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Jan tajer a tomáš Vylita

Karlovarský vřídlovec jako nerostná surovina

Úvod
Lázeňské město Karlovy Vary bylo dle tradice založeno Karlem IV. kolem roku 1349. První písemná
zmínka pochází z roku 1370 (Profous/Svoboda 1957,
479). Rozvoj města je logicky spojován s termální
vodou, nové archeologické a geologické poznatky
však vypovídají též o významu zdejších zřídelních
sedimentů. Četné nálezy reliktů vřídlovců v maltových směsích ve zdech řady historických budov
v okolí Karlových Varů vedly k mezioborovému
výzkumu jejich původu, dobývání, úpravy a využití
pro stavební účely.
Vřídlovce jsou charakteristickým fenoménem
doprovázejícím vývěry karlovarské termální vody.
Základním faktorem podmiňujícím vznik zdejší zřídelní struktury je geologická stavba území. Zřídelní
struktura je jak geneticky, tak prostorově spjata
s prostředím budovaným granitickými horninami
karlovarského plutonu. Z dalších faktorů podmiňujících její vznik hraje roli geomorfologická pozice,
několik set km2 rozsáhlé infiltrační území a rovněž
tektonická expozice území. Jedním z podstatných
rysů zřídelní lokality i jejího okolí je přítomnost hlubinných zlomů a mělčích poruch zemské kůry. Právě
na tektonické zóny a vývoj oherské riftové struktury
je vázán intenzivní alkalický bazaltický vulkanismus
(stáří oligocén–miocén) a výstupní proud magmatických plynů s dominantním podílem CO2.
Centrum vývěrové zóny zřídelní struktury leží
v blízkosti starších i dnešních záchytů Vřídla. Toto
území jeví výrazné známky povrchové termální
aktivity. Staršími pracemi byla prokázána skutečnost, že terma hydrogeochemického typu Na-HCO3SO4Cl v tomto prostoru tvoří souvislý puklinový
obzor v silně tektonicky exponovaném granitickém
prostředí (Vylita 2001). V rámci jednotné tlakové
zvodně dochází u jednotlivých pramenních vývěrů
k jisté diferenciaci chemického složení i fyzikálně-chemických parametrů, včetně obsahu CO2, ať již
ve formě vázané, volné rozpuštěné, nebo v mechanické směsi s termou.
Usazování karbonátových zřídelních sedimentů
při vyústění výstupních cest termy na povrch je způsobeno porušením hydrochemických rovnovážných

stavů ve vyvěrající kapalné fázi. Vznik nerovnovážného stavu je determinován fyzikálními, chemickými i biogenními faktory, zejména pak částečnou
či úplnou ztrátou volného rozpuštěného oxidu uhličitého, poklesem teploty vody blíže povrchu, poklesem jejího tlaku v pásmu přípovrchového rozvolnění diskontinuit, přísunem atmosférického kyslíku,
činností mikroorganismů ad. Zřídelní sedimenty se
v Karlových Varech vyskytují v mnoha faciích, staršími autory byly popsány jednak tzv. sintry, tedy
nejmladší a nejměkčí sedimenty, obsahující kromě
aragonitu a kalcitu též asi 20 % až 40 % vodnatého
oxidu železnatého, dále klasické vřídlovce, často
v lavicovitém vývoji, resp. ve formě žilníků aragonitu
a kalcitu v granitu. V několika částech vývěrové zóny
byly na obou březích Teplé dokumentovány polohy
oolitických a pisolitických forem aragonitu a kalcitu,
tzv. hrachovců.
Nejstarší písemné zmínky o karlovarské zřídelní
sedimentaci pocházejí z konce středověku. V ódě
na Vřídlo od Bohuslava z Hasištejna z roku 1500 je
mj. zachyceno, jak „voda barví kámen“ (Carro 1829).
Dřívější pojetí prostorového rozšíření karbonátů
v Karlových Varech bylo založeno na představě, že
zřídelní sedimenty v okolí velkých vývěrů termy
na povrch ve vrstvě mocné až 16 metrů tmelí či
nahrazují okolní horniny, a vytváří tak těleso, které se
v literatuře i v ústní tradici označovalo jako „vřídelní
deska“. Již starší autoři však naznačovali, že jde
o materiálově i prostorově nehomogenní a anizotropní vrstvu, obsahující jak čistě karbonátové partie,
tak i zvětralou žulu, říční štěrky nebo různé směsné
materiály. Současné pojetí vychází z novějších
průzkumných a kamerálních prací (Vylita 2006; týž
2008) a rozlišuje čtyři základní skupiny zřídelních
sedimentů, z nichž nejrozšířenější jsou laminární
formy vřídlovců, tedy sedimenty aragonitového a kalcitového složení, vznikající v prostředí nižších tlakových poměrů v intervalu cca 2–16 m pod povrchem.
Prostorově je ve vývěrové zóně nově vyčleněno šest
rozsáhlejších, časově i faciálně diferenciovaných akumulací zřídelních sedimentů (obr. 1).
Častěji, než bylo dosud zřejmé, se zřídelní sedimenty využívaly jako surovina k výrobě páleného
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zlomků páleného vřídlovce povšiml David Becher již
na konci 18. století, a to v maltě ruiny románského
kostela sv. Linharta v zaniklé vsi Obora u Karlových
Varů (Becher 1789, 114 f.).

N
Mlýnská kolonáda
Mühlbrunnkolonnade

Metodika
Z šestnácti lokalit s předpokládaným použitím
vřídlovce v maltových směsích bylo ke zpracování
vybráno jedenáct níže uvedených, z nichž je možné
odebrat vzorky. Ty byly následně porovnávány s referenčními vzorky z akumulací zřídelních sedimentů
v centru Karlových Varů. Ze vzorků byly vyhotoveny
výbrusy o tloušťce 100 µm, které byly podrobeny
zkoumání v optickém polarizačním mikroskopu.
Vzorky z jednotlivých lokalit byly dále analyzovány
pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně
vázaným plazmatem (blíže viz Hladil a kol., v tisku).

