l, jak bý va  na třhu u mineřa lní ch vod zvýkem. V objektu je z a doucí  

výbudovat labořatoř  na sledova ní  pařametřu  vodý a kvu li př í padný m za sahu m. 

Vý s e uvedene  výbavení  sta c í řný mineřa lní ch vod je pouze dopořuc ují cí . Konec ne  

technologicke  ř es ení  stanoví  investoř dle poz adavku  na vý řobu. 
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Budova 

Budova sta c í řný je navřz ena  jako dvoupatřova  na plos e 3000 m2. Uřbanisticko-

ařchitektonicke  ř es ení  musí  výhovovat poz adavku m obce. Budova bý neme la nařu-

s ovat křajinný  řa z. Objekt musí  bý t výbaven socia lní m a hýgienický m zař í zení m. Da le 

je vhodne  do budový umí stit kancela ř e vedení  sta c í řný a vý s e zmin ovanou labořatoř . 

V př í zemí  se bude odehřa vat lahvova ní  do skla, v 1. patř e do PET. Po výtvoř ení  sku-

tec ne  přojektove  dokumentace objektu sta c í řný je moz ne  objekt doplnit malý m mu-

zeem sta c ení  a histořie obce Přamený. Dopořuc uji budovu opatř it sola řní mi panelý 

přo vlastní  pouz ití  a s etřnost k z ivotní mu přostř edí . V za padní  c a sti objektu se na-

le za  dř eve na  hala uřc ena  na skladova ní  balený ch vod. 

Stavební  objektý nad vřtem podle hají  výsoký m poz adavku m na ařchitektonicke  

přovedení  a to př edevs í m v př í pade  vřtu  HJ-3 a HJ-3A. Oba vřtý se totiz  nacha zí  v ob-

novene m la zen ske m pařku. Objektý nesmí  nařus ovat křajinný  řa z. 

3.4.4 Pozemky 

Je vhodne  pla novanou stavbu sta c í řný umí stit v blí zkosti za jmový ch vřtu  na 

obecní  pozemký. Na ne kteře  pozemký patř í cí  obci býl uvalen exekuc ní  př í kaz k přo-

deji nemovitosti (C U ZK, 2017). Tato skutec nost nahřa va  př i vý be řu pozemku  přa ve  

te m, kteře  patř í  obci. Pařcelý sice nelez í  v bezpřostř ední  blí zkosti vřtu , ale budovu 

sta c í řný ani není  moz ne  umí stit mezi týto zdřoje vzhledem k tomu, z e mezi nimi 

vede silnice ve vlastnictví  obce Kařlovařske ho křaje. Pozemký přo vedení  př í vodní ho 

potřubí  z vřtu  do sta c í řný bý mohlý ve st přa ve  v pozemcí ch, kteře  lemují  silnici 

a jsou ve vlastnictví  obce. Vedení  potřubí  je zamý s leno zhřuba 1,5 m pod povřchem. 

Objekt stáčírny 

Pozemký vhodne  přo umí ste ní  objektu sta c í řný mineřa lní ch vod jsou v ta-

bulce 3.15. Vs echný pozemký se nacha zí  v katastřa lní m u zemí  Přamený [732842]. 

Dle u zemní ho pla nu pouze c a st pozemku  patř í  do zastavitelne  c a sti. Ínvestoř tedý 

musí  obec poz a dat o zař azení  zbýlý ch c a stí  pozemku  1501/12 a 1501/10 k plocha m 

zastavitelný m. 
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Tabulka 3.15 – Pozemký přo umí ste ní  stavbý 

Pozemky 
dle KN 

Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

Vlastník Adresa 
Způsob 
ochrany  

nemovitosti 
1501/11 

Ostatní  plocha 
4620 

Obec Přamený 
c .p. 35, 353 01 

Přamený 

Rozsa hle  
chřa ne ne  
u zemí  

1501/12 2900 
1501/10 2867 

(Zdřoj: katastřa lní  mapý C U ZK) 

Dopravní potrubí 

Třubní  vedení  přo př í vod vodý z vřtu  do sta c í řný je př ednostne  vedeno na po-

zemcí ch ve vlastnictví  obce Přamený a Kařlovařske ho křaje. Př i vedení  technicke  in-

fřastřuktuřý silnicí  je nutne  podat z a dost o povolení  zvla s tní ho uz í va ní  komunikace, 

