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1 Úvod 

Slovo radioaktivita vyvolává v lidech nepříjemné asociace spojené s jadernými zbraněmi, katastrofami 

jaderných elektráren, radioaktivním odpadem, rakovinou plic atd. Jen někteří lidé si ovšem vybaví 

pozitivní stránku tohoto mýty opředeného jevu. Není se vlastně čemu divit, radioaktivita není vidět, 

není cítit a nedá se ani nahmatat. Velká část veřejnosti nezná její fyzikální podstatu a není divu, že se 

k takovému „složitému“ jevu staví s respektem. Zcela zbytečné obavy vyvolávají v lidech média, která 

často i záměrně překrucují informace o škodlivosti záření. Bohužel hodně lidí si neuvědomuje nebo 

často zapomíná na to, že cílem médií není vzdělávat a správně informovat, ale vyvolávat emoce a tím 

zvyšovat prodejnost mediálních produktů. Právě z tohoto důvodu byly do diplomové práce zařazeny i 

kapitoly týkající se teoretické stránky této problematiky (působení záření na buněčnou tkáň, princip 

radonové léčby).   

Radonová léčba má za sebou dlouhou historii. První, kdo pocítil léčivou sílu zářivých paprsků, byli 

Řekové před 2500 lety. Využívali vysoce aktivní zdroje radonových vod na italském ostrově Ischia, 

rozpoznané jako přírodní léčivý zdroj již otcem balneoterapie, Hippokratem. Podobně tomu bylo 

i v radonových lázních jinde po světě. Samozřejmě, že v té době nikdo netušil, co se za tajemstvím 

pozitivních účinků skrývá. 

První kdo v roce 1896 pozoroval neviditelné záření, byl Henri Becquerel. Při studiu luminiscence 

zjistil, že uranové minerály, které získal od svého otce, vysílají zvláštní neviditelné záření i bez 

ozáření vnějším světlem, a že toto záření při dopadu na fotografickou desku způsobuje její zčernání. 

Jako všechny významné objevy i tento byl dílem náhody. Ale nezapomínejme, že „náhoda přeje 

připraveným!“ Jako zdroj záření pro luminiscenci sloužilo obyčejné sluneční záření. Jednou si Henri 

odložil fotografické desky spolu s uranovými minerály do šuplíku a zcela náhodou je vyvolal. Jaké 

bylo jeho překvapení, si jistě dokážete představit. Samozřejmě ještě provedl několik pokusů a došel 

k závěru, že některé minerály emitují dosud neobjevené záření. Dalšími pokračovateli v tomto pokusu 

byli Marie Curie-Skłodowská a její manžel Pierre Curie. Česká republika je ve světě s radioaktivitou 

velice často spojována, jelikož radium, které poprvé roku 1898 izolovali 

právě manželé Curieovi, pocházelo z jáchymovského minerálu uraninitu. V Jáchymově se rovněž 

nacházejí radonové lázně světového věhlasu. Dalším vědcem, který se zabýval radioaktivním 

chováním radia, byl Frederick Dorn, který roku 1900 při svých pokusech objevil radon.   

Zajímavostí je, že se mezi léty 1910 a 1940 radioaktivní terapie stala velice módní záležitostí a to 

především v Evropě. Radium bylo bráno jako všemocný léčivý prostředek a lidé ho přidávali 

prakticky do všeho – do sušenek, čaje, kávy, čokolády, pracích a kosmetických prostředků atd. (viz 

obrázek 1, 2,3). Radium byla prostě značka! Díky rostoucímu rozvoji aplikací ionizujícího záření 

vzrůstal počet pracovníků i civilistů vystavovaných záření bez jakéhokoliv omezení, a proto se o tento 

jev začali zajímat i lékaři na národních i mezinárodních kongresech a diskuze týkající se ochrany 

obyvatel před radioaktivitou byly otisknuty ve vědeckých časopisech. Vznikl nový obor zajímající se o 
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problematiku radiační ochrany. Samozřejmě, že zpráva o radioaktivitě způsobující rakovinu vyděsila 

obyvatelstvo, o radonovou léčbu výrazně klesl zájem a bohužel, tento trend působí dodnes.  

 

 
Obr. 1 Reklama - Krémy na bázi thoria a radia 

měly velký úspěch v Paříži, neboť slibovaly léčivé 

účinky, omlazení a krásu pleti (www.postapo.cz)    

 

 
Obr. 2 Reklama - Radioaktivní voda  - „Miliony 

maličkých paprsků pro celou rodinu.“ 

(www.postapo.cz) 

 

 
Obr. 3 Reklama - Radioaktivní 

zubní pasta -„Její radiační 

záření očistí Vaše zuby a 

dásně.“ (www.postapo.cz) 

 

Je nutno zdůraznit, že rozhodně není účelem této diplomové práce znevažovat práci odborníků 

působících v oblasti radiační ochrany. Dávky záření překračující určité hodnoty mají samozřejmě 

negativní vliv na zdraví člověka. Ovšem negativní účinky v oblasti nízkých dávek nebyly nikdy 

potvrzeny, což radiační ochrana poněkud opomíjí. Přestože jsou dokázány pozitivní účinky radonu, 

léčba není vhodná pro děti a těhotné ženy a každá déletrvající zdravotní kúra by měla nejlépe probíhat 

pod kontrolou lékařů (viz kapitola 2 Radon a lidské tělo).  

Cíle diplomové práce byly následující: hlavním záměrem bylo radiohydrogeochemicky prozkoumat 

území Lázně Libverda – Świeradów Zdrój o rozloze přibližně 10 x 16 kilometrů, dále stanovit 

radioaktivitu v této oblasti, zachytit zdroje radioaktivních minerálních vod ve smyslu „Lázeňského 

zákona“ a nalezené významné prameny podchytit pro vědecké účely a léčebné užití. Nález 

přírodovědecky i balneologicky unikátní lokality u Nového Města pod Smrkem vedl ke stanovení 

dalšího cíle: provedení detailního geofyzikálního průzkumu a fokusování dalších 

radiohydrogeochemicky orientovaných prací. Z důvodu, že zkoumaná oblast se nachází na 

přeshraničním území s Polskem, bylo zároveň naším cílem prohlubovat pracovní i přátelské vztahy s 

našimi polskými kolegy ze sesterského pracoviště ve Wrocławi.  
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2 Radon a lidské tělo   

2.1 Biologické účinky záření a principy léčby radonem  

Radioaktivní záření alfa a beta jsou tvořena proudem nabitých částic (heliovými jádry a elektrony) 

a tedy mají schopnost odtrhnout elektron z elektronového obalu a takto ionizovat atom nebo molekulu. 

Gama záření představuje sice proud letících fotonů bez náboje, ale schopností předat svojí kinetickou 

energii elektronu rovněž molekuly ionizuje. Při interakci radioaktivního záření se složitými 

organickými makromolekulami tvořícími buňku dochází k radiolýze, tedy k odtrhávání elektronů 

z obalů a k následnému uvolňování ionizované molekuly nebo atomu z chemických vazeb. Tyto 

disociované molekuly jsou vysoce reaktivní radikály, které dále reagují s dalšími látkami v buňce. 

Takto dochází k chemickým změnám v DNA, RNA, enzymech, proteinech, atd. Důsledkem může být 

smrt buňky nebo mutace. Tyto mechanismy vedoucí k ničení tkání by byly pro naše tělo bez pochyby 

velice nebezpečné, ne-li fatální, jelikož na světě není jediné místo, kde by aktivita radionuklidů byla 

nulová. Příroda k nám však nebyla tak nemilosrdná.  

Radioaktivita na Zemi přirozeně klesá z důvodu rozpadu nestabilních atomů, zároveň atmosféra 

v dobách dávné minulosti, kdy začínaly fungovat první evoluční mechanismy, měla mnohem nižší 

stínící schopnost, a tedy organismy byly vystaveny mnohem vyšším dávkám radioaktivního záření než 

dnes. Po dobu evoluce živých organismů se vyvinula celá řada adaptačních mechanismů, pomocí 

nichž se tělo dokáže před radioaktivním zářením bránit. Například může dojít k rekombinaci volných 

radikálů dříve, než začnou reagovat s jinými látkami či dojde k aktivaci reparačních mechanismů, 

které dokážou poškozenou DNA opravit nebo se usmrcené buňky začnou novým dělením rychle 

nahrazovat.  

Pokud se tělo brání před poškození vlivem nízké dávky radiace, dochází k nastartování reparačních 

mechanismů, které svou kapacitou převyšují míru poškození zářením a dochází i k opravám chyb, 

které nevznikly jeho působením a bez jeho vlivu by opravené nebyly. Takovému jevu se říká radiační 

hormeze a staví na něm princip terapeutické léčby v lázních, kde se používá ke zlepšení zdravotních 

potíží radon (viz obr. 4, 5) (Jandová 2008; Calabrese 2004).  

Ve způsobu aplikace alfa záření při radonové terapii se odborná veřejnost neshoduje. Vědci a lékaři se 

dělí na dvě skupiny. Jedna předpokládá, že k tomu, aby ionizující záření účinkovalo, stačí kontakt 

s pokožkou, která obsahuje struktury, jejichž narušení vyvolá účinek - tzv. jáchymovská škola (Draská 

2007). Jako aplikace by v tomto případě postačovala radonová koupel. Druhá skupina vědecké 

společnosti je přesvědčená, že aby byl vyvolán účinek záření, je třeba rozpuštění radonu v krvi, aby 

se touto cestou dostal k místu, kde bude vyvolávat změny. Jedná se o zastánce především aplikací 

radonu pomocí pitných kůr a inhalací (Deetjen a kol. 2005).  

Radioaktivní léčba je účinnou alternativou bez vážných vedlejších účinků při léčbě revmatických 

chorob. A to na rozdíl od běžných „konzervativních“ léků jako jsou nesteroidní antirevmatika, která 
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často způsobují vážné komplikace (Becker 2004). Při koupelových aplikacích je především ceněný 

účinek analgetický, dalším pozitivním efektem je posílení imunitního systému organismu, možnost 

léčby nemocí pohybového aparátu, nemocí periferního nervového systém, kloubních komplikací 

při metabolických chorobách atd. (Šimek 2001).  

 

 
Obr. 4 Radonové lázně Gastein (www.kur-wellness-bad-gastein.de).   

 
Obr. 5 Pramen Běhounek - Jáchymov 

(foto Viktor Goliáš) 

2.2 Stochastické účinky – konzervativní a alternativní přístupy  

Účinky radioaktivního záření na živou tkáň ve vtahu k výši absorbované dávky dělíme na stochastické 

a deterministické. Deterministické účinky se projevují při vystavení organismu vyšších a  vysokých 

dávek záření, jsou zcela předvídatelné, je pro ně vlastní práh, od kterého začínají působit a velikost 

účinku je v tomto případě přímo úměrná velikosti absorbované dávky. Při absorbování nízkých dávek 

se projevují účinky stochastické. V této oblasti platí vztah, že čím je absorbovaná dávka vyšší, tím je 

vyšší pravděpodobnost negativního účinku radioaktivity, tedy mají charakter pravděpodobnostní. 

Stochastické účinky jsou zcela náhodné, individuální a nepředvídatelné. Nádorové a genetické 

poškození, způsobené stochastickými účinky záření, nemusí zapříčinit jen radioaktivita, vznikají 

i samovolně bez zjevné příčiny. Tedy pokud organismus, jež nebyl vystaven vysoké dávce záření 

napadne choroba, nelze zjistit, zda je příčinou radioaktivní záření o nižších dávkách. Radioaktivní 

terapie se spíše doporučuje osobám starším a zcela není vhodná pro malé děti, což souvisí se závislostí 

stochastických účinků na věku. Můžou za to dva faktory. První faktor je časový. Stochastické účinky 

mají dlouhou dobu latence, tzn., že se projevují s dlouhým časovým odstupem. U starších pacientů se 

tedy do konce života nestačí projevit. Druhým faktorem je, že u dětí v období růstu probíhá intenzivní 

dělení buněk. V průběhu buněčného dělení může nastat tzv. mitotická smrt buňky, která se neprojeví 

okamžitě, ale až neschopností se dále dělit. Buňky, které se rychle dělí, vykazují vyšší radiosenzitivitu. 
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Stochastické účinky se velice těžko modelují z důvodu již zmíněného, že za jejich projevy se nemusí 

skrývat pouze radioaktivní záření. Odborná veřejnost se dělí na tři případně čtyři skupiny v přístupu 

ke stochastickým účinkům. Konzervativní radiologové zastávají bezprahovou lineární teorii (Obr. 7b), 

předpokládající lineární závislost mezi mírou poškození organismu (nádorové či genetické choroby) a 

velikostí dávky a předpokládají vyvolání negativních účinků i velmi malými dávkami, třeba i na 

úrovni radiačního pozadí. Jak vidíme na Obr. 6., ve skutečnosti v oblasti nízkých dávek žádný lineární 

vztah neexistuje (BEIR VI 1999). Tato lineární křivka byla vytvořena pomocí extrapolovaných 

hypotetických hodnot a to tak, že bod [0,0] se spojil „umělou“ přímkou se skutečně prokazatelnými 

hodnotami. Teorie o „bezprahovosti“ stochastických účinků vlastně tvrdí, že sebemenší nízká dávka 

záření může být potenciálním nebezpečím pro organismus. Z této neprokázané teorie bohužel vychází 

i nynější radiační ochrana a teorie se tedy promítá i do norem a předpisů pro práci s ionizačním 

zářením, včetně našeho Atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.). Jedním z cílů radiační ochrany je 

snížení dávek z přírodního ozáření. Ne jen, že se tímto plýtvá finančními prostředky, ale může to mít i 

negativní vliv na naše zdraví. Z předešlé kapitoly, kde se mluví o radiační hormezi vyplývá, že lidské 

tělo je na určitou nízkou dávku záření nejen zvyklé (adaptace), ale dokonce mu i pomáhá. Je tedy 

otázkou, zda si odradonováním neodebíráme důležitou součást našeho životního prostředí.  

 

 

 

                

                

. 

 

Obr. 6 Graf znázorňující neexistenci lineárního vztahu mezi výší dávky  z 

atmosferického radonu v domech a negativním účinkem (BEIR VI, 1999). 

 

Obr. 7 Znázornění různých přístupů k deterministickým 

účinkům (Calabrese 2003). 
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Alternativním přístupem vyskytujícím se v literatuře je názor, že negativní účinky v oblasti nízkých 

dávek jsou menší, než by odpovídalo výše popsané lineární funkci nebo dokonce existuje jistý „práh“ 

– hodnota absorbované dávky, od které není radioaktivní záření pro těla organismů škodlivé  (Obr. 7a) 

(Calabrese, Baldwin 2003). Zastánci radiační hormeze se domnívají, že v jistém intervalu dávkových 

hodnot jsou účinky pozitivní, tedy léčivé (Obr. 7c) (Calabrese, Baldwin 2003). Čtvrtým přístupem je 

názor, že negativní účinky se mohou projevit nejen ve vyšších dávkách, ale naopak i pokud je dávka 

absorbujícího záření příliš nízká (Calabrese, Baldwin 2003).   

Neexistuje tedy žádný důkaz o škodlivosti nízkých dávek radioaktivního záření. Pokud by se potvrdily 

tyto alternativní přístupy, musely by se změnit hlavní cíle radiační ochrany, včetně konzervativních 

norem, předpisů a Atomového zákona vytvořeného státními regulačními orgány.  

3 Radioaktivita vod  

3.1 Radionuklidy ve vodách 

V každé přírodní vodě se nachází několik různých radionuklidů vysílajících při svém rozpadu záření 

alfa, beta a gama. Mezi tyto radionuklidy patří například 
226

Ra, 
222

Rn, 
238

U, 
230

Th, 
210

Po, 
210

Pb a 
40

K. 

Nejvíce dominantním zářičem je 
40

K (T1/2  = 1,25*10
9
 let, beta záření). Zvýšenou radioaktivitu mohou 

způsobit i umělé zdroje jako je spad z jaderných explozí nebo odpadní vody z jaderných elektráren, 

kde se nečastěji vyskytují tyto umělé radionuklidy - 
90

Sr, 
90

Y, 
132

I, 
131

I, 
137

Cs
, 141

Ce, 
144

Ce, 
32

P, 
3
H. 

V podzemních vodách jsou přítomny převážně přirozené radionuklidy vyskytující se ve 3 formách 

(iontová, molekulová a koloidní) a mohou se ve vodě vyskytovat rozpuštěné i nerozpuštěné (Pitter 

1990).   

Mnohem vyšší hodnoty radioaktivity, kterými se vyznačují radioaktivní minerální vody , způsobuje 

radionuklid 
222

Rn. Podle "Lázeňského zákona" je minimální aktivita rozpuštěného 
222

Rn pro 

radioaktivní minerální vody 1500 Bq/l (Lázeňský zákon č. 164/2001 Sb.).  

Radon je bezbarvý nehořlavý plyn bez chuti a zápachu, řadí se do skupiny vzácných plynů, 

je to nejtěžší (9,73 kg*m
-3

) a jediný radioaktivní plyn z této skupiny. Je to prvek dobře rozpustný ve 

vodě (přibližně 51% svého objemu) a ještě lépe rozpustný v organických látkách, jako například v 

naftě, benzenu, hexanu, alkoholu a tuku. Jeho rozpustnost závisí na parciálním tlaku plynného radonu 

nad tekutinou a na pH, teplotě a mineralizaci vody. Koncentrace 
222

Rn v podzemních vodách se 

pohybují od několika setin do několika set tisíc Bq/l, v přírodě ovšem nebyla nikdy naměřená aktivita 

radonu odpovídající jeho rozpustnosti ve vodě (10
15

 Bq/l) (Przylibski 2005). Podobně jako u jiných 

vzácných plynů, i radon tvoří sloučeniny klathrátového typu například s vodou (Rn*6 H2O), fenolem 

(Rn*2 C6H5OH), toluenem (Rn*2 C6H5CH3) aj. V těchto sloučeninách je chemická vazba nahrazena 

soudržnými van der Walsovými silami (Majer a kol. 1981). Radon tvoří sloučeniny pouze vzácně s 

kyslíkem, fluorem nebo chlorem. Tyto sloučeniny jsou velice nestále a jsou extremně silnými 

oxidačními činidly (Pitter 1990). 
222

Rn je přirozeně vyskytující se izotop, ná leží do rozpadové řady 
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238
U a jeho poločas rozpadu je 3,82 dne. Další přirozené izotopy radonu jsou 

220
Rn (thoron – Tn) s 

poločasem rozpadu 55,6 sekundy, který přísluší 
232

Th rozpadové řadě a izotop 
219

Rn (actinon – An) s 

poločasem rozpadu 3,96 sekundy náležící 
235

U rozpadové řadě. 
222

Rn je dceřinný produkt 
226

Ra, 
219

Rn 

je produkt 
223

Ra a mateřským radionuklidem 
220

Rn je 
224

Ra. Radon se dále rozpadá a při tom emituje 

alfa částice, což jsou kladně nabitá héliová jádra. Konečnými stabilními prvky izotopů radonu jsou 
206

Pb, 
208

Pb a 
207

Pb. V současné době je známo 20 izotopů radonu a všechny vykazuji radioaktivitu. 

Pokud se v literatuře mluví o radonu, míní se tím izotop 
222

Rn a ani tato práce není výjimkou.  

Radioaktivita vody způsobená radonem velice krátkodobá. Příčinou je jeho krátký poločas rozpadu 

(3,82 dne) a snadný únik z vody na styku s atmosférou, což velice znesnadňuje distribuci i užití 

radioaktivních minerálních vod.  

3.2 Způsoby pronikání radonu do vody  

Hlavní radionuklid způsobující vysokou radioaktivitu vody je 
222

Rn. K obohacování vody o tento 

izotop dochází přímo na styku horniny s touto vodou. Z důvodu nízké hydraulické vodivosti hornin 

krystalinika a velice nízkého poločasu rozpadu 
222

Rn (3,8 dne) se musí vývěry radioaktivních 

minerálních vod nalézat v těsné blízkosti zdrojových mateřských radionuklidů uranu a rádia. 

