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Abstract 

The model territorial study represents a broad spectrum of the geologic information about the Liberec 

district city in northern Bohemia, and provides the data to the municipal government for reliable urban 

planning and sustainable development of the building density. This study includes the data sets from 

geology, geophysics, natural resources, engineering geology, and natural, industrial and air pollution 

in the town centrum. All available pieces of information from various data sources have been linked 

up in GIS format to the street plan in scale 1 : 13 000, covering about 40 square kilometre town site 

(see Fig. 3.1.). An image analysis of the individual data layers and their mutual interferences gives 

some preferential information about sources of the ground water, geothermal energy, and geological 

risks for town and its residents. 

Results of the urban geology model study of Liberec indicate following contributions applicable in the 

other towns of the Czech Republic: 

– Generation of the urban geological maps and spatial models of the cities for ground water and 

geothermal energy exploitation, housing and planning of the underground constructions.  

– Utilization of the pieces of knowledge from geology for environment protection of the 

conurbations in identification of the man-made infilling, dangerous waste and air pollutants. 

– Augmentation of the proficiency of the city dwellers about the environment in that lives and 

makes business. Improvement of the knowledge on existed and anticipated geological risks in 

their towns.  

  

Cílem studie bylo shromáždit široké spektrum geologických informací z prostoru města Liberce a 

poskytnout tak jeho Magistrátu data pro spolehlivé urbanistické plánování a dlouhodobě fungující 

rozvoj městské zástavby. Studie obsahuje soubor informačních vrstev o geologii, geochemii půd, 

geofyzikálním poli, přírodních zdrojích, inženýrské geologii a rizikách přírodního, industriálního i 

emisního původu v prostoru centrální části města Liberce. Všechny dostupné údaje z různých 

datových zdrojů jsou vázány ve formátu GIS na uliční plán města v měřítku 1: 13 000 pokrývající 

plochu 40 km
2
 (obr. 3.1.). Analýza obrazu jednotlivých vrstev a jejich vzájemné interference umožňují 

lokalizovat jak zdroje vody a geotermální energie, tak i ohniska ohrožení města a jeho obyvatelstva. 

Výsledky modelové studie urbanistické geologie města Liberce mají následující přínosy pro další 

městské aglomerace v ČR:  

 

– Nové informační vrstvy z oboru geologie pro tvorbu multidisciplinárních map a prostorových 

modelů území městských intravilánů k využití zdrojů podzemní vody, geotermální energie a 

pro plánování podzemních staveb, souvisejících s výstavbou železničních a silničních tunelů. 

– Využití geologických poznatků k ochraně životního prostředí jednotlivých městských 

aglomerací při identifikaci navážek odpadního materiálu (man-made infilling) pro plánování 

nové výstavby. 

– Zvýšení odborné gramotnosti obyvatelstva o geologickém prostředí, ve kterém žijí nebo 

podnikají. Poznatky o existujících i předvídatelných geologických rizicích v jednotlivých 

městech. 
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1. Úvod – urbanistická geologie ve světě a u nás, zdroje 

informací o geologii města Liberce 
(J. Klomínský, I. Rous, J. Šrek, V. Bělohradský. M. Dostalík a O. Petyniak) 

 

Urbanistická geologie je odvětví multidisciplinární geologie (zahrnuje geologii, hydrogeologii a 

inženýrskou geologii i další discipliny geologie), která poskytuje informace požadované pro spolehlivé 

urbanistické plánování a dlouhodobě fungující rozvoj hustě zalidněných území. V některých 

souvislostech odpovídá synonymu pro geologii životního prostředí. Je také definována jako studium 

zemních zdrojů a geologických rizik souvisejících s rozvojem a rozšiřováním městské zástavby. Proto 

pro dosažení udržitelného rozvoje městských aglomerací geologie nemůže být ignorována. 

Urbanistická geologie má tedy ve světě stále rostoucí význam pro plánování optimálního využití 

městských intravilánů (Mc Gill 1964, El May et al. 2010, Pi, R. a Vilá, M. 2013). I v České republice 

se stále více lidí stěhuje do měst. Stoupá hustota zalidnění většiny měst a to má značný vliv na 

ekologické zatížení jejich zemského povrchu i podzemí v podobě znečištění půdy, podzemních vod, 

změny modelace krajiny a výskyt nových geologických rizik, například sesuvů a indukované 

seismicity. Anamnéza této civilizační nemoci městských aglomerací je podrobně popsaná 

v dokumentu UNESCO (1997–1998) jako urbanistická geologie (Urban Geology). Stejné téma 

popisuje publikace Kukala et al. (1989) Člověk a kámen z nakladatelství Academia Praha. Rozsáhlý 

projekt urbanistické geologie měst byl v roce 2007 zahájen ve Španělsku, který bude do roku 2022 

zahrnovat 131 měst nad 10 000 obyvatel (82% populace státu) o celkové ploše 2109 km
2
 (Pi, R. a 

Vilá, M. (2013). Při realizaci projektu se k charakterizaci geologických podpovrchových vrstev 

využívají také geologické profily a 3D modely. Podnětné jsou pro některá města v České republice i 

studie o obnovitelných zdrojích tepla podzemní vody v  kvarterních sedimente pod městem Glasgow. 

Česká geologická služba (ČGS)  má v tomto oboru dostatek zkušeností, neboť již v minulosti vydala o 

geologii českých měst několik publikací. Nestorem urbanistické geologie u nás je bývalý ředitel 

Ústředního ústavu geologického K. Žebera, který v roce 1947 publikoval studii o Geologii v plánování 

oblastí a sídlišť: (urbanistická geologie) a v roce 1956 další práci na téma Geologie v územním 

plánování. Tato instituce také jako první v Europě sestavila podrobné geologické a inženýrsko-

geologické mapy intravilánu Velké Prahy v měřítku 1 : 5 000. ČGS také vydala monografii o geologii 

Brna (Müller et al. 2000) a spolu s vydavatelstvím Academia Praha zejména monografii o geologii 

Prahy (Kovanda et al. 2001). Obě publikace jsou doprovázeny i geologickými mapami (Hanžl et al. 

1999, Kovanda et al. 1995).  

Do široké palety mapových produktů ČGS zaměřených na obor urbanistické geologie patří i pilotní 

mapa dekoračních a stavebních kamenů Prahy a středních Čech oceněná jako Mapa roku 2012 

(Dudíková Schulmannová – Valečka 2012).  

Publikované příklady ze Španělska, Velké Británie a Německa popisují metodiku a výsledky realizace 

aplikace Místní agendy 21 (viz definice), kde Urbanistická geologie patří mezi důležité disciplíny 

k zajištění udržitelného rozvoje městských aglomerací zejména v soběstačnosti v zásobování 

pitnou vodou, potenciálu obnovitelných zdrojů energie (geotermální energie), riziky zemětřesení 

a sesuvů půdy pro zjištění stupně jejich odolnosti v krizových situacích. 
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LOCAL AGENDA 21 (Místní Agenda 21) je program pro uplatnění udržitelného rozvoje na místní a 

regionální úrovni vzniklý na základě kap. 28 v dokumentu Agenda 21 (LA 21), který byl schválen na 

Summitu země v Rio de Janeiro v r. 1992, kde také ČR tento závazek přijala.  

V ČR se tato aktivita začala rozvíjet poměrně pozdě až v roce 1997, především se zahraniční finanční 

podporou nevládních organizací. MA21(Místní Agenda) byla jedním z cílů současné Státní politiky 

životního prostředí na roky 2004–2010, a byla také podporována ve Státním programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Česká geologická služba přistoupila v listopadu 2014 k  založení národní 3D geologické databáze 

České republiky pro zkvalitnění přístupu k digitálním podpovrchovým informacím (Establishing a 

National 3D Geological Database of the Czech Republic (GEOCR3D)).  

Přínosy tohoto programu jsou pro společnost následující: 

 Nové informační vrstvy z oboru geologie pro tvorbu multidisciplinárních map a modelů 

optimálního využití území městských intravilánů (například pro plánování a design podzemních 

staveb souvisejících s výstavbou železničních a silničních tunelů). 

 Využití geologických poznatků k ochraně životního prostředí jednotlivých městských 

aglomerací (například mapování navážek odpadního materiálu (man-made infilling) pro 

plánování nové výstavby). 

 Bilance zdrojů pitné a užitkové vody v geologickém prostředí. 

 Využití zdrojů obnovitelných zdrojů geotermální energie. 

 Monitoring znečištění půdního fondu městských aglomerací průmyslovými i domovními 

exhalacemi. 

 Využití geologických bariér při budování protipovodňové ochrany města. 

 Zvýšení odborné gramotnosti obyvatelstva o geologickém prostředí, ve kterém žijí nebo 

podnikají. 

 Poznatky o existujících i předvídatelných geologických rizicích v jednotlivých městech. 

Modelová územní studie urbanistické geologie města Liberce je iniciačním příkladem prezentace 

geologie přizpůsobeným potřebám jak jejich potenciálních uživatelů – statní správě, tak i zejména širší 

odborné veřejnosti, studentům středních a vysokých škol, a dále zájemcům o poznatky existujících i 

předvídatelných geologických rizik z území, kde žijí a pracují. Je společným dílem pracovníků ČGS a 

dalších externistů. Model geologického plánu města Liberce je sestaven z velké části z produktů 

činnosti ČGS – geologického mapování 1 : 25 000 města Liberce a jeho širšího okolí a archivních 

datových registrů (například databáze vrtů, radonové riziko). Významnou součástí plánu jsou však i 

informační vrstvy, které jsou dílem externích spolupracovníků nebo pocházejí z jiných zdrojů 

(například mapy podzemních prostor pod městem, model záplavového území řeky Nisy). Jeho 

modelová podoba reaguje na zájem Magistrátu města Liberce na navázání spolupráce s Českou 

geologickou službou na poli možnosti sdílení a tvorby datových podkladů a zkušeností České 

geologické služby. 

K tomuto účelu může sloužit rozbor datového potenciálu ČGS, finální provedení 3D geologických 

modelů města Liberce a hlavně průzkum požadavků jednotlivých městských magistrátů na obsah a 

formu informačních vrstev pro další rozvoj a aktualizace stavebním zákonem povinně tvořených 

Územně analytických podkladů (ÚAP) na příkladu pro území SO ORP Liberec (Správní obvod obce s 

rozšířenou působností Liberec). Městská správa Liberce již projevila vážný zájem o výstupy 

mapových sestav geologického plánu města Liberce, v digitální podobě, v prostředí geografického 

informačního systému (GIS). 
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Informační vrstvy urbanistické geologie města Liberce  

V rámci interního projektu ČGS byla sestavena metodika odborného obsahu textového a obrazového 

komentáře jednotlivých datových vrstev urbanistické geologie centrální části města Liberce jako 

modelová realizace produktů i pro jiná města v ČR. Tento komentář se hlavně týká níže uvedených 

témat v integrovaném systému GIS urbanistické geologie města Liberce: 

 

Geologie  

Geomorfologie povrchu města Liberce 

Geologická stavba povrchu města Liberce 

Síť geologických zlomů 

Geologické profily podloží města Liberce 

 

Geofyzikální pole 

Přirozený magnetismus (magnetometrická mapa) 

Přirozená radioaktivita (radiometrické mapy uranu, thoria, draslíku  

Radiohygienické parametry 

 

Přírodní zdroje  

Ložiska uhlí a železné rudy, cihlářských surovin, lomy stavebního a dekoračního kamene  

Zdroje podzemní vody, její chemismus, přírodní prameny, vrty a studny 

Chemismus povrchových vod  

Geotermální energie v podloží města 

 

Inženýrská geologie 

Inženýrskogeologická rajonizace 

Vrtná prozkoumanost města 

Podzemní prostory a podpovrchové konstrukce. 

Skalní výchozy, odkryvy, stavební jámy, zářezy a navážky 

Horniny v dláždění a na fasádách domů a veřejných budov  

 

Geologická rizika 

Riziko zemětřesení v Liberci 

Svahové pohyby a skalní nestabilita 

Geochemie půdního pokryvu 

Radonové riziko 

Radioaktivní spad 

Model zátopového území Lužické Nisy  
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Příklad interference tematických vrstev geologie, geomorfologie a tektoniky, magnetického pole, 

radiometrie uranu, inženýrskogeologických rajonů  a hustoty vrtné sítě z prostoru vnitřní části Liberce 

je znázorněna v podobě šikmé rovnoběžné projekce (obr. 1.1.). 

 

Obr. 1.1. Model informačních vrstev urbanistické geologie města Liberce. A – geologie, 

B – geomorfologie a tektonika, C – magnetické pole, D – radiometrie uranu, E – inženýrskogeologické 

rajony, F – hustota vrtné sítě. 

 

 

2. Historie geologických výzkumů města Liberce a jeho 

okolí  
(J. Klomínský, I. Rous) 

 

Území širšího okolí města Liberce je předmětem dlouholetých výzkumů německých i českých 

badatelů. Pozornost se soustřeďovala zejména na studium granitoidních hornin krkonošsko-jizerského 

masivu (Cloos 1925, Klomínský 1969), stratigrafii a tektoniku proterozoika a paleozoika jednotky 

ještědského hřbetu (Kettner – Kodym 1919, Koliha 1929, Galwitz 1930, Watznauer 1934, Müller 

1933a, Chlupáč 1964, 1993, 1998, Zukalová 1964,  Chaloupský 1966, Chaloupský et al. 1989, Kachlík 

– Patočka 1998, Patočka, Kachlík 2000). Jizerské ortoruly a jejich nepřeměněné ekvivalenty studovali 

Borkowská et al. (1990),  Domečka  – Opletal 1970, Kröner et al. 1998, Kröner et al. 2001), většinou 

však mimo území listu mapy. Němečtí badatelé věnovali značnou pozornost i výzkumu reliktu 

uhlonosných miocénních sedimentů u Machnína (Müller 1933a, 1937). Terciérní vulkanity v širším 

okolí Liberce popsal Gränzer (1929). Kvartérní terasy řeky Nisy zpracovali podrobně Václ a Čadek 

(1962). Geologické poměry Liberecka a sousedního Jablonecka monograficky zpracovali Müller 

(1933a) a Watzernauer (1935). Detailní petrologická a geologická charakteristika hlavních jednotek a 

tektonický vývoj území je zpracována rovněž v Regionální geologii ČSSR (Svoboda et al. 1964).  

Území širšího okolí intravilánu města Liberce je tvořeno především granitoidy krkonošsko-jizerského 

masivu a různými typy krystalických břidlic, které vystupují ve dvou oblastech: na severním úbočí 

ještědského hřbetu v jižní části mapového listu a při západním okraji listu v kontaktní zóně 

tanvaldského granitu. Krystalinikum ještědského hřbetu a relikty metasedimentů a ortorul v plášti 

tanvaldského granitu jsou součástí krkonošsko-jizerského krystalinika. Litologicky je tvořeno: (a) 

metamorfovanými klastickými sedimenty (fylity a metadrobami) s polohami mramorů a erlanů; (b) 

tělesy metamorfovaných granitoidů kambro-ordovického stáří (označených jako prevariské granitoidy 

a ortoruly). 

Ještědský hřbet je výjimečný v tom, že je to jediná oblast krkonošsko-jizerského krystalinika, kde 

zůstal zachován nejúplnější stratigrafický sled hornin od svrchního proterozoika až do spodního 
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karbonu (Kachlík  – Patočka 1998). Nálezy fauny v lomu na Velkém Vápenném u Jitravy prokázaly 

přítomnost svrchního devonu (Perner 1919, Koliha 1929, Galwitz 1930), který plynule přechází až do 

spodnokarbonských synorogenních klastik (Zikmundová 1964, Chlupáč 1964). Tento přechod byl 

velmi silným argumentem odporujícím vlivu variské orogeneze na stavbu krystalinika ještědského 

hřbetu (např. Chlupáč 1993, 1998, Kachlík – Patočka 1998). Stratigrafické a tektonické koncepce se 

promítly velmi výrazně i do konstrukce geologických map. Již v mapě Müllera (1934) je na základě 

prací Galwitze (1930) znázorněna plochá nasunutá (příkrovová) stavba, která vychází z pozice 

fosiliferních devonských vápenců v tektonickém podloží starších hornin. Mapa 1 : 200 000 list Liberec 

Svobody et al. (1963) je koncepčně postavena na rozhodujícím vlivu kaledonské orogeneze na stavbu 

a metamorfní vývoj krkonošsko-jizerské oblasti. Největší rozdíly v porovnání s předchozími 

mapovými díly jsou v mapě Chaloupského et al. (1989), který na rozdíl od výše uvedených map 

vyčleňuje v mapě pět litostratigrafických jednotek v rozmezí středního proterozoika až karbonu, 

oddělených diskordancemi, které jsou podle autora projevem několika orogenezí (grenvillské, 

kadomské, kaledonské a variské). Mapa ještědského krystalinika se opírá o nové paleontologické 

nálezy Chlupáče (1998), které potvrdily, že vápence v podloží starší (? ordovické) jednotky s kvarcity 

jsou středně až svrchnodevonského stáří, a tudíž lze oprávněně předpokládat existenci příkrovové 

stavby. 

Krkonošsko-jizerský kompositní masiv je hlavní regionálněgeologickou jednotkou na území města 

Liberce. Patří ve světové geologické literatuře mezi klasické granitové terény. Má na tom zásluhu 

zejména Rose (1842), který zde nejdříve popsal petrografické typy granitoidů, a pak poprvé definoval 

v literatuře již dlouho zavedený termín granit. Dalším autorem zabývajícícm se geologií oblasti byl 

Cloos (1925), jehož dílo o granitektonice polské části plutonu je všeobecně považováno za klasickou 

učebnici strukturní analýzy granitoidních těles. Krkonošsko-jizerský masiv poprvé kartograficky 

vymezil a popsal K. V. Raumer (1813). Podrobný přehled a zhodnocení geologických výzkumů 

masivu, jejichž počátky můžeme sledovat až do XV. století, podal Chaloupský (1962, 1968) a 

Klomínský (1969). Podrobně studoval i mapoval tento masiv na české straně Klomínský (1969).  

Poslední geologický výzkum v české části krkonošsko-jizerského masivu provedl v osmdesátých 

letech Kvičínský (1986), Klomínský et al. (2000) a Mrázová et al. (2001). 

Na povrchu Krkonošsko-jizerský masiv zaujímá plochu asi 1000 km
2
 a má tvar ležaté, ve směru 

východ-západ protažené osmičky. Tento masiv intrudoval před 300 miliony let v centru velké 

nesymetrické klenby mesozonálně a epizonálně metamorfovaných břidlic proterozoického a 

staropaleozoického stáří (kambrium až devon). Tyto horniny jsou také kontaktně metamorfovány v 0,5 

– 1,5 km široké zóně kolem jeho obvodu ve facii amfibol-biotitických rohovců s andalusitem a 

cordieritem. Pro širší vnější zónu kontaktního dvora je zejména na jihu charakteristický výskyt 

plodových břidlic s poikiloblasty cordieritu. 

Na základě terénních kritérií (velikosti, množství vyrostlic K-živce, zrnitosti základní hmoty a 

intrusivních kontaktů) vymezili Klomínský (1969) a Klomínský – Rajpoot (2010) několik 

horninových typů:  

 G1 - výrazně porfyrický, biotitický granodiorit (jizerský)  

 G2 - porfyrický biotitický granit (liberecký)  

 G3 - středně zrnitý biotitický granit (harrachovský)  

 G -  drobnozrnný biotitický granit (krkonošský)  

 F - porfyrický drobnozrnný, mesokrátní amfibol-biotitický granodiorit (fojtské hybridní 

granitoidy) 

 D – středně zrnitý muskoviticko-biotitický až biotitický granit (tanvaldský granit). 
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Obr. 2.1. Jizerský granit (vlevo) a liberecký granit (vpravo) jsou dominantní typy granitů v západní 

části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu (velikost 1 : 1).  

Svrchnokarbonské stáří je potvrzeno radiometrickým datováním dosud jen pro horniny typu G1 – G z 

polské části masivu (304 – 293 K/Ar, 292 Rb/Sr, 304 ± 14 207 Pb/206 Pb (Pin et al. 1987, Kröner et 

al. 1994). Geochronologické U-Pb stáří zirkonu FG (318,4 ± 2,3 Ma) u jizerského a libereckého 

granitu (319,5 ± 2,3, 320,1 ± 3,0 Ma) uvádějí z české části masivu Žák et  al. (2013). Terénní 

pozorování intruzívních kontaktů mezi jednotlivými horninovými typy svědčí o jejich následující 

sukcesi (od nejstarších po nejmladší): tanvaldský granit – fojtské hybridní granitoidy – jizerský 

granodiorit – liberecký granit – harrachovský granit – krkonošský granit, přičemž časový rozdíl hlavně 

mezi tanvaldským granitem a ostatními horninovými typy krkonošsko-jizerského masivu nemůže být 

zatím blíže definován. 
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Obr.2.2. Kontakt libereckého (vlevo) a tanvaldského granitu (vpravo) z odkryvu u Nové Vsi nad Nisou 

(Klomínský et al. 2007). Kontaktní plocha mezi oběma granity je vyplněna mladším kontaktním 

(hybridním) granodioritem. Zrnitost libereckého granitu směrem ke kontaktu se zmenšuje (chilled 

margin), tanvaldský granit je na kontaktu s kontaktním granodioritem mylonitizován. 

 

Tanvaldský granit má v  krkonošsko-jizerském masivu zvláštní postavení (obr. 2.2.). Tvoří 20 km 

dlouhé a až 4 km široké těleso, které lemuje liberecký granit při jižním a západním okraji masivu. 

V názorech na stáří a geologické postavení tanvaldského granitu nebylo dlouho dosaženo jednoty 

(Chaloupský 1962, Kvičínský 1982). Rose (1857) se například domníval, že neusměrněné partie 

jizerských ortorul jsou totožné s rumburským a tanvaldským granitem. Řada autorů (Rose 1849, 1856; 

Rimann 1910,1911; Ebert 1943 a Macák 1956) také považují tanvaldský granit za starší, než vlastní 

liberecký granit. Dokladem toho je ostrý a strmý kontakt obou granitů (obr. 2.2.), apofýzy libereckého 

granitu v tanvaldském granitu, xenolity tanvaldského granitu v libereckém granitu a charakter 

kontaktu obou granitů, dokumentovaný například na východním okraji města Jablonce n/N a ve 

Smržovce (Klomínský et al. 2000).  

Regionální šlichová prospekce České republiky je citlivým diskriminátorem mezi jednotlivými 

geologickými jednotkami a tělesy. Podle Abrahama et al. 2000 kompozitní krkonošsko-jizerský masiv 

ostře kontrastuje ve složení těžkých minerálů jak vzhledem k jeho krystalinickému okolí, tak i uvnitř 

vlastního masivu. Andalusit a granát prakticky chybějí na území libereckého granitu a jsou naopak 

charakteristickými minerály  na území tanvaldského granitu. Naproti tomu titanit, zirkon a scheelit  na 

území tanvaldského granitu chybějí a jsou hojně zastoupeny v libereckém granitu. 
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3. Přehled geologie intravilánu města Liberce a jeho okolí 
(J. Klomínský, T. Štor) 

 

 

Obr. 3.1. Geologická mapa libereckého kraje s hranicí intravilánu Liberce a zájmovým územím 

Modelové studie urbanistické geologie města Liberce 
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Obr.3.2: Digitální model reliéfu terénu širšího okolí města Liberce a Jizerských hor se zvýrazněnými 

údolími a nejvyššími relikty paleoreliéfu nad 1 000 m n. m. 
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Obr. 3.3. Geologická mapa intravilánu krajského města Liberce v systému S-JTSK. Mozaiková 

geologická mapa se skládá z několika části map v měřítkách 1 : 50 000 listů 03-13 Hrádek nad Nisou, 

03-14 Liberec, 03-32 Jablonec nad Nisou a  03-31 Mimoň, vytvořených v České geologické službě. U 

těchto map jsou také přiloženy vysvětlivky ke geologickým jednotkám znázorněných na této mapě. 

Černý obdélník vymezuje okraje účelové geologické mapy urbanistické geologie centra města v 

měřítku 1 : 13 000 (obr. 4.1.). 

Území intravilánu města Liberce je tvořeno následujícími geologickými jednotkami:  

krystalinikem ještědského hřbetu na jeho západním okraji,  

jizerským krystalinikem na jeho severním okraji,  

krkonošsko-jizerským granitovým masivem v jeho východní polovině,  

tanvaldským masivem, na jeho jižním okraji 

platformním pokryvem, který nesouvisle kryje výše jmenované jednotky.  

Platformní jednotky se skládají z reliktů terciérních sedimentů výběžků hrádecké pánve, různých typů 

kvartérních sedimentů a žil neoidních vulkanitů.  

Každá z výše jmenovaných jednotek prošla osobitým a různě dlouhým geologickým vývojem, který 

lze rozdělit do několika hlavních vývojových etap: kadomské, kambroordovické, variské a platformní. 

Nejsložitější geologický vývoj prodělaly prekambrické horniny sz. části ještědského a jizerského 

krystalinika. 
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V závěru variské tektonometamorfní etapy intrudoval v rozmezí 320 – 305 Ma pozdně syntektonický 

krkonošsko-jizerský kompozitní masiv (Kröner et al. 1994), který vyvolal kontaktní metamorfózu 

okolních krystalinických komplexů. Zvláště v jižní části mapy listu 1 : 25 000 Liberec však byly 

kontaktní projevy zastřeny pozdějšími tektonickými pohyby na machnínsko-šimonovické zlomové 

zóně sz. – jv. směru. Doznívání projevů variského cyklu reprezentují žíly „melafyrů“, které pronikají 

krkonošsko-jizerským plutonem a jsou patrně časově ekvivalentní vulkanitům sousední 

mnichovohradišťské a podkrkonošské pánve.  

Po ukončení variského cyklu, který vytvořil hlavní rysy geologické stavby skalního podkladu města, 

následuje etapa platformního vývoje. Krkonošsko-jizerské krystalinikum na severozápadě se stalo na 

delší dobu snosovou oblastí. S výjimkou krátké epizody ve svrchní juře, zasáhla rozsáhlejší mořská 

transgrese oblast jižního okraje ještědského a krkonošsko-jizerského krystalinika až v cenomanu, kdy 

došlo k obnažení krkonošsko-jizerského masivu. Část krkonošsko-jizerského krystalinika však zůstala 

nadále elevací, která zásobovala okraj České křídové pánve klastickým materiálem. V terciéru také 

vzniká hrásťovitá struktura ještědského hřbetu, která tvořila okraj úzkého výběžku Žitavské pánve 

směrem k jihu. Miocénní fluviální a jezerní sedimenty, kaolinické písky, jíly a štěrky se slojkami 

lignitu této pánve zasahovaly až do jižního okolí Liberce. Sedimentace v Žitavské pánvi byla 

doprovázena poměrně intenzivním bazaltoidním vulkanismem, jehož stratigrafické rozpětí (křída až 

pliocén) je však patrně větší než plošný rozsah sedimentace. V oblasti Liberecka jsou bazické a 

ultrabazické vulkanity (limburgity, bazanity, nefelinity a melilility) reprezentovány jen drobnými 

subvulkanickými tělesy). 

Výzdvih Ještědského hřbetu probíhající od terciéru až do pleistocénu způsobil mobilizaci mocných 

zvětralinových plášťů, které byly v podobě nasycených toků až úlomkotoků transportovány na úpatí, 

kde se uložily ve formě rozsáhlých výplavových (aluviálních) kuželů. K těmto procesům docházelo 

během celého spodního pleistocénu až do začátku středního pleistocénu. Ve spodním pleistocénu se 

začala formovat současná říční síť Lužické Nisy a jejích přítoků, které využily terciérní zlomovou 

strukturu Liberecké kotliny s neogenními sedimenty jako nejvhodnější zónu pro erozní zahlubovaní 

kompenzující sekulární výzdvih širší oblasti. Většina neogenních sedimentů byla denudována, 

zachovaly se jen plošně málo rozsáhlé relikty při západním okraji intravilánu města. Říční údolí byla 

v této době mnohem širší než dnešní poměrně hluboce zaříznuté údolí Lužické Nisy v libereckém 

granitu. 

Významnou událostí sekundárně ovlivňující mladý geologický vývoj oblasti byl několikanásobný 

zásah kontinentálního ledovce ve středním pleistocénu. Během prvního elsterského stadiálu (OIS 14) 

pokryl kontinentální ledovec celou Frýdlantskou pahorkatinu, Hrádeckou pánev a přes Jítravské sedlo 

překročil do České křídové pánve (Nývlt 1998). Během druhého stadiálu elsteru byl jeho rozsah jen 

nepatrně menší, překročil však Oldřichovské sedlo a uložil glacifluviální písky a štěrky v podobě 

údolní proglaciální sandrové akumulace u Oldřichova v Hájích, u Mníšku u Liberce a u Nové Vsi u 

Chrastavy (Nývlt 2012). Hrádeckou pánví ledovec postoupil prakticky až k Chrastavě, kde jsou taktéž 

zachované glacifluviální písky a štěrky (Králík 1986). Mnohem větší mocnosti glacifluviálních 

sedimentů včetně vložek tilů jsou však ve střední části Hrádecké pánve v okolí Bílého Kostela, 

Václavic a Grabštějna. Zde dosahují glacifluviální výplně některých subglaciálních koryt mocnosti až 

80 m (Králík 1989; Nývlt 1998). 

Výraznější klimatické cykly středního pleistocénu s periodou ~100 000 let společně se sekundárním 

účinkem zalednění změnily vývoj říční sítě širší oblasti. Řeky střídaly podle klimatických změn 

období agradace materiálu s obdobími zahlubování, což vedlo k tvorbě terasového říčního systému 

typického pro celou oblast Českého masivu (Balatka – Sládek 1962; Tyráček 2001). K terasování řek 

dochází prakticky dodnes, nejmladším akumulačním ekvivalentem jsou bazální písky a štěrky a 

jemnozrnné rozlivové sedimenty současné nivy. V horních částech údolí (v oblasti Jizerské hornatiny) 

dochází převážně k zpětné erozi, mnohdy jsou však tato údolíčka pokryta i velkými balvany 

granitoidních hornin, které tam byly transportovány gravitačně z bočních svahů údolí. 

V chladných a relativně suchých obdobích pleistocénu (glaciálech, stadiálech) docházelo 

k intenzivním periglaciálním procesům způsobujícím mechanické zvětrávaní hornin a různé typy 

jejich transportu. Tak bylo připraveno značné množství zvětralin (regolitu), které byly následně různě 
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rychlými a geneticky odlišnými svahovými procesy transportovány a ukládány na úpatí vrcholů a 

v údolích v podobě litologicky velmi různorodých deluviálních sedimentů. V nejsušších obdobích 

stadiálů docházelo též k silné větrné deflaci a akumulaci eolicky transportovaných prachovitých 

sedimentů (spraší), na území města Liberce jsou však zachovány především svrchnopleistocénní 

homogenní spraše transportované na větší vzdálenosti z rozsáhlých sandrových plošin v severněji 

položených oblastech Polska a Německa. Střednopleistocénní spraše, typické svojí významnější 

klastickou příměsí, byly zřejmě denudovány či zakomponovány do jiných typů kvartérního sedimentů 

(zřejmě deluvií). 

Postglaciální (holocenní) vývoj je typický organickou sedimentací rašelin ve vyšších partiích 

Jizerských hor. Akumulace humolitu mohla začít již na konci posledního glaciálu tak, jak je tomu 

v jiných okrajových pohořích Česka. V oblasti Jizerských hor však dosud nebyly pozdně glaciální 

rašeliny zjištěny. Počátek tvorby většiny rašelinišť spadá do holocenního klimatického optima 

v Atlantiku (Nývlt – Břízová – Mrázová 2001). V holocénu též dochází k sedimentaci rozlivových 

fluviálních sedimentů (overbank facies) – nivních hlín, jejichž rozsah názorně ukazuje na oblast 

zaplavovanou během posledních 10 000 let jednotlivými řekami. 

 

4. Geologie centra Liberce 
(J. Klomínský, O. Petyniak, T. Štor, J. Malík, I. Rous, J. Šrek, V. Bělohradský, J. Krupička, 

J. Sedláček) 

 

Účelová geologická mapa na podkladu uličního plánu města Liberce zaujímá plochu 39 km
2
 (obr. 

