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Abstrakt 

V letech 2012-2013 proběhl radiohydrogeochemický průzkum v oblasti Chrastava – Bogatynia 

spadající do lugické oblasti. Cílem průzkumu bylo vyhledávání a podrobnější výzkum radioaktivních 

vodních projevů, jejichž objemová aktivita splňuje minimální hodnotu 1500 Bq/l 222Rn. Hranice 

je dána lázeňským zákonem č. 164/2001 Sb., kdy tyto vody považuje za radioaktivní minerální vodu. 

Na tomto území bylo nalezeno 30 vodních projevů, které splňují hranici >1500 Bq/l 222Rn. 

Nejvýznamnější klastr je v Albrechticích u Frýdlantu. V blízkosti Kančího vrchu bylo nalezeno 

12 radioaktivních pramenů. Přímo v obci Albrechtice byl učiněn objev radioaktivní minerální vody 

bohaté rozpuštěnými solemi, a to prameny Soumar a pramen Matka. Nejvíce mineralizovaný pramen 

Soumar obsahuje více než 1 g/l rozpuštěných solí (voda hydrochemického typu Na-Ca-Cl s celkovou 

mineralizací až 1,5 g/l), v kombinaci s jeho aktivitou 222Rn převyšující hranici 1500 Bq/l.  

Dalším významným klastrem je okolí obce Nová Ves u Chrastavy, kde byl nalezen nejaktivnější zdroj 

z celého zkoumaného území, Mikulášský pramen, s aktivitou až 2821 Bq/l 222Rn. Mimo něj zde byly 

objeveny další tři radioaktivní vývěry. Byl zde také objeven pravděpodobný vývěr suchého CO2 

u obce Dolní Vítkov.  

Jako významná lokalita se ukázala i osamocená kra tanvaldského granitu v blízkosti Bedřichovky, 

kde byly nalezeny čtyři vývěry o aktivitě převyšující hranici 1500 Bq/l. 

Téměř všechny objevené vývěry byly nalezeny na jizerských ortorulách, rumburském granodioritu 

či tanvaldském granitu. Byl ovšem nalezen i jeden radioaktivní vývěr v granitu jizerském 

a to v blízkosti tělesa fojtských hybridních granodioritů. Tento vývěr, Nežádoucí pramen s aktivitou 

1535 Bq/l, je prozatím nejaktivnějším známým vodním projevem na území jizerského či libereckého 

granitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

A radiogeochemical exploration in the area of Chrastava - Bogatynia belonging into lugic region 

was conducted in the years 2012 - 2013. This exploration's objective was to search for and investigate 

radioactive water manifestations with radioactivity concentration reaching minimal value of 1500 Bq/l 

222Rn. This boundary is set in the spa law no. 164/2001 Sb. as a minimal radioactivity concentration 

for radioactive mineral water. In this area, 30 water manifestations were discovered meeting 

the boudary of >1500 Bq/l 222Rn. 

The most significant cluster is located in Albrechtice by Frýdlant. Close to Kančí vrch (Boar Hill) 

12 radioactive water springs were discovered. In the town of Albrechtice, a discovery of dissolved 

salts-rich radioactive mineral water was made, concerning springs Soumar and Matka. The most 

mineralized spring Soumar contains more than 1 g/l of dissolved salts (hydrochemical type Na-Ca-Cl 

water with total mineralization up to 1,5 g/l) combined with it's 222Rn activity surpassing 1500 Bq/l.  

Another significant cluster is located near the town of Nová Ves by Chrastava, where the most active 

source of the whole area, Mikulášský pramen (Mikulash Spring), with activity up to 2821 Bq/l 222Rn, 

was found. Another three radioactive water springs were found in this area. Also, probable dry CO2 

source was diwcovered near the town of Dolní Vítkov. 

Isolated floe of tanvald granite near Bedřichovka also proved significant. Four springs with activity 

surpassing 1500 Bq/l boundary were discovered there. 

Almost all of the discovered sources were found in jizera ortogneisses, rumburk granodiorite 

or tanvald granite. Nevertheless, there was also one radioactive water spring discovered in the jizera 

granite near the fojtka hybride granodiorite body. This manifestation, undesirable spring with activity 

1535 Bq/l, is currently the most active known water manifestation in the jizera or liberec granite area. 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Henry Becquerel jako první v roce 1896 pozoroval, lépe řečeno detekoval, ionizující záření. Nedlouho 

na to, v roce 1900, Frederick Dorn objevil plynný alfa zářič radon. Ionizující záření není cítit ani vidět, 

dá se pouze změřit. Nízké dávky ionizujícího záření se používají k léčebným účelům více než 100 let. 

U nás se léčba radioaktivní vodou využívá v Lázních Jáchymov.  

Radioaktivní (radonové) vody jsou balneology velice ceněny. V České republice se vyhledáváním 

radonem bohatých vod nejvíce zabývá skupina vedená Viktorem Goliášem z Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy. Vyhledávací průzkum na zdroje radioaktivních vod již proběhl v ČR na více 

místech. Jsou to: oblast orlicko-sněžnické krystalinikum, východní Krkonoše, v Jizerských horách, 

dále v oblasti Lázní Libverda – Świerdów-Zdrój a v terénu budovaném tanvaldským granitem mezi 

Libercem a Tanvaldem. Nyní probíhají výzkumy v okolí Skalné u Chebu.  

Tato práce se zabývá radioaktivitou vod, především samotným vyhledáváním jejich přírodních zdrojů, 

a to v Jizerských horách v oblasti Chrastava – Bogatynia. Cílem práce byl proto vyhledávací 

radiohydrogeochemický průzkum této oblasti zaměřený na nalezení nových zdrojů radonových 

minerálních vod ve smyslu Lázeňského zákona č. 164/2001 Sb., zhodnocení základních vlastností 

nově nalezených zdrojů tohoto typu minerálních vod a popis nově nalezených lokalit z geologického 

 a hydrogeologického hlediska. 
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2 RADIOAKTIVITA A RADON 

Na přelomu 19. a 20. století byl učiněn objev látek, které vyzařovaly neviditelné pronikavé záření. 

V roce 1896 H. Becquerel pozoroval při pokusech s krystaly a minerály, že i bez vnějšího ozáření 

světlem některé z těchto minerálů, vysílají neviditelné záření. Becquerel tento jev nazval „uranové 

záření“, jelikož toto záření pozoroval pouze u uranových sloučenin. Henry Becquerel prováděl toho 

času pokusy s luminiscencí nerostů, a to i uranových, které získal od svého otce. Tyto nerosty 

vystavoval slunečnímu záření a podle odstínu zčernání fotografických desek hodnotil jejich 

luminiscenci. Ovšem jednoho dne, kdy měl opět připraven materiál k expozici se zatáhlo a Becquerel 

nerosty i s fotografickým papírem založil do šuplíku. Po pár dnech se k nim však vrátil a fotografický 

materiál vyvolal, zdali to bylo náhodou či pro kontrolu stavu fotografické desky, toť otázka. 

Po vyvolání však na desce uviděl jasné obrysy nerostu, okolní světlo jej však nemohlo vytvořit, jelikož 

celý materiál byl uzavřen v tmavých útrobách zásuvky. Po opakovaných pokusech zjistil, že některé 

minerály vyzařují, neboli emitují neviditelné záření, které proniká krycím papírem a exponuje 

fotografický materiál desky.  

Na popud Henryových objevů se těmito paprsky začala zaobírat Marie Curie-Skłodowská 

ve své disertační práci. Po dvou letech objevila látku, kterou nazvala radioaktivní (později radium). 

Přičemž na jeden gram radia spotřebovala 10 t smolince z Jáchymova. Po smrti jejího manžela se stala 

profesorkou a členkou akademie na Sorboně.  

Nedlouho po objevu radia byly pozorovány jevy, kdy i objekty poblíže preparátů s radiem také 

vykazovaly radioaktivní vlastnosti, zprvu se tento úkaz nazýval „indukovaná radioaktivita“. Později 

roku 1900 došel německý fyzik Dorn k závěru, že za touto indukovanou radioaktivitou stojí 

plyn, který se uvolňuje z rozpadu radia. Jako objevitel tohoto plynu se uvádí Francouz A. Debierne. 

Následnými pracemi (Rutherford, Ramsay, Soddy) bylo doloženo, že tento plyn má atomové číslo 86 

a náleží tedy k prvkům skupiny vzácných plynů. Jeho izotopové číslo je 222, vzniká transmutací 

(= radioaktivním rozpadem) z 226Ra, je sám radioaktivní a pro tento plyn Rutherford navrhl název 

emanace (Em). Nějakou dobu byl tento plyn podle Ramsaye nazýván niton (Nt), posléze v roce 1923 

nazván radon. Koncetrace radonu v atmosféře se odhaduje na 6x10-18 %, kdy při 20 °C se vyskytuje 

v plynném stavu, s teplotou varu T = -62 °C a táním při T = -71 °C.  
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Radon je přírodní plyn bez barvy a bez zápachu, s hustotou 9,73 kg.m-3. V porovnání se vzduchem 

1,29 kg.m-3 (Matolín 2010) se jedná o těžký plyn. Patří do skupiny inertních plynů. Existuje 

35 izotopů radonu, ovšem pouze tři z nich se vyskytují přirozeně, přičemž spadají do rozpadové řady 

uranu, thoria a aktinouranu.  

Jednotlivé izotopy vznikají:  

- radon (Rn), izotop 222Rn s poločasem rozpadu T = 3,82 dne, vznikající z 226Ra, proto 

též nazývaný emanace radiová,  

- thoron (Tn), izotop 220Rn s poločasem rozpadu T = 55,3 s, vznikající rozpadem 224Ra, 

označovaný jako emanace thoriová, 

- aktinon (An), izotop 219Rn s poločasem rozpadu 3,92 s, vznikající rozpadem izotopu radia 

(223Ra) z řady aktionuranu (235U), tedy označovaný emanace aktiniová (Baranov 1957). 

Záření je rozděleno na několik typů, které se dělí podle vyzářených částic a chováním v el.-mag poli. 

Pro nás je nejdůležitější záření alfa, kterým se přeměňuje radon. Při alfa rozpadu dochází ke změně 

hmotnostního čísla o 4 a atomového čísla o 2, prvek se přesune o dvě místa nalevo v periodické 

tabulce.  

Jeden gram radia emanuje zhruba 1 mm3 radonu za 24 hodin. 222Rn vyzařuje alfa částice, které mají 

v normálních podmínkách dolet asi 4 cm ve vzduchu (Hála 1998). Pro alfa záření je typické vysoké 

ionizační záření s malou průchodností prostředím. Pro zastavení alfa záření postačí například 

list papíru či textilie.  

Právě alfa záření je příznačné pouze pro prvky s nejtěžšími jádry, a to pro aktinidy a transurany, 

protože lehká jádra nedokáží vyzářit tak těžkou částici jako je alfa, která je tvořena jádrem helia. Alfa 

zářiče jsou mimo 226Ra, například plutonium 239Pu a americium 241Am. I když je radon inertní plyn 

a nepodílí se na vzniku sloučenin, je schopen tvořit molekulární komplexy s vodou, např. 

hexahydrát radonu Rn * 6H2O. Je dobře rozpustný ve vodě, ovšem se zvyšující se teplotou rozpustnost 

radonu klesá, podobně jako u dalších plynů. Nejlépe je ovšem rozpustný v organických sloučeninách 

(Field 2011), na kterých je postavené měření radonu kapalinovou scintilací. S vysoce reaktivními 

prvky, jako je fluor nebo kyslík, může vytvářet kovalentní nebo iontové vazby. I když se jedná 

o inertní plyn, může být nebezpečný pro živý organismus a to v případě vdechování, kdy alfa částice 

díky svojí hmotnosti mohou poškodit sliznice (Field 2011). Dnes je tento negativní náhled na radon 

již překonán (Fornalski a Dobrzyński 2011, Fornalski a kol. 2015). 
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2.1 Radioaktivita a lidské zdraví 

Ionizující záření, jež nám radon přináší, je tvořeno alfa částicemi (heliovými jádry), které dokáží 

odtrhnout elektron z elektronového obalu a ionizovat atomy nebo molekuly. Při kontaktu buněk 

se zářením dochází k radiolýze buněk, což způsobuje odtrhávání elektronu z obalu a uvolnění 

ionizované molekuly či atomu z chemické vazby. Dochází k elektrolytické disociaci molekul, které 

se stávají reaktivními radikály. Následek může být smrt buňky či mutace. V případě vysokých dávek 

záření (více než 100–500 mSv), může být zhoubné.  

