
 

JEDNOTLIVÉ LOKALITY  
 

Bechyně  

- statut lázeňského místa Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne 

1.11.1988 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ ČSR č.j.LZ/3-2884-2.4.60 

ze dne 21.4.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Komárovské blato„ Výměr MZ ČSR č.j.LZ/3-2884-477-

30.3.60 ze dne 5.4.1960 

  

Běloves  

- statut lázeňského místa Vyhláška VčKNV schválená 

Usnesením rady VčKNV č.252 ze dne 

8.11.1978 - sdělení částka 1-4/1979 

Věst.MZ ČSR-ozn.v část. 15/1979 Sb. 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

 

Usnesení rady VčKNV č. 252 ze dne 

8.11.1978 - sděl.částka 1-4/1979 

Věstník MZ ČSR - ozn. v částce 

15/1979 Sb. upřesnění rozsahu 

Usnesení rady VčKNV č. 82 ze dne 

30.4.1986 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen IDA II„ Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „prameny IDA  

III,IV„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „ pramen S 6„ 

  ZRUŠEN 

Rozhodnutí - zrušení osvědčení o 

zdroji - č.j. ČIL-3.11.2004/31326-Z ze 

dne 8.11.2004 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Jetřichov„ Výnos MZ č.j. LZ/6-2882-4.8.1958 ze 

dne 13.8.1958 

  

Bílina  

- statut lázeňského místa Usnesení rady SečKNV č.138/70 ze 

dne 20.10.1970 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška SečKNV z plenárního 

zasedání ze dne 24.9.1985 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „prameny V 1,  

 V 2 a V 3„ 

Výnos MZ ČSR č. 23/1972 Věstník 

MZ ČSR 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen BJ 6„ Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

  

  

Bludov  

- statut lázeňského místa Usnesení pléna SmKNV ze dne 

19.12.1974 



  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška MZ č. 13/2001 Sb. 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 1 (Hg 1, 

HG 1)„ 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – 

č.j.ČIL-9.7.2002/19234-Z ze dne 

12.7.2002, oznámeno částka č. 

183/2002 Sb. 

 

Brodek u Přerova  

- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních 

vod stolních 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-484-

12.9.91/3758 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Brodek u Přerova„ 

(vrt NP768 A) 

Výnos MZ ČR č. 7/1991 Věstník MZ 

ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen BV 3„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

Břvany  

- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních 

vod stolních 

Výměr MZ ČSR č.j.: ČIL-484-24.9.71 

ze dne 5.1. 1972, Věstník MZ ČSR č. 

10/1972 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Praga II ( vrt  BV-

1 )„ 

Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst. MZ 

ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 5„ Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

Buchlovice 

-ochranná pásma přírodního léčivého zdroje  Vyhláška č. 319/2011 Sb. Vyhláška 

o stanovení ochranných pásem 

přírodního léčivého zdroje 

minerální vody v Buchlovicích a 

vymezení konkrétních ochranných 

opatření 
  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „vrt LL-1„ Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

MZDR 5269/2011-3/OZS-ČIL-Pr ze 

dne 17.2.2011 

  

  

Byňov 

-ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod Vyhláška MZ č. 513/2002 Sb. 

  

 Vyhláška MZ č. 467/2005 Sb., o 

stanovení ochranného pásma I. stupně 

zdroje přírodní minerální vody jímané 

vrtem HV-7 v Nových Hradech-

Byňov 

  

-zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 5„ Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.9.2002/26418-J ze dne 

25.9.2002 

  



-zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 7„ Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-6.12.2005/42686-J ze dne 

6.12.2005 

Číhaná  

- přírodní minerální voda stolní „prameny ČVJ-1,ČVJ-

3,ČVJ-4„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Číhaná-Babice„ Výnos MZ č.j.LZ/6-2882-4.8.1958 ze 

dne 13.8.1958 

 

Čistá – Krásno  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení rady ZčKNV č. 114 ze dne 

15.5.1979-sděl.částka 9-12/1979 

Věstník MZ ČSR – ozn. v částce 

20/1979 Sb. 
  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Čistá – Krásno„ Vyhláška MZ č. 149/1999 Sb.  

  

Darkov - Karviná  

-ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška č. 12/2011 Sb. o stanovení 

ochranných pásem přírodních 

léčivých zdrojů minerální vody 

v Karviné a vymezení konkrétních 

ochranných opatření 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Věra (vrt 

NP – 680 )„ 

Výnos MZ ČSR č.12/1984 Věstník 

MZ ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb. 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Jaromír (vrt 

NP 735)„ 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 736„ 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 737„ 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Nový vrt„ 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Helena „ 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Valentina 

(NP 694)„ 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 740„ 

 

 

 

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Miroslav 

(vrt NP 747) a František (vrt NP 743 )„ 

 

 

 

Výnos MZ ČSR č.5/1987 Věstník MZ 

ČSR ozn. v částce 4/1988 Sb.  

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-9.1.2002/623-Z ze dne 9.1.2002  

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-9.1.2002/632-Z ze dne 9.1.2002  

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-9.1.2002/628-Z ze dne 9.1.2002  

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-9.1.2002/629-Z ze dne 9.1.2002 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-20.3.2002/7911-Z ze dne 

18.3.2002  

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-20.3.2002/7913-Z ze dne 

20.3.2002  

 

Výnos MZ č.5/1980 Věst.MZ ČSR - 

ozn.v částce 25/1980 Sb. 