Koncentrace radonu radioaktivních minerálních vod jsou velice vysoké a neodpovídají koncentraci 

uranu nacházející se ve zdrojových horninách o známých makroskopických vlastnostech horniny 

(porozita, tortuozita, specifický odpor pórů atd.). Rozpadem radia (
226

Ra) rozpuštěného v podzemní 

vodě vzniká ve většině případů méně než 1% celkové aktivity radonu (Wood a kol. 2004). 

Jedna z prvních prací zabývající se záhadou pronikání radonu do vody předpokládala výskyt nanopórů 

v horninách (Rama a Moor 1984). Předpokladem je, že hornina, která je makroskopicky neporézní a 

obsahuje síť mikroskopických puklin (nanopóry). Tyto mikroskopické struktury jsou v kontaktu 

s makroskopickými puklinami a jimi se dostává 
222

Rn až do hydraulického kolektoru. Neexistují však 

důkazy o přítomnosti nanopórů v horninách. Z tohoto výzkumu není ani patrné, proč horniny 

petrochemicky shodné nejsou srovnatelným zdrojovým materiálem aktivních vod.  

O návrh dalšího modelu aktivace vody se snažil Wathen (1987). Ten předpokládá, že na povrchu 

puklin dochází k sorbci 
238

U, který byl vysrážen z hydrotermálních vod cirkulujících v těchto 

puklinách.  Jeho rozpadem vzniká 
226

Ra, které emituje 
222

Rn dostávající se do vody difúzí.  V tomto 

případě je nutné předpokládat výskyt uranové mineralizace v puklinových systémech. Na mnohých 

místech, kde vyvěrají radioaktivní minerální prameny, se vyskytují mladé či zmlazené průtočné 

pukliny vznikající např. při doznívání alpinských procesů či dokonce po odlehčení terénu při ústupu 

kontinentálního ledovce. Problém je, že v těchto dobách už nedocházelo k cirkulaci hydrotermálních 

roztoků (Wood a kol. 2004).  

Folger (1997) se snažil svým průzkumem zjistit, zda má výše aktivity 
222

Rn souvislost s hydraulickými 

vlastnostmi puklin. Koncentrace radonu ve vodě by mohla záviset na velikost i povrchu puklin, se 

kterou je aktivovaná voda v kontaktu. Předpokládalo se, že čím jsou pukliny rozevřenější, tím je větší 
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povrch pukliny, a tedy je i větší objem vody v kontaktu s aktivujícím materiálem. V případě 

rozevřenějších pukliny by tedy mělo dojít k vyššímu obohacení vody o radioaktivní složky.  Zkouška 

byla provedena v horninách, kde nebyla přítomná uranová mineralizace. Výsledky ovšem 

nasvědčovaly tomu, že v rozevřenějších puklinách proudí voda naopak s nižší aktivitou, tedy byla 

hypotéza vyvrácena.  

Asi nejpropracovanější model je založen na difuzi a iontové výměně (Wood a kol. 2004). Radium 

v hornině se pohybuje difúzí systémem nanopórů k povrchu pukliny. Tímto způsobem je zajištěn 

neustálý přísun 
226

Ra. Na stěnách puklin se vyskytují krystalické hydratované oxidy Fe a Mn 

vysrážených z vod. Na tyto minerály se radium následně sorbuje. Poločas rozpadu 
226

Ra 1601 let 

je dostatečně dlouhý pro pomalou difuzi 
226

Ra horninou. Radium se poté rozpadá na 
222

Rn, který 

z povrchu puklin uniká a aktivuje vodu v puklinovém systému. Druhým pokusem provedeným 

Woodem (2004) se mělo zjistit jaký vliv má přítomnost oxidů Fe na povrchu pukliny na sorbci 
226

Ra. 

Pokus byl realizován pomocí sedmi vzorků, které představovaly vrtná jádra s povlaky oxidů Fe. 

Z těchto sedmi vzorků u pěti byla prokázána vyšší emanace. Jako důvod tohoto jevu Wood (2004) 

uvedl právě iontovou výměnu. Další dva pokusy provedené Woodem (2004) byly založeny na 

modelech loužení. Roztok (NaCl) o známé koncentrace sodíku byl použit jako louhovací materiál pro 

povrch puklin. Bylo zjištěno, že čím větší je koncentrace sodíku v roztoku, tím více se uvolní kationtů 

včetně uranu, thoria a barya (tyto kationty byly použity jako chemický analog Ra). Druhým  použitým 

loužícím roztokem byl MgCl2·6H2O. Na puklinách dochází k výměně Mg s kationty. Výsledkem je, že 

uvolnění uranu tímto způsobem je mnohem nižší než uvolnění Ra. Z toho tedy vyplývá, že za 

zvýšenou aktivitu Rn ve vodě nemusí být zodpovědný uran přítomný přímo v horninách, které jsou 

v přímém styku s vodou. Tedy tento model může být aplikován i na puklinové systémy, které vznikly 

v době geologicky nedávné (např. po ústupu ledovce). Alterace povrchu těchto puklin i difúze radia 

v horninovém systému jsou z geologického hlediska dostatečně rychlé pro vytvoření akumulace radia 

na povrchu puklin a následnou emisi radonu do podzemní vody (Wood 2004).  

Přímo v terénu v reálném prostředí byl zjišťován původ 
222

Rn v prameni St. Placidus nalézajícího 

se nedaleko města Disentis ve východních Švýcarských Alpách (Gainon a kol. 2007). Výsledkem 

získaných hydrogeologických, fyzikálních a chemických dat byl následují koncepční model pro 

aktivace pramene St. Placidus: V období vyššího množství srážek dochází vlivem infiltrace těchto 

srážkových vod v nadmořské výšce cca 1900 m k obohacování podzemní vody kyslíkem. Tato voda 

poté cirkuluje v síti puklin probíhajícími ortorulami, které jsou obohaceny pyritem. Dochází k oxidaci 

pyritu a voda se tímto způsobem o kyslík opět ochuzuje a zároveň se tím okyseluje a obohacuje 

se o železo a sírany. Kyselé vody zvyšují rozpustnost silikátů (např. zvětrávání albitu). Podobně 

dochází ke zvýšení koncentrace kyseliny křemičité a různých kovových kationtů. V místě infiltrace 

srážkové vody bohaté kyslíkem se nachází puklinová zóna s vysokou koncentrací Fe/Mn oxidů 

a hydroxidů. Ve srážkovém období dochází k vysrážení těchto oxidů a hydroxidů z důvodu obohacení 

zóny kyslíkem, v případě snížení koncentrací kyslíků v méně srážkových období se zvyšuje 

koncentrace Fe2+ a Mn2+. V případě vysokých srážek se vysrážené Fe/Mn oxidy a hydroxidy dále šíří 
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puklinou a sorbuje se na ně Ra2+ produkující 222Rn.  Za vysoké koncentrace 
222

Rn v prameni St. 

Placidus jsou zodpovědny především dva aspekty: poměrně vysoká koncentrace Fe
2+

 a Mn
2+

 v případě 

nižších srážkových úhrnů a příznivá hydrogeologická situace, která umožňuje infiltraci kyslíkem 

bohaté srážkové vody přímo do pukliny s povlaky Fe a Mn oxidy a hydroxidy (Gainon a kol. 2007).   

 

 

Obr. 8 Koncepční model aktivace pramene St. Placidus (Gainon a kol. 2007).   

 

4 Prameny radioaktivních minerálních vod na území České republiky 

Minerální vody patří mezi velké přírodní bohatství České republiky. Prameny obohacené o 

léčivé minerální látky se nacházejí roztroušeně téměř po celém našem území. Geograficky se 

však nejvíce soustřeďují do obloukového pásma, který prochází od západu Čech až na jižní 

Moravu. Důvodem je, že tato oblast je poměrně geologicky mladá a labilní a přímo nebo 

nepřímo se jí dotklo alpínské vrásnění v neogénu (mladších tře tihorách).  

V České republice existují lázně, kde klienti mají možnost poznat kromě termálních účinků a 

účinků rozpuštěných minerálů či CO2 také léčivou sílu záření pocházející z rozpadu 222Rn a 

nacházejí se například v Jáchymově a v Teplicích.     



17 

 

Lázně Jáchymov se nacházejí při sv. okraji karlovarského žulového masivu, který je na tomto 

místě kryt pláštěm krušnohorských metamorfitů. Při svazích Krušných hor dochází k infiltraci 

vody, která dále sestupuje do hloubek cca 600-800 m, kde se ohřívá. Při výstupu k povrchu 

prochází tektonickými (žilnými) strukturami nesoucími místně i uranové zrudnění. Zde se z ní 

stává voda radioaktivní. Obsah radonu v jednotlivých pramenech se pohybuje od 5 do 20 

kBq/l a teplota je 29-34 °C. Vývěr této radioaktivní termy byl objeven již v 19. století při 

důlní činnosti na 12. patře dolu Svornost, 500 m pod povrchem (pramen Curie). Další 

prameny byly zjištěny průzkumnými vrty. Nejvýznamnější z nich (i v rámci Českého masívu i 

širšího okolí) je pramen akademika Běhounka s aktivitou okolo 10 kBq/l a průtokem 3 - 5 l/s. 

(Krásný a kol. 2012, Hynie 1963).  

Prostředím vzniku terem v Teplicích je 5-8 km široké a 30 km dlouhé těleso - teplický ryolit, 

nacházející se při jižním okraji mostecké pánve mezi Krušnými horami a Českým 

Středohořím. V minulosti se tyto lázně svou proslulostí vyrovnaly lázním v Karlových 

Varech. V roce 1879 však došlo ke katasrofickému průvalu na Dole Döllinger a tím k 

dramatickému ovlivnění teplických terem. Většina teplických vod radioaktivní není. 

Radioaktivitou se vyznačují pouze vody Horského pramene a v jeho bezprostředním okolí. K 

obohacení vody o radon v termě Horského pramene dochází následujícím způsobem. Vody 

postupující k povrchu z velkých hloubek mají chemismus podobný jako hlavní zdroj Teplic - 

Pravřídlo (obsah uranu v řádech 10-5 g/l). Tyto zdroje se ovšem mísí s mělkými podzemními 

vodami typu Ca - SO4 až Ca-HCO3 s vysokými koncentracemi uranu (10-3 g/l), které přitékají 

z báze křídy a nejvyšší části ryolitu. Ředěním dochází sice ke snížení celkové mine ralizace, 

ale dochází k obohacení o radon. Nejvyšší radioaktivita byla zjištěna v průzkumných vrtech v 

blízkosti Horského pramene: TH-40 (8,6 kBq/l) a TH-35 (10,6 kBq/l) (Čadek a kol. 1968; 

Homola 1974). 

Jsou známy i další lokality například Skalná u Chebu či Černá Studnice v Jizerských Horách 

Krásný a kol. 2012). Jedinou využitou lokalitou je právě Jáchymov, kde jsou léčivé radonové 

vody používány již od roku 1906.  

Moje práce však byla zaměřena na nový průzkum dalších perspektivních lokalit. Proto je 

nutno na tomto místě připomenout v základních rysech ne ještě tak známé výsledky 

předchozích etap průzkumu a činnosti naší výzkumné skupiny v navazujících geologických 

jednotkách. 
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4.1 Prameny radioaktivních minerálních vod v orlicko-sněžnické klenbě 

Nejstaršími měřeními aktivity pramenů v oblasti orlicko-sněžnické klenby se zabýval Wagner (1942) a 

Holluta (1928, 1929, 1930). O radioaktivních pramenech ve Slezsku se zmiňuje rovněž Rudolf 

Jirkovský (1953) a Jetel a Rybářová (1979) píší o rozptýlených a nestálých pramenech radioaktivních 

vod v knize Minerální vody Východočeského kraje. 

Na výskyt radioaktivních vod v orlicko - sněžnické klenbě poprvé upozornil Ing. Oskar Pluskal, který 

se zde v 60. letech 20. století účastnil jako ředitel závodu Geologického průzkumu Uranového 

průmyslu (se sídlem v Zábřehu, později v Novém Městě na Moravě) jedné z etap vyhledávacího 

průzkumu radioaktivních surovin. Systematickým vyhledáváním radioaktivních pramenů v této oblasti 

budované orlicko-sněžnickou ortorulou se Viktor Goliáš se svým diplomantem Tomášem Lipanským 

začal zabývat v roce 2005. Z důvodu časového i praktického se zde začala vyvíjet pro terénní 

vyhledávání radioaktivních minerálních vod metoda indikačního měření dávkového příkonu gama, 

která se ukázala být velice efektivní a správná. Aktivita 
222

Rn ve vzorcích odebraných vod z důvodu 

zvýšené aktivity gama byla měřena emanometrem RP-25. Na území bylo zjištěno celkem 193 vývěrů 

se zvýšenou aktivitou gama. Koncentrace 
222

Rn byla měřena u 126 pramenů. Z toho u 20 pramenů 

byla zjištěna aktivita 
222

Rn vyšší než 1500 Bq/l. Maximální zjištěná aktivita radonu je 5175 Bq/l (vrt 

KSS-1 v Dolní Hedči u Králík). Radioaktivní minerální vody se nacházejí v okolí obce Stříbrnice, v 

Mladkově, v údolí Mlýnského potoka, u obce Dolní Hedeč u Králík, kde jsou rovněž velké akumulace 

vzácných radioaktivních peloidů a na dalších lokalitách. Pro chemické analýzy, fyzikální a 

radiologické parametry byly odebrány vzorky u 16 vývěrů. Vody jsou velmi málo mineralizované 

(max. 110 mg/l), studené a slabě kyselé až neutrální. Bylo zjištěno, že žádné korelace mezi obsahem 
222

Rn a jednotlivými chemickými ukazateli, včetně radia, uranu a thoria  neexistují a je tedy nemožné 

použít chemické analýzy jako indikátory pro radioaktivní minerální vody. Dále bylo zjištěno, že 

prostorové rozmístění pramenů radioaktivních vod je velmi nepravidelné. Pro odběr radioaktivní vody 

a další vědecký výzkum byly podchyceny následující prameny: Čtrnáctka (2243 - 2990 Bq/l ), 

Jakubův pramen (1780 - 2530 Bq/l), Marie (1380 - 2300 Bq/l), Karolína (1668 Bq/l) a Šalamoun 

(1553 Bq/l) (Lipanský 2007; Lipanský, Goliáš 2009; Krásný a kol. 2012). 

4.2 Prameny radioaktivních minerálních vod v Janských Lázních - Těsném dole 

Ve starší literatuře byla nalezena data týkající se vyšších obsahů radonu v pramenech z Krkonoš 

(Santholzer 1932; Wagner 1942; Hynie 1963). Zvýšené aktivity byly naměřeny na Žalém v 

Dumlichově dolu (vodárna pro Vrchlabí) až 945 Bq/l a v Ambrožově prameni (vodárna pro část 

Benecka). Dále byly potvrzeny měření Wagnera (1942) v Biskupském prameni (až 1782 Bq/l) ve 

Velké Úpě. Naproti tomu aktivita Hoferova pramene ve výši 2880 Bq/l (nepublikovaná data 

Santholzera z r. 1930, přejatá Jetelem a Rybářovou 1979), potvrzena nebyla. Nově stanovené aktivity 

z r. 2004 dosahují hodnot pouze 269 - 879 Bq/l).  
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V letech 2005 a 2006 byl systematický vyhledávací průzkum pod vedením Viktora Goliáše zaměřen 

na oblast Jánské Lázně - Těsný důl budovanou krkonošskou ortorulou. Perspektivní lokality byly 

vytyčeny na základě radiometrických anomálií z uranového průzkumu (DIAMO s.p.) a příznivé 

strukturní situace v ohybu megavrásy ortorulového tělesa. Byla použita již osvědčená metodika 

indikačního měření gama aktivity a koncentrace 
222

Rn byla měřena emanometrem RP-25. Z 

laboratorního gamaspektrometrického měření bylo zjištěno, že obsah uranu v krkonošských ortorulách 

kolísá v rozmezí 2,8 - 11,6 ppm, v některých krajních případech dokonce překračuje 100 ppm. V této 

oblasti bylo nalezeno několik zdrojů blížící se 1500 Bq/l a 3 vývěry radioaktivních minerálních vod, 

které byly následně podchyceny. Průtok pramene Betty (Sv. Alžběty) kolísá a s ním kolísá i aktivita z 

2100 Bq/l až na 500 Bq/l i méně. Aktivita Bukového pramene po podchycení dosahuje 4725 Bq/l 

(9/2006) či 4459 Bq/l (10/2006). Ovšem z důvodu, že při podchycování nebylo dosaženo skalního 

podloží je dost pravděpodobné, že aktivita pramene je ještě vyšší. Nejvýše položený vývěr 

radioaktivní minerální vody v Těsném dole je Lopuchový pramen, který po podchycení dosahuje 

aktivity 2780 Bq/l a průtoku 3,6 l/min (Goliáš 2007; Krásný a kol. 2012). 

4.3 Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa  

V období květen 2008 až září 2009 se Viktor Goliáš se svými terénními spolupracovníky přesunuli v 

Krkonoších do regionu Horní Malá Úpa - Kowary budovaného rovněž krkonošskou a kowarskou 

ortorulou. Vymezení perspektivních oblastí probíhalo za pomoci geologických vrstev GIS (ArcMap 

9.1). Pro terénní vyhledávací průzkum byla použita opět metodika indikačního měření dávkového 

příkonu gama. Aktivita 
222

Rn byla měřena pomocí emanometru RP-25 a přístrojem Quantulus (LSC) v 

laboratoři prof. Tadeusze Przylibskego v Politechnice Wrocławskiej. Aktivita gama byla měřena u 

více než 156 zdrojů. Zkoumané vody jsou studené (5,2 – 10,5 °C), málo mineralizované (TDS < 100 

mg/l) a mají obvykle nízké průtoky (mimo pramen Haida). Chemická analýza ukázala, že se jedná o 

vody chemického subtypu Ca-Na-CO3 a jedinou významnou složkou je 
222

Rn. Celkem bylo nalezeno 

8 vývěrů s aktivitou vyšší než 1000 Bq/l a z toho 3 zdroje radioaktivní minerální vody. Jedná se o 

KW-35/8 (2702 Bq/l), prameniště Svatý Vojtěch a pramen Haida. 

Prameniště Svatého Vojtěcha tvořené 11 vývěry bylo již objeveno při radiohydrochemickém 

vzorkování krkonošskou skupinou Jáchymovských dolů v roce 1951. Z důvodu, že informace z těchto 

průzkumů byly tajné, pramen upadl v zapomenutí. Pro bližší poznání tektonické a geologické situace 

byla aplikována řada geofyzikálních metod.  Z výsledků měření se zdá, že model prosazovaný 

Woodem et al 2002 a Gainonem et al. 2007 je v tomto případě neplatný. V tomto případě Viktor 

Goliáš navrhuje model, že k aktivaci vody dochází v důsledku přímého kontaktu s primární uranovou 

mineralizací.  

Není bez zajímavosti, že pramen Haida je dlouhou dobu využíván jak zdroj pitné vody. O vysoké 

aktivitě svého zdroje se majitelé dozvěděli až v roce 2008 v rámci toho výzkumu. Pro použití zdroje 

jako pitné vody je radioaktivita omezena normami (NRC 1999) a takto vysoké hodnoty koncentrace 
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222
Rn v pitné vodě nejsou obecně pro běžnou spotřebu doporučovány. Ovšem v rodině Josefa Richtera 

není znám zvýšený výskyt zhoubných onemocnění a rovněž současní majitelé Haidy se těší velice 

dobrému zdraví, což by mohlo být přisouzeno adaptaci organismu (Goliáš a kol. 2010; Krásný a kol. 

2012). 

4.4 Prameny radioaktivních minerálních vod mimo území lugika  

Kromě četných výskytů radioaktivních minerálních pramenů v lugiku byly dosud vody s takovouto 

charakteristikou objeveny ojediněle. Například ve svrateckém krystaliniku byl objeven pramen Judita 

ve Vojnově Městci (průtok 4,2 l/min, 3391 - 3450 Bq/l) či v bítešské ortorule moravika v 

Hartvíkovicích (vrt HK-1 v kempu Wilsonka) o aktivitě 2588 Bq/l (Krásný a kol. 2012).  

