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Abstrakt
Tato práce shrnuje poznatky o minerálních vodách v okolí Skalná – Bad Brambach. Ve městě
Bad Brambach jsou radonové lázně, které zde fungují od roku 1912. Pramen Wettinquelle je
jeden z nejsilnějších radonových pramenů na světě.
V okolí Skalné se nachází anomální množství uranu, které se tu ovšem vyskytuje v tak malých
částečkách, že je netěžitelné. Radon je produktem rozpadové řady U238.
Ve zkoumané oblasti se nachází i NPR Soos, který je známý mofetami, ale nachází se zde i
takzvaný křemelinový štít což je vyschlé slané jezero obsahující rozsivky.
Oblast Nového Kostela, je oblast s nejčastějším výskytem zemětřesení v České republice.
Několik zemětřesných rojů bylo zaznamenáno i zdejším obyvatelstvem. Poslední
zaznamenaná zemětřesná aktivita byla v roce 2011.
Nachází se zde i několik dalších lázeňských měst- Františkovy lázně, Mariánské lázně,
Karlovy Vary a další radonové lázně, které už jsou ale trochu dále, Jáchymov.

Summary
This paper summarizes the findings of the mineral waters around Skalná - Bad Brambach. Bad
Brambach are radon spa that work here since 1912. Source Wettinquelle is one of the strongest
radon springs in the world.
Around Skalná is anomalous quantities of uranium, however, that there occurs in such small
particles that netěžitelné. Radon is a decay product of U238 series.
Within the study area is also NPR Soos, who is known moffetes, but there also are so-called
diatomaceous peak which is a dry salt lake containing diatoms.
Area of the Nový Kostel is the area with the most frequent occurrence of earthquakes in the
Czech Republic. Several earthquake swarms were recorded as well as the local populations.
Recent earthquake activity has been recorded in 2011.
There are also several other spa municipal Františkovy lázně, Mariánske lázně, Karlovy Vary
and other radon baths, which already are but a little further, Jáchymov.
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1. Úvod
Český masiv vznikl při varijské orogenezi, součástí českého masivu bylo i saxothuringikum
kam spadá i oblast Ašského výběžku. Můžeme zde nalézt velké množství tektonických poruch,
jako jsou např. Litoměřický zlom, Mariánsko-lázeňský zlom, Ohárecký rift. V oblasti
saxothuringika nacházíme i stopy vulkanismu. Zástupci vulkanismu v této oblasti jsou
Doupovské hory, Železná a Komorní Hůrka.
Oblast Nového kostela je známa svými zemětřesnými událostmi. Obyvatelstvem zde bylo
zaznamenáno několik menších zemětřesení. V NPR Soos, které je známe především tím, že se
zde vyskytuje tzv. Křemelinový štít, zde můžeme nalézt několik minerálních pramenů, ale i
vývěry suchého CO2.
Oblast je známá i minerálními vodami zde se vyskytujícími. Velká část těchto pramenů se
využívá k léčebným účelům. Mezi nejznámější prameny patří Vřídlo v Karlových Varech.
Velká část minerálních pramenů v Karlových Varech má teplotu vyšší než 50 °C. Dále z
lázeňských měst můžeme jmenovat Mariánské lázně, Františkovy lázně. Na německé straně
Bad Brambach, Bad Elster. Jak na české tak německé straně se nacházejí radonové lázně. V
Česku to jsou lázně Jáchymov v Německu lázně Bad Brambach. Oboje lázně fungují od roku
1912. Pramen Wettinquelle je jeden z nejsilnějších radonových lázní na světě. Obsahuje 30
kBq/l Rn. Lečí se zde především revmatologické problémy.

2. Popis území
2.1 . Geomorfologie
Oblast Skalná- Plesná a Aš orograficky leží ve Smrčinách a západní části Halštrovských hor.
Morfologický ráz je ovlivněn strukturně- geologickou stavbou a dlouhodobým větráním
hornin.
Původní parovina, založená v závěru variské orogeneze jako epihercynská platforma, byla v
třetihorách narušena opakovanými pohyby, za vzniku poklesů a zdvihů. Zbytky třetihorní
paroviny se zachovaly v různých výškových polohách a různých stupních denudace. Místy byl
méně pokleslý kaolinický podklad větráváním obnažen a kaolinické zvětraliny se průmyslově
těží.
Současná podoba území představuje mírně zvlněnou pahorkatinu, ze které ojediněle vystupují
petrograficky odolnější horniny s nejvyšším bodem asi 1 km sv. od Aše (Háj – 758 m n.m.) na
území města Aš probíhá přes zájmovou oblast pruh odolnějších ortorul směru V-Z.
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Severní část úseku Aš náleží povodí řeky Sály. Oblast odvodňují potoky Lužný, Hranický,
Bílý Halštrov a Rokytnice.
Jižní část úseku Aš a celý úsek Skalná – Plesná náleží povodí řeky Ohře, která pramenní ve
Smrčinách. Pozvolné svahy Smrčin jsou na okraji chebské pánve přerušeny mladšími zlomy.
Hlavními přítoky řeky Ohře jsou Libský potok, Ostrožský, Hazlovský, Stodolský, říčky Sklaná
a Plesná.