Jiná je situace v případě nízkých dávek. Ionizující záření nás obklopovalo po celou dobu evoluce, 

již od vzniku samotné Země a nejjednodušších organismů. Ovšem radioaktivita v průběhu 

geologického času přirozeně klesá a to díky rozpadu mateřských nuklidů na dceřiné. To znamená, 

že organismy vyskytující se v historii, byli vystaveny výrazně vyšším dávkám záření něž dnes.  

Díky dlouhodobému působení ionizujícího záření na živé organismy, se vyvinuly evolučně 

konzervované reparační mechanismy, díky nimž se lidský organismus dokáže záření ubránit. 

To má za následek, že organismus vystavený nižší hladině záření reaguje nastartováním těchto 

reparačních mechanismů, které dokáží poškozenou DNA opravit a usmrcené buňky rychleji 

nahrazovat dělením. Díky tomu je výsledný efekt nízkých dávek záření blahodárnější, něž samotný 

dopad záření, jelikož dochází k opravení chyb jenž původně neměly souvislost se samotným ozářením. 

Tento efekt je nazýván radiační hormeze (Jandová 2008; Calabrese 2004). 

Radon je často užíván k léčebným účelům, zejména pohybového aparátu. Je ovšem více způsobů, 

jak toto alfa záření aplikovat. Nejoblíbenější ve světovém měřítku jsou radonové koupele. Dalšími 

způsoby aplikace jsou inhalační a pitné kůry (Deetjen a kol. 2005). 

Léčba pomocí radonu a jeho alfa záření skýtá účinnou léčbu revmatických chorob, posílení imunitního 

systému, či nemoci pohybového aparátu (Šimek 2001). 
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2.2 Radioaktivita hornin, vod a půdního plynu 

Přirozená radioaktivita hornin je způsobená přítomností radionuklidů, nejčastěji K, U a Th. Průměrná 

koncentrace těchto prvků v zemské kůře je uváděna 2,5 % K, 2-4 ppm U a 8-12 ppm Th 

(Matolín, 1970). Na našem území byla zpracována mapa dávkového příkonu gama záření v měřítku 

1 : 500 000 (Matolín, 1970, Mannová a Matolín, 1995), na základě výsledků letecké 

gamaspektometrie a pozemních měření radioaktivity. Díky vazbě výskytu 222Rn na uranovou 

rozpadovou řadu, jsou primární výskyty radonových anomálií spřaženy s výskytem U, nebo s jeho 

produkty. Přičemž magmatické horniny mají obvykle nejvyšší obsahy U, metamorfní se pohybují 

ve středních hodnotách a sedimentární horniny obsahují U zpravidla nejméně (ale existuje značný 

počet výjimek). Již z typu horninového prostředí lze říci potencionální výskyt Rn. Dnes je proto 

běžnou praxí používání tzv. Radonové mapy ČR (http://www.geologicke-mapy.cz/radon/). 

V zeminách jsou obsaženy horninotvorné minerály jako reziduum z horniny primární a druhotné 

minerály vzniklé z prvotních minerálů zvětrávacími procesy (Weiglová, 2007).  

Objemová aktivita radonu je vyjádřena počtem přeměn 222Rn za 1 sekundu v jednom kubickém metru 

půdního vzduchu. Jednotkou je kBq/m3. V případě vod se užívá jednotka Bq/l. 

Průměrná objemová aktivita radonu v pitné vodě z přírodních zdrojů je v ČR kolem 14 Bq/l 

(https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/obecne-informace/radon-ve-vode). Do hodnoty 300 Bq/l 

splňuje hygienický limit a nedochází k předběžným opatřením (Vyhláška 422/2016 Sb.).  

Nás zajímají a předmětem této práce byly naopak obohacené vody s aktivitou větší 

než 1500 Bq/l 222Rn. Hranice je stanovena lázeňským zákonem č. 164/2001 Sb.. Při překročení této 

hranice, voda splňuje nároky na přírodní minerální vodu radonovou. Hodnoty aktivity v řádu tisíců 

Bq/l tedy převyšují několikanásobně hygienické normy, ovšem právě takto aktivní vody mohou 

mít blahodárné účinky na živý organismus, což je využíváno v lázeňství. 
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3 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉHO ÚZEMÍ  

Průzkum radioaktivních pramenů v oblasti Jizerských hor probíhal mezi roky 2010 až 2015. Celé 

území bylo rozděleno na tři zájmové oblasti, kde byly očekávány možné výskyty radioaktivních vod. 

Vymezení těchto území bylo provedeno na základě již dostupných dat z letecké gamaspektrometrie, 

dále na základě pozemního radiometrického průzkumu z 50. a 60. let a celkové geologické situace. 

První etapa zahrnovala oblast mezi Lázněmi Libverda a Świeradów-Zdrój (Hrušková 2013). Druhá 

oblast byla vymezena mezi městy Chrastava a Bogatynia (tato práce). Obě tyto oblasti byly tvořeny 

jizerskou ortorulou, v kontaktu s tělesem krkonošsko-jizerského plutonu. Poslední zájmové území 

se nacházelo v širším okolí Jablonce nad Nisou na hlavním tělese tanvaldského granitu (Kohn 2015). 

3.1 Klimatické poměry 

Jizerské hory patří k oblastem s vysokými srážkovými úhrny, které činí 800-1700 mm/rok a patří 

tak k jedněm z nejdeštivějších míst v ČR. Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 4-7 °C, 

přičemž červencové teploty se pohybují v rozmezí od 12 do 16 °C a lednové teploty od -7 do -3 °C. 

Prakticky celé území patří do klimaticky chladné oblasti (www.jizerskehory.ochranaprirody.cz). 

Výška sněhové pokrývky je v porovnání s jinými oblastmi ČR vyšší, na horách často přesahuje 1 m. 

Z důvodů velkoplošného odlesnění Jizerských hor se nerovnoměrná sněhová pokrývka běžně 

vyskytuje i v Jizerských horách, kde však vzhledem tvaru reliéfu nedochází ke vzniku významnějších 

lavin (QUITT 1971). 

Větrné poměry jsou ovlivněny převládajícím rozložením tlakových útvarů, tedy zimní anticyklónou 

a letní cyklónou. Místní větry jsou zásadně ovlivněny příslušnými orografickými podmínkami, které 

tyto hlavní směry deformují. Celkově převládá jihozápadní a severozápadní směr proudění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jizerskehory.ochranaprirody.cz/
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3.2 Geomorfologické členění 

 

 

Obr. 1. Výhled na Albrechtické sedlo, zprava Kančí vrch, zleva vrch Kameniště, Foto: Tomáš Černík, 2012.  

Z hlediska geomorfologického členění (DEMEK a kol. 1987) se území Libereckého kraje nachází 

na rozhraní tří geomorfologických soustav (subprovincií). Severní až východní část kraje zaujímá 

Krkonošsko-jesenická soustava (dříve zvaná Sudetská), která zahrnuje geomorfologické celky Lužické 

hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina, Jizerské hory, Krkonoše 

a Podkrkonoší. Jižní části kraje, především na Českolipsku, zaujímá soustava Česká tabule 

s geomorfologickými celky Ralská pahorkatina, Jičínská pahorkatina a Jizerská tabule. Západně 

od Nového Boru a České Lípy zasahuje na území kraje ještě Krušnohorská soustava, zastoupená 

zde Českým středohořím. Rozhraní Krkonošské podsoustavy a České tabule tvoří lužická porucha 

v linii Nový Bor – Cvikov –Jítrava – Hodkovice n. M. – Kozákov – Rovensko p. Troskami. Rozhraní 

České tabule a Krušnohorské subprovincie prochází po linii Nový Bor – Stružnice – jz. okraj České 

Lípy –  Blíževedly – Úštěk. 
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Dle geomorfologie rozčlenil podrobně (DEMEK a kol. 1987) území Frýdlantského výběžku 

na jednotlivé celky a jejich podcelky. Území spadající do Krkonošsko-jesenické soustavy rozčlenil 

(DEMEK a kol. 1987) na celky, podcelky a okrsky. Námi zkoumané území se nachází na hranici celků 

Žitavské pánve IVA-4, IVA-4B, podcelku IVA-4B Hrádecké pánve, okrsku IVA-4B-b Chrastavská 

kotlina. Celku Jizerské hory IVA-6, podcelku IVA-6B Jizerská hornatina a okrsku IVA-6B-g 

Albrechtická vrchovina. 

Albrechtická vrchovina (obr. 1) je převážně tvořena jizerskými ortorulami, které jsou z východu 

v kontaktu s granity krkonošsko-jizerského plutonu, s četnými výskyty tercierních neovulkanitů, 

např. vrchol Kameniště západně od obce Albrechtice v Jizerských horách a severně od obce Horní 

Vítkov, kde byl dobýván olivinický bazalt s charakteristickou sloupcovou odlučností, určený 

pro zpevňování okolních cest. Chrastavská kotlina tvořena prevarijskými granitoidy, z východu 

rumburským granitem v kontaktu s václavickým granodioritem. Území je dále tvořeno jizerskou 

ortorulou, která je zde z větší části překryta čtvrtohorními (glaciálními) sedimenty. Mezi obcí 

Chrastava a obcí Nová Ves se vyskytuje také těleso metadrob a břidlic, v kontaktu s osamocenou 

krou tanvaldského (dvojslídného) granitu.  
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4 GEOLOGICKÁ STAVBA STUDOVANÉ OBLASTI  

4.1 Krkonošsko-jizerské krystalinikum 

Krkonošsko-jizerské krystalinikum je dílčí součástí jednotky Českého masivu – lugika. Tato jednotka 

má protáhlý tvar a je prodloužena ve směru ZSZ – VJV. Jižní a východní část je překryta 

podkrkonošskými svrchnopaleozoickými sedimenty a sedimenty vnitrosudetské pánve. Na severu dělí 

krystalinikum vnitrosudetský zlom, který hraničí s metamorfovanými komplexy krystalinika 

Kačavských hor. Severozápadní část této jednotky je ohraničena horninami lužického plutonu 

(žuly, granodiority, jizerské ortoruly). Celé krystalinikum se podél lužické poruchy nasouvá 

na sedimenty křídy (Chaloupský a kol.1989). 

Jádro krystalinika je budováno sledy svorů a fylitů, místy s vložkami kvarcitů, erlánů, grafitických 

břidlic, amfibolitů a krystalických vápenců. Jádro této jednoty je lemováno svrchnoproterozoickými 

horninami, které zde tvoří fylity s vložkami bazických a kyselých metavulkanitů. Dále společně 

pokračují v návaznosti na jiný, jim podobný komplex tepelsko-barrandienský. Krystalinikum je z jihu 

překryto zvrásněnými, slabě metamorfovanými svrchnoproterozoickými horninami. Dále tyto 

jednotky překrývají jednotky prekambrické. 

 Celé krystalinikum je rozděleno na několik dílčích úseků: 

• krkonošsko-jizerský masiv – žulová intruze variského stáří 

• jizerský komplex - rulový komplex; intruzivní stáří protolitu ortorul je kambroordovické; ortoruly; 

svory 

• ještědské krystalinikum – slabě metamorfované horniny; stáří svrchnoproterozoického 

až spodnokarbonského 

• železnobrodské krystalinikum – komplex fylitů; stáří svrchnoproterozoického až silurského + 

vulkanické horniny stáří kambria   

• krkonošské krystalinikum – svory; ruly; stáří prekambria a spodního paleozoika 

• rýchorské krystalinikum – horniny charakteru břidlic; stáří kambrium až silur 
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Krystalinikum (obr. 2) je rozloženo na ploše zhruba 1100 km2. Na České území zasahuje část o rozloze 

zhruba 700 km2.  