 

 



- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Eduard 

 (NP 742) a Vlasta (NP 744 )„ 

 

 

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Jordán (vrt 

NP 738)„ 

 

 

Výnos MZ č.1/1983 Věst. MZ ČSR - 

ozn. v částce 10/1983 Sb. 

 

 

Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst.MZ 

ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb. 

  

Dolní Kramolín  

- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních 

vod stolních 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-

14.7.1993/2770 ze dne 16.7.1993 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny ILsano I, II„ Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.  

  

Domašov – Sedm Dvorů  

- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních 

vod stolních 

Rozhodnutí - nezbytné prozatímní 

ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-

441-12.7.1993 ze dne 13.7.1993. 

 Rozhodnutí - nezbytné prozatímní 

ochranné opatření MZ ČSR č.j. ČIL–

484-20.10.1986 ze dne 20.10.1986 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 12„ Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

  

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BV 101 A„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-11.7.2001/19208-Z ze dne 

12.7.2001 

  

- zdroj přírodní minerální vody „vrt PM-1„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-5.10.2005/33879-Z ze dne 

5.10.2005 

  

- zdroj přírodní minerální vody „vrt PM-2„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-5.10.2005/33878-Z ze dne 

5.10.2005 

  

Dubí  

- statut lázeňského místa Usnesení rady SečKNV č. 95 ze dne 

28.7.1966 

  

Lesná  

- přírodní minerální voda stolní „pramen EURA„ Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 

ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb.  

  

Farská Kyselka  

- prozatímní ochranná pásma přirozeně se vyskytujících 

minerálních vod 

Rozhodnutí - nezbytné prozatímní 

ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-

62-442-21.1.1997/338 ze dne 

28.1.1997 

  

- přírodní léčivý zdroj „pramen Farská kyselka II„ Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 



ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Farská kyselka I„ Výnos MZ ČSR č. 5/1987 Věstník 

MZ ČSR – ozn. v částce 4/1988 Sb. 

  

Františkovy Lázně  

- statut lázeňského místa Vládní usnesení č.135 ze dne 

18.1.1956-Úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l. 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Stanislav„ Výnos MZ ČSR č.12/1984 Věstník 

MZ ČSR - ozn. v částce 22/1984 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „Sluneční pramen„ Výnos MZ ČSR č.26/1977 Věstník 

MZ ČSR 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Císařský 

 (L II)„ 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17847-Z ze dne 

27.6.2001 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen ČKD-2„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-16.8.2001/22546-Z ze dne 

17.8.2001 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Erika (E 

1)„ 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-10.8.2001-22464-Z ze dne 

16.8.2001 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen A 1 Nový 

Kostelní 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-2.5.2005/14960-J ze dne 

25.5.2005 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Hrozňatov a Vackovec„ Výnos MZ ČSR č.26/1977 Věstník 

MZ ČSR 

- přírodní léčivý zdroj peloidu Františkovi Lázně 

 

 

 

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen JD-1   

Doubravka“ 

Rozhodnutí –osvědčení o zdroji-č.j. 

ČIL-14.11.2006/46995-P ze dne 

15.11.2006 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-2.7.2008/23914-J ze dne 

17.7.2008 

 

Hodonín – Josefov  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

26.7.1995/3079 ze dne 27.7.1995 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Podluží a 

Prušánka„ 

 Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 

ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen BVJ–3„  Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

Horní Moštěnice  

- ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních Usnesení 9. plenárního zasedání 



SmKNV ze dne 21.4.1983; sdělení 

částka 1-2/1984 Věstník MZ ČSR – 

ozn. v částce 6/1984 Sb. 

  

- ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních – 

ochranné pásmo 1.stupně „pramene M 3„ 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-

24.11.1993/4801 ze dne 25.11.1993 

  

- ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních – 

ochranné pásmo 1.stupně „pramene Moštěnka„ 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-

26.1.1994/358 ze dne 27.1.1994 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Hanácká kyselka 

II„ 

Výnos MZ ČSR č.5/1980 Věstník MZ 

ČSR - ozn. v částce 25/1980 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny M 3 a Moštěnka„ Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen M 1„  Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.  

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen M 4 (BV 111 A)„ Rozhodnutí - svědčení o zdroji 

č.j.ČIL-16.7.2001-19592-Z ze dne 

23.7.2001 

  

Hořátev  

- přírodní minerální voda stolní „pramen HT 1„  

ZRUŠEN  

Rozhodnutí - zrušení osvědčení o 

zdroji - č.j. ČIL-8.10.2001/25526-Z ze 

dne 8.10.2001- Sdělení MZ č. 

427/2001 Sb. 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 19„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-26.10.2001/19455-Z ze dne 

26.10.2001 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 20„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-26.10.2001/19457-Z ze dne 

26.10.2001 

  

Hoštěc  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod 

stolních 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-490-

14.5.1991 ze dne 14.5.1991 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Hoštěc„ Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb. 

  

Hronov  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška MZ č. 156/2001 Sb. 