2.2 Regionální geologie
Sasko- durynská oblast nebo také saxothurigikum, tvoří sever a severozápadní část českého
masivu. Saxothuringikum byl samostatný mikrokontinent. V Německu se noří pod platformní
pokryv v permokarbonských, mezozoických až kvartérních sedimentů u nás pod křídou a
terciérem. Hlavní etapa vzniku příkrovů končí již v karbonu, pak v této oblasti vzniká
především uhlí.V této oblasti se vyskytuje i magmatismus, nejčastěji granitoidní, který má
cykly např. kadomský, kambro- ordovický a variský. V saxothuringiku máme 3 strukturní
patra: subparaautochton, paraautochton ( smrčínská oblast) a svrchní alochtonní jednotky.
Ohraničení saxothuringika na JZ zlomová zóna Bray Fault, na SZ se stýká s Rheickou suturou,
na SV jsou to střižné zóny ( moravsko- slezská násunová zóna) a JV je to tepelská sutura. SDO
členíme na několik častí. Krušnohorskou jednotku, krušnohorský pluton, smrčinské
krystalinikum, lugikum. Smrčínské a krušnohorské krystalinikum tvoří elevací tzv.
Krušnohorsko – smrčínské antiklinoriuum, které navazuje v Německu na vogtlandské
synklinorium.
2.2.1 Smrčinské krystalinikum
na SV je ohraničené chebskou pánví. Horniny zde nacházíme např. Ortoruly, migmatity,
horniny z jáchymovské a azberské skupiny. Metamorfní stupeň smrčínského krystalinika je
vyšší na S než na J. V jádru krystalinika je smrčínský pluton, který kontaktně postihuje většinu
okolních členů krystalinika. Centrální část plutonu odpovídá biotitickému a porfyrickému
granitu. Ten směrem nahoru přechází do dvojslídného až muskovitického granitu. Směrem k
SV se napojuje na pluton karlovarský.
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2.3 Hydrolgeologie
Nachází se zde řeka Sála a Ohře. V této oblasti se vyskytuje i množství potoků. Mezi něž patří
např: Rokytnice, Lužní potok, Hraniční potok, Bílý Halštrov, tyto potoky přitékají do Sály. Do
Ohře přitékají potoky Pstruhák, Ostrožský potok, Hazlovský potok, Libský potok a Rokytník.
Na tomto území můžeme nalézt i velké množství pramenů.
Charakter a kapacita podzemních vod jsou dány geologickou stavbou území. Zvodnění
jednotlivých komplexů hornin je závislé na petrografickém složení hornin a také na tektonické
pozici daného území.
Primární úlohu v tvorbě zvodnělých systému hraje strukturně-geologická stavba území. Oblast
je tvořena metamorfity a magmatity předplatformního patra.
Charakteristickým znakem území je, že je zde přítomno množství hlubokých regionálních zón
tektonických diskontinuit. Obnovení pohybu těchto zon v terciéru, vytvořilo podmínky pro
vznik oslabených zón, doprovázených vulkanickou činností. V současné době jsou dozvukem
vulkanické činnosti vývěry CO2.
Rozvětralá a přípovrchově rozpojená zóna hornin krystalinika a metamorfitů různého stáří
tvoří hydrogeologicky jednotný zvodnělý systém (Krásný 1978). Mocnost zvodnělé vrstvy se
pohybuje od několika málo metrů až po několik desítek metrů. Propustnost a transmitivita
zvodněné vrstvy záleží na petrografickém složení, morfologickém stupni ale i na tektonickém
porušení území. Voda zde proudí ve smíšeném průlinovém a puklinovém prostředí, které do
hloubky přechází v prostředí puklinové.
Smrčinský pluton byl postižen kaolinickým zvětráváním nepatrně. Jedná se o horninu z velké
části rozpukanou.
Prameny vystupující v žulové oblasti jsou suťové, vetšinou vázané na žulové zvětraliny.
Kolísá jim teplota, ale i vydatnost, proto je těchto pramenů poměrně málo. Po chemické
stránce podzemní vody smrčinské žuly představují natrium – kalcium – bikarbonátový typ.
Kromě petrografického složení, závisí propustnost i na tektonických poruchách. Příznivé pro
oběh podzemních vod je křížení zlomů. Na toto křížení jsou zde vázány minerální prameny v
Doubravě a Dolních Pasekách.
Byl zde prováděn radio-hydrochemický průzkum. Bylo odebráno celkem 83
vzorků. Zkoumal se obsah uranu a radia ve vodě. Z výsledku vyplynulo že 92% vzorků mělo
vyšší obsah uranu než je obvyklé. U radia to bylo pouhých 5%. Zkoumaná oblast z hlediska
radioaktivních látek ve vodě byla hodnocena jako negativní a tudíž z nich nemůžeme
vyvozovat závěry ohledně výskyt radioaktivních surovin.
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2.3.1 Minerální prameny
celkové množství rozpuštěných pevných látek (z anglického překladu total dissolved solids se
používá zkratka TDS) v minerálních vodách