Mezi jednotky krystalinika patří ještě kowarské, niedamirowské a leszczyniecké jednotky, které 

se vyskytují na Polském území (Slaby 2002). 

Typické horniny krkonošsko-jizerského krystalinika jsou ruly, tvořící jeho jižní část. Odtud volně 

přecházejí do svorů. Tyto horniny jsou převážně břidličnaté a v mineralogickém složení je zastoupen 

křemen, K-živec, muskovit a biotit. Základ oblasti je tvořen jílovitými a drobovitými sedimenty, které 

prodělali nejméně dvě fáze metamorfózy. 

Ze severu je krystalinikum tvořeno jizerskými rulami, s výskytem mezi krkonošským plutonem 

a krystalinikem Kačavských hor. Hlavní podíl však mají na tvorbě území Polska (Mazur 2002). 

Jádro krystalinika je petrograficky dosti homogenní. Je tvořeno převážně středně zrnitou porfyrickou, 

biotitickou žulou, která přechází až do granodioritu. Žíly jsou tvořeny aplity a pegmatity, ale vyskytují 

se v této oblasti poměrně ojediněle (Klomínský 1969). 

 

Obr. 2. Schématická geologická mapa krkonošsko-jizerského krystalinika. 1 - niská rula, 2 - ještědské 

krystalinikum, 3 - rýchorské krystalinikum, 4 - leszczyniecká jednotka; F - Frýdlant, J - Ještěd, JG - Jelenia Góra 

(Polsko), L - Liberec, V - Vrchlabí, Z - Zawidów (Polsko), ŽB - Železný Brod. (Petránek 1993). 
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4.2 Krkonošsko-jizerského plutonu 

Těleso krkonošsko-jizerského granitoidního plutonu spadá do svrchního karbonu centra logika, které 

se nachází v severní části Českého masivu. Toto těleso je litologicky rozčleněno na více jednotek: 

jizerská, liberecká, fojtská, harrachovská a krkonošská (obr. 3). 

Specifickou jednotku dále tvoří těleso tanvaldského granitu. Ta je od ostatních typů, které 

si jsou vzájemně podobné, oddělená. Nachází se na jižním okraji krkonošsko-jizerského masivu. 

Tanvaldský typ se odlišuje základními petrologickými rozdíly: např. výskytem granátu, andalusitu 

a albitu (Klomínský a kol. 2006). Z toho důvodu je jeho souvislost s jinými granitoidy krkonošsko-

jizerského granitu často předmětem diskuzí. Souborný přehled názorů na genezi tanvaldského granitu 

podává Kvičinský (1986). 

 

Obr. 3. Krkonošsko-jizerský granitový pluton s rozdělením na jednotlivé typy: 1 – jizerský granit, 2 – granit typu 

fojtka, 3 – liberecký granit, 4 – harrachovský granit, 5 – krkonošský granit, 6 – tanvaldský granit, 7 – zlomy 

(Klomínský a kol. 2010). 

4.2.1 Jizerský granit porfyrický, biotitický ademelit až granodiorit  

Tento typ zaujímá většinu plochy krkonošsko-jizerského granitu, jedná se o porfyrický granodiorit, 

který se nalézá v centrální časti jizerského masivu a představuje mírně klenutou desku mocnou 

až několik set metrů (Fatková 1969), s planárním i lineárním uspořádáním vyrostlic.   

Na lomu je hornina světle šedá s růžovým odstínem, v jizerském typu je zastoupen plagioklas, 

draselný živec, biotit, příležitostně amfibol.  
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Vyrostlice jsou tvořeny draselným živcem, díky kterému je hornina narůžovělá až načervenalá. 

Vyrostlice má ve velikosti 3-5 cm (málokdy větší) a u draselného živce se projevuje karlovarské 

dvojčatní.  

Vyrostlice o větší velikosti uzavírají biotit a drobné plagioklasy v listovitých útvarech. Biotit 

se v základní hmotě vyskytuje jako hypidiomorfně omezené tabulky až slupky, velikost nepřesahuje 

2 mm. Tvoří agregáty volně uskupených tabulek, výjimečně se shlukuje s amfibolem. Velikost těchto 

agregátu nepřevyšuje 3-5 mm. Amfibol se vyskytuje v omezeném množství ve velikosti okolo 2 mm. 

Z akcesorických minerálů je nejvýraznější alanin (Klomínský a kol. 2004). 

4.2.2 Liberecký granit-porfyrická žula až adamelit, hrubě až středně zrnitý porfyrický biotitický 

granit  

Tato granit-porfyrická žula vystupuje v okolí Liberce, kde je v ruprechtickém lomu těžena na stavební 

a dekorační kámen. Čerstvá hornina má na lomu narůžovělou barvu, což je způsobeno růžovými 

vyrostlicemi draselných živců (obr. 4). Živce zabírají až padesát procent makroskopické plochy a mají 

krátký a sloupcovitý charakter.  

Největší vyrostlice dosahují 3 cm na rozdíl od jizerského granitu. Dále je zastoupen plagioklas, 

křemen, biotit, častěji amfibol, muskovit, apatit, titanit, allanit, magnetit, pyrit a akcesorický zirkon. 

Následnou erozí vznikají druhotné mineralizace sericitu, chloritu, epidotu a limonitu. V základní 

hmotě je zastoupen kouřový křemen a nevelké množství biotitu cca (8-10 %), růžový draselný živec 

a bílý až nazelenalý plagioklas (Klomínský a kol. 2004). 

 

Obr. 4. Liberecký granit, delší strana 15 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017. 
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4.2.3 Fojtský granit-porfyrický drobnozrnný, mesokrátní amfibol-biotitický granodiorit 

(fojtské hybridní granitoidy)  

 

 

Obr. 5. Pozice fojtských granodioritů v krkonošsko-jizerském plutonu, převzato z práce Klomínského (2014).  

 

Podle Klominského (1969) se jedná o nesouměrně granitizované relikty amfibolitu. V okolním granitu 

jsou uspořádány v téměř 12 km dlouhém přerušovaném pásmu (obr. 5), sledujícím zřetelnou 

stratiformní pozici mezi oběma typy porfyrických biotitických granitů (Chaloupský a kol. 1989). 

Největší akumulace tohoto hybridního granitu, se nachází u obce Zaječí důl nedaleko Fojtky, kde byla 

historicky těžena. Odkud pokračuje přes Rudolfov v Jizerských horách do Hrabětic (obr. 6). V části 

Zaječí důl vystupuje tento hybridní granodiorit k povrchu jako 8 km dlouhá poloha při kontaktu 

libereckého granitu (obr. 8). Drobně zrnitý výrazně porfyrický amfibol-biotitický granodiorit 

až kvarcdiorit (fojtský). Tato velmi heterogenní hornina patří do širší skupiny fojtských granitoidů.  
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Obr. 6. Fojtský hybridní granodiorit, delší strana 5 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017.  

 

Obr. 7. Fojtský granodiorit s xenokrysty křemene, delší strana 6 cm Foto: Tomáš Černík, 2017.  

Dříve byla označována jako granitový porfyr (Gränzer 1927) a později popsána např. jako typ Žulový 

vrch a Fojtka (Klomínský 1969).  

Největší mocnosti (až 200 m) dosahuje tato zóna FG v brachysynformním uzávěru na příkrém svahu 

nad Zaječím dolem a Fojtkou (Klomínský 2014). Jedná se o tmavě šedou, černě zrnitou horninu 

s drobnozrnnou základní hmotou. Pozorovatelé jsou vyrostlice draselného živce, plagioklasu 

a xenokrysty křemene (obr. 7). Základní hmota je dále tvořena biotitem, amfibolem a akcesorickými 

minerály jako titanit, alanit, ilmenit, zirkon, sericit a chlorit. Charakteristickým rysem všech hornin 

patřících do skupiny fojtských granitoidů, jsou až centimetrové oválné „kulovité“ uzavřeniny 

drobnozrnného dioritu a právě xenokrysty kouřového křemene. V heterogenní suitě fojtských 

hybridních granodioritů lze vymezit ještě výrazný porfyrický, středně zrnitý, biotitický granit 

(fojtský), který patří k nejkyselejším fojtských granitoidů, s výskytem mezi amfibol-biotitickým 

granodioritem a libereckým granitem na žulovém vrchu nedaleko Fojtky (Klomínský a kol. 2004). 
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Obr. 8. Žíla pegmatitu ve fojtském granodioritu, delší strana 20 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017.  

 

4.2.4 Tanvaldský granit - dvojslídná žula  

Těleso, které má své samostatné postavení v krkonošsko-jizerském plutonu se nazývá dvojslídný 

tanvaldský granit. 

Je tvořeno 20 km dlouhým a až 4 km širokým tělesem, které je lemováno biotitickým granitem 

libereckým při jeho jižním a západním okraji plutonu. K povrchu vystupuje na jižním okraji 

krkonošsko-jizerského masivu, mezi Chrastavou a Tanvaldem. Samotné těleso je ukloněno 

k J v podobě až 3 km mocné žíly. Samostatná kra tanvaldského granitu se vyskytuje jako menší těleso 

u Chrastavy mezi obcemi Víska a Bělidlo, a to při západním okraji krkonošsko-jizerského masivu 

(Fatková 1969). Jmenovaná samostatná kra byla předmětem intenzívního průzkumu v rámci této 

diplomové práce. 

Hornina je středně až hrubě zrnitá, světlá až žlutavá s odstínem růžové, muskovit-biotitická. 

Se složením převážně draselného živce, plagioklasu (albitu až albit-oligoklasu), křemene, biotitu, 

muskovitu a s možným výskytem granátu (obr. 9). Akcesorní apatit, andalusit, monazit, turmalín, 

titanit, zirkon. Jedná se hlavně o granát a andalusit, jež jsou charakteristickými minerály tanvaldského 

granitu a tudíž ho výrazně oddělují od ostatních typů, kterým tyto minerály chybí 

(Abraham a kol. 2000).  
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Obě dvě tělesa, jak u Tanvaldu, tak při obci Bělidlo, mají zvýšené obsahy těkavých prvků (F, Rb). 

Občas se v prostředí endokontaktu vyskytují znaky greisenizace a zvýšené obsahy uranu. 

Žlutavou barvu tanvaldského granitu způsobují železitý pigment, jež se vyskytuje při agregátech slíd 

a tvoří povlaky zrn (Mrázová a kol. 2006). 

 

Obr. 9. Tanvaldský granit (dvojslídný granit), delší strana 10 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

 

4.3 Prevariské granitoidy 

4.3.1 Rumbuský granit 

Vystupuje mezi zawidowským granitoidem a jizerskými rulami, nachází se tedy na rozhraní lužického 

masivu a krkonošsko-jizerského krystalinika. Tato hornina s jejím charakteristickým rysem se nachází 

v severo-zápápadní části Frýdlantského výběžku. Hornina je zjevem hrubozrnná, stejnoměrně zrnitá 

či porfyrická biotitická žula. Křemenná zrna jsou převážně modré barvy a dále živce a akcesorické 

minerály typu cordierit. Vyskytují se zde i 5-7 cm velké vyrostlice, kdy jsou v porfyrickém typu 

tvořeny mikroklinem.  

Vzácnější formou rumburské žuly je světlejší, s menším obsahem biotitu (občasně dvojslídná), drobně 

zrnitá, porfyrická žula, obsahující 3-5 cm velké vyrostlice živců a často až 1 cm velké vyrostlice 

modrého křemene (Chaloupský a kol. 1989).  
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4.3.2 Václavický granodiorit  

Mineralogicky se jedná o přechod mezi typem zawidowským a rumburským. Vzhledově se příliš 

neliší od rumburského granitu, a také má hrubší zrna a křemen zbarvený do modra (obr. 10). 