4.1.). Je určena především pro jeho obyvatele, majitele nemovitostí, stavebníky a projektanty 

k základní informaci o složení geologického podloží pod jejich domy, pozemky, veřejnými budovami, 

obchodními i průmyslovým objekty. Její obsah je odvozen ze Základní geologické mapy České 

republiky 1 : 25 000, list 03-143 Liberec, vydané tiskem společně s textovými vysvětlivkami Českou 

geologickou službou v roce 2004. Tato Účelová geologická mapa je doplněna o lokality podzemních 

prostor, modelové hranice zátopového území stoleté vody, skládky, lokality hydrogeologických vrtů, 

prameny podzemní vody, bodové hodnoty radonového rizika, hlavní pásma zlomů, lomy stavebního 

kamene a pískovny a o významné geologické lokality (obr. 4.1.).  

Rubová strana Účelové geologické mapy obsahuje stručný popis zastoupených hornin a další mapové i 

textové informace o podzemních objektech, těžbě nerostných surovin, schémata sítě geologických 

zlomů, vrtné prozkoumanosti, obsahu uranu a radonu.  
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Obr. 4.1. Účelová geologická mapa města Liberce. 

Geologické podloží Liberce tvoří dvě velice rozdílné skupiny hornin. Západní strana města leží 

na čtvrtohorních sedimentech jihovýchodního svahu Ještědu, zatímco v jeho východní části se vesměs 

vyskytuje skalní podloží v podobě tzv. liberecké žuly (granitu). V levém dolním rohu mapy na svahu 

Ještědu vystupují na povrch metamorfované břidlice, známé jako fylity. Geologická časová škála (obr. 

4.2.) informuje o ordovickém stáří (cca 445 milionů let) metamorfovaných břidlic (fylitů) na svahu 

ještědského hřbetu, o karbonském stáří liberecké žuly (cca 320 milionů let), vulkanitů (cca 66 až 30 

milionů let) a o velmi mladém čtvrtohorním pokryvu. Čtvrtohorní sedimenty zakrývají pod 

Růžodolem, Ostašovem a Františkovem malou pánev třetihorního (miocenního) stáří (cca 18 milionů 

let), vyplněnou jezerními sedimenty se slojemi lignitového uhlí (obr. 4.2.).  

Středem Liberce probíhá přibližně 5 km široké pásmo i v nedávné minulosti seizmicky aktivních 

zlomů (1883, 1901, 1999, 1983, 1984, 2003, 2004). V liberecké žule byly tyto zlomy severozápadního 

směru původně vyplněny permskými žilami melafyru. Mladší tektonické pohyby způsobily drcení 

těchto železem bohatých hornin i okolní žuly. Jejich ostrohranné, intenzivně hydrotermálně alterované 

úlomky jsou nyní stmeleny křemen-hematitovou žilovinou, tvořící místy železem bohaté zrudnění, 

které bylo ve středověku předmětem hornické činnosti jak ve městě, tak i v jeho okolí.  
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Obr. 4.2. Geologická časová škála stáří hornin zastoupených na geologické mapě města Liberce (The 

geologic time scale 2012, Gradstein et al. 2012) v milionech let (Ma). 

Stáří geologických útvarů a jejich hornin se zpravidla udává v milionech let (Ma). Geologická časová 

škála (obr. 4. 2.) znázorňuje geologická stáří hornin na mapě Liberce zastoupených. Geologové k  

určení jejich stáří používají řady metod jak z oboru paleontologie, tak i z oboru chemie. Horniny 

prvohorního – ordovického stáří jsou zde zastoupeny cca 400 miliony starými metamorfovanými 

břidlicemi zvanými fylity. O osmdesát milionů let mladší horninou je na velké ploše města Liberce 

rozšířený liberecký granit, jehož stáří bylo podle Žáka et al. (2013) určeno mnohem přesněji pomocí 

analýzy radioaktivních izotopů olova přítomném v minerálu zirkonu na 320,1±3,0 Ma. Velmi 

podobného stáří je i granit Bída a fojtský granit (obr. 4.2.). 

Geologické procesy a děje probíhaly v Liberecké kotlině a jejím okolí prakticky nepřetržitě více než 

400 milionů let, jak vyplývá z následujícího odhadu jejich geologických stáří. 
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Modelová posloupnost geologických a tektonických událostí v geologickém čase v Liberecké 

kotlině a jejím širším okolí v milionech let (Ma) 

1. Sedimentace mořských sedimentů v podobě břidlic s příměsí produktů vulkanismu cca 400 Ma 

2. Regionální metamorfóza a vrásnění břidlic do podoby fylitů cca 340 Ma 

3. Intruze a vmístění granitů krkonošsko-jizerského masivu cca 320 Ma (U/Pb zirkon)  

4. Solidifikace a ochlazování intruze na teplotu 300 
0 
C cca 295 Ma (K/Ar biotit)  

5. Hydrotermální oxidace granitu podél subvertikálních žil a trhlin  < 290 Ma  

6.     Intruze a extruze bazalt-andesitových (melafyrových) žil cca  260 – 280 Ma  

7. Brekciace seismického původu a hydrotermální alterace melafyrových žil spojená s intenzivní 

silicifikací, invazí několika generací křemene v podobě žilníků bílého křemene a hematitu, 

vznik tektonických brekcií s křemen-hematitovým tmelem cca  170 – 230 Ma 

8. Extruze a žíly olivinického melilititu (polzenitu) v prostoru města Liberce podél tektonických 

linií v pokračování Čertových zdí z prostoru České křídové pánve 65 Ma 

9. Extruze a žíly alkalických bazaltů podél sz.-jv. zlomů cca  30  Ma  

10. Miocénní fluviální a jezerní sedimenty se slojkami lignitu v Liberecké kotlině (výběžek 

Žitavské pánve) cca  18 Ma 

11. Tvorba karbonátů (kalcitu, ankeritu a sideritu) a křemene v trhlinách jizerského a libereckého 

granitu, vznik jílových minerálů a Fe hydroxidů (limonitu) v sv-jz. puklinách a trhlinách vlivem 

mylonitizace a kataklázy okolního granitu  subrecent až recent  

12. Opakovaná zemětřesení a seizmický neklid na geologických zlomech sz.-jv. směru (např. v roce 

1883, 1901, 1983, 1984, 1999, 2003, 2004)  recent 

13. Precipitace supergenních U-minerálů na stěnách jizerského granitu ve vodárenském tunelu 

v Bedřichově v Jizerských horách cca  < 20 let 

 



19 

4.1 Geologické útvary a jejich horniny na území města Liberce
 
 

(J. Klomínský, T. Štor, O. Petyniak) 

 

Kvartér (čtvrtohory) 

1. Navážky, haldy a skládky. V oblasti vnitřního města se vyskytují především navážky za účelem 

zarovnání větších stavebních ploch či ke stavbě silnic a železničních tratí. Nejrozsáhlejší z nich je pod 

libereckým hlavním nádražím, další navezený materiál byl uložen při stavbě výpadové silnice 

z Liberce na Chrastavu. Zde jde o akumulace přesahující až 5 m mocnosti a mající významný plošný 

rozsah. Větší navážky, i když obvykle s nižší mocností, jsou také u Františkova, Růžodolu, Stráže nad 

Nisou, Doubí a Rýnovic. Další navážky menšího rozsahu jsou rozmístěny po celém intravilánu města 

a přilehlých obcí. Haldy jako odpad po těžbě kamene se vyskytují v blízkosti lomů liberecké žuly 

a žilných hornin v Rochlici, Ruprechticích a Starém Harcově. Jsou to převážně plošně málo rozsáhlé, 

avšak mnohdy mocné akumulace suroviny nevhodné pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu; 

tvoří až 20 metrů vysoké haldy. Tato deponovaná hornina může být zpracována zejména na výrobu 

drceného kameniva, avšak významnějšímu využití ve většině případů brání hustá zástavba města 

a s tím spojené obtížně řešitelné střety zájmů. 

2–3. Sedimenty vodních toků a vodních nádrží (aluviální) jsou nejmladšími sedimenty usazenými 

v řečištích Lužické Nisy a jejích přítoků, jako Černé Nisy, Harcovského a Ostašovského potoka. 

Celková mocnost těchto sedimentů závisí na velikosti a vodnosti toku, nejčastěji se však pohybuje 

v rozmezí 3–5 m. Sedimenty jsou převážně jílovité písky až štěrky, které směrem do nadloží často 

přecházejí do tzv. povodňových hlín. U občasných toků převládají písčité, často humózní hlíny, místy 

s hojnou příměsí jílu. Tyto sedimenty vyplňují většinou závěry údolí a splachové deprese. Jejich 

mocnost prakticky nikde nepřesahuje 3 m. 

4. Svahové (deluviální) sedimenty většinou lemují sedimenty vodních toků. Jsou tvořeny 

převážně drobně až hrubě kamenitou písčitou hlínou. Na svazích Ještědského hřbetu se navíc 

nacházejí hrubší hlinitokamenité sedimenty, často s ostrohrannými kameny a místy i s bloky hornin. 

Mocnost svahových sedimentů se pohybuje v rozmezí 2–3 m, někde až 5 m. 

5. Sedimenty naváté větrem (spraše a sprašové hlíny) jsou tvořeny převážně okrovými až světle 

hnědými slabě vápnitými prachovitými hlínami, které pokrývají nižší část sv. svahu Ještědského 

hřbetu mezi Machnínem, Františkovem a Doubím, kde překrývají starší svahové sedimenty a aluviální 

sedimenty výplavových kuželů. Mezi Rochlicemi a Vratislavicemi nad Nisou byly ještě před druhou 

světovou válkou těženy k pálení cihel. Jejich výskyt je omezen nadmořskou výškou maximálně 450 m 

n. m. Celkové mocnosti nepřesahují 5 m, nejčastěji se pohybují mezi 1–3 m. 

6. Starší říční štěrky a písky a sedimenty výplavových kuželů se nacházejí hlavně na jz. straně 

města. Štěrky a písky tvoří malé relikty poblíž dnešního koryta Lužické Nisy v Novém Městě, 

u Nových Pavlovic, Růžodolu a Stráže nad Nisou. Relativní výška povrchů nejmladších teras se 

pohybuje od 2 do 10 m nad současným korytem Lužické Nisy. Starší říční štěrky a písky jsou 

zachovány na území města Liberce v minimálně třech terasách 15–50 m nad povrchem dnešního 

řečiště Lužické Nisy. Jsou to převážně písčité štěrky s pestrou směsí různě velkých valounů granitu, 

křemene a čediče, místy i kvarcitů a fylitu. Na mnoha místech je překrývají mladší eolické (větrem 

naváté) sedimenty a svahové akumulace. Na svazích Ještědského hřbetu mezi Machnínem 

a Růžodolem, u Ostašova a Doubí jsou také zachovány hlinitokamenité sedimenty starších splachů 

a vyplavených akumulací (výplavových kuželů) starších pravostranných toků. Na povrch dnes 

vystupují z podloží mladších svahových uloženin pouze v podobě izolovaných ostrovů. 
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Terciér (třetihory) 

7. Vulkanity třetihorního stáří (30–65 milionů let) jsou horniny čedičového (bazaltového) složení 

s exotickými názvy polzenit, nefelinit a limburgit. Tyto velmi jemnozrnné horniny mají tmavě šedou 

až černou barvu. Na povrchu vyplňují trhliny v liberecké žule, zpravidla ve tvaru žil nebo malých těles 

trubkovitého tvaru, které kopírují přívodní kanály z dnešního povrchu již zmizelých sopečných kuželů. 

Pozůstatky jejich těžby na silniční štěrk jsou zachovány v podobě několika malých jámových lomů 

u Vratislavic a Stráže nad Nisou. Drobnější žíly byly zastiženy již v minulosti v podzemí města, při 

stavebních pracích nebo při těžbě lomového kamene nebo ve vrtech přímo v Liberci a v jeho 

bezprostředním okolí (Gränzer 1929, Sedlář 1982). 

Žily olivinického melilititu (polzenitu) v okolí Liberce mají značný regionálně geologický význam pro 

vymezení jv. okraje oháreckého riftu. Jejich laterální rozsah sledovatelný do vzdálenosti 40 km od 

osečenského intruzivního centra, napříč Ještědským hřbetem až do území krkonošsko-jizerského 

masivu, daleko za lužický zlom, může být považován za pokračování významné tektonické zóny 

velmi hlubinného dosahu Jejich výskyt je lokalizován do téměř 2 km širokého pásma probíhajícího od 

JZ k SV napříč celým územím města Liberce (obr. 4.9. a 4.10).  

Polzenity tvoří v Liberci skupinu nejstarších neoidních žil vulkanického původu, malých mocností i 

směrných délek. Nejmocnější žíla dosahující mocnosti 210 cm byla zastižena horizontálním vrtem 

MV 116 (Sedlář, 1982) u tektonického zlomu sv.–jz. směru, v předpolí lomu Weber II 

v Ruprechticích. Geologické stáří polzenitové žíly z opuštěného kamenolomu Výšina je 62 mil let. 

 V chemickém složení se tyto ultrabazické horniny vyznačují zejména vysokým obsahem MgO, CaO a 

nízkým obsahem SiO2. 

Terciérní vulkanity jsou také zastoupeny bazanity až limburgity, nefelinity a v několika případech i 

blíže nespecifikovanými bazaltoidy. Nacházejí se v podobě jednotlivých balvanů a valounů, v suti i 

v korytech některých potoků. V 19. století a na počátku 20. století byly některé z nich těženy pro 

místní výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest a silnic. Nejčastěji byly exploatovány jen 

připovrchové partie do hloubek 5 až 10 metrů. Dnes jsou pozůstatky této těžby v terénu zachovány 

v podobě několika opuštěných, zčásti aplanovaných jámových lumků např. u Vratislavic, Janova n/N, 

Doubí a Stráže n/N.  

 

 

Obr. 4.3. Xenolit křehce deformovaného a termálně alterovaného (nataveného) libereckého granitu 

v žíle olivinickém melilititu (polzenitu) z opuštěného lomu j. od návrší Výšina v Liberci (velikost 1:1). 
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Olivinický melilitit (polzenit) je černošedá, celistvá hornina s výraznou porfyrickou texturou (obr. 

4.3.). Na povrchu žíly této horniny hluboce zvětrávají na jílovitou hmotu. Z hlavních horninotvorných 

minerálů jsou přítomny olivín, augit, melilit, podružně biotit, magnetit, perovskit a haüyn (tab. 4.1). 

Idiomorfní vyrostlice zcela serpentinizovaného olivínu dosahují velikosti až 2 mm. Hojné jsou také 1–

2 mm velké vyrostlice zonálního pyroxenu. Výrazné jsou drobné xenokrysty K-živce z okolního 

libereckého granitu. Základní hmota je jemnozrnná, nehomogenní, často nezřetelně vykrystalovaná a 

zakalená. Obsahuje hojný biotit, izometrická zrna titanomagnetitu, sloupečkový apatit, nepravidelná 

zrnka perovskitu, nefelin a bezbarvé lišty melilitu. Ze sekundárních minerálů se vyskytují chlorit, 

kalcit a leukoxen. 

Olivinický nefelinit. Mineralogické složení olivinického nefelinitu je uvedeno v tabulce 1. Textura 

horniny je porfyrická, holokrystalická s vyrostlicemi augitu a olivínu. V základní hmotě převažuje 

augit, nefelin, hojně je zastoupený magnetit, dále apatit, případně i zeolity. Řada vzorků uzavírá 

horninotvorné minerály okolního libereckého granitu. Tato hornina se vyskytuje v podobě žil a malých 

sopouchů, převážně na zlomech sz.–jv. směru nebo v jejich blízkosti, např. žíla v opuštěném lomu u 

Kateřinek nebo lomy u Stráže n/N.  

 

Obr. 4.4. Terciérní bazanit s xenokrysty olivínu a xenolity tanvaldského granitu u obce Huť jv. od 

Jablonce nad Nisou (velikost 1:2). 

Olivinický bazanit až limburgit byl v mapovaném území zjištěn zejména v opuštěných lomech na j. 

okraji Vratislavic n/N a Doubí. Tvoří několik desítek metrů dlouhá a několik metrů široká tělesa ve 

tvaru malých sopouchů (přívodních kanálů), případně s krátkými odžilky. V základní hmotě, často 

sklovité a obsahující až 40% magnetitu, vystupují vyrostlice olivínu a augitu. Často až 20 % objemu 

horniny tvoří úlomky minerálů okolního libereckého a tanvaldského granitu (obr. 4.4.). 

Tabulka 4.1. Přehled modálního složení vulkanických hornin terciérního stáří z okolí Liberce podle 

Gränzera  (1929). 

Lokalita Hornina olivín augit melilit nefelin biotit perovskit haüyn magnetit Poznámka 

Výšina ol.melilitit 20 15 35  10 5 3 10 mocnost žíly 50 cm 

Růžodol ol.melilitit         mocnost žíly 70 cm 

Liberec - Textilana ol.melilitit 20 35 25  5 2 3 10 mocnost žíly 100 cm 

Ruprechtice ol.melilitit 30 10 30  15 3 5 5 mocnost žíly 210 cm 

Přehrada - Harzov mel.bazalt 20 40 1 10 5 5  10  

Kateřinky nefelinit 20 60  10    10 Mocnost 4 metry 

Stráž n/N - západ nefelinit 15   10    10 zákl.hmota 65%+ augit 

Vratislavice ol.limburgit 20 20       zákl. hmota 40%+magnetit 

Liberec - město nefelinit         mocnost žíly 200 cm 
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Paleozoikum (prvohory) 

8. Žilný křemen s oxidy železa vyplňuje četné zlomy sz.–jv. směru, často v těsné asociaci se staršími 

 melafyrovými žilami. Tvoří i samostatné žíly, které se často štěpí nebo naduřují; jejich mocnost kolísá 

od několika milimetrů až do několika metrů. Podle úlomků nebo izolovaných výchozů a odkryvů jsou 

sledovatelné na vzdálenost až několika kilometrů. Žilovina se skládá z tektonické drti okolní starší 

horniny (liberecké žuly nebo i melafyru), tmelené řadou generací křemene různé barvy a zrnitosti. 

Stálým průvodcem zejména starších generací křemene je jemnozrnná suspenze hematitického 

pigmentu, která se na mnohých místech těžila jako chudá železná ruda. 

9. Melafyr (bazaltandezit) permského stáří (asi 280 mil. let) se vyskytuje v liberecké žule v podobě 

dlouhých úzkých žil směru SZ–JV, často doprovázených mladšími žilami železitého křemene. Žíly 

podobného vzhledu a složení jsou odkryty u libereckého hlavního nádraží, v Liberci – Starém Městě, 

ve Vratislavicích a v Novém Harcově. 

10. Drobnozrnná žula (granit) tvoří žíly protínající libereckou žulu v několika směrech. Tato vesměs 

světle růžová drobnozrnná i jemnozrnná hornina je složena ze živců, křemene a malého množství 

tmavé a světlé slídy (biotitu a muskovitu). 

 

 

Obr. 4.5. Žula typu Bída z opuštěného stěnového lomu z lokality Na Bídě v centru Liberce. 

11. Žula typu Bída (granit) je drobnozrnná vyvřelina (obr. 4. 5.) obnažená v opuštěném stěnovém 

lomu z lokality Na Bídě v centru Liberce (obr. 7. 43.), kde tvoří několik desítek metrů široké 

kopulovité těleso ve starší liberecké žule. Charakteristickým znakem této neobvyklé horniny jsou 

hojné, 2–3 cm velké kulovité shluky křemene a živce s hrubozrnnými agregáty biotitu ve svém středu. 

Tento granit se v minulosti lámal zejména na dlažební kostky (obr. 7. 45.). 

12. Liberecká žula (granit) je hrubozrnná vyvřelina tvořící většinu podloží města Liberce (obr. 2.1.). 

V minulosti se tento stavební a dekorační kámen těžil v řadě lomů. Nyní probíhá její těžba pouze 

v Ruprechtických  lomech. Charakteristické světle růžové zabarvení způsobují hlavně růžové 

vyrostlice draselného živce, které zaujímají až polovinu objemu horniny (obr. 2.1.). Jejich tvar je 

obvykle tlustě tabulkovitý. Řezy největších vyrostlic dosahují rozměrů 3 × 2cm. V hrubozrnné (5–

10mm) základní hmotě je vedle draselného živce i sodno-vápenatý živec (plagioklas), křemen, biotit 

i amfibol, muskovit a v malém množství také zirkon, apatit, titanit, ortit, magnetit a pyrit. 
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Obr. 4.6. Výrazně porfyrický amfibol-biotitický granodiorit (fojtská žula) 

13. Fojtská žula (granodiorit) se nachází v několika samostatných blocích v lese v blízkosti vrcholu 

kóty Výšina, kde tvoří uzavřeniny v liberecké žule. Černě kropenatá drobnozrnná hornina se skládá 

z draselného a sodno-vápenatého živce, tmavé slídy (biotitu), amfibolu a křemene (obr. 4.6.). Podobná 

hornina byla v minulosti těžena v řadě lomů v okolí Fojtky a nedalekého Rudolfova. 

14. Fylit. Tato metamorfovaná vulkanosedimentární hornina prvohorního (ordovického) stáří je 

nejrozšířenější na horních svazích Ještědského hřbetu. Obsahuje jemnozrnnou světlou slídu (sericit),  

křemen a tmavé slídě podobný zelený chlorit. 
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Obr. 4.7. Lokality chemických analýz hornin v prostoru města Liberce (databáze ČGS) 

 

Chemické složení hornin 

Chemické analýzy hornin z prostoru města Liberce jsou převzaty z litochemické databáze ČGS. Vedle 

stanovení obsahu hlavních a minoritních složek byly u některých vzorků stanoveny koncentrace 

stopových prvků. Analytická data jsou shrnuta do tabulek 4.2 a 4.3.  

Tabulka 4.2. Obsahy oxidů hlavních a minoritních prvků (v %) v horninách 

 1 2 15 16 17 21 22 25 26 

 

27 28 

SiO2 92,69 71,68 74,25 

 

72,5

8 

73,58 75,2

3 

39,9

3 

75,31 72,98 33,9 74,6601

2 TiO2 0,08 0,50 0,30 0,31 0,31 0,06 2,28 0,74 0,92 2,22 0,12 

Al2Al2O3 2,52 13,39 12,94 13,3

0 

12,85 13,6

0 

9,99 11,80 14,42 7,38 13,69 

Fe2O3 0,27 1,88 0,828 0,42 0,59 0,36

4 

4,60 2,93 1,70 4,71 0,47308

43 FeO 0,03 2,01 1,18 1,76 1,46 0,14

1 

6,51 0,23 0,34 5,23 0,843 

MnO 0,012 0,023 0,040 0,04

8 

0,038 0,01

9 

0,21 0,021 0,012 0,188 0,112 

MgO 0,10 1,22 0,40 0,52 0,42 0,10 14,3

0 

0,55 0,73 15,81 0,250 

CaO 0,02 0,07 1,28 1,70 1,41 0,31 11,9

6 

0,09 0,05 13,89 1,02 

SrO   0,008   0,00

3 

   0,0800

7 

0.0008 

BaO   0,029   0,00

5 

   0,07 0,06 

Li2O  0.008 0,012  0.015 0,00

1 

 0,006 0,008 0,017 0,0073,8

7 Na2O 0.08 0.04 3,31 3,28 3.51 3,45 2,0 0,20 0,21 0,77 3,87 

K2O 0.82 5.05 4,62 4,84 4.33 5,66 1,48 2,61 3,34 1,09 4,22 

P2O5 0.06 0.12 0,08 0,10 0.09 0,10 1,0 0,08 0,06 0,62 0,049 

CO2 0.01 <0.01 0,02 0,08 0.04 0,00

5 

1,08 0,01 <0.01 7,27 0,01 

C nek 2.31 0.04 0,003 0,02 0.03 0,00

3 

 0,07 0.06   

F 0.03 0.04 0,101 0,09 0.08 0,03

4 

 0,04 0.06 0,168 0,046 

S 0.03 0.01 0,003 0,00

2 

0.01 0,00

3 

0,01 0,01 0.01   

H2O+ 0.78 2.79 0,666 0,48 0.46 0,51

6 

3,56 3,67 3.69 4,05 0,58 

H2O- 0.22 0.43 0,07 0,04 0.11 0,22 0,33 1,32 0.86 2,1 0,08 
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Tabulka 4.3. Obsahy stopových prvků (v ppm) v horninách 

 1 2 15 16 17 21 22 25 26 

Ag 0,5* <0.1*  <0.3* <0.1*   <0.1* <0.1* 

As 6 18  <5 <5  <7 26 <5 

B 21* 58*  14* <9*   76* 98* 

Ba      -                 270      

Be 2* 3* 6.2^ 5* 5* 6^  3* 3* 

Bi <2* <2*   <2*   <2* <2* 

Cd   <0.8^   <0.8^    

Co <1* 5* 6^  5* <5^  7* 6* 

Cr 151 79 19^ 23 29 14^ 534 96 119 

Cs   <10^   <10^    

Cu 3* 11* 4^ 1* 1* 9^ 9 13* 18* 

Ga 3* 12*  22* 17*   8* 10* 

Mo 4* <1*  1* <1*  2* <1* <1* 

Nb <5 9 12 9 17 19 105 14 20 

Ni 12 19 <5^ <5 6 <5^ 341 18 22 

Pb 7* 5* 45^ 25* 24* 32^ <7 20* 29* 

Rb 33 180 232^ 231 209 269^ 37 126 155 

Sn <2* <2*  3* 5*   2* <2* 

Sr 7 13  83 87  1055 39 52 

Th   36 26&  8    

U <10 <10 5 11& <10 33 <15 <10 <10 

V 734 82 20^ 14 18 <15^  84 111 

Y 28 46 49 44 47 40  41 49 

Zn <5 57 36^ 32 34 11^ 106 62 83 

Zr 40 211 177 164 182 53 232 397 406 

Vysvětlivky k tabulkám 

1 – kvarcit, Ještěd; 2 – sericitický fylit, Ještěd; 15 – nevýrazně porfyrický hrubozrnný biotitický granit, Kostelní 

vrch-sever; 16 –  biotitický granit, Ruprechtice, lom; 17 – biotitický porfyrický granit, Liberec, lom; 21 – 

drobnozrnný biotitický leukogranit, Ruprechtice, střelnice, opuštěný stěnový lom; 22 –olivinický foidit 

(nefelinit), Rochlice; 25 – sprašová písčitá hlína, Ružodol, odkryv; 26 – sprašová hlína, Ružodol, odkryv, 27 – 

olivinický melilitit, opuštěný lom Výšina, 28 – drobnozrnný granit, opuštěný lom Bída,  
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4.2 Síť geologických zlomů 

(J. Klomínský, J. Krupička) 

 

Geologický zlom je trhlina nebo puklina v zemské kůře. Takové zlomy jsou zpravidla spjaté nebo 

tvoří hranice mezi zemskými deskami. Podél  aktivního zlomu se části zemské kůry posouvají a tak 

může vznikat zemětřesení. Neaktivní zlomy se pohnuly jen jednou. Typ pohybu podél zlomu závisí na 

druhu zlomu. 

Normální poklesový zlom (pokles) vznikne tam, kde se horniny oddálí a postižené území získá více 

prostroru. Hornina na jedné straně zlomu poklesne vzhledem k hornině na druhé straně zlomu.  

 

Reverzní zlom (přesmyk) se vyskytuje v území, kde jsou horniny stlačovány kompresními silami tak, 

že území  musí zaujmout menší prostor. Hornina na jedné straně zlomu je sunuta na horninu na druhé 

straně zlomu. Přesmyk se na povrchu  projevuje jako převis.  

 

Transformní zlom (posun) je horizontální pohyb podél směru zlomu, kde se blok na jeho jedné 

straně pohybuje jedním směrem a blok horniny na druhé straně zlomu se pohybuje směrem opačným. 

Posun netvoří převisy ani příkopy, protože bloky horniny se nepohybují navzájem nahoru ani dolů. 

 

Geologické zlomy jsou však obvykle složitější než ukazují tyto diagramy. Pohyby podél zlomu nemusí 

být jen jednoho druhu. Určitý zlom může být kombinací poklesu, přesmyku i posunu. Další 

komplikací těchto podmínek může být, že zlomy nejsou jen jedním porušením horniny, ale představují 

množství trhlin způsobených podobnými pohyby zemské kůry. Tyto roje zlomů nazýváme zlomovými 

zónami. 

Tektonická segmentace jeví značnou míru uspořádanosti napříč celým krkonošsko-jizerským masivem 

a to zejména z hlediska podobné orientace. Základní síť křehkého porušení masivu je reprezentována  

systémy sudetského (sz.–jv.) směru a krušnohorského (sv.–jz.) směru (obr. 4.9.). Hustota této sítě má 

hierarchické uspořádání od jednotlivých puklin v masivním čerstvém granitu až po puklinové roje 

v hydrotermálně přeměněném granitu, které se slévají do tektonických zón často mnohametrových 

mocností (obr.4.8.).
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Obr. 4.8. Koncepční model tektonické zóny 

v libereckém granitu 1 – jádro geologického 

zlomu (výplň horninových nebo minerálních 

žil, kataklastitu a mylonitu, 2 – zóna poškození 

okolních hornin (síť menších zlomů, žil a 

puklin), 3 – neporušený liberecký granit. 

 

V západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu jsou tektonické struktury sudetského 

směru vesměs starší než struktury krušnohorského směru. Struktury sudetského směru mají charakter 

dilatačních zlomů s velmi pestrou výplní (obr. 4.11.). Příkladem může být vratislavický zlom 

Hydrotermálně alterovaný liberecký granit zde nese znaky různě intenzivního drcení až mylonitizace. 

V takovém prostředí se často vyskytují permské žíly bazaltandezitů (tzv. melafyrů) několika 

metrových mocností (Granzer 1901a). Koncepční model tektonické zóny v libereckém granitu se 

skládá z jejího jádra tvořeného výplní různého mineralogického a petrografického složení. Kolem 

tohoto jádra existuje různě široká zóna poškození okolních hornin, tvořená sítí menších zlomů, žil a 

puklin (obr. 4.8., 4.9.). 

 

Obr.4.9. Celkový pohled na tektonickou zónu sv.–jz směru s úklonem 80
0
 k JV oddělující lom Lednice 

od lomu Wagner I na ložisku stavebního a dekoračního kamene Ruprechtice (Ligranit a.s.). 



28 

Zlomy sudetského směru  

Dilatační normální zlomy v libereckém granitu se vyznačují opakovanou brekciací a cementací 

ostrohranných až polozaoblených úlomků a drtě různé provenience. Jde o úlomky okolního granitu, 

brekcie starších horninových žil a mladší hydrotermální žiloviny, včetně xenolitů hornin křídového 

stáří přemístěných gravitačně z paleopovrchu (Láznička 1988). Tyto struktury mohou sloužit jako 

indikace účinků opakujících se zemětřesných dějů zejména v nedávné geologické minulosti (Granzer 

1901b).  

Do této kategorie patří zlomy sudetského (sz.–jv.) směru, dominující v širším okolí Liberce. Byly 

založeny již v závěrečných fázích variské tektogeneze severního okraje Českého masivu, periodicky 

oživovány během mezozoika a terciéru a seizmicky aktivní jsou dodnes (Gränzer 1901b, Adamovič – 

Coubal 1999).  

Tyto normální dilatační zlomy jsou součástí poměrně širokého lužického zlomového pásma, k jehož 

hlavním strukturám patří zejména lužický přesmyk a machnínsko-šimonovický zlom s úklonem 60
o
 až 

80
o
 k SV. Tyto zlomy také vymezují hrást Ještědského hřbetu na JZ a SV. Jsou četné i v krkonošsko-

jizerském kompozitním masivu, kde vytvářejí asi 3 km širokou zónu mezi machnínským a 

harcovským zlomem. Nejčetnější jsou v území mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou (obr. 4.10.). 

Opakovaná brekciace okolních hornin a několika etapová cementace jejich úlomků (podíl mezerní 

matrix kolísá mezi 10 až 90 %) svědčí o jejich dlouhodobé aktivitě. Celková délka tohoto roje zlomů, 

odhadovaná na několik desítek kilometrů, nebyla dosud změřena. Zvláště dominantním zlomem této 

tektonické zóny je harcovský zlom probíhající centrem Liberce. Liberecký granit v jejich okolí nese 

znaky různě intenzivního drcení a hydrotermální alterace. V takovém prostředí se často vyskytují 

permokarbonské žíly andezitů až bazaltandezitů, tzv.“melafyrů“, o mocnosti několika decimetrů až 

několika metrů, popisované již např. Gränzem (1929). Při opakování pohybů na těchto zlomech byly 

„melafyry“, patrně v mezozoiku, přeměněny na tektonické brekcie a stmeleny několika generacemi 

křemene nebo červenohnědou silicifikovanou hmotou s oxidicko-hydroxidickým železitým 

pigmentem. Takové zlomy později sloužily jako přívodní dráhy kenozoických neovulkanitů 

prostorově i geneticky spjatých se starší (41,9–13 Ma) a případně i mladší (11,4–3,95 Ma) svitou 

oherského riftu (Adamovič – Coubal 1999). Magnetická anomálie v centru Liberce indikuje 

přítomnost terciérních bazaltoidů pod kvartérními náplavy Lužické Nisy. Tato struktura by mohla být 

vulkanickým centrem, z něhož jsou odvozeny další drobné žilné i komínové výskyty bazaltoidů 

v blízkém okolí.). Z hlediska vodivosti podzemních vod jsou vodonosnější zlomy sudetského směru.  