řesp. o umí ste ní  inz ený řský ch sí tí  na silnic ní  pozemek. V př í pade  vřtu HV-6 je tato 

situace nevýhnutelna . U vřtu HV-3 a HV-3A bý třubní  vedení  muselo silnici mini-

ma lne  kř iz ovat. V př í pade  vedení  pozemkem 2958 bý býlo vhodne  uva z it, zda př e-

křoc it Přamenský  potok shýbkou vedenou pod ní m, anebo potřubí  umí stit na mostní  

konstřukci. Přo př ekřoc ení  je nutne  z a dat povolení  naví c i spřa vce vodní ho toku, kte-

řý m je Povodí  Ohř e (Povodí  Ohř e, s.p., 2018). V tabulce 3.16 jsou uvedený pozemký 

přo vedení  př í vodní ho potřubí . Ínvestoř musí  po přovedení  přací  na umí ste ní  po-

třubí  do vozovký uve st komunikaci do pu vodní ho stavbu, jak stanoví  její  majitel. 

Tabulka 3.16 – Pozemký přo vedení  potřubí  od zdřoje ke sta c í řne  
Pozemky 

dle KN 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

Vlastník Adresa 
Způsob 
ochrany 

2957 Silnice 
Ostatní  
plocha 

26202 
 

Kařlovařský  
křaj 

Za vodní  
353/88, 

Dvořý, 36006 
Kařlový Vařý 

Rozsa hle  
chřa ne ne  
u zemí  

2958 Silnice 
Ostatní  
plocha 

482 

2272/1 Silnice 
Ostatní  
plocha 

30603 

1556/4 
Neplodna  
pu da 

Ostatní  
plocha 

1496 

Obec 
Přamený 

c .p. 35, 353 01 
Přamený 

1556/5 
Neplodna  
pu da 

Ostatní  
plocha 

2428 

1556/7 
Není  
uřc eno 

Zahřada 1627 
Rozsa hle  
chřa ne ne  
u zemí , ZPF 

2297/1 
Kořýto 
vodní ho 

toku ume le  

Vodní  
plocha 

9215 
Povodí  Ohř e, 

s.p. 

Bezřuc ova 
4219, 43003 
Chomutov 

Rozsa hle  
chřa ne ne  
u zemí  

(ZPF – zeme de lský  pu dní  fond) 
(Zdřoj: katastřa lní  mapý C U ZK) 
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Vrty 

Křome  HV-6 a HV-7 se vs echný hlubinne  přa ce nacha zí  pozemcí ch soukřomní ku . 

Vřt HJ-2 se nale za  cca 7 m od hřanice obecní ho pozemku 1556/7. Ne vs echný po-

zemký, na kteřý ch jsou umí ste ný za jmove  vřtý pař í  obci Přamený. Ínvestoř mu z e oc e-

ka vat, z e se cena za odkoupení  c a sti nebo cele ho pozemku s vřtem mu z e lis it od cený 

pozemku  obecní ch.  

Seznam pozemku , na nichz  se nacha zí  výbřane  hlubinne  přa ce se nale za  v ta-

bulce 3.17. 

Tabulka 3.17 – Pozemký vřtu  HJ-2, HJ-3, HJ-3A a HV-6 

Pozemky 
dle KN 

Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

Vlastník Adresa 
Způsob 
ochrany  

nemovitosti 

1503/7 Lesní  pozemek 10019 REAL ASPEKT 
s.ř.o. 

Za fařou 831/37, 
Slivenec, 15400 

Přaha 5  

Rozsa hle  
chřa ne ne  

u zemí , PUPFL 2499 Lesní  pozemek 12418 

1494 
Třvalý  třavní  

pořost 
6087 

Obec 
Přamený 

c .p. 35, 353 01 
Přamený 

Rozsa hle  
chřa ne ne  
u zemí , ZPF 

(PUPFL – pozemek uřc ený  k plne ní  funkcí  lesa, ZPF – zeme de lský  pu dní  fond) 
(Zdřoj: katastřa lní  mapý C U ZK) 

3.4.5 Pracovní pozice 

Přo vý řobní  linký (sta c ení  do PET a sta c ení  do skla) navřhuji 34 (2x17) přacov-

ní ku . Přo kontinua lní  přovoz sta c í řný je vhodný  tř í sme nný  přovoz. Celkem je přo 

přovoz obou linek potř eba 102 zame stnancu . Labořatořní  a administřativní  opeřace 

obstařa  8 zame stnancu  v jedne  sme ne . Pomocne  přa ce (u klid, distřibuce, dopřava) 

jsou celkove  výc í slený na 20 přacovní ch sil. Rozde lene  dle potř ebý do tř í  sme n. Cel-

kove  bý nova  sta c í řna mineřa lní ch vod v obci Přamený mohla nabí dnout přa ci 130 li-

dem. 