R3
R4
Tržní kolonáda
Marktbrunnkolonnade
R1

R2
kostel sv. Mář í Magdaleny
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Obr. 1. Mapa rozšíření zřídelních sedimentů v Karlových Varech. Refenční vzorky R1–R4.
Přerušovanou čarou vyznačen rozsah sedimentací.
Abb. 1. Verbreitungskarte der Quellsedimente in Karlsbad (Karlovy Vary). R1–R4 bezeichnen
die Referenzproben. Gestrichelt ist der Umfang der Sedimentierungen dargestellt.

vápna (tepelným rozkladem CaCO3 na CaO) a po
hašení (a vzniku Ca(OH)2) do vápenných maltových
směsí. V maltových směsích zděných konstrukcí více
než desítky historických staveb v širokém okolí Karlových Varů byly nalezeny a dokumentovány úlomkovité relikty nedostatečně vypálené a rozmělněné
vápnité hmoty, následně laboratorními metodami
analyzované jako zřídelní sedimenty. Lomová těžba
vřídlovců byla provozována v těsné blízkosti Vřídla;
místo dobývání zde bylo dosud ověřeno pouze geofyzikálními metodami.
Historických zmínek a ikonografických dokladů
o těžbě a pálení vřídlovce se dochovalo poskrovnu
(Burachovič 2005, 75–80). Významné je svědectví karlovarského rodáka a lékaře ve Wittenbergu
F. Sommera. Z jeho knihy o Karlových Varech z roku
1571 je zřejmé, že se ve městě pálilo vápno z vřídlovce ještě koncem 16. století. Sommer ve svém díle
zmiňuje existenci pece na pálení vápna v Křížové
ulici, dnes Vřídelní (Sommer 1571). Jako první si

Himlštejn
Zřícenina hradu se nachází na vysokém čedičovém
kopci u Stráže nad Ohří. Hrad založil nejspíše Vilém
z Ilburka, který je jako majitel připomínán k roku
1434. Hrad se v roce 1528 dostal do držení Šliků
a v roce 1574 je uváděn jako pustý. Himlštejn vznikl
v dobách husitských válek a jeho poloha a vnitřní
členění je reakcí na rozvoj obléhacího dělostřelectva (Durdík 1999, 159–161). Vzorek byl odebrán ze
základů hradní brány.

Loket – hrad a městské hradby
Na místě slovanského hradiště byl ve 3. čtvrtině
12. století založen královský hrad. V nejvyšší části na
skalním výchozu byla postavena hranolová věž a k ní
přiléhající palác. V severním dílu stála hradní kaple,
postavená ve formě rotundy, dodnes dochované ve
zdivu severního paláce. Za krále Přemysla Otakara II.
(* ~1232, † 1278) ve druhé polovině 13. století proběhla velká přestavba, během níž byly postaveny
nové hradby s půlválcovými věžicemi a změněn
vstup do hradního areálu. Dvě věže jsou dosud
dochovány ve zdivu jihovýchodního paláce. Dnešní
podoba pochází z doby Karla IV. (* 1316, † 1378)
a Václava IV. (* 1361, † 1419), tedy z druhé poloviny
14. a počátku 15. století. Vzorek byl odebrán ze zdiva
jižního křídla hradu.
Druhou lokalitou v Lokti jsou městské hradby,
jejichž vznik je datován do 14. století (Kašička/
Nechvátal 1983, 27). Na hradbách proběhl archeologický výzkum v roce 1996, který uvádí výskyt
vřídlovce jako součást vápenné složky malty (Klsák
1998, 139–147). Vzorek byl odebrán z hradeb v jihovýchodní části města.
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Hartenberg
Hrad Hartenberg, dnes Hřebeny, byl postaven
v dokonale chráněné poloze na strmém ostrohu
nad řekou Svatavou. Počátky hradu nejsou zcela
jasné. Prvně je existence hradu zmiňována k roku
1354, kdy byl královským lénem. Roku 1362 ho
Hartenberkové prodali Těmovi z Koldic, od něhož
ho v roce 1364 koupil Karel IV. Později byl hrad
zastavován a roku 1426 ho dobyl husitský hejtman
Jakoubek z Vřesovic. Za krále Jiřího z Poděbrad
(* 1420, † 1471) byl hrad zastaven Šlikům, kteří ho
drželi až do roku 1547. Dominantou hradu je velká
věž s oblým čelem obracejícím se k první bráně
hradního komplexu. V nevelké vzdálenosti od ní
je situován rozměrný palác, jenž je až do úrovně
druhého patra gotického původu. V druhé polovině 15. století byl hrad zpevněn vnějším opevněním s polokruhovou baštou situovanou u paláce
(Klsák/Tajer 2007a). Vzorek byl odebrán z vrstev
v hradním paláci.

Hauenštejn
Zámek Horní Hrad, původně středověký hrad
Hauenštejn, se nachází tři kilometry severozápadně
od Stráže nad Ohří, Původně dvoudílný hrad byl
patrně založen jako královský, a to na konci 13. století za doby Václava II. (* 1271, † 1305). Malému výše
položenému jádru dominoval volně stojící okrouhlý
bergfrit, z další zástavby se zachovala jen obvodová
zeď dnešní terasy. V místech dnešních zámeckých
budov se ve snížené poloze nacházelo předhradí.
Hrad vznikl na strategicky velmi výhodném místě
jako ochrana zemské stezky, která vedla nedalekým
údolím Ohře (Klsák 2003, 8–13). Vzorek byl odebrán
ze základu zdiva.

Obr. 2. Hrad v Ostrově (nad Ohří) – vřídlovec ve zdivu.
Abb. 2. Burg Schlackenwerth in Ostrov (nad Ohří). Sprudelstein im Mauerwerk.

Kostel sv. Linharta u Karlových Varů
Kostel je poprvé zmiňován v roce 1246 jako stojící.
Vřídlovec byl ve zdech zaniklého románského kostela sv. Linharta potvrzen archeologickým výzkumem na přelomu osmdesátých a devadesátých let
minulého století. Při pokračování výzkumu na podzim roku 2010 byla vně jižní zdi presbytáře nalezena
vývratem narušená jáma s vylitou maltou s velkými
kusy nejspíše přepáleného vřídlovce, ze které byl
odebrán vzorek; při jižním vstupu pak propálená
vrstva organického materiálu, ze které byl odebrán
vzorek a měřením rozpadu radioaktivního uhlíku
14C bylo zjištěno stáří v intervalu let 1019–1216
(nezpracovaný výzkum Klsák a Tajer). Vzorek byl
odebrán ze základu zdiva (obr. 3).

Hrad v Ostrově
Jihovýchodní část města Ostrova byla zřejmě již
při založení vyčleněna pro sídelní okrsek – městský
hrad. Substrukce zdiva nejstarších fází jsou nepochybně středověkého původu. Podle prvotních
hypotéz můžeme klást počátek sídelního okrsku
v Ostrově do doby krále Přemysla Otakara II., a to
do posledních let jeho vlády v 70. letech 13. století,
kdy očekával útok nově zvoleného římského krále
Rudolfa Habsburského, a v západních Čechách
proto zřizoval řadu pevnostních bodů. Lze předpokládat, že další úpravy proběhly za Karla IV. a později v období po husitských válkách (obr. 2; Zeman
a kol. 2013, 246). Vzorek byl odebrán ze základu
hradby.