  

Chropyně  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Ječmínek„ Výnos MZ č. 4/1962 Věstník MZ 

  

Jáchymov  

- statut lázeňského místa Usnesení rady ZčKNV 

 č. 210/a ze dne 5.11.1963 

  



- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení vlády č.257 

 ze dne 20.7.1966; Věstník MZ sdělení 

částka 21/1966 Věstník MZ - ozn. v 

částce 33/1966 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny 

Běhounek, Curie a C-1„ 

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL-482-

7.7.1977 ze dne 20.9.1977 

Věstník MZ ČR č. 25/1977 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Agricola 

(HJ 14)„ 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-11.7.2001/19206-Z ze dne 

11.7.2001, ozn. Částka 160/2011 Sb. 

  

Janské lázně  

- statut lázeňského místa Usnesení vlády č. 608 ze dne 

17.7.1959 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška Východočeského krajského 

národního výboru ze dne 2.5.1988 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Janský a 

Černý„ 

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL-482-20.3.79 

ze dne 19.6.1979, Věst. MZ ČSR č. 

1/1980 – ozn. v částce 11/1980 Sb. 

  

Jeseník  

- statut lázeňského místa Usnesení SmKNV ze dne 14.4.1987 

  

Jeseník nad Odrou  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod 

stolních  

Rozhodnutí - nezbytné prozatímní 

ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-

230-442-10.1.1996/142 ze dne 

10.1.1996, ve znění rozhodnutí č.j. 

ČIL-62-442-20.11.1996/5117 ze dne 

28.11.1996 

  

Karlova Studánka  

- statut lázeňského místa Usnesení rady KNV v Olomouci ze 

dne 18.4.1957 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška MZ č. 175/1999 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny 

Vladimír a Petr„ 

 

 

 

- pramen „Norbert“ 

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL 482-

4.1.1982 ze dne 24.2.1983, Věst.MZ 

ČSR č. 1/1983  – ozn.v částce 

10/1983 Sb. 

 

Vyhláška MZ č. 3424/1948/Ú.I.I. ze 

dne 1.10.1948 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Karlova Studánka„, , „Malá 

Morávka„ a „Hubertov„ 

Výměr MZ č.j.LZ/3-403.2-17.5.1962 

ze dne 4.6.1962 

 

Karlovy Vary  

- statut lázeňského místa Vládní usnesení 135 ze dne 18.1.1956 



- úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l. 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení vlády č.257 ze dne 

20.7.1966 (ozn.v částce 33/1966 Sb.) 

a č. 214 ze dne 15.9.1971 (ozn.v 

částce 39/1971 Sb.) a č. 146 ze dne 

5.6.1974(ozn.v částce 20/1974 Sb.) a 

č. 127 ze dne 2.6.1976 (ozn.v částce 

21/1976 Sb.) a č. 27 ze dne 3.2.1982 

(ozn.v částce 13/1982 Sb.) 
  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČSR č.j. ČIL-484-

3.1.1978 ze dne 11.1.1978 

Rozhodnutí – nezbytné prozatímní 

ochranné opatření MZ ČR č.j.: ČIL-

442-30.6.1994 ze dne 30.6.1994 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Zahradní pramen 

BJ 91„ 

 Výnos MZ ČR č.j.: ČIL 482-10-1-

1989 ze dne 12.9. 1990, registrováno 

pod č.62/1991 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-35„  Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-19.5.2003/13716-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-36„  Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-19.5.2003/13717-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-37„  Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-19.5.2003/13718-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Mlýnský pramen 

BJ-41„  

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-19.5.2003/13719-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Karel IV 

BJ-74„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13727-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Dolní Zámecký 

pramen BJ-79„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13728-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Horní Zámecký 

pramen BJ-81„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13729-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 



138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Rusalka BJ-48„ Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13720-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen knížete 

Václava BJ-53„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13722-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Libuše BJ-56„ Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13723-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Starý Sadový 

pramen vrt č. 64„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13737-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Vřídelní fontána 

BJ-70„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13726-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Tržní pramen BJ-

86„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13730-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Sadový pramen 

BJ-88„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13731-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Zahradní Hadí 

pramen BJ-91„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13732-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Svobody 

BJ-93„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13733-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Skalní pramen BJ-

96„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13734-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Skalní pramen BJ-

97„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13736-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 



138/2003 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj plynu „pramen Dorotka V-1„ Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.5.2003/13738-H ze dne 

21.5.2003, oznámení částka č. 

138/2003 Sb. 

  
  

Klášterec nad Ohří  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-

2.8.1993/3133 ze dne 16.8.1993 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Evženka II„ Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen HV 5„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.  

  

Konstantinovy Lázně  

- statut lázeňského místa Usnesení rady ZčKNV č.184 ze dne 

18.11.1969 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení rady ZčKNV č.142/B-2 ze 

dne 12. srpna 1986 schválené 

2.plenárním zasedáním dne 2.9.1986 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Prusík„ Výnos MZ ČSR č. 1/1980 

 Věst. MZ ČSR – ozn. v částce 

11/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen BV 12 – 

Kokašice„ 

Vyhláška MZ č.290/1998 Sb.  