3.4.6 Investice do stáčírny minerálních vod 

Na za klade  ne kolika cení ku  přobe hlo ořientac ní  stanovení  na kladu  na výbudo-

va ní  sta c í řný mineřa lní ch vod. V cene  není  zahřnuto př í padne  př evýstřojení  sta vají -

cí ch vřtu , kteře  přu me řem vřtne ho stvolu výhovují  jí ma ní  mineřa lní  vodý. Pokud bý 

pove ř ena  osoba zhodnotila stav výstřojení  jako nevýhovují cí , je nutne  vřt př evýstřo-

jit. Cený takový ch přací  se v za sade  nelis í  od cen hloubení  nový ch vřtu  (Slaví k, 2018). 
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Stanovení  na kladu  na vřtne  přa ce přobe hlo na za klade  cení ku spolec nosti VODO-

VRTY, s.ř.o. sí dlem v Mařia nský ch La zní ch (ML), kteřa  se za řoven  nabí zí  jako vhodný  

zhotovitel vzhledem k male  vzda lenosti mezi ML a obcí  Přamený (Vodovřtý, 2018). 

Vý poc et přobe hl v softwařu Micřosoft Excel a je zpřacova n V tabulce 3.18. 

Tabulka 3.18 – Na kladý na stavbu sta c í řný, na vřatnost investice (pokřac ova ní  na dals í  střane ) 

Orientační náklady stáčírny min. vod v obci Prameny 

Pozemky 
Poloz ka Mnoz ství  Jednotka Jedn. cena Suma 

Pozemek 1501/11 4620 m2 25 Kc  115 500 Kč 

Pozemek 1501/12 2900 m2 25 Kc  72 500 Kč 

Pozemek 1501/10 2867 m2 25 Kc  71 675 Kč 

Pozemek 1503/7 10019 m2 25 Kc  250 475 Kč 

Pozemek 2449 12418 m2 25 Kc  310 450 Kč 

Pozemek 1494 6087 m2 25 Kc  152 175 Kč 

Vrtné práce 
Poloz ka Mnoz ství  Jednotka Jedn. cena Suma 

Vývřta ní  nove ho vřtu HJ-2 200 m 1 600 Kc  320 000 Kč 

Vývřta ní  nove ho vřtu HJ-3A 100 m 1 600 Kc  160 000 Kč 

Přojekt, povolení  a kolaudace 2 ks 9 000 Kc  18 000 Kč 

Hýdřogeologický  přu zkum/po-
souzení  

5 - 6 000 Kc  30 000 Kč 

Vystrojení, čerpadla, výtlačné potrubí, stavební objekty 
Poloz ka Mnoz ství  Jednotka Jedn. cena Suma 

GRUNDFOS SQ 2-55 4 ks 14 200 Kc  56 800 Kč 

GRUNDFOS SQ 2-70 1 ks 16 400 Kc  16 400 Kč 

Vý tlac ne  potřubí  305 m 20 Kc  6 100 Kč 

Dopřavní  potřubí  vc etne  ulo-
z ení  

1210 m 2 200 Kc  2 662 000 Kč 

Stavební  objekt nad vřtem (5x) 135 m3 4 010 Kc  541 350 Kč 

 

Objekt stáčírny min. vod 
Poloz ka Mnoz ství  Jednotka Jedn. cena Suma 

Budova zde na  z cihel/tva ř-
nic/bloku  3000m2 x 8m (vc . vý-
bavení ) + spec. technologie cca 
100 000 000 Kc  

24000 m3 5 615 Kc  96 240 000 Kč 

Oplocení  540 m 5 230 Kc  2 824 200 Kč 
Vodovodní  př í pojka 15 m 6 600 Kc  99 000 Kč 
Kanalizac ní  př í pojka 15 m 6 635 Kc  99 525 Kč 
Dř eve na  hala 1800m2 x 4m 7200 m3 2 795 Kc  20 124 000 Kč 
Vozový  pařk  -  20 000 000 Kč 

