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Abstrakt 

V léčebném lázeňství se tradičně využívá působení přírodních léčivých zdrojů na lidský 

organismus. Zdravotní stav pacientů lázní však ovlivňují i klimatické faktory, koncentrace 

negativně nabitých částic, obsah fytoncidů a dalších látek v ovzduší lázeňského místa.  

Lázně Kynžvart jsou léčebné lázně specializované na nemoci dýchací soustavy, především 

asthma bronchiale u dětí. Svým charakterem mohou sloužit jako modelové území pro posouzení 

pozitivního dopadu terapeutických faktorů prostředí na zdraví člověka. Bylo provedeno 

stanovení koncentrace alfa-pinenu v ovzduší v lesních porostech v okolí Lázní Kynžvart. 

Výsledky měření ukázaly, že kromě klimatických faktorů daných polohou lázní, může kvalitu 

ovzduší této oblasti významně ovlivnit i okolní vegetace. 

Klíčová slova: lázeňská terapeutická krajina, komplexní lázeňská léčba, klimatoterapie, kvalita 

ovzduší, monoterpeny, alfa-pinen, záporné ionty, lesní prostředí. 

Abstract 

Medical spa treatment is traditionally based on natural healing resources and their effects on 

human health. However, climatic conditions, the concentration of negative ions, phytoncides, 

and other factors in the air of the spa affect the health of the spa patients as well.  

Lázně Kynžvart (western Bohemia, Czech Republic) is a medical spa specialized in the therapy 

of respiratory system diseases, especially childhood asthma. This area with an extensive spa 

forest with suitable species composition and sufficient density could serve as a model area for 

evaluation of the positive impact of the landscape therapeutic factors on human health. 

Measurements of the concentrations of alpha-pinene were performed in the air of the forests 

near the spa facilities of medical spa Lázně Kynžvart. The results show that the quality of the 

climatic conditions of the spa is affected by the vegetation as well. 



Keywords: spa therapeutic landscape, complex spa treatment, climatotherapy, air quality, 
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1. Úvod 

Základem léčebných postupů používaných v lázeňství je využití přírodních léčivých zdrojů. 

Dle zákona č. 164/2001 Sb. (tzv. lázeňský zákon) se jedná o přirozeně se vyskytující minerální 

vody, plyny a peloidy (rašeliny, slatiny a bahna). Na území České republiky se mimo tyto 

přírodní léčivé zdroje nacházejí také klimatické lázně, ve kterých se využívá k léčbě i unikátních 

vlastností místního klimatu. Pobyt v přírodě je zejména v tradičních lázeňských místech 

nedílnou součástí lázeňské léčby.  

Pojem „terapeutická krajina“ poprvé definoval Wilbert Gessler v roce 1992 jako konkrétní 

prostředí, které přispívá k dosažení fyzického, duševního a duchovního uzdravení (Gessler, 

1992). V českém prostředí byl pojem „lázeňská terapeutická krajina“, použit v roce 2018 

v dokumentaci k nominaci Slavných lázní Evropy / The Great Spas of Europe na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V rámci nominace je tento termín 

spojován hlavně s parky a lesy spadajícími do památkově chráněné oblasti lázeňského místa. 

Přesnější definice pojmu lázeňská terapeutická krajina je v současnosti předmětem diskusí 

odborníků na přírodní léčivé zdroje, balneologů i krajinných architektů. Na její definici lze 

nahlížet z více úhlů pohledu. Kromě estetických faktorů (např. absence rušivých elementů, 

barevná harmonie krajiny, užití vhodné architektury při výstavbě), jsou popsatelnými a 

měřitelnými znaky lázeňské terapeutické krajiny:  

• přítomnost přírodních léčivých zdrojů; 

• vhodné klimatické podmínky; 

• vegetace obohacující prostředí o další faktory napomáhající lázeňské léčbě (negativní 

ionty, fytoncidy…); 

• krajinné prostředí (specifický krajinný ráz, horizontální a vertikální členění krajiny). 

Tato práce je zaměřena zejména na klimatoterapii a popis benefičních faktorů ovzduší, které 

mohou ovlivňovat zdravotní stav pacientů lázní. 

2. Specifické klimatické podmínky léčebných lázní Lázně Kynžvart 

Lázně Kynžvart svým charakterem mohou sloužit jako modelové území pro posouzení 

pozitivního dopadu krajiny na zdraví člověka. Lázně se rozkládají v jižní části Slavkovského 



lesa, v chebském okrese Karlovarského kraje, uprostřed tzv. lázeňského trojúhelníku. Minerální 

léčivé prameny se nacházejí jihovýchodně od města. Lázně obklopují rozsáhlé smíšené lesy. 

