
ZBYTEÈNÉ OBAVY...

ZBYTEÈNÉ OBAVY ZE ZDRAVOTNÍCH RIZIK
PØI RADONOVÝCH KOUPELÍCH

KDY JE RADONOVÁ LÉÈBA NEVHODNÁ?

PRO KTERÁ ONEMOCNÌNÍ
JE RADONOVÁ LÉÈBA VHODNÁ?

Vìtšina lidí slýchá o ionizujícím záøení z médií pøevážnì záporné informace: zbranì hromadného 
nièení, nemoc z ozáøení a podobnì. Léèbu záøením pak spojuje jen s terapií rakoviny. Pøitom 
ionizující záøení je v rukou lékaøe ménì rizikové než napøíklad penicilin. Na prudkou alergickou 
reakci po penicilinu se ještì i dnes umírá. Na medicínské ozáøení nezemøel dosud nikdo. Každá 
fyzikální léèba ale patøí pod lékaøskou kontrolu, jen tak mùže být využita dobrá stránka této 
pøírodní energie.
Léèebné láznì Jáchymov a.s. jsou držitelem Certifikátu Státního úøadu pro jadernou bezpeènost 
na provádìní této léèby a na opatøení týkající se absolutní bezpeènosti jak pacienta, tak 
zamìstnancù. Souèástí celého komplexu jáchymovských lázní je i dozimetrická laboratoø, jejímž 
úkolem je právì dohled nad dodržováním pøedepsaných postupù jak pøi èerpání radonové vody, 
tak i následném podávání radonových koupelí v lázeòských zaøízeních. Pravidelnì a velmi 
dùkladnì je sledován a kontrolován obsah radonu ve vodì i ve vzduchu, a každý host je pøi 
nástupu do lázeòského hotelu celkovì vyšetøen jak klinicky, tak laboratornì.
Snad nejlepším dùkazem bezpeènosti a úèinnosti jáchymovské léèby jsou právì naši hosté, kteøí 
pøijíždìjí opakovanì již deset, dvacet a nìkdy i tøicet let. Díky léèbì radonem je jejich život, èasto 
i pøes závažné chronické onemocnìní, pøijatelný.

Radonová léèba je obecnì velmi šetrná, nezatìžuje organismus ani tepelnì ani po stránce obìhové 
nebo acidobazické rovnováhy. Dobøe tolerována je i seniory. 

Vhodná je pøedevším pro léèbu chronických onemocnìní, postihujících pohybový aparát:

Dále se jedná o pooperaèní a poúrazové stavy, vyžadující intenzivní hojení a regeneraci 
poškozených tkání. Napøíklad totální kloubní náhrady, operace páteøe nebo plošné jizvy po 
popáleninách. 

Radonová kúra regeneruje stavy s obecnou energetickou disharmonií:

Dobøe reagují onemocnìní periferních cév, jako jsou vazoneurózy, nedokrevnost pøi 
ateroskleróze konèetinových tepen, stavy po zánìtech žil 
nebo revmatické vaskulitidy.

Léèebné láznì Jáchymov a.s.
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LÉÈIVÝ ZDROJ Z HLUBIN ZEMÌ
pacienti s jakýmkoliv akutním onemocnìním – infekce, nestabilizovaná arteriální hypertense, 
srdeèní èi dýchací potíže, rozkolísaný diabetes, neléèená hyperfunkce štítné žlázy, apod.
tìhotné ženy
dìti a mládež do 18 let
pacienti do dvou let po operaci èi jiné terapii nádorového onemocnìní, pokud onkolog nedá 
k radonové léèbì souhlasné stanovisko

zánìtem – všechna revmatická onemocnìní kloubù, mìkkých tkání, páteøe (pø. revmatoidní
artritis, psoriatická artritis, systémový lupus, fibromyalgie, Bechtìrevova nemoc)
bolestí a ztuhlostí z opotøebení (pø. artrózy kloubù a páteøe, výhøezy plotének, poškození 
šlach, vazù a meniskù)
metabolickou poruchou (osteoporóza, dna, porfyrie)
poškozením periferního nervu nebo míšního koøene (pø. neuritidy, neuralgie, periferní obrny, 
koøenové páteøní syndromy, polyneuropatie, syndromy karpálního tunelu)

vegetativní labilita, neurocirkulaèní slabost (chladné konèetiny, snadné kolapsy,
zimomøivost, funkèní orgánové dysfunkce, klimakterický syndrom)
obecnì úbytek sil ve vyšším vìku
vyèerpanost u nároèných povolání
regenerace u vrcholových sportovcù
udržení funkèních rezerv organismu u roztroušené sklerózy 
nebo Parkinsonovy choroby v èasném stádiu



RADONOVÁ VODA... RADON...