  

Korunní  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Výnos MZ č.j.IL-480.4-10.12.64 ze 

dne 23.12.1964 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Korunní kyselka 

I„ 

Výnos MZ ČSR č. 12/1979  

Věst. MZ ČSR – ozn. v částce 

23/1979 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny Korunní kyselka 

II a Korunní kyselka III„ 

Výnos MZ č. 1/1983 Věst. MZ ČSR - 

ozn. v částce 10/1983 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny BJ 20 a BJ 21„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.  

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 22„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-11.7.2001/19205-Z ze dne 

12.7.2001 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 26„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-21.11.2001/32013-Z ze dne 

21.11.2001 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ-30B“ 

 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-8.07.2008/24601-P  ze dne 

7.7.2008 



 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-25“ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ- 37“ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-12“ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-16“ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ-145“ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-104“ 
 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-14.8.2008/29667-P ze dne 

14.8.2008 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-12.02.2009/6508-P ze dne 

16.2.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji č.j. 

ČIL-4.02.2010/6664-P ze dne 

4.2.2010 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji č.j. 

ČIL-4.02.2010/6667-P ze dne 

4.2.2010 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji č.j. 

MZDR 62233/2011-4/OZD-ČIL-P ze 

dne 17.10.2011 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji č.j. 

MZDR 70687/2011-4/OZD-ČIL-P ze 

dne 22.11.2011 

 

Kostelec u Zlína  

- statut lázeňského místa Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-432-

12.6.1997/2030 ze dne 13.6.1997 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

11.5.1995/1670 ze dne 11.5. 1995 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny U vily a 

V kapli„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen BJ 51A„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-7.11.2001/30623-Z ze dne 

7.11.2001 

  

Kouty  

- přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 16„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 21„ 

 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-18.11.2002/32465-Z ze dne 

18.11.2002 

  

Kyselka (u Karlových Varů)  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a přírodních 

minerálních vod 
Vyhláška č. 308/2010 Sb. o 

stanovení ochranných pásem 

zdrojů přírodních minerálních vod 

a přírodních léčivých zdrojů v 

Kyselce a vymezení konkrétních 



ochranných opatření 
 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Helena BJ 10„ Výnos MZ ČSR č. 12/1984 

 Věst. MZ ČSR – ozn. v částce 

22/1984 Sb. 

  

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Marie  BJ 13„ Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 

ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.  

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny HV 9 a HV 15„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.  

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny HJ 4 – Bražec 2, 

HJ 5 – Bražec 2 a HJ 6 – Bražec 2„ 

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.  

  

- přírodní minerální voda stolní pramen HJ 5 – Bražec 2  

ZRUŠEN 

Rozhodnutí - zrušení osvědčení o 

zdroji - č.j. ČIL-12.7.2004/19131-N 

ze dne 12.7.2004 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny Dolní Lomnice  

I-vrt HJ 1, II-vrt HJ 2 a III-vrt HJ 3„ 

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.  

  

- přírodní minerální voda stolní pramen HJ 1  

   ZRUŠEN 

Rozhodnutí - zrušení osvědčení o 

zdroji - č.j. ČIL-12.7.2004/19130-N 

ze dne 12.7.2004 

  

  

- přírodní minerální voda stolní pramen HJ 2 

 ZRUŠEN 

Rozhodnutí - zrušení osvědčení o 

zdroji - č.j. ČIL-12.7.2004/19128-N 

ze dne 12.7.2004 

  

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 16„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 12 A„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 12„ 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-31.5.2002/15464-N ze dne 

31.5.2002 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-31.5.2002/15463-N ze dne 

31.5.2002 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-7.5.2002/12687-N ze dne 

31.5.2002  

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 51 B„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 59 A„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt 53 AP„ 

 

 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-11.4.2003/10306-N ze dne 

11.4.2003 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-11.4.2003/10308-N ze dne 

11.4.2003 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-11.4.2003/10307-N ze dne 

11.4.2003 



 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 34„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 31„ 

 

 

 

-   zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 63„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 64„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 32 A„ 

 

 

 

-   zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 36„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 41„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 42„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 52„ 

 

 

 

-   zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 54„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 55„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 57 A„ 

 

 

 

-   zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 58„ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 60„ 

 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-15.9.2003/25823-N ze dne 

6.10.2003 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-24.8.2004/23687-N ze dne 

6.10.2004 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-12.7.2004/19060-N ze dne 

12.7.2004 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-1.6.2004/19059-N ze dne 

12.7.2004 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-445-11.1.96/168 ze dne 

16.1.1996 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-1.10.1998/32696-Ř ze dne 

1.10.1998 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-1.10.1998/32692-Ř ze dne 

1.10.1998 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-1.10.1998/32692-Ř ze dne 

1.10.1998 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 

21.3.2001 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 

21.3.2001 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-6.4.1999/13188-Ř ze dne 

30.4.1999 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-6.4.1999/13188-Ř ze dne 

30.4.1999 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-6.4.1999/13188-Ř ze dne 

30.4.1999 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 



 

 

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 60 A„ 

 

 

 

-  zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 70 „ 

 

 

 

-  zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 70 A„ 

 

 

 

-  zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 71„ 

 

 

 

-  zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 72„ 

 

 

 

-  zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 74„ 

21.3.2001 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 

21.3.2001 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-30.10.2008/40107-N ze dne 