Lázně Kynžvart jsou místem, kde jsou specifické klimatické podmínky uznány jako přírodní 

léčivý zdroj (rozhodnutí MZ ČR č.j. ČIL - 15.10.2009/46807-P). Výjimečné klimatické 

podmínky Lázní Kynžvart vycházejí z polohy areálu léčebny: 

• podhorská oblast s nadmořskou výškou přes 700 m, nad hranicí přízemních mlh; 

• intenzivní oslunění a celoročně nižší teplota vzduchu vlivem jihozápadní expozice; 

• vysoká a stálá vlhkost vzduchu (viz Graf 1.); 

• vysoký stupeň čistoty ovzduší s nízkým obsahem alergenů a bakterií; 

• blízkost smíšených lesů, produkujících lehké záporné ionty a terpeny. 

 

Graf 1: Průměrná denní relativní vlhkost vzduchu (%) v průběhu roku v Lázních Kynžvart 

(zdroj: ČHMÚ, https://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-

123-1998-Sb#) 

V Lázních Kynžvart jsou pravidelně monitorovány běžné meteorologické ukazatele, avšak 

informace o koncentraci fytoncidů v ovzduší zatím nebyly zjišťovány. 

Klimatoterapie je léčebná metoda, využívající příznivých vlastností klimatu daného území 

k prevenci nebo léčbě některých chorobných stavů. Součástí klimatoterapie je pobyt na 

čerstvém vzduchu a provádění plynulé chůze v síti stezek s různými stupni zatížení.  

Léčivé klima je jediným přírodním léčebným zdrojem, který se využívá při respiračních 

chorobách jako např. asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Má 
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velký význam také při léčbě hypertenze, ischemické choroby srdeční, metabolických chorob, 

hypofunkci štítné žlázy. Klimatoterapie se používá i při gynekologických hormonálních 

dysfunkcích, při funkčních sterilitách a léčbě potíží spojených s přechodem. Významné jsou u 

této léčebné metody pozitivní změny hladin neurohormonů u psychosomatických stavů, u 

psychiatrických nemocných a arteriosklerózy CNS (Jandová, 2009). 

Pro přirozenou ochranu bioklimatu lázeňského místa a vytváření příznivého prostředí má 

velkou úlohu lázeňská zeleň – lesy, parky, sady (Matoušek a kol., 1974). 

K tomu, aby se projevily příznivé vlivy lesního podnebí na dýchací orgány je zapotřebí 

dostatečně rozsáhlého lázeňského lesa s vhodnou druhovou skladbou a dostatečnou hustotou 

(Jungmann a kol., 1973). 

2.1. Terapeutické působení lesního prostředí 

Z hlediska prostředí se pro lázeňské pacienty pokládá za závažný zejména příznivý vliv lesa na 

dýchací orgány, na centrální nervovou soustavu a kardiovaskulární systém (Matoušek a kol., 

1977; Park a kol., 2010; Li a kol., 2011; Toda a kol., 2013 Grazuleviciene a kol., 2016). 

V lese dochází k produkci vyššího množství negativně nabitých částic v ovzduší, jejichž počet 

je významným sledovaným ukazatelem kvality léčivého klimatu. Negativně nabité částice 

napomáhají odstraňování prachových částic menších než 2,5µm (tzv. PM2,5, „particle matter“, 

významný faktor znečištění) z ovzduší. Rostliny dokážou v závislosti na druhu a podmínkách 

produkovat 200 záporných iontů/cm3. Dalšími zdroji iontů, které se vyskytují v přírodě, jsou 

elektrické pole Země, radiace a kosmické záření v atmosféře, korónový výboj, střižné síly při 

tříštění vody a rychlý turbulentní pohyb vlhkého vzduchu (Jiang a kol., 2018).  

Působením záporných iontů dochází k útlumu na úrovni mozkové kůry, pozitivně se ovlivňují 

reakce vegetativního nervového systému (Salehi a kol., 2019). Dochází ke zvýšení aktivity 

řasinkového epitelu v dýchacích cestách (Krueger a Smith, 1958). Krueger a Smith (1960) 

navrhli tzv. serotoninovou hypotézu biologických účinků negativně nabitých částic na epitel 

dýchacích cest, podle které jsou biologické účinky záporných iontů dané snížením hladiny 

neurohormonu serotoninu. Serotonin působí na metabolické a endokrinní procesy, účastní se 

přenosu nervových impulsů, ovlivňuje spánek a náladu člověka. Studie ukazují, že působením 

záporných iontů dochází k upravení hladiny serotoninu v krvi nebo mozku (Krueger a Reed, 

1976; Ryushi a kol., 1998). Bailey a kol. (2018) však ve své studii nezaznamenali žádný efekt 

záporných iontů na serotoninový cyklus.  



Existuje mnoho dalších důkazů o možných biologických účincích negativních iontů (Iwama a 

kol., 2002; Bailey a kol., 2018; Pino a Ragione, 2013). Působením těchto částic roste afinita 

hemoglobinu ke kyslíku, což zlepšuje okysličování krve a tím se zvyšuje i odolnost organismu 

vůči některým anaerobním virům (Jiang a kol., 2018).  

