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Rozvody minerálky IDA
Čas od času se různí lidé i organizace shání po informacích, jak vlastně byla minerálka čerpána, rozváděna a vrtána. Bohužel Lázeňská kronika je nezvěstná, většina dokumentů je zničena a pamětníci
vymřeli. Pokusím se tedy shrnout historické dochované informace do jednoho celku.
Že pramen byl znám již dříve, je doloženo v starých zámeckých dokumentech, kdy slavný vojevůdce
Albrecht z Valdštejna si již v roce 1633 nechal mimo jiné do svého ležení v Kladsku poslat "několik
lahvic kyselky z Bílovce".
Dle pamětí J. M. Ludvíka
byla známa „studánka Jákobova v Bělovci“ už v roce
1750. Bublinky minerální
vody lze nalézt na celém
povodí Metuje v Bělovsi.
Vydatný pramen pak byl na
louce Šperlingovské pod
Lazy (kopec nad lázněmi).
Původně lidé brali minerálku
z vyhloubené studny pomocí
rozštěpené lískové hole, do
které připevnili láhev. Tu
ponořili až do naplnění.
Pozemek koupil Jan Schmidt
z Bergenholdu společně s náchodským hostinským Janem
Macháčkem a zahájili zde
stavbu lázní (ze staré pozemkové knihy IV. Folio l04)
Letopočet na lázeňském domu (Helena 1) udává rok
zahájení 1818. Bylo zde 24
dřevěných kabin, léčebná
budova a hostinec na ubytování hostů. Minerálka na pití
byla odebírána dle nejstarší
fotografie v malé budově mezi domem a restaurací. Doufaje, že nalezne další pramen, nechal magistrátní rada Jan Schmidt kopat
a v hloubce 7 loktů byl nalezen lahodný uhličitý pramen, obsahující kyselinu uhličitou a železo.

Po požáru dřevěných koupelí
v roce 1836 byl postaven
zděný prameník pod cestou
k lomu a později zděná kolonáda, propojující pramen s restaurací (viz malovaný obraz
na pohlednici). V nezjištěné
době byla malá budova přestavěna na místo nejstaršího
„Jakubova pramene“ na louce
poblíž řeky Metuje.
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U budovy bylo (foto z roku
1909) stále rušno. Zda kaplička sloužila už tehdy pro církevní účely nebo byla upravena pro pití minerálky není
známo. Jako církevní objekt
byla stavba zařízena a vysvěcena v roce 1937, kdy byly
zahájeny „Jakubské poutě“.
Blíže k řece byl další pramen
„Aleš“, upraven jako ruční
pumpa pro veřejnost (obložen
dřevem proti zamrznutí).
Před tím roku 1840 (jak bylo popsáno výše) byl
otevřen nový pramen "ostré vody", nazvaný IDA.
Název byl dán na památku uzdravení nemocné
princezny Idy z Waldeck-Pyrmontu.
Jedním z dalších majitelů, obchodník s vínem
Havránek z Rychnova, se zasloužil o jeho lepší
vzhled a vybudoval nový druhý lázeňský a ubytovací dům (Helena 2 vlevo na pohledu výše).
Teprve v roce 1868 byl proveden první chemický
rozbor kyselky (nedochoval se).
V roce 1871 koupil lázně italský akademický malíř
Jacopo Bonato, jehož manželka provedla řadu zlepšení pro ubytování hostů a provádění koupelí.
Mimo jiné dala zřídit tehdy ještě dřevěné trubkové
spojení z Jakubova pramene do hlavní studny, aby
stačila kapacita vody pro koupele.
V roce 1881 byl městem povolen omezený prodej
minerální vody v lahvích.