se pohybuje od 70 do 23500 mg/l (Dietl

1942,Myslil – Václ 1966, Pačes 1974, Carlé 1975, Kolářová - Myslil 1979, Egerter et al
1984). Nejvyšší koncentrace od 2000 do 23500 mg/l jsou většinou v Na-SO4-Cl-HCO3
vodách v lázních v Karlových Varech, Mariánských lázních a kolem Františkových lázní. NaSO4-Cl minerální vody jsou popsány jako terciérní vody (Myslil a Václ 1966, Pačes 1974,
Dvořák 1990). Mimo tuto oblast existují pouze málo mineralizované Ca-Mg-HCO3 vody s
70-1000mg/l TDS a 1200 – 2000 mg/l rozpuštěného CO2. V důsledky jejich vysokého obsahu
CO2 vody rozpouští hlavně Ca2+ a Mg2+ kationty z přilehlých skal. Vznikají především CaMg-HCO3 vody
V Karlových Varech je většina pramenů s teplotou vyšší jak 50 °C. Prameny pod 50 °C mají
spíše projímavější účinky, u těch s teplotou nad 50 °C je to naopak.
Přehled pramenů v ostatních lázeňských městech
1. Jáchymov
pramen Curie- aktivita radonu 5 kBq/l, teplota 29 °C
pramen C1 – aktivita radonu 11 kBq/l,teplota 29 °C
pramen Běhounek – aktivita radonu 10 kBq/l, teplota 36 °C
pramen Agricola – aktivita radonu 20 kBq/l, teplota 29 °C
2. Mariánské lázně
Křížový pramen
obsah CO2 2896 mg/l, mineralizace 9600 mg/l,
Jeden z nejslavnějších a nejstarších pramenů
Ferdinandův pramen
obsah CO2 2 508 mg/l, mineralizace 10 810 mg/l
Má sedm vývěrů, pro pitnou léčbu se užívá Ferdinand I. Stáčí se do lahví jako stolní voda
Excelsior
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Lesní pramen
Obsah CO2 2 631 mg/l, mineralizace 3 620 mg/l, vydatnost 15 l/min.
Vyvěrá v klasicistním pavilonu v severní části města. Pítko je na budově Nových lázní.
Ambrožův pramen
Obsah CO2 2 420 mg/l, mineralizace 630 mg/l

Rudolfův pramen
Obsah CO2 2 444 mg/l, mineralizace 2 160 mg/l

Karolinin pramen
Obsah CO2 2 600, mineralizace 1 690 mg/l

Mariin pramen
Obsah CO2 2 864 mg/l, mineralizace 290 mg/l
Vyvěrá v blízkosti Centrálních lázní, je to ve skutečnosti mocný vývěr plynu (99,7% CO2),
který se druhotně rozpouští v povrchové vodě. Pro charakteristický zápach po stopách
sirovodíku se mu říkalo Smradlavý.
3. Karlovy Vary
Vřídlo
Teplota 73,4°C, obsah CO2 400 mg/l
Tento pramen je na území České republiky nejteplejší. Voda je pro pitnou kúru přivedena do
pěti pramenních váz ve Vřídelní kolonádě.
Pramen Karla IV.
Teplota 64°C, obsah CO2 250 -450 mg/l
Dle staré pověsti si právě u tohoto pramene léčil své postižené údy sám zakladatel lázní, císař
a král Karel IV. Nad pramenní vázou je umístěn reliéf „Objevení pramenů“.