Na geologických mapách je proto vyznačován společně s rumburským granitem (Chaloupský a kol. 

1989).  

Chemicky, ale i mineralogicky se spíše blíží zawidowskému typu, plagioklas zde převažuje 

nad draselným živcem a má také nižší obsahy SiO2 naproti rumburskému granitu.  

Tento granit je nejlépe pozorovatelný na skalním odkryvu v obci Václavice, jež se nachází západně 

od obce Chrastava (Chaloupský a kol. 1989).  

 

Obr. 10. Václavický granit, delší strana 5 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017. 
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4.3.3 Jizerské ortoruly 

V období svrchního kambria až spodního ordoviku docházelo v lugické oblasti k častým intruzím 

granitů typu S, které byly v období orogeneze v jejich centrálních částech duktilně deformovány 

a přeměněny v ortoruly (krkonošské, jizerské, kowarské) u nichž bylo prokázáno U/Pb datováním 

zirkonu kambroordovické intruzívní stáří okolo 500 Ma (Borkowská et al. 1990, Kröner et al. 1994, 

Kröner et al. 2000). Těleso jizerských ortorul je hlavním litologickým typem s převážnou části 

nalezených vývěrů pramenů radioaktivních vod, na zkoumaném geologickém celku v rámci této 

diplomové práce. 

 

Obr. 11. Jizerská plástevnatá ortorula z Albrechtic u Frýdlantu, delší strana 4 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

Na zkoumaném území se vyskytuje jak zcela světlá (muskovitická), tak zejména převládající varieta 

dvojslídná. Foliace jizerských ortorul je dána protažením rekrystalovaných biotitových agregátů 

a střídáním slídových a křemeno-živcových domén (obr. 11). Deformační mechanismy v křemenných 

zrnech i dynamická rekrystalizace živců ukazují, že podmínky během deformace dosahovaly nižší 

amfibolitové facie (obr. 12). Přechody mezi jizerskou ortorulou a rumburským granitem 

jsou pozvolné, kdy východním směrem postupně přibývá usměrnění a dalších příznaků dynamické 

metamorfózy. V oblasti jizerských ortorul převládají severovýchodní a jihozápadní směry foliace 

se středními úklony k SZ (Klomínský a kol. 2004). 
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Obr. 12. Jizerská ortorula s velkou vyrostlicí draselného živce a modrými magmatickými křemeny v maltovité 

základní hmotě, Lysý vrch u Albrechtic, delší strana 8 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

V okolí Krásné Studánky, severně od Bedřichovky až k Nové Vsi, je budováno silně duktilně 

deformovanou, porfyrickou až plástevnatou biotitickou ortorulou, která zde tvoří plášť tanvaldského 

a libereckého granitu. Její severojižně protažené těleso má mocnost více jak 200 m. Na západě 

je omezeno zlomy a navazující machnínskou skupinou, na východě libereckým granitem. Na jihu 

je v kontaktu s tělesem tanvaldského granitu a na severu s „klasickou“ světlou jizerskou ortorulou. 

Tato ortorula je velice tmavá, plástevná, s jemnozrnnou základní hmotou a osamocenými 

krystaloklasty živců, do různé míry postižených dynamickou metamorfózou. 

Z dřívějších geochemických výzkumů (Kvičínský 1989) je známo, že tanvaldský granit 

je geochemicky mnohem podobnější jizerské ortorule než ostatní části KJ plutonu. Hypoteticky 

by tak tanvaldský granit mohl vzniknout anatexí či metasomatózou jizerských ortorul. Těleso tmavé 

ortoruly, je v geologické mapě 1 : 50 000 (www.geology.cz) dokonce označované jako „migmatit“, 

který by tak mohl představovat částečně natavený substrát jizerských ortorul. 

Proto bylo v rámci našich terénních prací toto těleso také krátce zkoumáno, zejména s ohledem 

na charakter jeho kontaktů s tanvaldským granitem. Bylo však zjištěno, že toto těleso vykazuje velmi 

nízkou přirozenou radioaktivitu (projevující se mj. i minimem v mapě letecké radiometrie), na rozdíl 

od výše aktivního tanvaldského granitu i „klasické“ jizerské ortoruly.  
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Je to jistě hornina magmatického původu, geneticky však zcela odlišná od ortoruly jizerské, 

pravděpodobně vzniklá metamorfózou bazičtější magmatické horniny. Těleso tanvaldského granitu tak 

nemá bohužel žádné povrchově pozorovatelné kontakty s jizerskou ortorulou a v pozici 

pravděpodobného styku je vmístěna tato tmavá ortorula, jež je geochemicky zcela odlišná. 

Není jistě bez zajímavosti, že taková nízkoaktivní hornina (tmavá ortorula), velice podobná 

litologicky, byla nalezena i na čele ortorulového tělesa vrchu Peklo severně od Raspenavy, tedy 

v území, které bylo již zkoumáno v rámci oblasti Lázně Libverda – Świeradów-Zdrój 

(Hrušková 2013). 

4.3.4 Machnínská skupina (metadroby a břidlice) 

Ve zkoumaném území v oblasti Bedřichovského lesa, mezi obcí Víska a obcí Bedřichovka 

se vyskytuje těleso metadrob, u kterých od západu k východu přibývá projevů kontaktní metamorfózy 

až do podoby kontaktních rohovců v oblasti Nové Vsi, přes Vísku a Krásnou Studánku při kontaktu 

s tanvaldským granitem. Zjílovatělé polohy metadrob v okolí obce Víska obsahují až 2 mm klasty 

chloritu a muskovitu. Kontaktní metamorfózou jsou postiženy nejen droby, ale i břidlice machnínské 

skupiny. Znaky kontaktní metamorfózy jsou patrné jako lupínky žlutohnědého biotitu. Tyto příznaky 

jsou pozorovatelné i na výchozech u říčky Jeřice, protékající obcí Nová Ves, kde se poblíž Chrastavy 

tyto droby dostávají do kontaktu s prevariskými granity v různém stadiu přeměny na horniny 

ortorulového zjevu. Nedá se tedy vyloučit, že horniny prodělaly kontaktní metamorfózu spjatou 

s intruzemi ortorul. To, že je biotit spíše produktem kontaktní než kadomské regionální metamorfózy 

(Chaloupský 1966), ukazují slaběji přeměněné machnínské droby z oblasti Kryštofova údolí, kde biotit 

v hornině zcela chybí. Tyto dokumentované styky obou jednotek hovoří nejspíše o prekambrickém 

stáří hornin machnínské skupiny. Kadomská i variská regionálně metamorfní foliace je zakryta 

v machnínských drobách kontaktním účinkem tanvaldského granitu. Tyto kontaktní účinky 

jsou doprovázeny vznikem biotitu a kordieritu. 

Západně od Machnína se vyskytuje drobné těleso silně metamorfované ortoruly s hnědorezavým 

biotitem. Zde není zcela jasno, zda se jedná o biotit, který vznikl v důsledku kambroordovické intruze 

rumburského granitu, nebo zdali se jedná o biotit, který vykrystalizoval následkem intruze 

tanvaldského granitu. Není příliš jasné ani přiřazení těchto ortorul k okolním geologickým jednotkám, 

proto bývají „provizorně“ přiřazovány také ke skupině machnínské (Klomínský 2004). 

 



21 

 

4.4 Tercierní vulkanity 

Studovaná oblast se nachází na okraji významné sutury českého masívu, známého oherského riftu. 

Průběh riftu se projevuje výlevy různých druhů bazaltů. Mohutné příkrovy jsou pod kopcem 

v Albrechticích, směrem na Frýdlant, těžené zde několika lomy. Osamocené bazatlové intruze 

se objevují i jižněji. Za zmínku stojí kopec Kameniště a drobný výskyt pizolitického bazaltu jižně 

od Mníšku. Velké vulkanické centrum, druhé nejvýznamnější po roztockém, je skryto pod tercierními 

sedimenty žitavské pánve u Bogatynie (Kopecký 2010). 

4.5 Kvartérní pokryv 

Nejmocnějšími čtvrtohorními uloženinami jsou produkty zalednění, které zakrývají i velkou 

část kry jizerských ortorul ze severu. Největším rozšířením i nejrozsáhlejšími objemy uloženin 

je charakteristické elsterské zalednění, jehož fronta dosáhla výšek až 522 m.n.m, tedy pokrývala celou 

Frýdlantskou pahorkatinu, ze severu snad i překonala Albrechtické sedlo (Nývlt a kol. 2011). 

Významně však k jihovýchodu pronikl ledovec i ze směru od terciérní pánve u Žitavy, přes Chrastavu 

až k Nové Vsi. Přítomnost kontinentálního ledovce je dobře dokumentována uloženinami čelních 

a bazálních morén různých mocností, obsahujících pro Český masív exotické horniny 

(severské granitoidy, pazourky aj.). 

Čtvrtohorní půdotvorné substráty, pomineme-li zvětralinový plášť, deluviální a deluviofluviální 

sedimenty, jsou nejvýznamněji zastoupeny humolity. Vyskytují se v temenné části Jizerských 

hor a spolu s organickými sedimenty v Krkonoších tvoří největší a nejucelenější rašelinný komplex 

v České republice.  
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5 METODIKA PROVÁDĚNÉHO VYHLEDÁVACÍHO PRŮZKUMU  

5.1 Příprava ploch  

Prvním krokem k úspěšnému průzkumu je příprava ploch, která se odehrává ještě před odjezdem 

do terénu. Pro tuto přípravu bylo použito prostředí GIS, konkrétně program Arc Map 10.2. Byly 

použity následující datové vrstvy: Geologická mapa České republiky v měřítku 1 : 50 000, dostupná 

na webových stránkách (WMS serveru) České geologické služby, topografická mapa ČR v měřítku 

1 : 50 000 dostupná na serveru CUZK. Dalšími vrstvami byly mapy fotolineací - lineárních prvků 

podle dálkového průzkumu země (Lysenko, 2007) a mapa anomálií uranového průzkumu (Krištiak 

a Záliš, 1994). Jako původně „neelektronické“ vrstvy byly v prostředí ArcMap 10.2 rektifikovány 

skeny leteckých gama spektrometrických map (Sedlák a kol. 2005) pro K, U, Th a mapa úhrnné gama 

aktivity. 

Na základě navrstvených informací byly vybírány a postupně terénně zkoumány oblasti, jevící 

se z různých důvodů nadějné (tektonika, kontakty hornin, klastry anomálií UP, významná prameniště, 

apod.). Z předchozích claimů však vyplývá, že ani příprava ploch není všemocná.  

Mnohá nadějná území se posléze ukázala jako zcela hluchá, a naopak významné objekty byly 

objeveny na místech nikoli pozoruhodných v etapě přípravy ploch. Proto je nejlepší prozkoumat 

nakonec v terénní etapě území úplně celé. 

5.2 Terénní průzkum 

Jako terénní mapové podklady nám sloužily zakoupené topografické mapy území ZM 1 : 10 000 

(CUZK). Do kterých byly v terénu tužkou zanášeny informace o vodních projevech a odběrová místa 

vzorkovaných vod.  

V terénu se obvykle pohybovaly jedna až čtyři průzkumné skupiny. Kromě desek s mapou měla každá 

skupina k dispozici zápisník, turistickou GPS, motyku, scintilační radiometr (měřič příkonu gama 

záření), hrníček a sadu láhví na vzorkování (obr. 13). Podle našich poznatků je schopna průzkumná 

skupina za den zodpovědně prozkoumat území asi 1 km2. 
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Obr. 13. Část vybavení terénní skupiny, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

Do map je aktualizována zjištěná hydrologická situace, vodní projevy bez zvýšené gama aktivity 

jsou pouze zakreslovány do mapy. Jejich souřadnice jsou posléze zjišťovány odsunutím z mapy 

přes vynášecí mřížku a posléze slouží jako informace o pokrytí území průzkumem. 