Prameník Idy už tehdy stál v parku pod cestou
k lomu. V roce 1905, již za majitele profesora
MUDr. Ivana Honla, ve snaze zvýšit prodej vody
byla vedle prameníku Ida vlevo postavena nová
stáčírna. Tam se původně ručně naplňovaly lahve
s minerálkou. Tak vypadala později zakoupená
plnička lahví na minerálku Ida. Stále to byl malý
provoz. Snímek pochází z roku 1923. Z boční
místnosti bylo později upraveno jednoduché
muzeum historie lázní (foto níže).
Po celém území Bělovse jsou ve spodních vrstvách shromážděny vody s rozpuštěnými minerálními látkami a kysličníkem uhličitým. Není proto divu, že v roce 1873 byl vlevo od cesty na Horní konec objeven další pramen "František". Augustin Sauer tam postavil tzv. „Malé lázně“ (mylně pojmenované
v 80. letech minulého století Staré lázně), později pro rozlišení jmenované „Nové lázně“. Ty byly
zaměřeny hlavně na koupele. Komplex lázeňské vily, restaurace, dřevěné budovy koupelí a zděného
prameníku ale byl súžován častými povodněmi a proto se tu vystřídala řada majitelů. Teprve v roce
1902 Josefa Černá dostala povolení k plnění a prodeji lahví z pramenu František minerálkou.
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V hlavní místnosti „Velkých lázní“ byl
pouze pro pitné kůry pacientů zhotoven
betonový podstavec prameníku s kovovým
vějířem trubek. Na lavičkách kolem zdi si
pacienti mohli nabranou Idu v klidu popíjet
z lázeňských pohárků.
V letech 1960-1980 souběžně fungoval v upravené budově kapličky Jakubský prameník pro občany, ale pro velký výskyt arsenu
v minerálce byl uzavřen. Tehdy byla místnost v prameníku Idy zpřístupněna i široké
veřejnosti.

Výše popsané „Nové lázně“
měly na přelomu 19-20. století velkou reklamu. Z pohlednice je patrné, že koupele
byly kolmo za restaurací
směrem k Náchodu.
Budova prameníku „František“ byla situována blíže u
řeky, která před regulací tekla
až k budovám. Hosté jezdili i
na lodičkách po Metuji.

Po jedné z mnoha povodní
koupil „nové“ lázně v roce
1907 při dražbě profesor
MUDr. Ivan Honl.
Po dokončení regulace řeky a
snížení hladiny pod splavem
se ale pramen Idy ve Velkých
lázních ztratil. Proto začal
profesor minerálku František
prodávat a vydávat za Idu.

Tehdejší správce stáčírny
Jaroslav Popílek profesora
přemluvil, aby byly provedeny nové vrty. Pražská firma
Artezia nakonec našla po
neúspěšných pokusech studnaře v hloubce 24 m stejně
lahodnou Idu.
Jako náhradní pramen byl
vyvrtán v místech u vodotrysku další vrt v 9 m s názvem
„Ivan“. Voda se ale spíše
hodila pro uhličité koupele.
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Krátce po pohřbu profesora
MUDr. Ivana Honla (1936)
syn MUDr. Vladimír Honl
(dole uprostřed) začal zřídla
modernizovat. Na dvoře pod
cestou k lomu byla postavena
budova stáčírny, odpovídající
potřebám moderního provozu. Současně byly vlevo
postaveny nové garáže.
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Na plánu z roku 1939 lze vyčíst, že v zahradě vily „Panzinka“ nad cestou k lomu byla vybetonována
vyrovnávací nádrž o objemu 250 hl (kruhový objekt vpravo dole). (Osobně jsem jako mladík viděl uzavřený vstup pro čištění se vstupem ze zahrady nad cestou.) Dnes je nádrž zasypána a vstup zlikvidován. Do nádrže byla z prameníku Ida vedena minerálka do hlubokého sklepa pod cestou k lomu a odtud
do nádrže. Zařízení sloužilo k plynulému provozu stáčírny. Z nádrže vedlo další potrubí do budovy
Helena 2 pro rozvody do jednotlivých místností koupelí. Ale také dále přes park do nově postavené
budovy „Pavel“ od kapličky směrem ke splavu, kde bylo v provozu 10 van pro uhličité koupele.
Budova byla před válkou narychlo postavena z nekvalitního materiálu. Proto po válce sloužila pouze
jen jako sklad zdravotního materiálu a potravin pro jídelnu a nakonec zbourána.
Uprostřed parku, v elipse cestiček a květinových záhonů byla betonová obdélníková nádržka s vodou
(snad 1 x 2 m), na dně s hrubými oblázky. Byla zřejmě napájena minerálkou z potrubí směrem k pavilonu Pavel. Hosté tam po válce chodili bosi. Jako šestiletý kluk jsem si tam máchal nohy. Patrně se jednalo o miniaturní léčivý chodník. Po roce 1950 už tam voda nebyla. Tehdejší primař lázní dokonce prosazoval názor - v parku pěstovat brambory.
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Je na místě připomenout, že
správce Popílek se s doktorem Vladimírem Honlem
nepohodl a začal na pozemku
manželky mezi mlýnským
náhonem a lávkou nechat
vrtat vlastní vrty(1935 a další
1939), které byly úspěšné.