5 Obecná charakteristika území  

5.1 Vymezení oblasti 

Radiohydrogeochemický vyhledávácí průzkum byl soustředěn do západní části krkonošsko-jizerského 

krystalinika, do tektonicky značně porušeného území o velikosti přibližně 10 x 16 kilometrů (11 listů 

map ZM 1 : 10 000: 03 – 12 – 19, 03 – 12 – 20, 03 – 12 – 23, 03 – 12 – 24, 03, 12, 25, 03 – 14 – 03, 

03 – 14 – 04, 03 – 14 – 04, 03 – 14 – 05, 03 – 14 – 09, 03 – 14 -10), které je budováno především 

ortorulami a granity. Oblast se nachází na přeshraničním území Česká republika – Polsko v Jizerských 

horách. Pohybovali jsme se v katastrech Lázní Libverda, Hejnic, Raspenavy, Nového Města pod 

Smrkem, Czerniawy Zdróje a Świeradówa Zrdóje.  

5.2 Geomorfologie  

Podle regionálního členění reliéfu České republiky (Demek et al. 1887) spadá zájmové území do 

Krkonošsko - jesenické soustavy (subprovincie). Území Lázně Libverda - Świeradów-Zdrój je řazeno 

do Krkonošské  podsoustavy (IVA), dělené na celky: Frýdlantská pahorkatina (IVA -5) a Jizerské hory 

(IVA - 6).  

 
Obr. 9 Pohled ze Smrku (foto Václav Tejnecký)                             

 
Obr. 10 Pohled ze Smrku (foto Václav Tejnecký) 
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Frýdlantská pahorkatina (IVA-5) je samostatná jednotka ve Frýdlantském výběžku v Severočeském 

kraji při severním úpatí Jizerských hor při hranici České republiky s Polskem. Jedná se o členitou 

pahorkatinu budovanou převážně rulami a biotitickými žulami krkonošsko-jizerského plutonu s 

proniky a příkrovy neogenních čedičů a znělců. Značný je podíl kvartérních sedimentů, zejména až 20 

m mocných glacifluviálních štěrkopísků, které upomínají na pleistocénní zalednění a denudací jsou 

postupně vyklizovány.  Reliéf je mírně zvlněný, s nevysokými vystupujícími vrchy. Nejvyšším bodem 

je Andělský vrch (572 m), dalšími význačnými kótami jsou Hradec (313 m) Hřebenáč (566 m), 

Vyhlídka (512 m), Chlum (495 m), a U rozhledny (399 m).  

Jizerské hory (IVA-6) jsou plochá hornatina se střední výškou 695,8 m v severních Čechách při 

hranici s Polskem nacházející se v prostoru CHKO Jizerské hory. Jádro tvoří granitoidy krkonošsko - 

jizerského plutonu, okraje jsou tvořeny horninami krystalinika a kontaktního pláště, ojediněle se 

vyskytují kupy mladotřetihorních sopečných hornin (Bukovec). Tato kerná hornatina je zejména na 

severu omezená výrazným zlomovým svahem vůči Frýdlantské pahorkatině. Na plochém povrchu se 

nacházejí mělké sníženiny s rašeliništi. Okraje jsou rozřezány hlubokými údolími vodních toků. 

Nachází se zde naleziště nerostů i drahokamů. Nejvyšším bodem je Smrk (1124 m).  Porosty tvoří 

převážně druhotné smrčiny. Jizerské hory (IVA-6) se dále dělí  na Smrčinskou hornatinu (IV-6A) s 

nejvyšším vrcholem Smrkem (1124 m) a Jizerskou hornatinu (IV-6B) (Demek et al. 1887).   

Součástí Smrčinské hornatiny (IV-6A) je převážně zalesněný (smrkové porosty s příměsí buku) Vyso 

Vysoký jizerský hřbet (IV-6A-a) nacházející se v její západní části. 

 

Jizerská hornatina (IV-6B) se dále dělí na Smědavskou hornatinu (IV-6B-a) a Soušskou hornatinu (IV-

6B-b). Jizerská hornatina s charakterem ploché hornatiny tvoří centrální část Jizerských hor. Nachází 

se zde granitoidy krkonošsko-jizerského masivu a rumburského masivu. Charakteristické jsou rozsáhlé 

vrcholové klenby, žulové vrchy a suky, strmě denudační hřbety s širokými třetihorními údolími a  

okrajovými svahy rozčleněnými hlubokými údolními zářezy a četné tvary zvětrávání a odnosu 

granitoidů. Většina území je odvodňována Jizerou a Lužickou Nisou, severní svahy řekou Smědou. 

 

Obr. 11 Pohled ze Smrku (foto Václav Tejnecký)                                        

 

Obr. 12 Západ slunce nad Jizerskými horami (foto Václav 

Tejnecký) 
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Nejvyšším bodem je Jizera (1122 m) ve Smědavské hornatině. Smědavská hornatina (IV-6B-a) se 

nachází v severní části jizerské hornatiny. Vytváří členitou hornatinu s rozsáhlými klenbovitými 

vrcholy a s vysokým zlomovým svahem na severu v povodí Smědé. Je rozřezána hlubokými údolími 

potoků s vodopády. Charakteristické jsou četné tvary zvětrávání a odnosu granitoidů - izolované skály, 

skalní hradby, mrazové sruby a srázy, kryoplanační terasy, kamenná moře, balvanové haldy a proudy, 

skalní mísy, žlábkové škrapy. Nachází se zde také četná vrchoviště s jezírky. Nejvyšším bodem je 

Jizera (1122 m). Prostor je převážně zalesněný (smrkové a bukové porosty). Nachází se zde jedno ze 

známých rašelinišť Na Čihadle, jediné kde se nevyskytuje kleč a malé živé rašeliniště s typickou 

květenou Na Kneipě, které je významnou turistickou oblastí. Soušská hornatina (IV-6B-b) ve střední a 

východní části Jizerské hornatiny je plochá kerná hornatina s nejvyšším bodem Černý vrch (1025 m) 

sklánějící se od severu k jihu. Je charakteristická širokými rozvodními hřbety se zbytky sníženého 

třetihorního zarovnaného povrchu, klenbovitými vrcholy a suky, širokými třetihorními údolími s 

mocnými zvětralinami a okrajovými zlomovými svahy. Pramení zde Lužická (Bílá) Nisa. Nachásí se 

zde četná vrchovištní rašeliniště. Je porostlá převážně smrkovými porosty s příměsí buku (Demek et 

al. 1887). 

5.3 Klimatická charakteristika  

Podle klimatických regiónů ČR spadá zájmová oblast do následujících regionů: Nejsevernější část 

patří do regionu MT2, střední část do regionu MT7, jižní a východní část do regionu CH7. Pro tyto 

oblasti je typické mírně chladné a suché klima. Bližší údaje o regionech jsou shrnuty v tabulce (Tab 1) 

(Quitt 1971). 

                 

                       Tab. 1 Klimatická charakteristika regionů MT2, MT7 a CH7 podle Quitta 1971 

 
MT2 MT7 CH7 

Počet letních dní 20–30 30–40 10–30 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 140–160 140–160 120–140 

Počet dní s mrazem 110–130 110–130 140–160 

Počet ledových dní 40–50 40–50 50–60 

Průměrná lednová teplota [°C] -3– -4 -3– -4 -3– -4 

Průměrná červencová teplota [°C] 16–17 16–17 15–16 

Průměrná dubnová teplota [°C] 6–7 6.7 4–6 

Průměrná říjnová teplota [°C] 6–7 7.8 6–7 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 120–130 100–120 120–130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450–500 400–450 500–600 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250–300 250–300 350–400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80–100 60–80 100–120 

Počet zatažených dní 150–160 120–150 150–160 

Počet jasných dní 40–50 40–50 40–50 
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Teplotně byl rok 2010 mírně nadnormální s průměrnou roční teplotou 6,7°C (odchylka od normálu je 

0,3°C). Dlouhodobě naměřená průměrná měsíční teplota v Libereckém kraji ukazuje, že 

nejchladnějším měsícem v roce 2010 byl prosinec, průměr se pohyboval kolem -5,6°C. Naopak 

nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou teplotou 19,6°C. Teplotní výkyv mezi zimou a létem 

byl tedy kolem 25,2°C.    

Rok 2011 byl v Libereckém kraji co se týče teploty nadnormální, průměrná roční teplota byla 8°C 

(odchylka od normálu je 1,6°C). Naměřená data ukazují, že nejchladnějším měsícem v roce 2011 byl 

únor  s průměrnou teplotou -2,6°C a nejteplejším měsíce v roce s průměrnou teplotou 16,9 byl srpen. 

Teplotní výkyv mezi zimou a létem se tedy pohyboval kolem 19,5°C. Přehled dlouhodobých normálů 

teplot, průměrných teplot v jednotlivých měsících v letech 2010 a 2011 a odchylky od normálu v 

jednotlivých měsících těchto let vzhledem k dlouhodobému průměru v Libereckém kraji, do něhož 

spadá zájmové území, jsou uvedeny v tabulce (Tab 2).  

 

Tab. 2 Územní teploty pro Liberecký kraj za roky 2010 a 2011 (http://www.chmi.cz) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

dlouhodobý normál 
teploty vzduchu 1961-

1990 [°C] 
-3,3 -1,9 1,4 5,8 11,1 14,3 15,7 15,2 11,6 7,3 2,1 -1,6 6,4 

teplota vzduchu [°C] pro 
rok 2010 

-5,5 -1,8 2,2 7,4 10,8 16,1 19,6 16,4 10,7 6 4,3 -5,6 6,7 

odchylka od normálu 
[°C] pro rok 2010 

-2,2 0,1 0,8 1,6 -0,3 1,8 3,9 1,2 -0,9 -1,3 2,2 -4 0,3 

teplota vzduchu [°C] pro 
rok 2011 

-1,6 -2,6 3,1 9,8 12,7 16,2 15,7 16,9 13,5 7,6 2,9 1,6 8 

odchylka od normálu 
[°C] pro rok 2011 

1,7 -0,7 1,7 4 1,6 1,9 0 1,7 1,9 0,3 0,8 3,2 1,6 

 

 

Srážkově byl rok 2010 nadnormální, s průměrným úhrnem srážek 1147 mm (133 % normálu). Nejvíce 

srážek spadlo v srpnu, kdy měsíční průměr byl 290 mm. Nejméně pršelo v říjnu s průměrem 13 mm.  

Roční průměr srážek v roce 2011 dosáhl 865 mm, jedná se přibližně o normální hodnotu (101% 

normálu). Nejvíce pršelo v červenci, kdy měsíční průměr byl 214 mm. Abnormálně málo srážek 

spadlo v listopadu, kdy měsíční průměr byl 1 mm (2 % normálu). Přehled dlouhodobých srážkových 

normálů, srážek v jednotlivých měsících roku 2010 a 2011 a procentuelní podíl srážek za tyto roky v 

Libereckém kraji, do něhož spadá zkoumaná oblast, jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3).    
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Tab. 3 Územní srážky pro Liberecký kraj za roky 2010 a 2011 (http://www.chmi.cz) 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

dlouhodobý srážkový 
normál 1961 - 1990 

[mm] 
69 54 56 56 79 83 89 89 66 61 71 84 860 

úhrn srážek pro rok 2010 
[mm] 

59 30 71 26 131 55 113 290 152 13 99 109 1147 

úhrn srážek v % normálu 
pro rok 2010 

85 55 127 46 166 66 126 326 230 21 139 130 133 

úhrn srážek pro rok 2011 
[mm] 

73 15 31 32 58 106 214 102 56 61 1 110 865 

úhrn srážek v % normálu 
pro rok 2011 

106 28 56 57 73 127 240 115 85 99 2 131 101 

 

5.4 Hydrogeologie zkoumaného území 

Podle současné hydrogeologické rajonizace zájmovou oblast tvoří rajon příslušící základní vrstvě 

(1430: Kvartér Frýdlantského výběžku) i rajon řadící se k svrchní vrstvě (641: Krystalinikum Krkonoš 

a Jizerských hor). 

Kvartér Frýdlantského výběžku (1430) zahrnuje fluviální náplavy Smědé pod Raspenavou a jejího 

přítoku Řasnice, dále v západní části Frýdlantského výběžku ho tvoří glacifluviální sedimenty, jejichž 

rozšíření rovněž určuje hranici rajónu vůči krystaliniku Jizerských hor. Rajon je tvořen štěrkopísky a 

písky s vložkami jílů. Jako celek jsou horniny dobře průlinově propustné. Jílové polohy uvnitř 

fluvioglaciálu rozdělují místy jednotnou nádrž na více samostatných kolektorů. Bázi tvoří relativně 

nepropustné horniny krystalinika, dále terciérní sedimenty s proměnlivou propustností. Plošné 

rozšíření kolektorů i jejich mocnost jsou značné. Optimální podmínky pro zvodnění jsou v místech, 

kde sedimenty vyplňují staré přehloubené koryto v předkvartérním reliéfu v prostoru Bulovka – 

Pertoldice – Černousy (Olmer a Kessel 1990). 

Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor (641) je tvořen granity krkonošsko-jizerského plutou a 

horninami prošlými kontaktní metamorfózou. Krkonošsko-jizerský pluton je budován hrubě až středně 

zrnitou biotitickou žulou s pruhem dvojslídných žul v jihozápadní části. Východní část plutonu je 

bohatá na žilné horniny jako jsou aplity, pegmatity, žulové porfyry atd. V metamorfovaném plášti se 

nacházejí dva typy hornin. Starší předordovické horniny představují polohy fylitů až svorů s 

ortotulami a migmatity a vložkami vápenců a diabasů. V případě mladších ordovicko-silursko-

devonských hornin se jedná o droby až fylity s vložkami diabasů a vápenců. 

V povrchové zóně je variský pluton silně rozpukán. Díky této puklinové propustnosti se zde uplatňuje 

rychlý oběh podzemní vody a to podle stupně velikosti puklin. V případě písčitého zvětralinového 

pláště se uplatňuje především průlinová propustnost, díky které je umožněna dobrá infiltrace 

srážkových vod. Krkonošsko-jizerský granit oproti jiným oblastem Českého masivu vyniká vysokou 

transmisivitou (index transmisivity je 4,3 až 5,0). Čím je vyšší stupeň metamorfózy a čím je vyšší 
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intenzita migmatizace, tím je index transmisivity hornin vyšší. Krystalinikum krkonoš a jizerských hor 

je odvodńován hlavně přítoky horních toků labe, Jizery a Nisy (Olmer a Kessel 1990). 

5.5 Zdroje místních kyselek  

Na kontaktu severního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a jizerského krystalinika vystupuje 

k povrchu juvenilní CO2.  Kontakt je tvořen svorovým pásmem, které je vklíněno mezi jizerské 

ortoruly a žulový pluton. Styčná plocha žuly s krystalinikem je ostrá, zjz.-vsv. směru se sklonem asi 

60° (Myslil 1958). CO2 prosycuje mělké podzemní vody, které jsou vázány na nehluboké puklinové 

systémy uvedených hornin. Tyto vody jsou zdrojem pro pásmo kyselek vyvěrajících v Lázních 

Libverda, dále směrem na Východ v Novém Městě pod Smrkem, ve Świeradowě Zdróji a v Czerniawě  

Zdróji. Dle starších zdrojů se další výrony kyselek nacházely proti toku Libverdského potoka. 

Z hydrogeologického hlediska jsou jizerské ortoruly i svorové horniny velice málo propustné a jsou 

přektryty kamenitými sedimenty. Z tohoto důvodu dochází k vývěru vod pouze na zmíněných 

lokalitách.  

 

 
Obr. 13 Lázně Libverda – kolonáda (foto Viktor Goliáš) 

 
Obr. 14 Świeradów-Zdrój (foto Viktor Goliáš) 

 

Vývěry v Lázních Libverda jsou studené zemité kyselky typu Mg-Ca-HCO3 o celkové mineralizaci do 

0,5 g/l. Zvýšené obsahy železa dosahují až kolem 11 mg/l.  V roce 1950 byly vyhloubeny dva další 

vrty v jz. části Libverdy: S1A (hloubka 113 m) a S1B (hloubka 129,9 m). Vrtem S1A byla navrtána 

kyselka v hloubce 33 m, která se nemísila s freatickou vodou (60 l/s, 8°C). Tato kyselka byla poté 

používána jako zdroj pro provoz lázní. Druhým realizovaným vrtem byl S2A, který měl stejné složení 

kyselky, ale poloviční vydatnost. Na počátku 60. let 20. století byly vyhloubeny vrty V-1, V-2 a V-3 

(hloubka až 279,7 m). Průzkum nebyl příliš úspěšný, byly naměřeny jen malé vydatnosti minerálních 

vod a nízké obsahy CO2. Z tohoto důvodu byly vrty S1A a S1B převystrojeny a jsou nyní spolu s 

dalšími novějšími vrty využívány. Až do roku 1952 byla voda také stáčena do lahví, nyní zdroje slouží 

výhradně lázeňské léčbě.  
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Dále asi 3 km do Libverdy směrem k VSV vyvěrají dvě prosté kyselky u Nového Města pod Smrkem. 

Vývěry jsou vázány na tektonickou linii podobného charakteru a horninového složení jako prameny 

v Lázních Libverda. Z důvodu nízké vydatnosti a vysokému obsahu železa (až 22 mg/l) jsou upraveny 

pouze pro místní odběr. Ještě dále na východ ve směru této poruchy ve vzdálenosti pouhých 3 až 4 km 

od pramenů u Nového Města pod Smrkem se nachází další pramenní oblast v lázeňském místě 

Świeradów – Zdrój. Tyto zdroje obsahují i vyšší podíl radonu. V nejvýchodnější části leží lázně  

Czerniawa – Zdrój, kde uvnitř jeleniogorské kotliny rovněž vystupují kyselky podobného charakteru 

(Krásný 2012). Ve Świeradówě - Zdróji se vyskytují také vývěry radioaktivních vod využívané 

lázeňsky (Obr. 16 a 17). Jsou to vody studené s nízkou mineralizací, ovšem s aktivitami podstatně 

nižšími než jsou nově nalezené Andělské prameny na české straně území (Przylibski 2005). 

 

 
Obr. 15 Jímací studny radioaktivních vod ve Świeradowie - Zdróji (foto 

Viktor Goliáš) 

 
Obr. 16 Radonové lázně Świeradów – Zdrój (foto Viktor 

Goliáš) 

5.6 Geologické poměry  

5.6.1 Postavení krkonošsko-jizerského krystalinika v rámci Českého masívu a jeho omezení 

Horniny zkoumané oblasti náleží geologické jednotce krkonošsko-jizerského krystalinika ležící při 

severní hranici České republiky a Polska. Krkonošsko-jizerské krystalinikum je součástí nejsevernější 

jednotky Českého masívu, lugika (Západních Sudet). Lugikum je podle nejnovějších údajů 

interpretováno jako pokračování sasko-durynské zóny (Kachlík 2003). Sasko-durynská zóna je 

zbytkem hercynského horstva a lze jí rozdělit do třech oblastí: krušnohorské krystalinikum, labská 

zóna a Západní Sudety (lugikum). Metamorfóza sasko-durynské zóny ve srovnání s jižnější jednotkou 
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moldanubika proběhala později (především ve spodním karbonu) a s nižší až nulovou intenzitou 

(Kachlík 2003).  

Hranici krkonošsko-jizerského krystalinika tvoří na západě lužická antiklinální zóna tvořená granity 

kadomského stáří - zawidówským granodioritem a rumburskou žulou (515–480 Ma) (Borkowska 

a kol. 1990; Borkowska 1980; Krőner a kol. 1994; Krőner a kol. 20001; Korytowski a kol. 1993). 