6

Pramen Zámecký dolní
Teplota 61°C, obsah CO2 600 mg/l,
Za pramenní vázou se nachází pískovcový reliéf znázorňující „Ducha pramenů“.
Pramen Zámecký horní
Teplota 61°C, obsah CO2 600 mg/l
Pramen Tržní
Teplota 62°C, obsah CO2 500 mg/l
Podle starých zápisů ze 16. století stávaly pravděpodobně v těchto místech první karlovarské
lázně.
Další karlovarské prameny : Mlýnský pramen, Libušin pramen, pramen knížete Václava I.,
pramen knížete Václava II., Rusalčin pramen, Skalní pramen, pramen Svobody, pramen
Sadový, pramen Dorotka, pramen Štěpánka a Hadí pramen. Pramenů se zde vyskytuje
mnohem více, přibližně 60.
4. Františkovy lázně
Františkův pramen
Obsah CO2 1 000 mg/l, mineralizace1 359 mg/l
Nejznámější pramen, znám již před rokem 1400, ale zachycen byl až v roce 1793. Pojmenován
pro prvním rakouském císaři Františku I.
Glauber I
Obsah CO2 2 417 mg/l, mineralizace 8332 mg/l

Glauber II
Obsah CO2 1 441 mg/l, mineralizace 5 419 mg/l

Glauber IV
Obsah CO2 1 534 mg/l, mineralizace 20 052 mg/l
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Luční pramen
Obsah CO2 2 568 mg/l, mineralizace 3 443 mg/l

Z dalších pramenů můžeme jmenovat pramen Natálie, Sluneční, Solný pramen, Železnatý
pramen, pramen Žofie. Ve Františkových lázních jsou i prameny určené k balneologickým
procedurám. Jsou to prameny Lusiin, Studený, Nový, Cartellieri, Nový Kostelní, Císařský,
Adler, Glauber III., Marian, Stanislav.

3. Vyhledávací práce na radioaktivní suroviny
v této oblasti probíhal geologický průzkum na radioaktivní prvky, přesněji na to zda se zde
nachází a v jakém množství a zda je ho možné ho těžit. Jednalo se o uran. Nacházelo se zde
anomální množství uranu, anomální množství znamená, že normální pole expozičního příkonu
gama bylo překročeno více než 3 krát nebo bylo 3 násobně zvýšené koncentrace
radioaktivnívh prvků v půdě.
V tomto průzkumu byly anomálie rozdělené do dvou skupin a to na anomálie k přímému
ocenění a podle analogie. Rozdělení do těchto dvou skupin probíhalo na základě geologických
a geofyzikálních dat.
Zatímco v přímo ve smrčinském žulovém masívu a okolním krystaliniku žádné významnější
akumulace uranu nalezeny nebyly, stal se smrčinský masív díky vysokým klarkovým obsahům
uranu (6,1-9,4 ppm U, Lepka 1980) zdrojem drobných ložisek uranu v chebské pánvi,
podobně jako krušnohorská žula zdrojem uranu malých uranových ložisek v pánvi sokolovské,
resp. její hroznětínské části (Veselý 1984). Přímo na okraji chebské pánve jsou tak známa malá
ložiska uranu a projevy zrudnění na lokalitách Kopanina, Starý Rybník - Vonšov, Křižovatka a
Velký Luh. Projevy uranového zrudnění jsou vázány na neproduktivní ekvivalent hlavního
slojového souvrství, které nasedá bezprostředně na podloží budované navětralými granity.
Zvláštností je malé ložisko Velký Luh, kde je zrudnění vázáno na hydratované oxidy Fe a Mn
s drobnými sférulemi uraninitu ve tmelu železitých pískovců a slepenců na bázi tercierní
sekvence ( 1978).

3.1 Nerudní suroviny
jsou zde zastoupeny různými typy hornin. Nejčastěji se zde vyskytuje smrčínská žula, dále
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ortoruly a sedimentární horniny v oblasti Chebské pánve. Z těchto surovin byl těžen stavební
kámen a písek.

Nejkvalitnější je z těchto surovin smrčínská žula, která zde byla těžena v

několika lomech. Žula vyskytující se v této oblasti je velice kvalitní neboť je málo rozpukaná
a tektonicky málo porušená.
Jako stavební kámen byla těžena migmatizovaná, drobnozrnná ortorula. Též se tu těžil kvarcit
a kvarcitický fylit. Pro lokální potřebu se těžily i horniny svorového a fylitického složení. Tuto
skutečnost, o zde se vyskytující těžbě těchto hornin, nám dokazují malé lůmky, které můžeme
nalézt v této oblasti. Mezi další nerudní suroviny, které se v této oblasti těží, patří například
pokrývačská břidlice, která zde byla znehodnocena čočkami sekrečního křemene.
Skoro ze všech, tady se vyskytujících výchozů byl těžen křemenný val. Bohatě rozpukaný,
žilný křemen byl pro svou odolnost používán jako silniční štěrk.
Nejvýznamnější surovina, která se i současné době v této oblasti těží, je vildštejnský jíl. Těží
se mezi Skalnou, Vonšovem a Novou Vsí, tato oblast je hospodářsky velmi důležitá neboť se
zde těží vysoce kvalitní materiál, který je následně exportován do zahraničí. V této lokalitě se
těží jíl určený do keramického průmyslu. Tento keramický jíl se dělí do dvou skupin, které se
liší mineralogicky – petrologickým složením, chemickým složením a technologicky –
fyzikálními parametry. Tyto rozdílné parametry jsou dány rozdílnou matečnou horninou.
Pórovinové jíly jsou geneticky vázané na kaolinizaci smrčínské žuly. Vázné jíly vznikly
zvětráváním krystalických břidlic. Největší ložiska vazných jílu leží u velkých zlomů chebské
pánve.