Obr. 3. Kostel sv. Linharta – vřídlovec ve zdivu.
Abb. 3. Kirche St. Leonhardt. Sprudelstein im Mauerwerk.
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Obr. 4. Mikrosnímek maltové směsi s vřídlovcem – tvrz
Dalovice (Dallwitz; Hladil a kol., v tisku).
Abb. 4. Vorwerk Dallwitz. Mikroaufnahme einer Mörtelmischung mit Sprudelstein (nach Hladil a kol., im Druck).
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Teprve archeologický výzkum prováděný v letech
2002–2005 lokalitu identifikoval a odhalil i souvislosti mezi vznikem kostela a okolním osídlením.
Zaniklý pozdně románský kostel o protáhlé hlavní
lodi s pravoúhlým presbytářem vyrostl na skalním
výchozu poblíže průsmyku pod horou Krudum na
staré cestě ze Sokolova do Lokte. Překvapivě velký
kostel vznikl ve 13. století pravděpodobně v souvislosti s těžbou kovů v jeho bezprostředním okolí. Se
zánikem těžby, snad na přelomu 15. a 16. století, lze
předpokládat i zánik zdejšího účelového osídlení,
a tím i zánik kostela sv. Mikuláše (Klsák/Podracký
2011, 103–106). Vzorek byl odebrán ze zdi kostela.

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem
Historické prameny poprvé zmiňují kostel sv. Mikuláše pod horou Krudum roku 1253 v souvislosti
s majetkem řádu křižovníků s červenou hvězdou
jako filiální kostel loketského kostela sv. Václava.
Tab. 1. Chemické analýzy
vřídlovců v maltových
směsích a referenčních
vzorků in situ (Hladil a kol.,
v tisku), písmeno R označuje
referenční vzorky
z možných zdrojových míst
v Karlových Varech.
Tab. 1. Chemische Analysen
der Sprudelsteine in den
Mörtelmischungen und Referenzproben in situ (Hladil
a kol., im Druck), mit dem
Buchstaben R werden die
Referenzproben der möglichen Quellorte in Karlsbad
bezeichnet.

Vzorek Označení lokality
Probe
Standort
1
2
3
4
5
6
7
8

Ostrov nad Ohř í, hradba
Schlackenwerth, Stadtmauer
Karlovy Vary, zámecká věž , zdivo
Karlsbad, Schlossturm, Mauerwerk
Tř ídomí, Sv. Mikuláš
Dreihäuser, St. Nikolaus
Karlovy Vary, radnice
Karlsbad, Rathaus
Dalovice, tvrziště
Dallwitz, Vorwerk
Karlovy Vary, kostel sv. Linharta
Karlsbad, St. Leonhardt-Kirche
Loket, městské hradby
Elbogen, Stadtmauer
Hartenberg, druhotná depozice
Hartenberg, akzessor. Deposition

Tvrz v Dalovicích
Ves Dalovice patřila původně k loketským hradním
lénům. Ačkoli je v pramenech připomínána dosti
pozdě (první písemné zprávy máme až z let 1457

Fe
Mg
Mn
Sr
Ba
(mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1) (mg.kg-1)
38

1610

1263

94

1345

32

447

453

33

1847

36

464

410

19

2073

26

275

380

12

2111

16

231

681

17

1319

28

399

246

11

2451

33

243

359

12

2022

42

717

695

30

2001

9

hrad Loket, východní kř ídlo
Burg Elbogen, Ostflügel

19

2044

702

77

1047

10

Himlštejn, zdivo
Himmelstein, Mauerwerk

27

1774

-

125

464

11

Hauenštejn, zdivo
Hauenstein, Mauerwerk

38

588

550

28

1956

R1

Karlovy Vary, Vř ídelní kupa (sever)
Karlsbad, Sprudelkuppe (Norden)

65

1475

-

410

723

R2

Karlovy Vary, Kostelní terasa
Karlsbad, Kirchterrasse

38

865

359

31

2039

R3

Karlovy Vary, Zámecká plošina
Karlsbad, Schlossplateau

36

232

334

29

1873

R4

Karlovy Vary, Hochstetterova lavice
Karlsbad, Hochstetterbank

28

97

326

13

1961
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Obr. 5. Pohled na střed
města; F. Henricus 1647,
výřez z veduty Karlových
Varů z roku 1643. Barevně
zvýrazněny jsou radnice
a kostel sv. Máří Magdaleny.
Abb. 5. Stadtzentrum von
Karlsbad. Ausschnitt aus
der Stadtansicht von 1643,
F. Henricus 1647. Farblich
hervorgehoben wurden das
Rathaus sowie die MariaMagdalenen-Kirche.

a 1462), na základě archeologických nálezů lze konstatovat, že k založení zdejší tvrze došlo snad již na
konci 12. století. Je pravděpodobné, že tvrz vznikla
mimo jiné k ochraně sedlecké stezky. Opevnění tvořil kromě velkého výškového rozdílu rovněž suchý
příkop s valem a ve středu stála na vrcholové plošině
obytná věž o rozměrech 7 × 6,7 m. Zdivo bylo stavěno na vápennou maltu, která údajně obsahovala
karlovarský vřídlovec (Karell 1939, 137; Klsák 2001,
25–29). Vzorek byl odebrán ze zdiva základu věže
(obr. 4).

Karlovy Vary – zámecká věž a radnice
Zámecká věž vznikla roku 1608 přestavbou věže
staršího hradu Karla IV., který zchátral v první polovině 16. století. Při velkém požáru města roku 1604
vyhořel i hrad. Průzkum obvodového pláště odhalil
až do výše arkád gotické zdivo včetně zachovaných
gotických omítek, v suterénu pak byl nalezen další
sklepní prostor. Zde byl v pojivu nalezen karlovarský vřídlovec (Klsák/Zeman 2003, 123–132). Kromě
hradní věže byla prokázána pod mladší renesanční
úpravou ještě existence středověké zdi palácového
přístavku. Vzorek byl odebrán ze zdiva věže. Druhou
lokalitou s výskytem karlovarského vřídlovce byla
stavba původní městské radnice, jejíž torzo bylo
objeveno při rekonstrukci Zámecké kolonády v roce
2000. Pozdně gotická radnice vyrostla na místě
silně vystaveném divokým vývěrům termy, které

její základy poškozovaly a byly i příčinou demolice
v roce 1875. (Klsák/Zeman 2000, 49–59). Vzorek byl
odebrán ze základu zdiva.