Severní sousední jednotkou je krystalinikum Kačavských hor oddělené od krkonošsko-jizerského 

krystalinika širším zlomovým pásmem nazývaným vnitrosudetský zlom. Na jihu a východě se 

krkonošsko-jizerské krystalinikum noří pod permokarbonské sedimenty podkrkonošské 

a vnitrosudetské pánve. Na jihozápadě je krystalinikum podél lužické poruchy vyzdviženo a částečně 

přesunuto přes severočeskou pánev budovanou křídovými sedimenty (Chaloupský a kol. 1989).  

Krkonošsko-jizerské krystalinikum je oválného tvaru s mírným protažením ve směru ZSZ – VJV. 

V centru této geologické jednotky se nachází dominantní těleso Západních Sudet. Jedná se o variský 

intruzivní granitový masív svrchnokarbonského stáří (328-305Ma) (Pin a kol 1988; Duthou a kol. 

1991; Marheine a kol. 1999a,b) o velikosti cca 1000 km
2
. Obal plutonu tvořený metamorfovanými 

horninami můžeme rozdělit do dvou základních částí: severní část tvořenou jizerskými ortorulami 

a jihovýchodní část tvořenou krkonošskými ortorulami.  

5.6.2 Geologický vývoj krkonošsko-jizerského krystalinika jako součásti Západních Sudet 

Z důvodu nedostatku paleontologických důkazů a radiometrických dat je krkonošsko-jizerské 

krystalinikum z hlediska geologického vývoje a litostratigrafického rozdělení stále zahaleno rouškou 

tajemství a odborníci se ve výkladu jeho geologického vývoje rozcházejí. První koncept (Bederke 

1924, Kodym a Svoboda 1948 a Don 1984, 1990) předpokládal, že hlavním orogenním procesem 

formující krkonošsko-jizerské krystalinikum bylo kaledonské vrásnění (spodní silur – svrchní devon) 

a ostatní orogenní procesy nabývaly pouze minoritního významu. Podle Chaloupského (1989) 

horninové soubory nejsou výsledkem jednoho orogenního procesu, ale vykazují polyfázový 

deformační vývoj čtyř orogenních procesů: grenvillského, kadomského, kaledonského a variského. 

Nejnovější důkazy: paleontologické nálezy na Ještědu (Chlupáč 1993) a v kladském krystaliniku 

(Hladil a kol. 1999) a datování metamorfních událostí Ar-Ar metodou nasvědčují spíše tomu, 

že rozhodující význam pro dnešní stavbu oblasti měla variská orogeneze (Chlupáč 1993; Cymerman 

1994, 1999; Cymerman a Piasecki 1994; Mazur a Kryza 1996; Zelaźniewicz 1997; Cymerman a kol. 

1997; Aleksandrowski a kol.  1997; Maluski a Patočka 1997; Kachlík a Patočka 1998a; Marheine 

a kol. 1999a,b).  

Vývoj oblasti  

Jak již bylo uvedeno, geologická jednotka krkonošsko-jizerského krystalinika je součástí Západních 

Sudet. Vývojové rysy Západních Sudet zahrnují kadomský fundament, přítomnost 

kambroordovického vulkanismu a magmatismu, extenzi ve svrchním devonu až karbonu a variské 

tektomorfní procesy.  
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Předsvrchnoproterozoická litosféra byla pravděpodobně velice nehomogenní a kontinentá lní kůra byla 

značně nerovnoměrně vyvinutá. V těchto labilních oblastech Českého masívu probíhala 

svrchnoproterozoická kadomská metamorfní aktivita (580-540 Ma) a přetvořila nejstarší horniny 

tvořící podklad krkonošsko-jizerského krystalinika (lužická drobová formace). Během těchto 

kadomských procesů došlo k intruzi granitoidů lužického plutonu (Gehmlich a kol. 1997; Krőner 

a kol. 1994; Krőner a kol. 2001) skrz lužickou drobovou formaci, kterou následně epizonálně 

metamorfovaly. Během staršího paleozoika docházelo k významným horotvorným procesům, které 

souvisely se ztenčením kadomské kůry vlivem oddělování součástí avalonsko-kadomského orogénu. 

V rozmezí 515 – 480 Ma (Borkowska a kol. 1990; Borkowska 1980; Krőner a kol. 1994; Krőner a 

kol. 20001; Korytowski a kol. 1993) došlo k intruzím kambroordovických granitoidů, které jsou 

reprezentovány rumburským granitem a jeho metamorfními ekvivalenty - jizerskými a krkonošskými 

ortorulami.  

Spodní - střední kambrium až spodní karbon je charakteristické sedimentárními horninami 

nasedajícími na kadomský deformovaný fundament. Mezi tyto horniny patří neoproterozoické 

metadroby a fylitické břidlice a na ně diskordantně nasedající staropaleozoická písčitá klastika 

s polohami metakonglomerátů, následně přecházející do mocnějších komplexů fylitů s vložkami 

vápenců, kvarcitů a grafitických fylitů (Elicki 1997; Buschmann a kol. 1995; Brause 1969; 

Hirschmann, Brause 1969, Linneman a kol. 2001; Linneman, Schauer 1999, Koliha 1929; 

Zikmundová 1964; Chlupáč 1964; Chlupáč 1992; Chlupáč 1993; Chlupáč 1998). 

V závěru variského procesu ve spodním karbonu (cca 330 – 320 Ma) (Marheine a kol. 1999; Marheine 

a kol. 2002), kdy docházelo k posouvání orogenní fronty od JV k SZ (Kachlík 1998), postihla Západní 

Sudety hlavní etapa střižné deformace. Při tomto procesu docházelo k ukládání syntektonických 

sedimentů kulmských drob s polohami štěrkových konglomerátů (Ještědský hřbet). Závěr variské 

orogeneze je zodpovědný i za intruzi krkonošsko-jizerského granitoidního plutonu, která je datována 

cca 330-305 Ma (Pin, 1987; Pin et al., 1993; Kröner et al., 1994; Marheine a kol 2004).  

Ve svrchním devonu - karbonu došlo k vysunutí soustavy příkrovů z kořenové zóny mezi sasko-

durynskou a tepelsko-barrandienskou mikrodeskou směrem k SZ do Zápasních Sudet. 

V jihokrkonošském (železnobrodském a východokrkonošském (rýchorském) komplexu průběh této 

extenze indikují výskyty HP-LT (8-10 kbar, 300-400°C) metamorfitů - modrých břidlic, obsahujících 

alkalické amfiboly, které jsou stabilní pouze při nižších teplotách a  vyšších tlacích. Stratigrafie těchto 

hornin není dosud objasněná. 

Konec paleozoické sedimentace je spjat s dozníváním subdukce oceánské kůry (cca 360 Ma) 

(Maluski, Patočka, 1997). Poté v rozmezí cca 345-325Ma (Marheine et al. 1999; Marheine et al. 2002) 

docházelo k vyzdvižení subdukovaných fragmentů a k nasunutí tohoto alochtonu na autochtonní 

jednotky. V oblasti rýchorské jednotky došlo k přeměně hornin do zelených břidlic až do nižší 

amfibolitové facie. Vzniklá příkrovová oblast je charakteristická metamorfní a statigrafickou inverzí 

(Kachlík, Patočka 1998).  
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5.6.3 Geologické jednotky krkonošsko-jizerského krystalinika  

Krkonošsko-jizerské krystalinikum dělíme do 5 dílčích jednotek lišící se svým litostratigrafickým 

obsahem a intenzitou regionální metamorfózy (jizerský rulový komplex, krkonošsko-jizerský žulový 

masív, ještědské krystalinikum, východokrkonošské a jihokrkonošské krystalinikum). Krkonošsko-

jizerský žulový masív tvoří centrum krkonošsko-jizerského krystalinika. Toto plutonické těleso je 

tvořeno krkonošskými granity, které intrudovaly v posledních posttektonických fázích variské 

orogeneze. Nyní těleso o rozloze 1000 km
2
 zaujímá tvar osmičky v horizontální poloze. Působením 

kontaktní metamorfózy při pronikání plutonu k povrchu došlo k teplotní přeměně hornin ležících v 0,5 

- 1,5 km široké zóně obklopující toto intruzivní těleso. Klomínský (1969) rozdělil granity žulového 

masívu na 3 typy: tanvaldský granit (středně zrnitý muskovit-biotitický monzogranit), krkonošský 

(liberecký) granit (drobně zrnitý biotitický monzogranit a granit, biotitický středně zrnitý monzogranit 

a hrubě zrnitý porfyrický biotitický monzogranit – jizerský granit) a fojtský typ (amfibol – biotitický 

granodiorit, drobně zrnitý, porfyrický). Granitoidní horniny plutonu byly datovány Rb/Sr metodou: 

328 – 310Ma (Duthou a kol. 1991) a 
207

Pb/
206

Pb metodou: 304 – 314 Ma (Krőner a kol. 1994). Druhou 

dílčí jednotkou nacházející se na S a SV od krkonošsko-jizerského žulového masívu je jizerský rulový 

komplex představující soubor hornin ortorulového vzhledu: různé typy rul, migmatitů, ale i jen slabě 

usměrněných ortorul (Chaloupský 1989). Zároveň se v této dílčí jednotce nacházejí horniny 

proterozoického až kambrického stáří náležící velkoúpské skupině. Jedná se o monotónní více jak 2 

km silnou skupinu tvořenou různými typy svorů, kvarcitů a fylitů, která se v jizerském rulovém 

komplexu rozprostírá ve třech úzkých pruzích ostře protažených do Z-V směru. Od jihu k severu 

se nazývají pásmo Szklarska Poręba, pásmo Stara Kamienica a pásmo Złotn iki Lubańskie 

(Mierzejewski a Oberc-Dziedzic 1990). Jednotkou rozprostírající se jz. od krkonošsko-jizerského 

plutonu je ještědské krystalinikum budované pravděpodobně nejstaršími proterozoickými horninami 

krkonošsko-jizerského krystalinika. Mezi tyto horniny odpovídající Chaloupského (1989) machnínské 

skupině patří více či méně metamorfované kvarcity, sericitické fylity a biotit-sericitické fylity. 

Východokrkonošské krystalinikum (rýchorské krystalinikum) je budované horninami kambrium-

spodnoordovického stáří (zelené břidlice a skaliny, místy s vložkami modrých břidlic; epidotických 

amfibolitů s pyroxenem; páskovaných biotitických amfibolitů, místy s pyroxenem). Protolitem těchto 

hornin jsou kontinentální subalkalické tholeitické E-MORB až N-MORB metabazaly (Winchester 

a kol. 1995; Bendl a Patočka 1995; Bendl a kol. 1997; Ma luski a Patočka 1997; Patočka 

a Smulikowski 1997,1998) jejichž stáří odpovídá cca 501 ±8 Ma (Rb-Sr metoda) (Bendl a Patočka 

1995). Poslední dílčí jednotkou krkonošsko-jizerského krystalinika je jihokrkonošské krystalinikum, 

které se skládá z železnobrodského a leszczyńckého krystalinika ležícího na polském území. 

Železnobrodské krystalinikum představuje sled proterozoicko-spodnoordovického stáří (fylity, zelené 

břidlice a metagranity). Metabazika leszczyńckého krystalinika kambrium-ordovického stáří nesou 

geochemické znaky N-MORB tholeitických bazaltů (Kryza a kol. 1995; Winchester a kol. 1995; 

Patočka a Smulikowski 1997, 1998; Dostal a kol. 2000) a obsahují i ofiolity oceánské kůry 
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(Szalamacha a Szalamacha 1991).  Dále jsou jimi prostoupeny Paczynské ruly (cca 505 ±5 Ma) 

(Oliver a kol. 1993) a mladší sekvence metagaber (cca 494 Ma). 

5.6.4 Petrografie hornin a stratigrafické jednotky zkoumané oblasti 

Území, kde byl uskutečněn radiohydrogeochemický průzkum je tvořeno následujícími horninami. 

Velká část území se nachází v oblasti jizerského rulového komplexu, který prostupuje úzkými pruhy 

velkoúpské skupiny ostře protaženými do V-Z směru (pásmo Stara Kamienica a pásmo Złotniki 

Lubańskie). Tyto horniny jsou proterozoicko – spodnokambrického stáří, ale z nedostatku fosilních 

nálezů a radiometrických dat jejich přesné stáří dosud nebylo určeno. Stratigrafie velkoúpské skupiny 

je znázorněna na obr. 8. Stářím horniny jizerského rulového komplexu náleží spodnímu kambriu 

až spodnímu ordoviku (515 – 480 Ma) a patří sem: hrubě zrnitý až velkozrnný porfyrický biotitický 

granit až monzogranit, drobně až středně zrnitý biotitický granit až monzogranit, páskovaná ortorula, 

drobně zrnitá ortorula, okatá ortorula, okatá rula až ortorula a metagranitoid až ortorula. Dále se náš 

průzkum soustředil do oblasti variského spodnokarbonského krkonoško-jizerského plutonu do hornin 

středně zrnitého biotitického monzogranitu. Na některých místech vystupují na povrch terciérní 

vulkanity: nefelinický tefrit, bazalt, olivinický bazalt, trachybazalt, limburgit a fonolit.  

Zájmová oblast se nachází ve frýdlanském výběžku, který je prostředím kenozoické sedimentace, 

která na některých místech dosahuje značných mocností. Jedná se o sedimenty horského 

a kontinentálního zalednění, terasových sedimentů, fosilních zvětralin, periglaciálních jevů atp. (např. 

Berg 1928; Woldstedt 1929; Lochmann 1958; Morch 1958; Macák 1958; Šibrava, Václ 1962; Šibrava 

1967; Balatka, Sládek 1962, 1965; Prosová 1963, 1973, 1974; Bartošíková 1973; Šebesta, Treml 1976; 

Kunský 1948; Jahn 1953, 1980; Sekyra 1960, 1961, 1964; Králík, Sekyra 1969).  
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Obr. 17 Stratigrafie velkoúpské skupiny 

(dle Geological Lausitz-Jizera-Karkonosze 2001, upraveno) 

 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 

Ab-biotitický amfibolit, G-ortoruly nerozlišené, 

slf - křemen-živec-biotitická břidlice, leptynit, e-

erlan, c,d-mramor a dolomit ický  mramor, Aβ‘-

amfibolit, místy zelená břid lice, gmgf-grafitit ický  

kvarcit a  svor, qm-muskovit ický kvarcit, m-svory 

nerozlišené, mch-chlorit-muskovit ická břidlice, 

mgt-muskovitický svor (biotit-albit-granát) 

5.6.5 Tektonika 

Tektonikou východní části krkonošsko-jizerského granitového masivu se začal zabývat H. Cloos 

(1925). Klomínským (1969) byla později vypracována podobná studie v jeho západní části.  

Klomínský (1969) definoval asymetrickou příčně zvlněnou klenbovitou strukturu, která probíhá po 

hřebeni Jizerských hor a Krkonoš a rovněž se zabýval puklinovou tektonikou. Puklinové systémy 

rozdělil na dvě základní skupiny. Primární puklinový systém vznikl jako výsledek chladnutí 

(kontrakce) masivu a sekundární puklinový systém vznikl v pozdějších fázích jako výsledek 
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regionálních tlaků. Na přelomu 80. a 90. let 20. století v monografii Chaloupského (1989) byly 

shrnuty všechny dosavadní názory na tektonickou stavbu území.  

V roce 2002 - 2003 proběhl na území CHKO Jizerské hory projekt s cílem vypracovat 

morfotektonickou mapu na základě analýzy materiálů dálkového průzkumu (DPZ) (Lysenko a kol. 

2003). Morfotektonická analýza vychází ze srovnávání charakteristických znaků reliéfu ve vztahu ke 

geologické a tektonické stavbě území. Jako podklad slouží letecké a satelitní snímky. K ověření 

výsledné sítě lineárních tektonických struktur sloužily terénní práce. Lineární prvky jsou podle 

významu a funkce zařazeny do jednotlivých kategorií (zlomy, zlomová, poruchová pásma, pukliny, 

puklinové zóny, bloky atd.). Výsledky tohoto projektu jsou předkládány jako doporučení k dalšímu 

ověření a diskusi.   

Hlavní lineární struktury potvrzené tímto průzkumem jsou SSZ – JJV, SV – JV, S-J, V – Z a VSV – 

ZJZ směru. Obr. 19. dokumentuje tyto nejdůležitější strukturní lineární prvky. 

 

 
                                   Obr. 18 Hlavní tektonické lineace (Lysenko a kol. 2003) 

 

Jako souvislejší poruchové zóny SSZ – JJV směru se jeví strukturní pásma 1 a 2 (obr. 19). Pásmo 1 se 

v morfologii projevuje jako významná struktura sledující horský hřbet Smědé, údolí Černé Desné a 

Černé Říčky. Severněji od Nového Města pod Smrkem tvoří hranici mezi předvariskými a variskými 

granitoidními horninami a rulami na východě (Jindřichovický hřeben) a kvartérními sedimenty (široké 

údolí Řásnice) na západě. Pásmo 2 představuje lineární strukturní prvky, které jsou pokračováním 

harrachovského zlomu na sever na polskou část Jizerských hor.  

Lineace SV – JV směru se vyskytují především v západní části CHKO, dále se minoritně vyskytují ve 

východní části. Zejména se jeví jako významná poruchová pásma mezi Stáží nad Nisou a západním 

okrajem Liberce a u Tanvaldu. Dále je významná poruchová linie Heřmanice – Frýdlant – Řásnice 

navazující na centrální riftový zlom. Na Obr. 19 vyznačil autor jako významné poruchy 3,4 a 5. 
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V místě kde se tyto struktury kříží s lineacemi SZ – JV směru se vyskytují třetihorní alkalické 

vulkanity.  

Další významné lineace SZ – JV směru se vyskytují průběžně v celé oblasti a shodují se směrově 

se strukturami lužického zlomového pásma. V jihozápadní části v Liberecké kotlině se jeví jako 

významná poruchová pásma, která se shodují se směrem šimonovicko – machnínským a harcovským 

zlomem. Dále ve střední části Jizerských hor se shoduje s průběhem tanvaldského zlomu. V severní 

části Jizerských hor vytváří hranice poruchových zón v oblasti Štolpichu a v oblasti Ztraceného potoka 

mezi Sviňským vrchem a Měděncem. Obr. 19 dokumentuje důležitá zlomová pásma 6 až 10.  

Významná pásma probíhají rovněž S – J směrem. Vytváří například poruchové pásmo v údolí Jizery 

při východní hranici CHKO (na obr. 19 č. 11). Dále je významná několik km široká koncentrace 

severojižních až mírně k západu (do 10°) odkloněných lineací při západním okraji CHKO, mezi 

Frýdlantem a Libercem. V místě křížení s jinými významnými lineacemi predisponuje hlavní 

akumulace terciérních vulkanitů u Dětřichova a u Frýdlantu. V místě styku s Ještědským hřebenem 

toto pásmo navazuje na lineace sj. směru u Hodkovice. 

Dalšími významnými lineacemi nacházejícími se v Západních Sudetech jsou četné lineace V-Z. Pásem 

lineací východozápadního směru lze na území CHKO sledovat několik. Významné jsou struktury při 

severním a jižním okraji granitového masivu. Lineace V - Z směru navazují na jihu na tzv. jiholužické 

zlomové pásmo v pokračování českokamenického zlomového pole. Podle obr. 19 jsou významná 

pásma tohoto směru např. 12. 

Posledními lineacemi, které vyzdvyhují Lysenko a kol. (2003) jsou lineární struktury VSV-ZJZ směru. 

Tyto lineace jsou významné především v západní a severní části CHKO. Lineace navazují 

na litoměřické zlomové pásmo, strukturu oháreckého riftu. Významným pásmem tohoto směru je 

pásmo lineací č.13 (Obr.19) při severním okraji  jizerských hor.   

Po provedení geofyzikálního mapování krkonošsko-jizerského krystalinika (Sedlák a kol. 2005, 

2006) bylo cílem zjištění korelace těchto výsledků s výsledky distanční analýzy provedené 

Lysenkem a kol. (2003). Tyto korelace jsou shrnuty v závěrečné zprávě (Lysenko 2007). 

