
Když už máme vrabce v hrsti, zatoužíme po holubovi na střeše. 
 

Jáchymovské léčebné vody 
 
Těžba uranu skončila vydobytím jáchymovského ložiska. Proto byla Ústřední správa těž-

by a výzkumu radioaktivních surovin (vznikla 1. 1. 1956 z ústředního ředitelství n. p. Jáchy-
movské doly) přestěhována do Příbrami. Bylo jasné, že skončilo osmnáctileté období hornic-
ké konjunktury. 

Značná část pracovníků bývalého n. p. Jáchymovské doly, Jáchymov, plynule přešla na 
obdobná pracoviště do Příbrami či na jiné lokality nově se rodícího Československého urano-
vého průmyslu. Posledním pokusem jak prodloužit životnost jáchymovských dolů byl ložis-
kový průzkum zaměřený na ověření zásob barevných kovů, který však nepotvrdil bilanční 
zásoby. Uzavírkové práce v dolech začaly v roce 1959 a byly ukončeny roku 1964. Otevřené 
zůstaly jen šachta Svornost, kterou se čerpá radioaktivní voda do lázeňských provozů 
k léčebným účelům, a šachta Josef, sloužící jako větrní a útěková cesta. Obě jámy byly do 
poloviny 90. let rekonstruovány a těžní věže nahrazeny novými. Na 12. patře jámy Svornost 
probíhá s delšími či kratšími přestávkami vrtný průzkum, jehož úkolem je zajistit stálý 
a bezproblémový zdroj radioaktivní vody. 

V Jáchymově snad nikdy nebylo nic, a to ani náhodou, okatě jednoduché. I rozvoj já-
chymovské léčebné tradice, tak odlišné od všech ostatních západočeských lázní, začal obje-
vem studených radioaktivních vod, které byly využívány až do r. 1924 (Štěpovy prameny). 
Tyto prameny, vytvořené sestupem povrchových vod do důlních prostor a obohacované rado-
nem protékáním přes uranové zrudnění, ovšem nemají žádnou souvislost s tlakovou radioak-
tivní termou vzestupného charakteru, která se využívá dnes. 

Pro stále stoupající počet pacientů začala být vydatnost Štěpových pramenů nedostačují-
cí. Důl Svornost byl už nějaký ten pátek zatopen, ale nezapomnělo se proč. Při prohlubování 
šachty se narazilo na tak vydatný teplý pramen (1864), že tehdejší čerpací technika neměla 
sílu trvale ho ignorovat. Definitivně byl vzájemný souboj rozhodnut roku 1901, neboť provoz 
dolu byl z finančních důvodů ukončen. Sloupec vody nezadržitelně narůstal, až dosáhl kolmé 
výšky kolem 340 m, kdy už značně studenou pacičkou dohmátl na dědičnou štolu Daniel a za-
čal samovolně odtékat do Jáchymovského potoka. Nejvýznačnější vlastnost termy, její radio-
aktivita, tak nemohla být zjištěna. Teprve poznání rozpadových vlastností radia způsobilo, že 
byla termálním pramenům věnována zvýšená pozornost. Dosud byly zdejší vody posuzovány 
jako prosté důlní vody, jako obvyklá překážka důlního provozu. 

Čerpání zatopené Svornosti by-
lo zahájeno v květnu 1923 a do úno-
ra 1924 byl důl definitivně vody 
zbaven. Pramen, který způsobil za-
topení dolu, mohl být radiometricky 
analyzován a výsledky byly přízni-
vé. Byl nazván Curie, z hloubky 
500 metrů (12. patro) čerpán do 
nádrže umístěné o 356 m výše (na 
patře Barbora), odkud voda gravita-
cí odtékala potrubím na štolu Daniel 
(o 41 m níže), kterou byla spádo-
vým potrubím vedena do lázeňské-
ho areálu. Obdobným způsobem je 
voda přiváděna do lázní dodnes, 
pouze místo staré dědičné štoly Da-

  
zkoumání vlastností pramene Curie (1924) 



 

niel je spádový řad, v celkové délce 2 700 m, veden na den štolou Curie, pro tento účel vyra-
ženou v r. 1961. 