Celkem bez DPH       292 690 150 Kč 

Celkem včetně DPH 21%       354 155 082 Kč 
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 (odhad cen býl stanoven na za klade : C eřpadlo-c eřpadla, 2018; C eske  stavební  standařdý, 2018; 
Fařmý, 2018; NX řealitý, 2018; U stav u zemní ho řozvoje, 2018; Vodovřtý, 2018) 

Na vřatnost investice stanovena  na za klade  vý poc tu  z tabulký 3.18 je ve c tvřte m 

řoce. Na vřatnost je př í mo za visla  na odbýtu mineřa lní  vodý. Vzhledem k tomu, z e ba-

lene  mineřa lní  vodý jsou na třhu z a daný m ařtiklem, povaz uji tuto investici za vý hod-

nou. Cena je stanovena  bez umoř ova ní  př í padne  pu jc ký. V př í pade  nedostatec ne  vý-

datnosti vodní ch zdřoju  dopořuc uji investořovi zaplatit hýdřogeologický  přu zkum 

v obci v oblasti vřtu  HV-10 a zlikvidovaný ch vřtu  HV-4 a HV-5. Uvedene  jednotkove  

Návratnost investice 

Výroba 

Poloz ka Mnoz ství  Jednotký Pozna mka 

Maxima lní  řoc ní  odbe ř 167140800 l/řok (4,3 + 1,0 l.s-1) * 1 řok 
Maxima lní  hodinový  odbe ř 19080 l/h (4,3 + 1,0 l.s-1) * 1 hod 
Poc et přacovní ch dní  300 d   
Vý řobní  dný 270 d Revize, sanita řní  dný 
Ořientac ní  vý kon linký PET 15000 ks/h Dle fořma tu lahve 
Ořientac ní  vý kon linký sklo 8000 ks/h Dle fořma tu lahve 

Denní  vý řoba - PET 337500 ks/den 
Vý řoba - 0,5 l, 1,0 l a 1,5 l PET; 
(3 sme ný, 22,5 h) 

Denní  vý řoba - sklo 180000 ks/den Vý řoba – sklo 0,3 l a 0,5 l (22,5 h) 
Zame stnanci 130 zame st. 35 000 Kc  

Roční provozní náklady 

Poloz ka Mnoz ství  Jednotký Pozna mka 

Roc ní  na kladý na mzdý 54600000 Kc    
Odme ný zame stnancu m 9100000 Kc  13. plat, osobní  ohodnocení  
Na kladý na eneřgie 3000000 Kc  Elektřika, plýn, voda 
Odpis nemovitosti 2347600 Kc  Odpisova ní  na 50 let; (1/2 z budový)  
Odpis technologie  4695200 Kc  Odpisova ní  na 25 let; (1/2 z budový)  

Provozní náklady celkem 73742800 Kč   

Náklady na výrobu 

Poloz ka Mnoz ství  Jednotký Pozna mka 

PET lahev 3.5 Kc /ks (přu me ř 0,5 l, 1,0 l a 1,5 l PET) 
Lahev sklo  6.5 Kc /ks (0,5 l sklo) 
PET lahve celkem 318937500 Kc /řok denní  vý řoba * vý řobní  dný 
Sklene ne  lahve celkem 315900000 Kc /řok denní  vý řoba * vý řobní  dný 

Výrobní náklady celkem 634837500 Kč   

Roční náklady celkem 708 580 300 Kč 

Zisk z výroby (bez zdanění) 
Poloz ka Mnoz ství  Jednotký Pozna mka 

PET lahev - přodejní  cena 4.5 Kc /ks (přu me ř 0,5 l, 1,0 l a 1,5 l PET) 
Lahev sklo - přodejní  cena 8.5 Kc /ks (0,5 l sklo) 
PET lahve celkem 410062500 Kc /řok denní  vý řoba * vý řobní  dný 
Sklene ne  lahve celkem 413100000 Kc /řok denní  vý řoba * vý řobní  dný 

Prodej celkem 823162500 Kč/rok   

Roční zisk 114 582 200 Kč 
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cený jsou pouze ořientac ní  a je moz ne , z e se budou lis it od skutec ne  cený. Skutec ne  

stanovení  na vřatnosti investice musí  bý t přovedeno přofesiona lní m subjektem. 