V geologické mapě Lausitz – Jizera – Karkonosze 1:100 000 (Kozdroj, Cymerman, Kachlík, Opletal 

in Kozdroj, Krentz, Opletal 2001) shrnující aktuální výsledky a názory na vývoj geologické stavby 

krkonošsko-jizerské oblasti jsou uvedeny jako zlomy ty linie probíhající v podloží kenozoických 

sedimentů, které byly vybrány podle geofyziky a metod DPZ. Na území CHKO jsou částečně 

akceptovány i výsledky prací z geologických  map v měřítku 1:25 000  - Tanvald 03 – 144 (Mrázová 

et al. 2002) a Liberec 03 – 321 (Klomínský 2002). 
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5.6.6 Uranové zrudnění a mineralizace v krkonošsko – jizerském krystaliniku 

V letech 1951 až 1958 a 1966 až 1967 byly v krkonošsko-jizerském krystalinku provedeny velmi 

podrobné průzkumné práce. Mezi nalezenými můžeme nazývat uranovými ložisky lokality Medvědín 

u Míseček a Labskou (Přehradu). Ostatní lokality jsou pouze rudními výskyty (např. Příchovice, Svatý 

Petr, Černý Důl, Křižany, Harrachov (Ryžoviště), Herlíkovice a Rádlo) (Veselý 1982). Minerály 

uraninit, autunit, torbernit, gummit a U – černě se vyskytují v proterozoických a spodnopaleozoických 

metamorfitech (fylity, svory, amfibolické břidlice, rohovce, ortoruly aj.) v hydrotermálním zrudnění 

žilného typu. Hlavní zónou výskytu je exokontakt krkonošsko-jizerského masívu, kde jsou zvýšené 

koncentrace uranu endogenního a hydrotermálního původu (Veselý 1982).  

Na polské straně popisují výskyty uranové mineralizace Mochnacka a Banas (2000). Uranové 

mineralizece v krkonošsko – jizerském krystaliniku na polské straně se nacházejí jak v krkonošských 

granitech a pegmatitech tak v metamorfovaných komplexech. Uranové mineralizace v krkonošských 

granitech a pegmatitech jsou například: Szklarska Poręba I, Maciejowa (Majewo), Bobrów, Trcińsko, 

Szklarska Poręba II a Karpacz a v metamorfovaných horninách jsou to například: Szklarska Poręba III, 

Wołowa Góra, Kowary, Ogorzelec Victoria Mine, Mniskow, Kopaniec – Maxa kamanica, 

Wojcieszyce, Kromnów a Czerniawa (Pobiedna).  

Uranová mineralizace, která se nachází v blízkosti námi zkoumané oblasti Lázně Libverda-Świeradów 

Zdrój leží v Polsku v blízkosti Andělského vrchu, je to uranový rudní výskyt Pobiedna. Zde byly 

nalezeny sekundární minerály uranu a naměřena velmi vysoká aktivita radonu v půdě (Mochnacka 

a Banaś 2000).  

6 Prozkoumanost oblasti Lázně Libverda – Świeradów Zdrój z hlediska 

radioaktivity vod 

Měřením aktivity radonu ve vodách v v široké sudetské oblasti se v předválečném období zabýval 

Wagner (1931, 1942). Ze zkoumané oblasti však neuvádí žádné údaje. 

Databáze hydrogeologických objektů ČGS - Geofond uvádí odtud pouze dva údaje o nízkých 

aktivitách 
222

Rn: 122 Bq/l a 40 Bq/l.  

Dále z tohoto území existují údaje o radioaktivitě vod dodávaných vodárnami pro obecní zásobování. 

Z užívaných zdrijů mají nejvyšší aktivity zdroje podzemních vod v Hejnicích a Novém Městě pod 

Smrkem (max. 500, resp. 339 Bq/l 
222

Rn). V letech 2009 (Hejnice) a 2011 (N. Město p. Smrkem) zde 

však byla instalována odradonovací zařízení a současné aktivity jsou již mnohem nižší (Trbolová - 

Berčíková, Státní ústav radiační ochrany, písemné sdělení). 

Hlavními doposud známými zdroji v této oblasti jsou vývěry radioaktivních vod využívaných již od 

roku 1934 v lázních Świeradów - Zdrój. Jímací objekty se nacházejí v blízkosti dolní stanice nově 

vybudované sedačkové lanovky na úpatí Smrku (Obr. 16). Celkově se zde nachází 8 jímaných 

pramenů o aktivitách od 247 do 1517 Bq/l o celkové vydatnosti 0,98 l/s (Przylibski 2005).  
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7 Oblast Lázně Libverda - Świeradów-Zdrój z hlediska možnosti nalezení 

radioaktivních pramenů  

Radioaktivní minerální prameny všech předešlých prozkoumaných oblastí byly vázány na výskyty 

kambroordovických ortorul (sněžnická, krkonošská, kowarská, jizerská), v jiných geologických 

jednotkách nalézány nebyly. V oblasti Lázně Libverda – Świeradów zdrój se tyto perspektivní horniny 

z hlediska nelezení radioaktivních minerálních pramenů (jizerské ortoruly) vyskytují v kontaktním 

okruhu variského intruzivního tělesa krkonošsko-jizerského plutonu. Samotný kontakt těchto dvou 

geologických jednotek byl podle našich předpokladů velice významnou oblastí. Vysvětlením 

(hypotézou) proč se radioaktivní minerální prameny nacházejí převážně v ortorulách a ne v granitech, 

přestože granity obsahují často vyšší koncentrace zdrojových radionuklidů, může být, 

že v metamorfních podmínkách docházelo k migraci radionuklidů a tvorbě uranové mineralizace. 

V kontaktní zóně se předpokládá, že je případná uranová mineralizace velice pravděpodobná (Goliáš 

2012, úst. sděl.). 

Jako pro každý typ minerální vody, tak i pro radioaktivní minerální vody je důležitá samotná existence 

tektonických struktur, kterými se podzemní voda dostává na povrch. Minerální vody se vyskytují 

v puklinách geologicky poměrně mladých. Neotektonické pohyby, které doznívají ve studované 

oblasti, jsou dvojího druhu. První jsou vlivy alpinského vrásnění, které se na území krkonošsko-

jizerského krystalinika začaly projevovat na závěr paleogénu. Další tektonické poruchy mohou vznikat 

v důsledku vyrovnávání izostatického tlaku pevnin po ústupu pevninského ledovce pokrývající 

v období glaciálů území Frýdlantského výběžku (Chaloupský 1989).  

Neméně významnou úlohu při vytyčování perspektivních oblastí mají údaje o radiometrické 

prozkoumanosti území. Ta je k dispozici v ucelené formě pouze pro území ČR. Přikontaktová část 

krystalinika přiléhající ke KJ plutonu byla v 50. letech 20. stol. prozkoumána podrobným emanačním 

průzkumem v měřítku 1 : 5000, většina území následně v 60. letech i rekognoskačním autogama 

průzkumem. K jednotlivým radioaktivním objektům jsou k dispozici evidenční karty anomálií 

(Kadlčíková 1972). V letech 2004 - 2005 proběhl v této oblasti letecký gamaspektrometrický průzkum 

v měřítku 1: 25 000 (Sedlák a kol. 2006). Radiometrické anomálie zjištěné těmito geofyzikálními 

metodami byly rovněž podnětem k zahájení průzkumu právě na území Lázně Libverda – Świeradów-

Zdrój.   

8 Metodika průzkumu provedené v letech 2010 – 2011 

8.1 Vyhledávání radioaktivních minerálních vod 

Každý nález radioaktivního pramene je do jisté míry subjektivní počin, který se neobejde bez trochy 

příslovečného geologického „štěstí“. V žádném z případů se ale ještě nestalo, že by takový objekt byl 

rozpoznán a podle přijatých kritérií vyhledán bez návštěvy terénu. Je zde zajisté důležitá přípravná 

fáze, klíčová je ovšem právě fáze terénní. Tedy jak příprava plochy průzkumu, tak vlastní plánování a 
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vedení průzkumných prací a to včetně dodržení prověřeného postupu (pasportizace), grafického i 

psaného záznamu o vyhledávací túře a odběru vzorků.  

Vlastní metodiku je pak možné rozdělit do po sobě následujících etap. Nejprve bylo nutné vymezit 

samotnou lokalitu, kde bude průzkum realizován. Vybraná perspektivní oblast je součástí geologické 

jednotky, kde již byl uskutečněn úspěšný průzkum. Z hlediska radioaktivity vod neexistovaly žádné či 

pouze sporé informace, tedy bylo území vytyčeno pouze na základě geologické intuice a zkušeností 

z předešlých úspěšných průzkumných akcí. Dalším krokem byl nákup základních map 1 : 10 000 a 

nastudování nepublikovaných zpráv v geologických archivech (Diamo, archiv ČGS). Velice důležitým 

krokem byla příprava plochy průzkumu v prostředí GIS. Byly použity následující mapové vrstvy: 

Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 50 000 (server http://mapy.geology.cz, Křovák), topografická 

mapa ČR v měřítku 1 : 50 000, klady mapových listů (server 

http://geoportal.gov.cz/arcgis/services, Křovák), mapa lineárních prvků podle dálkového průzkumu 

Země (Lysenko 2007). Jako terénní základna nám posloužil penzion Protěž v Lázních Libverda, 

odkud byla pro jednotlivé skupiny každý večer detailně naplánována průzkumná oblast na následující 

den. Hlavní terénní vyhledávací akce byly realizovány v termínech 4. – 13. června 2010  a 7. - 13. září 

2010. Průzkumné skupiny byly dvou nebo tříčlenné vedené pracovníkem se zkušeností s tímto 

vyhledáváním. Každá skupina byla vybavená detailním návodem (pasportem), jak si má v terénu 

počínat a zazanmenávat jednotným způsobem získané údaje. Mezi další potřebné vybavení patřil 

přístroj RP-11 (popř. RP-106) k indikačnímu měření dávkového příkonu gama, který sloužil 

k vyhledávání potenciálních vývěrů radioaktivních minerálních vod (viz dále). Nezbytnou součástí 

vybavení byla základní mapa 1 : 10 000, dále notýsek k zaznamenávání primárních dat o nalezených 

pramenech včetně odhadovaných průtoků, GPS k zaznamenání souřadnic nalezených pramenů, 

vzorkovací láhve a motyka k případné úpravě vývěru pro vzorkování. Veškeré informace zjištěné 

v terénu se zakreslovaly do základních map a při objevení pramene s vyšší gama aktivitou byl odebrán 

vzorek a následně ještě tentýž den večer byla změřena jeho koncentrace radonu na terénní základně 

pomocí emanometru RP-25. Současně byly na terénní základně měřeny fyzikální parametry vzorku 

(konduktivita, redoxní potenciál a pH). Zvláštní funkci měla revizní skupina, která 

prováděla podrobné zkoumání vývěrových lokalit se zvýšenou aktivitou radonu zachycených při 

základním průzkumu. V termínech 10. – 19. června 2011 a 22. září – 2. října 2011 byla realizována 

především práce revizní skupiny, ale základní vyhledávací průzkum byl zaměřen i na lokality, které se 

jevily v prvním sledu jako méně významné či byly v širším okolí objevených významnějších zdrojů.   

Radioaktivitu vod v polské části zkoumal Tadeusz Andrzej Przylibski z Technické univerzity ve 

Wrocławi se svým kolektivem. Naši polští kolegové nejsou vybaveni přístroji na indikační měření 

dávkového příkonu gama a používají tzv. "metodu na blind", tedy vzorky vod odebírají ze všech 

pramenů nacházející se na perspektivním území. K měření koncentrace 
222

Rn používají velice přesnou 

kapalinovou scintilační metodu (LSC) (viz dále). Stejným přístrojem je možno stanovit i objemovou 

aktivitu 
226

Ra. Tato byla stanovena i v několika našich vzorcích z nejvýznamnějších vývěrů. 
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8.1.1 Měřič dávkového příkonu záření gama RP-11a RP-106 

Měření 

Indikační měření dávkového příkonu záření gama byla provedena pomocí přístrojů RP-11 a RP-106 se 

sondami RFS-05 a RS 107 (výrobce ZMA Ostrov nad Ohří). Měřená aktivita gama v jednotkách imp/s 

byla odečítána na analogovém měřidle střední četnosti a pro usnadnění pohybu v terénu sloužila 

akustická indikace intenzity záření. Jako detektor byl použit scintilátor NaI(Tl) s nastavenou 

diskriminační hladinou 60 keV, který je vložen do robustních vodotěsných sond.  

Kalibrace a citlivost 

Údaje dávkového příkonu záření gama mají význam indikační. Poněkud rozdílná citlivost všech 

používaných radiometrických sond (5 kusů) byla odvozena měřením společného srovnávacího bodu 

na terénní základně a vztažena k sondě RS 107 kalibrované na povrchovém „uranovém“ standardu na 

cejchovací základně podniku DIAMO ve Stráži p. Ralskem. Pro všechny používané sondy tak byla 

stanovena citlivost v jednotkách imp/s/nGy/h, která posloužila pro přepočet terénně naměřených 

četností na hodnoty dávkového příkonu záření gama. 

 

 

Obr. 19 Porovnávací měření RP-11 (RP-106)   

(foto Zdeňka Petrová) 

 

 

Obr. 20 Měření gama aktivity přístrojem RP-11  

(foto Viktor Goliáš) 
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8.2 Měření koncentrace 222Rn (emanometrem RP-25, LSC) a koncentrace 226Ra 

Koncentrace 
222

Rn byla měřena emanační metodou, detektorem pracujícím na principu ionizační 

komory, emanometrem RP-25. Ionizační komora je válcovitého tvaru. Její vodivý plášť slouží jako 

anoda a doprostřed komory je vložena katoda jehlovitého tvaru. Alfa záření produkované rozpadem 
222

Rn ionizuje plyn uvnitř ionizační komory. Obvodem tedy začne protékat elektrický proud, který je 

měřen citlivým elektrometrem. Výhodou měření touto metodou je lineární závislost proudu v oblasti 

vysokých intenzit záření. Díky nevelké hmotnosti a internímu zdroji napětí je možné tento přístroj 

použít i na „in situ“ měření, což bylo užito při podchycování vybraných pramenů pod Andělským 

vrchem, kdy byla operativně zjišťována aktivita jednotlivých větví pramene. 

Emanometr RP-25 je od výrobce ZMA Ostrov nad Ohří. Objem ionizační komory je 0,43 l. Výsledné 

hodnoty jsou odečítány na analogovém displeji (RC). Přístroj je napájen šesti bateriemi o napětí 1,5 V 

(velké monočlánky). Doba provozu je přibližně 150 hodin. 

Samotné měření probíhá následujícím způsobem. Vzorek se přelije do skleněné nádoby (aspirátoru), 

ve kterém je poměr kapaliny : plynu 0,5 : 0,35 l. Poté se nádoba utěsní promývačkovým uzávěrem 

s kohouty. Nyní se důkladným protřepáním nádoby  
222

Rn převede z kapalné fáze do plynné. Poté se 

nádoba hadičkami zapojí do systému a balónkem se plyn ručně vhání do uzavřeného okruhu měřícího 

přístroje. Celková doba měření touto emanační metodou je 10 minut pro jeden vzorek.                                                 

Kalibrace emanometru RP-25 

Emanometr se cejchuje pomocí tekutých standardů soli 
226

Ra o známé aktivitě. Byl použit kapalný 

standard EB 7 (Český metrologický institut – Inspektorát pro ionizující záření), naředěný roztokem 

(nosičem) 1g BaCl2/l + 10 g HCl/l. Takto byla vytvořena řada sekundárních standardů o známé 

aktivitě. Standardy byly před měřením uzavřeny do skleněných lahví o objemu 0,5 l gumovým 

patentním uzávěrem nejméně po dobu 14 dní.  

Vytvořené oba standardy o vypočtené aktivitě 
222

Rn byly změřeny zcela stejným způsobem jako byla 

měřena aktivita vzorků. Zaznamenávána byla jejich aktivita v jednotkách „eman“, v nichž je 

naznačena stupnice přístroje. Je nutné zdůraznit, že jednotka „eman“ zde nepředstavuje jednotku, která 

by se rovnala jednotce pro měření půdního vzduchu. „Eman“ znamená v tuto chvíli pouze relativní 

dílky, jenž jsou nutné přepočítat na jednotky objemové aktivity 
222

Rn. Známá aktivita 
222

Rn byla 

vydělena odečtenou hodnotou na displeji (v „emanech“). Toto bylo provedeno pro dva standardy 

o aktivitě okolo 2 kBq/l. Z těchto dvou hodnot vytvořený průměr představuje cejchovací konstantu 

přístroje (10,9 Bq/l/eman).  

Nepřesnost měření emanometru RP-25 

Hodnota je odečítána na analogovém displeji, tedy první nepřesnost měření vzniká při odečtení 

(polovina nejmenšího dílku). Pro používané rozsahy 30, 100, 300 a 1000 jsou to hodnoty 5,45; 13,63; 
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54,50  a 136, 25 Bq/l. Druhá, přídatná nepřesnost měření, vzniká při vyčíslení cejchovací konstanty 

pro oba stejně aktivní kapalné standardy a činí 4,3 %.  

Srovnávací měření 

Pro zjištění správnosti naší měřící (emanační) metody byly 4 společně odebrané vzorky (Tab.4) 

změřeny jak naší metodou tak velice přesnou kapalinovou scintilační metodou (LSC) na přístroji 

QUANTULUS v laboratoři Technické univerzity ve Wrocławi (Tadeusz A. Przylibski).  

 

Tab. 4 Srovnávací hodnoty aktivit 222Rn mezi měřením pomocí metody LSC a emanometrem RP-25    

Pramen 

aktivita 222Rn [Bq/l] 

Przylibski - LSC Hrušková - RP-25 

LR22 (Mokrá kolena)  1635 ± 0,03 1650 ± 125 

L2/10 (Pekelská studánka)  840 ± 0,07 874 ± 51 

L3/9 (Rafael)  3405 ± 0,19 3215 ± 274 

L3/6 (Michael)  6215 ± 0,12 5723 ± 382 

 

Objemová aktivita 
226

Ra 

Na sesterské polské univerzitě ve Wrocławi byly rovněž měřeny aktivity Ra (
226

Ra). Stanovení bylo 

rovněž provedeno přístrojem QUANTULUS na totožných vzorcích, ovšem po době nejméně dva 

měsíce po odběru, kdy došlo k úplnému rozpadu 
222

Rn. Mez stanovitelnosti metody je 0,05 Bq/l 
226

Ra. 

8.3 Fyzikální parametry a vydatnost pramenů 

U všech vzorků, odebraných v terénu k měření aktivity 
222

Rn, byly měřeny rovněž fyzikální parametry 

(konduktivita, redoxní potenciál a pH). Přístroje byly vždy před zahájením měření kalibrovány dle 

návodu. U pramenů, které byly měřeny „in situ“, byla měřena rovněž teplota. Výrobce přístrojů: 

Kombinovaný terénní přístroj pro měření teploty, pH a konduktivity (HI 98129) a terénní přístroj pro 

měření oxidačně-redukčního potenciálu (HI 98201) byly vyrobeny firmou Hanna Instruments. 
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8.4 Chemické rozbory  

29. září 2011 byly odebrány vzorky pro laboratorní 

rozbory. Hlavním kritériem při výběru byla aktivita 
222

Rn 

přesahující 1500 Bq/l. Vzorky byly filtrovány v terénu 

pomocí membránových filtrů MILIPORE o velikosti 

pórů 0,45 μm ručním podtlakovým filtrátorem Sartolab 

(výrobce Sartorius AG, Německo). Vzorky pro stanovení 

koncentrací kationtů byly fixovány roztokem HNO3. 

Stanovení proběhlo běžnými titračními metodami 

(analytici Věra Vonásková a Lenka Jílková v 

Laboratořích geologických ústavů UK v Praze, 

Přírodovědecké fakulty). Chemická analýza aniontů byla 

provedena metodou kapalinové chromatografie 

v laboratoři České zemědělské univerzity v Praze 

(Václav Tejnecký).  