Postupem času byly na 12. patře Dolu 
Svornost zachyceny další prameny. V roce 
1926 to byly prameny Hildebrandovy, které 
ale pro malou vydatnost nebyly využívány. 
V r. 1928 byl zjištěn při ražení sledné chod-
by po žíle Geyer pramen Becquerel. Prů-
zkumnými vrty Jáchymovských dolů, n. p., 
V-1 a V-2 byly v r. 1952 odkryty prameny 
Evangelista a Prokop (po navrtání termy 
HG-1 byly odběry všech těchto pramenů pro 
lázeňské účely zastaveny). Stálý a soustavně 
sestupný trend poklesu vydatnosti pramenů 
a současně zvyšované požadavky lázní vedly k nutnosti hydrogeologického průzkumu, zahá-
jeného v roce 1960, jehož výsledkem bylo navrtání pramenů C-1 a HG-1. Poslední jmenovaný 
konečně odstranil problém nedostatku kvalitní radioaktivní vody a byl pojmenován „Akade-
mik František Běhounek“. Navrtán byl v květnu 1962, vydatnost vykazovala až 400 l za mi-
nutu, teplota se pohybovala mezi 28 a 29 °C. Je situován na hlavní zřídelní linii – žilné struk-
tuře „Geschieber“. Poslední významný pramen, situovaný bezprostředně u pramene C1 a na-
vrtaný v roce 2000, byl nazván Agricola. Kdyby tyto radioaktivní termy neexistovaly, jáchy-
movské lázeňství by zaniklo, neboť Štěpovy prameny se definitivně ztratily v důsledku postu-
pující těžby uranu už v padesátých letech 20. století. 

Při plném jímání a využití hlavních pramenů by Léčebné lázně získaly za 24 hodin více 
než půl milionu litrů radioaktivní vody, což by umožnilo léčit kolem 3 000 pacientů denně. 

Z porovnání naměřených hodnot jáchymovských zdrojů radioaktivní termy se známými 
údaji léčivých pramenů stejného typu v zahraničí vyplývá, že s přihlédnutím jak k vydatnosti, 
tak i k obsahu radonu, patří jáchymovské zdroje k nejkvalitnějším na světě. 

 
Curie – 30 l/min., 29 °C, 5 kBq/l 
C1 – 30 l/min., 29 °C, 11 kBq/l 
Běhounek (HG-1) – 300 l/min., max. 36 °C, 10 kBq/l 
Agricola – 10 l/min., 29 °C, 20 kBq/l 
 
Původ jáchymovské radioaktivní teplice je pravděpodobně vadosní, tzn. že srážková vo-

da gravitací sestupuje systémem trhlin s povrchu do stále hlubších a hlubších poloh krystalic-
kých břidlic a dále až do granitoidového („žulového“) masivu v podloží. Následujícím průto-
kem sítí trhlin masivu nadále stoupá teplota vody (geotermický stupeň), čímž se i zvyšuje 
obsah rozpuštěných solí a plynů (se stoupající teplotou stoupá i rozpustnost). Při svém výstu-
pu granitoidovým masivem po žilách do vyšších partií, až do svorového komplexu, se voda 
dále obohacuje rozpouštěnými solemi a zvyšuje i svoji radioaktivitu. Žilné struktury nejsou 
kompaktní a zcela uzavřené, ale obvykle mají silně rozpukanou výplň a místy obsahují i ote-
vřené dutiny nebo drobné kaverny. Žíly proto představují „otevřené“ cesty pro pohyb pod-
zemní vody i vzdušin (např. dusíku, radonu či helia), které se tak po nich mohou pohybovat 
na značné vzdálenosti. 