 

Vodní projevy přirozené i umělé (prameny, bažiny, vodní jímky, studny, atp.) se zvýšenou gama 

aktivitou jsou vzorkovány. O vzorkování je pořízen pasportizovaný zápis. Ten obsahuje v první řadě 

kód objektu. Kódovány byly systémem: SK1/x, značící že vzorek odebrala skupina č.1/číslo 

odebraného vzorku. Dále následují slovní popis vývěru a jeho pozice, GPS souřadnice v síti WGS 84, 

odhad průtoku, maximálně naměřená gama aktivita a aktivita okolního normálního pozadí, číslo láhve 

(vzorkovnice) a čas odběru. Zajímavé, nově nalezené prameny či jejich klastry jsou obvykle dále 

zkoumány revizní skupinou se zkušenými pramenology. 
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5.3 Technika použitá v terénu  

Radioaktivně anomální vývěry vod byly vyhledávány za pomoci indikačního měření gama záření. 

K tomu byly použity radiometrické přístroje RP-11 a RP-106, měřící dávkový příkon úhrnného záření 

gama. Skládající se z pultu přístroje, s analogovým čtením a rozsahy 30, 100, 300, 1000 a 3000 imp/s. 

Dále je na přístroji možno volit časovou konstantu, díky které je možno omezit fluktuace 

radioaktivního rozpadu pro přesnější čtení hodnot s delším načítacím časem, kdy je ručička stabilnější. 

K samotnému pultu přístroje je nutno zapojit sondu a sluchátka. Sondy byly typu RFS-05 a RS-107. 

Všechny obsahují scintilační krystal NaI(Tl), za kterým je zařazen fotonásobič, který je schopen 

impulzy z detektoru převést na el. proud. Dolní energetická diskriminační hladina je pro všechny 

sondy nastavená na úrovni 60 keV.  

Přístroj RP-11 se sondou RS-107 byl kalibrován na povrchovém uranovém standardu na základně 

státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem. Podle něj pak byla odvozena citlivost dalších 

přístrojů a sond srovnávacím měřením na společném bodě. 
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6 GAMA AKTIVITA VOD  

Měřenou gama aktivitu vod v terénu ovlivňuje několik faktorů, a je potřeba si je osvojit, aby bylo 

možno zamezit odběrům nežádoucích vzorků vod o nízké aktivitě, nebo naopak neodebrání vody, 

která by mohla být minerální vodou a splnit hranici lázeňského zákona. Asi nejvíce ošemetné 

a matoucí mohou být vývěry s velmi vysokým průtokem a nahromaděným organickým materiálem, 

nezanedbatelný je i vliv geometrie terénního měření.  

 

Obr. 14. Měření úhrnné gama aktivity ve vývěru, Foto: Tomáš Černík, 2017. 
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6.1.1 Vodní projevy o vydatném průtoku a zvýšené gama aktivitě  

Takovýto zdroj sice láká k odběru, ale je potřeba si uvědomit, že velká úhrnná gama aktivita bývá 

v takovém případě způsobena koncentrováním produktů po radonu z velkého objemu vody. Takové 

zdroje mívají relativně nízkou aktivitou 222Rn. 

 

6.1.2 Vodní projevy spojené s výskytem organické hmoty  

Velké množství organické hmoty (obr. 15) může způsobit zvýšení úhrnné gama aktivity v blízkosti 

vodního projevu. 

Organická hmota na sebe totiž váže rozpadové produkty radonu (izotopy 214Pb a 214Bi), 

ty jsou zachycovány právě mrtvou organickou hmotou, mohou vytvářet organokovové sloučeniny, 

nebo se vázat sorpcí.  

Ještě lépe, podle terénních pozorování, dokáží zachycovat produkty radonu živé rostliny, zejména 

některé druhy vodních mechů. Zdali je to způsobeno tím, že radioaktivní voda mechem protéká anebo 

tím, že mech vodu aktivně nasává, či dokonce produkty radonu z vody vychytává, nebylo ještě 

prokázáno. 
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Obr. 15. Jeden z radioaktivních vývěrů východně od Albrechtic u Frýdlantu, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

Naměřenou hodnotu úhrnné gama aktivity muže částečně ovlivnit operátor přístroje i tím, jak dodržuje 

správnou geometrii měření, která spočívá v ponoření sondy detektoru do geometrického středu aktivní 

bažinky a do střední hloubky suspenze, či kapaliny nad vývěrem (obr. 14).  

V optimálních podmínkách tedy detektor obklopuje ze všech stran stejnorodé (podobně aktivní) 

prostředí. 
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6.1.3 Vodní projevy se štěrky a písky  

Nepříznivým prostředím pro rozvoj gama aktivity jsou naopak případy, kdy voda protéká ve vývěru 

písky či štěrky. Produkty po radonu se nemají kde zachytávat, a navíc voda má v takovém případě 

velmi krátké zdržení, takže produktů radonu vznikne jen velmi malé množství. Proto i malé zvýšení 

gama aktivity může indikovat radioaktivní vodu. 

6.1.4 Vody v uzavřených antropogenních objektech 

Dnes je již velmi mnoho vodních projevů v zemědělsky využívané krajině svedeno do meliorací. 

K této vodě má průzkumník přístup pouze přes kontrolní šachty z betonových skruží. Mezi 

jednotlivými šachtami je značná vzdálenost a voda mezí nimi protéká v trubkách. Zde ale proudí voda 

celou dobu v kontaktu se vzduchem, radon se z ní tudíž velmi snadno a rychle vyčeří. Při následném 

odběru je sice gama aktivita zvýšená, jelikož je radon ve vzduchu, ale voda již radon ztratila.  

Jiným případem jsou studny. V mnoha případech výskytu radioaktivních vod, je možno zvýšenou 

gama aktivitu naměřit již na betonovém poklopu studny, kde jí vyvolává záření stagnujícího 

vzdušného sloupce s radonem. Takový objekt je nutno otevřít a vodu vzorkovat. 
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7 METODIKA VZORKOVÁNÍ VOD A MĚŘENÍ AKTIVITY RADONU 

Vody, které v terénu vykazovaly zvýšenou gama aktivitu a hydrogeochemicky naznačovaly, 

že by se mohlo jednat o vodu o zvýšené aktivitě radonu, byly odebrány do skleněných lahví 

s patentním pákovým uzávěrem, o objemu 0,5 litru. Důležité je při odebírání vzorku vodu co nejméně 

čeřit, radon jako plyn, totiž ochotně z vody uniká.  

Vody byly dále měřeny na obsah radonu za pomocí emanační metody. Vzorky vod byly přelity 

do nádoby o objemu 0,85 litru s pryžovým uzávěrem, kde je vzorek důkladně protřepán. Radon z vody 

přejde do plynné fáze. Následně je nádoba připojena hadičkami k přístroji a pomocí ručního čerpacího 

balónku je probublávaný vzduch hnán do ionizační komory přístroje. Aktivnější vzduch je vodivější 

a může jím procházet více proudu. Výsledné hodnoty (emany) odečítáme po čtyřech minutách.  

Následně je hodnota přepočítán na Bq/l za pomocí kalibrační konstanty, která byla stanovena kalibrací 

přístroje roztoky radia (226Ra) o známé aktivitě, uzavřené po dobu nejméně 3 týdny pro dosažení 

rovnováhy s radonem (222Rn). Přístroj je kalibrován periodicky, správnost výsledků byla opakovaně 

ověřena v sesterské laboratoři Wrocławské Polytechniky na sadě společných standardů. 

Pro ověření správnosti dosažených výsledků měření aktivity radonu ve vodě bylo realizováno společné 

vzorkování několika vybraných zdrojů průzkumného území. Voda byla analyzována na terénní 

základně metodou emanační, přístrojem RP-25 s ionizační komorou objemu 0,43 litru, i metodou 

kapalinové scintilace (LSC) přístrojem QUANTULUS v sesterské laboratoři Wrocławské 

Polytechniky pod vedením prof. Tadeusze A. Przylibskiego. 

Metoda LSC je přesnější více než o řád než metoda emanační. Ta je však výrazně operativnější 

a umožňuje měření na základně či dokonce přímo v terénu, např. v případě technického podchycování 

pramenů. Výsledky stanovení radonu ve vodě oběma metodami jsou ve velmi uspokojivé shodě 

v rámci kalkulované nepřesnosti měření (Tab. 1). 
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Tab. 1. Porovnání výsledků společného vzorkování vod pro měření aktivity radonu oběma 

využívanými metodami laboratoří ve Wrocławské Polytechniky a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

pramen datum odběru 

aktivita 222Rn ve vodě [Bq/l] 

Wrocław - LSC PřF UK - RP-25 

ChR/5 Kančí pramen 5.6.2013 1703 ± 6 1623 ± 124 

Ch2/11 Soumar 5.6.2013 1778 ± 5 1664 ± 127 

Ch3/6 Logická smyčka 5.6.2013 1476 ± 6 1360 ± 113 

Ch1/26 5.6.2013 238 ± 2 209 ± 14 

ChR/5 Kančí pramen 7.6.2013 1817 ± 6 1991 ± 140 

Ch2/11 Soumar 7.6.2013 1806 ± 6 1834 ± 133 

Ch3/17 Mikulášský pramen 7.6.2013 2230 ± 6 2215 ± 150 

Ch3/13 Pod Lomem 7.6.2013 959 ± 4 1013 ± 98 

Ch3/7 Střepový pramen 7.6.2013 1503 ± 5 1403 ± 115 

Ch3/6 Logická smyčka 7.6.2013 1522 ± 5 1650 ± 125 

 

Po provedení měření aktivity radonu ve vodě, byly odebrané vzorky vod na terénní základně dále 

zkoumány. U většiny byly stanoveny parametry vodivosti EC [µS/cm], oxidačně redukčního 

potenciálu Eh [mV] a pH.  

Mimo tato běžná stanovení byly odebrány vzorky vod i na chemickou prvkovou analýzu. Vzorky byly 

odebrány do lahviček z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Byly vždy odebrány dva vzorky, jeden 

na anionty a druhý stabilizovaný kyselinou dusičnou (HNO3) na kationty. Koncentrace základní sady 

aniontů i kationtů byly stanoveny metodami AAS, ICP-MS a kapalinovou chromatografií 

v Laboratořích geologických ústavů Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. 

U několika vzorků byla stanovena také aktivita radia (226Ra), a to metodou kapalinové scintilace (LSC) 

v laboratoři Hornického institutu Polytechniky ve Wrocławi. 
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8 VÝSLEDKY 

V letech 2012 až 2013 byl proveden terénní výzkum radioaktivních pramenů v oblasti Chrastava - 

Bogatynia. Studovaná oblast o rozloze přibližně 5x6 km je na radioaktivní prameny mimořádně bohatá 

(obr. 16). Bylo zde nalezeno celkem 424 vývěrů podzemních vod, z nichž bylo na základě terénního 

indikačního měření úhrnné gama aktivity odebráno 120 vzorků (Příloha 1) k podrobnějším analýzám 

na aktivitu 222Rn a dalších fyzikálních parametrů (teplota, Eh, pH a chemické analýzy). Z celkového 

počtu měřených vzorků převyšovalo svou aktivitou nad 1500 Bq/l 30 pramenů (Tab. 2). Mezi 

nejvýznamnější zdroje radioaktivních vod patří prameny Soumar, Matka, Kančí pramen, Mikulášský 

a Nežádoucí pramen. 

Tab. 2. Statistický přehled výsledků stanovení radioaktivity vod. 