Vratislavický zlom  

V blízkosti pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou na jv. okraji Liberce byla v nově budovaném 

silničním zářezu obnažena přes 100 metrů široká zóna sudetského směru (SZ–JV) tvořená proniky 

„melafyrových“ a křemenných žil v různé míře rozpukaném a hydrotermálně alterovaném libereckém 

granitu. Tato zóna, kterou označujeme jako vratislavický zlom, patří do roje normálních dilatačních 

zlomů, které probíhají západní částí krkonošsko-jizerského masivu (4.10.). 

Textury výplní vratislavického zlomu mají dominantní znaky křehkých deformací odpovídající 

dilatačnímu mechanismu s významným vlivem hydrotermálních fluid i kognátových vod 

v závěrečných fázích jejich vývoje. 

Etapovitý vývoj výplně vratislavického zlomu dokumentuje obr. 4. 11/1. V počáteční fázi byly pukliny 

v granitu vyplněny žilami „melafyrů“ (obr.4. 11/2). Pozdější epizodické svírání a dilatace stěn puklin 

vratislavického zlomu je doprovázeno multifázovou brekciací výplně a intenzivní cirkulací termálních 

fluid vyvolávající frontální hydrotermální alteraci a silicifikaci především „melafyrové“ základní 

hmoty (obr. 4.11/4). „Melafyrové“ autoklasty jsou následně tmeleny žilníkem mléčně bílého křemene 

(obr. 4.11/2 a 3). V této etapě vznikaly v okolním podrceném granitu a doprovodných aplitových 

žilách i samostatné křemenné žíly (obr. 4.11/6). V dalším stadiu brekciace výplně jsou starší brekcie i 

křemenný žilník tmeleny tmavohnědou hmotou tvořenou kryptokrystalickou gelovitou směsí 

silicifikovaných oxidů a hydroxidů Fe jaspisové povahy (obr. 4. 11/5.). V těchto brekciích autoklasty 

převládají nebo jsou přibližně v rovnováze s tmelicí hmotou.  V pokročilém stadiu brekciace výplně 

většinou dominuje červenohnědá matrix, která uzavírá nebo obtéká autoklasty nejen „melafyru“, 
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žilného křemene a křemen-„melafyrové“ brekcie, ale především až 20 cm velké autoklasty brekcie 

vzniklé v průběhu předcházející etapy drcení (obr. 4.11/5). V partiích, kde matrix převládá nad 

autoklasty, mívají drobné protáhlé fragmenty „melafyru“ zřetelnou subparalelní orientaci. Za 

nejmladší lze považovat drobné křemenné žilky (obr. 4.11/5). 

Postupné etapy dilatace jednotlivých zlomů lze někdy pozorovat i tam, kde jedinou výplní je žilný 

křemen (obr. 4.11/6 žíla I, II, III). V horní části obr. 4.11/6 je zachycen kontakt granitu s asi 2 cm 

mocnou křemennou žilou. Dutiny, pokud nebyly zcela vyplněny z obou stran kolmo k puklině 

rostoucími krystaly, byly v závěrečné fázi zaplněné jílovitou hmotou. Obdobná žíla vznikla při další 

dilataci pukliny. Vzniklý prostor byl v tomto případě prakticky zcela vyplněn křemenem. Nápadná je 

nesouměrnost této žíly. Rychlost krystalizace křemene z jedné strany, která obsahuje neasimilované 

úlomky granitu, byla přibližně dvojnásobná ve srovnání se stranou druhou. K největší dilataci pukliny 

a k nejdelšímu období cirkulace roztoků s SiO2 došlo během třetí etapy. Nejprve vykrystalovaly kolmo 

k puklině až 3 cm dlouhé, poměrně špatně omezené krystaly šedobílého křemene. Ke vniku mladšího 

křemene docházelo již pouze apozicí; krystalující SiO2 přijímal optickou orientaci starších krystalů a 

ukládal se v závislosti na změně složení cirkulujících hydrotermálních roztoků jako paralelní, různě 

mocné a různě zbarvené vrstvy (obr. 4.11/6).  

 

Obr. 4.9. Model tektonické sítě na podkladu stínovaného reliéfu generovaného z DMR5G v prostoru 

města Liberce v korelaci s výskyty roje žil bazaltoidů a pramenů podzemní vody. 
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Obr. 4.10. Schéma tektonické sítě na listu Základní geologické mapy 03-143 Liberec 

1 – zlomy, 2 – výskyty melilititu – polzenitu (otevřené trojúhelniky) a výskyty ostatních neovulkanitů 

(plné trojúhelníky), 3 – výchozy fojtského granodioritu, 4 – mělká tektonická brázda se zachovalými 

relikty fojtského granodioritu a výskyty melilititu – polzenitu, 5 – výskyt volného CO2, 6 – relativní 

smysl pohybu (pokles a výzdvih) na harcovském a šimonovicko-machnínském zlomu, 7 – zjištěný násun 

v krystaliniku Ještědského hřbetu, 8 – rozsah intravilanu měst Liberec a Jablonec n/N. 
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Obr. 4.11. 1 - Odkryv vratislavického tektonického pásma u vratislavického pivovaru v zářezu 

silničního obchvatu Liberce (pohled od západu), modré linie – žíly „melafyru“, červené linie – žilník 

křemenných žil. 

2 – Blok „melafyru“ s  brekciovitou texturou protkaný žilkami křemene. 

3 – Detail brekciovité výplně vratislavického zlomu s úlomky „melafyru“ tmelenými žilným křemenem.  

4 - Detail brekciovité výplně vratislavického zlomu. Úlomky „melafyru“ jsou tmeleny silicifikovanou 

hmotou oxidů a hydroxidů Fe. 

5 – Tektonická brekcie se dvěma generacemi drcení. Mladší představují červenohnědé zóny, na nichž 

docházelo k drcení i starších brekcií. 

6 – Složená žíla křemene. V důsledku postupné dilatace pukliny byl její prostor vyplněn třemi žilami 

křemene různého stáří i barvy (ametystu). 

 

Zlomy krušnohorského směru  

Jak je patrno i z morfologie terénu v oblasti mezi Stráží n. Nisou a z. okrajem Liberce, je  pásmo sz. – 

jv. zlomů (zlomy sudetského směru) dislokováno relativně mladšími zlomy sv. – jz. směru, které jsou 
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pokračováním zlomového pásma Čertových zdí v české křídové pánvi z prostoru terciérního 

magmatického centra u Osečné (obr. 4.9 a 10.). Zlomy stejného směru  v okolí Liberce jsou 

doprovázeny drobnými sopouchy bazaltů a krátkými žílami ultrabazických  melilititů (polzenitů). 

Jejich výskyt je lokalizován do téměř 2–5 km širokého pásma probíhajícího od JZ k SV napříč západní 

částí krkonošsko-jizerského masivu  zasahujícího z oblasti české křídové tabule napříč  ještědským 

krystalinikem a krkonošsko-jizerským masivem do jeho severní periferie, kde souvisí s výrony 

uhličitých minerálních pramenů u Libverdy, Nového Města pod Smrkem a Sweradowa Zdroje (obr. 

6.17).  

Struktury krušnohorského směru patří v české částí granitového masivu mezi sevřené zlomy a jsou na 

výplně méně bohaté. Na výchozech a odkryvech jsou tyto zlomy tvořeny různě širokými pásmy silně 

hydrotermálně i tektonicky postiženým libereckým granitem, místy s doprovodem žil olivinického 

mellilitu (obr. 4.9, 10, 13 a 14).  

 

 

Obr. 4 .12. Detailní geologická mapa a profil ložiska dekoračního kamene Ruprechtice s jámovými 

lomy Lednice, Wagner I a Wagner II. (podle Sedláře et al. 1982). 1 – liberecký granit čerstvého 

vzhledu, vhodný pro kamenickou výrobu. 2 – geologické zlomy krušnohorského a sudetského směru 

silně hydrotermálně i tektonicky postiženého libereckého granitu. 3 – hlavní skládka odpadového 

lomového kamene. Vodorovné línie v geologickém profilu A-B jsou horizontální vrty. 
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Obr. 4.13. Intenzivně hydrotermálně alterovaný liberecký granit v tektonické zóně krušnohorského 

směru v lomu Ruprechtice. 

 

 

4.3 Významné geologické lokality 

(J. Klomínský, J. Šrek) 

 

1. Pásmo křemen-hematitových a melafyrových žil tvoří skalní výchoz a odkryv na s. okraji 

hlavního železničního nádraží v Liberci. Na malém návrší vychází na povrch až 20 metrů mocné 

pásmo těchto žil, které již v minulosti patřily mezi známé mineralogické lokality navštěvované 

amatérskými sběrateli. Starší melafyrové žíly o mocnosti několika decimetrů jsou hydrotermálně 

alterovány a změněny v brekcie, tmelené křemen-hematitovou žilovinou a mladším bílým křemenem 

s četnými dutinami. Ty často vyplňují krystaly křemene různého zbarvení; nejhojnější je fialový 

ametyst (obr. 4.14.). V některých dutinách se na povrchu krystalů křemene vyskytují povlaky jemně 

lupenitého hematitu.  
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Obr. 4.14. Pásková textura poloviny výplně křemenné žíly v libereckém granitu s ametystovým jádrem 

v jejím středu. Výchoz vratislavského zlomu u vratislavického pivovaru (velikost 1:2). 

 

2. Granit Bída (žula) v opuštěném lomu v centru Liberce, v domovní zástavbě (viz obr. 7.42. a 43 

Ve stěně lomu se vyskytuje drobně zrnitý biotitický granit s hojnými křemen-živcovými shluky. Tento 

typ granitu zde tvoří mladší menší kopulovitou intruzi uvnitř libereckého granitu. Hornina byla lámána 

v minulosti na dlažební kostky, které patří k charakteristickému dláždění středu města Liberce. 

Nejlepším příkladem je dláždění v ulici U Krematoria, ale relativně hojně se vyskytuje i v okolí nám. 

Pod Branou. 

3. Liberecký granit (žula) se v Ruprechticích těží v několika lomech (společnost Ligranit a.s.) pro 

hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (obr. 2.1.). Lom má dlouhou tradici a je v současnosti 

jediným aktivním lomovým provozem na území města. Žula je dobývána blokovým způsobem 

většinou pomocí trhacích prací malého rozsahu, dalším štípáním velkých bloků i termickým řezáním. 

Při těžbě se občas objeví pegmatitová hnízda s dutinami vyplněnými krystaly záhnědovitého křemene, 

slídy a ortoklasu (obr. 4.15). Lom Ruprechtice byl v 50. letech minulého století zdrojem stavebního 

a dekoračního kamene použitého pro stavbu Stalinova pomníku v Praze na Letné. Ještě dnes je hojně 

využíván pro celou řadu staveb po celé České republice (například dlažby a obklady pražského metra). 



35 

 

Obr. 4.15. Drúza krystalů růžového draselného živce (ortoklasu) bílého albitu (plagioklasu) a 

tmavohnědého křemene (záhnědy) z pegmatitu v lomu Ruprechtice (velikost 1:1). 

 

 

5. Geofyzikální pole 
(I.Dvořák) 

 

Letecká magnetometrie obsahuje jak starší mapování koncem 50. a začátkem 60. let 20. století, tak i 

nově naměřená data (Dědáček et al. 2005). Magnetická data jsou doplněna řadou pozemních měření a 

interpretace magnetických anomálií je shrnuta v publikaci Šalanský – Gnojek (2002). Radiometrická 

data obsahují starší letecké měření úhrnné aktivity gama a novější letecká gama spektrometrická i 

magnetometrická data (Dědáček et al. 2005). V letech 2004-2005 provedená letecká gama 

spektrometrie a letecká magnetometrie Liberecka pokryla v. okraje lužického plutonu, území 

metamorfitů, kataklastických granitů a ortorul Frýdlanského výběžku, celý granitový komplex 

Jizerských hor a podstatnou část litologicky pestrého krystalinika Ještědsko-kozákovského hřbetu od 

Chrastavy po s. okraj Železného Brodu. Přibližně polovina objemu projektu Liberecko byla situována 

do severočeské oblasti české křídové pánve a to hlavně v okrese Česká Lípa, jen minoritně v j. okolí 

okresu Liberec. 

K leteckému geofyzikálnímu mapování byl použit letecký protonový magnetometr G 801/3B fy 

GEOMETRICS, USA pro měření geomagnetického pole a 256kanálový gama spektrometr GR 820 D 

fy EXPLORANIUM, Kanada, k měření radioaktivity zemského povrchu. 

Součástí letecké aparatury byl satelitní navigační systém GPS GSMAP 196 fy GARMIN, USA, 

zajišťující lokalizaci naměřených dat s přesností cca 7 m.  

Aparatura byla instalována v letadle AN-2 provozovaném firmou JAS AIR České Budějovice. Měření 

bylo prováděno ve výšce cca 80 m nad terénem. Vzhledem k výškové členitosti terénu a k výkonovým 

možnostem letadla, byly některé části profilů (cca 20 %) nalétávány ve výšce až 200 m. Rychlost 

letadla se pohybovala od 120 do 140 km/h. Měřením v jednosekundových časových intervalech byly 

registrovány hodnoty na úsecích profilů 35 až 40 m dlouhých. Zvolená metodika a prostorový úhel 

detekce zajišťoval získání signálu záření gama z celé měřené plochy (bez „hluchých“ míst). Azimut 

základních profilů byl 150° (SZ–JV). 
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Letecké geofyzikální mapování bylo prováděno v měřítku 1 : 25 000, tj. základní profily byly 

projektovány jako paralelní ve vzdálenosti 250 m od sebe. 

Výsledné hodnoty představují anomálie magnetického pole ΔT v jednotkách nT (nanotesla), které jsou 

ukládány jako hodnoty v pravidelné síti s krokem 125 m x 125 m.  

Normální (běžné) koncentrace přírodních radioaktivních prvků v zemské kůře podle světové 

geochemické literatury, shromážděné především americkými a ruskými odborníky, jsou:  

draslík - 2,4 % K, uran - 2,3 ppm U, thorium - 8,0 ppm Th.  

Tyto prvky produkují sumární dávkový příkon záření gama Da = 64,4 nGy/h, resp. příkon 

fotonového dávkového ekvivalentu Hx = 74,1 nSv/h.  

Kyselé granitoidy (budující např. Jizerské hory) vykazují podle světové literatury obvykle 

koncentrace 3,6 % K, 3,5 ppm U a 15,5 ppm Th, které produkují Da = 105,6 nGy/h, resp. Hx = 

121,4 nSv/h. Výrazem „zvýšené koncentrace“ přírodních radioaktivních prvků se obvykle vymezují 

malá území s horninami v přírodním uložení, které vykazují koncentrace 3 až 4 % K, 3 až 4 ppm U a 

14 až 20 ppm Th.  Počítáme-li s vyššími hodnotami v uvedených rozpětích (tj. 4, 4, 20), pak takové 

horniny produkují Da = 124,9 nGy/h, resp. Hx = 143,6 nSv/h.  

Obecně je třeba výraz „zvýšené koncentrace“ vnímat jako relativní vzhledem k hodnotám okolního 

prostředí, které vytváří pozadí. Výrazem „anomální koncentrace“ přírodních radioaktivních prvků se 

obvykle vymezují lokality s horninami v přírodním uložení, které vykazují koncentrace 4 až 6 % K, 4 

až 10 ppm U a 20 až 50 ppm Th. Počítáme-li s vyššími hodnotami v uvedených rozpětích (tj. 6,10, 

50), pak takové horniny produkují Da = 259,9 nGy/h, resp. Hx = 298,9 nSv/h. Obecně je třeba výraz 

„anomální koncentrace“ opět vnímat jako relativní vzhledem k hodnotám okolního prostředí, které 

vytváří pozadí. 

Plošné tíhové mapování v měřítku 1 : 25000 bylo realizováno až v letech 2002 a 2003. Fyzikální 

vlastnosti hornin zastoupených na území města Liberce byly zpracovány v archívních zprávách. 

Fyzikální vlastnosti hornin z území města Liberce a jeho okolí jsou součástí národní databáze České 

geologické služby -hodnoty objemové a mineralogické hustoty, pórovitost, magnetická susceptibilita 

hornin a radioaktivní vlastnosti. Vysoké obsahy přirozených radioaktivních prvků mají všechny typy 

granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu. 
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5.1 Magnetické pole pod Libercem 

(I. Dvořák, J. Klomínský) 

 

Magnetometrická mapa centrální části Liberce reprezentuje dvě rozdílná magnetická pole s hranicí 

sledující zhruba povodí Lužické Nisy (obr. 5.1.). Zdrojem kladné anomálie magnetického pole 

(červené plochy anomálií do + 80 nT) v západní polovině mapy jsou železem bohaté vulkanicko-

sedimentární metamorfity (diabasy a fylity) ještědského krystalinika, překryté na sv. svahu 

Ještědského hřebene čtvrtohorními sedimenty pestrého litologického složení. Negativní anomálie 

magnetického pole (zelené plochy do - 30 nT) korespondují vesměs s rozsahem výchozů liberecké 

žuly. Magnetická susceptibilita této horniny se pohybuje od 1.0 do 5,0 ×10
-3

(SI). 

 

 

Obr. 5.1. Mapa magnetických anomálií centrální části Liberce v jednotkách nT podle Dědáčka et al. 

2005.  

Centrum Liberce vytváří se svou průmyslovou aglomerací a tramvajovou dopravou neobyčejně 

komplikovaný a proměnlivý magnetický obraz s množstvím intenzívních anomálií obojí polarity. 

Z anomálií uvnitř města upoutávají pozornost zejména intenzivní záporné a kladné anomálie s minimy 

a maximy dosahujícími při pozemním měření rozpětí hodnot od - 400 nT do + 1000 nT. Největší 

z nich má protáhlý tvar ve směru tektonických linií čertových zdí (sv.–jz. směru), jejíž střed se nachází 

v aluviu Lužické Nisy. Reálnost a plošný rozsah této anomálie byl prokázán pozemním měřením. 

Anomálii lze interpretovat jako lineární strukturu vyplněnou magnetizovanými bazaltoidy a žilami 

melilitit-polzenitového složení. 
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5.2 Přirozená radioaktivita – radiometrické mapy uranu thoria, draslíku 

(I. Dvořák  J. Klomínský) 

 

Radiometrické mapy uranu, thoria a draslíku znázorňují modelovou distribuci těchto prvků 

v horninách na území města Liberce. Jsou výřezem map pořízených při leteckém geofyzikálním 

mapování Jizerských hor z výšky 50–100 metrů pomocí gama spektrometru, přístroje umožňujícího 

měřit kromě uranu i obsahy thoria a draslíku v horninách (obr 5. 5.) vyskytujících se na zemském 

povrchu (Dědáček et al. 2005).  

Uran je obsažen zejména v liberecké žule, která tvoří většinu skalního podloží Liberce. Množství 

tohoto radioaktivního prvku dosahuje až 8 ppm (1 ppm = 1 g/t) čerstvé horniny. Orientačním lokálním 

pozemním měřením přenosným gama spektrometrem v lomu Ruprechtice byla zjištěna „in situ“ 

koncentrace uranu 4 až 8 ppm eU a na čerstvých blocích libereckého granitu až 11 ppm eU, 

koncentrace thoria až 35 ppm eTh a koncentrace draslíku 3,5 až 5 % K (Dědáček et al. 2005). Zelené 

a žluté plochy v mapách uranu a thoria vesměs označují území se sníženou radioaktivitou vlivem 

silného pokryvu skalního podloží čtvrtohorními sedimenty chudými na uran i thorium (obr. 5. 2. a 

5.3.). Podobně se chová i draslík, jehož snížený obsah v levé polovině mapy koresponduje s územím 

pokrývající čtvrtohorními sedimenty (obr. 5.4.). 

 

 

Obr. 5.2. Radiometrická mapa obsahu uranu (v g/t) centrální části Liberce podle Dědáčka et al. 

(2005). 
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Obr. 5.3. Radiometrická mapa obsahu thoria (v g/t) centrální části Liberce podle Dědáčka et al. 2005. 

 

 

Obr. 5.4. Radiometrická mapa obsahu draslíku (v %) centrální části Liberce podle Dědáčka et al. 

(2005). 
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Obr. 5.5. Úhrnná aktivita gama - suma aktivity uranu, draslíku a thoria v ppm Uekv. Podle Dědáčka et 

al. 2005) 

Úhrnná aktivita gama odpovídá terestrickému záření gama produkovanému v horninách (suma uranu, 

draslíku a thoria) vztažené na ekvivalentní množství uranu (ppm Uekv.). Výrazným přírodním objektem 

indikovaným tímto parametrem je v prostoru města Liberce pásmo relativně vysokých hodnot 

s průměrně vysokou četností 18 až 24 ppm Uekv. vymezující výchozové partie liberecké žuly. 

V regionálním měřítku toto pásmo vysokých hodnot úhrnné aktivity gama vymezuje z. okraj jizerské 

části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu. 

 

 

5.3 Radiohygienické parametry 

(I. Dvořák a J. Klomínský) 

 

Sumární dávkový příkon záření gama ve vzduchu 1 m nad zemí a příkon fotonového dávkového 

ekvivalentu jsou dva používané radiohygienické parametry, které charakterizují kvalitu životního 

prostředí z hlediska radiace záření gama ve smyslu atomového zákona č. 18/1997 Sb. (ve znění 

platného zákona 13/2002 a Vyhlášky č. 184/1997 ve znění platné vyhlášky 307/2002) Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Tato vyhláška definuje 

přípustnou efektivní dávku E v milisievertech za rok. Nejvyšší roční přípustná hodinová dávka činí 

114 nSv/h.  

Radiohygienická kvalita území města Liberce znázorněná na obr. 5. 6 a 5. 7. se vesměs pohybuje pod 

hranicí normy letecké detekce příkonu fotonového dávkového ekvivalentu do 120 nSv/h a sumárního 

dávkového příkonu záření gama ve vzduchu 1 m nad zemí (do 100nGy/h). Těchto limitů tyto 

parametry dosahují nebo přesahují pouze na několika místech v prostoru výchozů libereckého granitu 

(např. mezi městskou části Rochlice a Vratislavice n/N.). 
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Obr. 5.6. Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v nSv/h (Dědáček et al 2005) 

 

 

Obr. 5.7. Sumární dávkový příkon záření gama ve vzduchu 1 m nad zemí v nGy/h (Dědáček et al 

2005). 
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6. Přírodní zdroje 
(J. Klomínský, I. Rous, J. Šrek) 

 

6.1 Ložiska uhlí, železné rudy, cihlářských surovin a lomy stavebního a 

dekoračního kamene 

Těžba uhlí (lignitu)  

Podle starších, zatím nepotvrzených zpráv se v na území Ostašova, Františkova a Růžodolu těžilo uhlí, 

uložené v nevelkých hloubkách v podloží písčitých štěrků. Podle výpovědi místních obyvatel se uhlí 

dokonce těžilo přímo ze sklepů domů (již zbouraný dům na rohu Švermovy a Tovární) a ze zahrad. 

Šlo o malé jámy, ne nepodobné takzvaným biedszybům. I když jejich počet byl značný, jednalo se 

vždy o velmi malá díla, která se nedochovala. Jediný větší pokus o těžbu uhlí proběhl na území 

Růžodolu, u staré cihelny, jejíž zbytky se nalézají v lesíku u libereckého letiště. V roce 1902 firma 

Hirschmann a Wildner nechala přímo v areálu cihelny vyrazit 30 metrovou šachtu podél šikmo 

uložené uhelné sloje. Šachta byla ještě tentýž rok po průvalu vod zcela zničena, bez toho, aby se zde 

vůbec začalo těžit. Řídké ověření tohoto území dostatečně hlubokými technickými pracemi 

neumožňuje posoudit, zda jde o souvislou výplň tektonického příkopu anebo se jedná o výplně dílčích 

depresí. Vrty u Machnína prokázaly, že sloj tu nasedá téměř při bázi sedimentů a je mocná až 5 m. 

V jejím  7–40 m mocném nadloží leží několik poloh uhelných jílů a jílů, oddělených meziložními 

jílovitými písky a štěrky. Místy sloj v souvrství chybí. Směrem k okrajům sedimentačního prostředí 

dochází k nárůstu úklonu vrstev při současném ztenčení mocnosti sloje a jejího nadloží. U Janova 

Dolu byla sloj o mocnosti 2,3 m zastižena v hloubce 18,8 m a u Horního Hanychova v hloubce 29 m. 

Uhlí je lignitické, částečně jílovité. Pokryv nadložních sedimentů terciéru a kvartéru znemožnil 

v minulosti jeho nález a těžbu. Protože ani v pozdější době k ověření rozsahu a kvality ložiskovým 

průzkumem nedošlo, nelze o využití uhelných sedimentů spekulovat. U Machnína je nadto vybudován 

jímací zdroj pitné vody. 

Dolování železné rudy  

Názvem Liberec, dříve Reichenberg, také i Rychberk, Lychberk a Liberk, byla nazývána středověká 

osada v centru města, v okolí náměstí Dr. E. Beneše. Německý název města, Reichenberg, může 

souviset se středověkým hornickým dolováním železné rudy přímo ve městě a v jeho okolí. Povrchové 

dobývky po těžbě chudých železných rud se nacházejí zejména jv. od centra města na harcovském 

zlomu mezi Starým Harcovem a Rýnovicemi, kde byly v minulosti těženy křemen-hematitové žíly 

o mocnosti až 10 m (obr. 6.1.). Také na Pivovarském vrchu ve Vratislavicích n/N zůstaly stopy 

po kutání železných rud. Tato ruda byla těžena i jv. od Ruprechtic a u silnice Ruprechtice-Pavlovice. 

Nejstarší zpráva o dolování železné rudy z roku 1685 informuje o horním díle na Rudém vrchu 

ve Františkově. U nádraží se v opuštěném dolu s několika šachticemi těžily křemen-hematitové žíly 

na vratislavickém zlomovém pásmu. Důl na Jeřábu pod libereckým nádražím, podle zprávy z roku 

1785, byl rovněž založen v křemen-hematitových žílách rochlické větve vratislavického zlomového 

pásma, stejně jako štola pod radnicí. Štoly u Mistrovského vrchu v okolí ulic Lucemburská, U Stoky 

a v objektu krytu pod Sokolovským náměstím také sledovaly křemen-hematitové žíly a byla v nich 

nafárána i žíla vulkanitu.  
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Obr. 6. 1. Síť tektonických zlomů v okolí Liberce se zachovalými stopami dolování železné rudy. 

1 - Odkryv vratislavického zlomu u vratislavického pivovaru, 2 - žíly a sopouchy bazických 

neovulkanitů, 3 - schéma hlavních zlomů, 4 - vývěr vratislavické kyselky, 5 - staré hornické dobývky 

Fe-rud.  

Železnorudný důl u nádraží - Františkov 

Nejstarší zprávou o dolování v Liberci je vyjádření Novoměstského šichtmistra k železorudnému dolu 

ležícího s. od dnešního libereckého nádraží z 13. srpna 1685. Několik desítek metrů jv. od již 

neexistujícího koupaliště v městské čtvrti Františkov se nalézal důl na železnou rudu. Těžily se zde 

dvě rumělkově zbarvené žíly, které daly místu název Rudý vrch. Důl, ležící na ostrohu středně 

zrnitého porfyrického granitu vystupujícího z nivních sedimentů, zčásti zakryl násep budovaný v roce 

1873 a ve 20. století byly povrchové pozůstatky definitivně zlikvidovány stavbou komunikace. V 

současnosti není možné dohledat žádné stopy v terénu.  

Erzbergplatz - Jeřáb 

Druhou, i když pouze nepřímou zprávou o hornické činnosti je novinový článek Dr. Rudolfa Ginzela z 

roku 1928. Na základě zprávy Dr. Bruno Müllera, mimo jiné tehdejšího nejvýznamnějšího geologa 

regionu, se R. Gizel připojuje k možnosti existence důlních děl na území města Liberec. Dokládá, že v 

roce 1785 je v josefinském katastru 20. díl Liberce nazván "Erzbergplatz". Jedná se o místo pod 

dnešním nádražím, přibližně tam, kde se nachází protiletecký kryt
 
postavený v roce 1945 podle 

pozměněného projektu a je možné, že byla využita stará zavalená štola, či takzvaný "grábl". Vchodová 

část krytu je přibližně v délce 15 metrů stavěna z povrchu, a je vyzděná velkými žulovými kameny. 

Okolí tvoří sprašové hlíny a do zkoumané oblasti ještě ze severu zasahuje výběžek středně zrnitého 

porfyrického granitu. Mohlo jít o železnorudnou žílu špatné kvality geologicky totožnou s 

Františkovským dolem na Rudém vrchu. Pokud zde existovalo průzkumné horní dílo, jednalo se 

nejspíše o krátkou štolu hnanou od Františkovského potoka směrem pod dnešní nádraží, ovšem 

vzhledem k zásypu na betonové vyzdívce na vnější straně betonové vložky krytu není možné tento 

předpoklad ověřit vrty v ose předpokládané štoly.  
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Štoly u Mistrovského vrchu - Nové město 

Další výzkum s cílem odhalit stará průzkumná díla se uskutečnil v okolí ulic Lucemburská, U Stoky a 

v objektu krytu pod Sokolovským náměstím v centru Liberce. Sokolovské náměstí se nachází na kopci 

s výškou přibližně 14 metrů nad úrovní ulice U Stoky. Stejně jako v ostatních případech na území 

města Liberec, ani zde nebylo možné očekávat jakékoliv povrchové pozůstatky hornické činnosti, 

které by v případě jejich existence byly zcela zničeny prakticky permanentními stavebními úpravami. 

Přesto existuje několik nepřímých stop naznačujícími existenci průzkumného díla.  

V roce 1944 začaly přípravné práce na podražení Sokolovského náměstí silničním tunelem. Ještě 

nejspíše na začátku II. světové války byla vyražena patní štola v trase plánovaného tunelu podle 

výkresu asi z let 1939– 1940. Výkres zachycuje i starší sklepní prostory v okolí ulice Mistrovský vrch. 

Později se stavební priority změnily a v roce 1944 bylo rozhodnuto o vybudování protileteckého krytu 

namísto silničního tunelu. Z této doby již pocházejí stavební výkresy, které vyznačují i prostory mimo 

patní štolu a u Mistrovského vrchu jsou vyznačeny starší štoly s nepravidelným půdorysem. Typově se 

nejedná o sklepní prostory, ale o přibližně jeden metr široké chodby původně asi sledující dvě pukliny, 

či žíly. Na jedné žíle je zde naražena puklina v žulovém masivu vyplněná zvětralým čedičem. Je 

pravděpodobné, že chodba kopíruje směr žíly. Hornina žíly je vizuálně velmi podobná zvětralé 

čedičové žíle v nedokončeném protileteckém krytu u Textilany. Materiál zkoumané žíly je jílový 

materiál s vysokým obsahem oxidů a hydroxidů železa - limonitu. Bez odhalení materiálu žíly ve 

větším měřítku není možné určit, zda při ražbě štol byly využity pukliny jen pro snadné ražení v 

měkkém materiálu, nebo zda je to relikt pokusu o těžbu železné rudy.  

Štola pod libereckou radnicí 

Základy nové radnice půdorysně zasahují do starého sklepa, jakési štoly, z poloviny zazděné. To, že to 

byla polovina, víme podle zachovalé klenby stropu. Nejzajímavější na celém díle je čelba chodby, 

která se nápadně podobá čelbám ve starých dolech. Sklepní prostor je zakončen vždy tak, aby stěna 

byla pokud možno rovná. U dolu, respektive u průzkumné štoly, se razí dlouho v požadovaném 

profilu, a když se rozhodne o ukončení prací, přeci jen se na čelbě vytvoří jakási kapsa, kde se hledá 

žíla v co nejúspornějším profilu. Tak vzniká typické zakončení chodby, které je právě v reliktu chodby 

pod radnicí. Další, co nasvědčuje možnému původu díla v oblasti hornictví, je přítomnost železem 

bohaté žíly podobající se žilám pod Sokolovským náměstím v okolí protileteckého krytu 

Lucemburská. 