Výsledky a diskuse
Výskyt vřídlovce v maltových směsích byl prokázán
na deseti námi zkoumaných lokalitách, výjimkou je
pouze hrad Himlštejn (vzorek 10, viz tab. 1). Na dalObr. 6. Karlovy Vary. Fotograie zřídelních sedimentů
Kostelní terasy (vzorek R1).
Abb. 6. Karlsbad. Aufnahmen der Quellsedimente der
Kirchterrasse (Probe R1).
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Obr. 7. Mapa lokalit
s výskytem vřídlovců
v maltových směsích.
Abb. 7. Kartierung der Vorkommen von Sprudelstein in
Mörtelmischungen.
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ších pěti lokalitách (hrad Hartenštejn, hrad Nejdek,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově, kostel
sv. Jakuba Většího v Ostrově, tvrz v Přemilovicích)
lze jeho výskyt předpokládat na základě zmínek
v písemných pramenech (Burachovič 2005; Tajer
2012; Klsák/Tajer 2007b; Karell 1938).
Jako nejpravděpodobnější místo lomu vřídlovce
jako suroviny pro pálení vápna se zatím jeví akumulace vřídlovců a hrachovců východně a severovýchodně od Vřídla, zvaná Kostelní terasa (viz obr. 1,
bod R2). Ta patří k nejsilněji antropogenně postiženým akumulacím zřídelních sedimentů. Roku 1485
zde byl vystavěn (pozdně gotický) kostel sv. Máří
Magdaleny (obr. 5), nahrazený v letech 1732–1736
barokním kostelem stejného zasvěcení. Zajímavý je
v tomto smyslu popis karlovarského lékaře Davida
Bechera vztažený k letům stavby základů kostela,
zachycující skutečnost, že vrstvy vřídlovce zde byly
ukloněny směrem k Vřídlu, jejich poloha dosahovala
2 až 2,5 m pod úroveň Vřídla a uprostřed kostela byl
vřídlovec zastižen ve 3 m pod terénem, s malými
dutinami k „Vřídlu otevřenými“. Becher považoval
Kostelní terasu za akumulaci dotvořenou staršími
obyvateli města a dokládal, že zdejší dutiny jsou
odlišné od přírodních dutin ve vřídlovcích v řečišti
Teplé, protože jsou vytvořeny lámáním vřídlovce
k pálení vápna (Becher 1789, 114 f.). V dnešní době
je tato akumulace téměř zničena staršími zásahy
a původní vrstvy zřídelních sedimentů zůstaly
zachovány pouze v prostoru tzv. Vřídelní kyselky
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na východě Kostelní terasy a částečně i v prostoru
severně od kostela (obr. 6).
Těžba vřídlovců pro stavební účely v Karlových
Varech byla ukončena po roce 1600. Z písemných
zmínek a archeologického materiálu tedy lze usoudit, že se vřídlovec těžil v blízkosti Vřídla pravděpodobně v prostoru pod dnešním kostelem sv. Máří
Magdaleny bezmála 400 let. Vzhledem k velkému
počtu nálezů a velké vzdálenosti transportovaného materiálu musíme uvažovat o rozvinuté distribuční síti. Nálezy jsou zatím rovnoměrně rozloženy na území okresu Sokolov a Karlovy Vary
(obr. 7). V západní části okresu Sokolov a v okrese
Cheb doposud nebyl vřídlovec ve stavebních konstrukcích nalezen. Vzdálenost jednotlivých lokalit
vzdušnou čarou kolísá od několika desítek metrů
od předpokládané zdrojové lokality v historickém
centru Karlových Varů až do 22 km vzdálené lokality Hartenberg. Ze stáří prvních zmínek kostelů
sv. Linharta a sv. Mikuláše (1246 a 1253) vyplývá,
že oblast centra dnešních Karlových Varů musela
být alespoň sezonně osídlena již v první polovině
13. století, tedy podstatně dříve, než došlo k založení města, vázaného na přítomnost termální vody.
Specifické hydrogeologické podmínky v centru
Karlových Varů neumožňují razantnější zásahy do
terénu a s ohledem na převrstvení mladšími stavebními aktivitami je šance na zachycení přímých
archeologických dokladů zpracování vřídlovce
v centru města mizivá.
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Závěr
Nálezy reliktů vypálených vřídlovců v historických
objektech v okolí Karlových Varů zásadně mění
zažitý názor o vzniku tohoto lázeňského města.
Potvrzují tak názory J. E. Ryby (1835), který vytvořil
hypotézu o prvním osídlení údolí na dolním toku
Teplé na bázi těžby vřídlovce.
Historická těžba zřídelních sedimentů pro
potřeby výstavby, jakkoli z dnešních hledisek
ochrany přírodních léčivých zdrojů vnímaná jako
zásadně negativní jev, je poměrně logická s ohledem na vzdálenost a charakter jiných potenciálních zdrojů vápence v bližším i širším okolí Karlových Varů. Pro případné využití připadají v úvahu
pouze ložiska sladkovodních vápenců a vápnitých
tufů u Sedlečka východně od Karlových Varů. Další
ložiska u Valče, Kadaně, východně od Loučné v Krušných horách, na Lazurovém vrchu ve Slavkovském
lese, resp. vápnité polohy v sedimentech chebské
pánve, erlany u Rotavy či vápence u Vernéřova na
Ašsku a u Dyleně západně od Mariánských Lázní
jsou již od Karlových Varů značně vzdálena.
Další etapy zkoumání využití zřídelních sedimentů budou věnovány potvrzení místa těžby suroviny, experimentům s pálením a následným hašením
vybraných zástupců jednotlivých facií a akumulací
a dalšímu víceoborovému průzkumu maltových
směsí ve zdech historických staveb jak v bývalém
Loketském kraji, tak mimo něj. Pravděpodobnost
dalších nálezů použitých vřídlovců je poměrně
vysoká, o čemž svědčí i nejnovější, byť analyticky
zatím nepotvrzené, nálezy vřídlovce z lokality Čistá
u Krásna ve Slavkovském lese.
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Jan tajer und tomáš Vylita