7.1.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.12.2008/48488-N ze dne 

7.1.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.12.2008/48489-N ze dne 

7.1.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.12.2008/48490-N ze dne 

7.1.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.12.2008/48491-N ze dne 

7.1.2009 

 

  

Lázně Bělohrad  

- statut lázeňského místa Usnesení rady VčKNV č.287 ze dne 

23.12.1963  

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výnos MZ 

č.j.LZ/3-2884-31.3.1960 ze dne 

12.4.1960 
  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Na Jasanu„ Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-403-

20.9.1960 ze dne 6.12.1960 

  

Lázně Bohdaneč  

- statut lázeňského místa Usnesení rady VčKNV č. 151 ze dne 

20.7.1963 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.60 ze 

dne 21.4.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nová 

Panenka„ 

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL-482-

8.10.1985 ze dne 14.1.1986, Věstník 

MZ ČSR č. 5/1987 - ozn. v částce 

4/1988 Sb.  

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Libišany„ Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-407-

27.1.1960 ze dne 21.4.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Rozkoš„ , „Stéblová„ a 

„Oplatil„ 

Výměr MZ č.j.LZ/3-403.2-7.11.1961 

ze dne 20.11.1961 



  

Lázně Kundratice  

- statut lázeňského místa Usnesení 17.plenárního zasedání 

SečKNV č.90/P ze dne 27.6.1989 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Hamr na jezeře„ Výměr MZ č.j.LZ/3-2884 - ze dne 

20.2.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Kundratice„ Výměr MZ č.j.LZ/6-2882-4.8.1958 ze 

dne 13.8.1958 

  

Lázně Kynžvart  

- statut lázeňského místa Usnesení rady ZčKNV č. 106 ze 

7.6.1983 schválené 10. Plenárním 

zasedáním ZčKNV ze dne 27.9.1983 - 

sdělení částka 5-6/1984 Věstník MZ 

ČSR - ozn. v částce 19/1984 Sb. 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení 10. plenárního zasedání 

ZčKNV ze dne 27.9.1983 - ozn. v 

částce 19/1984 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nová 

Helena (vrt S 2)„ 

Výnos MZ ČSR č.1/1980 Věstník MZ 

ČSR ozn. v částce 11/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Richard„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-5.9.2001/24197-Z ze dne 

4.9.2001 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nová 

Marie (S 4)„ 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL - 5.9.2001/24196-Z ze dne 

4.9.2001 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nový 

Viktor (S 5)„ 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-5.9.2001/24191-Z ze dne 

5.9.2001 

  

Lázně Libverda  

- statut lázeňského místa Usnesení rady SečKNV ze dne 

8.2.1982 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-442-

6.1.1960 ze dne 20.1.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Nová 

Marie a Nový Kristián„ 

Výnos MZ ŠR č.j.: ČIL-482-1.2.1980 

ze dne 6.6.1980, Výnos MZ ČSR 

č.5/1980 

Věst. MZ ČSR, ozn. v část. 

25/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Eduard„ Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 

ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Jizerka„ Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-442-

6.9.1960 ze dne 19.9.1960 



  

Lednice  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Le 7„ 

Vyhláška č. 539/2006 Sb. 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-9.6.2004/15846-Z ze dne 

15.6.2004 

Sdělení MZ č. 615/2004 Sb. ze dne 

25.11.2004 ozn. v částce 208/2004 

Sb. 

 

 Sdělení č. 116/2009 Sb., o vydání 

osvědčení o přírodních léčivých 

zdrojích a zdrojích přírodních 

minerálních vod 

Vyhláška č. 145/2009 Sb., o stanovení 

přírodních léčebných lázní Lednice v 

katastrálním území Lednice na 

Moravě 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška č. 387/2007 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody – „pramen Le 5“ 

v k.ú. Charvátská Nová Ves 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – 

č.j.ČIL-14.11.2006/47242-N ze dne 

7.12.2006 

Lipová Lázně  

- statut lázeňského místa Usnesení pléna SmKNV ze dne 

28.9.1973 

  

Louny  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen LN 1„ Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL-480.4-

31.3.69 ze dne 7.8.1969, Věst.MZ 

ČSR č. 19/1969 

  

Luční kyselka  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

6.12.1996/5281 ze dne 6.12.1996 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Luční kyselka  

(HV 2)„ 

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

  

Luhačovice  

- statut lázeňského místa Vládní usnesení č.135 ze dne 

18.1.1956 úř. sdělení částka 16/1956 

Ú.l. 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vyhláška Jihomoravského krajského 

národního výboru schválená 

plenárním zasedáním dne 13.12.1988 

  

- ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů 

sv. Josef a Jaroslava 

Vyhláška MZ č. 223/2011 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Nová 

Čítárna, Nová Janovka, Nový Jubilejní, Nová Vincentka 

Výnos MZ ČR č.j.: ČIL 482-

10.1.1989 ze dne 12.9.1990, Věstník 



a Vladimír„ MZ ČR č.7/1991  registrováno pod č. 

62/1991 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny 

Vincentka II a Jaroslava„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen sv. 