Měřeno vodních projevů celkem  482 

měřená objemová aktivita 222Rn 120 

více než 500 Bq/l 102 

více než 1000 Bq/l 70 

více než 1500 Bq/l 30 
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Obr. 16. Aktivita vod studovaného území, Geologická mapa 1 : 50 000 převzata ze serveru ČGS 

(http://mapy.geology.cz/arcgis/services). 

 
hrubozrnná ortorula   kvarterní sedimenty   Jizerský granit 

  
      Jizerská ortorula   tercierní vulkanity   Liberecký granit  

        Fojtský granodiorit    Rumburský granodiorit    kvarterní sedimenty 

        Tanvaldský granit   plástevnatá ortorula   metadroby 
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8.1 Popis významných lokalit 

8.1.1 Prameny na Kančím vrchu  

Tyto prameny se nachází ve svahu Kančího vrchu východně od Albrechtického sedla v nadmořské 

výšce 600 m. Kančí vrch obsahuje velmi bohatý klastr minerálních vod, co se týče obsahu radonu. 

 

Obr. 17. Aktivita vod na území Albrechtice a Kančího vrchu, Geologická mapa 1 : 50 000 ze serveru ČGS 

(http://mapy.geology.cz/arcgis/services). 
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Aktivní vody se zde vyskytují v prostředí ortorul, v jedné linii, více méně ve stejné nadmořské výšce, 

a to v těsné blízkosti pod loveckou cestou (obr. 17). Nedaleko jihovýchodním směrem se nachází 

již kontakt ortorul a jizerského granitu, který se od libereckého liší masivnějšími vyrostlicemi 

draselných živců. Dále na východ, směrem k Oldřichovskému sedlu, pokračuje jizerský granit 

se značně odlišným reliéfem krajiny. Jsou zde velmi hojné skalní výchozy, skalky a rozvolněné bloky 

hornin, zatímco ortorulové svahy ze strany Albrechtic stoupají pozvolněji bez skalních výchozů, 

což může být způsobeno také modelováním glaciální frontou, která nejspíš podle Nývlta a kol. (2011) 

i překonala Albrechtické sedlo.  

 

Obr. 18. Jizerská ortorula, kontaktně metamorfovaná na styku s jizerským granitem, lokalita: Kančí vrch, delší 

strana 6 cm, Foto: Tomáš Černík, 2017. 
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Ortoruly na Kančím vrchu (obr. 18) jsou silně postiženy kontaktní metamorfózou. Tmavé slídy 

jsou soustředěny do hnízd či pláství a živce rekrystalovány do velkých cukrovitých agregátů. Hornina 

je celkově masívnější než ortorula běžná, kontaktně nepostižená. Je však velmi dobře štípatelná. Proto 

jsou zbytky po lokální těžbě této horniny (rozklínované volné balvany) v blízkosti cesty (lovecká 

stezka), kde zde za dob Clamm-Gallasů, v letech 1848 až 1852, byla těžena lokálně tato ortorula 

na patníky pro rozsáhlou lesní oboru, kterou zde tito majitelé nechali vystavět. Obora se táhla 

od Albrechtic až za Oldřichovské sedlo a odtud až k Hejnicím. Dnes ji připomínají již jen pozůstatky 

po dobývání horniny a opuštěně stojící a do dáli mizející řady sloupků v lesích. 

Prameny na Kančím vrchu jsou velmi chudé na mineralizaci (Tab. 2.) CHR/5 Kančí pramen (obr. 19.), 

jako jeden s největší aktivitou z této série vývěrů na Kančím vrchu, byl zachycen dne 5.6.2013 

s aktivitou 2074 Bq/l (příloha 1).  

 

Obr 19. Kančí pramen CHR/5, Foto: Tomáš Černík, 2017. 
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8.1.2 Nová Ves u Chrastavy a údolí Jeřice 

Na této lokalitě byly nalezeny čtyři zdroje radioaktivních minerálních vod a několik zdrojů 

se zvýšenou aktivitou, která však zákonem dané hranice nedosahuje (obr. 20). 

 

Obr. 20. Aktivita vod na území Nová Ves, Geologická mapa 1 : 50 000 převzata ze serveru ČGS 

(http://mapy.geology.cz/arcgis/services). 

CH3/17 - Mikulášský (dříve Bláznův) pramen  

Tento významný vývěr se nachází v obci Nová Ves u Chrastavy. Obec je protažená v údolí ve směru 

řeky Jeřice z Mníšku do Chrastavy. Pramen se nachází zhruba v polovině obce, při severním okraji, 

směrem na Horní Vítkov. Dosahuje nejvyšší aktivity ze všech 30 objevených pramenů v této oblasti. 

Má aktivitu od 2672 do 2821 kBq/l 222Rn a průtok od 0,11 do 0,16 l/s (Příloha 1). Aktivnější 

je při nižších průtocích.  
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Obr. 21. Mikulášský pramen CH3/17, Foto: Viktor Goliáš, 2013. 

Pramen vyvěrá v čele starého zasutého lůmku na cihlářskou hlínu, který se po vytěžení akumulace 

dostal horní hranou až do krystalinika (obr. 21). Nesoustředěný lineární vývěr vytéká z velmi 

(více než 10 m) mocné, kvartérně rozvolněné křemenné žíly. Žílovina je mnohogenerační, dutinatá, 

dokládající opakované otevírání a drcení předchozí výplně. Jako velká zajímavost pro tuto lokalitu 

je přítomnost aktivní výplně, tvořené popsanou křemennou žílovinou s Fe a Mn oxidy, kterou 

je možno na lokalitě nalézt. Je to materiál, který je možno označit za zdroj aktivace, i když žádné 

vzorky nebyly nalezeny přímo ve vývěru, ale pouze v jeho okolí. 
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Pramen byl podchycen dne 18.9.2013 a je přístupný veřejnosti. Při této příležitosti byl z podnětu 

majitelů pozemku pramen přejmenován z Bláznova (podle osoby žijící poblíž pramene) na pramen 

Mikulášský. 

8.1.3 Pramenní lokalita v Albrechticích u Frýdlantu 

Na této lokalitě, severně od Albrechtického sedla, byly nalezeny prameny vod se zvýšenými obsahy 

chloridů. Nachází se zde několik vodních zdrojů splňujících kritéria lázeňského zákona, 

jak přirozených pramenů, tak i soukromých studen užívaných pro zásobování vodou (obr.22). Celá 

lokalita byla podrobně zkoumána a výsledky byly již publikovány (Goliáš a kol. 2014). Byly měřeny 

konduktivity všech vodních projevů (obr. 24), radioaktivity vod (obr. 23) i byla provedeno plošné 

měření terénní spektrometrie (obr. 25). 

 

Obr. 22. Aktivity vod na území Albrechtic a Kančího vrchu, Geologická mapa 1 : 50 000 převzata ze serveru 

ČGS (http://mapy.geology.cz/arcgis/services). 
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Obr. 23. Podrobná mapa severního svahu Albrechtického sedla s výsledky měření aktivity radonu 

(222Rn) ve vodách. Převzato z práce Goliáše a kol. (2013). 
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Obr. 24. Podrobná mapa severního svahu Albrechtického sedla s výsledky měření vodivosti vod. 

Mapový podklad upraven z katastrální mapy CUZK, vyznačena souřadná síť v systému JTSK. 

Převzato z práce Goliáše a kol. (2013). 
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Obr. 25. Podrobná mapa severního svahu Albrechtického sedla s výsledky povrchového měření gama 

spektrometrie. Měřený signál je aktivita 214Bi (krátkodobý rozpadový produktu radonu). Mapa tak 

zobrazuje pozici vývěrů radonových vod i úseky podmáčené radioaktivní vodou. Izoliniová mapa 

zpracována v programu SURFER. Převzato z práce Goliáše a kol. (2013). 
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Obr 26. Již zachycený vývěr pramene Soumar, převzato z (Goliáš a kol. 2013) Foto: Viktor Goliáš. 

CH2/11 - Pramen Soumar 

Byl objeven 9.6.2012 na katastrálním území obce Albrechtice u Frýdlantu na louce v blízkosti hlavní 

silnice (I/13) ve směru Liberec – Frýdlant (obr. 26). Tento pramen je nejvýznamnějším vývěrem 

na území rozsáhlé bažiny, která se nachází na severní straně Albrechtického sedla. Při výkopových 

pracích byl zjištěn jeho soustředěný vývěr proudící svislým kanálem v promytém kvartérním štěrku. 
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 Podchycení pramene bylo realizováno v září roku 2012, za pomocí perforované jímací trubky, která 

byla uložena do vývěrového kanálu. Na základě dlouhodobého měření se aktivita pramene pohybuje 

mezi 1375 až 1834 Bq/l. Teplotu, EC a průtok zde v nepravidelných intervalech od roku 2013 do roku 

2014 měřil pan Jaroslav Kameník, který je majitelem pozemku. Z naměřených dat vyplývá, 

že teplota pramene se pohybuje v rozmezí 9,1 až 11,6 C°, což je zhruba o jeden až dva stupně výše, 

než by se dalo zde dalo očekávat. V tomto měřeném období se celková mineralizace pohybovala mezi 

1,5 až 1,3 g/l ve stejném období se však zvýšil průtok z 1,3 na 1,5 l/min, z nové analýzy (odběr 

7/2017) je zřejmý další pokles jeho mineralizace až na 1,04 g/l. Zřetelný je mírný pokles vodivosti, 

který činí zhruba 10 % od podchycení pramene (z 2950 na 2100 μS/cm), ale i výrazné kolísání hodnot 

při nepravidelném měření (obr. 27) – kameníkův graf vodivosti a teploty způsobené nejspíše lidským 

faktorem (i když měla tato osoba k dispozici pro kalibraci velký vzorek „standardního Soumara“). 

 

Obr. 27. Vodivosti pramene Soumar v závislosti na čase. 

Vodu lze klasifikovat jako minerální chlorido-sodnou, studenou, radioaktivní. Z měření aktivity 

3H lze usuzovat, že k infiltraci vod došlo po roce 1950, a složky infiltrované před rokem 1950, pokud 

se vyskytují, mají malý význam. Díky dobré dostupnosti je v dnešní době pramen velmi oblíben 

a místními hojně využíván k odběru vody. V současné době probíhá jednání o podobě finálního 

podchycení ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic Liberec, spojené s vybudováním místa 

k parkování. Původně plánované vybudování přeložky hlavní silnice I/13 v úseku Krásná Studánka – 

Dětřichov (Svoboda a kol. 2008) bylo odloženo na neurčito. 
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CHR/11 - Pramen Matka (GPS) 

Tento vývěr se nalézá nedaleko pramene Soumar v příkopu silnice (obr. 28). Byly zde nalezeny 

přítoky o vyšší konduktivitě (2390–3090 μS/cm) z báze a ze dna přítoku, hlavní přítok je ze směru 

od louky a tvoří 80 % celkového průtoku, ale s nižší konduktivitou (1317 μS/cm). Dnes 

je po rekonstrukci komunikace vývěr opevněn zděnou zídkou z žulových kvádrů. Pramen Matka 

má vydatnost 20,7 až 24 l/min a teplotu 11,4 až 11,6 °C. V období mrazů v prosinci 2013 však byla 

teplota pouze 5 °C. Z výsledků půdní termometrie vyplývá, že v tomto období byla na louce 

do vzdálenosti 8 m od vývěru zvýšená termální anomálie pouze o 1 °C oproti okolí. 

Voda je molárního typu Na-Cl, s celkovou mineralizací 0,6 g/l. Aktivita pramene se pohybuje 

v rozmezí 2239–2386 Bq/l 222Rn. Vody pramenu Soumar a Matka se chemicky liší. Pramen Soumar 

je bohatší o Ca Mg, K, Mn a další prvky. Z toho lze usuzovat, že vody pramene Matka 

jsou primárnější a setrvávají kratší dobu v kvartérním podloží. 

 

Obr. 28. Záběr pramene Matka po vyčištění a instalaci trubky pro měření průtoku (21.9.2013). Červenými 

šipkami jsou vyznačeny pozice hlavních přítoků, převzato z (Goliáš a kol. 2013) Foto: Viktor Goliáš. 
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8.1.4 Oblast Bedřichovka 

Tato lokalita se nachází na izolované kře tanvaldského granitu, vzdálené od hlavního tělesa této 

horniny. Tato kra se nachází na tektonicky exponovaném okraji tělesa KJ plutonu a je porušena mnoha 

zlomy dislokujícími její kontakty s okolními horninami. Na takové zlomové linie jsou vázány i vývěry 

radioaktivních minerálních vod (obr. 29).  