Der Karlsbader Sprudelstein als Rohstoff

einführung
Der Überlieferung nach wurde die Stadt Karlsbad
(Karlovy Vary) um 1349 von Karl IV. gegründet; der
erste schriftliche Nachweis stammt aus dem Jahr
1370 (Profous/Svoboda 1957, 479). Die Entwicklung
der Stadt wird stets automatisch mit Thermalwasser
in Verbindung gesetzt, die neuen archäologischen
sowie geologischen Erkenntnisse weisen aber auch
auf die Bedeutung der hiesigen Quellsedimente hin.
Mehrere Funde von Sprudelsteinrelikten in Mörtelmischungen in den Mauern einiger historischer
Gebäude in der Umgebung von Karlsbad führten
zu einer interdisziplinären Untersuchung ihrer Herkunft, ihres Abbaus, der Aufbereitung und Nutzung
im Baugewerbe.
Der Sprudelstein ist ein charakteristisches Phänomen, das die Karlsbader Thermalquellen begleitet.
Entscheidend für die Entstehung dieser Struktur
ist das geologische Gefüge des Gebietes. Die Quellstruktur ist mit der durch granitisches Gestein des
Karlsbader Plutons gebildeten Umgebung genetisch
sowie räumlich verbunden. Unter den weiteren Faktoren, durch die ihre Entstehung bedingt ist, spielt
die geomorphologische Position, ein mehrere hundert Quadratkilometer großes Versickerungsgebiet
sowie die tektonische Exposition des Gebietes eine
Rolle. Einer der grundlegenden Züge des Quellgebietes sowie seiner Umgebung sind die tiefen Verwerfungen und flachen Störungen der Erdkruste.
Und gerade an die tektonischen Zonen sowie die
Entwicklung der Struktur des Egerriffes sind der
intensive alkalische basaltische Vulkanismus (Alter:
Oligozän bis Miozän) und die Aufstiegsströmung
magmatischer Gase mit einem vorherrschenden
Anteil an CO2 gekoppelt.
Das Zentrum des Quellgebietes der Struktur
liegt in der Nähe der älteren sowie jüngeren Quelle,
dem Sprudel (Vřídlo). Diese Stelle zeigt markante
Anzeichen einer oberflächlichen thermalen Aktivität. Durch bisherige Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass durch die Therme des hydrogeochemischen Typs Na-HCO3SO4Cl in diesem Raum
ein zusammenhängender klüftiger Raum in einer
tektonisch stark exponierten granitischen Umge-

bung gebildet wird (Vylita 2001). Im Rahmen eines
einheitlichen Druckwasserkörpers sind die chemische Zusammensetzung sowie die physikalisch-chemischen Parameter einschließlich des CO2-Gehaltes
der einzelnen Quellen differenziert, sowohl in einer
gebundenen, frei gelösten Form als auch in einer
mechanischen Mischung mit der Therme.
Die Ablagerung der karbonathaltigen Quellsedimente an der Austrittsstelle zur Oberfläche wird
durch eine Störung des Gleichgewichtes der hydrochemischen Zustände in der quellenden flüssigen
Phase verursacht. Dieses Ungleichgewicht wird
durch folgende physikalische, chemische sowie biogene Faktoren determiniert: durch den teilweisen
oder ganzen Verlust des aufgelösten Kohlendioxids,
durch den Rückgang der Wassertemperatur in den
oberflächennahen Bereichen, den Rückgang des
Wasserdrucks im Bereich der oberflächennahen
Auflockerung von Diskontinuitäten, durch Zufuhr
von atmosphärischem Sauerstoff, durch die Tätigkeit von Mikroorganismen etc. Die Quellsedimente
kommen in Karlsbad in vielen Fazies vor. In älteren
Publikationen werden sie als sog. Sinter beschrieben, also die jüngsten und weichsten Sedimente, die
neben Aragonit und Kalzit auch 20–40 % wässriges
Eisenoxid beinhalten, weiterhin als klassische Sprudelsteine, häufig in einer bankförmigen Entwicklung bzw. in Form von Komplexen von kleinen und
dichten Aragonit- und Kalzitgängen im Granit. An
mehreren Stellen des Quellgebietes wurden an beiden Ufern des Flusses Tepl (Teplá) Lagen von oolithischen und pisolithischen Aragonit- und Kalzitformen dokumentiert, die sog. Erbsensteine.
Die ältesten schriftlichen Angaben über die
Karlsbader Sprudelsedimentation stammen vom
Ende des Mittelalters. In der Odendichtung von
Bohuslav Lobkowicz auf Hassenstein an den Sprudel von 1500 wird u. a. beschrieben, wie das „Wasser
den Stein färbt“ (Carro 1829). Die frühere Auffassung
der räumlichen Verbreitung der Karbonate in Karlsbad beruhte auf der Vorstellung, dass die Quellsedimente in der Umgebung von großen Quellen der
Therme in einer bis 16 m mächtigen Schicht das
umliegende Gestein verkitten oder ersetzen und
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so einen Körper bilden, der in der Literatur sowie
in den mündlichen Überlieferungen als „Sprudelplatte“ bezeichnet wird. Doch schon die älteren
Autoren deuteten an, dass es sich um eine materiell
sowie räumlich inhomogene und anisotrope Schicht
handelt, die neben Teilen von reinem Karbonat auch
verwitterten Granit, Flusskies oder unterschiedliche
gemischte Materialen beinhaltet. In der gegenwärtigen Forschung (Vylita 2005; ders. 2008) werden vier
grundlegende Gruppen der Quellsedimente unterschieden, von denen laminare Formen des Sprudelsteins am häufigsten verbreitet sind, also Sedimente
mit Aragonit- und Kalzitzusammensetzung, die in
der Umgebung mit geringeren Druckverhältnissen
in Abständen von etwa 2–16 m unterhalb der Oberfläche entstehen. Räumlich wurden im Quellgebiet
sechs umfangreichere, zeitlich und fazial differenzierte Akkumulationen von Quellsedimenten neu
ausgewiesen (Abb. 1).
Öfter als bisher angenommen, wurden Quellsedimente als Rohstoff zur Erzeugung von Brennkalk (durch thermischen Verfall von CaCO3 zu
CaO) und nach dem Löschen (und der Entstehung
von Ca(OH)2) in kalkhaltigen Mörtelmischungen
genutzt. In den Mörtelmischungen gemauerter
Konstruktionen von mehr als zehn historischen
Bauwerken in der weiteren Umgebung von Karlsbad
wurden bruchartige Relikte gebrannter und zerkleinerter Kalkmasse gefunden und aufgenommen, die
anhand von Laboruntersuchungen als Quellsedimente bestimmt wurden. Der Abbau von Sprudelsteinen wurde in einem Steinbruch in unmittelbarer
Nähe des Sprudels betrieben, der Abbauort wurde
bisher nur mithilfe von geophysikalischen Methoden überprüft.
Historische Erwähnungen und ikonografische
Belege über den Abbau und das Brennen des Sprudelsteins blieben kaum erhalten (Burachovič 2005,
75–80). Bedeutend ist das Zeugnis des in Karlsbad
geborenen Wittenberger Arztes Fabian Sommer.
Aus seinem Buch über Karlsbad von 1571 geht hervor, dass in der Stadt noch am Ende des 16. Jahrhunderts Kalk aus Sprudelstein gebrannt wurde. In
seinem Werk erwähnt Sommer die Existenz eines
Ofens zum Kalkbrennen in der heutigen Straße
Vřídelní ulice (Sommer 1571). Als erster beobachtete
David Becher bereits am Ende des 18. Jahrhunderts
diese Bruchstücke des gebrannten Sprudelsteins im
Mörtel der Ruine der romanischen St. LeonhardtKirche in dem untergegangenen Ort Thiergarten
(Obora) bei Karlsbad (Becher 1789, 114 f.).