V hloubce 44 m byla objevena alkalická, poněkud slaná
voda. Začal minerálku stáčet
v dřevěné boudě, po prodejním úspěchu postavil stáčírnu
a nakonec garáže a byt.
Naopak odbyt Idy slábnul a
doktor Honl žádal obecní
úřad o povolení k uzavření
studny Aleš a přepadu do
řeky. Neúspěšně.

Tak vypadala původní stáčírna minerálky Hedva. U brány
byla provozní kancelář, vlevo
expedice lahví a dozadu
vlastní stáčírna. Ještě blíže
k řece stála kotelna.

Majitel měl již vlastní auto a
později využíval služeb autodopravce Dreisla.
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Na snímku je budova stáčírny Idy
na dvoře lázní za plného provozu.
Zrovna byly nakládány plné 1,5 l
lahve minerálky volně naležato na
nákladní automobily. Pro obchodníky i restauratéry v místě a okolí
byla minerálka Ida rozvážena koňskými povozy.

Uvnitř stáčírny bylo již moderní
zařízení včetně čištění vrácených
lahví louhem, plnící linka a nakonec korunkování (původní lahve
byly litrové a měly drátové uzávěry s gumovým těsněním).
V přístavku u brány byla provozní
kancelář mistra a účetního.

Nakládání lahví bylo prováděno
pomocí 10 místných dřevěných
bas. Vrácené lahve byly odloženy
v hlubokém chladném sklepě pod
cestou k lomu. Tam také byly skládány plné lahve jako příruční sklad
včetně prázdných přepravních
beden pro expedici drahou.

Sklep byl situován mezi stáčírnou a garážemi. Po bocích
vedly rozvody Idy pro výše
citované použití. Po převedení stáčírny do budovy bývalé
Hedvy sklep sloužil pro
uskladnění provozních dokladů. Při povodni v roce 1979
byly spisy přeneseny do restaurace. Čas likvidace trubek
rozvodů není znám.
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František

o

V průběhu let 1961- 69
byly prováděny na běloveském území další
zkušební vrty za účelem rezervních pramenů minerálky a užitkové vody (HG 24 a
HG25) pro civilní použití. Ochranné pásmo
(čárkovaně) bylo roku
2000 zrušeno.
V roce 1960 došlo
v Malých lázních k požáru uhlí pro potřeby
restaurace, uskladněného v prameníku František. Pramen byl zasypán a objekt zbourán.
(Roku 1964 následovala i restaurace).
Další vrty sloužily pro
rozhodování zamýšlené
stavby ještě větší stáčírny, protože ta stávající
v objektu Hedva kapacitně nestačila.

Tak vypadala stáčírna Hedvy zezadu. Mimo záběr vpravo byla ještě
kotelna. Vlevo byly nejdříve postaveny garáže, v roce 1939 ještě v patře obytná část majitele Popílka.

Původní stáčírna minerálky
Hedvy Jaroslava Popílka byla
po roce 1950 znárodněna a
oba vrty zasypány. Vzhledem
ke stížnostem hostů, že stáčírna na dvoře v dvousměnném
provozu dělala hluk, byla Ida
potrubím převedena přes
lávku do prázdné stáčírny.
Objem produkce proti původnímu prodeji Idy byl až do
otevření nové stáčírny roku
1980 zdvojnásoben.
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V nové stáčírně u Kladské
ulice, slavnostně otevřené
roku 1980, bylo umístěno
moderní stáčecí zařízení na
plnění minerálky do 0,7 l
lahví, později další linka na
PET lahve.
Minerálka sem byla dopravována potrubím z pramenu
IDA 1, později z nového pramenu 304 v Jiráskově statku.
Na mytí lahví byla použita
užitková voda z vrtů HG 24 a
HG 25 u Malých lázní.
HG 24

Nyní je vrt HG 24 ve správě
VaKu, staré potrubí bylo zrušeno
a voda je vedena do Kauflandu.