Cihlářské suroviny 

Spraše a svahové hlíny nejsou vyvinuty v takových mocnostech, aby se mohly stát surovinovou 

základnou provozů s dlouhodobější perspektivou. Spodní část komplexu kvartérních sedimentů ležící 

na granitoidech se mísí s jejich eluviem a stává se nepoužitelným. Hliniště v podobných územích jsou 

charakteristická velkým plošným rozsahem a malou výškou stěny (2–4 m). Podobná byla zakládána od 

19. století při j. okraji železniční stanice Liberec, v Horním Růžodole a ve Vratislavicích. Probíhala 

výroba plných, ojediněle i děrovaných cihel (Prokop 1948). Těžba surovin v nich pro vyčerpání zásob 

skončila již před rokem 1939 a plochy hlinišť byly využity k jiným účelům – jako sportovní hřiště 

nebo je pohltila domovní zástavba. Na jejich existenci upomínají již jen místní názvy (např. ulice 

V Cihelně). 

V místě lesíku u letiště, který od druhé poloviny 40. let nese název Opičí ráj (Opičák je až 

zkomolenina původního názvu), stávala známá Růžodolská cihelna. Ta se zasloužila o vznik uhelné 

šachty hluboké třicet metrů. Pod letištěm či v jeho nejbližším okolí měly být tři průzkumné úklonné 

štoly. Na starých výkresech jsou patrné dvě větší jámy a dva hluboké příkopy – zářezy k uhelným 

štolám. Další cihelna byla sv. od hlavního hangáru letiště a další na J od něj. Celým lesíkem Opičí ráj 

vede pod povrchem kanál, krytý mohutnými žulovými bloky. Do něj ústila i voda ze štoly pod dráhou. 

Štola v délce 600 m má už desítky let spadlý portál a odvodňovací kanál v lese je zcela ucpán 

sedimenty. Odvodňovací štola měla tak velký profil, že sloužila podle pamětníků i jako muniční sklad.  

Lomy stavebního a dekoračního kamene 
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Na území města Liberce se vyskytuje množství lomů stavebního kamene a pískoven z konce 19. 

století. Mnohé z nich byly později zavezeny odpadním materiálem a následně sanovány, jiné byly 

upraveny pro výstavbu domů či průmyslových objektů. Většina z nich byla zakládána ke konci 19. 

století a byla opuštěna před nebo po ukončení II. světové války. K nejvýznamnějším předválečným 

firmám patřila firma Eduard Bahsler a synové, J. Lange a synové a A. Förster (později A. Förster a J. 

Lange a synové). Po válce následují kolosy Severočeský průmysl kamene a poté Českomoravský 

průmysl kamene. 

 

 

Obr. 6. 2. Hlavní opuštěné a činné lomy stavebního a dekoračního kamene v prostoru města Liberce. 

Ve všech lomech byla těžena liberecká žula, kterou pro její světle růžový až načervenalý vzhled 

a porfyrickou strukturu ostatní lomaři nazývali „libereckou tlačenkou“. Němečtí autoři označovali 

libereckou žulu jako Granitit  případně Zentralgranit nebo Biotitgranit. České označení liberecká žula 

se zcela automaticky objevuje v práci Dr. Prokopa a jeho soupisu lomů z roku 1938 resp. 1948. Od té 

doby se označení liberecká žula postupně stalo nejen obchodní značkou, ale i synonymem pro 

špičkový stavební a ušlechtilý kámen a typický liberecký produkt. Její těžba pokračuje dnes 

v ruprechtických lomech Lednice a Wagner I a II. Žula s charakteristickými enklávami křemene, živce 

a biotitu se těžila v dnes již opuštěném lomu Na Bídě. Byla používána zejména na dlažební kostky a je 

charakteristickým kamenem v dláždění centra Liberce.  

S dobýváním liberecké žuly také úzce souvisí využívání jeho eluvia, tedy zvětralé, na písek rozpadlé 

horniny. Tento písčitý materiál, nazývaný „perk“, byl dobýván v celé řadě pískoven. Používal se 

na posyp cest, k záhozu, méně ke stavebním a betonářským účelům (charakteristická oblast je 

například v Pavlovicích a v Rochlici). 
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Nejvýznamnější koncentrace lomů libereckého granitu byly ve čtvrtích Ruprechtice, Rochlice (včetně 

Nové Rudy), Starém Harcově. Množství těžeben bylo i ve Vesci a Vratislavicích. Jednotlivá 

„lomařská centra“ byla samozřejmě vázána na výskyt kvalitní suroviny. A právě fakt, že ložiska této 

kvalitní suroviny byla situována v těsné blízkosti města (dnes již většinou pohlcena městskou 

zástavbou), významně přispěl k tomu, že liberecký granit byl poměrně záhy intenzivně průmyslově 

těžen. Jednotlivé kameníky, kteří koncem 18. století začali intenzivně zpracovávat většinou volné 

balvany či skalní výchozy, postupně nahrazuje těžba v kamenolomech zakládaných v druhé polovině 

či ke konci 19. století. Nejvýznamnější kamenolom města - lom Ruprechtice - byl založen před rokem 

1875. Pozdějšími milníky lomařství nejen na Liberecku byla I. a II. světová válka. Znamenaly 

samozřejmě rapidní úbytek pracovních sil i zakázek, a po II. světové válce zásadní změny přinesl 

odsun německého obyvatelstva a znárodnění kamenoprůmyslu po roce 1948. Těžba a zpracování 

granitu se tedy stále více koncentrovaly a zefektivňovaly. Dnes je místo několika desítek kamenolomů 

těžených před II. světovou válkou na území města v činnosti jediný, výše uvedený lom Ruprechtice.  

Podstatně méně se v Liberci setkáme s lomy tzv. tanvaldského granitu (středně až hrubě zrnitý 

biotitický až muskovit-biotitický granit) – již mimo mapový rámec mapy Urbanistická geologie města 

Liberec a to ve Vesci, Vratislavicích n/N, kam částečně zasahuje jeho výchoz při j. okraji krkonošsko-

jizerského masivu a v Machníně, kde tvoří samostatné těleso. Z přibližně desítky uváděných lomů 

nebyl již po II. světové válce žádný v činnosti. Tanvaldský granit je dnes dobýván mimo území města 

v jediném lomu Černá Studnice v katastrálním území Nová Ves n/N. 

Díky izolovanému výskytu měli menší význam další typy granitů, ovšem pro kamenický průmysl 

zejména díky odlišnému charakteru (struktura horniny i její vzhled) představovaly zajímavé zpestření. 

Jedná se o fojtský granit, který byl až do roku 1972 těžen v kamenolomu na Žulovém Vrchu nedaleko 

Rudolfova a u Fojtky. V tomto menším provozu byly vyjma obvyklého hrubého kamenického zboží 

vyráběny zejména dlažební kostky, které jsou dnes nejlépe k vidění v nenápadné Kropáčkově ulici. 

Dále se jedná o světlé, převážně jemnozrnné granity tvořící uzavřeniny zejména v libereckém granitu. 

Z nich nejvýznamnější byl lom G. a F. Miksche v Mlýnské ulici (lom Bída) – viz kapitola významné 

geologické lokality. Dalším podobným lomem byla tzv. Střelnice (lom J. Langeho) v Krakonošově 

ulici, kde bylo vyjma kostek vyráběno strojně drcené kamenivo (těžba ukončena kolem roku 1939).  
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Obr. 6.3. Vytěžený objem horniny v m
3
v lomech stavebního a dekoračního kamene v Liberci. 

Kvalifikovaný odhad kubatury vydobytého libereckého granitu na území města Liberec a bývalém 

libereckém okresu vychází z práce Dr. Františka Prokopa (1948). Tento soupis lomů v okrese Liberec 

obsahuje základní charakteristiky 39 lomů stavebního a dekoračního kamene, založených v libereckém 

granitu. Tyto informace byly doplněny o výlomy ze současných lokalit. Stanovený objem byl rovněž 

odborným odhadem navýšen o surovinu vytěženou z povrchových výchozů a volných bloků, o lokality 

v soupisu neuvedené a historické a rovněž byl zohledněn objem horniny vytěžený po vydání Soupisu. 

Celkově bylo na území města Liberce odhadem vytěženo ca 1,3 až 1,8 mil. m
3
 libereckého granitu. 

V celém libereckém okrese pak asi 1,5, až 2,0 mil m
3
 libereckého granitu. Z výše uvedeného 

plyne, že absolutní většina vytěženého objemu horniny byla vydobyta na katastrálním území města 

Liberec. To je dáno tím, že kamenolomy byly zakládány v těsné blízkosti místa spotřeby. Liberec byl 

v době boomu zakládání kamenolomů (tedy v druhé polovině 19. století) ideálním místem. Relativně 

veliké průmyslové rozvíjející se město si žádalo množství stavebních prvků a geologické podmínky 

umožňovaly založení lomů „téměř všude“. Dnes je již velká většina lomů pohlcena zástavbou města. 

Mezi fenomény těžby granitu v intravilánu města však patří známé kamenolomy Rochlice a 

Ruprechtice. 

Pro ilustraci vezměme střední hodnotu vylomeného objemu na území města, tedy 1,55 mil. m
3
. Toto 

množství odpovídá krychli horniny o velikosti hrany bezmála 116 m. Je třeba si rovněž uvědomit, že 

ne všechno vydobyté množství našlo i své uplatnění. Například určité procento suroviny, která nebyla 

vhodná ke kamenickému zpracování, bylo deponováno na odvaly lomů.  
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Obr. 6.4. Činný lom stavebního a dekoračního kamene v Ruprechticích (Ligranit a.s.). 

Kamenolom Rochlice  

Kamenolom se nachází v nejsevernější části katastrálního území Rochlice u Liberce (od 1. 5. 1939 

součástí města Liberec) pod výraznou zatáčkou Kunratické ulice. Přibližně leží v těžišti trojúhelníku 

sídlišť Broumovská, Králův Háj a Kunratická. Pro své nejbližší okolí se prostor kamenolomu, resp. 

ložisko, jeví jako sice nevysoká, ale relativně výrazná elevace. Celý dobývací prostor, vyjma dnešního 

zpracovatelského závodu, je zalesněn převážně náletovými dřevinami. Nadmořská výška lokality se 

pohybuje v přibližném rozmezí 380 až 430 m. 

Dle zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) patří Rochlice mezi výhradní ložiska, to znamená, že je ve 

vlastnictví České republiky. Rozhodnutí o průmyslovém dobývání ložiska bylo vydáno Ministerstvem 

stavebnictví ČSR roku 1958 a to pouze na základě odhadu množství suroviny vhodné ke zpracování 

na hrubé kamenické výrobky. Následně byl k vydobytí zásob výhradního ložiska Rochlice 

rozhodnutím Ministerstva výstavby ze dne 19. 4. 1961 stanoven dobývací prostor Rochlice (plocha 

66312 m
2
). Geologický průzkum ložiska provedl v letech 1971–1972 n. p. Geoindustria Praha, závod 

Dubí. Etapa průzkumu: podrobná, stav ke dni: 31.10.1971. V období před realizací tohoto průzkumu 

nebyla na ložisku provedena žádná z nižších etap průzkumu. Další geologický průzkum již nebyl na 

lokalitě proveden. 
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Obr. 6. 5. Topografický plán kamenolomu Rochlice. 

 

 

Obr. 6. 6. Kamenolom Rochlice na stínovaném reliéfu DMR5G. 
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Ložisko je dnes částečně otevřeno jednoetážovým stěnovým lomem, který vznikl propojením dvou 

těsně vedle sebe ležících lomů. Směrem do předpolí lomu je vyšší mocnost technologicky nevhodných 

svrchních vrstev ložiska, které jsou ve velké míře vyhodnoceny jako skrývky nebo jako surovina 

nevhodná k zpracování na hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Proto bylo plánováno, resp. i 

započato postupné zahlubování (až na - 25 m od nynější báze lomu), tímto by se zlepšil skrývkový 

poměr, a mohly tak být vytěženy i tyto části ložiska. Ze stěnového lomu by se tak stal lom jámový. 

Dále (mimo stanovené bloky zásob) byla zjištěna velká mocnost skrývky a z toho vyplývající 

nepříznivý skrývkový poměr. 

Těžba v původně samostatných lomech je známá už z doby před I. světovou válkou. V období od I. do 

konce II. světové války byli majiteli obou lomů K. Teich a fa. E. Bahsler. Po II. světové válce se 

rochlický kamenolom stává součástí Jizersko-krkonošských žulových závodů. K 1. 1. 1949 přecházejí 

Rochlice do národního podniku Severočeský průmysl kamene (původně se sídlem v České Lípě, 

později v Liberci). Významným milníkem nejen pro rochlický lom byl rok 1966, kdy byl provoz 

začleněn do nově vzniklého národního podniku Českomoravský průmysl kamene, Hradec Králové. 

V tomto podniku byly zařazeny provozy specializující se výhradně na hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu.  Během změn po roce 1989 se tento těžební kolos rozpadá na řadu menších 

podniků. Provoz Rochlice spolu s kamenolomy Ruprechtice, Hraničná a Nová Ves n/N (lom Černá 

Studnice) přebírá roku 1990 Liberecký průmysl kamene (do roku 1994). Výčet společností uzavírá 

dnešní Ligranit a.s. 

V období před II. světovou válkou byl v lomu vyráběn veškerý běžný sortiment hrubé kamenické 

výroby. Především stavební lomový kámen, kvádry, kopáky, dlažební kostky, silniční patníky, 

obrubníky. Vyrábělo se zde i drcené kamenivo, k čemuž byla většinou využívána surovina nevhodná 

pro kamenické zpracování. Přímo v lomu se ušlechtilé kamenické výrobky nevyráběly (resp. nejsou o 

tom žádné zprávy). 

Lom (lomy) byl tehdy vybaven dvěma otočnými jeřáby, dřevěné a kovové konstrukce (typu Derrick?), 

malým drtičem, válcovým mlýnem pro výrobu jemných frakcí a kompresorem pro výrobu stlačeného 

vzduchu, nezbytným pro pohon vrtacích kladiv. V roce 1938 bylo v provozu zaměstnáno 12 dělníků, v 

poválečném roce 1946 údajně 20 dělníků (v obou lomech). V roce 1953 se Rochlice spolu s lomem 

Ruprechtice stávají dodavatelem suroviny na stavbu bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. 

Z liberecké žuly bylo postaveno nejenom samotné sousoší, ale i jeho podstavec (obklad) a okolní 

architektonické prvky. Na stavbu tehdy mimořádného významu dohlíželo mnoho státních i stranických 

delegací, včetně prezidenta Zápotockého, který lom Rochlice několikrát navštívil. Ponechme stranou 

absurditu i osobní tragédie celé akce (autor pomníku sochař Otakar Švec spáchal před jeho odhalením 

sebevraždu, rok po sebevraždě své ženy). Význam pro tehdejší podnik Severočeský průmysl kamene 

spočíval v tom, že realizace obřího pomníku (15 m vysoký podstavec, samotné sousoší 15,5 m vysoké) 

si vyžádala významné navýšení těžby a tím i zlepšení technického a sociálního zázemí lomů. Během 

let 1953 až 1955 bylo v Rochlici a Ruprechticích vytěženo asi 7000 m
3
 suroviny. Kvádry velikosti 8 

až 14 m
3
 byly nahrubo upravovány již v lomu a přepravovány speciálními trajlery na místo stavby. 

Rozvoj nastartovaný z počátku padesátých let víceméně pokračoval i v letech šedesátých a částečně i 

sedmdesátých. Avšak další vývoj provozu (myšleno z hlediska dobývání) byl postupně stále více 

narušován expanzí Liberce. Lom, který se před válkou a ještě v 50. letech nacházel prakticky 

v okrajových částech města, byl postupem let výstavbou pohlcen a dnes je situován relativně v hustě 

obydlené části města. Lze říci, že aktivní těžba ložiska Rochlice ustala s dokončením druhé etapy 

výstavby sídliště Králův Háj. Ta byla zahájena v roce 1959 (je prvním libereckým sídlištěm) a 

pokračovala pak v 70. letech. V 70. letech byla rovněž zahájena výstavba nedalekého sídliště 

Broumovská, v letech 80. pak sídliště Kunratická. Za poslední rok aktivní těžby lze dle bilance zásob 

výhradních ložisek ČR označit rok 1977. Před ukončením aktivní těžby zajišťovalo dobývání asi 20 

dělníků. Pro ilustraci můžeme uvést výši těžby za rok 1972, která činila cca 4600 m
3
. V roce 1978 

nebyla vykázána žádná těžba a tento stav se nezměnil až do roku 1981. Mezi roky 1982 až 1989 byla 

těžba minimální – do 500 m
3
 (většinou se jednalo o jednorázové realizace různých zakázek). 

Posledním těžebním rokem vůbec byl rok 1990, tehdy bylo vytěženo maximálně 100 m
3
 liberecké 

žuly. Od tohoto roku nebyla již liberecká žula v Rochlici vylamována. Nyní probíhá hornická činnost 

dle plánu zajištění. Vytěžení zbývajícího množství zásob (přes půl milionu m
3
), je pro střety zájmů 
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prakticky nemožné. Na lokalitě se bude surovina nadále pouze zpracovávat. Již tehdejší 

Českomoravský podnik kamene postupně budoval v Rochlici zpracovatelské kapacity. V 80. letech 

vystavěl dnešní budovu leštírny, kde v té době byla instalována velkorozměrová pila české výroby 

PKM. V polovině 90. let Ligranit a.s. vybudoval halu primárního dělení, budovu pro katr a další. Dnes 

pokračují modernizace včetně investic do nových technologií. 

V Rochlici je kromě zpracovatelského závodu, který zušlechťuje surovinu z lomů Ruprechtice a 

Hraničná, Nová Ves n/N (ty jsou už mimo zájmovou oblast), také sídlo ředitelství společnosti Ligranit 

a.s. 

Kamenolom Ruprechtice 

Kamenolom Ruprechtice je jediný činný kamenolom na území města Liberec, zároveň patří i 

k nejznámějším a nejvýznamnějším provozům na blokovou těžbu ušlechtilého kamene v České 

republice.  

 

 

Obr. 6. 7. Topografický plán kamenolomu Ruprechtice (Lednice, Wagner I, a Wagner II.). Karmínová 

linie – Dno lomů, červená linie – hrana první etáže, modrá a zelená linie – horní hrana lomu, silná 

zelená linie – plocha deponie na odvalu lomu.  

Lomový provoz se nachází na sv. okraji Liberce, v katastrálním území Ruprechtice, na výrazném 

protáhlém hřebeni v.–z. směru mezi vrcholy U Lomu (507 m n. m.) a Žulovým Vrchem (743 m n. m.). 

Členitost terénu je druhotně zvýšena existencí několika starších, již opuštěných lomů, a také 

v současnosti otevřenými lomovými pracovišti v dobývacím prostoru Ruprechtice. 
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Obr. 6.8. Panoramatický pohled na činný lom Ruprechtice (duben 2016). Lom Lednice (vlevo) 

je oddělen širokou tektonickou zónou sv. směru (uprostřed) od lomu Wagner I (vpravo). 

 

 

Obr. 6. 9. Kamenolom Ruprechtice (Lednice, Wagner I, a Wagner II.) na stínovaném reliéfu DMR5G. 

Těžební geologický průzkum provedla Geoindustria n. p. Praha, závod Dubí u Teplic, v letech 1980–

1982. Tímto průzkumem byl podrobně ověřen průběh, úložní poměry a petrografický charakter 

poruchových zón. Horizontálními vrty byla také ověřena kvalita suroviny v předpolí těžených lomů. 

Rozhodnutí o průmyslovém dobývání ložiska bylo vydáno Ministerstvem stavebnictví dne 28. 11. 

1958 a řadí tak ložisko mezi výhradní ložiska dle horního zákona. Dobývací prostor Ruprechtice byl 

stanoven Ministerstvem výstavby dne 24. 4. 1960 (plocha 48 995 m
2
). K ochraně zásob ležících mimo 

dobývací prostor bylo 20. 6. 1990 Obvodním báňským úřadem v Liberci stanoveno Chráněné 

ložiskové území Ruprechtice (141413 m
2
). 

Na ložisku je evidováno přes 1,5 mil. m
3
 suroviny, z čehož se přibližně 800 tis. m

3
 nachází uvnitř 

dobývacího prostoru a může být vytěženo. Určité portfolio převážně pro výrobu drceného kameniva 
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rovněž představuje odval kamenolomu, v jehož tělese je deponováno množství kamenicky 

nezpracované suroviny. 

Přesné založení lomu Ruprechtice (resp. některého z lomů, které dnes tento provoz tvoří – tedy 

Lednice, Wagner I, II) není známé. Podle více pramenů však k založení lomu došlo před rokem 1875. 

Zřejmě nejvýznamněji se do předválečné historie lomu Ruprechtice zapsala firma Josef Lange a 

synové, které kromě lomu Lednice a Wagner patřil i nedaleký lom Střelnice (tam se vyskytuje 

jemnozrnný aplitický granit). Během II. světové války se Lange spojuje s majitelem lomu v Harcově 

A. Försterem a vzniká tak podnikové sdružení Jizerské a Krkonošské žulové závody A. Förster a J. 

Lange a synové. Poválečná historie je pak víceméně shodná s lomem Rochlice. 

Současná těžba probíhá na třech hlavních pracovištích, tvořených dříve alespoň částečně 

samostatnými lomy Lednice, Wagner I a Wagner II, které mají společné technické zázemí. Vlastní 

lomy byly založeny ve zdravých blocích žuly a jsou vzájemně odděleny výraznými přibližně 

rovnoběžnými poruchovými pásmy, ve kterých je porušení horniny vyšší (obr. 6. 8.). 

Dřívější technologii těžby pomocí mobilních (jeřáby RDK 200, 300) i stabilních zdvihacích zařízení 

(jeřáby typu Derrick 10 t, 40 t) postupně nahrazuje těžba pomocí rýpadel a kolových nakladačů. 

K tomu je ložisko otevřeno několika etážemi, které jednotlivá těžební místa zpřístupňují. Výrazně se 

tak mění morfologie lomového provozu. V provozu se vytěžená hornina zušlechťuje na veškerý 

sortiment hrubé kamenické výroby, a dále je část suroviny dopravována do provozu Rochlice k výrobě 

ušlechtilého kamenického zboží. 

 

6.2 Hydrogeologie města, zdroje podzemní vody a jejich chemismus 

(J. Burda, T. Štor, J. Sedláček, J. Klomínský a I. Rous) 

 

Z hydrogeologického hlediska převládá v zájmovém území hydrogeologický masiv, představovaný 

krkonošsko-jizerským kompozitním masivem, ještědským a krkonošsko-jizerským krystalinikem. 

V menší míře jsou přítomny terciérní a kvartérní uloženiny. 

V Jizerských horách i v hydrogeologickém masivu obecně lze vyčlenit mělký oběh podzemní vody 

vázaný na pokryvné útvary a zónu povrchového zvětrání a rozpojení puklin (s koncentrací oběhových 

cest v zlomových pásmech) a oběh v hlubší zóně rozpukání a zónách tektonicky predisponovaných. 

Lze tedy vymezit dva kolektory:  

1) svrchní mělký kolektor v kvartéru a připovrchové zóně rozpukání a rozvolnění hornin,  

2) spodní puklinový kolektor v hloubkách kolem 20 m a hlouběji (byly počítány vrty hlubší než cca 30 

m s otevřeným úsekem ve zdravých žulách pod cca 15 m).  
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Obr. 6. 10. Pozice hydrogeologických vrtů s vyznačením hloubky hladiny vody v m a maximální 

vydatností podzemní vody v l/s. 

Nejhlubší hydrogeologické vrty v zájmovém území nepřesahují 100 m, výjimkou jsou vrty na 

Vratislavickou kyselku – až 220 m (mimo zájmového území). 

Vydatnost, hloubka hladiny, teplota a chemismus podzemní vody ve vrtech v  Liberci 

Většina hydrogeologických vrtů byla hloubena pro účely lokálního zásobování pitnou vodou. 

Maximální vydatnost a chemické složení zdrojů podzemní vody v hydrogeologických vrtech 

v prostoru města Liberce bylo změřeno v 78 vrtech. Jejich lokalizace je znázorněna na obr. 6. 10. Na 

většině hydrogeologických vrtů dosáhla maximální vydatnost vodního zdroje hodnot mezi 0,1 až 0,5 

l/s. Vrty s anomální vydatností v rozmezí od 1 až 6. 5 l/s  se vesměs nacházejí v blízkosti hlavních 

geologických zlomů sudetského směru. Nejvydatnější vrt MA-3 u Machnína na sz. okraji zájmového 

území, hluboký 61 m, při čerpací zkoušce v roce 1967 m poskytoval 48,8 l/s (zdroj vody pro veřejný 

vodovod). Závislost maximální vydatnosti podzemní vody na celkové hloubce jednotlivých vrtů je 

znázorněna na obr. 6. 11. Zvýšené hodnoty maximální vydatnosti vodních zdrojů tvoří ve vrtech dvě 

skupiny hladin, jednak v intervalu 60–100 m a jednak okolo 20 m jejich celkové hloubky. 

Hloubka hladiny podzemní vody v hydrogeologických vrtech kolísá od 1 metru až po 20 

metrů s nejčastější hodnotou okolo 5 metrů (obr. 6. 11.). Vrty s největší vydatností mají hloubku 

hladiny podzemní vody v rozpětí od 1 do 5 m. 
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Obr. 6. 11. Závislost hloubky hladiny podzemní vody v hydrogeologických vrtech v prostoru města 

Liberce na jejich maximální vydatnosti v l/s. 

 

Teplota podzemní vody v hydrogeologických vrtech v prostoru města Liberce byla změřena na 12 

lokalitách při průměru okolo 10
0 

C. Nejvyšší teplota 11
0 

C byla zaznamenána v prostoru mapového 

území ve vrtu HV-2  v hloubce 6,4 m u Doubí (obr. 6.10.). Maximální teploty vratislavské kyselky 

(mimo mapové území) jsou 13,5 a 12,8
0 

C v hloubce 92,5 až 216 m pod povrchem. Chemické složení 

podzemní vody zachycené v dokumentovaných podzemních vrtech je uvedena v tabulce 6. 1. 

 

Kvartér 

Hydrogeologicky významný kvartér představují údolní náplavy (niva) Lužické Nisy i menších toků a 

především deluviální a proluviální sedimenty (kamenitohlinité sutě) na svahu Ještědského hřbetu. 

Propustnost kvartéru je výhradně průlinová. Podzemní voda v údolních nivách hydraulicky souvisí 

s vodním tokem a obvykle vytváří jeden zvodněný systém spolu s připovrchovými partiemi 

podložních granitoidů. Hydrogeologické údaje z vrtů v mocných sutích na v. svahu Ještědu 

nereprezentují připovrchovou zvodeň,  jak je obvyklé u kvartéru, ale zónu v hloubkách mezi 12 až 36 

m - tj. na přechodu z mělčí do hlubší zvodně. 

 

 

Obr. 6. 13. Závislost hloubky hydrogeologických vrtů v prostoru města Liberce na zjištěné maximální 

vydatnosti podzemní vody v l/s. 



56 

Transmisivita údolních niv je střední, propustnost mírná až dosti silná. Transmisivita deluvií je nízká, 

propustnost slabá až dosti slabá. V údolní nivě Lužické Nisy je střední mineralizace - kolem 0,2 g/l, 

kdežto v náplavech ostatních menších toků je mineralizace nižší - 0,1 g/l. Vždy převažuje SO4 nad 

HCO3. V sutích jsou dva typy mineralizace, které odpovídají mělčí a hlubší zóně. V mělčí zóně je 

typická velmi nízká až nízká mineralizace – kolem 0,1 g/l, převažují NO3>HCO3>SO4, typická je pro 

pitné účely příliš nízká alkalita a příliš nízká tvrdost. V hlubší zóně převažuje střední mineralizace 0,3 

g/l typu Ca (Mg,Fe)-HCO3SO4, s relativně vysokým obsahem Fe. 

Relikt okraje Žitavské pánve, který se vyskytuje na svahu Ještědu na z. okraji zájmového území, je 

skryt pod kvartérními sutěmi a sprašovými hlínami. Terciér tvoří jíly, písky, štěrky a uhlí (lignit). 

Hydraulické parametry byly ověřovány u Machnína a Janova Dolu v hloubkách 4 až 60 m. 

Transmisivitu má střední až vysokou a propustnost mírnou, což jsou nejvyšší hydraulické parametry 

ze všech popisovaných geologických celků v zájmovém území. 

Žíly bazaltů a jiných vulkanitů jsou většinou zvodnělé, což dokumentují odtoky z četných čedičových 

lomů. Jiný hydrogeologický význam vulkanity nemají. Celková mineralizace je velmi nízká až nízká, 

pro pitné účely nevyhovuje příliš nízká mineralizace, nízká alkalita a nízká tvrdost. 

Oblast Karlov – Machnín na severozápadním okraji mapového území představuje důležité jímací 

území libereckého vodovodu. 

Krystalinikum 

Krystalinikum (plutonity a metamorfity) představují hydrogeologický masiv, který se vyznačuje 

propustností puklinovou, pouze v pásmu připovrchového rozpojení a rozvolnění hornin je 

kombinována s propustností průlinovou. Proudění podzemní vody je lokální s infiltrací po celé ploše. 

Pohyb a odvodnění je v připovrchové zóně určován především morfologií terénu, odvodňuje se 

převážně v terénních depresích četnými drobnými prameny, četnými rozptýlenými vývěry 

(prameništi) a přírony do povrchových toků. Hluboké proudění převážně po tektonických liniích bylo 

zaznamenáno zřejmě v případě Vratislavické kyselky. V horském reliéfu lze vyčlenit ještě zónu velmi 

rychlého oběhu na svazích převážně v sutích, kdy rychlost proudění podzemní vody může být i 

několik stovek m za den. Na většině území rychlost proudění nepřesahuje několik m za den. 

Prameniště a prameny větších vydatností (kolem 1 l/s) jsou poměrně časté na svazích a úpatí hor 

(jímány zářezy, pramenními jímkami a studnami pro Liberec a ostatní obce – dříve hlavní zdroj pitné 

vody, dnes hlavní zdroj představuje voda povrchová). 

Granity až granodiority 

Na území listu lze rozlišit mělký a hlubší puklinový oběh podzemní vody, zejména ve vyšších 

nadmořských výškách (v oblasti Bedřichov - Kunratice). V některých územích - především 

v Liberecké kotlině - se mělký a hlubší kolektor v hydraulických parametrech nebo v chemismu neliší. 

Celkově jsou vzájemné rozdíly mezi mělkým a hlubším kolektorem v hydraulických parametrech a 

v chemismu podzemní vody menší než v sousedství mapového území. 

V připovrchové zóně se po proudu Nisy od Vratislavic n/N mírně zvyšuje průměrná transmisivita 

(Vratislavice Y = 4,60; Rochlice Y = 4,99; Liberec-sever Y = 5,17). Podobně též v hlubší puklinové 

zóně (Vratislavice Y = 4,35; Rochlice Y = 5,07). Ani v Liberci však připovrchový kolektor granitu 

nedosahuje úrovně hodnot transmisivity v oblasti Jablonec – Janov n.N. (spolu s Rýnovicemi Y = 5,29 

n = 9, převážně na území listu 03-144, v hlubším kolektoru v téže oblasti Y = 4,80 n = 13). Tyto nové 

výsledky neodpovídají regionálním hodnotám Jetela et al. (1986) pro připovrchovou zónu krkonošsko-

jizerského masivu, pro který udává střední transmisivitu s průměrným Y = 5,4. V podzemních vodách 

převažuje nízká celková mineralizace (s výjimkou kyselky a znečistěných vod na území města), 

obvykle 0,1-0,3 g/l. Z kationtů vždy převažují Ca, jako druhá složka se vyskytuje Na, méně často Mg. 

Z aniontů převažují SO4, méně často HCO3, někdy jsou ve významném podílu přítomny Cl. Ve 

vyšších nadmořských výškách bývá významný podíl SiO2. 

Z ještědského krystalinika v zájmovém území je známo minimum údajů, které i tak odpovídají 

hodnotám obvyklým pro krystalinikum obecně i v zájmovém území. Hydraulické údaje existují 

z jediného vrtu (fylit + kvarcit): index transmisivity Y = 4,8; celková mineralizace 0,19 g/l, chemický 
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typ CaMg-HCO3SO4 (I. kategorie). Pramenní jímka z Jűsselovy louky (fylit) má celkovou 

mineralizaci 0,18 g/l, chemický typ Ca-HCO3SO4 (I. kategorie). 

Mnohé pukliny a zlomy vyplňují křemen-hematitové, melafyrové a bazaltoidové žíly, které slouží jako 

lokální odvodnění okolních granitoidů, což dokumentují mj. vývěry v žulových a čedičových lomech 

(např. Liberec – Perštýn). Význačným pramenem z kulturně historického, turistického i geologického 

hlediska je zázračná studánka na křížové cestě u Hašlerovy chaty. 