Při vzorkování pramenů byly rovněž měřeny fyzikální 

parametry, průtoky a aktivity
 222

Rn „in situ“ emanometrem RP-25 standardním způsobem.    Také  

byly odebrány vzorky pro srovnávací měření metodou LSC 

8.5 Laboratorní gama spektrometrie  

 Z tohoto území bylo k laboratornímu měření koncentrací přirozených radionuklidů odebráno celkem 

sedm vzorků hornin. Jeden vorek byl odebrán z vrchu Chlum, který je tvořen fonolitem. Tato hornina 

vykazuje na mapě leteckého gamaspektrometrického průzkumu zvýšené hodnoty U i Th (Sedlák a kol. 

2005).  

Další odebranou horninou byla ortorula („mikroklinit“) z vrchu Peklo. Hornina je bohatá 

deformovanými živci s malou příměsí křemene, avšak v tomto případě bez slíd. Je možno jí pokládat 

za ortorulu (Kachlík úst. sděl.). Zde sice nebyla zjištěna žádná letecká gamaspektrometrická anomálie, 

přesto jsme při pěším průzkumu zaznamenali zvýšenou aktivitu gama v prostoru balvanité sutě kde byl 

vzorek odebrán.  

Na území Andělských pramenů se nacházejí dva hluboké krátery po likvidaci munice z období po 2. 

světové války. Jeden kráter se nalézá v místě, kudy probíhá hydrogeologický kolektor (zlomová 

struktura) napájející jednu větev Andělských pramenů. Ten je obvykle zaplaven srážkovou vodou. 

Druhý kráter se nachází na okraji detailně geofyzikálně měřeného území. Po provedení nezbytných 

technických  prací (kopaný profil ve stěně a obnažení jeho dna) jsme zde odebrali vzorek čerstvé 

ortoruly ze skalního podloží kvartérního profilu a výplň drobné tektonické poruchy (Příloha I ). Dále 

 

Obr. 21 Odebírání vzorků pro chemickou analýzu 

- pramene Rafael (foto Viktor Goliáš)  
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byly odebrány tři vzorky granitu z lokality jižně od Hejnic v místě, kde byla naměřena letecká 

gamaspektrometrická anomálie se zvýšenou koncentrací uranu, thoria i draslíku.   

Laboratorní gama spektrometrie byla realizována v radiometrické laboratoři Ústavu geochemie, 

mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro stanovení 

koncentrací přirozených radionuklidů byl měřen vzorek v 0,5 l Marinelliho nádobě (geometrie 3π) na 

laboratorním gama – spektrometru DSA 2000 (Canberra) s detektorem 75 * 75 mm NaI(Tl) ve stínění 

7 cm Pb. Měření probíhalo 0,5 hodiny a spektrální data byla vyhodnocena softwarem GENIE 2000. 

Pro stanovení hmotnostních aktivit analyzovaných izotopů radia byly použity gama linie jejich 

krátkodobých rozpadových produktů. Přehled uvádí tabulka (Tab. 5). Koncentrace radionuklidů byla 

stanovena maticovým výpočtem za použití standardů IAEA. Před měřením byly vzorky 

hermetizovány po dobu 14 dní pro dosažení rovnováhy s krátkodobými rozpadovými produkty 

radonu. 

 

Tab. 5 Prvky zjišťované metodou laboratorní gama spektrometrie, detekované izotopy a jejich energie 

Radionuklid Detekovaný izotop Energie [keV] 

ppm U 
234

Th 93 

ppm Th 
212

Pb 239 

ppm eU (Ra) 
214

Pb 352 

%K 
40

K 1461 

TC [Ur] celková gama aktivita  20-1600 

 

8.6 Podrobný geofyzikální průzkum lokality Andělské prameny  

Lokalita Andělské prameny se ukázala natolik zajímavým územím, že zde byl realizován podrobný 

geofyzikální průzkum s postupným aplikováním celé řady geofyzikálních metod, zahrnujících terénní 

gama spektrometrii, metodu velmi dlouhých vln (VDV), magnetometrii, mělkou refrakční seismiku, 

multielektrodové odporové měření (2D odporový řez) a emanometrii. Pro použití geofyzikálních 

metod bylo nutné vytvořit základní měřickou síť. Pro tento účel byla geodeticky vytyčena a zaměřena 

plocha o velikostí 200 x 400 m, která je tvořená čtvercovou sítí (25 x 25 m). Kratší osa této plochy je 

identická se základním opěrným profilem P200, který se nachází v „y“-metráži 200, je orientován 

přibližně ve směru Z-V (azimut 100°) a sleduje nejvýznamnější vývěry (Michael a Rafael). Uzlové 

body měřické sítě byly stabilizovány dřevenými kolíky a význačné body na hranicích území také 

měřickými kotvami. V celé měřické síti byla provedena terénní gama spektrometrie, magnetometrie 

a metoda velmi dlouhých vln. V září 2011 byly na většině pramenů zaznamenány vyšší průtoky než 

v červnu 2011 a z tohoto důvodu se průzkum metodou terénní gama spektrometrie zopakoval. Metody 

mělká refrakční seismika, multielektrodové odporové měření a emanometrie byly využity pouze 
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na opěrném profilu. Mapa znázorňující topografickou situaci lokality Andělské prameny je v Příloze 

V.  

8.6.1 Terénní gama spektrometrie 

Území bylo prozkoumáno pomocí terénního gama spektrometru GS 256 firmy Geofyzika Brno, se 

scintilačním detektorem NaI(Tl) 75 x 75 mm. Měření bylo realizováno v uzlových bodech vytyčené 

sítě (25 x 25 m), ve zvýšeném poli pak i na křížení diagonál uprostřed příslušného čtverce. Každý bod 

byl měřen po dobu dvou minut. Během měření byl detektor umístěn 1 m nad zemí, a to z důvodu 

potlačení vlivu bodových zářičů (místa vývěrů). Zjišťovanými veličinami byly K, U (Ra), Th a 

celková gama aktivita (Ur). Pro měření jednotlivých prvků byly využity energie, které ukazuje tabulka 

(Tab. 6) Jednotka 1 Ur odpovídá dávkovému příkonu 5, 675 nGy/h.  

      Tab. 6 . Prvky zjišťované metodou terénní gama spektrometrie, detekované izotopy a jejich energie.  

Zjišťovaný prvek Detekovaný izotop Energie 

K 40K 1461 keV 

U (Ra) 214Bi 1762 keV 

Th 208Tl 2615 keV 

Protože radium není ve vodách vývěrů v rovnováze s uranem a pro měření koncentrací uranu je jako 

detekovaný izotop zvolen 
214

Bi, který je v uranové rozpadové řadě až za Ra, byla touto metodou 

vlastně měřena koncentrace Ra, či spíše 
222

Rn, jehož je 
214

Bi krátkodobým dceřiným produktem. 

Anomálie „uranu“ jsou tak v tomto případě způsobeny právě blízkostí vývěrů radioaktivních pramenů 

a úseky podmáčenými radioaktivní vodou.  

Cejchování přístroje bylo provedeno 

na kalibrační základně ve Stráži pod 

Ralskem na K, U, Th a nulovém 

standardu. Koncentrace jednotlivých 

prvků a celková gama aktivita byly 

odečítány přímo z displeje přístroje 

(interní přepočet ze zadaných 

kalibračních konstant) a zaneseny 

do zápisníku. 

Velké změny v průtocích podnítily 

provést dvě série měření, první ve 

dnech 15. až 17.6.2011 a druhá 26. 

až 28.9.2011. Z důvodu plošného 

rozmístění pramenů (viz kapitola 9.1) byla terénní gama spektrometrie realizována rovněž v 

blízkosti temene Andělského vrchu.  

 
Obr. 22 Měření terénním gama spektrometrem GS 256 (foto Viktor Goliáš) 
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8.6.2 Metoda velmi dlouhých vln 

Cílem měření provedeného metodou velmi dlouhých vln (VDV) bylo zjistit přítomnost a plošné 

rozložení tektonických poruch, které díky zvýšené vodivosti způsobují vznik indukovaných 

elektromagnetických polí.  

Metoda velmi dlouhých vln patří mezi elektromagnetické metody a využívá elektromagnetické pole 

(frekvence 10 – 30 kHz) vysílané navigačními radiostanicemi pro ponorky. Měří se reálná 

a imaginární část vertikální složky indukovaného sekundárního magnetického pole. Primární 

elektromagnetické záření se ve velké vzdálenosti od vysílače šíří vertikálním směrem k zemi - 

s elektrickým a magnetickým polem v horizontální rovině. Pokud je v poli tohoto záření vodič, dojde 

díky elektromagnetické indukci k deformaci výsledného pole a vznikne anomálie. Největší anomálie je 

registrována, pokud je vodivé těleso protažené ve směru kolmém k magnetické složce primárního 

elektromagnetického záření přicházejícího z navigační stanice. Jako nejvýraznější vodiče se projevují 

vodivá vertikální/subvertikální deskovitá tělesa ležící v hloubce prvních desítek metrů. Obecně se 

může jednat o tektonické zlomy, poruchové zóny, grafitizované polohy, sulfidická ložiska (pyrit, 

chalkopyrit, atd.), podobně se však mohou projevit i polohy jílů.  

K měření metodou VDV byl použit přístroj EDA 0611 firmy Geofyzika Brno. Pro měření krátkých 

profilů přibližně Z-V směru byla vybrána stanice ICV (směr JJZ, azimut 213°) a pro měření dlouhých 

profilů přibližně S-J směru byla zvolena stanice DHO (směr ZSZ, azimut 298°). Krok měření byl 

v případě dlouhých i krátkých profilů 5 m. Z hodnot reálné části vertikální složky H byly následně 

pomocí Fraserova filtru vypočítány hodnoty gradientu Gr (1): 

Gr (x) = Re (x – 1,5Δx) + Re (x – 0,5Δx) – Re (x + 0,5Δx) – Re (x + 1,5Δx) (1), 

kde Gr (x) je hodnota gradientu v bodě x, Re (x – 1,5Δx) je naměřená reálná část v metráži (x – 1,5Δx) 

a Δx je krok měření. Podle hodnot Fraserova gradientu byla sestrojena mapa izolinií. Maxima 

gradientu Gr pak lokalizují polohu vodivých těles; odpovídají místům, kde dochází k maximálnímu 

poklesu reálné složky.  

8.6.3 Magnetometrie 

Původním účelem magnetického měření byla lokalizace případných bazických těles (bazalty, 

bazaltové tufy) ve skalním podloží. 

Měření touto metodou bylo realizováno pomocí dvou protonových magnetometrů. Protonovými 

magnetometry zjišťujeme magnetickou indukci (geomagnetické pole) tak, že měříme frekvenci 

precesního pohybu protonů majících vlastní magnetický moment. Precesním pohybem rozumíme 

otáčení kolem směru měřeného magnetického pole, přičemž frekvence otáčení je přímo úměrná 

velikosti tohoto magnetického pole. Zdrojem protonů je tekutina s vysokým podílem jader vodíku 

(petrolej). První protonový magnetometr (typ PM-2 firmy Geofyzika Brno) byl umístěn do klidného 

magnetického pole v centrální části lokality a detekoval časové variace. Jedná se především o efekt 

denní variace geomagnetického pole, které se mění v závislosti na poloze Slunce vzhledem k místu 
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pozorování. Variace byly registrovány v intervalu 1 minuty. Druhým přístrojem typu Overhauser 

GSM-19 firmy GEM Systems, Inc. se v měřické síti měřily hodnoty totálního vektoru magnetického 

pole T, krok měření byl 5 m. Výška sond obou přístrojů nad terénem byla 2 m. 

Při zpracování naměřených magnetických dat byla nejprve provedena oprava na časové změny pole. 

Poté se ze souboru takto opravených hodnot statisticky stanovil medián Tn (normální pole), který 

se následně odečetl od hodnot opravených o variace. Tak se získaly hodnoty anomálního pole ΔT 

(v jednotkách nanotesla nT), které byly vyneseny do mapy profilů a následně zpracovány do mapy 

izolinií. Anomální kladné hodnoty ΔT indikují přítomnost geologických těles s  vyšším obsahem 

paramagnetických, případně feromagnetických minerálů, naopak hodnoty kolem nuly svědčí pro 

přítomnost hornin s převahou nemagnetických minerálů (křemen, živce, kalcit…). Některé drobné 

lokální magnetické anomálie jsou projevem recentních železných předmětů antropogenního původu  

(nejspíše fragmenty odpalované munice). 

8.6.4 Mělká refrakční seismika 

Účelem mělké refrakční seismiky bylo stanovení hloubky a průběhu skalního podloží na vybraném 

klíčovém profilu.  

Principem metody je využití lomu seismických paprsků na rozhraní mezi nezpevněnými uloženinami 

pokryvu a více kompaktními horninami skalního podloží. Základem vlastního měření je pak registrace 

časů příchodu seismických vln na geofonech umístěných podél linie profilu. 

Seismické měření bylo realizováno pomocí 24-kanálové seismické aparatury Geode (fa. Geometrics, 

USA). Pro registraci bylo použito 24 vertikálních geofonů o vlastní frekvenci 28 Hz,  jako zdroj 

seismické energie sloužily údery kladivem na podložku. Vzdálenost geofonů byla volena standardně 3 

m. Na profilu byla realizována tři 24-kanálová roztažení. Pro každé roztažení bylo provedeno celkem 

9 bodů úderu: 2 koncové, 4 předsunuté a 3 mezilehlé. Pro zlepšení odstupu signál/šum bylo využíváno 

sumace více úderů kladivem v jednom místě. 

Úvodním krokem zpracování seismických záznamů bylo stanovení prvních nasazení seismických vln 

a konstrukce hodochron. Prostředí podél profilu je dvouvrstevného charakteru, a proto byla pro 

stanovení hloubky rozhraní použita metoda t0 (time-term). Tato metoda umožňuje vypočítat hloubku 

rozhraní a rychlosti šíření seismické vlny ve svrchní vrstvě a na povrchu podloží. Dále byla provedena 

tomografická inverze (programem PlotRefa firmy OYO) vycházející z modelu plynulého nárůstu 

seismické rychlosti do hloubky. Výsledným grafickým výstupem mělké refrakční seismiky je 

hloubkový řez, kde je zobrazena hloubka zjištěného seismického rozhraní, kombinovaná s rychlostním 

řezem podle tomografie.    
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8.6.5 Multielektrodové odporové měření (2D odporový řez) 

Multielektrodová odporová metoda je 

geoelektrickou metodou, která spojuje 

výhody profilového a sondážního 

odporového měření. Je vhodná především 

pro detailní mělký průzkum odporově 

diferencovaného geologického prostředí. 

Při měření jsou podél profilu rozmístěny 

s ekvidistantním krokem stabilní 

elektrody. Postupné zapojování různě 

vzdálených elektrod jako proudových 

a potenčních dvojic umožňuje podrobné 

sledování odporových poměrů v různých 

hloubkách podél profilu. Při zapojování příslušných kombinací elektrod se používají speciální kabely 

a přepínače. Pro vlastní měření se standardně využívá aparatura řízená mikroprocesorem s digitálním 

zápisem dat. 

Pro měření na lokalitě Andělské prameny byla použita geoelektrická aparatura ARES firmy GF 

Instruments, s.r.o. Brno. Proměřen byl opěrný profil. Elektrody byly  od sebe vzdáleny 5 m a jejich 

zapojování odpovídalo Wennerovu uspořádání s přechodem do uspořádání Schlumbergerova. Během 

interpretace byl z naměřených hodnot zdánlivých měrných odporů nejprve orientačně sestrojen 

profilový izoohmický „pseudořez“ poskytující první informaci o odporových poměrech na profilu. 

Dalším krokem byla realizace odporové 2-D inverze profilových dat, kdy jsou naměřená data 

porovnávána s odezvou odporového modelu prostředí. Poté jsou metodou nejmenších čtverců 

parametry modelu iteračním postupem upravovány. Tato úprava probíhá tak dlouho, dokud není 

dosaženo určitého kritéria shody mezi vypočtenými a naměřenými údaji (Loke a Barker 1996). 

Výsledkem této inverze jsou interpretované odpory a hloubky, které umožňují sestavení odporového 

řezu. Výsledný odporový řez zachycuje podél profilu určité odporové nehomogenity, jež jsou 

východiskem pro vlastní geologickou interpretaci, tzn. vymezení poloh a vrstev s různou litologií 

a dalších struktur (např. zlomů). 

8.6.6 Emanometrie  

Pro emanometrické měření (detekce radonu) byl použit přístroj s ionizační komorou typu RP-25 od 

výrobce ZMA Ostrov nad Ohří. Odběr půdního vzduchu byl realizován  pomocí ruční pumpy v ručně 

provedených výtlucích do hloubky 1 m, a to podél celého opěrného profilu s krokem měření 10 m. 

Během měření byla stanovena koncentrace radonu (
222

Rn) a thoronu (
220

Rn) v jednotkách „eman“ 

(1 eman = 3,7 kBq/m
3
). 

 
Obr. 23 Multielektrodové odporové měření (foto Barbora Paterová)  
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8.7 Mocnosti rašeliny a měření průtoků na lokalitě Andělské prameny  

8.7.1 Mocnosti rašeliny  

Na území Andělských pramenů se nachází různě mocná vrstva rašelinného bahna. Díky odvodnění 

systémem melioračních rýh, vyhloubených v 70. letech 20. stol. (úst. sděl. p. Kučery, lesního správce), 

rašelinné ložisko od této doby degraduje (na povrchu probíhá oxidace) a dnes již dále nevzniká. Na 

druhou stranu byla lokalita tímto způsobem zpřístupněná a dnes mohou radioaktivní prameny 

posloužit k léčbě i vědeckým účelům.  

Z důvodu možného lázeňského využití tohoto vzácného radioaktivního rašelinného bahna byly 

spočítány geologické i technologické zásoby ložiska následujícím způsobem: Půdní sondážní tyčí byl 

odebrán profil (obr. 25), na kterém se v daném místě změřila mocnost rašelinné vrstvy. Sondování 

bylo realizováno v uzlových bodech vytyčené měřické sítě (25 x 25 m), v místech s vyššími 

mocnostmi pak i na křížení diagonál uprostřed tohoto čtverce. Výsledky byly zpracovány do mapy 

izolinií programem SURFER a pomocí téhož programu byly vyčísleny geologické i technologické 

zásoby. Za bilanční mocnost byla přijata hodnota 0,3 m rašeliny. V podloží rašeliny se nachází jíl 

žlutého a šedého zabarvení.  

Tato diplomová práce byla zaměřena především 

na téma radioaktivní minerální vody, ovšem 

dalším léčebným prostředkem užívaným 

v lázeňské terapii jsou peloidy. Jedná se o různé 

druhy rašelin a bahen, které jsou směsí 

organických a anorganických látek vzniklých 

během geologických pochodů. Smíšené 

s vodou se používají k horkým rašelinným a 

bahenním koupelím a zábalům. Používají 

se hlavně k léčbě revmatických chorob a mají 

mechanické, fyzikální, fyzikálně chemické, 

chemické a biochemické účinky. Peloidy 

působí viskozitou, masáží, teplem, sorpcí, 

hydrostatickým tlakem, iontoforesou, 

adstrinkcí, bobtnáním pokožky, obsahem 

biogenních stimulátorů organického původu, 

obsahem hormonů, ale třeba i právě 

radioaktivitou. Jejich základní dělení je na 

humolity a bahna. Bahna se skládají převážně 

z anorganické složky s příměsí průměrně 5 % organických látek (řasy, sinice, rostlinný a živočišný 

plankton). V případě humolitů se jedná převážně o organogenní sedimenty tvořící se procesem 

humifikace, jehož pozdějším stádiem je uhelnatění. S přírodním výskytem peloidů se zachází jako 

 
Obr. 24  Půdní profil pořízený půdní sondážní tyčí (foto Viktor 

Goliáš)  
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s ložiskem nerostné suroviny. Při analýze hmoty nově nalezeného ložiska se provádí chemické, 

makroskopické i mikroskopické petrografické rozbory, zjišťování jejich struktury i rozbor jejich 

organické složky. Podle celkového zhodnocení hmoty ložiska se určí druh a  kategorie v klasifikacích, 

jejichž systém je tvořen z různých hledisek (Hynie 1963). Podrobná analýza těchto potenciálních 

peloidů ovšem nebyla z důvodu přílišné finanční náročnosti realizována. 