Do nové stáčírny byla Ida
dopravována prodlouženým
potrubím z lázní, později od
Jiráskova statku z nového
vrtu.
Minerálka Ida byla čištěna
pomocí odlučovače arsenu
(na snímku) pomocí vyměňovaného sorbentu na úroveň
arsenu 0,2 mg/l, dle nápisů na
etiketách lahví. Provoz byl
ukončen ke konci roku 2000.
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Když nebyl vrt Ivan později
použit, čerpadlo bylo odmontováno a přepad minerálky
byl odveden do řeky. Tam
byly čtyři hnízda, jedno po
třech, další po dvou trubkách.
Odtud lidé dříve a od roku
2000 ve zvýšené míře odebírali minerálku.
Povodí Labe zrušilo stará
poškozená hnízda, břeh opravilo a zůstalo jedno pod zrušenou pumpou Aleš.

Město začalo jednat s majiteli lázní o otevření kapličky,
aby byl udržen statut lázeňského místa.
Zatím Pan Rousek s dobrovolníky zařídil opravu schodů
a nového zábradlí. Zrezivělé
trubky byly odstraněny a osazena nerezová nádrž se třemi
trubkami, později i lavička na
odkládání lahví.

Se vzrůstajícími cenami prodávaných minerálek a vlivem
uzavření provozu v nové stáčírně se ztratila prodávaná
Ida z pultů obchodů.
O to větší fronty zájemců o
minerálku se denně vytvářely
u řeky Metuje.

Nenašel jsem žádné zprávy, zda minerálka "Jakub" pod kapličkou byla za první republiky nějakým
způsobem odebírána. Jako kluk (otec pracoval v lázních od roku 1926 a staral se i o kapličku) jsem
viděl, jak při odkrytém betonovém víku voda bublala. Jak byl pramen hluboký a kam voda odtékala,
jsem neviděl. Otec se kdysi zmiňoval, že v parku poblíž bývalé druhé brány u kapličky byla nějaká
směsná nádrž z pramenu Ivan, Jakub i Aleš, odkud přepadová voda vytékala trubkami do řeky.
Bohužel i po upozornění občanů textem na tabuli OHS (dnes odbočky Krajské hygienické stanice), že
tato minerálka obsahuje na základě dílčího rozboru karcinogenní arsen, občané nedbali a tabule brzy
zmizela. Pokud vím, nikdo podrobný rozbor minerálky vytékající do Metuje nezpracoval.
Zato město pro další jednání s majiteli lázní nechalo v roce 2008 vyhotovit podrobný rozbor minerálky z vrtu Ida 1. Proběhla řada jednání s Českým inspektorátem lázní a zřídel při MZ a vlastníky lázní,
která vyústila ve smlouvu (nebyla zveřejněna) o propůjčení kapličky na 20 let za účelem opravy objektu, přivedením minerální vody z vrtu Ida 1 do kapličky a tam upravení důstojného prameníku.
Současně s žádostí ČILZ o čerpací zkoušky bylo v červnu 2011 zahájeno kopání pro přívod vody.
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Výkop byl veden v nezámrzné hloubce přes park od
kapličky až k původnímu vrtu
IDY 1 pod cestou k lomu.

Tudy vedla trubka z UH do
sklepa k původním vrtům.
Velké čerpadlo bylo odstraněno a namontováno na potrubí
malé, odpovídající požadavku ČILZ o malém průtoku
pro lázeňské pítko.