4. NPR Soos
Národní přírodní rezervace Soos se nachází severně od Františkových lázní. Soos má rozlohu
221 ha a za NPR byla tato oblast vyhlášena v roce 1964.
Soos představuje rozlehlá slatiniště a rašeliniště, kde z mofet vyvěrá velké množství
minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý.
Unikátní je tato oblast tím, že se zde nachází tzv. křemelinový štít (vyschlé slané jezero
obsahující rozsivky). Jelikož v rezervaci panují unikátní podmínky, můžeme zde najít řadů
chráněných živočichů a množství mokřadních a slanomilných rostlin.
V NPR Soos je je i několik pramenů. Nalezneme zde například Císařský pramen, nacházející
se

nedaleko železniční zastávky Nový Drahov. Dále pramen Věra, který najdeme ve

stejnojmenném rašeliništi. Rezervace Soos je významná přítomností mofet ( vývěrů suchého
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CO2), které se nacházejí ve vytěžené části křemelinového štítu.

5. Bad Brambach
Bad Brambach je německá lázeňská obec nacházející se 6 km od českých hranic. Obec se
nachází v Německém okrese Vogtland. Léčí se zde radonem.

5.1 Historie Bad Brambach
První zmínky o Brambachu pocházejí z 15. století.
V roce 1812 byl objeven minerální pramen. Firma Schuller začala později prodávat vodu z
tohoto pramene pod názvem „Schillerquelle“. Později se výroba rozšířila, protože bylo
objeveny další prameny. Roku 1860 byl objeven pramen s názvem „Eisenquelle“. V roce
1910 byl objeven další pramen u kterého se ukázalo, že je posílen radonem. Tento pramen s
obsahem radonu je znám pod jménem „Wettinquelle“, někdy se mu říká i „Radonquelle“ Od
roku 1912 začal být využíván k léčbě, vznikly zde lázně a od roku 1922 město začalo využívat
lázeňského titulu (Bad- lázně). Další prameny byly objeveny roku 1930 a to „Oberen
Grenzquelle“ a „Unteren Grenzquelle“. Roku 1945 byli lázně pro veřejnost uzavřeny a nadále
byli využívány jako léčebna Sovětského svazu. V roce 1957 byla postavena hlavní lázeňská
budova.

5.2 Minerální prameny v Bad Brambach
V lázních Bad Brambach se nachází 5 státem uznávaných léčebných pramenů.
Wetinquelle (Wetinský pramen)
Vývěr pramene Wettinquelle v lázních Bad Brambach ( obr 1.).
Tento pramen vykazuje střední mineralizaci 1,79 g/l rozpuštěných látek a koncentraci CO2
2500 mg/l. Obsah radonu je 30,6 kBq/l (Glasser, Jordan, 1996). Patří mezi nejsilnější radonové
prameny na světě. Mezi další prvky, které se vyskytují v tomto pramení jsou: Na+, K+, Li+,
Mg2+ Ca2+, Ba2+, Fe2+, Br-,

I-

a jiné kationty a anionty. Nacházíme zde, ale i stopová množství

jiných prvků, např: Ag, As, Be, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Hg, Mo, Ni, Rb, Pb, Sb, Se Sn, U, V, Zn.
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Obr 1.
Průřez'' Wettinquelle ", Bad Brambach. A: trubka; (o průměru 1 m) B: nejvyšší hladina vody;
C: vodní nádrž, která je vyplněna v případě anomálií a déšťe; D:trubice pramene (o průměru 1
m) E: Okolní žulové horniny; 1: normální odtok vody, hladiny 1a; 2: odtok vody v případě
naplnění nádoby pro terapeutické účely s hladiny 2a ; G1: Gama sonda Horní
G1; G2: Dolní gama sonda G2; p: snímač tlaku pro záznam hladiny vody. Minerální voda v
trubce pramene je plná bublinek CO2 a radonu.
Ostatní prameny: Eisenquelle (Železný pramen)
Oberen a Unteren Grenzquelle (Horní a Dolní pramen)
Schillerquelle (Schilerův pramen)
Každý z těchto pramenů má svoje charakteristické složení a koncentraci minerálních látek.
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Radon je radioaktivní vzácný plyn, který je produktem rozpadu U 238. Výskyt uranu v
smrčínském krystaliniku, je příčinou obsahu radonu v pramenech v Bad Brambach. Jemně
dispergovaná mineralizace uranu v žule, je pravděpodobně výsledkem hydrotermální alterace
(Kampf et al., 1992). Uran se vyskytuje v malých a rozptýlených množstvích, to je důvod,
proč se zde uran netěží.