8.7.2 Měření průtoků  

K měření průtoků byl použit cejchovaný hydrogeologický kyblíček, metr a stopky. Tato metodika je 

založená na předpokladu, že před měřením průtoků jsme si kalibrací zjistili, kolik mm vodního 

sloupce odpovídá kolika ml objemu vody. Průtok jsme měřili stopkami vždy několikrát a vypočítali 

průměr hodnot. 

Lokalita Andělské prameny je odvodňována systémem meliorace a napájena ze dvou předpokládaných 

vodivých tektonických struktur. Po změření průtoků na klíčových bodech bylo možné vypočítat 

procentuální podíl odtoku z vodivých struktur jednotlivých vývěrů. 

9 Výsledky 

9.1 Vyhledávání radioaktivních minerálních vod 

V letech 2010 a 2011 bylo v oblasti Lázně Libverda – Świaradów Zdrój o velikosti přibližně 10 x 16 

km detailně prozkoumáno cca 30 % území vybraných podle kriterií perspektivity v aplikaci GIS 

(ArcMap 9.9 a 10.0). Z průzkumu byla vyňata území s mocnými glaciálními a glacifluviálními 

sedimenty, vyskytující se zvláště v severní části zkoumané plochy. Na zkoumané ploše byla změřena 

radioaktivita gama (indikační měření) 508 vývěrů, aktivita zvýšená oproti přirozenému pozadí byla 

zjištěna ve vodách 100 pramenů, aktivita radonu byla stanovena emanačním měřením celkem u 93 

odebraných vzorků. Do změřených vzorků je ovšem zahrnuto i několik vývěrů bez měření gama 

aktivity (např. vodovod na terénní základně i vývěry kyselek v této oblasti). U 20 pramenů byla 

aktivita radonu větší než 1500 Bq/l, tedy překročila hranici pro radioaktivní minerální prameny 

definované lázeňským zákonem. Nejvyšší aktivita radonu byla zjištěna u pramene Michael (6215 

Bq/l). Statistika měřených pramenů a zjištěných aktivit je shrnuta v tabulce (Tab.7). Plošné rozmístění 

pramenů je zobrazeno v Příloze III a tabulka shrnující údaje všech naměřených hodnot objemových 

aktivit 
222

Rn vývěrů
 

 nalezených v oblasti Lázně Libverda – Świeradów Zdrój, včetně dat 

poskytnutých Przylibskim (sesterská univerzita Wrocławská Polytechnika) je v Příloze XXX. 

Měření aktivity vod bylo provedeno především v pásu jizerských ortorul a v části endokontaktu 

jizerského plutonu. V pásmu jizerských ortorul bylo též nalezeno území z hlediska radioaktivity pro 

oblast Lázně libverda – Świeradów Zdroj nejvýznamnější s pramenem o objemové aktivitě, která je 

dokonce nejvyšší z dosud objevených minerálních pramenů v krkonošsko-jizerském krystaliniku. Tato 

lokalita se nachází cca 2 km od Nového města pod Smrkem v blízkosti silniční komunikace směřující 

k Jindřichovicím pod Smrkem. Lokalita byla objevitelskou průzkumnou skupinou nazvána 
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Andělskými prameny dle blízkého Andělského vrchu, na jehož severozápadním svahu vyvěrají.  

Nachází se zde 17 aktivních vývěrů (gama), z toho u 10 byla naměřena objemová aktivita radonu nad 

1500 Bq/l (radioaktivní minerální vody dle lázeňského zákona). Výzkumnou skupinou byly v období 

září 2010 – červen 2011 podchyceny dva nejvýznamnější prameny Rafael (2889-3405 Bq/l) a Michael 

(5765 Bq/l - 6215 Bq/l). V době podchycování studánek byl v těsné blízkosti pramene Rafael 

vybudován singltrek (stezka pro horská kola) vedoucí od koupaliště v Novém Městě pod Smrkem do 

Czierniawy-Zdróje. Při jeho budování byla dokonce vystavěna krátká odbočka k pramenu Rafael, kde 

mají cyklisté možnost doplnit energii. Tím se lokalita stala snadno přístupnou. Dále se zde nachází 

radioaktivní Jezírko Samuel (2306 - 2834 Bq/l), které bylo vyčištěno a je možné jeho využít pro 

radonovou terapii aplikovanou ve formě koupele. 

 

     Tab. 7 Statistika měřených pramenů a zjištěných aktivit 

měření aktivity gama  508 

zvýšená aktivita gama  100 

měření aktivity radonu 
222

Rn 93 

aktivita 
222

Rn > 500 Bq/l  52 

aktivita 
222

Rn > 1 000 Bq/l  36 

aktivita 
222

Rn > 1 500 Bq/l 20 

aktivita 
222

Rn > 2 000 Bq/l  10 

aktivita 
222

Rn > 6 000 Bq/l  1 

 

Pokryv prameniště je tvořen rašelinovým bahnem, které je v místě vývěrů radioaktivní. Tento 

radioaktivní peloid je potenciálně využitelný při lázeňských terapií. Lze předpokládat synerezní 

účinky klasické peloidní terapie s účinky terapie radonové. V těsné blízkosti Andělských pramenů, 

přibližně jihozápadním směrem, se nacházejí prameny L3/5 (Voňavý pramen) a vývěr LR1. 
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Obr. 25 Jezírko Samuel (foto Barbora Paterová)  

 

Obr. 26 Jezírko Samuel (foto Barbora Paterová)  

 

Andělské prameny však nejsou v širším území osamoceny. V blízkosti se nachází hřeben, na jehož 

jedné straně se nachází lokalita Andělské prameny a na druhé straně  byl objeven větší počet 

radioaktivních minerálních pramenů: L1/20 (1553 Bq/l), LR14 (1842 Bq/l), LR17 (1608 Bq/l), LR18 

(2065 Bq/l), LR19 (1528 Bq/l) a pramen LR22 - Mokrá kolena (2026 Bq/l). Z důvodu takovéhoto 

geografického plošného rozmístění obou lokalit byl vysloven názor, že horninový materiál aktivující 

vody těchto pramenů, by se mohl nalézat v blízkosti tohoto hřebene.   

 

 
Obr. 27Technické práce, podchycování pramene Rafael 

(foto Viktor Goliáš) 

 
Obr. 28Pramen Rafael po podchycení  

(foto Vladimír Lysenko) 

 

Další dva nalezené vývěry radioaktivní minerální vody se vyskytují na polské straně. Vývěr LR6 

(1517 Bq/l) se nachází přímo ve Świeradóvě Zdróji. Nedaleko od tohoto vývěru se nacházejí jímací 

studny radioaktivních minerálních vod, které slouží jako zdroje místních lázní (Zakład Radoczynny 

ve Śvieradiwie-Zdróji). Další vývěr L2/27 (1683 Bq/l) se nachází na východním svahu Andělského 

vrchu. 
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Obr. 29 Pramen Michael po podchycení (foto Zdeňka 

Petrová) 

 
Obr. 30 Pramen Michael po podchycení (foto Barbora 

Paterová) 

9.2 Chemické rozbory  

Pro účel chemické analýzy bylo v září 2011 odebráno celkem 5 vzorků (Rafael, Michael, Samuel, 

Mokrá kolena a Pekelská studánka). Výsledky stanovení minoritních kovů a chemická analýza aniontů 

jsou shrnuty v Příloze III. V Příloze III jsou rovněž dokumentovány: objemová aktivita 
226

Ra měřena 

přístrojem QUANTULUS v laboratoři Technické univerzity ve Wrocławi, koncentrace U, Th a Pb 

(ICP - MS) a koncentrace 
222

Rn (emanometr RP - 25) a fyzikální parametry měřené „in situ“ ve stejné 

době, kdy byly odebírány vzorky.  

Vývěry těchto radioaktivních minerálních vod jsou studené, velmi málo mineralizované a slabě kyselé. 

Z chemického hlediska to jsou tyto chemické typy (molární typ): Ca - SO4 - HCO3 (L3/6 Michael), Ca 

- Mg - SO4 - HCO3 (L3/9 Rafael), Ca - Al - SO4 - HCO3 (L3/14 Samuel), Ca - Mg - Na - SO4 - HCO3 

(LR22 Mokrá kolena), Ca - Mg - HCO3 - SO4 (L2/10 Pekelská studánka). Je ovšem nutno zdůraznit že 

rozdílné chemické typy vody (působící na první pohled dramaticky) jsou způsobeny pouze velmi 

malými rozdíly v obsazích kationtů i aniontů a vody jsou ve skutečnosti chemicky podobné.  

9.3 Laboratorní gama spektrometrie   

Nejaktivnější analyzovanou horninou je tercierní fonolit z lokality Chlum s obsahy 16,4 ±1,1 ppm U 

a 48,5 ± 0,6 ppm Th. Tato hornina je ovšem z hlediska hydrogeologie radioaktivních vod málo 

významná. Radiohydrogeochemický průzkum zde samozřejmě proběhl, žádné vývěry aktivnějších vod 

však nezachytil.  

Obsah uranu v analyzovaných vzorcích ortorul (11 – 37 ppm eU) lze hodnotit jako zvýšený i v rámci 

tohoto horninového typu v krkonošsko - jizerském krystaliniku (Skácelová, Žáček 2006). Zvýšený je i 

obsah uranu (7,6 ± 0,2 ppm eU) v ortorule odebrané z podloží (v kráteru - "palné jámě") na lokalitě 

Andělské prameny. Výsledky měření touto metodou jsou dokumentovány v Příloze IV.  

Obsahy radioaktivních prvků granitu z prostoru aeroradiometrické anomálie jižně od Hejnic (Sedlák 

a kol. 2005) vykázaly běžné hodnoty pro tento typ hornin a nepotvrdily přítomnost této anomálie. 
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Zvýšené hodnoty leteckého měření jsou pravděpodobně způsobeny geometrií měření v blízkosti 

prudkého svahu severního omezení jizerskohorské náhorní plošiny a také charakterem pokryvu 

tvořeném blokovou a balvanitou sutí.  

Nejzajímavější jsou výsledky stanovení radionuklidů ve vzorku výplně tektonické struktury odkryté 

v ortorule na dně palné jámy na lokalitě Andělské prameny. Obsahy U a Ra jsou 37 ± 1,1 ppm U 

a 14,1 ± 0,2 eU, tedy dosti vysoké. Navíc má vzorek výrazně porušenou radioaktivní rovnováhu, kdy 

Ra > U, tedy je indikováno vyloužení uranu, či naopak obohacení radiem. To indikuje možnost 

přerozdělení radioaktivních prvků při tektonickém postižení tohoto typu ortoruly i přináší nový 

argument k mechanismu aktivace vod. U horninového materiálu tvořící výplň tektonické struktury byl 

zjištěn zároveň i vysoký emanační koeficient.  

9.4 Podrobný geofyzikální průzkum lokality Andělské prameny  

9.4.1 Terénní gama spektrometrie 

Tato geofyzikální metoda byla použitá na lokalitě za účelem vymapování plošného rozšíření vývěrové 

oblasti a odlišení úseků podmáčených radioaktivní vodou od bažin s vodou neradiokativní. Jsou však 

patrné i další zajímavé jevy. Na prvkových mapách draslíku a thoria (přílohy XI, XII, XIII, XIV) 

se soustřeďují maximální hodnoty koncentrace obou prvků do louky v jihozápadním cípu území. Zde 

můžeme předpokládat menší mocnosti či jiný charakter půdního pokryvu způsobený zemědělskou 

činností. Nejnižší koncentrace K i eTh naopak velmi dobře korelují s nejvyššími mocnostmi tělesa 

rašeliny pod pramenem Rafael a prostoru okolo pramene Samuel. Zvodnělé bahno působí jako účinné 

stínění gama záření. V tomto prostoru se na celkové gama aktivitě podloží podílí takřka pouze  složka 

ekvivalentního uranu. Důvodem je, že při měření koncentrací ekvivalentního uranu měříme 

ve skutečnosti koncentraci radonu, resp. jeho krátkodobého rozpadového produktu 
214

Bi (viz výše). 

Nejzajímavější je podrobný rozbor výsledků měření ekvivalentního uranu. Na mapě konstruované 

z dat z června i září 2011 se jako nejvýraznější objekty ukazují dvě pramenní linie. První je vývěrová 

oblast mezi prameny Rafael a Samuel, tento pás zvýšených hodnot eU dále pokračuje i jihovýchodním 

směrem v prodloužení této vývěrové struktury. Zde se objevují pouze občasné radioaktivní bažinky 

LR2 a LR3, po většinu roku vyschlé. Tento pás zvýšené koncentrace eU tak indikuje nejspíše vývěry 

(výduchy) suchého radonu nad touto vodivou strukturou. Druhá pramenní linie vývěru Michael je 

v obrazu koncentrací eU málo zřetelná. Zvýšené hodnoty byly naměřeny pouze v okolí vývěru LR9, 

kde se radioaktivní voda také objevuje v lineárním příronu přímo do dna meliorační rýhy (Příloha VI a 

VII). 

Další zajímavostí jsou velké rozdíly v aktivitách eU při rozdílných průtocích na jaře a na podzim roku 

2011 (Přílohy VI a VII). Mnohem větší průtoky byly na podzim v září. Parametr průtoků pozitivně 

koreluje s výsledky měření eU terénní gama spektrometrií. Na nárůstu dokumentovaném rozdílovou 

mapou (Příloha VIII) má podíl zejména rozšíření velikosti zvodnělé oblasti, zvýšení hladiny podzemní 
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vody (která je v některých místech velmi mělce) a také nárůst aktivity vod se zvyšujícími se průtoky 

zjištěný systematickým měřením vývěrů. 

Zajímavým výsledkem je také naměřená oblast nízkých koncentrací eU v severovýchodním cípu 

území. Ta jednoznačně koreluje s předpokládanou horninou (pravděpodobně příslušnou k parasérii) 

indikovanou na tomto prostoru magnetometricky. Relativně ostrý přechod (gradient) mezi oblastí 

zvýšených hodnot eU do nízkého pole kopíruje takřka přesně pozici tektonizovaného kontaktu obou 

typů hornin severovýchodního směru, zjištěný metodou VDV. V žádném případě to však není přímo 

projev radioaktivity podložních hornin. Dosah záření gama je maximálně 0,5 metru, zde jsou však 

kryty mocným kvartérem (okolo 4 m podle seismiky). Je to tedy opět projev exhalace radonu 

(emanování) hornin v podloží, které se projevuje nárůstem hodnot eU v pokryvu. 

Mimo plošně měřené území Andělských pramenů byly čtyř i bodové terénní záměry realizovány také 

na hlinito-kamenitém pokryvu ortoruly v blízkosti temene Andělského vrchu v okolí souřadnice 

50°55,716‘ a 15°15,230‘. Byly naměřeny obsahy 2,2 – 2,6 % K, 4,6 – 6,3 ppm eU a 7,4 – 8,2 ppm 

eTh. Obsah uranu lze hodnotit jako mírně zvýšený, draslík a thorium nevybočují z hodnot klarkových. 

9.4.2 Metoda velmi dlouhých vln  

Plošným měřením metodou VDV byly na lokalitě Andělské prameny zachyceny četné indikace 

vodivosti, jejichž směrová korelace není vždy jednoznačná. Na základě těchto indikací byly 

interpretovány lineární vodivé struktury, reprezentující pravděpodobně tektonické poruchy. Měřením 

na příčných profilech byly zjištěny dvě vodivé linie v severní části lokality: první směru SSZ – JJV 

a druhá, tektonicky segmentovaná, směru JZ –SV (Přílohy XV a XVII). Měřením na podélných 

profilech byly zachyceny především dvě výrazné vodivé linie směru SSZ – JJV a dále několik patrně 

tektonicky posunutých linií směru ZJZ – VSV a Z – V (Přílohy XVI a XVIII). Souhrnnou představu o 

rozložení vodivých struktur na zájmové ploše poskytuje Příloha XIX.   

Výsledky měření metodou VDV jsou dokumentovány v Přílohách XV – XIX. V Příloze XV je mapa 

křivek reálné složky a gradientu reálné složky pro příčné profily (směru zhruba Z – V), v Příloze XVI 

jsou křivky stejných parametrů pro podélné profily (směru zhruba J – S). Kladné (šrafované) hodnoty 

gradientu reálné složky indikují přítomnost lokálních vodičů. Přerušovanými čarami je vyznačen 

interpretovaný průběh vodivých linií. Mapa izolinií gradientu reálné složky (Fraserův filtr) z měření 

příčných profilů je zobrazena v Příloze XVII a z měření podélných profilů v Příloze XVIII. Kombinací 

výsledků měření na dlouhých i krátkých profilech byla vytvořena sumární mapa izolinií gradientu 

reálné složky, kterou zachycuje Příloha XIX. 

9.4.3 Magnetometrie  

Měření dokládá zvýšené hodnoty magnetického pole (+5 až +25 nT) v sz. části plochy, zatímco na 

zbylé části plochy jsou hodnoty všeobecně nižší (0 až -7 nT). Svědčí to o tom, že na lokalitě Andělské 

prameny se v podloží nacházejí pravděpodobně dva druhy hornin. Horniny s vyšší magnetickou 

susceptibilitou na SZ a nemagnetické horniny na JV. Oba horninové typy jsou od sebe navzájem 
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oddělené tektonizovaným litologickým rozhraním JZ – SV směru, jehož přibližný průběh je naznačen 

černou čarou. Maximální hodnoty ΔT anomálie, indikující horniny s větší magnetickou 

susceptibilitou, byly naměřeny v počátečních metrážích profilu 275. Další anomální hodnoty ΔT 

zachycené v mapě a označené symbolem „Fe“ jsou pravděpodobně antropogenního původu 

(fragmenty munice, divoké skládky, kabely u silnice a geodetické body vymezující měřickou síť). 

Nevýrazně zvýšené hodnoty ΔT provázejí i cestu zpevněnou navezeným cizorodým materiálem 

(bazaltoid). Výsledky magnetometrie jsou uvedené v Příloze XX ve formě mapy izolinií ΔT. 

9.4.4 Mělká refrakční seismika 

Mocnosti kvartérních uloženin se podél profilu pohybují od dvou do čtyř metrů, relativně větším 

hloubkám podloží odpovídají východní části profilu. Rychlosti podélných seismických vln v rámci 

pokryvu jsou kolem 500 m/s, v podloží rostou směrem do hloubky od 1000 m/s (zvětralá hornina) 

do 5000 m/s (nezvětralá hornina). Z rozložení rychlostí šíření seismických P -vln v podložních 

horninách lze interpretovat přítomnost tektonicky porušených zón v blízkosti metráží 22, 138 (v 

blízkosti pramen Rafael) a 170. Výsledky měření metodou mě lké refrakční seismiky (MRS) 

na opěrném profilu jsou ve formě rychlostního řezu dokumentovány v Příloze XXI. Interpretované 

refrakční rozhraní mezi nezpevněnými kvartérními sedimenty a horninami krystalinika je vyznačeno 

přerušovanou čarou. 

9.4.5 Multielektrodové odporové měření 

Multielektrodovým odporovým měřením (MEM) byly získány informace o změnách odporů 

na opěrném profilu v horizontálním i vertikálním směru. Měrné odpory se obecně pohybují v rozmezí 

od 200 do 3000 ohmů. Průběh izolinií ve východní části profilu budí dojem, že zde není žádný 

kvartérní pokryv, ale přítomnost pokryvu o mocnosti kolem 4 m dokládá výsledek mělké refrakční 

seismiky. Vysoké odpory povrchové partie v této části profilu pak svědčí o tom, že pokryv je zde 

budován nevodivými uloženinami kamenitého až balvanitého rázu, které se odporově neliší 

od skalního podkladu. Naopak v západní polovině profilu je kvartérní pokryv tvořen jílovitými 

uloženinami periglaciálního původu o výrazně nižších měrných odporech. Z obrazu rozložení odporů 

v povrchové kvartérní vrstvě je patrný postupný laterální přechod a nárůst mocnosti vodivých 

(jílovitých) uloženin v nižší  - západní části území na úkor uloženin kamenitých v části geograficky 

vyšší.  