Vydatné vývěry ve fylitu, kvarcitu a suti na sz. svahu Ještědu (tzv. Čerstvá studánka) jsou zachyceny 

nejméně 5 starými pramenními jímkami a studnami pitné vody pro Liberec. 

Vratislavická kyselka 

Na jv. okraji liberecké kotliny (mimo mapové území) se nachází zdroj uhličité minerální vody známé 

jako Vratislavická kyselka. Tato komerčně využívaná voda byla jímána ze dvou zdrojů v hloubce mezi 

92 až 216 m při vydatnosti 20 a 30 litrů za minutu. Její teplota se pohybuje mezi 12,8 a 13,5
0
c a pro 

další využití je třeba jí zchlazovat. Celková mineralizace Vratislavické kyselky je 240 až 340 g/t při 

obsahu 35 g/t Si. Zdroje této minerální vody se nachází v silně alterovaném libereckém granitu na 

tektonické struktuře sudetského směru. Kyselka vystupuje po drcené permokarbonské melafyrové žíle, 

která byla odkryta ve výkopové jámě u plnírny a provrtána šikmým vrtem SV-1 (nepravá mocnost 

4,25 m). Melafyrové magma vystoupilo k povrchu po geologickém zlomu směru ZSZ–VJV, který byl 

při mladších tektonických pohybech saxonských omlazen a otevřen. Opakování pohybu na zlomu 

dokládá drcení melafyru. Hlubinný dosah, tedy možnost výstupu hlubinného CO2, potvrzuje výskyt 

hydrotermálního křemene, který tmelí podrcený melafyr. Původní pramen Rudolf byl znám od roku 

1864. Tehdejší zachycení kyselky bylo mělké a nezaručovalo jímání bez míšení s prostými vodami.  

Výška hladiny podzemní vody je výrazně ovlivněna mocností zvětralé přípovrchové vrstvy 

granitového eluvia. V sv. části mapy se hloubka zvětrání pohybuje v rozmezí 4 až 11 m a hladina 

ustálené podzemní vody se v těchto místech pohybuje od 4,5 do 7 m (obr. 6. 11.). Na západním břehu 

Lužické Nisy na svahu Ještědu je situace ovšem zcela jiná. Díky vrstvě kvartérního pokryvu tvořeného 

převážně svahovými sedimenty se ustálená hladina podzemní vody na některých místech pohybuje 

v rozmezí 15 až 20 m. Hodnoty bližší povrchu jsou ale také běžné. Liberecký granit u Starých 

Pavlovic a Vratislavic n/N nedosahuje takové hloubky zvětrání jako v sv. části listu. Tento jev ale 

může být způsoben přítomností těchto hornin v těsné blízkosti toku Lužické Nisy, jejíž tok mohl 

v minulosti odplavit přípovrchové vrstvy eluvia. Lužická Nisa na některých místech teče již na 

nezvětralé vrstvě zdravého skalního podloží (obr. 11. 3). 

Díky kvartérnímu pokryvu v z. části mapy (úpatí Ještědského hřbetu) se část svahových sedimentů 

chová jako nepropustný izolátor pro podzemní vodu. Většinou se jedná o přípovrchovou vrstvu pod 

ornicí do hloubky až 3 m. V některých místech můžou být ovšem nepropustné polohy přítomny až do 

hloubky 15 m (obr. 11. 4.) 

Podle celkového rozložení hydrologických vrtů lze usoudit, že zatímco na zvětralém podloží 

granitových hornin v sv. části Liberce může proudit podzemní voda přípovrchovou vrstvou eluvia o 

mocnosti prvních několika metrů. V z. a jz. části mapového listu je propustnost výrazně ovlivněna 

svahovými sedimenty s proměnlivou příměsí jílovité a prachovité složky, která tvoří nepropustné 

polohy o mocnosti většinou do 1 m. Tyto nepropustné vrstvy se mohou vyskytovat v celém 

sedimentárním profilu svahových sedimentů a starých výplavových kuželů do hloubky až 15 m. 

Zajímavý je antropogenní kolektor pod Libereckým výstavištěm. Mocnost navezeného materiálu 

dosahuje mocnosti až 10 m. O jeho propustnosti svědčí vytváření krasových jevů přímo v navezeném 

sedimentu, které vznikají po interakci kyselé vody s antropogenní navážkou vytvořenou ze starého 

stavebního odpadu. 

Na území města Liberec jsou též časté prameny podzemní vody, jejichž hlavní zdroj se nachází ve 

svahových sedimentech v závěrech údolí. Například v Zeleném údolí a u Nové Rudy (vpravo od ulic 

Pastelová, Sladovnická a Zelené údolí). Další prameny podzemní vody se nachází na sídlišti 

Broumovská s. od vratislavického zlomu. Jejich vznik pravděpodobně souvisí s přítomností 

tektonických struktur v širším okolí jejich výskytu.  
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Obr. 6. 14. Hloubkové intervaly[m] izolátorů v hydrogeologických vrtech.  
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Obr. 6. 15. Hloubkové intervaly [m] kolektorů v hydrogeologických vrtech. 

Chemické složení podzemní vody v hydrogeologických vrtech na území města Liberce 

V podzemních vodách převažuje nízká celková mineralizace (s výjimkou kyselka a znečistěných vod 

na území města), obvykle 0,1-0,3 g/l. Z kationtů vždy převažují Ca, jako druhá složka se vyskytuje 

Na, méně často Mg. Z aniontů převažují SO4, méně často HCO3, někdy jsou ve významném podílu 

přítomny Cl. Ve vyšších nadmořských výškách bývá významný podíl SiO2. 

V údolní nivě Lužické Nisy je střední mineralizace - kolem 0,2 g/l, kdežto v náplavech ostatních 

menších toků je mineralizace nižší - 0,1 g/l. Vždy převažuje SO4 nad HCO3.  

V sutích jsou dva typy mineralizace, které odpovídají mělčí a hlubší zóně. V mělčí zóně je typická 

velmi nízká až nízká mineralizace – kolem 0,1 g/l, převažují NO3>HCO3>SO4, typická je pro pitné 

účely příliš nízká alkalita a příliš nízká tvrdost. V hlubší zóně převažuje střední mineralizace 0,3 g/l 

typu Ca (Mg,Fe)-HCO3SO4, s relativně vysokým obsahem Fe. 
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Tabulka 6-1. Chemismus podzemních vod v libereckém granitu (J. Burda in Klomínský et al. 2004. 

typ kolektoru celková 

mineralizace 

g.l
-1

 

průměrná 

mineralizace 

g.l
-1

 

n hlavní složky (chemický 

typ) 

vedlejší 

složky 

nevyhovující složky* 

 Vratislavice 

Ia) mělký
+
 

znečistěný 

0,24-0,82 0,533 4 CaMg-SO4ClNO3 Na NO3, NH4, Mn 

Ib) mělký 

čistý 

0,22-0,4 0,281 7 CaNa,CaMg-

HCO3SO4,SO4HCO3 

 většinou NH4, Fe,Mn, 

někdy NO3, <Ca, P 

II) hlubší 

(převážně 

kyselky) 

0,44-1,92  9 NaCa-HCO3 

CO2: 0,36-2,3 g/l 

Mg, SO4 

 

 

 Liberec – jih 

I mělký 0,11-0,13 0,12 2 Ca-SO4HCO3Cl Na, Mg <Ca, NH4, Fe, Mn,<C 

II) hlubší 

puklinový 

0,08-0,2 0,12 4 CaMg-HCO3 CaNa-HCO3 

 

NO3, Cl <Ca, často Mn, NO3 

 Liberec sever až východ 

Ia) mělký 

v centru LI 

0,31-0,64 0,498 4 CaNa-SO4HCO3Cl 

CaNa-ClSO4 

 NO3, NH4, Fe, 

někdy Mn, RU, O2 

Ia) mělký LI-

sever 

0,2-0,7 0,232 6 CaNa-SO4HCO3 Cl často NH4, Fe (4-11 

mg/l), Mn, <Ca 

dtto prameny 0,24-0,38 0,31 2 CaNa-SO4HCO3 Cl NO3, Fe 

hlavní složky téměř vždy překračují 20 mekv.% vedlejší složky (v případě SiO2 10 mmol% celkové mineralizace). 

n-počet údajů; *-nevyhovují I. kategorii upravitelnosti pitné vody; NO3 - nevyhovuje ČSN 757111 Pitná voda; 

+-včetně jeden hlubší znečistěný; <M-velmi nízká mineralizace; <C-nízká alkalita; <Ca -nízká tvrdost (nízký 

obsah Ca+Mg); Ox-oxidovatelnost; RU-ropné uhlovodíky. 

 

Tabulka 6-2.  Chemismus podzemních vod v kvartéru (J. Burda in Klomínský et al. 2004. 

typ kolektoru celková 

mineralizace 

g.l
-1

 

průměrná 

mineralizace 

g.l
-1

 

n hlavní složky 

(chemický typ) 

vedlejší 

složky 

nevyhovující složky* 

I) mělký
+
 

Qh Nisa 

0,12-0,33 0,235 7 CaNa, CaMg, Ca-

SO4HCO3 

Cl někdy NO3, Fe, NH4, 

<Ca, <C, Ox, NO2 

I) mělký 

Qh ostatní 

0,11  1 CaMgNa-SO4HCO3  <Ca, <pH 

I) mělký 

dQ 

0,06  1 CaNa-SO4-SiO2  <M, <Ca, <C, <pH 

II) hlubší (až 

36 m) dQ 

0,07-0,15 0,103 6 CaMg, CaNa-

NO3HCO3ClSO4 

 <Ca, <C, obvykle NH4, 

NO3, někdy Fe, Mn, 

<pH 

II) dtto 

znečistěný 

0,31-0,39 0,35 2 CaMg-HCO3SO4 

CaFe-HCO3SO4Cl 

 Fe, Mn, NO3 

hlavní složky téměř vždy překračují 20 mekv.% 

vedlejší složky často překračují 20 mekv.% (v případě SiO2 10 mmol% celkové mineralizace) 

n-počet údajů; *-nevyhovují I. kategorii upravitelnosti pitné vody; +-včetně připovrchové části granitu; 

Qh-údolní niva; dQ-svahoviny, sutě aj.; <M-velmi nízká mineralizace; <C-nízká alkalita; <Ca-nízká tvrdost 

(nízký obsah Ca+Mg); Ox-oxidovatelnost 

 



61 

Obr. 6. 16. Síť hydrogeologických vrtů s vyznačením počtu chemických parametrů nevyhovujících 

normě pitné vody. 
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Tabulka 6. 3.  Chemické složení podzemní vody v hydrogeologických vrtech na území města Liberce. 
klic_gdo teplota pH mineralvodiv ChSKMnChSK CO2V CO2V_KCO2A CO2A_KNa Na_K K Li NH4 Mg Ca Mn Fe Cl NO2 NO3 HCO3 SO4 HPO4 F Si CO3

71490 9.3 6.5 89.0 1.0 11.5 hX 7.0 iP S 0.0 6.8 14.8 S S 5.3 0.0 3.0 70.2 10.1

71491 9.0 5.9 74 0.4 15.0 hX 6.0 iP S 0.05 4.1 12.8 0.15 0.02 8.9 S 18.3 31.7 8.2

71779 8.4 6.2 78.3 3.5 30.8 bX 29.7 hV 3.4 iP 1.2 0.35 2.9 9.8 S 0.31 11.0 S 20.6 15.9 4.3 0.0 S 3.5

71780 7.1 6.1 72.7 3.0 21.1 bX 20.6 hV 2.7 iP 0.9 0.0 3.0 10.4 0.0 0.24 7.4 0.0 17.8 15.3 12.0 0.0 0.0 1.4

71952 8.1 5.5 22.0 bX 22.7 hX 0.0 0.0 22.0 61.0 35.0

71953 9.1 5.5 26.4 bX 24.3 hX 0.0 0.0 28.0 0.0 61.0 35.0

71955 4.9 39.0 1.12 0.15 1.22 10.2 0.16 3.55 6.0 24.4

72418 8.8 6.3 227.98 1.35 16.72 bX 15.76 hX 13.8 iP 2.7 <0.03 5.4 39.39 0.24 0.20 15.6 0.22 10.3 50.64 82.13

72419 8.8 6.4 196.1 1.27 13.2 bX 12.81 hX 13.9 iP 5.9 0.35 5.5 30.61 0.24 0.40 26.94 12.0 36.0 54.75

74504 5.6 72.0 2.9 8.8 bX 8.7 hV 4.1 iP 10.0 0.0 1.7 8.6 0.006 0.0 3.0 0.0 0.0 18.3 19.3 0.0

74504 6.6 123.0 1.0 19.8 bX 16.2 hV 4.6 iP 1.3 0.25 3.6 25.7 1.3 0.15 3.5 0.0 0.0 105.0 3.3 0.0 7.0 0.0

74505 5.8 88.0 4.0 17.1 bX 16.5 hV 3.6 iP 2.4 0.0 3.4 14.3 0.3 0.26 5.0 0.0 0.0 48.8 14.8 0.0

74505 6.4 124.8 1.7 17.6 bX 16.8 hV 6.7 iP 2.0 0.01 0.00 7.8 17.2 0.0 0.1 11.0 0.0 10.0 42.7 37.7 0.0 3.5

74797 11.0 6.42 641.88 3.23 10.12 bX 8.91 hX 75.5 iP 6.45 0.22 17.45 98.59 0.03 0.03 201.49 0.0 47.64 94.58 81.2 0.0 8.7

74798 11.0 6.61 578.24 2.81 7.92 bX 7.34 hX 54.7 iP 20.8 0.24 14.83 84.83 0.12 0.32 129.53 0.0 70.66 71.39 114.48 0.0 7.63

75069 7.3 199.0 13.5 iP 1.6 3.4 17.0 1.9 0.2 6.5 0.0 15.8 70.0 6.0 <1.0

75131 6.4 44.0 bX 31.0 hV 38.2 73.0 191.5

75138 6.55 55.0 bX 30.9 hV 29.5 114.6 201.4 167.6

565297 5.45 91.0 0.48 41.8 bX 38.8 hV 5.7 iP 1.0 0.0 4.62 8.02 0.0 0.0 8.86 S 16.7 26.85 3.36 5.6

565297

565387 7.3 296.2 9.2 57.2 bX 47.9 hV 16.4 iP 3.2 0.0 12.6 51.7 0.0 S 26.6 0.0 25.8 79.3 92.2 0.0 9.3

565388 7.2 245.5 13.6 33.0 bX 26.5 hV 16.8 iP 4.0 0.0 6.8 52.9 0.0 0.11 23.0 0.0 17.5 104.9 67.5 0.0 9.3

565450 10.5 6.6 986.0 44.24 0.0 bX 0.0 hV S 13.11 90.34 0.0 0.03 39.0 0.18 2.8 183.0 75.72

630248 9.9 16.0

630302 5.75 469.0 2.36 84.9 bX 69.2 hV 17.1 iP 2.5 <0.01 <0.02 14.0 10.44 0.18 <0.10 45.7 0.02 93.0 46.0 102.0 0.09 <1.0

659342 6.01 40 <0.50 <0.050 7.9 40 0.0070 0.035 73 <0.005023 41

659343 6.78 32.4 <0.50 <0.05 11.00 35.00 0.019 0.028 40 0.0050 13 26

659344 6.15 76 0.60 <0.050 9.00 55.00 0.28 0.16 180 <0.005019 41.00

664213 8.95 19.0 0.7 <0.05 0.009 0.061 <0.005 16

664217 6.5 25.9 <0.5 <0.05 0.002 0.009 <0.005 43

666061 6.60 25.2 1.0 <0.050 0.15 0.041 0.17 29

670586 6.38 29.7 <0.5 <0.05 0.004 <0.005 62

670587 6.03 20.4 <0.5 <0.05 0.22 <0.005 18

675863 6.05 25.1 <0.5 0.12 4.0 0.072 12

675867 5.93 16.6 <0.5 <0.05 0.078 0.005 39

681729 6.82 38.8 <0.5 18.0 iP <0.05 8.0 41.0 0.0061 0.024 33.0 <0.005 23.0 59.0 0.4

681729 7.19 <0.5 <0.05 0.0079 0.0139 151 17.1 38.2

681730 7.05 35.3 <0.5 14.0 iP 0.07 12.0 38.0 <0.002 0.0082 13.0 <0.005 25.0 62.0 0.8

691222 6.09 25.8 <0.5 <0.05 <0.005 <0.005 34

691357 6.75 3.8 <0.50 <0.050 0.56 <0.005 2.8

691359 6.86 17.1 <0.50 <0.050 <0.0050 <0.005 23.0

698487 7.12 15.4 1.2 <0.05 0.0099 0.033 <2.0

703378 7.41 30.6 <0.50 <0.05 0.004280.0835 <0.005 32.6

703715 6.54 33.3 1.4 <0.05 0.025 0.22 68.0  



63 

 

Stará vodovodní síť v Liberci  

První letopočet, ke kterému můžeme uvést něco o zásobování Liberce pitnou vodou, je rok 1559, kdy 

je připomínána otevřená studna na dnešním náměstí Dr. E. Beneše, vybavená dokonce kolem na 

jednoduché čerpání vody. V roce 1560 byla studna prohloubena a nově vyzděna a víme i to, že kovář 

vykoval nové čepy a kliku k vodnímu kolu. Stále se ale jednalo pouze o studnu, i když na tehdejší 

dobu moderně vybavenou. Prvním veřejným vedením vody v dřevěných trubkách (tedy tím, co 

bychom mohli označit za městský vodovod) se stalo vedení vody ke studni u č. p. 14/IV v dnešní 

Felberově ulici. Bylo napojeno na již existující panský vodovod, který však do té doby zásoboval 

pouze dvůr a panský dům stojící na místě, kde byl později (v 80. letech 16. století) vybudován 

liberecký zámek. Panský vodovod napájela nejspíše strouha vedená odkudsi ze svahů nevýrazných 

kopečků v okolí dnešní Husovy ulice, či dokonce až z míst pod Libereckou výšinou. V roce 1565 

rozhodla městská rada o zhotovení nového vodovodu. Byl pozván odborník z Kryštofova Údolí, který 

dostal za úkol přivést vodu z Ruprechtických pramenů (nejspíše z Lidových Sadů) do centra Liberce. 

Existuje určitá možnost, že odborníkem byl kdosi z vitriolového dolu zvaného dnes Zeche. Na konci 

každého takto vzniklého úseku byl vybudován vodní rezervoár, jako třeba v Pražské ulici roku 1594. 

Ve Frýdlantské ulici, kam vodovod zatím nezasahoval, se voda brala ze studny u právovárečného 

domu č. p. 244/I. Roku 1587 se podařilo Joachimu Ulrichu z Rosenfeldu vylepšit panský vodovod, 

nyní již napojený na liberecký zámek, a zároveň zčásti přebudovat stávající vodojem a posílit ho 

novými prameny z Vysokého vrchu. Další investiční akce Liberce proběhla v letech 1612–1613. Byly 

vybrány nové prameny, postaven takzvaný „Redernovský vodovod“ a zároveň se opravilo staré 

vedení. To vše za cenu 176 kop a 14 grošů. Třetí vodovod nechal postavit Albrecht z Valdštejna u 

příležitosti založení Nového Města (příkaz z 31. prosince 1630). Navazoval na Redernský vodovod a 

zároveň ho rozšiřoval. Voda byla dovedena až do středu Sokolovského (tehdy ovšem Novoměstského) 

náměstí. Ve 40. letech 20. století se uvádí, že takto rozšířený vodovod sbírá vodu z patnácti 

ruprechtických pramenů a stále napájí Metznerovu kašnu před radnicí, Neptunovu kašnu přemístěnou 

na dnešní Nerudovo náměstí a městský hřbitov. Ruprechtický vodovod měl počátek u dnešních ulic 

Ruprechtická a Přemyslova, vedl pod ulicemi Svojsíková a Budyšínská na Tržní náměstí, kde 

překonával Jizerský potok. Pokračoval Šimánkovou ulicí a ulicí U náspu k Nerudovu náměstí, a dále 

Řeznickou až pod současnou Radnici. Velkým technickým dílem bylo především překonání údolí 

Jizerského potoka - dřevěné vodovodní vedení zde muselo být kvůli velkému tlaku precizně 

zpracováno. 

V roce 1662 bylo v Liberci celkem sedm veřejných kašen, roku 1810 již sedmnáct, ale vodovod byl 

pouze rozšiřován a až do 19. století se nepočítalo s jeho celkovou rekonstrukcí, respektive s výstavbou 

nového. První polovina 19. století byla z hlediska zásobování vodou přelomová. Za dlouhá desetiletí 

přibyl v Liberci pouze nevelký růžodolský vodovod, a čím dál víc obyvatel postupně poukazuje na 

nedostatek vody. Změnu přinesla až zpráva lékaře Gustava A. Bontého, později podpořená dalšími 

významnými odborníky, ve které se jako jedna z příčin tyfové epidemie v roce 1866 uvádí i zastaralost 

libereckého vodovodu. V roce 1867 byla vytvořena komise, která měla za úkol zjistit nové zdroje 

pitné vody. Zkoumán byl hlavně Jizerský potok, ale toto řešení bylo zamítnuto pro malou vydatnost a 

malý spád. To zároveň dokládá, že z něj dosud nebyla voda odebírána, a tím pádem lze vymezit oblast 

jímání vody pro nejstarší liberecké vodovody na Lidové Sady, Libereckou výšinu a okolí Husovy ulice 

a nemocnice.  

Z množících se zpráv o kvalitě vody a hlavně z teoretických studií, které se této problematiky týkaly, 

vyplývala čím dál více nutnost zřídit pro město kvalitní zdroje pitné vody, stejně jako moderní 

vodovodní řad. Roku 1873 zasedala další komise a prozkoumala zdroj vody v Machníně, který dával 

62 l/sec, ale neumožňoval vybudování spádové sítě, což byl v těchto letech problém. Dále se zkoumal 

karlovský pramen, který komise odmítla z důvodu malé vydatnosti, a pozornost se obrátila na Jizerské 

hory. Kromě neoficiálního závěru, že je třeba vodu hledat právě v Jizerských horách, však komise nic 

nevyřešila a problém se opět odsunul do pozadí zájmu. Teprve chemici a další odborníci znovu 

rozvířili debatu o čistotě vody několika pracemi na téma kvality libereckých vodovodů a studní. V 

roce 1875 publikuje první takovou zprávu prof. ing. Richter, v roce 1881 následuje práce prof. Peyra a 

v roce 1887 zpracoval Leopold Ullrich zprávu o čistotě pitné vody v Liberci.  
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Všechny zprávy se prakticky shodovaly v jedné věci – kvalita vody je mizerná, voda v mnoha 

studnách je zamořena druhotnými produkty rozkladu odpadků a mnohde je pro lidské zdraví přímo 

škodlivá. Tento jev podporoval i mohutný stavební rozvoj Liberce: původní terén se navyšoval, takže 

se staré studny dostávaly hlouběji pod zem či do sklepů a pronikala k nim závadná povrchová voda z 

větší plochy. Přese všechny problémy opět ožila otázka vodního zdroje pro Liberec. Předloženo bylo 

14 návrhů, z nichž naprostá většina vycházela ze závěru komise z roku 1873, že vodu je třeba hledat v 

Jizerských horách. Tak například prof. Laube navrhoval už v roce 1886 vybudovat přehradu v 

Jizerských horách, prameny měly být podle teplické firmy Rumpel a Niclas naraženy i na Nové louce, 

stejná firma předložila o 7 let později návrh na stavbu přehrady v Josefově Dole, ale veškeré návrhy 

byly odmítnuty. V letech 1889–1890 se provedly pokusné vrty v Machníně, a to až do hloubky 60 

metrů. Práce však zhatil odmítavý posudek lipského stavebního rady Thylla. Ten zase navrhoval 

vybudovat přehradu na Jizerském potoce, ale to bylo pro změnu odmítnuto dalšími specialisty. 

V atmosféře překřikujících se odborníků a desítek návrhů napadlo kohosi z městské rady vcelku 

radikální řešení – vybrat jediného člověka, který by laicky řečeno prostě postavil vodovod pro Liberec. 

Městská rada vybrala Ulbrichta Hubera, a jak se později ukázalo, bylo to řešení více než šťastné. Do 

řešení problému se Huber pustil s nevšední pílí. Po pečlivém měření a vypracování hydrologické mapy 

okolí Liberce rázně zavrhl vedení vody z Jizerských hor a obrátil pozornost k hydrogeologicky 

složitému Ještědskému hřbetu. Současně pracoval na dvou projektech.  

První Huberův projekt z roku 1898 byl více než netradiční, i když některá německá města už měla 

podobné systémy vybudované. Plán počítal s podražením Ještědského hřbetu dvěma štolami o 

obrovských délkách: 3,7 a 3,6 kilometrů. První štola měla začínat u dnešní pilínkovské věznice a 

pokračovat kolmo do horského hřbetu a po zalomení dále pod Hlubokou. Končit měla těžní a větrací 

šachtou na Pláních. Ústí druhé štoly navrhl Huber v Kryštofově Údolí ve Vlčím dole a měla jít pod 

Dlouhou Horu. Trasy obou budoucích štol byly na povrchu geologicky ovzorkovány. Hlubocká štola 

měla narazit obrovské množství vody: přibližně 1,9 mil. m
3
. Už v roce 1900 byl však její projekt pro 

vysoké finanční náklady zavržen. Dnes není zcela jisté, zda se podařilo začít alespoň s přípravnými 

pracemi, protože terén v okolí ústí štoly byl ve dvacátých letech zcela přestavěn a místní prameny jsou 

od té doby jímány soustavou šachtic. Štola ve Vlčím dole představovala ještě v roce 1904 i přes 

složitější geologické poměry stále aktuální projekt, i když jeho realizace byla v té době již 

pozastavena. 

Druhý projekt z konce 19. století se soustředil na okolí hory Rozsochy (dříve zvané Rehberg) na 

Ještědském hřbetu. Projekt byl schválen městskou radou a v roce 1900 začaly přípravné práce na 

jímání vody. Dvojice pramenů Pila a Důl (nacházejících se u Kryštofova údolí) byla doplněna dvěma 

čerpacími stanicemi. Nejsilnější pramen byl podchycen u Machnínského dvora, kde je také z pozdější 

doby krásná stavba čerpací stanice, a do systému se zařadily ještě prameny Rehborn a Aarfloss. Trasa 

potrubí, dlouhá přes 8 kilometrů, byla navržena přes Karlov, starou cihelnu (dnes těsně vedle letiště) a 

dále do Liberce, kde byla voda tlačena do vodojemu na Králově Háji. Později se do systému zařadil i 

vodojem v Lidových Sadech, který byl mezitím postaven v roce 1899 na Rudolfově prameni. 

Vodojemy zbudovala firma W. Streitzig u. Co. Jednotlivé jímané prameny byly rozesety po kopcích 

ve značně rozdílných výškách. Vodu z machnínských pramenů bylo proto kupříkladu nutno čerpat do 

výtlačné výšky skoro 90 metrů, k čemuž sloužily čtyři čerpací stanice, z nichž největší byla přímo 

v Machníně. Samotné práce na stavbě prvního (a z dnešního pohledu už moderního) vodovodu 

zahájila 26. srpna 1901 liberecká firma Gustav a Ferdinand Miksch. Trubky a další technologické 

vybavení dodala firma Niedermeyer a Gocke ze Štětína. Ještě před samotnou výstavbou se vedly 

debaty o tom, čím pohánět čerpadla. Opět rozhodl šťastný nápad Ing. Hubera, který situaci vyřešil 

stavbou vodní elektrárny na Nise nedaleko zříceniny hradu Hamrštejn. Téměř přímo pod hradem 

vyrazili tuneláři štolu, která dodnes přivádí vodu na lopatky turbíny severně od hradu. Turbíny dodala 

firma Escher, Wyss u. Co. z Zurichu, generátor byl dodán vídeňskou firmou Schuckert. 

Uvedení vodovodu do provozu 21. prosince 1902 se neobešlo bez velké slavnosti před radnicí. Voda 

zde slavnostně vytryskla do velké výšky a mužský pěvecký sbor zapěl slavnostní hymnu složenou H. 

Mohrem.  
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V roce 1907 nechal Huber napojit do systému další karlovské prameny, vodovod se zavedl na dnešní 

ulici 1. máje a v roce 1915 se napojilo okolí ulice 5. května. O dva roky později nechal Liebieg na 

vodovod připojit okolí náměstí Pod Branou a také svou textilku na Jablonecké ulici (dnes zbořenou 

Textilanu). Konečné vyúčtování libereckého vodovodu se uskutečnilo v roce 1915. Nejspíše bylo 

velmi příznivé, protože městská rada na doporučení U. Hubera vzápětí rozhodla o dalším vývoji a 

výstavbě. Rekonstrukce se dotkla čerpací stanice v Machníně v roce 1916 a v okolí Liberce se o další 

čtyři roky později podařilo podchytit prameny na Ještědském hřbetu. Mezitím budovaly vlastní 

vodovody i obce v okolí Liberce a postupně se napojovaly na hlavní liberecký vodovod. V letech 

1927–28 se realizovala velká stavba vodovodu pro Doubí, Pilínkov a Janův důl.  Další velkou 

investiční akcí Liberce byla ve 30. letech 20. století výstavba nového vedení z Machnína na Svárov, 

Stráž nad Nisou a Ruprechtice spolu se stavbou obřího vodojemu právě v Ruprechticích. Stavbu 

provázela rekonstrukce jímek Důl a Pila a kompletní přestavba čerpací stanice Machnín.  

Hydrogeologie města Liberce – shrnutí  

Výška hladiny podzemní vody v území Liberce je výrazně ovlivněna mocností zvětralé přípovrchové 

vrstvy granitového eluvia.  V sv. části Liberce se hloubka zvětrání pohybuje obvykle v rozmezí 4 až 

11 m (na JZ až 40 m - vrt HV-1 v Doubí) a hladina ustálené podzemní vody se v těchto místech 

pohybuje od 4,5 do 7 m. Na západním břehu Lužické Nisy na svahu Ještědu je situace ovšem zcela 

jiná. Díky vrstvě kvartérního pokryvu tvořeného převážně svahovými sedimenty se ustálená hladina 

podzemní vody na některých místech pohybuje v rozmezí 15 až 20 m. Hodnoty bližší povrchu jsou ale 

také běžné. Liberecký granit u Starých Pavlovic a Vratislavic nad Nisou nedosahuje takové hloubky 

zvětrání jako v severovýchodní části listu. Tento jev ale může být způsoben přítomností těchto hornin 

v těsné blízkosti toku Lužické Nisy, jejíž tok mohl v minulosti odplavit přípovrchové vrstvy eluvia. 

Lužická Nisa na některých místech proudí již na nezvětralé vrstvě zdravého skalního podloží (obr. 6. 

10). 

Kvartérní pokryv a rozložené zvětraliny jsou průlinově propustné. V závislosti na litologickém složení 

se tento pokryv může chovat jako propustný kolektor nebo relativně nepropustný izolátor. V jejich 

podloží se nachází převážně puklinově propustné granity, jež představují velmi nehomogenní kolektor 

s celkově střední průtočností - dominantní proudění podzemní vody v otevřených puklinách se střídá 

s relativně „suchými“ bloky hornin. Krystalinikum v podloží kvartéru a neogénu na úpatí Ještědského 

hřbetu má podobné vlastnosti, ale průměrně jen nízkou průtočnost - cca o řád nižší než u granitů. 

Jako kolektory můžeme vymezit především polohy písčité a štěrkovité náplavy vodních toků, písčité a 

kamenité svahové sedimenty, zvětralé rozložené granity na písek (perk). Tyto dobře propustné horniny 

mohou vytvářet preferenční cesty pohybu podzemní vody, místa snadné infiltrace povrchové a 

srážkové vody; jsou nadějnější pro získání větších a stabilnějších vydatností vodních zdrojů. 

Jako relativní izolátory lze vymezit polohy jílovitých a hlinitých sedimentů, včetně povodňových hlín, 

sprašových hlín atp. Tyto relativní izolátory kromě toho, že ztěžují pohyb podzemní vody, zhoršují 

infiltraci a tím chrání podložní horniny a podzemní vodu před znečištěním. 

V jednotlivých vrtech (pokud je k dispozici geologický popis) lze vymezit výše zmíněné kolektorské a 

izolátorské polohy (obr. 11. 3, 11. 4). Tyto záležitosti mohou být užitečné v územním plánování. 

