
ABSTRAKT 

Hlavní radionuklid způsobující vysokou radioaktivitu vody je 
222

Rn s poločasem rozpadu 3,82 dne. 

Koncentrace radonu radioaktivních minerálních vod nacházejících se v krkonošsko-jizerském 

krystaliniku jsou velice vysoké a neodpovídají koncentraci uranu zdrojových hornin. Je velice 

pravděpodobné, že tyto vody vyvěrají v blízkosti uranové mineralizace. Práce výzkumné skupiny UK 

v Praze, PřF započaly roku 2005 v jádře orlicko-sněžnické klenby budované ortorulami jako prvním 

nadějném území pro tento průzkum. V dalších letech průzkum pokračoval do oblastí Jánských Lázní, 

dále Horní Malé Úpy budované krkonoškými/kowarskými ortorulami. Poslední dvouroční průzkumná 

akce proběhla v Lázních Libverda. Do té doby se v České republice vědělo jen o několika pramenech 

s charakteristikou radioaktivní minerální vody.  

Oblast Lázně Libverda - Świeradów-Zdrój se nachází v krkonošsko-jizerském krystaliniku, které je 

tvořeno tělesem kambroordovických jizerských ortorul a variským intruzivním tělesem. Jizerské 

ortoruly a kontakt těchto dvou těles byly považovány za velice perspektivní z hlediska nalezení vývěrů 

radioaktivních minerálních vod. Kritériem pro úspěšný vyhledávací průzkum je rovněž abnormální 

tektonické porušení oblasti. Dále zde v 50. letech 20. století probíhal uranový průzkum, tedy jsme měli 

k dispozici data z emanačního průzkumu v měřítku 1: 5000 a data z rekognoskačního autogama 

průzkumu. V letech 2004 a 2005 zde také proběhl letecký gamaspektrometrický průzkum v měřítku 1 : 

25 000. 

Radiohydrogeochemický průzkum byl proveden v oblasti o rozloze přibližně 10 x 16 km. Na tomto 

území  bylo realizováno indikační měření gama aktivity u 508 pramenů, z toho 93 bylo vybráno pro 

změření koncentrace 
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Rn. Ze změřených vzorků 19 přesahuje hodnotu objemové aktivity 
222

Rn 1500 

Bq/l a tedy splňuje kritéria pro zařazení do kategorie minerálních vod ("Lázeňský zákon" č. 164/2001 

Sb.). U vzorků odebraných pro měření aktivity 
222

Rn byly měřeny též fyzikální parametry - vody jsou 

málo mineralizované a slabě kyselé. Pro zjištění správnosti měření naší aparatury byly čtyři odebrané 

vzorky rovněž změřeny velice přesnou kapalinovou scintilační metodou (LSC).  

U Nového Města pod Smrkem byla nalezena vědecky unikátní oblast, která byla nazvána Andělskými 

prameny. Na území o velikosti 200 x 400 m se nachází celkem 17 vývěrů radioaktivní minerální vody.  

Z důvodu lázeňského využití a vědeckých výzkumů byly dva nejvýznamnější prameny podchyceny : 

Rafael o aktivitě 3405 Bq/l s průtokem 0,16 l/s a pramen Michael o aktivitě do 6215 Bq/l (nejvyšší 

hodnota z pramenů v krkonošsko-jizerském krystaliniku) s průtokem 0,00584 l/s. S cílem zjistit bližší 

informace o strukturně-geologických poměrech v klíčové části lokality bylo použito celkem šest 

geofyzikálních metod. Na celou geodeticky vytyčenou plochu byly aplikovány: terénní gama 

spektrometrie, magnetometrie a metoda velmi dlouhých vln (VDV), na základním profilu protínající 

prameny Rafael a Michael bylo realizováno multielektrodové odporové měření, mělká refrakční 

seismika a emanometrie. Na lokalitě bylo zjištěny tektonizované litologické rozhraní, oddělující dva 

typy hornin (jizerské ortoruly a patrně prekambrické svory či fylity), dále lineární tektonické struktury, 

kterými voda postupuje k povrchu a pomocí mělké refrakční seismiky byla podél základního profilu 

zjištěna mocnost kvartérního pokryvu pohybující se od dvou do čtyř metrů. Prameny jsou napájeny ze 



dvou hlavních lineárních struktur a celý tento hydrogeologický systém je povrchově odvodňován 

systémem melioračních rýh. Po změření průtoků pramenů a povrchových toků na klíčových bodech 

byl vypočítán procentuální podíl pramenů na odtoku z jednotlivých vodivých struktur a také jejich 

podíl na celkovém odtoku vývěrové struktury. Vývěr Rafael tvoří 52,4 % podíl na celkovém průtoku, 

zatímco nejaktivnější pramen Michael se na celkovém odtoku podílí pouze 1,9 %. Na této lokalitě se 

také nachází různě mocná vrstva rašelinného bahna (v místech vývěrů radioaktivní vody je rašelinné 

bahno aktivováno). Z důvodu možného lázeňského využití tohoto peloidu byla na uzlových bodech 

změřena mocnost rašelinného pokryvu a pomocí programu SURFER vypočítány její geologické 

zásoby na 4314 m
3
 (pro cut-off 0,3 m). 
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