Methodik
Aus 16 Standorten (vgl. Abb. 7), an denen der Einsatz des Sprudelsteins in den Mörtelmischungen
vermutet wird, wurden zur Bearbeitung die im Folgenden aufgeführten elf ausgewählt, an denen Proben entnommen werden konnten, anhand derer ein
Vergleich mit den Referenzproben aus den Akkumulationen der Quellsedimente im Zentrum von Karlsbad erfolgte. Aus den Proben wurden Anschliffe
mit einer Stärke von 100 µm angefertigt und diese
wiederum im optischen Polarisierungsmikroskop
untersucht. Die Proben von den einzelnen Standorten wurden mithilfe der optischen Emissionsspektrometrie mit einem induktiv gekoppeltem Plasma
analysiert (vgl. Hladil a kol., im Druck).

Himmelstein
Die Ruine der Burg Himmelstein (Himlštejn), auch
Altes Schloss genannt, befindet sich auf einem
hohen Basalthügel bei Wartha an der Eger (Stráž
nad Ohří). Die Burg wurde höchstwahrscheinlich
durch Wilhelm Freiherr von Ilburg gegründet, der
als Besitzer 1434 erwähnt wird. 1528 geriet die Burg
in das Besitztum der Schlicks und wird 1574 als wüst
angegeben. Himmelstein wurde in der Zeit der Hussitenkriege gegründet. Seine Lage sowie Gliederung
sind als Reaktion auf die Belagerungsartillerie zu
sehen (Durdík 1999, 159–161). Die Probe wurde aus
den Grundmauern des Burgtores entnommen.

elbogen – burg und Stadtmauer
In Elbogen (Loket) wurde im dritten Viertel des
12. Jahrhunderts anstelle einer slawischen Burgstätte eine königliche Burg gebaut. An der höchsten
Stelle des Felsaufschlusses wurde ein prismenförmiger Turm mit einem anliegenden Palastbau errichtet. Im nördlichen Bereich stand eine als Rundbau
erbaute Burgkapelle, die im Mauerwerk des Nordpalastes erhalten geblieben ist. Während der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts fand unter dem böhmischen König Přemysl Ottokar II. (* ~1232, † 1278). ein
großer Umbau statt, in dessen Rahmen eine neue
Burgmauer mit halbzylindrischen Türmen errichtet
und der Eingang in das Gelände der Burg verändert
wurde. Dabei blieben zwei Türme im Mauerwerk
des südöstlichen Palais erhalten. Die heutige Gestalt
stammt aus der Zeit Karls IV. (* 1316, † 1378) und
Wenzels IV. (* 1361, † 1419) also aus der zweiten
Hälfte des 14. und dem Beginn des 15. Jahrhunderts.
Die Probe wurde von dem Mauerwerk des Südflügels der Burg entnommen.
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Der zweite Standort in Elbogen ist die Stadtmauer, deren Entstehung in das 14. Jahrhundert
datiert wird (Kašička/Nechvátal 1983, 27). Eine
archäologische Untersuchung der Stadtmauer
wurde 1996 durchgeführt. Dabei wurde eine Mörtelprobe von der Mauer im südöstlichen Teil der
Stadt entnommen. Als ein Bestandteil des Kalks des
Mörtels wird Sprudelstein angegeben (Klsák 1998,
139–147).

Hartenberg
Die Burg Hartenberg in Hartenberg (Hřebeny) wurde
in vollkommen geschützter Lage auf einem steilen
Sporn über der Zwodau (Svatava) erbaut. Über die
Anfänge der Burg herrscht Unklarheit. Zum ersten
Mal ist die Existenz der Burg 1354 erwähnt, als sie
königliches Lehen war. 1362 verkauften die Hartenberger die Burg an Thimo von Kolditz, vom dem sie
1364 Karl IV. erwarb; später wurde die Burg verpfändet. 1426 nahm der hussitische Hauptmann Jakob
von Wrzessowitz die Burg ein. Unter König Georg
von Podiebrad (* 1420, † 1471) wurde die Burg an die
Schlicks verpfändet, die sie bis 1547 hielten.
Die Burg wird durch einen großen Turm
beherrscht, dessen runde Front sich zum ersten Tor
der Anlage wandte. In der Nähe vom Tor befindet
sich ein geräumiges Palais, das bis in den zweiten
Stock gotischen Ursprungs ist. In der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts wurde die Burg durch eine
Außenbefestigung mit einem halbkreisförmigen
Bollwerk am Palast befestigt (Klsák/Tajer 2007). Die
Probe wurde aus den Schichten im Burgpalast entnommen.

Hauenstein
Die Burg Hauenstein (Hauenštejn, Horní Hrad)
befindet sich 3 km nordwestlich von Wartha an der
Eger. Die ursprünglich zweiteilige Burganlage wurde
vermutlich als eine königliche Burg am Ende des
13. Jahrhunderts unter Wenzel II. (* 1271, † 1305).
gegründet. Der kleine, höher liegende Kern der
Burg wurde durch einen frei stehenden Bergfried
beherrscht. Von den weiteren Bauwerken erhielt
sich nur die Umfassungsmauer der heutigen Terrasse. An der Stelle der Gebäude des heutigen
Schlosses befand sich die Vorburg. Die Burg wurde
an einer strategisch vorteilhaften Lage zum Schutz
der durch das nicht weit entfernte Egertal führenden Landstraße erbaut (Klsák 2003, 8–13). Die Probe
wurde aus den Grundmauern gewonnen.