Podle celkového rozložení hydrologických vrtů lze usoudit, že na zvětralém podloží granitových 

hornin v sv. části Liberce může téct podzemní voda přípovrchovou vrstvou eluvia o mocnosti prvních 

několika metrů. V území výchozů a kolem výchozů granitů víceméně celý horninový profil (pod 

humózní hlínou o mocnosti obvykle do 2 m) je tvořen kolektorem svrchu průlinově propustným 

(kvartér a perk), přecházejícím do podloží v puklinový kolektor granitů v hloubce několika m až 

několika desítek m.  

Díky charakteru kvartérního pokryvu v z. části mapy na úpatí Ještědského hřbetu se část svahových 

sedimentů chová jako relativně nepropustný izolátor. Většinou se jedná o přípovrchovou vrstvu hlín 

pod ornicí do hloubky až 3 m. V některých místech je propustnost výrazně ovlivněna svahovými 

sedimenty s proměnlivou příměsí jílovité a prachovité složky, která tvoří nepropustné polohy o 

mocnosti většinou do 1 m. Tyto nepropustné vrstvy se mohou vyskytovat v celém sedimentárním 
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profilu svahových sedimentů a starých výplavových kuželů do hloubky až 15 m. – např. vrt HV-3 v H. 

Růžodolu (obr. 11. 3).  

Zajímavý je antropogenní kolektor pod Libereckým výstavištěm. Mocnost navezeného materiálu 

dosahuje mocnosti až 10 m. O jeho propustnosti svědčí vytváření krasových jevů přímo v navezeném 

sedimentu vznikajícím po interakci kyselé vody s antropogenní navážkou vytvořenou ze starého 

stavebního odpadu. 

Na území města Liberec jsou též časté prameny podzemní vody. Vývěry jsou vázané především na 

pukliny v granitech a krystaliniku, částečně též ve svahových sedimentech v závěrech údolí. Například 

v Zeleném údolí a u Nové Rudy (vpravo od ulic Pastelová, Sladovnická a Zelené údolí). Další výskyt 

pramenů se nachází na sídlišti Broumovská s. od vratislavického zlomu. Jejich vznik pravděpodobně 

souvisí s přítomností tektonických struktur v širším okolí jejich výskytu.  

 

6.3 Geotermální energie v podloží města Liberce 

(J. Klomínský) 

 

Tektonická síť v z. části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu reprezentuje rozsáhlý otevřený 

drenážní puklinový systém, dovolující zejména meteorickým vodám hloubkovou penetraci do 

interiéru granitového tělesa s vysokou tepelnou produkcí, kde dochází k jejich ohřevu, cirkulaci a 

kumulaci. Významným indikátorem hlubokého oběhu slabě mineralizovaných vod je i přítomnost 

volného CO2. 

Na území Jizerských hor a Krkonoš jsou již z historických dob známy výrony minerálních i termálních 

pramenů. Jejich výskyt se nachází v prostoru krkonošsko-jizerského masivu a v jeho periferii. Patří 

sem kyselky a radonové vody (např. Lázně Libverda, Vratislavice n/N, Bílý Potok, Swieradow Zdroj a 

Czerniawa Zdroj), ale i termální prameny v Jánských Lázních s teplotou vody ca 25
°
C a především 

Cieplice u Jelenie Gory. V těchto lázních termální voda na povrchu dosahuje teploty 44
°
C při 

vydatnosti všech pramenů 5 m
3
/h. Vrty z období 1971–1997 do hloubky 2000 m prokázaly v polské  
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Obr. 6. 17. Geotermální pole v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu. A – hlavní typy granitů v 

krkonošsko-jizerském kompozitním masivu. B – pozice termálních, minerálních a prostých vodních 

zdrojů v tektonické síti krkonošsko-jizerského kompozitního masivu. C – vztah zdrojů minerálních a 

prostých vod v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu k jeho hlavním morfotektonickým 

strukturám. 

části krkonošsko-jizerského masivu přítomnost značného množství horké vody dosahující teploty 

téměř 100
0
C. Indikátorem přítomnosti termální vody je i relativně vysoký geotermální gradient (79 

µWm
2
) na několika místech Jelenigorské pánve v krkonošsko-jizerském masivu (Dowgiałło 2002). 

Perspektiva podobných zdrojů geotermální energie může mít tak reálný základ i v jiné části tohoto 

granitového masivu. Takovým územím může být liberecká kotlina s relevantní geologicko – strukturní 

konfigurací jako je terén v okolí Jelení Góry. Dowgiałło již v roce 1976 vymezil na celé ploše 
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krkonošsko-jizerského masivu včetně jeho periferie jako prognózní území k vyhledávání slabě 

mineralizovaných termálních vod. Většinu údajů a citací k tomuto tématu uvádí Dowgiałło (2000, 

2002). 

Termální produkce granitu je považována za hlavní zdroj termální energie, která významně prodlužuje 

životnost hydrotermálního režimu vyvřelin Toto suché teplo zpravidla vzniká rozpadem radioaktivních 

izotopů uranu, thoria a draslíku zastoupených v granitech jednak v akcesorických minerálech a jednak 

v hojném draselném živci. 

Mnohé granity v Českém masivu patří do skupiny se zvýšenou (kolem 4 μWm
3
) až anomální (6 

μWm
3
) termální produkcí. Většina z těchto granitových intruzí jsou klasifikovány jako uranonosné. 

Sem patří i granity krkonošsko-jizerského kompozitního masivu, kde tepelná produkce dosahuje 

hodnoty 5-6 μWm
3
 při průměrném obsahu uranu 12,7 g/t, Th 25 g/t a 4,5 % K2O v jedné tuně těchto 

granitů). Krkonošsko-jizerský kompozitní masiv převyšuje tak průměrnou termální produkci granitů 

(2.5 μWm
3
) více než dvojnásobně. Jestliže jedna jednotka tepelné produkce (HGU) odpovídá 0.417 

μWm
3
 = 3.16 cal/m

3
 za rok, pak jeden kubický metr krkonošsko-jizerského granitu vyprodukuje ca 14 

HGU nebo 45 cal/m
3
 za rok. To je při enormní kubatuře celého masivu (několik tisíc kubických 

kilometrů) gigantické množství tepelné energie (ca 90 Gcal/rok). Podle Rybacha (1976) celkové 

radiogenní teplo generované v průměrném granitu přispívá k zemskému tepelnému toku pláště 

hodnotou 2,5 μWm
2
 na 1 km mocnosti granitu. V případě krkonošsko-jizerského kompozitního 

masivu jeho mocnost se pohybuje v řádu několika km, takže může být tento příspěvek tepla značný 

(obr. 6. 17/A). 

Povrch krkonošsko-jizerského masivu je charakteristický dvěma zcela kontrastními 

geomorfologickými celky. Morfologicky positivní klenbovitou částí masivu je jádro Jizerských hor a 

hlavní hřeben Krkonoš, zatímco rozsáhlá deprese pánvovitého tvaru tvoří Jelenogorskou kotlinu v sv. 

části masivu a libereckou kotlinu v jeho z. část (obr. 6. 17/C). Maximální rozdíly nadmořských výšek 

povrchu krkonošsko-jizerského masivu dosahují až 1300 m (vrchol Sněžky 1602 m n. m., Jelenía Góra 

350 m n. m. a Liberec 340 m. n. m.). 

Jak Jelenogorská tak i Liberecká kotlina leží v blízkosti významných regionálních zlomů, které 

krkonošsko-jizerský kompozitní masiv na Z i V tektonicky omezují (obr. 6. 17/B). Na V je to 

vnitrosudetský zlom a na západě zlom šimonovicko-machnínský, patřící k roji lužického tektonického 

pásma. Liberecká kotlina má navíc charakter jednostranné příkopové propadliny, jejíž vznik sahá až 

do terciéru.  

V obou pánevních strukturách se hromadí povrchové vody v říční síti, která drénuje elevace 

krkonošsko-jizerského masivu. Retence povrchových vod v nejnižších nivó krkonošsko-jizerského 

masivu usnadňuje jejich pronikání do zlomových struktur v podloží uvedených pánevních struktur. 

Historicky známé termální lázně Cieplice leží asi 5 km na JZ od města Jelenia Gora v nadmořské 

výšce cca 350 m n. m. Prameny zde vyvěrají z granitu krkonošsko-jizerského masivu ve vzdálenosti 

do 5 km od okrajového sudetského zlomu. Teplota vody na povrchu dosahuje 44
°
C při vydatnosti 5 

m
3
/h. Jejím hlavním typem je sulfáto-síranovo-bikarbonátová voda se zvýšeným obsahem sodíku, 

fluoru a křemíku. Celková její mineralizace nepřesahuje 650 ppm (Dowgiallo 2000). Vrty C1 a C2 

v letech 1971–1972 zjistily v hloubce pod 700 m značné množství horké vody. Přeliv z vrtu C2 

dosahoval 40 m
3
/h (při tlaku 2,5 atm) a přesahoval tak několikrát produkci přírodních pramenů. 

Nejvyšší teplota vody v přelivu byla 68
° 

C. V roce 1997 byl vrt C1 prohlouben v hydrotermálně 

alterovaném granitu do hloubky 2002,5 m. Granit je místy prostoupen množstvím puklin a 

tektonických zón. Silné přítoky termální vody byly pozorovány v hloubkách 731 až 873 m a 943 až 

1050 m z tektonických zón sudetského (sz.–jv.) i krušnohorského (sv.–jz.) směru. V konečné hloubce 

vrtu teplota vody stoupla na 87,8
°
C. Proud artézské vody dosahoval množství 110 m

3
/h (při tlaku 3,4 

atm).  

Karotáž vrtu C1 zjistila maximální teplotu 97,7
0 
C. Dowgiallo (2000) se domnívá, že tato hodnota není 

nejvyšší, neboť systém cirkulace termální vody v hloubce 2000 m nekončí. Podle tohoto autora je 

pravděpodobné, že teplota vody v hloubce 2500 m může dosáhnout 115–120
°
C a zóna cirkulace 

termální vody může dosahovat hloubky až 3000 m. 
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Dowgiallo (2002) definoval některé faktory, vymezující výskyty geotermálních polí v prostoru 

krkonošsko-jizerského masivu a jeho okolí. 

 Přítomnost lokálního vysokého tepelného toku s významným vlivem radiogenního tepla 

granitu. 

 Existence značných rozdílů v nadmořské výšce termálního pole a jeho okolí, dovolující 

meteorickým vodám hloubkovou penetraci do drenážních tektonických zón situovaných 

v topografických depresích. 

 Přítomnost husté sítě puklin doprovázejících hlavní zlomová pásma. 

 Přítomnost uhličitých vod, indikující jejich hluboký oběh spojený s přívodními drahami 

terciérního alkalického vulkanismu. 

Všechna tato kritéria splňuje nejen geotermální pole v okolí Jelenie Góry, ale také Liberecká kotlina a 

morfologická deprese údolí řeky Smědé v širším okolí Lázní Libverda na s. okraji krkonošsko-

jizerského masivu. 

 

Obr. 6. 18. Příklad lokalit geotermálních vrtů v sektoru libereckého granitu. 
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Klasifikace obnovitelných zdrojů geotermální energie v prostoru města Liberce 

Potenciál obnovitelných zdrojů geotermální energie města Liberce je  rozdělen do tří základních 

sektorů. 

První sektor tvoří zdroje energie tzv. nízkého geotermálního obsahu. Zaujímá prostor v. svahů 

Ještědského hřbetu na levé straně řeky Lužické Nisy. Tento terén je tvořen různě mocnými 

kvartérními sedimenty pestrého litologického složení i genetického původu. Patří sem také plochy 

říčních teras v okolí řečiště Lužické Nisy. Podle údajů hydrogeologických vrtů tyto sedimenty 

obsahují blízko povrchu četné akumulace gravitačních podzemních vod, které umožňují stávající i 

budoucí zástavbě tyto zdroje využívat a případně i získávat geotermální energii obsaženou v podzemní 

vodě.  

Druhý sektor zdroje geotermální energie v prostoru města Liberce reprezentuje liberecká žula 

zaujímající většinu prostoru východně od Lužické Nisy. Tato hornina má pro svůj vysoký obsah 

radioaktivních prvků i vysokou tepelnou produkci, která v podobě „suchého tepla“ stále vzniká. Proto 

geotermální vrty realizované v tomto granitu do hloubky již kolem 100 m mohou být ekonomicky 

zdrojem tepla. Největší účinnosti dosahují však klastry těchto vrtů, které jsou situované v blízkosti 

vodonosných tektonických zlomů sz.–jv. směru protínající v širokém pásmu Libereckou kotlinu jako 

tomu je například v městské čtvrti Perštýn, Pavlovice a Ruprechtice (obr. 8. 2.). 

Třetí sektor v prostoru města Liberce reprezentuje zdroje geotermální energie v prostředí 

tektonických zlomů protínající Libereckou kotlinu v sz.–jv. směru. Tyto otevřené zlomy jsou často 

aktivované zemětřesnými pohyby. Patří mezi otevřené struktury multifázových brekcií s hojnými 

kavernami hydrotermálního původu vyplněnými zpravidla podzemní vodou (například vratislavický a 

harcovský zlom). Svědčí o tom řada pramenů podzemní vody vyvěrajících v jejich blízkosti včetně 

pramene vratislavské kyselky. V těchto strukturách měly být před několika lety provedeny hluboké 

vrty k realizaci geotermální elektrárny v centrální části města. Vycházelo se z analogie v polské části 

krkonošsko-jizerského granitového masivu, kde již hloubce kolem 2000 m byl zjištěn silný zdroj 

téměř 100˚C horké termální vody. Tři vrty měly dosáhnout hloubky až 5000 m k získání geotermální 

energie o teplotě výrazně vyšší než 150°C. Jedním z důvodu možnosti vzniku indukované seismicity 

skalního masivu bylo od realizace tohoto projektu upuštěno. 

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. (CVEVL) 

Statutární město Liberec zřídilo v roce 2007 Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. 

i. (vědecko-výzkumná instituce) – CVEVL. Účelem zřízení CVEVL bylo všestranné zkoumání 

různých aspektů možností využití geotermální energie v podmínkách České republiky. Předpokládalo 

se získání grantu EU na výstavbu geotermálního energetického zdroje nebo zapojení společnosti ČEZ 

do financování výstavby geotermální elektrárny v Liberci. Tato elektrárna měla vyrábět nejen 

elektřinu, ale také dodávat teplo části města. Stát měla za čističkou odpadních vod v libereckých 

Pavlovicích. Energii by elektrárna získávala z podzemního tepelného výměníku z hloubky 5 km, kde 

se očekává teplota kolem 200°C. Energie, kterou by sebou nesla, by se měnila na páru a elektřinu. 

Město se na zkušební vrty připravovalo již od roku 2007. Měly stát asi čtvrt miliardy korun. Výstavba 

samotné elektrárny pak měla vyjít na něco přes miliardu korun. Energetická společnost ČEZ v roce 

2010 zastavila přípravy na výstavbu této geotermální elektrárny v Liberci.  

Jak se již lidé ve švýcarském městě Basilej přesvědčili, vrty k využití geotermální energie však mohou 

způsobit nemalé škody. Investice do těchto vrtů vyvolala otřesy země, které například v roce 2006 

způsobily škody za 9 milionů dolarů. Experimentální čerpání geotermální energie zde muselo být 

přerušeno. 
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7. Inženýrská geologie 

 

7.1 Inženýrskogeologická rajonizace města 

(J. Malík) 

 

Geologické poměry vytváří na území města devět inženýrskogeologických rajonů (viz obr. 9. 1) 

s kvalitativními přednostmi a riziky spojených se založením stavby a jejím následném užívání. 

K užívání a zachování stability a funkčnosti staveb je nutné při plánování zástavby přihlédnout také k 

rizikům spojeným s přírodními silami, které představují především povodně a přírodní seizmickou 

aktivitu. 

Základní geologické poměry území listu jej rozdělují přibližně v poměru 1 : 2, a to na část z 1/3 se 

skalním podložím v hloubce větší než 1 metr překryté akumulacemi kvartérních sedimentů, a na část 

ze 2/3 se skalním podložím v hloubce menší než 1 metr.  

Základní vlastnosti jednotlivých rajonů jsou popsány podle platných technických norem ČSN EN ISO 

14689-1; ČSN EN ISO 14688-1; ČSN 73 6133; ČSN EN 1998-1 a zkušeností a výsledků mapování 

inženýrskogeologického rajónování ČR v měřítku 1 : 50 000, list 03-14 Liberec (Lochmann – Králová 

1991). Inženýrskogeologické schéma nezobrazuje všechny výskyty vyčleněných rajonů. 

 

Obr. 7. 1. Inženýrskogeologické rajóny v prostoru města Liberce 
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Rajony hornin předkvartérního podloží 

Rajon nízko metamorfovaných (Mn) a rajon intruzívních hornin(Ih) tvoří předkvartérní podloží 

území mapy, jimiž zejména v jejich  východní  polovině lokálně pronikly bazické výlevné horniny. 

Nízko metamorfované horniny se podílejí na stavbě podloží z. poloviny území, ale jsou překryty 

kvartérními sedimenty a na povrch vystupují jen ve jz. cípu území, takže jako základová půda budou 

figurovat při výstavbě jen okrajově. Základová půda přibližně dvou třetin z. území listu je tvořena 

magmatickými intruzívními horninami, které jsou ve zdravém nebo slabě navětralém stavu velmi až 

středně pevné - s pevností v jednoosém tlaku 25–250 MPa (ČSN EN ISO 14689-1), dobře únosné, 

velmi málo stlačitelné až nestlačitelné (podle stupně zvětrání a rozpukání). Lokálně mohou být 

postiženy hlubším fosilním zvětráváním (ve stavu zcela zvětralém až eluvium – „perk“ – v mocnosti 

několika metrů). Zlomové linie zejména ve směru SZ–JV doprovází žilný křemen s oxidy železa, které 

tvoří abrazivní polohy vůči rozpojovacímu nástroji, i lokální pevnější polohy při těžbě výkopu oproti 

eluviálně zvětralému granitu. 

Oba typy hornin jsou ve zdravém až mírně zvětralém stavu obtížně rozpojitelné, dle klasifikace 

rozpojitelnosti a těžitelnosti (viz ČSN 73 6133) spadají do tříd I a II. Teprve hornina silně zvětralá 

třídy R4 (ČSN 73 6133) spadá do třídy těžitelnosti I, kdy je možné použít k hloubení běžnou 

mechanizaci. Zlomové linie zejména ve směru SZ–JV doprovází žilný křemen s oxidy železa, které 

tvoří abrazivní polohy vůči rozpojovacímu nástroji, i lokální pevnější polohy při těžbě výkopu oproti 

eluviálně zvětralému granitu. 

Rizika spojená se zakládáním (zvýšené náklady na zakládání) a užívání staveb jsou spojená se 

zlomovým systémem, kde je podloží porušeno intenzivním rozpukáním s vyšší mírou zvětrání 

(degradace hornin) než jeho okolí. Se zlomy jsou také spjaty seizmické vlny šířící se po těchto liniích, 

a to zejména po zlomech směru SZ–JV. Území mapy spadá do regionální seizmické oblasti Liberec 

s referenčním zrychlením základové půdy 0,06–0,08 g (ČSN EN 1998-1).  

Rajony kvartérního pokryvu  

Největší plošné zastoupení mají eolické sedimenty spraší a sprašových hlín při úpatí Ještědu. Střední 

polohy pokrývají svahoviny. Dále se svahoviny nacházejí na svazích potoků bočních přítoků hlavní 

místní erozní báze Lužické Nisy. Poměrně plošně rozsáhlé jsou také akumulace výplavových kuželů a 

reliktů pleistocénních teras. Nedílnou součástí sedimentů kvartérního pokryvu jsou také antropogenní 

sedimenty. 

Rajon pleistocénních říčních sedimentů (Ft) sleduje tok Lužické Nisy. Sedimenty pleistocénních 

říčních terasových úrovní hrubozrnných písků a štěrků s valouny představují vhodnou, dostatečně 

únosnou a jen málo stlačitelnou až nestlačitelnou, stabilní základovou půdu, na níž lze plošně zakládat 

zejména v místech s hlouběji zakleslou hladinou podzemní vody. Valounový materiál je převážně 

složen z kvarcitů a kvarcitických břidlic. V menší míře se na petrografické skladbě podílejí fylity a 

fylitické břidlice. Valouny jsou většinou opracovány, jejich velikost kolísá mezi 5–15 cm. Celková 

mocnost teras se pohybuje okolo 3 m. Při posouzení terasových štěrků a písků jako základové půdy je 

důležitá jejich mocnost. Ta by měla být vždy větší než 2 m, neboť v opačném případě je třeba počítat 

s vlastnostmi základové půdy v jejich podloží. Jde o propustné až velmi propustné zeminy se 

zanedbatelnou stlačitelností po prosycení vodou. Podle těžitelnosti zatřiďujeme písky a štěrky do třídy 

I, podle objemu původního stavu nakypřené po rozpojení odpovídají asi 110 %. Rajon je vhodný pro 

svou únosnost také pro náročnější konstrukce. 

Rajon spraší a sprašových hlín (Es) lemuje úpatní část Ještědského hřbetu, kde jej na Slunném a 

Hostašovském potoce a ve čtvrti Růžodol I překrývají sedimenty výplavových kuželů. Od středních 

partií svahu hřbetu přecházejí do svahovin. Mocnosti výplavových kuželů se nejčastěji pohybují do 2–

3 m, lokálně mohou přesáhnout i 5 m. Jejich únosnost snese zatížení menších staveb typu rodinných 

domů, jinak je nutné zlepšovat jejich vlastnosti nebo zakládat hlubinně na únosnějším podloží 

(zvýšené náklady na zakládání). Zeminy rajonu Es dosahují po nasycení vodou nepříznivých 

mechanických vlastností (degradují), dochází k tzv. rozbřídání, tzn. kašovitá až měkká konzistence 

(dle ČSN 73 6133). Obecně jsou stlačitelnou základovou půdou a citlivé na nestejnoměrné zatížení, 

rozdílnou šířku základů nebo na nahodilé zatížení. Náročné konstrukce bude nutné založit hlubinně – 
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využít únosného skalního podloží. Z hlediska ochrany zemědělské půdy jsou ke své bonitě pro 

zakládání zcela nevhodné (Lochmann – Králová 1991). Spadají do třídy těžitelnosti I (ČSN 73 6133), 

kdy je možné použít k hloubení běžné mechanizace, s nasycením vodou jsou při těžení „lepivé“ 

(snížení pracovního výkonu). Jsou také náchylné k namrzání, resp. nebezpečně namrzavé, mimo jiné 

proto není vhodné ponechávat výkop základů přes zimu otevřený. Rajon je náchylný zejména a 

typicky k liniové erozi (výmolová). 

 Rajon svahových a splachových sedimentů (D) s převažující jemnozrnnou frakcí představuje na 

mírných svazích vcelku dobrou, ale dosti stlačitelnou a poměrně únosnou základovou půdu, dobře 

rozpojitelnou a těžitelnou třídy I. Nerovnoměrným přibýváním štěrkovité, valounovité a balvanité 

složky (názvosloví dle ČSN EN ISO 14688-1) se stávají tyto zeminy pro zakládání méně vhodné. 

Balvany v základech staveb mohou způsobovat rozdíly v sedání stavby, zvyšují kubaturu výkopů a 

obtížně se odstraňují. Velmi hrubozrnná frakce ztěžuje těžitelnost na třídu II. Rovněž tak valouny a 

balvany ztěžují vrtný průzkum. Základovou půdu může negativně ovlivňovat přítomnost podzemní 

vody závisející na atmosférických srážkách. Při projektování a výstavbě objektů je třeba počítat 

s nestejnou úrovní naražené i ustálené podzemní vody. Přítoky vody mohou být ve větších hloubkách 

z mezilehlých nepravidelných proplástků a vložek, písčitých a suťových poloh, fungujících jako 

drenážní horizonty jednotlivých obzorů podzemních vod, zpravidla závislých na atmosférických 

srážkách. Pro zakládání staveb je rajon D podmínečně vhodný s možnými zvýšenými náklady na 

odvodnění staveniště, ochranou staveb proti vlhkosti a jinými účinky podzemní vody a ve vztahu ke 

stabilitě svahu (svahové nestability). Náročné konstrukce bude nutné zakládat hlubinně s využitím 

únosného skalního podloží. U splachových sedimentů jsou geologické poměry složitější vzhledem 

různorodosti materiálu z pohledu zastoupení jednotlivých granulometrických frakcí a jejich jak 

horizontálních, tak laterálních přechodů a rozhraní. To z nich činí podmínečně vhodné až nevhodné 

základové půdy. Navíc jsou zpravidla po většinu roku zvodněné. Pro náročné konstrukce nejsou 

vhodné, s očekávatelnými zvýšenými náklady na zakládání. 

Rajon náplavových kuželů (P) zrnitostním složením vyniká větším zastoupením převážně 

angulárních klastů o velikosti běžně od 5 do 10 cm a více. Mocnost akumulací dosahuje několika 

metrů maxima okolo 10–15 m. Hlinitokamenité materiály výplavových kuželů jsou výsledkem 

transportu a následné akumulace vodou nasycených převážně angulárních hrubých štěrků. Pokud jsou 

zrnitostně homogenní a ulehlé a neleží na příliš ukloněném podkladu lze je pokládat za vhodnou 

základovou půdu. V opačném případě jsou vlastnostmi podobné splachovým sedimentům, tedy 

granulometricky různorodé s rizikem proměnlivé únosnosti a nepravidelného sedání stavby. Nutná 

opatření pro zlepšení vlastností základové půdy zvyšují náklady na zakládání staveb. 

Rajon náplavů horských toků (Fh) představuje základovou půdu granulometricky nehomogenní, a to 

jak do hloubky, tak v laterálním směru. Štěrkovité náplavy různého složení jsou střídány s polohami 

jemnozrnných organických zemin. Jemnozrnné zeminy jsou náchylné k objemovým změnám a 

nebezpečně namrzavé. Polohy organických zemin zpravidla kašovité konzistence jsou považovány za 

zvláštní zeminy, které se chovají odlišně v porovnání s jednoduchými třísložkovými zeminami. 

Nepříznivým vlivem je přítomnost mělké hladiny podzemní vody, která v průběhu roku kolísá a 

zpravidla bývá agresivní na stavební konstrukce. V důsledku nehomogenity náplavů je základová půda 

málo únosná a nestejnoměrně stlačitelná. Při nutnosti výstavby objektů v tomto rajonu je třeba se 

vyhnout i terénům v inundačním území. Podstatnou součástí materiálu údolních sedimentů 

pravostranných přítoků Lužické Nisy, pramenících v oblasti krkonošsko-jizerského masivu, jsou 

přeplavená jílovitopísčitá eluvia granitu. Z hlediska těžitelnosti patří náplavy do třídy I. Území je pro 

zástavbu jen podmínečně vhodné až nevhodné, kde je nutno při zakládání provádět více či méně 

náročná technická opatření, omezení a úpravy. 

 



74 

Tabulka 7. 1. Stupně homogenity, stability a konstrukční náročnosti povrchových staveb (upraveno 

podle Z. Lochmana in Klomínský et al. 2004). 

Rajony 

horninového 

prostředí 

 

Základové 

půdy 

Stlačitelnost Těžitelnost Mocnost 

Stupeň 

homogenity,stability a 

konstrukční 

náročnosti staveb 

Intruzivní 

horniny 
Velmi dobré Nestlačitelné Třída III  1 

Říční terasy 

Vhodné, 

dostatečně 

únosné 

Málo 

stlačitelné až 

nestlačitelné 

Třída II-III 3,6-3,3 m 2 

Holocenní 

náplavy 
Méně vhodné 

Nestejnoměrně 

stlačitelné 
Třída II až IV 3-5 m 2 

Spraše Méně vhodné 
Velmi 

stlačitelné 
Třída II-III 2-5 m 3 

Výplavové 

kužely 
Méně vhodné 

Rozdíly 

v sedání stavby 

Obtížně 

těžitelné 
10-15 m 3 

Navážky, 

výsypky 
nevhodné 

Nestejnoměrně 

stlačitelné 
Třída II až IV do 10 m 4 

Geologické 

zlomy 

Velmi 

nevhodné 

Rozdíly v 

sedání stavby 
Třída II-IV 

Šířka až 

100 m 
5 

 

 

Obr. 7. 2. Model stupně homogenity a stability základových půd v centrální části města Liberce. 1 -

liberecký granit, 2 - spraše, 3 - svahové sedimenty, 4 - sedimenty výplavových sedimentů, 5 - skládky a 

navážky, 6 - zóny geologických zlomů, 7 - zóny geologických zlomů zakrytých mladšími sedimenty. 
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Zóny geologických zlomů 

Území města Liberce je protkáno vesměs pravoúhlou sítí geologických zlomů sudetského a 

krušnohorského směru (obr. 7. 3.). Jejich popis je uveden v kapitole.4. 2. Společným znakem těchto 

liniových struktur je buď jejich velmi nehomogenní výplň u zlomů sz.–jv. směru nebo velmi 

intenzivní hydrotermální alterace libereckého granitu u zlomů sv.–jz. směru. Tato často ostře omezená 

pásma písčitě až jílovitě rozpadavého granitu s balvany žilných hornin a křemen-hematitovou 

brekciovitou žilovinou mohou být zdrojem trhlin v povrchových stavbách založených na těchto 

tektonických strukturách. Vznik trhlin může souviset s účinky zemětřesení, které je dokumentováno 

zejména na zlomech sudetského směru (viz kapitola 8. 1.). 

Design rajónu geologických zlomů je v detailu dokumentován v prostoru ložiska dekoračního kamene 

Ruprechtice, kde jednotlivé zóny hydrotermální alterace libereckého granitu oddělují bloky 

neporušeného granitu obdélníkového tvaru (obr. 5. 6.). Obdobný design geologických zlomů lze 

pozorovat i v prostoru vnitřní části města Liberce (obr. 7. 2.) 

Rajon geologických zlomů v prostředí libereckého granitu může mít z inženýrskogeologického 

hlediska velmi nízký stupeň homogenity i stability základových půd. 

 

Obr. 7. 3. Odkliz hydrotermálně alterovaného libereckého granitu v tektonické zóně sv.–jz. směru  

mezi lomem Lednice a Wagner I. Lom Ruprechtice. 

 

Rajon antropogenních uloženin (An). V oblasti vnitřního města se vyskytují především navážky, 

které byly prováděny především jako aplanace větších stavebních ploch či liniových staveb. 

Nejrozsáhlejším příkladem je liberecké vlakové nádraží. Kromě zobrazitelných v měřítku mapy jsou 

navážky menšího rozsahu prakticky rovnoměrně rozmístěny po celém intravilánu města a přilehlých 

obcí. Navážky jsou nevhodnou základovou půdou pro plánování výstavby. Jsou velmi nehomogenní, 

nekonsolidované, neúnosné a nestejnoměrně stlačitelné. Jejich mocnosti se rychle mění zpravidla již 

od místa k místu. V intravilánu města Liberce je plošné a hloubkové rozšíření navážek vzhledem 

k husté městské zástavbě těžko postižitelné. 

Odvaly se vyskytují v blízkosti lomů libereckého granitu. Jedná se převážně o plošně málo rozsáhlé, 

avšak mnohdy mocné akumulace, u nichž je nutná aplanace zvyšující náklady na zakládání. 

V zájmovém území se nachází kamenná přehradní hráz vodní nádrže Harcov. 
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Antropogenní zásahy do horninového prostředí 

Na území města Liberce se vyskytuje množství lomů stavebního kamene a pískoven z konce 19. 

století. Nejvýznamnější koncentrace lomů libereckého granitu byly ve čtvrtích Ruprechtice, 

Rochlice (včetně Nové Rudy), Starém Harcově. Množství těžeben bylo i ve Vesci a Vratislavicích 

n/N. Mnohé z nich byly později zavezeny odpadním materiálem a následně sanovány, jiné byly 

upraveny pro výstavbu domů či průmyslových objektů. Proto při plánování stavebních úprav a nové 

výstavby v centrální části města jsou informace o těchto historických těžebnách velmi žádoucí. 

Řada opuštěných lomů libereckého granitu má charakter stěnových lomů s výškou stěn až 15 m. 

Hlavním rizikem zástavby těchto lomů je nestabilita jejich stěn vedoucí v krajních případech až ke 

skalnímu zřícení, a tím k ohrožení staveb i obyvatel (obr. 9. 2). 

 

7.2. Vrtná prozkoumanost města Liberce 

(O. Petyniak, J. Sedláček) 

 

Na území mapy města Liberce je znázorněna hustota 4336 geotechnických a hydrogeologických vrtů, 

registrovaných v archivu České geologické služby v Praze. Z toho 871 vrtů je hlubších než 10 metrů. 