5.3 Léčba v Bad Brambach
Chemicky inertní zemní radioaktivní plyn radon byl použit v revmatologii poprvé na začátku
20. století. Radonové lázně v této oblasti mají více jak 100 letou tradici. Používají se zde dva
typy léčení:
a) pitné kůry- minerální vody se pro léčivé účely pijí pravidelně a dlouhodobě. Při
pravidelném užívání lze předcházet nedostatku minerálních látek a odstranit jejich nedostatek
v těle. Prameny v závislosti na složení minerálních látek pomáhají léčit záněty kloubů, potíže
se zažíváním, ledvinové potíže a potíže odvodných močových cest.
b) koupele- při koupelích vztlak vody odlehčí svaly a klouby a tak zmírní bolest. Učinná je
léčba radonem při zánětlivých revmatických onemocněních opěrného a pohybového ústrojí.
Radon má také pozitivní vliv na krevní oběh, na onemocnění dýchacích cest a kožní
onemocnění.

6. Radioaktivní prameny v okolí Skalné
Vývěry radioaktivních vod se vyskytují i na české straně brambašského výběžku a to v
krystaliniku budovaném smrčinskou žulou v okolí Skalné. Jsou to puklinové prameny
mělkých oběhů. Podle emanačních měření A. Zukrieglové z roku 1961 (in Kolářová 1965)
byly nejvyšší aktivity naměřeny severozápadně od obce Skalná v prameništi bezejmenného
potůčku na jv. svahu kopce Vogelherd (Obr. 2). Vyskytuje se zde skupina pramenů s aktivitami
až 578 Mj, tedy 7803 Bq/l 222Rn (1 Macheova jednotka = 13,5 Bq/l). I když tedy nedosahují
aktivity radonových pramenů v lázních Brambach, jsou to zcela jistě jedny z nejvyšších aktivit
na území ČR, hned po pramenech jáchymovských. Zvýšené aktivity vod byly zaznamenány i v
dalších pramenech v okolním krystaliniku a to v Horních Pasekách 187,5 Mj (2531 Bq/l) a
Mlýnu u Kyselky, kde má Sanering Quelle aktivitu 179,2 Mj (2419 Bq/l). Popisované vody
mají malé vydatnosti (setiny až tisíciny l/s), jsou slabě mineralizované (do 0,2 g/l) a patří k
natrium-kalcium-bikarbonát-sulfátovému, případně natrium-kalcium-sulfát-bikarbonátovému
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typu (Kolářová 1965). Radioaktivní vody u Skalné se vyskytují v pokračování chebského
poruchového pásma jv.-sz. směru, směřujícího pravděpodobně na Radimbad Brambach.
Hydrogeologické a tektonické poměry nevylučují možnost výskytu smíšených radonouhličitých vod i na tomto místě, na rozhraní krystalinika a tercierních sedimetů (Kolářová
1965).

obr 2. vývěry radonových vod sz. Od obce Skalná
obsahu radonu v MJ: 1- do 1 MJ, 2- 1 až 5 MJ, 3- 10 až 30 MJ, 4- 30 až 50 MJ, 5- 50 až 100
MJ, 6- 100 až 300 MJ, 7- 300 až 500 MJ, 8- nad 500 MJ, 9- obrysy území s vývěry
radonových vod, 10- vrstevnice, 11- polní cesty
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7. Tektonická činnost
Oblast leží u západní části oháreckého riftu.. Ohárecký rift patří ke kenozoickému trhlinovému
systému (Ziegler 1992). Rozšíření alpinské kůry vzniklo v eocén – oligocénní sedimentaci.
Tento vývoj byl doprovázen oligocén – miocenním alkalicko- basaltickým vulkanismem
(Kopecký 1979). v další tektonické fázi byl hluboký zlom ve směru SSZ -JJV znovu aktivován
od pliocénu až do současnosti. Poslední fáze je spojována s vulkanismem v oblasti
Oháreckého riftu. Vulkanismus byl typu olivín – nefelyt ( Šibrava, Havlíček 1980). Nejmladší
erupce zde vytvořili 2 kvártérní vulkány – Komorní Hůrku a Železnou Hůrku.
Dominantní tektonický prvek Oháreckého riftu je ZJZ – VSV Krušnohorský zlom, která
formuje Y- strukturu (obr 3.) spolu s Centrálním zlomem a Litoměřickým zlomem (Kopecký,
Štovíčková). Ohárecký rift je na některých místech překřížen mladšími SSZ – JJV poruchami.