Josefa„ 

 

 

- osvědčení přírodního léčivého zdroje – znárodnění – 

přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Aloiska, 

Amandka, Dr. Šťastného, Elektra, Jubilejní, Ottovka 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-10.8.2001-22545-Z ze dne 

17.8.2001, ozn. v částce 160/2001 Sb. 

 

Vyhláška MZ č. 2564/1948/ Úř. list I.       

ze dne 20.10.1948 

  

Mariánské Lázně  

- statut lázeňského místa Vládní usnesení č.135 ze dne 

18.1.1956 - úř.sděl.částka 16/1956 

Ú.l. 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Vládní usnesení č.943 ze dne 

13.11.1959 

  

 Vyhláška MZ č. 208/2005 Sb., o 

stanovení ochranného pásma I. stupně 

přírodního léčivého zdroje minerální 

vody jímané vrtem HV-40 

v Mariánských lázních 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Marie 

VIII – vrt BJ 6„  

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ 

ČSR - ozn. v částce 11/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Marie 

VIII – vrt BJ 7„ 

Výnos MZ ČSR č. 5/1980 Věst.MZ 

ČSR - ozn. v částce 25/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny 

Alexandra, Rudolf V, Rudolf VI, Balbín„  

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 

ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Karolina 

II a Karolina III„  

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny BJ 69A a HV 

101„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 6 – Úšovice„ Výnos MZ ČSR č.j.: 483-11.10.1973 

ze dne 13.10.1973, Věstník MZ ČSR 

č. 5/1974 – ozn. v částce 11/1974 Sb.  

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 6 - Nová  

 Marie„ 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-19.6.2002/17390-J ze dne 

19.6.2002 – ozn. v částce 183/2002 

Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen HV 40„ 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-6.11.2003/30907-J ze dne 

12.11.2003- ozn. v částce 138/2003 



Sb.  

  

Mšené Lázně  

- statut lázeňského místa Usnesení rady SečKNV č.138/70 ze 

dne 20.10.1970 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu „ložisko Vrbka“ 

Vyhláška MZ č. 6/2001 Sb. 

 

Vyhláška č. 485/1950 Ú.I.I. 

  

Mýtina – Kyselecký Hamr  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

25.5.1995/2109 ze dne 25.5.1995 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny HV 1 a HV 2„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

Nová Ves – Louka – Mnichov (Prameny)  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální 

vody a zdrojů přírodních minerálních vod 

Vyhláška MZ č. 174/2011 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Luční 

(BJ-2)„ 

Výnos MZ č.1/1983 Věst.MZ ČSR - 

ozn. v částce 10/1983 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen HV 33„ 

 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-25.10.2001/29420-Z ze dne 

26.10.2001 – ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny HV 3, 

HV 5 a HV 6„ 

 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

- přírodní minerální voda stolní „pramen Novoveský BJ14„ Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb. 

  

- přírodní minerální voda stolní „prameny HV 22, HV 23 a 

HV 24„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 33„  

 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 6„ 

 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 5„ 

 

 

 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 3„ 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-1.11.2002/30631-J ze dne 

1.11.2002 – ozn. v částce 183/2002 

Sb. 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-1.11.2002/30630-J ze dne 

1.11.2002– ozn. v částce 183/2002 

Sb. 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-1.11.2002/30629-J ze dne 

1.11.2002– ozn. v částce 183/2002 

Sb. 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-1.11.2002/30628-J ze dne 



 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 31“ 
 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 32“ 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 34“ 

 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 35“ 

 

 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 35“ 

 

 

 

 

- přírodní minerální voda stolní „prameny Perla Čech II a 

Perla Čech III„ 

 

 

- přírodní minerální voda stolní „prameny HV 6 a HV 7„ 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 14a„ 

 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 13a„ 

 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 14„ 

 

 

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 13„ 

 

 

 

 

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 13„ 

 

1.11.2002– ozn. v částce 183/2002 

Sb. 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.7.2009/32872-Ve ze dne 

23.7.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-23.7.2009/32870-Ve ze dne 

23.7.2009 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-25.10.2001/29417-Z ze dne 

26.10.2001 – ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-1.11.2002/30632-J ze dne 

1.11.2002 – ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-26.10.2001/29454-Z ze dne 

26.10.2001 – ozn. v částce 183/2002 

Sb. 

 

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

 

 

 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17883-Z ze dne 

27.6.2001 – ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17879-Z ze dne 

27.6.2001– ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17882-Z ze dne 

27.6.2001– ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17861-Z ze dne 

27.6.2001– ozn. v částce 160/2001 

Sb. 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 

ČIL-10.2.2010/8324-Ve ze dne 



1.3.2010 

  

Nový Darkov – Klimkovice  

- statut lázeňského místa Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-63-433-

23.5.1997/2154 ze dne 18.6.1997 
  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení vlády ČSR č. 27 ze dne 

3.2.1982 - ozn. v částce 13/1982 Sb. 

  

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny NP 791, 

792, 793, 794, 795, 796, 797, 798„ 

Vyhláška č. 287/1996 Sb. 