Pouze dva vrty dosáhly hloubky 100 metrů. Většina z nich byla vrtána pro stavební účely. 

Ke sledování hladiny podzemní vody, nebo jako lokální zdroj pitné a užitkové vody, bylo vyhloubeno 

87 hydrogeologických vrtů s vydatností až 6,5 l/s. K vyhledávání stavebního a dekoračního kamene 

sloužilo 10 vrtů. 

Základní informace o vrtech, uložené v archivu, zahrnují jejich zeměpisné souřadnice, hloubku, 

zastižené horniny, účel jejich realizace a číslo archivní zprávy, obsahující podrobný popis vrtem 

zastižených hornin. U hydrogeologických vrtů bývají k dispozici ještě údaje o hladině podzemní vody 

a provedených hydrodynamických zkouškách a chemických rozborech vody. Tyto informace lze 

získat prostřednictvím aplikace umístěné na portálu České geologické služby 

(http://www.geology.cz/app/gdo). 
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Obr. 7. 4. Vrtná prozkoumanost v prostoru města Liberce - hustota geotechnických a 

hydrogeologických vrtů (počet vrtů na ploše jednoho hektaru) registrovaných v Centrálním archivu 

vrtů České geologické služby-Geofondu v Praze.
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Česká geologická služba O_HYD 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

 

 

ZÁKLADNÍ HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE OBJEKTU 

M33043CC0007 

 

Vrt HV-2, lokalita Rochlice u Liberce, okres Liberec 

 

Hydrogeologický 

rajón 
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor (verze 1986) [ 641 ] 

Čísla posudků V055388  

Klíč báze GDO: 71491 Číslo povodí: 2-04-07-0110 

 

Název akce 
Zajištění zdroje vody pro n. p. ČSAD Ústí nad Labem, 

provozovnu v Liberci 
Ukončení 1966 

Zadavatel ČSAD Ústí nad Labem pro Severočeský kraj Aktualizace 1967 

 

Realizátor IGHP, závod Praha Řešitel Reitrová J. 

 

Souřadnice 

XY 
976725.00 688655.00 zaměřeno Výška terénu 387.38 

Balt po 

vyrovnání 

Hloubka 

objektu 
25.1 Mapa 1 : 25 000 03143 

Výška odměrného 

bodu 
388.15 

Balt po 

vyrovnání 

 

Stav objektu využíván Zdroj informací hydrokarta 

Využití odběr vody pro individuální zásobování 

Poznámka 
 

 

Způsob hloubení ostatní 
Průměr hloubení [mm] 

- max 
540 min: 475 

Naražené hladiny [m] 
 

Ustálená hladina [m] 3.50 [ 383.88 ] 

 

Počet samostatně zkoušených 

intervalů - voda :  
1   plyn: 

  
   

 

 

DATA SAMOSTATNĚ ZKOUŠENÝCH INTERVALŮ VRTU M33043CC0007 

 
INTERVAL: 5.0 - 24.0 [382.4 - 363.4]        zapažen [min. průměr 325 mm] 

 aquifer: paleozoikum, proterozoikum-plutonity [PZ] 

 hgrajon: Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy [6413] 

Otevřené úseky: 2 délka [m]:17.0 medium:voda 

 

ČERPACÍ ZKOUŠKA: 13. 10. 1966 až 20. 10. 1966 (trvání 8 dnů) 

Hladina před zkouškou: 3.56 [ 383.82 ] 

Druh zkoušky: neurčeno 

Režim zkoušky: nerozlišeno 
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Příklady záznamů dat o hydrogeologických vrtech v databázi České geologické služby – 

Geofondu. 

 

Lokalizace vrtů v mapě 

 

Obr. 7. 5. Výřez mapy vrtné databáze podle stránek internetu Centrálního archivu vrtů České 

geologické služby-Geofondu s údaji o kódech vrtů, kategorii hloubky a druhu doprovodných dat. 
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Obr. 7. 6. Příklad profilu hydrogeologického vrtu p. č. 225 uloženého v databázi České geologické 

služby-Geofondu. 

 

 

7.3 Podzemní prostory a podpovrchové konstrukce v Liberci 

(I. Rous) 

 

Náhony 

Památkou na náhony, nádrže či mlýny bývají názvy ulic a náměstí. V Liberci odkazuje na dávná vodní 

díla celá řada dobře známých místních jmen. U ulice Na Rybníčku opravdu býval v 17. století rybník. 

Na místě dnešního Soukenného náměstí byla ulice Brückengasse, pojmenovaná podle mostu přes 

náhon a Harcovský potok. Mlýnská je pochopitelně nazvaná podle mlýnů, které při ní stávaly, a jméno 

ulice U Jezu snad ani nepotřebuje vysvětlení. Ulice U Stoky, německy Kanal-Gasse, je možná 

připomínkou na kanál, který vysoušel bažinatou část pod Sokolovským náměstím mezi ulicemi 

Lucemburská a Barvířská. Paralelně s ulicí U Stoky vede ulice Graben-Gasse neboli Na Příkopě. 
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Pravděpodobně se jedná o památku na odvodňovací příkop, či naopak na protipovodňovou hrázku. 

Obě ulice jsou kolmé na nejbližší náhon, který vedl mezi ulicemi Barvířská a Široká a byl inspirací pro 

označení Liberecké Benátky, jež se pro danou oblast vžilo. Voda byla nezbytná nejen k pohonu 

vodních motorů, ale i pro další ekonomické potřeby, jejichž připomínkou je třeba název ulice 

Barvířská. V okolí Barvířské se téměř u každého domu nacházel malý přístavek (někdy dokonce o 

dosti miniaturním půdorysu 1,5 x 2 metry) s píckou a varnou kádí na barvení. 

Nemnoho zůstalo po velkých vodních dílech ve městech. Už fotografie z 20. a 30. let 20. století jasně 

vypovídají o tom, co se ve většině případů s náhony v Liberci a v dalších městech stalo. Vodní dílo se 

prohlásilo za nepotřebné nebo se jednoduše přestalo z ekonomických důvodů používat. Dalším 

faktorem vedoucím k zániku náhonů byly regulace městských ulic, výstavba nových budov a náměstí. 

V městském prostředí není likvidace vodních děl záležitostí výhradně 20. století, probíhala již od 

konce století předešlého. Průměrné vodní motory dosahovaly totiž v té době v závislosti na 

podmínkách poměrně malých výkonů v řádech desítek kilowatt, kdežto parní stroje byly schopné 

produkovat výkony v řádech stovek a výjimečně i tisíců kilowatt. Nebyl proto důvod náročné vodní 

dílo udržovat. Jiná situace panovala v průmyslových zónách stavěných v horských údolích. Na řece 

Kamenici se u Tanvaldu například nacházelo hned několik vodních elektráren. V Liberci však chyběl 

na stavbu většího vodního díla potřebný spád i průtok. Z energetického hlediska nerentabilní náhony, 

vedené mnohdy podzemím, představovaly naopak ideální prostor pro pokládku kanalizace. Z toho 

důvodu byl například ve 30. letech minulého století zrušen liberecký náhon vedoucí podél ulice 

Široká; analogicky zanikl v 50. letech v Chrastavě nejdelší náhon vedoucí přes město. 

Náhon městských mlýnů 

Stejně jako jiná města měl i Liberec svůj „velký náhon“. Velkými náhony můžeme označit díla 

důležitá pro dané město. Bývají to velmi staré kanály a často formují vzhled celých městských bloků. 

Pro Liberec byl nejvýznamnějším náhon městských mlýnů. Začínal velkým jezem nedaleko dnešní 

budovy Krajského úřadu Libereckého kraje a pokračoval podél ulice U Jezu směrem k Soukennému 

náměstí – místy, kde později stával dnes již zbouraný obchodní dům Ještěd. Ještě v roce 2009 se pod 

ruinami obchodního domu objevilo torzo krytého kanálu. Na náměstí vtékala voda náhonu do 

rybníčku, do kterého se vléval i Harcovský potok. Voda mohla být stavidly přepouštěna jak do koryta 

potoka, tak do dalšího pokračování náhonu. Z nádrže šla otevřeným kanálem až k městským mlýnům.  

Městské mlýny byly postaveny v roce 1559, i když množné číslo v jejich názvu platí až pro pozdější 

dobu. Původně to byl jen jeden mlýn, pravděpodobně s jediným vodním kolem na spodní vodu. Tak je 

zobrazen i na vedutě Liberce z Rohnovy kroniky z roku 1763. Později byly mlýny rozšiřovány a 

vyrostly do podoby monumentální stavby se složitým systémem vodního pohonu. Ještě v polovině 19. 

století tam byla instalována čtyři široká vodní kola umístěná v kaskádě za sebou. Za mlýnem dala 

voda kanálu vzniknout již zmiňovaným „Libereckým Benátkám“, vlhké čtvrti plné barvíren. Barvírny 

nebyly nijak excelentní stavby. Šlo o malé kůlny, někdy zděné a často nalepené na dům či skálu. 

Značný počet jich vyrostl na přelomu 18. a 19. století. Náhon vedl mezi Širokou a Barvířskou ulicí a 

pokračoval podél Myslivecké ulice k továrně známé později jako Retex. Pod továrnou byl náhon v 

krátkém úseku zatrubněn a za areálem opět pokračoval otevřeným kanálem. Ještě ve 20. letech 20. 

století byla část náhonu za továrnou vedena v korytě bez pevných břehů. U kostela na Jungmannově 

ulici se voda vlévala do Nisy. V jejím korytu jsou z levého břehu patrny skruže, položené do místa 

zavezeného kanálu. 

Destrukce náhonu probíhala v několika etapách. Jako první byla již v 70. letech 19. století zrušena 

regulační nádrž na Soukenném náměstí, které bylo v té době spíše jen křižovatkou ulic než náměstím. 

Rybníček byl sice zrušen, ale přívod vody do náhonu zůstal nepřerušen. Ještě na konci 20. let 20. 

století zde byla stavidla. Systém vodní regulace zcela zanikl až při výstavbě nového zaklenutého 

koryta Harcovského potoka. Městské mlýny byly zbourány v roce 1928 a na jejich místě vyrostla o 

rok později mohutná stavba známá jako kavárna Nisa. Kanál vedoucí Libereckými Benátkami byl 

využit pro vedení dešťové kanalizace a následně zasypán.  
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Obr. 7. 7. Mapa center dolování, podzemních prostor a podpovrchových staveb v prostoru Liberce. 

Harcovský potok 

Harcovský potok je po řece Nise nejdůležitějším vodním tokem v Liberci. Odjakživa místním lidem 

pomáhal, ale jeho povodně i ničily a zabíjely. Pro jeho mohutnost se mu také říkalo Harcovská či 

Lukášovská Nisa. Pramení v Jizerských horách, na svazích Vysokého hřebene u Bedřichova. Teče 

jižním směrem až do Lukášovského údolí. Zde poprvé vtéká pod zem. Nedaleko okresní silnice proti 

proudu potoka stával mlýn a ještě předtím drtírna – stoupa pro sklárny. Po mlýnu i drtírně mnoho 

nezbylo, ale zůstalo upravené koryto potoka s nedlouhou klenutou podzemní částí v místech, kde 

podcházel pod dvorem a budovou. Dále teče harcovským údolím, kde poháněl vodní kola a později 

turbiny několika továren, včetně slavné Völkeltovy strojírny ležící již ve Starém Harcově. Potok míjí 

bývalou Kratzigovou přádelnu a přitéká do nevelkého rybníčku či přesněji řečeno přehrážky na 

zachytávání splavenin. Následuje přehrada Harcov a pod ní se potok vtéká do podzemí. Pod továrnou 

do Harcovského potoka ústily menší potůčky, které napájely textilanské rybníky, a jsou tam i prostory, 

kde byly instalovány pumpy. Dále teče potok mezi ulicemi Mlýnská a Na Bídě. Pro tento úsek již v 

roce 1852 zpracoval Adolf Schwab z pražského technického oddělení zemského úřadu projekt na 

regulaci, která měla zmírnit škody způsobené častými povodněmi. Stavba byla dlouho odkládána a v 

roce 1858 se Harcovský potok znovu rozlil po okolí. Následně bylo v letech 1861–1864 koryto 

zregulováno. S úpravou koryta se pokračovalo i v letech 1886–1888. Tak vznikla jedna z nejstarších 

systematických regulací v Liberci.  

Nedaleko Prokschova Anenského dvora, u dnešního kruhového objezdu u Fügnerovy ulice, se znovu 

potok dostává pod zem. Ve 20. letech 20. století ještě nezaklenutý potok podtékal mostek u 

Anenského dvora, který zleva míjel. Tam, kde je dnes Fügnerova ulice, bylo rumiště, zahradnictví a 

bujná vegetace.  

Harcovská stoka 

Fügnerova ulice až do druhé poloviny 20. let 20. století vlastně neexistovala. Na jejím místě a na místě 

budoucího nádraží protékal mírně meandrující potok, zčásti spoutaný jednoduchou regulací, kterou 

tvořil nevysoký protipovodňový val. Nic nenaznačovalo, že zde bude v 50. letech 20. století postaveno 

nervové centrum městské hromadné dopravy a že právě tudy budou denně proudit desetitisíce lidí. 
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Kromě libereckého stavebního úřadu by v té době sotva kdo sázel na to, že už za pár let zde bude 

základ ulice. Fügnerova ulice vede po betonovém stropu Harcovského potoka.  

Zaklenutí Harcovského potoka pod Fügnerovou ulicí a pod Soukenným náměstím byla obrovská 

stavební akce. Začala v roce 1928 přeložkou toku u Anenského dvora. Nové koryto dělníci vykopali 

na pravém břehu potoka, v těsném sousedství již stojícího paláce Dunaj. Pokračovali betonováním 

stěn a pak zaklenutím železobetonovými nosníky. Tak vznikla „Harcovská stoka“.  Nějaký čas klenba 

vystupovala nad úroveň terénu, ale někdy asi na začátku třicátých let byla opatřena násypem, který 

měl eliminovat i vliv dešťů a mrazů na konstrukci.  Na Soukenném náměstí se nové koryto potkalo se 

starým a zakrytí zcela změnilo charakter prostoru. Záchodky na pravém břehu, původně stavěné ze 

třetiny přímo nad potokem, byly vybaveny kanalizací. Domy nalevo od toku se vlivem mírného 

zvýšení terénu dostaly s podlahou v přízemí těsně pod výšku budoucí vozovky a suterény původně 

otevřené k potoku se přeměnily na sklepy. 

Betonový tubus potoka pokračuje pod náměstím k známé lékárně U Orla. Před ní se až do 70. let 19. 

století nacházel potokem napájený rybník. Sloužil jako rozdělovací nádrž pro prastaré městské mlýny, 

které stávaly od roku 1559 na místě kavárny Nisa. Stavba Harcovské stoky zrušila poslední pozůstatky 

po rybníčku u Soukenného náměstí. Za blokem domů je již otevřené koryto a po 110 metrech ústí 

Harcovský potok do Lužické Nisy.     

Jizerský (Bayerův) potok 

Asi nejkrásnější podzemní vodní dílo Liberce bylo vytvořeno pro Jizerský potok, pramenící v lesích 

mezi Ruprechticemi a Rudolfovem. Potok se původně nazýval Bayerův. Napájí Lesní koupaliště, 

protéká zoologickou zahradou a vlévá se do Labutího jezírka v Lidových sadech. Za sportovištěm se 

ztrácí pod zem. Následujících téměř 2,3 km jeho toku tvoří zatrubněná a stoková část. Podél 

Masarykovy ulice teče až k lázním v betonových skružích, na jednom místě přerušených větší 

betonovou stavbou obslužné šachty. U lázní se Jizerský potok ohýbá a Masarykovu ulici podchází již 

v profilu mohutné betonové stoky. Původně zde stál velký propustek postavený zároveň s násypem 

ulice. Později ho nahradila současná železobetonová stoka. Ta je od starší části pod výstavištěm 

oddělena hlubokou šachtou o profilu 2 x 2 m.  

Další úsek, vedoucí až na Tržní náměstí, je precizní ukázkou jak kamenické, tak i zednické práce. 

Stavěn byl v etapách až do začátku 30. let 20. století. Část vedená na pozemku dnešního plaveckého 

bazénu byla například postavena v letech 1924–1925, i když první návrhy zatrubnění jsou datovány již 

rokem 1913. Stoka o světlé výšce 1,9 m a šířce 2,1 m je zděná ze žulových kvádrů. Velké převýšení je 

řešeno kaskádou pod výstavištěm. Na Tržním náměstí navazuje starší část stoky o výšce cca 3 metry. 

Tato část pravděpodobně pochází z doby, kdy se ještě počítalo s přehradou na Jizerském potoce, která 

měla zadržet povodňovou vlnu Černé Nisy přivedenou tunelem do Jizerského potoka. 

Pod Pastýřskou ulicí se charakter stoky mění – betonové, někdy cihlové stěny nesou jednoduché 

trámové překlady vyztužené traverzami. Stoka je širší a o mnoho nižší. Pod Sokolovskou ulicí 

nalezneme odtok z výše uvedeného náhonu, ale původně velký čtvercový profil byl později využit jen 

jako drenážní svod. Mezi Sokolskou a Chrastavskou ulicí se charakter stoky mění každých několik 

desítek metrů, podle toho, v jaké době byla vybavena stropem. Potok je zde prakticky v původním, 

pouze zakrytém korytě. Za dnešní benzínovou pumpou na Chrastavské ulici se dostává potok „na 

den“. Dříve zde do něj přitékaly ještě dvě tovární strouhy; dnes se po několika metrech rovnou vlévá 

do Nisy. 

Jizerský potok je pro město Liberec významný hned z několika důvodů. V prvé řadě modeloval reliéf 

Liberce, stejně jako zástavbu, která do jeho údolí přišla pozdě, ve větší míře až v 19. století. Stavby se 

dlouho vyhýbaly vlhkým údolím a teprve zatrubněním se získaly plnohodnotné stavební pozemky. Při 

pohledu na leteckou mapu Liberce zjistíme, že lze ve městě identifikovat potoky i v podzemí, a sice 

podle podlouhlých ostrůvků zeleně. Jizerský potok provází při jeho dvoukilometrové podzemní pouti 

zeleň téměř všude. Podobně je na tom Ruprechtický potok. Také jeho tok sleduje více než dva 

kilometry dlouhý mohutnější zelený pás, který ukazuje, kudy teče potok i v místech pod současnou 

zástavbou. Kuriozita „Jizerské stoky“ se nalézá pod výstavištěm. Zásyp mocný až 10 metrů, 

provedený ve 20. letech 20. století, zde tvoří stavební rum, tedy materiál ze zbořených domů. S velkou 
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kyselostí typicky městsky znečištěných průsakových vod došlo ve stoce ke stejnému efektu jako ve 

vápencových jeskyních – tvorbě krápníků a jiných krasových jevů. Nedlouhá část stoky pod kaskádou 

má stěny i strop zcela zasintrované, najdeme zde stalagmity, stalaktity, sintrová jezírka, excentrické 

krápníky i záclony. Aby se takové jevy vytvořily ve stoce za nemnoho desítek let, musí se nad ní 

nacházet nejenom vápenný stavební odpad, ale i dlouhodobě prasklá kanalizace či žumpa. 

Kanalizace v Liberci 

Liberec byl před vybudováním kanalizace městem hlubokých úvozových cest. Mezi tři 

nejvýznamnější úvozy patřily ulice Pražská, Moskevská a Frýdlantská. Úvozy byly tak hluboké, že v 

Pražské ulici přes ně vedly mostky, pod kterými jezdily povozy. Úvozové, nedlážděné cesty byly 

přirozenými koryty pro odpadní vodu, splašky a veškerý odpad z domácností. Mezi domy vedly 

strouhy, které sváděly tekuté domovní odpady mimo exponovaná místa v okolí domů či na ulicích.  

První kanalizace byla v Liberci vybudována až po roce 1848. Byly to buď příkopy, nebo kryté kanály 

z lomového kamene. V roce 1850 byl postaven první velký krytý kanál, a to od Štěpánské nemocnice 

do takzvaného Gründelu, tedy do míst, kudy dnes vede za divadlem Sokolská ulice. V tomtéž období 

nechalo město postavit krytý kanál sledující dnešní ulici 5. května, který dále pokračoval na náměstí 

Dr. E. Beneše, kde se stáčel do Frýdlantské ulice a vtékal do Jizerského (Bayerova) potoka. Celková 

délka této soustavy činila spolu s dalšími menšími kanály 1 981 metrů. O rok později se začalo s 

pokládáním kanalizace do Pražské ulice, do hlubokého úvozu, který tím byl definitivně zrušen (první 

přestavba Pražské ulice je z roku 1826). Zároveň se stavbou kanalizace byla ulice vydlážděna. V 

prvních letech 2. poloviny 19. století se tyto stoky postavily v ulicích Myslivecká (1852), Náchodská 

(1852), Kostelní (1853), Lipová (1853, Studničná (1854) a Barvířská (1856). Až v roce 1857 se 

dočkalo kanalizace i náměstí Dr. E. Beneše a o něco později i Sokolovské náměstí.  

Stoky měly mít obdélníkový profil 95 x 65 centimetrů, ale někde byly i mnohem vyšší. Stavěly se 

zásadně nasucho z lomového kamene – velmi hrubě opracovaných žulových kvádrů. Z dnešního 

pohledu šlo spíše o jakousi drenáž. Někde se voda samovolně vsakovala do podloží, jinde naopak 

vtékala spárami do sítě. Na aktivnějších větvích se často stávalo, že voda rozplavila sypký materiál za 

žulovou stěnou. Ta se následně zbortila, a tím se propadly i krycí překlady.  

V roce 1885 se odehrála v kanalizačním stavebnictví malá revoluce. Stoky, v Liberci dosud stavěné 

pouze z žulových kvádrů, se začaly betonovat do moderních vejčitých profilů. V kombinaci s hladkým 

betonovým povrchem se přestaly zanášet a byla v nich udržována konstantní rychlost proudění vody. 

V roce 1900 již bylo postaveno 21 kilometrů kanálů a 10,5 kilometrů betonových stok. Od roku 1850 

do roku 1900 byly náklady za tyto práce 331 170 K. Mezi takzvané kanály se počítaly i podzemní díla 

s profilem 30 x 30 centimetrů. Už na konci 19. století se v kanalizačním systému prosadily betonové 

trubky prakticky totožné s moderními, zatímco od budování kamenných kanálů a stok se zcela 

upustilo. Výjimkou jsou okrajové části Liberce, kde starý systém kanalizace přežíval v nedlouhých 

úsecích. 

V roce 1927 byl podnikem Severočeské vodní stavby, a. s. (Nordböhm. Wasserbau-Gesellschaft 

m.b.h. Aussig) zpracován velký projekt na kanalizační síť pro celý Liberec, včetně čističky odpadních 

vod u Nisy v Pavlovicích. Pod projektem je podepsán Ing. František Kröpfl. Projekt rozdělil město na 

čtyři hlavní části a v úseku mezi čističkou a Soukenným náměstím počítal s výstavbou hlavní stoky na 

pravém břehu Nisy. Od Soukenného náměstí měl jít hlavní sběrač podél Harcovského potoka až k 

Liebiegovým závodům (pozdější Textilaně). Jizerský potok měl sloužit jako přirozená kanalizace. 

Naproti tomu Harcovský potok, průmyslově využívaný prakticky po celé své délce, měl být od 

kanalizace zcela oddělen. Vedlejší stokové větve měly být provedeny ve vejčitém profilu o výšce až 

1 200 mm a z betonových trubek o průměru až 800 mm. Počítalo se i se zachováním v té době již 

rozsáhlého kanalizačního systému mimo jiné v oblasti Masarykovy ulice a průmyslové zóny pod 

nádražím, tedy v místech, kde nebyla příliš stará zástavba. Projekt, i když mírně pozměněn, byl 

schválen v roce 1930. Čistírna odpadních vod byla pro Liberec novinka. Dosud v Liberci fungovala 

jímka obřích rozměrů na ukládání splaškových kalů v zimním období, kdy se kaly nemohly vyvážet na 

pole. Zatím ve městě fungovaly jen malé čističky a s velkou stavbou neměli zastupitelé žádné 

zkušenosti. Proto se nejdříve vypracovaly plány pro stavbu pokusné čističky na pozemku firmy 

Spojené barvírny na Jeřábu (dnešní Licolor), kde se měl ověřit budoucí provoz. Projekt zpracoval Ing. 
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Dr. Alfred Buntru z Prahy v roce 1930 a o rok později byl schválen i ministerstvem zemědělství. 

Hlavním důvodem pokusu bylo velké množství odpadních vod z barvíren, což bylo liberecké 

specifikum.   

Ve 30. letech 20. století se v Liberci začalo s rozsáhlou přestavbou kanalizace. Za městem byla u 

železniční trati vytvořena velká továrna a skladiště betonových trubek, skruží a jiných segmentů 

kanalizačního systému. Výrobu prováděla společnost Lanna a Vianini.  Dráhou se hotové výrobky 

dopravovaly na liberecké nádraží. Odtud je rozvážely povozy a nákladní auta k jednotlivým 

staveništím. Přestavba se týkala prakticky celého centra města. 

V roce 1946 došlo k rozhodnutí o vybudování nové kanalizace, tedy i s připojením předválečné sítě. 

Byla zpracována studie, která rovněž počítala s pravobřežní hlavní stokou (nazvanou „A“). V roce 

1947 začala výstavba nového systému stokové sítě skládající se z hlavního sběrače a osmnácti 

kmenových stok. V šedesátých letech bylo na stokovou síť Liberce připojeno asi 70 % obyvatel a 

Jizerský potok byl pořád ještě používán jako stoka (dnes je na Jizerský potok kanalizačně napojeno jen 

několik objektů a také u nich se počítá s úplným oddělením). Sběrač „A“ byl v podstatě dokončen 

roku 1985, ale jeho přípojky i přípojky kmenových stok se budovaly do nedávné minulosti. 

Už od konce 60. let 20. století let se plánovalo propojení Jablonce nad Nisou a Liberce novým velkým 

levobřežním štolovým sběračem „B“. Začal se budovat roku 1978 a jeho stavba byla dokončena v 

polovině devadesátých let. Na něj je dnes ve vzdálenosti 11,041 km od čističky napojena i kanalizace 

Jablonce nad Nisou. Čistírna odpadních vod je tudíž pro obě města společná. Její historie se píše od 

roku 1951, kdy vznikl úvodní projekt. Ještě týž rok se začalo se stavbou. Objekt byl se všemi svými 

provozy dokončen v roce 1966, sloužil však zpočátku pouze potřebám Liberce. Teprve roku 1977 se 

definitivně rozhodlo o velké přestavbě tak, aby čistička zvládla obsluhovat i Jablonec nad Nisou. 

Rekonstrukce se uskutečnila v letech 1989–1994. 

Podještědské liberecké potoky 

Plátenický potok pramení na svazích Ještědského hřebene. Před vybudováním strouhy, která z něj 

odbočuje v místech, kde vychází z lesa, tekl od Panského lomu bez přerušení k Heyrovského ulici. 

Dnes je celý odkloněn do strouhy a dále po proudu ho uměle napájí vodojem z roku 1928. Plátenický 

potok, jako téměř všechny toky v městské zástavbě, můžeme sledovat z ptačí perspektivy, neboť jej 

doprovází mohutný pás zeleně a nezastavěného území. Až těsně před vtokem do Nisy v Rochlici se 

tok noří do podzemí a podchází nedlouhým propustkem Nádražní ulici. Štola propustku není sice 

dlouhá, má sotva pár desítek metrů, ale je na liberecké poměry až neobvykle vysoká. Nejlépe je vidět z 

pravého břehu Nisy, z továrního areálu.  

Slunnému potoku se někdy říká Ještědský nebo také Mlýnský. První alternativní název je odvozen od 

faktu, že bystřina pramení přímo pod horou Ještěd, druhý název naznačuje způsob jejího využití. 

Potok protéká Horním Hanychovem, dříve poháněl vodní kola tzv. Keilova mlýnu č. p. 42 a nad 

Puškinovou ulicí přibíral vodu z Mlýnské strouhy. Následoval vodní zámek a náhon na mlýn č.p. 24 v 

Puškinově ulici. Potok dále podtéká Puškinovu ulici a hned za ní je malým jezem realizován odběr do 

Mlýnské strouhy. Dále teče Slunný potok volně údolíčkem, klikatí se průmyslovou zónou a podtéká 

železniční trať. Za ní do koryta přitéká voda z odvodňovací „traťové“ štoly. Podzemní část začíná až u 

továrny, jež do druhé světové války patřila firmě Teltscher a Löwy, později známé jako Larisa. Potok 

byl v těchto místech zatrubněn již v roce 1902, ale později byl přeložen. 

Janovodolský potok má prameniště jen pár set metrů od místa, kde vzniká Slunný potok, ale teče spíše 

sv. směrem. Na první technickou stavbu naráží u ulice Na Rozhraní, kde měl být propustek pod dálnicí 

z let 1939–1940, která ovšem nebyla nikdy dostavěna. U Volgogradské ulice napájí rybník Seba. Pod 

ním potok, posílený vodou z Mlýnské strouhy, poháněl průmyslové podniky. Dále se po nedlouhém 

úseku, kde se voda odebírala do náhonů, potok rozděluje na dvě větve. Jedna protéká podél Husitské 

ulice, druhá podchází Volgogradskou. První větev jde až na tovární budovy č. p. 15 a 16 v ulici 

Volgogradská a dále míří pod Volgogradskou ulicí k Hanychovské. Dlouhý podzemní úsek vznikl už 

na začátku 30. let 20. století. Druhá větev, která Volgogradskou ulici pouze podchází, se stáčí až ke 

koupališti Vápenka. Obě větve se opět setkávají pod Hanychovskou ulicí. V průmyslové zóně, kde 
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teče po povrchu, ještě napájí malý rybník a následuje zastropená část, ve které se vlévá do 

Františkovského potoka. 

Františkovský potok je nejkratší z jv. toků Liberce. Pramení v Horním Hanychově a teče podél ulic 

Karlinská, U Podjezdu a Švermova. Zastropená část od vtoku do Nisy po Švermovu pochází z 80. let 

20. století.  

Mlýnská strouha 

Všechny čtyři významné potoky jz. Liberce spojuje mlýnská strouha, která se nevyznačuje nějakými 

velkými průtoky, ani velikostí podzemních prostor. S délkou kolem 4 kilometrů jde však o nejdelší 

umělý vodní tok Liberce (pokud do toho nepočítáme regulace jiných vodotečí). Vznikla pro potřeby 

mlýnů, a to minimálně ve třech etapách. Začíná tím, že odebírá vodu z Plátenického potoka a podél 

ulice s příznačným názvem U Struhy teče s mírným spádem až do Slunného potoka. Dílo bylo 

vybudováno pro mlýn č. p. 24 na Puškinově ulici. O pár desítek metrů se z původního koryta znovu 

odděluje strouha a podél ulic Malodoubské, Ještědské a Táborské teče ke komplexu průmyslových 

podniků, původně k mlýnu na Volgogradské. Voda urazí přibližně kilometr v podzemí a dříve zde 

poháněla vodní kola papírny, přádelny a soukenické továrny. Strouha byla zakryta v roce 1930. 

Náhony i vodní zámky jsou dávno zrušeny a voda si bez odporu teče až do Janovodolského potoka. 

Pod továrnou č. p. 75 v Hynaisově ulici se k relativně čisté vodě přidává kanalizace a strouha ústí do 

špinavého rybníčku sevřeného vysokými stěnami továrny.  V oblasti Janovodolského potoka nastává 

se sledováním Mlýnské strouhy složitá situace. U Kubelíkovy ulice se z potoka opět odděluje strouha, 

část pokračuje ke koupališti, část podél zrušených městských jatek k továrně č. p. 15 a 16 na 

Volgogradské a dále Volgogradskou. Je možné, že v dávných dobách část vod posiloval ještě 

Františkovský potok, jak naznačuje řešení pozemků ve starých katastrálních mapách.  

Náhon Liebiegovy vily 

Ještě před stavbou přehrady v roce 1902 vedl údolím dlouhý náhon, jehož voda dříve roztáčela vodní 

kola hraběcí manufaktury Kristiána Clam-Gallase. Náhon vedl po pravém úbočí Josefina údolí, jeho 

vodu využívala i likérka č. p. 11 vedle Liebiegovy vily, a dále pokračoval až k vodním kolům továrny. 