Obr3. Y -struktura
Mezi tyto poruchy patří Mariánsko- lázeňský zlom a porucha Horní Slavkov a ještě několik
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dalších sekundárních poruch SSV-JJZ směru. (obr 4.)

obr 4. zlomy a poruchy v saxothuringiku

7.1 Zemětřesné roje
Za zemětřesné roje považujeme sekvence četných, mělkých a malých zemětřesných událostí.
Zemětřesné roje se obvykle vyskytují v sopečných oblastech, geotermálních polích a v
oblastech oceánských hřbetů. Vnitrodeskové zemětřesné roje bez aktivního vulkanismu se
vyskytují například v Keni, Rio Grande a také v západních Čechách. V těchto místech je
výskyt zemětřesného roje omezen na hluboké zóny, které umožňuji pronikání materiálu
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svrchního pláště do vrstev kůry, které jsou spojovány se vznikem rojů.
Seismická aktivita v severních Čechách, v oblasti Vogtland, se nachází v jižní části
seismoaktivní zóny Regensburg – Leipzig. Makroseismické zemětřesné roje jsou známy i ze
středověku, avšak lépe zdokumentovány začaly být až v 19. století. Termín zemětřesné roje
byl poprvé použit v roce 1875. Nejstarší zemětřesná aktivita byla zaznamenána v roce 1824,
kdy byla zaznamenána řada více jak 100 malých po sobě jdoucích zemětřesení. Výrazný
nárůst byl pozorován na přelomu 20. století, kdy byly některé silnější roje zaznamenány i
zdejším

obyvatelstvem.

Zemětřesení

na

přelomu

20.

století

probíhalo

v

letech

1897,1900,1903,1908. Jedině v roce 1908 byly zaznamenány kvalitní výsledky. Instrumentální
měření začala v roce 1903, kdy byly založeny pozorovací seismické stanice v Lipsku a na
několika dalších místech v Německu. V roce 196 začalo mikroseismické pozorování v oblasti
Vogtland.

7.2 Zemětřesné roje v ohniskové zóně Nového kostela
Oblast okolo Nového Kostela o rozloze přibližně 12*2 km, je oblast s nejčastějším výskytem
zemětřesení v České republice. V této oblasti bylo již několik malých zemětřesení i
zemětřesných rojů mezi největší zemětřesné roje patřili ty v letech 1985 – 1986, leden 1997,
srpen – prosinec 2000, 2008 a srpen až září 2011. Měří se P a S vlny a čas jejich příchodu. V
období 1991 – 2012 se v této oblasti vyskytlo více jak 18000 zemětřesných události, které se
vyskytly v ohniskové zoně Nového Kostela. Z analýzy těchto události jsme získali několik
informaci. Je známa hloubka hypocenter, která se pohybuje mezi 6 až 11 km pod povrchem.
Celou oblast můžeme rozdělit na 2 skupiny, na jižní a severní. V roce 2000 a 2008 byli
zemětřesné roje v jižní části a v letech 1997 a 2011 byly v severní části. Doposud největší roje
byly v letech 1985 – 1986, které byly na obou těchto částech. Těchto několik největších
zemětřesných rojů ukazuje rozmanitý vývoj a různou rychlost uvolňování energie, ale i dobu
aktivity roje. Některé roje ukazují postupné uvolňování energie. Délka trvání zemětřesných
rojů se liší. V letech 1985 -1986 to bylo 7 týdnů, 2000 přibližně 10 týdnů, 2008 přibližně 4
týdny a 2011 to byli pouze 2 týdny.