... LÉÈIVÁ ENERGIE Z NITRA ZEMÌ

... RADIOAKTIVNÍ ZLODUCH NEBO GENIÁLNÍ LÉÈITEL?

Jsou láznì klimatické, láznì s prameny termální minerální vody, láznì slatinné, apod. Léèebné láznì 
Jáchymov a.s. jsou svým pøírodním léèivým zdrojem naprosto jedineèné a odlišné. Léèí pomocí radonové 
vody, která nemá na rozdíl od jiných zdrojù úèinky chemické, ale energetické.

Unikátním zdrojem tohoto pøírodního bohatství je v Jáchymovì dodnes funkèní dùl, nejstarší v Èechách 
a pravdìpodobnì také v Evropì. Vznikl roku 1518 a na jeho dvanáctém patøe, v hloubce 500 m pod 
zemí, se nalézají prameny radonové vody pojmenované napø. po akademiku Bìhounkovi nebo Marii 
Curii – Sk³odowské.

To, co z urèité lokality dìlá lázeòské místo, je konkrétní pøírodní léèivý zdroj.

Živoèichové vèetnì lidí se na zemìkouli po miliony let vyvíjeli v prostøedí, které v rùzných etapách 
více èi ménì produkovalo ionizující záøení. Organismy si tedy mìly èas vybudovat pøirozené 
fyziologické reakce, které chrání buòky pøed radioaktivním poškozením. Jde pøevážnì o procesy 
regeneraèní.

V souèasné dobì jsou na 12. patøe dolu Svornost využívány ètyøi prameny:

Pro koupele je využívána smìs ze všech ètyø pramenù.

PRAMEN VYDATNOST TEPLOTA OBSAH
RADONU

Curie 30 l / min 29 °C 5 kBq/l

C1 30 l / min 29 °C 11 kBq/l

Bìhounek 300 l / min 36 °C 10 kBq/l

Agricola 10 l / min 29 °C 20 kBq/l

JAK PÙSOBÍ...

... RADONOVÉ KOUPELE NA LIDSKÝ ORGANISMUS?

Voda z tìchto pramenù je jímána do bazénu na 12. patøe a odtud èerpána na výšku 400 m 
do akumulaèní nádrže na patøe Barbora. Z nádrže je pak radonová voda spouštìna na patro Daniel, a po 
nìm v potrubí o celkové délce cca 3000 m vedena do jednotlivých balneoprovozù.

Terapie je umìní využít léèivo v optimální kvalitì i kvantitì. Kvalitou radonu je mìkké alfa záøení, 
kvantitou je právì síla jáchymovských pramenù a po století ovìøené dávkování radonových koupelí. 
Jejich léèebné rozpìtí je 10 až 24 koupelí o intenzitì 4,5 – 5,5 kBq po dobu 20 minut.

Absorbovaná energie stimuluje regeneraci tkání a likvidaci škodlivých oxydativních stresorù (vìtšinou 
volné radikály z chemikálií, z prùmyslovì zpracovaných potravin a životního prostøedí). Zvyšuje se tvorba 
hormonù, vèetnì tìch protibolestivých, protizánìtlivých a pohlavních. Aktivují se všechny složky 
imunitního systému. Tyto procesy jsou bìhem léèebného pobytu nastartovány a pokraèují ještì asi 4 – 6 
týdnù po poslední radonové koupeli.
Následnì v organismu dochází k fázi zklidnìní bolestivých a zánìtlivých potíží a zlepšení funkce všech 
složek pohybového aparátu: kloubù, svalstva, šlach a pøíslušného cévního i nervového zásobení. Úleva 

trvá ve vìtšinì pøípadù déle než pùl roku, zlepšuje se kvalita života 
u chronicky nemocných a snižuje se spotøeba analgetik.

I lidé jsou tedy schopni reagovat do urèité míry na ionizující záøení aktivací svých regeneraèních pochodù, 
a jsou schopni urèitého otužení jak proti radiaci, tak nespecificky i proti dalšímu fyzikálnímu a chemic-
kému poškození bunìk. Jáchymovská balneologie tohoto fenoménu využívá pøi léèbì chorob pohybového 
aparátu v širokém slova smyslu.

Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvìrá v krušnohorských hlubinách 
a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem mìkkého ionizujícího záøení alfa. Pøi radonové 
koupeli je tìlesný povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-èástic, a spouští se tak øetìzec 
fyziologických reakcí. Prùnik radonu do krevního obìhu je zanedbatelný 
a biologický poloèas (vylouèení radonu z tìla) pøedstavuje 
20 minut (tedy vlastní délku radonové koupele).
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