Situac ní  vý křes sta c í řný a výbřaný ch vřtu  je na obř. 3.7 na konci kapitolý 3.3 Pro-

jekt stáčírny minerálních vod. 
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Závěr 

Bakala ř ska  přa ce ma  za u kol zhodnotit stav podzemní ch vod v Mařia nskola zen -

ske m řegionu, řesp. v okolí  obce Přamený. Býlo zaznamena no 12 hýdřogeologický ch 

vřtu  výstřojený ch na pozořova ní  a jí ma ní  podzemní  vodý. Dva hlubinne  objektý jsou 

v dnes ní  dobe  zlikvidova ný. Přo př í pad dals í ho nevýuz í va ní  vřtu  c i splne ní  jejich do-

savadní  funkce býlo navřz eno opatř ení  k jejich likvidaci. Z deseti sta vají cí ch vřtu  

býlý výbřa ný tý, kteře  přo sloz ení  zachýcene  podzemní  vodý a dostupnost výhovují  

k jí ma ní  mineřa lní  vodý. Přa ce je doplne na o mapý za jmove  oblasti s význac ený mi 

vřtý. 

Stanovení  vhodnosti vodní ch zdřoju  přobe hlo na za klade  hýdřochemický ch 

zkous ek a technický ch pařametřu  ze za ve řec ný ch zpřa v spolec nosti AQUATEST, a.s. 

Vodý vý znamne  na obsah řozpus te ný ch iontu  býlý zachýcený objektý HJ-2, HJ-3,      

HJ-3A, HV-6 a HV-7. Koncentřace řozpus te ný ch la tek býlý vza jemne  pořovna ný 

s ostatní mi kýselkami na u zemí  obce Přamený a ne kteřý mi sta c ený mi mineřa lní mi 

vodami Kařlovařske ho křaje. Mineřa lní  vodý v Přamenech jsou bohate  na hoř c í k 

a va pní k. Voda zachýcena  vřtem HJ-2 je vzhledem k výsoke  mineřalizaci dopořuc ena 

k distřibuci jako př í řodní  le c iva  voda. Ostatní  zdřoje výhovují  pařametřu m stolní ch 

vod.  

Přo peřspektivní  výuz ití  vřtu  v obci Přamený býla zpřacova na jednoducha  stu-

die přoveditelnosti výbudova ní  sta c í řný mineřa lní ch vod. Ta popisuje opatř ení  přo 

jí ma ní  z výbřaný ch vřtu , vedení  vodý od zdřoje do sta c í řný a samotný  objekt sta c í řný.  

Studie je doplne na o seznam pozemku  dotc ený ch nebo nutný ch k výkoupení . Du le-

z itý m bodem studie je stanovení  ořientac ní ch na kladu  na stavbu, přovoz a vý řobu 

a konec ne ho zisku. Oc eka va  se na vřatnost investice do c týř  let, coz  je z hlediska z a -

danosti kvalitní ch balený ch vod na třhu vý hodne . Studie je doplne na o situac ní  vý -

křes sta c í řný a výbřaný ch zdřoju  podzemní  vodý. Souc a stí  situac ní ho vý křesu jsou 

třasý vedení  dopřavní ho potřubí  od zdřoju  do sta c í řný. 

Pu vodní  přojekt výbudova ní  sta c í řný v devadesa tý ch letech zkřachoval na poz-

de js í m neza jmu investořa s odvola ní m na nepř ime ř enou c a stku za pu du a vodní  

zdřoje. Spřa vci CHKO Slavkovský  les vý hřadý ke stavbe  sta c í řný neme li. Ínvestice do 



 

   

 

vřtný ch přací  a výkoupení  pozemku  na umí ste ní  sta c í řný v konec ne  fa zi uvedlý obec 

do dluhu . 

Sta c í řna mineřa lní ch vod v obci bý s sebou př inesla za sadní  zme nu přo obec 

Přamený. Sta c í řna bý poskýtla volna  přacovní  mí sta přo 130 lidí . Financova ní m a vý -

kupem ne kteřý ch pozemku  od obce, bý býlo moz ne  c a stec ne  splatit obecní  dluh. Ín-

vestice do podobne ho přojektu bý býla přavde podobne  ví ta na i ze střaný obce, 

vzhledem k pokusu m o obnovení  ne kdejs í ch la zen ský ch objektu . Sta c í řna bý mohla 

obci vřa tit statut la zní  a výleps it financ ní  situaci. Př í padnou řealizaci přojektu sta -

c í řný mineřa lní ch vod shleda va m jako peřspektivní  a přo obec a její  okolí  celkove  

přospe s nou. 
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