  

Očihov  

- ochranná pásma zdroje přírodních minerálních vod Vyhláška MZ č. 320/2005 Sb., o 

stanovení ochranných pásem zdroje 

přírodní minerální vody v Očihově a 

vymezení konkrétních ochranných 

opatření 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 11„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17859-Z ze dne 

27.6.2001 

  

Ondrášov – Moravský Beroun  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod 

stolních 

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL-480.4-

5.8.69 ze dne 18.9.1969, Věstník MZ 

ČSR č.20/1969; doplněk k výnosu 

MZ č.j. IL-480.4-24.11.69 ze dne 

24.11.1969 

  

  

Ostrožská Nová Ves  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČSR č.j. ČIL-484-

8.4.1982 ze dne 9.4.1982 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny S 5 a S 

6„ 

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb. 

  

Pasohlávky  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-62-442-

21.10.1996/4522 ze dne 25.10.1996 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen 3 G„ 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Pasohlávky     

2G“ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

 

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji č.j. 

MZDR 38400/2011-4/OZS-ČIL-Pr ze 

dne 13.7.2011                                                                                                                     

 

  

Petrov u Strážnice  



- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Petrov„ Instr.MZ č.29/1961 Věst.MZ 

  

Poděbrady  

- statut lázeňského místa Vládní usnesení č. 135 ze dne 

18.1.1956 úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l. 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení vlády ČSR č.127 ze dne 

2.6.1976 - ozn. v částce 21/1976 Sb., 

sděl.částka 19-22/1976 Věst.MZ ČSR 

  

Vyhláška 41/2008 Sb. ze dne 

30.1.2008 – ozn. v částce 12/2008 Sb. 

 

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nový 

Vrchlický„ 

 

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst.MZ 

ČSR - ozn. v částce 11/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Dr. 

Bouček„ 

Výnos MZ ČSR č. 1/1983 Věst. MZ 

ČSR - ozn. v částce 10/1983 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen 

Zápotocký„ 

Výnos MZ ČSR č. 5/1987 Věstník 

MZ ČSR – ozn. v částce 4/1988 Sb.  

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen BJ 22 - 

  Jubilejní“ 

 

Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL 29.8.2006/37030-H ze dne 

5.1.2007 
  

Rožnov pod Radhoštěm  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

7.11.1994/4450 ze dne 7.11.1994 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen NP 536„ Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 

  

Sadská  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (viz 

Poděbrady)  

Usnesení vlády ČSR č.127 ze dne 

2.6.1976 - ozn. v částce 21/1976 Sb. 

(sděl.částka 19-22/1976 Věst. MZ 

ČSR) 

  

  

Slatinice  

- statut lázeňského místa Usnesení pléna SmKNV ze dne 

19.12.1974 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení SmKNV č. 116/9 ze dne 

21.1.1982 a Usnesení JmKNV č. 

VI/25-15 ze dne 24.9.1982, sdělení 

MZ č. 5-6/1984 Věstník MZ ČSR – 

ozn. v částce 15/1984 Sb.  

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Zdeněk 

a Jan„  

Výnos MZ ČSR č. 5/1980 Věst. MZ 

ČSR - ozn. v částce 25/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Svatý Jiří Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j. 



(BJ 10)„ ČIL-7.8.2002/21864-Z ze dne 

7.8.2002 

 

Skalka u Prostějova  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

20.10.1996/4872 ze dne 14.11.1996 

  

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny Cyril-

Metoděj a Svatopluk III„ 

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

 

 

 

Šaratice  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j. IL-480.4-21.6.1963 ze 

dne 13.8.1963 

  

Teplice nad Bečvou  

- statut lázeňského místa Usnesení plenárního zasedání 

SmKNV ze dne 14.4.1987 

  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Usnesení vlády ČSR č.61 ze dne 

6.3.1979 - sděl.částka 1-4/1979 Věst. 

MZ ČSR - ozn. v částce 14/1979 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Gallašův, 

Kropáčův a Zápotocký„ 

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL-482-19.5.78 

ze dne 11.10.1978, Věst. MZ ČSR č. 

12/1979  - ozn. v částce 23/1979 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen 

Zápotocký“  změna názvu na „pramen Jurikův„ 

Vyhláška MZ č.140/1993 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen HV 301„ Vyhláška MZ č.290/1998 Sb.  

 

Teplice v Čechách  

- statut lázeňského místa Vládní usnesení č.135 ze dne 

18.1.1956 - úř.sděl.částka 16/1956 

Ú.l. 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-14.9.1959 

ze dne 9.10.1959  

  

 Výměr MZ č.j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze 

dne 2.10.1961 

  

 Výměr MZ č.j. IL-480.4-8.6.1965 ze 

dne 11.6.1965 

  

- rozšíření pásem Výnos MZ ČSR č. 23/1976 Věstník 

MZ ČSR 

  

- zóna nejvyšší ochrany proti kontaminaci ropou a ropnými 

produkty 

MZ č.j. 490-8.7.1977 ze dne 

11.7.1977 

  

- změna rozsahu ochranných pásem a zóny nejvyšší ochrany Nezbytné prozatímní opatření MZ ČR 



č.j. ČIL-4428.4.1997/1374 ze dne 

9.4.1997 

 

- změna výnosu LZ/3-2884-14.9.59 MZ ze dne 9.10.1959 

 

 

 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření - rozhodnutí MZ ČR č.j.: 