Die burg in Schlackenwerth
Vermutlich schon während der Gründung wurde
der südöstliche Teil der Stadt Schlackenwerth
(Ostrov nad Ohří) für die Stadtburg bestimmt.
Die Fundamente des Mauerwerkes der ältesten
Bauabschnitte sind zweifelsohne mittelalterlicher
Herkunft. Den ersten Hypothesen nach können
die Anfänge der Siedlung in Schlackenwerth in die
Zeit des böhmischen Königs Přemysl Ottokars II.
in die letzten Jahre seiner Regierung in den 1270erJahren gesetzt werden, als der böhmische König
den Angriff des neu gewählten römischen Königs
Rudolf von Habsburg erwartete. Deshalb ließ er in
Westböhmen eine Reihe von befestigten Standorten
errichten. Wahrscheinlich ist, dass weitere bauliche
Veränderungen unter Karl IV. und später nach den
hussitischen Kriegen stattgefunden haben (Zeman
et al. 2013, 246). Die Probe wurde aus dem Fundament der Burgmauer gewonnen (Abb. 2).

Die St. LeonhardtKirche bei Karlsbad
Die Kirche wird zum ersten Mal 1246 als eine
bestehende Kirche erwähnt. Das Vorkommen von
Sprudelstein in den Mauern der untergegangenen
romanischen St. Leonhardt-Kirche wurde durch
eine archäologische Untersuchung in den 1980erund 1990er-Jahren bestätigt. Bei neueren Untersuchungen im Herbst 2010 wurde an der äußeren
Chormauer eine durch Baumsturz gestörte Grube
mit ausgegossenem Mörtel mit großen Stücken
höchstwahrscheinlich überbrannten Sprudelsteins
gefunden, von dem eine Probe entnommen wurde.
Am Südeingang befand sich eine durchgebrannte
Schicht organischen Materials, von der ebenfalls
eine Probe entnommen wurde. Das ermittelte
14C-Datum ergab ein Alter im Intervall der Jahre
1019–1216 (nicht publizierte Forschung J. Klsák und
J. Tajer). Die Probe wurde aus den Grundmauern
gewonnen (Abb. 3).

Die St. NikolaiKirche unterm Krudum
Die St. Nikolai-Kirche am Fuß des Berges Krudum
wird in historischen Quellen zum ersten Mal 1253 in
Zusammenhang mit dem Eigentum des Ordens der
Kreuzherren mit rotem Stern als eine Filialkirche der
Elbogener St. Wenzel-Kirche erwähnt. Erst durch die
archäologische Untersuchung in den Jahren 2002–
2005 konnte der Standort identifiziert werden und
die Zusammenhänge zwischen der Entstehung der
Kirche und der umliegenden Besiedlung geklärt
werden. Die untergegangene spätromanische Kirche mit durchzogenem Hauptschiff und recht-
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winkligem Chor wurde auf einem Felsaufschluss in
der Nähe zum Pass unter dem Berg Krudum an der
alten Straße von Falkenau (Sokolov) nach Elbogen
erbaut. Die erstaunlich große Kirche entstand im
13. Jahrhundert vermutlich in Zusammenhang mit
dem Abbau von Metallen in ihrer unmittelbaren
Umgebung. Mit dem Ende des Abbaus, vermutlich
an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhunderts kann
auch das Erlöschen der hiesigen Besiedlung und
somit auch der Untergang der Nikolaikirche vermutet werden. Die Probe wurde von der Kirchenmauer
entnommen.

Das Vorwerk in Dallwitz
Das Dorf Dallwitz (Dalovice) gehörte ursprünglich
zu den Elbogener Lehnsgütern. Auch wenn es in
den Quellen erst sehr spät erwähnt wird – die ersten schriftlichen Nachweise stammen aus den Jahren 1457 und 1462 –, kann anhand archäologischer
Funde festgestellt werden, dass die Gründung des
Vorwerks vermutlich schon am Ende des 12. Jahrhunderts stattgefunden hat. Es ist wahrscheinlich,
dass das Vorwerk u. a. zum Schutz der Zettlitzer
Straße entstanden ist. Die Befestigung bestand
neben einem natürlichen Höhenunterschied aus
einem Trockengraben mit vorgelagertem Wall. In der
Mitte stand auf einem Höhenplateau ein 7 m x 6,7 m
großer Wohnturm. Das Mauerwerk wurde mit kalkhaltigem Mörtel errichtet, der angeblich Karlsbader
Sprudelstein beinhaltete (Karell 1939, 137; Klsák
2001, 25–29). Die Probe wurde aus den Grundmauern des Turmes entnommen (Abb. 4).

Karlsbad – Schlossturm und Rathaus
Der Schlossturm entstand im Jahre 1608 durch einen
Umbau des Turmes der älteren Burg Karls IV., die in
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verfiel. Dem
großen Stadtbrand von 1604 fiel auch die Burg zum
Opfer. Durch Untersuchungen an der Außenwand
wurden bis in die Höhe der Arkaden gotisches Mauerwerk einschließlich erhaltener gotischer Fassaden
entdeckt und im Kellerbereich konnten weitere
Räume entdeckt werden. Die Feinuntersuchung des
Mörtels ergab Karlsbader Sprudelstein als Bestandteil (Klsák/Zeman 2003, 123–132). Neben dem Turm
wurde unter einem jüngeren Renaissanceumbau
mittelalterliches Mauerwerk eines Palastanbaues
entdeckt. Die Probe stammt aus dem Mauerwerk
des Turmes. Das zweite Vorkommen von Karlsbader Sprudelstein war das Gebäude des ursprünglichen städtischen Rathauses, dessen Torso während der Sanierung der Schlosskolonnade (Zámecká

kolonáda) im Jahr 2000 entdeckt wurde. Das spätgotische Rathaus wurde an einer Stelle errichtet, an der
die Grundmauern des Gebäudes durch die wilden
Quellen der Therme beschädigt wurden und somit
den Abriss im Jahre 1875 verursachten (Klsák/Zeman
2000, 49–59). Die Probe wurde aus den Grundmauern entnommen.