Termy mají často velmi značnou radioaktivitu, pro kterou se začaly používat k léčebným 
účelům. Předpokládá se, že léčivé vody obohacuje radonem uranové zrudnění provázené pro-
dukty radioaktivního rozpadu, ale fakticky tento zdroj ověřen nebyl. Mají teplotu kolem 30 °C 
(max. 32-36 °C) a tlak se pohybuje mezi 1,9-4,0 MPa. Stáří jímaných radonových vod bylo 

někdejší ústí staré dědičné štoly Daniel 
(1908)



 

stanoveno v rozmezí 30 000-35 000 let. Zda k tomuto údaji dopomohl pohled do křišťálové 
koule známo není, neboť objektivně stanovit stáří těchto vod dosud nelze. 

 

 
prameny radioaktivní vody na 12. patře Dolu Svornost 

(výstupními cestami jsou zejména půlnoční struktury Geschieber a Evangelista) 

 

 
výstup pramenů na žíle Geschieber 



 

 
 
Zdroj ionizujícího záření charakterizuje tzv. aktivita, což je počet radioaktivních přeměn 

probíhajících v látce za jednotku času. Aktivitě je tudíž úměrný i počet emitovaných částic za 
jednotku času, tj. intenzita radioaktivního záření. Jelikož radioaktivita je jev, kdy se nám 
v čase přeměňují atomová jádra jednoho prvku na jádra jiného prvku, přičemž čas měříme 
v sekundách, je přirozenou jednotkou aktivity jedna přeměna (rozpad) za jednu sekundu. Tato 
jednotka byla na počest Henri Becquerela nazvána jeden Becquerel – Bq. Dřívější jednotkou 
aktivity byl jeden Curie (Ci), kdy za etalon byl vzat 1 gram radia 226Ra (1Ci ≅ 37GBq). 

 
Ing. O. Koblic udává v jedné své práci o emanaci aktivitu následujících světově známých 

radioaktivních pramenů. 
Jáchymov, Wernerův důl:  Štěpův pramen I  7 180 M.j. 

Štěpův pramen II  1 650 M.j. 
     Důl Svornost: pramen Curie      450 M.j. 

voda městského vodovodu        3 M.j. 
 
Sasko:    pramen Oberschlemma 3 000 M.j. 
Brambach:   Wettinské zřídlo  2 000 M.j. 
Ischia:    Starořímský pramen     370 M.j. 
Gastein:    Grabäckerův pramen     155 M.j. 
Kreuznach:   Solný pramen      107 M.j. 
Aix-les-Bains:   Kamencové zřídlo       56 M.j. 
Karlovy Vary:   Mlýnský pramen       32 M.j. 
Teplice:    Prazdroj        25 M.j. 
 
(V jednom litru vzduchu bychom naměřili přibližně 0,0002-0,0005 Machovy jednotky. 

Jedna Machova jednotka (M.j.) se rovná 3,65 emanu, přičemž 1 eman se rovná desetimilionti-
ně jednoho curie.) 

 

  
spádový řad radioaktivní vody na patře Daniel 

(2003) 



 

 
 

 

i měření Státního radiologického ústavu v roce 1947 prokázalo vysokou radioaktivi-
tu Štěpových pramenů 



 

 

 
„kapesní“ Jáchymov či „lázně“ Jáchymov, 

jednoduché zařízení s radnatou solí, které vám po zakoupení připravilo radioaktivní vodu kdekoli na světě 
(během 24 hodin dosáhla radioaktivita vody 10 000 Machových jednotek, ale obsahovala i trošičku roz-

puštěného, prudce jedovatého, radia; protože se všichni kompetentní dušovali, že jde o bezpečný produkt, 
statistiku úmrtí po „léčebné“ kůře pro jistotu nikdo nesledoval) 

 

  

  
ne všechny prameny jsou využívány… 

(vlevo nahoře nejvydatnější pramen Běhounek, vpravo prameny C1 a Agricola, pod nimi měřící zařízení pramene 
C1, které ukazuje aktivitu vody 11,80 kBq/l) 

(Důl Svornost, 12. patro, 2003) 