Dne 24. července 2011 byl opravený
prameník za přítomnosti představitelů
města, majitelů lázní, hudby a velkého
množství místních obyvatel slavnostně
otevřen.
Bližší informace: www.beloves.wz.cz
v roce 2011 na PDF Kaplička, prameník
a PDF Posvěcení kapličky

V sobotu 22. října 2011 v 11 hod.
v lázních u kapličky opět za přítomnosti představitelů města a široké
veřejnosti se uskutečnila slavnost
s bohoslužbou a vysvěcením prameníku Ida. Bohoslužbu celebroval
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup
pražský, metropolita a primas český.
Slavnostní atmosféru doplnil pěvecký sbor HRON.
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Uvnitř kapličky byl vyvěšen
rozbor minerálky s upozorněním na vyjádření lékaře ke
konzumaci Idy, později nahrazen Návštěvním řádem.
Oba dokumenty ale neodpovídaly znění lázeňského i
vodního zákona. Související
nepřítomnost WC a řádného
parkoviště zase neodpovídala
Statutu lázeňského místa.

O minerálku Idu - zdarma,
byl velký zájem. Denně se
zde tvořily fronty místních
občanů i z mnoha míst Královéhradeckého kraje ve víře,
že je vše v pořádku. Nebylo!
Na rozdíl od slibovaných
podmínek smlouvy nebyl
v celé délce porubí zamontován odlučovač jedovatého a
karcinogenního arsenu.

Dne 26. září 2015 byl najednou prameník uzavřen, prý
z důvodu nutných oprav zařízení. Město dále ve sdělovacích prostředcích mlžilo.
Později se ukázalo, že podle
dopisu z ČILZ vlastní otevření včetně provozu prameníku
nebylo vůbec povoleno.

Minerálka u řeky přestala téci
už v roce 2012. Když chtěl
pan Rousek v roce 1915 nerezovou nádrž opravit, bylo
zjištěno, že je proražená.
Tedy ne, že pramen vyschl!
Minerálka si našla cestu pod
betonovou stěnou a vytéká
dále do řeky.
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Majitelé lázní dali městu
měsíční výpověď o výpůjčce
kapličky. V zápětí na to se
objevil v místních sdělovacích prostředcích článek a
několik návrhů na přestavbu
prameníku v Malých lázních
na pozemcích města. Neuznání výpovědi včetně požadavku vrácení klíčů od
kapličky se ukázalo jako
právně neprůchodné.

Od konce října 2016 městem
objednaná vrtná souprava
Geoprůzkum s.r.o. České Budějovice zahájila vrty. Cílem
bylo najít podobnou minerálku jako Ida ve větších hloubkách, aby nebyly poškozeny
lázeňské, státem uznané prameny. Místa čtyř vrtů byla
vytypována geologem proutkovou metodou i radarem.

Plán počítá s vedením minerálky přes řeku do zmíněného
nového prameníku v Malých
lázních.
V plánovaném prostoru stavebních úprav sice byly
vykáceny lípy a odstraněna
část keřů, ale toť zatím vše.

Rozšiřované tvrzení, že od první republiky i dříve lidé Idu odebírali u řeky a údajně neměli zdravotní
potíže je sporné. Především všechny tři prameny jsou povrchové s odlišným, i když podobným chemickým složením jako IDA 1. Vytékající minerálka z dříve citovaných pramenů na rozdíl od vrtu
IDA 1 měla patrně z vyšších vrstev podloží méně arsenu než z toho hlubšího. Množství arsenitých solí
kolísá také vlivem počasí. Pokud dlouhodobě prší, proud vsáklé vody protéká podložím rychleji a
nestačí tolik absorbovat arsen.
Není známo, že by někdo prováděl statistiku úmrtí místních občanů. Ale jen v mém okolí a mezi známými, převážně konzumentů Idy, neznám nikoho, kdo by v poslední době zemřel jinak než na rakovinu, poškození ledvin a vnitřních orgánů, dále infarktů a podobně. Podle lituratury vedle vlivu podezřelých potravin vše ukazuje na působení karcinogenního arsenu a jeho sloučenin v minerálce Ida na
zdraví hlavně dětí, těhotných matek a starších osob se sníženou imunitou. Lékaři mlčí...
Sestavil: Antonín Samek listopad 2016