7.3 Vztah podzemních vod a průtoku plynu k seismické činnosti
Viditelné změny minerálních vod jako jsou například teplota vody či hydrochemie, byli
pozorovány u zemětřesných rojů v roce 1985/86 u pramenů v Bad Elster a Františkových
lázních, vzdálených přibližně 17 km od epicentra. Nastalo zde anomální zvýšení teploty až o
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3°C, místy až několik měsíců, místy pouze několik týdnů před začátkem zemětřesení.
Monitorování vody v Bad Brambach u pramene Wettinquelle v období 1989/99 zjistilo několik
anomálií, které trvaly několik dní a byli spojené s výskytem jednoho zemětřesení.
Minerální prameny s CO2 a mofety v západních čechách podle izotopových studií
pravděpodobně dodávají magma ze separované magmatické nádrže v hloubkách, kde se
nachází Moho rozhraní. Pozorovaný před-seismický pokles 3He/4He a současné zvýšení emisí
CO2 a hladiny podzemní vody má pravděpodobně původ v deformačních změnách spojených
s přípravnou fázi zemětřesných rojů. Při tomto výzkumu byli použity dvě metody. Monitoring
pramenních a půdních plynů (Sugisaki a Sugiura,1986). Pramenní plyny mají oproti půdním
výhodu, protože obsahují menší podíl kyslíku (Sugisaki et al., 1980). Nevýhodou může být, že
velmi malé obsahy plynů můžou být při zemětřesení maskovány vyššími toky plynu CO2.
Nevýhoda půdních plynů je spojena s těžbou plynů, což narušuje množství a složení půdních
plynů.
Při monitorování půdy byl sledován i 222Rn. Byl sledován i obsah a koncentrace CO2, což je
ale silně ovlivněno biogenní aktivitou, ale i meteorologickými podmínkami (Ineson et al,
1998,. Raich a Tufekcioglu, 2000; Andrews a Schlesinger, 2001;Maljanen et al., 2002).
Ovlivnění těmito podmínkami vede jak ke krátkodobým tak dlouhodobým změnám v
koncentraci CO2. Vzhledem k nízkému parciálnímu tlaku radonu, slouží CO2 jako jeho
transportní plyn (Durrance a Gregory, 1990; Míč a kol., 1991). Změny v koncentraci radonu
jsou tedy závislé na obsahu CO2 a dlouhodobé změny v koncentraci radonu nejsou odlišitelné
od CO2. Začaly se zde měřit i geochemické údaje pomoci čidla plynu. Toto čidlo je určené pro
dlouhodobější měření. V kombinaci s protiproudem radonu, teplotních a tlakových senzorů,
tento monitorovací systém určuje obsah CO2, 222Rn, teplotu, tlak vzduchu v intervalu 30
sekund. Stanice byla umístěna přímo v oblasti epicentra v západních Čechách. Cílem bylo
zjistit vztahy mezi kapalinou, plynem a jejich transport podél Mariánsko- lázeňského zlomu.

7.4 Distribuce plynu
Rozsah toku plynu je mezi 30 ml/h a více jak 30 m3/h volného plynu v mofetách a
minerálních vodách zkoumané oblasti. Nachází se zde 4 hlavní zkoumané oblasti uniku plynů.
1. Františkovy lázně, Chebská pánev.
Minimum je zde 85m3/h volného plynu, který uniká z hlavních mofet a pramenů Chebské
pánve v NPR Soos. Ve vřesovištích v parku Soos byla měření prováděna venku, v oblasti
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hlavního úniku plynu na 25 místech s vyšším množstvím plynu a na 15 menších lokalitách. Na
Bubláku, CO2 uniká koncentrované v malém prostoru o rozloze 3000 m2. Na 15 bodech byl
naměřen objem plynu na 28m3/h. Opakovaná měření jsou v tabulce číslo 1.
2. oblast východně od Mariánských lázní
únik volného plynu v minerálních pramenech v Mariánských lázních je odhadován na 100
m3/h pro 15 pramenů, pro 4 prameny je to 90 m3/h. Mofety Smraďoch, Prameny, Sirňak,
Podhorní vrch a minerální prameny v Nové Vsi a Čihané v oblasti SV od Mariánských lázní
produkují průměrně 20 m3/h volného plynu.
3. oblast kolem Konstantinových lázní
V této oblasti nejsou žádné mofety. Pramen, který má v průměru 2 m3/h volného plynu je
Prusíkův pramen.
4. Karlovy Vary
Termální prameny a CO2 výstupy jsou vázány na SSZ- JJV termální zonu, která je paralelní s
řekou Teplá. Vřídlo a Tržní pramen mají přibližně 266m3/h volného plynu. Celý tok CO2 v
hlavních pramenech je 356 m3/h (Vylita et al. 1991)
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tab 1. ( data jsou od O´Nions et al. 1989; TDS Kolářová a Myslil 1979) Tabulka ukazuje
hodnoty TDS (total dissolved solids), teplotu, poměr 3He/4He
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8. Závěr
Radon je na německé straně již dlouho využívaný v lázeňství. Radonové lázně v Bad
Brambach již mají více než 100 letou historii. V lázních se nejčastěji léčí revmatologické
onemocnění. Na české straně se o pramenech ví, ale nejsou nijak využívané. Jsou to pouze
malé prameny a zakládat u nich lázně by nemělo žádný význam.
Na českém území probíhali průzkumy na přítomnost radioaktivních látek. Uran se zde
vyskytoval v anomálním množství. Vyskytují se zde ovšem velmi jemné částečky, které jsou
netěžitelné. Dále se zkoumalo propojení uranu a obsahu radonu ve vodě. Tyto dvě věci mezi
sebou mají jisté propojení. Uran se v okolních horninách smrčínského krystalinika rozpadá
podle rozpadové řady U238 a tak se dostává do vody.
V okolí Skalné se vyskytuje několik pramenů s poměrně, na české území, vysokým obsahem
radonu. Jsou hned za prameny z Jáchymova, co se týče obsahu radonu. Další prameny na
českém území byli zaznamenány v Horních Pasekách a v mlýnu u Kyselky. Ovšem tyto
prameny mají vydatnost v desetinách litrů za sekundu.
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