ergebnisse und Diskussion
Das Vorkommen des Sprudelsteins in den Mörtelmischungen wurde an zehn untersuchten Standorten nachgewiesen, eine Ausnahme bildet die Burg
Himmelstein (Probe 10, s. Tab. 1). An fünf weiteren
Standorten (Burg Hartenstein, Burg Neudek [Nejdek], Mariä Himmelfahrt-Kirche in Koslau [Kozlov],
Kirche des Hl. Jakobus des Älteren in Schlackenwerth, das Vorwerk in Premlowitz [Přemilovice])
kann das Vorkommen des Sprudelsteins anhand von
schriftlichen Erwähnungen vermutet werden (Karell
1938; Burachovič 2005; Klsák/Tajer 2007; Tajer 2012).
Die wahrscheinlichste Stelle, an dem der Sprudelstein als Rohstoff für das Kalkbrennen gewonnen
wurde, scheint die Ballung der Sprudel- und Erbsensteine östlich und nordöstlich des Sprudels zu sein,
die als „Schlossterrasse“ bezeichnet wird (s. Abb. 1,
Punkt R2). Die Anhäufung der Quellsedimente an
diesem Standort war seit Jahrhunderten von einer
Vielzahl menschlicher Aktivitäten betroffen. 1485
wurde hier die (spätgotische) Maria Magdalena Kirche (Abb. 5) gebaut, die in den Jahren 1732–1736
durch eine barocke Kirche derselben Weihung
ersetzt wurde. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Beschreibung des Karlsbader Arztes
David Becher, die sich auf den Bau der Grundmauern der Kirche bezieht. Er beschreibt, dass die
Schichten des Sprudelsteines hier in Richtung zum
Sprudel streichen. Ihre Lage reichte 2,0–2,5 m unter
das Niveau des Sprudels. In der Mitte der Kirche
wurde der Sprudelstein 3 m unterhalb des Geländes gefunden, mit kleinen Hohlräumen, die „zum
Sprudel offen waren“. Becher hielt die Kirchterrasse
für eine Akkumulation, die durch die ältere Stadtbevölkerung vollendet wurde und belegte, dass die
Hohlräume von den natürlichen Hohlräumen in
dem Sprudelstein im Flussbett der Tepl abweichen,
weil sie durch das Brechen des Sprudelsteins zum
Kalkbrennen entstanden (Becher 1785, 114 f.). Mittlerweile ist diese Akkumulation durch diese Eingriffe
nahezu völlig zerstört. Die ursprünglichen Schichten
der Quellsedimente blieben nur im östlichen Bereich
der Kirchterrasse und z. T. auch nördlich der Kirche
erhalten (Abb. 6).
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Der Abbau des Sprudelsteins für das Baugewerbe
in Karlsbad wurde im Jahre 1600 eingestellt. Aus
schriftlichen Quellen sowie dem archäologischen
Material kann geschlussfolgert werden, dass der
Sprudelstein in der Nähe des Sprudels, vermutlich in
dem Raum unter der heutigen Kirche der Hl. Maria
Magdalena fast 400 Jahre lang abgebaut wurde. Aufgrund einer hohen Anzahl von Funden und der großen Entfernung des transportierten Materials ist ein
entwickeltes Versandnetz in Betracht zu ziehen. Die
Funde sind bisher gleichmäßig in den Regionen der
Kreise Falkenau und Karlsbad verteilt (Abb. 7). Im
westlichen Teil des Kreises Falkenau und im Kreis Eger
(Cheb) wurde in den Baukonstruktionen bisher kein
Sprudelstein entdeckt. Die Entfernung der einzelnen
Standorte schwankt von mehreren Metern vom vermuteten Quellstandort im historischen Zentrum
von Karlsbad bis zu dem 22 km entfernten Standort
Hartenberg. Aus dem Alter der ersten Nachrichten
über die Kirchen des St. Leonhardt und St. Nikolai
(1246 und 1253) ergibt sich, dass das Zentrum von
Karlsbad zumindest saisonweise schon während der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts besiedelt gewesen
sein musste, also wesentlich früher, als es zur Gründung der an das Thermalwasser gekoppelten Stadt
kam. Die spezifischen hydrogeologischen Verhältnisse im Zentrum von Karlsbad ermöglichten keine
tiefgreifenderen Eingriffe in das Gelände. Im Hinblick
auf die Überprägung durch jüngere Bauaktivitäten
ist die Chance, direkte archäologische Nachweise der
Bearbeitung des Sprudelsteins im Zentrum der Stadt
zu erfassen, sehr niedrig.

Fazit
Die Überreste gebrannter Sprudelsteine in den historischen Objekten in der Umgebung von Karlsbad
haben wesentlich die Ansicht über die Entstehung
dieser Stadt verändert. Es werden die Ansichten
von J. E. Ryba (1835) bestätigt, der die Hypothese
über die erste Besiedlung des Tales am Unterlauf
der Tepl auf der Basis des Abbaus des Sprudelsteines formulierte.

Obwohl der Abbau der Quellsedimente für
das Baugewerbe aus heutiger Sicht des Schutzes
der natürlichen Heilquellen als ein grundsätzlich
negatives Phänomen erscheint, ist der historische
Abbau der Quellsedimente im Hinblick auf die Entfernung und den Charakter anderer potenzieller
Kalksteinressourcen in der näheren sowie weiteren
Umgebung von Karlsbad logisch. Für eine mögliche Nutzung kommen nur die Lagerstätten der
Süßwasserkalksteine und des Kalktuffs bei Satteles
(Sedlečko) östlich von Karlsbad infrage. Weitere
Lagerstätten bei Waltsch (Valeč), Kaaden (Kadaň),
östlich von Böhmisch Wiesenthal (Loučná) im Erzgebirge, am Lazurberg (Lazurový vrch) im Kaiserwald
(Slavkovský les) bzw. die kalkhaltigen Lagen in den
Sedimenten des Egerbeckens, Erlane bei Rothau
(Rotava) oder die Kalksteine bei Wernersreuth
(Vernéřov) im Ascher Ländchen und am Tillenberg
(Dyleň) bei Marienbad (Mariánské Lázně) sind von
Karlsbad zu weit entfernt.
Die weitere Erforschung der Nutzung der
Quellsedimente wird sich mit der Bestätigung der
Abbauorte, mit Experimenten mit dem Brennen
und folgendem Löschen ausgewählter Vertreter der
einzelnen Fazies sowie der Akkumulationen und
einer interdisziplinären Untersuchung der Mörtelmischungen im Mauerwerk historischer Bauwerke
nicht nur im ehemalige Elbogener Bezirk, sondern
auch außerhalb dieses Gebietes befassen. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Funde der verwendeten
Sprudelsteine ist hoch. Das wird durch die neuesten, wenn auch analytisch bisher nicht bestätigten
Funde des Sprudelsteins am Standort Lauterbach
Stadt (Čistá) bei Schönfeld (Krásno) belegt.
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