ČIL-5.6.2001/15426-Z 

 

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Hynie„ Výnos MZ ČSR č. 12/1979 

 Věst.MZ ČSR – ozn. v částce 23/1979 

Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Grűnwaldské louky„ a 

„Grűnwaldské vřesoviště„ 

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-21.12.60 ze 

dne 30.12.1960 

  

Toušeň  

- statut lázeňského místa Usnesení rady SčKNV č.328 ze dne 

28.12.1978 

  

- ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu 

Labiště 

Vyhláška č. 13/2012 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Labiště„ Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-455-

13.5.60 ze dne 23.5.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Křenecký luh„ Výměr MZ č.j.LZ/3-403.2-22.6.61 ze 

dne 10.7.1961 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Křenecký luh„ – změna 

výnosu 

Výnos MZ ČSR č. 24/1970 Věstník 

MZ ČSR 

  

Třeboň  

- statut lázeňského místa Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne 

1.11.1988 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze 

dne 21.4.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Spálená Borkovna„ Výměr MZ č.j.LZ/3-2882-22.1.60 ze 

dne 16.3.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Vimperky„ Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-477-

29.2.60 ze dne 21.4.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Branský les„ a „Hubert„ Výměr MZ ČSR č.j. LZ/3-403-

21.9.61 ze dne 18.10.1961 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Branský les„ a „Hubert„ – 

změna výměru 

Výměr MZ ČSR č.j. ČIL-482-

28.2.1978 ze dne 14.4.1978 

  

Velká Šťáhle  

- přírodní minerální voda stolní „prameny S 1 a S 2„ Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ 

ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb. 

  

Velichovky  



- statut lázeňského místa Usnesení rady VčKNV č.308 ze dne 

29.10.1962 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze 

dne 21.4.1960 

 Výměr – MZ č.j. IL-480.4-1.8.66 ze 

dne 8.8.1966 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Habřinky„ Výměr MZ č.j.LZ/3-2884-14.4.60 ze 

dne 26.4.1960 

  

Velké Losiny  

- statut lázeňského místa Usnesení pléna SmKNV ze dne 

28.9.1973 

  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j.IL-2884-12.4.60 ze 

dne 26.4.1960 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Petr a 

Dobra„ 

Výnos MZ ČSR Č.j.: ČIL-482-

1.2.1980 ze dne 6.6.1980, Výnos MZ 

ČSR č.5/1980 Věst. MZ ČSR - ozn. 

v částce 25/1980 Sb. 

  

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Žerotín“ Výnos MZ ČSR Č.j.: ČIL-482-

17.10.1983 ze dne 18.7.1984, Věstník 

MZ ČSR č. 12/1984, oznámení částka 

22/1984 Sb. 

 

- osvědčení přírodního léčivého zdroje – znárodnění – 

„pramen Petr, pramen Eliška“ 

 

Vyhláška MZ č. 358/1947 

  

Velké Zboží  

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (viz 

Poděbrady)  

Usnesení vlády č.127 ze dne 2.6.1976 

– ozn. v částce 21/1976 Sb., 

sděl.částka 19-22/1976 Věst. MZ 

ČSR 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Nová Poděbradka 

( vrt BJ 13 )„ 

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ 

ČSR - ozn.v částce 11/1980 Sb. 

  

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 17„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17860-Z ze dne 

27.6.2001 

  

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 18„ Rozhodnutí - osvědčení o zdroji - č.j. 

ČIL-27.6.2001/17884-Z ze dne 

27.6.2001 

  

Vratislavice  

- ochranná pásma přírodní minerální vody stolní Vyhláška Severočeského krajského 

návrodního výboru z plenárního 

zasedání ze dne 24.9.1985 

  



- přírodní minerální voda stolní „pramen Vratislavická 

kyselka I„ 

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL-482-20.3.79 

ze dne 19.6.1979, Věst.MZ ČSR č. 

1/1980 - ozn.v částce 11/1980 Sb. 
  

- přírodní minerální voda stolní „pramen Vratislavická 

kyselka II„ 

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL-482-

8.10.1985 ze dne 14.1.1986, Věstník 

MZ ČSR č. 5/1987 – ozn. v částce 

4/1988 Sb.  

  

Vráž u Písku  

- statut lázeňského místa Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne 

1.11.1988 

  

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Jezero„ Výnos MZ ČSR č.j. ČIL-480.4-

30.11.70 ze dne 4.1.1971 – ozn. 

v částce 11/1971 Sb., Věstník MZ 

ČSR č.5/1971 

  

Zaječice  

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ č.j.IL-480.4-7.10.64 ze 

dne 15.10.1964 

  

Žandovské kyselky  

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod 

 

 

Nezbytné prozatímní ochranné 

opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-

6.12.1996/5279 ze dne 6.12.1996 

  

- přírodní minerální voda stolní „pramen HV 1 (Brtná)„ Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 

  

Poznámka:  

 

Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně a 

lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní 

léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa 

osvědčené nebo stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb. – lázeňský zákon (§ 44 odst. 1). 

 

Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se 

považují za ochranná pásma podle zákona č. 164/2001 Sb. s tím, že ochranná pásma zdroje 

II. a III. stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2 (§ 44 odst. 2). 
 