Byl studován vliv negativních iontů při léčbě respiračních onemocnění, pří poruchách krevního 

oběhu, při počátečních stadiích hypertenze, Parkinsonovy choroby, při léčbě kožních 

onemocnění a chronické deprese (Jiang a kol., 2018; Wiszniewski a kol., 2014; Goel a kol., 

2005). Nicméně výsledky provedených studií nejsou vždy zcela průkazné (Alexander a kol., 

2013) a ke spolehlivému potvrzení by bylo třeba dalších studií na větším vzorku populace.  

Jandová (2009) uvádí, že listnaté porosty obohacují ovzduší negativně nabitými částicemi, 

jehličnaté lesy naopak produkují více fytoncidů. Lázeňský les by tak měl být v druhové skladbě 

les smíšený s převahou jehličnatých dřevin. A to nejen z hlediska vlivu na zdraví lázeňských 

pacientů, ale i z hlediska bioklimatologického, ekologického a estetického. 

Fytoncidy jsou chemické látky, které tvoří součást obranného mechanismu rostlin. Hlavní 

složkou fytoncidů jsou terpeny – rozsáhlá skupina molekul vznikajících jako sekundární 

metabolity rostlin, nejčastěji mevalonátovou cestou. Molekuly terpenů jsou tvořeny jednotkami 

izoprenu (2-methylbuta-1,3dienu) (Mcmurry a kol., 2015).  

2.2. Monoterpeny 

Monoterpeny jsou tvořeny dvěma izoprenovými jednotkami C5, jsou to sekundární metabolity 

rostlin vznikající v parenchymových buňkách. Uplatňují se v regulaci růstu, reprodukčním 

cyklu, obranných mechanismech, a přenosů signálů různých organismů. 

Nejrozšířenějšími monoterpeny jsou α-pinen a β-pinen (obr. 1), které jsou součástí pryskyřice 

jehličnanů (Mcmurry a kol., 2015). Podle vědeckých studií α-pineny a β-pineny mají 

protizánětlivé (Rufino a kol., 2014; Nam a kol., 2014), protirakovinné (Matsuo a kol., 2011; 

Chen a kol., 2015; Kusuhara a kol., 2012) antioxidační (Cheng a kol., 2014) a neuroprotektivní 

účinky (Porres-Martínez a kol., 2016). V různých formách se užívají i při onemocněních 

dýchacích cest, např. bronchitidě nebo CHOPN. 



 

Obr. 1. Chemické struktury α- a β-pinenů 

Alfa-pinen vykazuje protizánětlivý efekt snížením aktivity mitogenem aktivovaných 

proteinkináz (MAPK) a expresí nukleárního faktoru kappa B (NF-kB). Dochází také k aktivaci 

monocytů (resp. jiných buněk), kterou provází hlavně sekrece cytokinů IL-1 (interleukinu 1) a 

TNF (faktoru nekrotizujícího nádory) (Kim a kol., 2015; Li a kol., 2007). Znamená to, že alfa-

pinen má významné protinádorové vlastností. Uvádí se, že růst buněk rakoviny jater byl 

působením α-pinenu inhibován až o 79,3 % (Chen a kol., 2015). 

2.3. Měření množství alfa-pinenu v okolí Lázní Kynžvart 

V srpnu 2020 byla Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě na objednávku Institutu lázeňství 

a balneologie, v. v. i. provedena měření koncentrace alfa-pinenu v ovzduší okolí Lázní 

Kynžvart. Měření proběhlo podle normy ČSN EN ISO 16017-1 a zákona o ochraně ovzduší 

201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Ke stanovení bylo vybráno celkem 7 lokalit v blízkosti turistických stezek v okolí lázní 

(vzdálenost od lázeňských budov 2-3 km). Měření bylo provedeno v jeden den, odběrové sondy 

(sorpční trubičky s aktivním uhlím) byly umístěny ve výšce odpovídající dýchací zóně 

dospělých osob (Obr. 2). Naměřené hodnoty byly porovnány s koncentrací alfa-pinenu na jiné 

lokalitě, která je místem, používaným k přirozeným inhalacím. Dle posudku, který je součástí 

zprávy o výsledcích měření, koncentrace alfa-pinenu ve všech odběrových místech byly 

shledány relevantní pro provádění přirozených inhalací.   



  

Obr. 2. Měření množství alfa-pinenu v ovzduší v okolí Lázní Kynžvart – srpen 2020. 

 

Závěr 

Výsledky měření koncentrace alfa-pinenu v ovzduší v okolí Lázní Kynžvart ukázaly, že kromě 

klimatických faktorů daných polohou lokality jsou v ovzduší v okolí Lázní Kynžvart přítomny 

i balzamické silice. Naměřené hodnoty ukazují na přítomnost monoterpenů v koncentracích, 

které by mohly být využity k přirozeným inhalacím. Jak by mohla vyšší koncentrace alfa-

pinenu v ovzduší v okolí léčebných lázní ovlivnit vývoj chorob dýchacího ústrojí bude 

předmětem dalšího výzkumu. 
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