Celkem zde bylo nalezeno pět aktivnějších zdrojů. Kriterium 1500 Bq/l 222Rn převyšují zdroje CH3/9 

Uprostřed lesa, CH3/6 Logická smyčka a dva nepojmenované vývěry CH3/4 a CH3/5. Takřka kritéria 

dosahují (a lze předpokládat, že při lepším zachycení by ho zřejmě převýšily) dále zdroje CH3/3 

pramen Překladu a CH3/7 Střepový. Pěkný je také zdroj CH3/13 Pod Lomem (Příloha 1, obr. 30).  

 

Obr. 29. Aktivita vod na území osamocené kry tanvaldského granitu v Bedřichoveckém lese, Geologická mapa 

1 : 50 000 převzata ze serveru ČGS (http://mapy.geology.cz/arcgis/services). 

Nejaktivnější zdroj na této lokalitě je pramen CH3/9 Uprostřed lesa (též zvažovaný název „Kam cesty 

nevedou“) s aktivitou až 2792 Bq/l 222Rn. Je však zcela mimo cesty a špatně přístupný, proto zůstal 

nepodchycen. Také další dva zmíněné zdroje (Logická smyčka a pramen Překladu) považujeme 

za špatně využitelné z důvodu nepříznivé pozice či nízké nivelety vývěru oproti hladině potoku. 

Snad pouze Střepový pramen by mohl být podmíněně využit a podchycen. Jediným hodnotnějším 

zdrojem na lokalitě Bedřichovka je proto pouze Pod Lomem. 
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CH3/13 - Pod Lomem  

Tento vývěr se nalézá ve strmém žlebu, 50 m pod lesní cestou a jediným, již nefunkčním lomem 

tanvaldského dvojslídného granitu v oblasti Bělidlo, sv. od osady Bedřichovka. Zde byl dobýván 

tanvaldský granit jako stavební kámen. Je to již založená zděná studánka se stříškou, která zachycuje 

soustředěný a silný vývěr vody s průtokem až 2,5 l/s (obr. 30). Voda pramení přímo na zlomové linii 

posouvající průběh kontaktu tanvaldského a libereckého granitu. V okolí pramene se hojně vyskytují 

úlomky jednoduchého, křemen-živcového pegmatitu se skorylem a pérovitými agregáty muskovitu. 

 

Obr. 30. Pod Lomem, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

Aktivita vody (2 odběry) byla 1434 a 1013 Bq/l 222Rn, tedy nepřekonává hranici podle lázeňského 

zákona. Aktivnější je při nižších průtocích. Jelikož se ovšem jedná o velmi pěkné a udržované místo, 

které je hojně navštěvováno, byl do této diplomové práce objekt zařazen. Voda je zde chutná, studená, 

horského typu, její analýzu uvádí (Tab. 3). 
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8.1.5 Oblast Fojtka 

CH3/27 - Nežádoucí pramen 

Ačkoli intenzívní průzkum probíhal v endokontaktu i v hloubi tělesa KJ plutonu (myšleno na běžném 

libereckém či jizerském typu granitu), měla drtivá většina vod aktivity relativně nízké, zdaleka 

nepřevyšující kritérium 1500 Bq/l 222Rn (obr. 31). Tato geochemická konzervativnost libereckého 

a jizerského typu se projevila i v okolí hlavního tělesa tanvaldského granitu zkoumaného v následující 

etapě (Kohn 2015).

 

Obr. 31. Aktivita vod na území mezi Fojtkou a Oldřichovem v Hájích, Geologická mapa 1 : 50 000 ze serveru 

ČGS (http://mapy.geology.cz/arcgis/services). 

Jedinou zjištěnou výjimkou je Nežádoucí pramen, který vyvěrá ve specifické geologické pozici 

kontaktu jizerského granitu s hybridními granodiority typu Fojtka, resp. v ohybu jejich pruhu, navíc 

dislokovaném tektonicky. I tak překonává zákonem danou hranici aktivity pouze jednou 

ze tří naměřených hodnot (1535 Bq/l 222Rn), ostatní hodnoty jsou již nižší (Příloha 1).  

Nepodchycený divoký pramen (obr. 32) vyvěrá blízko významné lesní cesty ze Zaječího Dolu 

k rozcestí Červená ruka, mezi velkými žulovými balvany, nedaleko nad cestou. Voda je klasicky 

studená a málo mineralizovaná (obr. 33). 
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Obr. 32. Nežádoucí pramen CH3/27, po rozkopání, Foto: Michal Čurda, 2013. 

 

Obr. 33. Průtočné kanálky ve dně vývěru, Foto: Tomáš Černík, 2013. 
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8.1.6 Další významné objekty 

CH1/9 - Sirný pramen 

Objevený 11.6.2012 v oblasti Albrechtice (obr. 22), poblíž vrcholu Kameniště. Pramen se nachází 

50 m pod polní cestou a je kumulován ve vyjeté koleji od traktoru, není pozorovatelný žádný 

významný přítok. Průtok lze označit za neměřitelný. Hladina zabírá cca 3 m2, na ni se tvoří 

sádrovcovo-kalcitová krusta (podle výsledků RTG difrakce). Nejhlubší je okolo 20 cm, přičemž 

i v suchých obdobích tento objekt nevysychá (obr. 34, obr. 35). 

Dno je tvořeno jemnou černou suspenzí, tento kal je promíchán s nerozleželým organickým 

materiálem, především jehlicemi okolních modřínů. Na ponořených organických zbytcích se tvoří 

rosolnatý povlak fialových sirných řas. 

 

 

Obr. 34. Sirný pramen, Foto: Viktor Goliáš, 2012. 
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Lokalita vydává intenzivní sirovodíkový zápach do vzdálenosti několika desítek metrů. Severně 

od pramene, dvacet metrů nad polní cestou, se nachází těleso tercierního vulkanitu, kde se těžil 

stavební kámen pro místní komunikace. Okolní krajina nebyla dlouhou dobu zemědělsky využívána. 

Teprve poslední roky se zde začíná pást dobytek.  

Zdali je pramen způsoben antropogenní kontaminací, například zavážkou lomu na Kameništi, se zatím 

nepodařilo potvrdit, a to ani vytěžováním místních pamětníků, ale je možné, že zde byly zaváženy 

třeba organické zbytky, jako ostatky těl či kůže dobytka z okolních farem. Jako méně pravděpodobná 

by mohla být možnost návaznosti na třetihorní vulkanismus a ohárecký rift.  

 

 

Obr. 35. Sádrovcovo-kalcitová krusta, Foto: Tomáš Černík, 2012.  
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CH3/24 - Pravděpodobný vývěr suchého CO2 

 

 

Obr. 36. Výhled na prameniště s pravděpodobným výskytem vývěru CO2, Foto: Tomáš Černík, 2017. 

Tento objekt byl nalezen 17.9.2012. Je tvořen rozsáhlejší mokřinou, kde je ovšem soustředěné 

prameniště zhruba v ploše 2x2 m. Objekt se nalézá na zemědělské půdě, která se využívá jako pastvina 

(obr. 36). Prameniště se nalézá v jedné třetině svahu přivráceného k obci Chrastava, 

kdy po 30 m vtéká voda do údolí tvořeného protějším svahem. Samotné prameniště je zhruba 

70 m od vedlejší komunikace, která vede přes polnosti z Horního do Dolního Vítkova. Při bližším 

pozorování in-situ je možné zaslechnout probublávání v místě prameniště. Při průchodu místem 

dochází k masivnějšímu uvolnění nahromaděných plynů. Zdali se jedná čistě o CO2 nebylo ještě 

prokázáno. Nicméně pokusy zapálení těchto plynů dopadly negativně. Zdali jde o CO2, by mohlo 

být předmětem dalšího zkoumání, s tím i jeho návaznost na tektonickou situaci. Vývěrová lokalita 

se totiž nachází na kontaktu metadrob machnínské skupiny a jizerské ortoruly, oživeným příčným 

zlomem (obr. 20). 
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8.2 Chemické složení vod 

Většina radioaktivních vod na zkoumaném území jsou typické horské, studené, málo mineralizované 

vody. Podle provedených analýz (Tab. 3) náleží konzervativně k jednoduchému molárnímu typu Ca-

SO4, s celkovou mineralizací pouze do 80 mg/l (ale byly analyzovány pouze tři vzorky, 

byť významných zdrojů). Konduktivity se obvykle pohybují do 200, výjimečně 300 μS/cm, vody 

jsou neutrální až slabě kyselé, podle hodnot Eh jsou většinou oxidační. 

Svým složením zcela samostatně stojí klastr chloridových vod nalezených během výzkumu 

pod sedlem v Albrechticích u Frýdlantu. Zde se vyskytují vody s mineralizací až 1,5 g/l a to typu Na-

Cl a Na-Ca-Cl. Podrobně byl objev již popsán v článku Goliáše a kol. 2013. Podle zvýšené aktivity 

226Ra i kvantitativních proporcí solí by mohla být mineralizace přírodního původu, v diskusi je stále 

i její antropogenní původ. Pro něj částečně svědčí i dlouhodobým pozorováním potvrzené vyslazování 

pramene Soumar. 
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Tab. 3. Celkové výsledky chemických analýz vzorkovaných vod. 

Název pramene 
CH2/11 
Soumar 

CH2/11 
Soumar 

CHR11 
Matka 

CH2/11 
Soumar 

CHR/5 
Kančí  

CH3/17 
Mikulášský  

CH3/13 
Pod 

Lomem  

Datum odběru září 2012 září 2013 září 2013 
červenec 

2017 
červenec 

2017 
červenec 

2017 
červenec 

2017 

Ukazatel [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Na+ 315,80 310,00 179,00 300 3,71 12,58 14,09 

K+ 24,76 23,70 11,90 15,67 0,658 12,58 1,62 

Mg2+ 32,11 35,90 8,90 19,01 1,70 3,16 2,04 

Ca2+ 118,55 108,00 33,00 86,9 34,2 45,5 38,3 

Fe2+ <0,005   0,01 0,007 0,033 0,058 <0,001 

Mn2+ 2,91 2,80   1,440 0,080 0,003 <0,001 

Al3+ 0,44 0,27   0,265 0,615 0,120 0,018 

Sr2+ 0,57 0,46 0,14 0,29 0,03 0,05 0,06 

Ba2+   0,27 0,07 0,156 0,025 0,0124 0,0055 

V5+ 0,02 0,02           

Ni2+ 0,16 0,14 <0,01         

Zn2+ 0,09 0,09 0,01         

Ti4+   0,02           

Ag <0,01 <0,01 <0,01         

Al     <0,03         

As <0,05 <0,05 <0,05         

Bi <0,01 <0,05 <0,05         

Cd <0,005 <0,005 <0,005         

Co <0,01 <0,01 <0,01         

Cr <0,01 <0,01 <0,01         

Cu <0,01 <0,01 <0,01         

Mo <0,01 <0,01 <0,01         

P <0,03 <0,03 <0,03         

Pb <0,03 <0,03 <0,03         

Ti <0,01   <0,01         

Mn     <0,005         

V     <0,005         

kationty celkem 495 482 233 424 41 62 56 

F- 0,47 0,33 <0,2 0,23 0,33 0,36 <0,2 

Cl- 930,00 785,00 325,00 564 2,62 5,40 2,85 

Br- <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

SO4- 2- 46,30 45,80 35,40 37,5 24,8 35,2 32,4 

NO3-  18,94 20,20 7,55 11,9 4,99 16,9 9,00 

PO4- 3- <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

HCO3- 25,93 4,60 53,40 4,58  - 18,3 18,3 

anionty celkem 1022 856 421 619 33 76 63 

SiO2 23,02 15,38 11,11         

celková mineralizace 1540 1353 666 1042 74 139 119 

chemický typ Na-Ca-Cl Na-Ca-Cl Na-Cl Na-Ca-Cl Ca-SO4 Ca-SO4 Ca-SO4 
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8.2.1 Radium ve vodách  

U vybraných vodních zdrojů byla stanovena aktivita radia, 226Ra (Tab. 4). Je patrné že, nízce aktivní 

vody, co se týče aktivity radonu (zdroj CH1/26 i další odebraný „na blind“, tedy bez použití indikační 

gama metody) mají aktivity radia pod mezí stanovitelnosti metody. Standardní, nízce mineralizované, 

ale radonem bohaté vody mají nízký obsah 226Ra, nejčastěji v rozmezí 0,1 – 0,2 Bq/l, zatímco pramen 

Soumar má obsah desetinásobný oproti ostatním měřeným vzorkům.  