Skalní podloží charakterizují měrné odpory nad 1000 ohmů. V metrážích 24, 100, 133 a 147 opěrného 

profilu byly indikovány strmé zóny o nižším odporu. Jedná se pravděpodobně o subvertikální 

tektonické poruchy (zóna v metráži 100 ukloněna k východu). Těmito hluboko založenými puklinami 

se nejspíše dostává voda až k povrchu, neboť nedaleko metráže 24 vyvěrá pramen Michael, v blízkosti 

metráže 100 pramen L3/8 a mezi metrážemi 133 a 147 se nachází pramen Rafael. Dokumentace 

z měření touto metodou je uvedena v Příloze XXII ve formě tomografického profilu (2-D odporový 

řez). 
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9.4.6 Interpretace výsledků všech použitých geofyzikálních metod  

Příloha XXIII představuje strukturní schéma zájmové plochy, které bylo vytvořeno na základě 

souhrnné interpretace výsledků aplikovaných geofyzikálních metod. Pro jeho sestavení byly použity 

především poznatky plošného měření metodou velmi dlouhých vln (VDV) a magnetometrie. Detailní 

informace o strukturně-geologických poměrech v klíčové části lokality, v oblasti pramenů Rafael a 

Michael, poskytla měření na opěrném příčném profilu P200, kde byla použita mělká refrakční 

seismika (MRS) a multielektrodová odporová metoda (MEM), v obou případech s hloubkovým 

dosahem kolem 20 m.  

Hlavní indikace zjištěné geofyzikálním měřením, zobrazené v Příloze XXIII jsou následující. Měřením 

metodou VDV byly zachyceny tři výrazné vodivé linie směru SSZ – JJV a několik kratších linií směrů 

JZ – SV až Z – V. Magnetometrické měření spolu s výsledky metody VDV indikovalo v severní části 

lokalitu tektonizovaného litologické rozhraní převládajícího směru JZ – SV, které odděluje dva typy 

podložních hornin s odlišnou magnetickou susceptibilitou. Metoda mělké refrakční seismiky odhalila 

na opěrném profilu P200 přítomnost tektonicky porušených zón v blízkosti metráží 22, 138 a 170, 

současně byla zjištěna hloubka skalního podloží kolísající od 2 do 4 metrů. Směrem k nižším částem 

území se mění charakter kvartérních uloženin od hlinito-kameniých k jílovitým. Multielektrodovou 

odporovou metodou byly indikovány na opěrném profilu strmé zóny o nižším odporu, patrně 

tektonické poruchy, v metrážích 24, 100, 133 a 147.  

Tektonicky porušené zóny, zjištěné multielektrodovým odporovým měřením na opěrném profilu , 

zčásti korelují s místy snížených rychlostí šíření seizmických P – vln (mělká refrakční seismika). 

Současně těmito místy nebo v jejich blízkosti probíhají výrazné vodivé linie, zjištěné metodou velmi 

dlouhých vln. Po vložení těchto linií do mapy izolinií, znázorňující koncentrace ekvivalentního uranu 

(Příloha XXIV a XXV), byla zjištěna jejich dobrá korelace i s místy zvýšených koncentrací uranu. 

Přímo na zjištěných liniích nebo v jejich blízkosti se nacházejí i zjištěné prameny, případně mokřiny.  

Tektonizované litologické rozhraní JZ – SZ směru spolu s dalšími poruchami, zachycenými metodou 

VDV, podmiňuje blokovou stavbu lokality s naznačenými tektonickými posuny na liniích směru SSZ 

– JJV. Toto rozhraní je také významné hydrogeologicky, neboť tvoří těsnící horizont. Na SZ od něj již 

žádné radioaktivní prameny nevyskytují.  

Souhrnná interpretace, která navzájem koreluje všech pět geofyzikálních metod, umožnila vytvoření 

poměrně dobré představy o geologických a strukturních poměrech lokality Andělské prameny. 

Z geologického pohledu je významná přítomnost dvou typů podložních krystalinických hornin, 

vzájemně oddělených tektonizovanou strukturou směru JZ – SZ. V jižní části, podle geologických 

map i našeho odkryvu, se ve dně antropogenního kráteru nacházejí jizerské ortoruly. Typ magnetičtější 

horniny, nalézající se v severní části zájmové plochy, nelze na základě provedeného geofyzikálního 

měření zhodnotit. V důsledku zakrytí loka lity větší mocností kvartérních uloženin a nepřítomnosti 

výchozů je pro nás informace o typu podložní horniny v sz. sektoru plochy utajena. Pravděpodobně to 

ale je do ortorul zavrásněná drobná kra prekambrických fylitů a svorů, které byly vymapovány 
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severovýchodně od lokality ve vzdálenosti asi 500 m (server http://mapy.geology.cz, Křovák), 

mívající obecně vyšší podíl paramagnetických minerálů než ortoruly. Z hydrogeologického hlediska 

hrají klíčovou roli zjištěné vodivé tektonické struktury, kterými jsou napájeny vývěry Andělských 

pramenů, z nichž většina se nachází přímo na těchto strukturách nebo v jejich těsné blízkosti.  

9.4.7 Emanometrie 

Výsledky emanometrie poskytly oproti jiným použitým metodám dosti málo údajů. Důvodem je 

zejména charakter pokryvu a výška hladiny podzemní vody na velké části území. Ve východní části 

profilu směrem na západ aktivity radonu mírně narůstají s přibližováním k tektonické struktuře 

Rafaela. V jeho blízkosti je však již profil značně zatěsněn jílem a tudíž nepropustný. Drobné 

maximum (50 Eman = 185 Bq/l radonu) bylo zachyceno zhruba na úrovni pramene Rafael. Ve vyšších 

metrážích již nebylo možné měřit z důvodu vysoké hladiny podzemní vody. Výsledky emanometrie 

jsou uvedeny v příloze XXVI. 

9.4.8 Mocnosti rašeliny 

Pro případné balneologické využití byla také změřena mocnost rašelinného pokryvu a vypočítány její 

geologické a technologické zásoby. Rašelina se v různých mocnostech vyskytuje na převážné části 

území. Nejvyšších mocností (více než 1 m) dosahuje na místě radioaktivních rybníčků (vývěr 

Samuel), druhé významné těleso leží pod vývěrem Rafael.  

Celkové geologické zásoby jsou 8819 m
3
. Pro výpočet technologických zásob peloidu byla zvolena 

nejmenší využitelná (bilanční) mocnost 30 cm. Celkové technologické zásoby v tělese bilanční 

mocnosti jsou 4314 m
3
 rašelinného peloidu. Mapa izolinií mocnosti rašeliny je uvedena v Příloze 

XXVII; bilanční těleso je zobrazeno odstíny modré barvy. 

9.4.9 Měření průtoků 

Z měření průtoku pramenů a průtoku na povrchových tocích v lokalitě byl vypočítán celkový průtok 

zkoumaného hydrogeologického systému, podíl pramenů na odtoku z vodivých struktur a také jejich 

podíl na celkovém průtoku na lokalitě ke dni 30.9.2011. Prameny byly k hydrogeologickým 

strukturám přiřazeny na základě korelace jejich geografické pozice s výsledky a interpretace 

geofyzikálního průzkumu.  

Celkový průtok lokality je 0,3053 l/s. Hlavní hydrogeologickou strukturou je zlomová linie pramene 

Rafael. Její celkový průtok je 0,275 l/s, z toho vlastní vývěr Rafael s průtokem 0,16 l/s tvoří 52,4 % 

podíl na celkovém průtoku lokality. Nejaktivnější pramen Michael s průtokem 0,00584 l/s má na 

celkovém průtoku pouze 1,9 % podíl. Shrnutí výpočtu procentuálních podílů odtoku z vodivých 

struktur jednotlivých vývěrů je v Příloze XXVIII a schematická tabulka je v Příloze XXIX. 
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10 Diskuze  

Jiné minerálky, jako například kyselky, se snadno rozpoznají chutí či podle emanování CO2. Železnatý 

pramen je charakteristický červenohnědým zabarvením okolí vývěru způsobeným vysráženým 

železem a tedy je možno jej detekovat vizuelně. Zatímco objevení takovýchto typů minerálních vod 

mohlo být dílem náhody, k objevení radioaktivních minerálních vod je jedinou cestou systematický 

průzkum a radiometrické stanovení radonu. Důvodem je, že radon není vidět ani cítit.  

Vyhledáváním radioaktivních pramenů se naše výzkumná skupina začala zabývat od roku 2005. 

Systamatické vyhledávací akce byly realizovány v již v oblastech orlicko - sněžnického krystalinika a 

v Krkonoších. Poslední dvouroční průzkumná akce, jejíž výsledky shrnuje tato diplomová práce, 

proběhla v severní části Jizerských hor a opět potvrdila vazbu radioaktivních minerálních vod na 

ortoruly (v tomto případě jizerské ortoruly). Do té doby se v České republice vědělo jen o několika 

pramenech s charakteristikou radioaktivní minerální vody. Tyto předchozí průzkumy konstatují, že 

prostorové rozmístění radioaktivních pramenů je velice nerovnoměrné a že určení společných 

geologických a chemických parametrů mezi jednotlivými prameny je nejasné. Objevení závislostí 

výskytu pramenů na prostředí se jeví prozatím jako problematické. Tyto závěry prokazuje i náš 

průzkum. Lipanský (2007) uvádí, že jako bezcenné se jeví mapy radonového rizika (Barnet a kol. 

1998) i mapy chemismu minerálních vod (Zoubek 1998). Navrhnuté plošné vyjádření radioaktivity 

vod Przylibským (2005) se i při vyhledáváni radioaktivních pramenů v oblasti Lázně Libverda – 

Świeradów - Zdrój ukázalo jako značně nevhodné. Po provedené chemické analýze a průběžném 

měření konduktivity radioaktivních minerálních vod v oblasti Lázně Libverda – Świeradów Zdrój se 

došlo k závěru, že tyto radioaktivní minerální vody nevykazují žádnou chemickou pozoruhodnost, jsou 

velice málo mineralizované a studené. Tím se opět potvrdil negativní výsledek Lipanského (2007) při 

snaze o nalezení závislosti aktivity vod na chemických ukazatelích.   

Na lokalitě Andělské prameny byly jednotlivé vývěry detailněji sledovány – průběžně byly měřeny 

jejich aktivity a průtoky. Výsledkem měření bylo, že mezi objemovou koncentrací radonu a výší 

průtoků je přímo úměrná závislost. V září 2011 byl vodní stav na pramenech výrazně vyšší než 

v ostatních měsících, kdy probíhal průzkum a objemová koncentrace radonu výrazně stoupla. Opačný 

trend byl zaznamenán na dílčích vývěrech (HMÚ- 1 a 7) prameniště Svatý Vojtěch v Krkonoších  

(Goliáš a kol. 2010).    

Jak již bylo zmíněno, prostorové rozmístění pramenů radioaktivních minerálních vod je velice 

nerovnoměrné a výskyt pramene s vysokou aktivitou nelze předurčit tzv. od stolu, ale je nutná 

primární mapová příprava s cílem vytipovat lokality s největším potenciálem. Klíčová je pak fáze 

terénního průzkumu. Při terénním vyhledávání radioaktivních vývěrů na území Lázně Libverda – 

Świeradów Zdrój byla použita metoda indikačního měření dávkového příkonu gama. Tato metoda 

spočívá v závislosti aktivity radonu ve vodě na příkonu gama záření tohoto vodního zdroje. Ze 

závislosti gama aktivity vývěru (po odečtení pozadí) na koncentraci radonu v této vodě je velice dobře 
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patrná přímá úměra, jak ukazuje graf na Obr. 32. Výše gama aktivity vývěru je tedy vysoce 

potenciálním parametrem pro nalezení radioaktivního minerálního pramene.   

Polští kolegové tuto metodu na svém území nepoužívají a radioaktivní prameny vyhledávají tzv. 

"na blind". Z důvodu prokázání výhody použití metody indikačního měření dávkového příkonu gama 

byla vyhotovena statistika měřených aktivit a počtu pramenů nalezených pomocí indikačního měření 

gama aktivity (obr. 33) a hledáním tzv. "na blind“ (obr. 34). Jako zdroj dat při vytvoření histogramu na 

obr. 34 sloužila data nalezená v článku Adamczyka a Bilecka (2006). Z histogramu na obr. 33 je vidět 

výrazné potlačení nízkých hodnot v rozmezí 0-200 Bq/l oproti histogramu na obr. 34. Z tohoto důvodu 

metoda indikačního měření gama aktivity výrazně šetří čas a energii průzkumného týmu a je vhodná i 

pro průzkum poměrně rozsáhlých oblastí. Tato metodika se vyvíjí od prvních vyhledávacích 

průzkumných pracích v oblasti orlicko-sněžnické klenby. Především díky této metodice jsme mohli 

prozkoumat (snad) veškeré perspektivní lokality v oblasti Lázně Libverda – Świeradów Zdroj o 

rozloze 10 x 16 km.   

Jak vyplývá z geofyzikálních měření, radioaktivní vody, nacházející se na Andělských pramenech jsou 

jednoznačně vázány na tektonické struktury. Z důvodu, že tyto tektonické struktury jsou geologicky 

poměrně mladé a tedy vznikaly v období, kdy už nedocházelo k cyrkulaci hydrotermálních roztoků, 

aktivační teorie Wathna (1987) se nejeví jako použitelná.  

Při technických pracích (obnažení dna kráteru v těsné blízkosti vávěrů) byla zastižena a vzorkována 

výplň tektonické struktury odkryté v ortorule. Stanovením radionuklidů ve vzorku této výplně byly 

zjištěny vyšší obsahy radionuklidů U i Ra oproti hornině čerstvé. Porušená radioaktivní rovnováha (Ra 

více než U) svědčí buď o vyloužení U či spíše o přínosu Ra. Toto výplň má rovněž zvýšený koeficient 

emanace. Z tohoto důvodu se z dosud publikovaných aktivačních teorií jeví jako nejvíce použitelná 

teorie "o difúzi a iontové výměně" (Wood a kol. 2004). Pokusy Wooda (2004) byly bohužel 

prováděny pouze pro aktivity max. 416 Bq/l, tyto hodnoty jsou na Andělských pramenech 

mnohonásobně překročeny. 

Dále proti této teorii hovoří relativně blízký výskyt uranové mineralizace na Pobiednej, nacházející se 

na polské straně území ve vzdálenosti přibližně 2 km. Na poruchových zónách v ortorule zde byly 

popsány přímo uranové minerály (Mochnacka a Banaś 2000). Na této lokalitě (kterou jsme navštívili) 

se v haldovém materiálu mimo ortorul vyskytují často také úlomky tmavých hornin (biotitických 

pararul či chloritických fylitů). Ty mohly tvořit geochemickou bariéru při migraci uranu, který se pak 

na tomto místě akumuloval. Podobná hornina (i když indikovaná pouze geofyzikálně) se vyskytuje 

právě i na lokalitě Andělských pramenů. Ta mohla rovněž tvořit geochemickou bariéru příznivou pro 

srážení uranu. Také mohla být při tektonických pohybech částečně zavlečena i do výplně tektonických 

struktur, kde posléze mohlo také dojít k akumulaci U-mineralizace. Z tohoto důvodu lze předpokládat, 

že je na této lokalitě voda aktivována stykem s U-mineralizací nacházející se ve výplni puklinového 

kolektoru a nikoli pouze stykem s výplní této struktury aktivované radionuklidy subrecentně jak 

předpokládají Wood (2004) a Gainon (2007). Bohužel je nutné říci, že tato primární uranová 
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mineralizace je našim očím skryta pod mocným kvartérním pokryvem a její přítomnost můžeme 

předpokládat pouze na základě nepřímých indícií a analogie. Vytvoření průzkumného vrtu je 

nevhodné kvůli nebezpečí poškození hydrogeologického systému.  

 
         Obr. 31 Závislost aktivity radonu ve vodě na příkonu gama záření po odečtení přirozeného pozadí 

 

 

Obr. 32 Statistika měřených pramenů a zjištěných aktivit – 

metoda indikačního měření gama aktivity (Lenka Hrušková)  

 

Obr. 33 Statistika měřených pramenů a zjištěných aktivit – 

metoda na „blind“ (Adamczyka a Bilecka 2006)  
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11 Závěr 

Touto prací bylo potvrzeno předpokládané nalezení radioaktivních minerálních vod v oblasti výskytu 

jizerských ortorul. Nalezeno zde bylo celkem 20 pramenů, jejichž objemová aktivita převyšuje 

hodnotu 1500 Bq/l a tudíž se jedná o radioaktivní minerální vody definované lázeňským zákonem. 

Většina vývěrů radioaktivních minerálních vod byla nalezena na lokalitě Andělské prameny, které se 

nacházejí v blízkosti Nového Města pod Smrkem. Na této lokalitě se nachází celkem 10 vývěrů 

s objemovou aktivitou nad 1500 Bq/l 
222

Rn. Rovněž zde byl nalezen pramen Michael, jehož objemová 

aktivita (6215 Bq/l) přesahuje hodnoty všech dosud objevených přirozeně vyvěrajících pramenů 

v oblasti krkonošsko – jizerského krystalinika. Z důvodu významnosti této lokality byly Andělské 

prameny detailně prozkoumány pomocí geofyzikálních metod a těmito měřeními byla zjištěna 

geologická a strukturní stavba, která je kryta glaciálními sedimenty. Výsledky jednotlivých 

geofyzikálních metod navzájem velice dobře korelují.  

Dva vývěry Michael a Rafael v lokalitě Andělské prameny byly podchyceny k balneologickému 

užívání. Pramen Michael je pravděpodobně v současné době nejaktivnější veřejně přístupný pramen 

na území České republiky. Průtok je sice poměrně dost nízký, ale koncentrace 
222

Rn (6215 Bq/l) je 

dokonce vyšší než koncentrace 
222

Rn v proslulých jáchymovských koupelích, kde se aktivita pohybuje 

okolo 4500 Bq/l. Pramen Rafael je podle serveru www.estudanky.cz nejnavštěvovanější radioaktivní 

studánka v České republice, důvodem může být jeho snadná přístupnost. Radioaktivní jezírko Samuel 

poskytuje možnost vyzkoušet si aplikaci radonu formou koupele. Z důvodu výskytu rašelinného bahna 

(peloidu) a poměrně nízké teploty 10,5°C (červen 2011) je možnost kombinovat účinky radonu (2834 

Bq/l), chladového stresu (princip terapie lazeňského genia Vincenze Priessnitze) a léčivého vlivu 

rašelinného bahna.  

Již dnes je lokalita velice známá a oblíbená u obyvatel Nového Města p. Smrkem a dalších blízkých 

sídel. K popularizaci přispěl článek, který se objevil v místním tisku. Za ozdravujícími účinky těchto 

vod cestují i klienti Lázní Libverda. Místní lázeňský lékař MUDr. Tomáš Kilian je příznivě nakloněn 

této radioaktivní léčbě a doporučuje ji svým pacientům.  

Na radiohydrogeochemickém průzkumu se aktivně podílela celá řada studentů i dalších pracovníků. 

Studenti získali mnoho praktických dovedností při pohybu v terénu a osvojili si základy terénních 

geofyzikálních a hydrogeochemických metod. Zároveň společný pobyt s neodbornou veřejností 

podnítil studenty k popularizaci geovědních otázek a přinesl radost z týmové práce. 

V současné době probíhá vyhledávání pramenů radioaktivních minerálních vod v západněji ležící 

perspektivní geologické oblasti Chrastava – Bogatynia tvořené jizerskou ortorulou a jejími 

kontakty s krkonošsko-jizerským plutonem a parasérií.  

Vyhledávání radioaktivních pramenů má nepochybně význam pro možnosti balneologického využití, 

z vědeckého hlediska je však mnohem zajímavější, že lokality mohou posloužit k rozluštění otázek 
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spojených s aktivací vod radonem. Lokalita Andělské prameny je z odborného hlediska velice 

významným nálezem s vysokým potenciálem pro další odbornou činnost.  
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