Vysoké obsahy radia jsou charakteristické pro solanky, zasáklé fosilní vody. Tato skutečnost by mohla 

ukazovat na to, že se v případě chloridových vod v Albrechticích u Frýdlantu nejedná o antropogenní 

znečištění, ale o přírodní minerální zdroj. 

Tab. 4. Aktivity 226Ra u vybraných vodních zdrojů. 

Název pramene aktivita 226Ra 

CHR/5 Kančí pramen  0,18 +/- 0,04 Bq/dm3 

CH2/11 pramen Soumar 1,69 +/- 0,08 Bq/dm3 

CH3/17 Mikulášský pramen 0,11 +/- 0,03 Bq/dm3 

CH3/6 Logická smyčka 0,14 +/- 0,03 Bq/dm3 

CH3/7 Střepový pramen 0,09 +/- 0,02 Bq/dm3 

CH3/9 Uprostřed lesa  0,19 +/- 0,04 Bq/dm3 

CH1/26 <0,05 Bq/dm3 

vzorek „na blind“ <0,05 Bq/dm3 
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9 DISKUSE 

Na zkoumaném území se vyskytují především horniny magmatické, granitoidní, granity a jejich 

metamorfní ekvivalenty - ortoruly. Radon se šíří konvekcí či difúzí (Barnet 1993a). Distribuce radonu 

v plutonických tělesech není zcela vyjasněna. Rozpadové produkty uranové rozpadové řady 

(z nichž je radon nepronikavější) se pravděpodobně šíří neporušeným horninovým prostředím 

nanopóry (Rama a Moor 1984), membránami na pomezích jednotlivých zrn. Tento přenos však dosud 

nebyl objektivně prokázán. Prokázána je však následná akumulace radia na tektonických poruchách, 

či na stěnách průtočných kanálů a jeho sorbce Fe a Mn oxidy, které v těchto zónách tvoří povlaky 

na povrchu. Právě Fe a Mn oxidy mají vztah k akumulaci radia, tedy mateřský izotop radonu. Radon 

se pak mechanismem alfa odrazu dceřinného jádra ocitá ve vodě. Tato dnes nejpřijímanější hypotéza 

vzniku radonových vod se nazývá iontovýměno-difuzní (Wood a kol. 2004). Částečně ji podporují 

i naše výsledky, kdy aktivita radia koreluje se zvýšeným obsahem manganu ve vodě, často 

při převažujícím obsahu manganu nad železem. 

Aktivita radonu v horninovém prostředí je dána minerálními asociacemi jednotlivých magmatických 

těles. Ovšem při vyšších aktivitách vod nelze brát v potaz pouze celkové obsahy uranu plutonických 

hornin, ale zejména primární nebo sekundární zrudnění v poruchových zónách. Tyto poruchové zóny 

jsou promývány vodou, přičemž do těchto poruchových pásem nejčastěji zasákly uranové 

mineralizace z již erodovaného plutonu nadložního materiálu. Díky zprůtočnění těchto zón se dostává 

voda do styku se sekundárními mineralizacemi a je schopná se obohatit radonem. Takto mohou 

vznikat vody o vysoké aktivitě. Cirkulace vod v magmatických krystalinických horninách má krátké 

oběhy, tudíž jednotlivé poruchy nejsou dostatečně hluboké, aby samotný granitický materiál mohl 

vodu obohatit o velké aktivity radonu rozpuštěného ve vodě. Oběhy v poruchových zónách 

jsou uváděny v řádech max. desítek metrů do hloubky. Při anomálních obsazích radonu ve vodě 

je nejpravděpodobnější právě přítomnost uranové či přímo radiové mineralizace. 

Dalším důležitým faktorem je také způsob vazby uranu v primární hornině, resp. možnost jeho 

uvolnění při alteracích v širokém smyslu (jak hydrotermálních, či lépe postmagmatických alteracích, 

tak i při zvětrávání hornin v dosahy hypergenní zóny okysličení). Zde se velmi dobře projevuje 

poněkud překvapivá geochemická příbuznost jizerské ortoruly a tanvaldského granitu, jako hornin 

spíše alkalických, oproti vápenato-alkalickým granitoidům jizerským (Kvičínský 1986, Klomínský 

a kol. 2009 a jiné práce těchto autorů). 

Akcesorické minerály jizerské ortoruly, ani jiných ortorul lugika nebyly (kromě datace zirkonu) dosud 

podrobně zkoumány. Ovšem tanvaldský granit má zcela jinou stavby akcesorií oproti granitu 

libereckému a jizerskému, ačkoli obsahy uranu mají srovnatelné. Z radioaktivních akcesorií najdeme 

v tanvaldském typu monazit (Kvičínský 1986) a z hlediska příslušnosti k alkalické suitě 
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lze předpokládat i přítomnost primárního magmatického uraninitu, tak jako např. v alkalických typech 

granitů v Krušných horách (Főrster 1999). Naproti tomu je skladba akcesorií jizerského a libereckého 

typu jiná. Hlavním nositelem radioaktivních prvků je zde allanit, který oproti monazitu a natož 

uraninitu uvolňuje radioaktivní prvky mnohem méně ochotněji (Vrána a kol. 2011).  

Tento rozdíl mezi tanvaldským typem a typy jizerským a libereckým byly pozorovány i na následném 

území vyhledávacího průzkumu (Kohn 2015). Na území Chrastava – Bogatynia se rozdíl projevil 

zcela zásadně, zatímco ortoruly a prevariské granity mají aktivity vod relativně vysoké (medián 1091 

Bq/l 222Rn), pak zcela nejvyšší aktivity na tomto území mají vody na tanvaldském granitu 

ve kře u Bedřichovky (medián 1496 Bq/l 222Rn). Zcela zaostávají liberecký a jizerský granit 

s mediánem aktivity vod 703 Bq/l 222Rn (Tab. 5). 

Velmi pravděpodobně se na aktivitě vod na tanvaldském granitu u Bedřichovky pozitivně projevuje 

i silné tektonické postižení vyvolané komplikovaným vklíněním této relativně malé kry mezi ostatní 

horninové celky na exponovaném úseku zemské kůry. 

Tab. 5. Statistické zhodnocení radioaktivity vod v oblasti Chrastava – Bogatynia po přiřazení zdrojů vod 

k jednotlivým geologickým typům vyvřelin. 

jizerská ortorula a prevariské granitoidy 

počet měřených pramenů 124 

průměrná aktivita měřených pramenů Bq/l 1105 

minimální aktivita měřených pramenů Bq/l 0 

maximální aktivita měřených pramenů Bq/l 2821 

medián změřených hodnot  1091 

tanvaldský granit 

počet měřených pramenů 9 

průměrná aktivita měřených pramenů Bq/l 1631 

minimální aktivita měřených pramenů Bq/l 938 

maximální aktivita měřených pramenů Bq/l 2792 

medián změřených hodnot  1496 

jizerský a liberecký granit 

počet měřených pramenů 5 

průměrná aktivita měřených pramenů Bq/l 868 

minimální aktivita měřených pramenů Bq/l 211 

maximální aktivita měřených pramenů Bq/l 1535 

medián změřených hodnot  703 
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Zajímavý je vztah mezi gama aktivitou naměřenou ve vývěru a aktivitou radonu ve vodě. Jak již bylo 

řečeno v kapitole metodiky, tak tento vztah je principiálně složitý, kdy záleží nejen na aktivitě vody, 

ale také na jejím objemu i době zdržení, případně i na přítomnosti organických látek absorbujících 

produkty radonu. Přesto lze říci, že na tomto území byla nalezena druhá nejnižší korelace mezi oběma 

hodnotami (součet nejmenších čtverců R2 = 0,297), ze všech průzkumných území (obr. 37). 

 

Obr. 37. Korelace mezi aktivitou 222Rn zdroje a dávkovým příkonem záření gama měřeným u vývěru pramene. 

 

Posledním tématem, které je potřeba diskutovat, je původ chloridové mineralizace v Albrechticích 

u Frýdlantu. Hypotézy vzniku již byly předloženy (Goliáš a kol. 2014). Z důvodu zvýšených aktivit 

radia i kvantity ročního objemu solí se kolektiv autorů klonil k přírodnímu původu chloridů. Nová data 

z průběžného měření vodivosti však ukazují na vyslazování pramene Soumar. To dokládá i nová 

chemická analýza, kdy je již k dispozici řada tří hodnot celkové mineralizace (CM): 1,5 g/l v roce 

2012, 1,3 g/l v roce 2013 a konečně 1,04 g/l v roce 2017. Toto dnes již prokazatelné vyslazování 

by podporovalo naopak antropogenní původ chloridové mineralizace, neboť Správa silnic a dálnic 

je Správou CHKO Jizerské hory systematicky tlačena k použití menšího množství solí v chráněných 

oblastech (ing. Vrba, úst. sděl.). 
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10 ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřená na terénní vyhledávání vod bohatých 222Rn. V letech 2012 a 2013 proběhl 

průzkum v oblasti Chrastava-Bogatynia na území o rozloze zhruba 9x12 km. Oblast je díky příznivé 

geologické stavbě na radioaktivní (radonové) vody mimořádně bohatá. Bylo zde nalezeno 30 vodních 

zdrojů, které splňují kritéria lázeňského zákona č. 164/2001 Sb., který stanovuje minimální aktivitu 

vod na 1500 Bq/l 222Rn jenž jsou dále brány jako zdroj přírodní radioaktivní (radonové) minerální 

vody využitelné k lázeňským účelům.  

Nejvíce zdrojů bylo nalezeno na jizerské ortorule, ovšem velmi příznivou horninou se také ukázal 

tanvaldský granit, vyskytující se v osamocené kře u Bedřichovky. Naproti tomu běžné liberecké 

a jizerské granity nejsou příliš fertilním horninovým substrátem. Proto je velkou zajímavostí 

osamocený Nežádoucí pramen vyvěrající nad Fojtkou, jako prozatím nejradioaktivnější vodou 

nalezenou na jizerském granitu. 

Mimořádnou zajímavostí je objev radon-chloridových vod hydrochemických typů Na-Cl a Na-Ca-Cl 

pod sedlem v Albrechticích u Frýdlantu. Je stále v diskusi, zda má mineralizace přirozený 

či antropogenní původ. Na zkoumaném území byl také objeven sirný pramen v těsné blízkosti 

tercierního vulkanitu na Kameništi i pravděpodobný vývěr suchého CO2, zde nejspíše svázaný svojí 

pozicí s okrajem oherského riftu. 

Tato práce utvrdila zkušenosti z předchozího vyhledávacího průzkumu na radioaktivní vody a přispěla 

nově objevenými potencionálními zdroji přírodních vod, které mohou být v budoucnu využity 

v lázeňství k léčebným účelům. Neboť od dokončení průzkumu uběhlo již několik let, staly se zejména 

prameny Mikulášský a Soumar vyhledávanými zdroji minerálních radioaktivních vod pro místní 

použití, což lze dobře vnímat jako radostnou zprávu i doklad dobře a účelně provedeného výzkumu 

s praktickými pozitivními dopady na společnost. 
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