Pozdější přestavba se týkala především výměny vodního kola za turbinu. V místě budoucí hráze vedl 

náhon deset metrů nad tokem Harcovského potoka. Stavba přehrady se na první pohled může jevit 

jako prospěšná – výška hladiny je dostatečná a z přehrady mohl být těsně pod hladinou realizován 

odběr vody pro turbinu. Ale při každém vypuštění by se zároveň snížil využitelný vodní sloupec. V 

době výstavby už existoval zaklenutý náhon mezi současnou hrází a Liebiegovou vilou. Celková délka 

této původní podzemní části je 146 metrů. Liebieg pochopitelně žádal, aby náhon zůstal zachován, a 

navíc zde měl i staré vodní právo. Náhon je široký 190 cm a výška ve středu klenby je 160 cm. 6. 

červnem 1902 je datována změna projektu, pod kterou je podepsán projektant přehrady Otto Intze. 

Liberecký magistrát uznal výtky firmy, nařídil vybudování náhonu a prosadil odběr vody ze spodní 

výpusti pro město. Řešení bylo náročné. Při ústí potoku do přehrady byl vybudován kanál, který je po 

několika metrech zakrytý a pokračuje pod pravým břehem podél celé přehrady až k průchodu hrází. 

Podzemní část je dlouhá přes 1,3 km. Od hráze jde kanálem na zahradu Liebiegovy vily, kde je vodní 

zámek. Na vodním zámku je vyškrábán do betonu nápis „Richard Kratzert-Mauer-Josef Wolf“. Známe 

tedy jména zedníků, kteří dílo asi při stavbě přehrady rekonstruovali. Zde se odebírala užitková voda 

pro dům a zahradu a větší část vtékala do tlakového potrubí napojeného na turbinu v továrně. Při 

normálním stavu hladiny se odebírá voda přímo z domku spodní výpusti hráze. Voda nesloužila 

primárně k výrobě energie – Liebiegovy závody byly v té době již dlouho vybaveny obrovskými 

parními stroji. Voda se potrubím přiváděla k vodojemu, který tvořil s přehradní nádrží spojité nádoby.  

Septiky a žumpy 

Žumpy a septiky (německy Senkgrube a z toho odvozené senkrovny) jsou většinou podzemní objekty 

stojící zcela na okraji zájmu. Přitom do vybudování moderní kanalizace ve městech to byl jeden z 

nejdůležitějších prvků města. Tyto objekty stojí v polovině cesty mezi starým světem, který 

symbolizuje neexistence kanalizace, a moderní aglomerací vybavenou stokovou sítí. Středověké 

morové rány, epidemie cholery a dalších nemocí provázely města do 19. století a v méně vyspělých 

zemích se to děje dodnes. 
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Žumpy bývaly ve městech odedávna a jsou to velmi stará zařízení známá již před mnoha stoletími. 

Žumpa má nepropustné stěny a odpad se musel v závislosti na velikosti několikrát ročně vyvážet. 

V mnoha případech se plná žumpa prostě zasypala a opodál se vykopala nová. Septik je modernější 

obdoba žumpy. Stavba je velmi podobná, ale u septiku je již zřízen odvod kapalné části odpadu do 

trativodu nebo do odpadního kanálu a nádrž má funkci usazovací. Odpadní kanál ústil buď do 

kanalizace, nebo byl sveden prostě "kamkoliv". Septik se většinou vyvážel jednou ročně, vývoz přes 

zimu byl řešen do centrální nádrže kalů. Takové podzemní a suterénní nádrže byly stavěny většinou 

kolem přelomu 19. a 20. století.    

Výstavbu septiků podnítily společenské změny, které jsou podobné dnešním problémům. S rozvojem 

průmyslové výroby a s politickými změnami, které měly přímý vliv na obyvatelstvo, se lidé začínali 

stěhovat do měst. Ve vesnickém prostředí nebyl s odpady žádný problém, ale ve městech je situace 

jiná. Splašky se na některých místech odvážely z města, ale v nedostatečném objemu, který na 

„odkanalizování“ husté zástavby absolutně nestačil. Splašky a odpady z domů, továren a dílen 

odtékaly přirozenými vodními toky. Mezitím ještě stačily zamořit město pachem a doprovázely je i 

infekce. První kanalizační sítě, v Liberci budované v polovině 19. století, problém pouze zakryly, ale 

komplexní řešení kanalizační sítě bylo stále daleko. V městském prostředí tak zákonitě musel 

vzniknout přechodový článek – septiky, které se na vesnici a u objektů stojících mimo stokové sítě s 

úspěchem staví dodnes.  

V Liberci můžeme nástup septiků odvodit ze stavebních výkresů. Na plánech z poloviny 19. století 

septik ještě nenajdeme, i když u významnějších objektů už mohla být budována alespoň žumpa. Ve 

větším množství se senkrovny začaly stavět v nových objektech v 70. letech 19. století. Na 

Sokolovském náměstí se první septiky objevily v letech 1884 a 1887 a na dnešní ulici 8. března byl 

jeden dům takto vybaven už v roce 1879. Od konce 80. let 19. století už bychom těžko hledali stavbu, 

u které by se nepočítalo s místem pro septik. Přelom 19. a 20. století je zase charakterizován 

výstavbou nových objektů na splašky. Dostavby pak pochopitelně probíhaly dále. Začátek 20. století 

doprovází v této oblasti ještě jedna změna. Už nejsou kresleny obyčejné senkrovny, ale staví se malé 

čističky pracující na principu jednoduché filtrace a vyhnívání. Byl to další krůček procesu pozvolného 

zvyšování čistoty města. 

Žumpy i septiky měly jednu obrovskou nevýhodu. Při jakémkoliv poškození jejich stěn či dna 

prosakovaly splašky do okolní půdy a kontaminovaly ji. Pokud byla v blízkosti studna, což nebylo 

nijak neobvyklé, dostaly se závadné látky a organismy až do pitné či užitkové vody. U některých typů 

senkroven se s tím i počítalo, ale jednalo se opět především o venkovské prostředí. Ve městech byl 

odpad ze septiků a čističek veden kanály do nejbližšího toku. Proto je mohutný nástup septiků v 

interiérech moderních domů možný až s příchodem betonu a trasových nepropustných omítek. I stavba 

provedená v cihelném zdivu byla omítána až několik centimetrů tlustou vrstvou omítky a často 

doplněna izolačním nátěrem. V podzemí se projevuje prasklá splašková nádrž podobně jako 

kanalizace. Silně kyselé vody rozpouštějí omítku a beton a ty potom tvoří někdy i obrovské 

krápníkové útvary totožné s výzdobou v jeskyních. Častým problémem je i tvorba krystalů na stěnách 

hlubokých sklepů, nad kterými stála žumpa, nebo tam byl ustájený dobytek. Na hlouběji položeném 

zdivu se tvoří dlouhé solné krystaly, z nichž některé dorůstají třeba i několika centimetrů. Jedná se 

tedy o specifickou kontaminaci půdy, která doprovází každý městský sídelní útvar. 

Septik liberecké nemocnice 

Septik liberecké nemocnice je velká betonová stavba, postavená nejspíše s křídlem chirurgie v roce 

1939. V roce 1933 byla vypsána architektonická soutěž na podobu nové nemocnice. Areál měl být 

rozšířen a doplněn dvěma moderními budovami.  Septik se nalézá na rohu ulic Kristiánova a Husova. 

Na povrchu ho prozrazuje zídka, která jako by byla pozůstatkem po nárožní budově, ale jedná se o 

účelovou součást podzemní stavby. Objekt má dva vchody a hlavní prostor tvoří několik metrů vysoká 

síň. Na dně jsou tři usazovací nádrže. Přes ně se klene betonový most s původně trubkovým 

zábradlím. Do nádrží ústí kanalizační trubky a přepad byl vyveden do prastarého potůčku tekoucího 

Husovou ulicí k Šaldovu náměstí. Potůček je dnes veden v trubkách několik metrů pod zemí. Celé dílo 

je už mnoho let odstaveno z provozu.  
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Kolektory 

Kolektory, podzemní liniové stavby, jsou určeny k vedení inženýrských sítí. V kolektorových 

„štolách“ je veden rozvod plynu, elektřiny, vody, tepla a kanalizace. V dnešní době se používají i k 

rozvodu kabelových televizí a datových sítí.  

V Liberci je moderní kolektorová síť vázaná na teplárenství. Před zřízením liberecké teplárny byla 

nově vznikající sídliště vázána na zdroje tepla v průmyslových podnicích. Například Textilana 

zásobovala sídliště Králův háj a Bída; podnik Bytex zase dodával teplo na sídliště ve Vratislavicích 

n/N. Výstavba v Ruprechticích, stejně jako ve Františkově a pod nádražím, měla vlastní lokální 

výtopny. Situace v Liberci nebyla příznivá, a tak se již na konci 60. let 20. století uvažovalo o stavbě 

centrálního zdroje tepla. Byl připraven projekt a v roce 1972 se začalo s výstavbou velké městské 

teplárny. Místo bylo zvoleno tak, aby pro teplárnu byl zajištěn dostatečný přísun vody. Zároveň 

musely být zohledněny trasy budoucích parovodů. V roce 1976 byla teplárna již v provozu, i když ne 

o plánovaném výkonu. V roce 1977 již v teplárně pracovaly dva kotle, ale pro nedostatek odběratelů 

tepla byla tentýž rok odstavena z provozu. Plánovaný výkon i předpoklady se podařilo naplnit až v 

osmdesátých letech. V devadesátých letech, v době vrcholu tepelné výroby, odebíraly průmyslové 

podniky až 60 % celkové produkce. Po umrtvení některých druhů průmyslu se podniky podílí na 

odběru tepla jen přibližně do 20 %. Tento jev má i nadále sestupnou tendenci. 

Rozvod tepla parovody k výměníkovým stanicím je veden do tří hlavních směrů. Trasa Město vede 

podél Nisy (a většinou i přímo v korytě) a zásobuje dolní centrum, Dopravní podnik města Liberec, 

budovu krajského úřadu, sídliště pod nádražím a pokračuje na Františkov. Druhá trasa s názvem 

Vratislavice zásobuje sídliště ve Vesci, Rochlici, Hanychově a další lokality. Třetí vedení má název 

Textilana a míří k sídlištím Na Bídě, Králův háj a Kunratická. Také zásobuje bazén, vysokou školu, 

nemocnici a poštu. Celková délka parovodů je několik desítek kilometrů. Výměníkových stanic, kde 

pára předává tepelnou energii vodě do sekundárního rozvodu, bylo v polovině 90. let 20. století 

přibližně padesát. Dnes je jejich počet menší i díky modernějšímu vybavení. Tlak v parovodu je 0,8–

1,2 MPa a teplota páry na výstupu ze zdroje je přes 200 °C. V osmdesátých letech tento velmi moderní 

systém nestačil zcela pokrýt spotřebu tepla a u sídlišť vyrostly špičkové mobilní zdroje typu Bertch. 

Později, na konci osmdesátých let, byly tyto nevzhledné stavby odstraněny a přesunuty do jiných 

měst. 

Část rozvodu tepla je realizována parovody vedoucími v kolektorech. Nejstarším kolektorem je 

kolektorový podchod v Ruprechticích, v ulici Květnové revoluce. Postaven byl již na začátku 70. let 

20. století, a je tak spolu s prvními pražskými kolektory jednou z nejstarších moderních staveb tohoto 

typu v České republice. Nejzajímavější kolektorovou síť nalezneme pod sídlištěm Rochlická. Celková 

délka kolektoru Rochlice je 1,3 kilometrů. V jednom místě, u výměníkové stanice, je kolektor 

dvoupatrový. Horní patro je vybaveno lávkou. Profil jednoduché chodby je 2,4 x 2,4 metrů a tvoří ji 

betonové prefabrikáty. Pod sídlištěm Kunratická se nachází kolektorová síť z let 1981–1983 o délce 

1,37 kilometrů. Pracují zde tři výměníkové, dnes modernizované, stanice. Kolektorová síť pod 

sídlištěm Broumovská má dvě části a obě pochází z druhé poloviny sedmdesátých let a počátku let 

osmdesátých. Její délka činí přibližně 0,7 kilometrů. Tři velké sítě doplňuje čtvrtá, nazvaná „Q“ 

Františkov. „Q“ je označení rozdělovacího bodu a druhá část názvu napovídá, kam kolektor vede. 

Postaven byl v letech 1993–1994 v souvislosti s výstavbou komunikace. Vede od Hraniční ulice pod 

rušnou křižovatkou směrem na smyčku tramvaje u viaduktu. V Liberci se nalézají ještě další 

kolektorové podchody a technické chodby. Na Rybníčku se nachází podzemní dílo dlouhé přes 100 

metrů a rozdělovací bod „K“; v roce 1976 byl postaven průchozí kanál Melantrichova a pod dálnicí u 

Babylonu je průchozí kanál o délce 37 metrů. 
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Dopravní podzemní stavby  

Podzemní dopravní stavby plánované v Liberci se měly stát největšími podzemními objekty v době 

před II. světovou válkou. Při přípravě projektů byly zvažovány geologické a hydrologické situace v 

místech ražby a především byly provedeny průzkumné práce a rešerše. Tyto dílčí informace nejsou 

dodnes zcela uspokojivě zpracovány a interpretovány. 

Tunel pod Ještědem 

Asi nejzajímavější podzemní dopravní stavbou, která měla v Liberci vzniknout, je silniční tunel pod 

Ještědem. Projekt velkého tunelu má kořeny už v roce 1933, kdy se v Německu stal říšským 

kancléřem Adolf Hitler a už za tři měsíce vyhlásil program výstavby silnic. Nejspíše už v roce 1938 se 

přemýšlelo o vybudování dálnice z Chebu do Liberce a o jejím možném pokračování na Görlitz a 

Vratislav (v té době německá Breslau). Po obsazení Sudet na základě Mnichovské dohody se již začala 

pevně plánovat Sudetská dálnice. Pro úsek dálnice Liberec–Žitava–Görlitz se na prvních, předběžných 

plánech pracovalo od konce roku 1938. Zpracování probíhalo na úřadu „Reichsautobahnen – Oberste 

Bauleitung Dresden“. První plány jsou datovány únorem 1939, podrobné výkresy pocházejí z července 

1939, nejpozdější z nich je ze srpna téhož roku. Pro Liberec byl prioritou dálniční tah směrem na 

Görlitz, Drážďany a Berlín. Směr na Cheb a Karlovy Vary zůstal mírně v pozadí zájmu libereckých 

občanů, a to i přesto, že se u Chebu pracovalo na stavbě malých dálničních úseků již od 1. prosince 

1938. 

Stavba „libereckého úseku“ byla zahájena slavnostním výkopem 18. dubna 1939, který provedl 

zástupce župního vedoucího Fritz Köllner v místě dnešní tramvajové zastávky Spáleniště. Práce 

provádělo několik firem, které si dálnici rozdělily na několik přibližně kilometr a půl dlouhých úseků. 

Nejznámější libereckou firmou podílející se na tomto projektu byl stavební podnik Pittel a 

Brausewetter, který se mimo jiné specializoval také na výstavbu kanalizačních sítí ve městě Liberec. 

Dále se výstavby dálnice v úsecích mezi Doubím a Machnínem a u Chrastavy a Václavic účastnily 

firmy Emil Kamprath, Otto Fendler, Luis Schneider, Dummann und Lücker a firma Hocke, která 

spolupracovala s E. Kamprathem. Na jaře roku 1939 se již pilně pracovalo na několika kilometrech 

dálnice, ale stále byly opomíjeny směry na Cheb a Vratislav. V létě 1939 začal řešit úřad „Dienststelle 

für Raumordnung und Landesplanung beim Regierungspräsidenten in Aussig“ kompaktně celý prostor 

Jizerských hor, jak dokládá plán datovaný 20. červencem 1939 („Jeschken – Iserraum, Nordlichen 

Teil, 1 : 25 000“). V plánu je v hrubých obrysech navržená trasa Říšské dálnice od Liberce na 

Vratislav v úseku přes Jizerské hory, vedená Oldřichovským sedlem a dále kolem Frýdlantského 

zámku na Jindřichovice pod Smrkem. Druhá, stejně zpracovaná mapa, která nese totéž datum vydání, 

řeší jižní část ještědsko-jizerského prostoru. Zachycuje plánovanou dálnici v okolí Liberce, její 

přechod přes Ještědský hřbet a zvláštní severní napojení na říšskou síť dálnic. 

V obou plánech se vyskytuje velké množství chyb. V době, kdy již probíhaly stavební práce na dálnici 

Liberec-Görlitz, tyto mapy zachycují neexistující situaci a při zpracování se nezohlednil ani terén. V j. 

části studovaného území je dálnice situovaná až nad obec Záskalí v nadmořské výšce kolem 600 metrů 

a zároveň je z tohoto místa vedena jv. směrem odbočka na Hradec Králové a dále na Brno. Jen nad 

údolím Mohelky by musela dálnice mostem překonávat hloubku skoro 200 metrů nad tokem a 

podobný problém by nastal i u Malé Skály. Jediné, co v plánech odpovídá, je vedení dálničního tělesa 

až k obci Záskalí. Tyto dvě mapy vypracované v Ústí nad Labem už v době svého vzniku zcela 

pozbývaly smysl, ale dobře dokreslují celou situaci kolem stavby říšských dálnic na území dnešní ČR. 

I další plány z léta 1939 počítají s obchvatem Javorníku, vedeným estakádou nad svažitým terénem. 

Už při pouhém pohledu na mapu se toto řešení jeví jako kostrbaté a složité. Vždyť dálnice budovaná 

již těsně na úpatí ještědského hřbetu se velkým obloukem táhne až k Hodkovicím nad Mohelkou, aby 

se vracela z druhé strany opět pod Ještěd. Alternativním řešením byla stavba tunelu. Inženýr Huber 

věnoval prosazení výstavby tunelu značné úsilí, a to již od léta 1939, kdy zpracoval studii nazvanou 

Druhý ještědský tunel. Úvod zprávy tvoří popis situace kolem železničního tunelu u Křižan na 

Severočeské transverzálce; následně Ing. Huber vyvrací obavy geologů z hladiny podzemní vody. 

Stejné argumenty používá i v dopisech zaslaných starostovi Liberce E. Rohnovi a městskému 

inspektorovi Kratzmannovi z Českého Dubu. Huberem navrhovaný tunel by byl dlouhý 1 500 metrů, 

začínal by v dnešním Panském lomu a ústil u Padouchova. Plánovaná stavba měla protínat Ještědský 
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hřbet v jeho nejužší šíji pod Panským lomem mezi obcemi Hluboká a Padouchov. V dopise starostovi 

Liberce se také uvádí, že v polovině března roku 1940 navštívili Liberec lidé z berlínské kanceláře dr. 

Todta, jednali s Ing. Huberem o možnostech tunelu pod Ještědem a zároveň jeho návrh podpořili. 

Tunel pod Ještědem čekal na realizaci celou válku, ale s tím, jak se vyvíjela situace na bojištích, 

naděje na proražení Ještědského hřbetu skomírala. Bohužel se nedochovaly žádné podrobnější plány, a 

tak nevíme, kde se měla razit patní štola. Její existence se sice nepředpokládá, ale přeci jen je zde 

možnost, že ji začali razit v Panském lomu. 

Tunel pod libereckým nádražím 

Liberec se v 50. letech 19. století rozkládal na území, které dnes chápeme vesměs jako jeho centrum. 

Všech pět tehdejších libereckých čtvrtí mělo jasné okraje lemované loukami a políčky. Nádraží 

vyrůstalo na místě, kde do té doby stálo jen několik osamocených domů, doslova na zelené louce, 

když tedy pomineme pár skalek a možná jeden starý důl. Přes pozemky budoucího nádraží vedlo 

několik stezek a cesty spojující Liberec s Františkovem, Janovým Dolem a Horním Růžodolem. 

Zároveň se stavbou se musely vytvořit nové komunikace, jako například třída 1. máje (dříve 

Bahnhofstrasse), a nádraží dalo vzniknout i dolnímu průmyslovému centru kolem dnešních ulic 

Tatranská a U Nisy, kde ještě roku 1859 stála osamocená a ne zcela dokončená stavba plynárny. Pod 

nádražním náspem u Hanychovské ulice rostly průmyslové podniky, stará cesta do Hanychova 

prakticky zanikla (místo ní se vybudovala dnešní Hanychovská ulice) a zrušen byl i rybník na 

Františkovském potoce. Reliktem staré cesty je dnešní ulice Cechovní.  

Nádraží vytvořilo jakousi přehradu omezující rozvoj Liberce, ale zároveň silně přitahovalo jak 

bytovou, tak i průmyslovou výstavbu. Paradoxní situaci měl řešit právě tunel a první úvahy o jeho 

vybudování pod nádražím se objevily již v 80. letech 19. století. Realistický pohled na věc přišel až v 

kontextu úvah o stavbě liberecké tramvajové trati. Její zbudování schválila městská rada 11. září 1894. 

Tunel pod nádražím byl součástí velkého projektu, v jehož rámci městská rada roku 1899 zažádala o 

zřízení tramvajových linek na úsecích Nádraží–Horní Hanychov, Pekárny-Růžodol I, Růžodol I–

Kateřinky a Stráž nad Nisou–Liberec. V souvislosti s tím ovšem vyvstala otázka, jak tramvajová 

doprava překoná nádražní násep. Technické parametry tramvajových vozů z vagonky ve Štýrském 

Hradci, které se na přelomu 19. a 20. století používaly, neumožňovaly překonávat příliš strmé úseky. 

V důsledku toho se trasa do Hanychova nemohla vést dnešní Žitavskou ulicí, a tak se uvažovalo o 

trati, která by ze Soukenného náměstí sledovala dnešní Barvířskou, Orlí, Chrudimskou a 

Františkovskou ulici. Tramvaj by vlastně tak nádražní násep od Soukenného náměstí až pod viadukt 

„objížděla“. Druhou variantu představovalo proražení tunelu pod nádražím, přičemž Hanychovská 

větev by se napojovala přímo u vozovny, která tehdy stála asi v polovině dnešní Tatranské ulice.  

I když se tunel pod nádražím plánoval asi již na začátku 90. let 19. století, teprve projekt a nadšení 

spojené s budováním tramvajových tratí byly rozhodujícím impulzem k možné stavbě. Vedle 

tramvajového tunelu se paralelně rozvíjela myšlenka tunelu pro pěší, což dokládá vůbec nejstarší 

dochovaný plán stavby pod nádražím. Dne 8. prosince 1899 ho vypracoval městský stavební úřad v 

Liberci. Trasa 559 metrů dlouhého tunelu začíná u tramvajové vozovny a ústí v dnešní Husitské ulici. 

Z celkové délky na podzemní část připadá 318 metrů. Plán nezachycuje linii samotné tramvajové trati, 

jedná se spíše o pokus související s výstavbou podchodů pro pěší, v jehož rámci město lobovalo u 

ředitelství drah o možnost proražení náspu klasickým tunelem, tedy nikoliv jen drážním podchodem. 

Projekt z roku 1899 obsahuje i celkovou kalkulaci nákladů. Konečná suma na vybudování tunelu se 

vyšplhala na 482 796,85 rakouských korun. O tři roky později předložil stavitel Josef Pilz další 

kalkulaci, tentokrát s celkovou sumou 680 000 rakouských korun. 

V této době již město počítalo se zásadní přestavbou libereckého nádraží, která byla nakonec 

dokončena 17. května 1906 s náklady 5,6 mil. rakouských korun. K dispozici máme i přímou odpověď 

c. k. ministra železnic k výše uvedenému plánu z 8. prosince 1899, kde se projekt tunelu, respektive 

jeho předběžné povolení, zamítá. Důvodem byla nejspíše snaha železnice chránit si „své území“. 

Svědčí o tom i jeden z dalších dopisů, v němž nalezneme jasné vyjádření o tom, že by se mohli po 

nádraží potulovat lidé, kteří tam nemají co dělat. Náklady na stavbu tunelů ministerstvo vyčíslilo 

částkou 966 000 korun.  
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Další umrtvení projektu přineslo předběžné povolení ke stavbě trati do Horního Hanychova a v 

červenci 1911 řádné povolení ke stavbě. 11. října 1912 byl provoz této linky zahájen a tím pominul i 

jeden z argumentů pro výstavbu tunelu pod nádražím. Ke změně hanychovské linky mělo dojít až za 

první republiky. Změna ovšem nakonec spočívala ve zprovoznění úseku mezi nádražím a viaduktem 

(3. října 1932), a malé naděje na realizaci tunelu tak znovu pohasly. Přesto se ještě jednou o podražení 

nádraží jednalo. Při válečné výstavbě protileteckých krytů byla navržena štola v místech původního 

projektu z roku 1905. Podařilo se realizovat výstavbu vchodového objektu na východní straně a není 

vyloučené, že kryt vznikal na starší průzkumné štole pro tunel z roku 1905, protože místo bylo jediné 

vhodné na ražbu štoly, ať již pro tunel, nebo pro kryt. 

Myšlenku protažení podchodů pod nádražím se zčásti podařilo realizovat až v roce 2008, kdy firma 

SSŽ zahájila rozsáhlou rekonstrukci podchodů a prodloužila příjezdový podchod směrem k ulici 

Cechovní a Husitská. Po 110 letech od prvního návrhu se konečně otevřela cesta pod nádražím. 

Sokolovský tunel 

Na konci 30. let 20. století město Liberec schválilo projekt tunelu vedoucího z Frýdlantské ulice na 

ulici Lucemburskou, kolem roku 1939 opravdu vypukly přípravné práce spojené s ražbou patní štoly a 

v roce 1944 se změnil projekt silničního tunelu na protiletecký kryt. Zatím nebyly objeveny a 

zpracovány písemné prameny k této stavbě, která se z plánovaných libereckých tunelů jako jediná 

dostala do stadia výstavby. Podle plánu s názvem „Untertunnelung des Neustädter Platzes und 

Regulierung der Zufahrtstrassen, 1 : 500“. Plán s několika podrobnostmi vyznačuje vedení trasy 

tunelu, jejíž podzemní část měla měřit 203 metrů. V okolí vyústění stavby, v ulici Frýdlantská za 

dnešní ZUŠ a na jižní straně u styku ulic U stoky a Lucemburská, jsou navrženy regulační uliční linie 

okolních budov. Počítalo se především se zásadním rozšířením Frýdlantské ulice, která dříve plnila 

dopravní funkci dnešní Sokolské. Ta tehdy v úseku mezi Pastýřskou a Frýdlantskou neexistovala a 

spojení s Frýdlantskou zajišťovala ulice Stará Sokolská, dnes zachycená už jen na katastru. Jižní 

vyústění tunelu si žádalo především narovnání ulice U stoky, proměněnou v hlavní dopravní tepnu. Na 

stavbě tunelu začaly přípravné práce nejspíše těsně před vypuknutím druhé světové války a do konce 

roku 1944 (nebo i daleko dříve) byla vyražena část páteřní-patní štoly, která měla tvořit po rozšíření 

hlavní tunelový tah. V druhé polovině roku 1944 začali dělníci pracovat na přestavbě štoly na 

protiletecký kryt, což obnášelo budování nouzových východů a místností mimo hlavní osu. Projektant 

také využil sklepních prostorů v okolí, které spojil s krytem schodišti či šachtami.  
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Protiletecké kryty 

Liberecká historie protileteckých krytů má počátek v dopise, který 2. července 1935 posílá Okresní 

úřad v Liberci Městské radě: 

Ve smyslu §u 13. odst. 2 zák. ze dne 11. 4. 1935, č. 82 Sb. z. A n. bude zřízen v tamní obci Místní 

poradní výbor pro protileteckou ochranu. 

Žádám pana starostu, aby označil zástupce samosprávy, hasičstva, tělovýchovných a jiných spolku, 

podniků, jakož i jednotlivce, které by bylo jmenovati za členy místního výboru. 

Zkráceně se nově ustavená komise nazývala „Výbor CPO“, tedy výbor pro civilní protiletadlovou 

ochranu. Předsedal jí starosta a státní správu v ní reprezentovalo policejní ředitelství a posádkové 

velitelství. Zástupce samosprávy tvořili přednosta městského stavebního oddělení, stavební ředitel, 

správní právník, ředitel elektrárny, ředitel plynárny, správce vodárenského úřadu, ředitel jatek a ředitel 

nemocnice. Do výboru dále patřili lidé z obchodní a živnostenské komory a ze svazu živnostenských 

družstev. Figuroval tu i městský lékař a zástupci všech libereckých škol, jakož i hasičstva a 

rozmanitých spolků.  

Na konci roku 1935 se již začaly řešit praktické otázky, včetně prvních předloh krytů. Ty pocházejí 

dokonce z ledna 1934. Avšak až do začátku II. světové války se nic významného v oblasti 

protileteckých krytů v Liberci nedělo.  

První léta války probíhala pro Liberec relativně klidně. Německo vítězilo a lidé, kteří zůstali ve městě, 

měli pocit bezpečí (jak o tom svědčí výpovědi některých z nich). Už v roce 1941 se sice začaly 

budovat protiletecké kryty, ale jednalo se jen o úpravy sklepních prostor. V září 1941 se pro potřeby 

Wehrmachtu a Zemského lesního úřadu začal například připravovat velký protiletecký kryt v suterénu 

redernského křídla libereckého zámku. Také se dohlíželo na vyklízení půd a byly přijímány další, 

především protipožární opatření. Situace se začala měnit s prvními neúspěchy na východní frontě a na 

konci roku 1943 vyústila v program „Štolového projektu“. Šlo zjednodušeně řečeno o zahájení 

výstavby velkých ražených protileteckých krytů a o budování sklepních průlezů a leteckých 

pozorovatelen. Zároveň se vytipovaly starší podzemní objekty vhodné k přestavbě na protiletecký 

kryt, mezi které patřily například sklepy dávno zrušeného panského pivovaru nebo nedokončený tunel 

pod Sokolovským náměstím. Během první poloviny roku 1944 se vybraly lokality vhodné ke stavbě a 

v červnu se k tomu začaly připravovat první podklady. Z dochované dokumentace jednotlivých 

objektů můžeme odvodit, že na podzim či ke konci roku 1944 se na některých místech mohlo začít s 

ražbou. Z této doby totiž pocházejí výkresy celkové situace a posledními dny roku jsou datovány první 

výkresy detailů. Většina dochovaných plánů pochází z prvních čtyř měsíců roku 1945. Výstavba krytů 

probíhala podle očitých svědků až do posledních dní II. světové války. Na konci války se v Liberci 

nacházelo 13 ražených štolových krytů, které stavělo přímo město. Nemálo ražených krytů bylo však 

také pod továrnami a je třeba připočíst i velký počet takzvaných zákopů. Tak označujeme podzemní 

kryty, ale pouze hloubené – stavěné z povrchu. Evidenci krytů, zákopů, ale i pancéřových a 

betonových překážek provedl v Liberci architekt a stavitel Eduard Anděl těsně po válce.  

Protiletecké kryty po roce 1945 

Poválečná euforie a změny znamenaly samozřejmé zastavení výstavby protileteckých krytů. Štoly, z 

velké části stále neobezděné, se staly rájem pro dětské hry, zatímco dospělým zase posloužily jako 

místo, kam se daly vozit odpadky. Některé štoly byly zavezeny a jejich vchody strženy; jiná, 

především velká díla byla zakonzervována. 

Taková situace trvala až do začátku 50. let. V souvislosti se změnou režimu v roce 1948 a především s 

eskalací studené války se nedostavěné protiletecké kryty dostaly opět do zorného úhlu úřadů. V 

průběhu let 1948–1949 vznikaly při ministerstvu národní obrany meziresortní sbory obrany státu. 13. 

července 1951 bylo přijato vládní usnesení o civilní obraně se zkratkou CO. V Liberci se vytvořil štáb 

CO v roce 1951 a první fází jeho činnosti bylo mapování zbytků systémů protileteckých krytů. V roce 

1952 se začalo s dostavbou německých protileteckých krytů. Jako první byl pravděpodobně budován 

štábní kryt CO na Husově třídě, u kterého je uvedeno datum zahájení stavby 4. července 1952. V roce 

1953 měl štáb CO v Liberci osm stálých zaměstnanců – čtyři armádní důstojníky, tři civilní 

zaměstnance a jednu administrativní sílu. Při povodni v roce 1958 bylo v libereckém a jabloneckém 
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okrese nasazeno 1 550 příslušníků jednotek CO, především z větších podniků. Mezitím se rozjížděly 

stavby dalších krytů CO. Podle vzpomínek Jaroslava Jansty, pozdějšího náčelníka štábu CO, bylo na 

těchto podzemních stavbách proinvestováno 52 miliónů korun.  

Zajímavostí je zpráva z roku 1953, která se týká protileteckého krytu pod Sokolovským náměstím. 

Jmenuje se „Geologické posouzení projektu stavby silničního tunelu pod Masarykovým náměstím v 

Liberci (Akce 6V)“. V roce 1953 již probíhala (či se alespoň připravovala) stavba krytu na Husově 

ulici s označením Akce 6F. Výstavba krytů pokračovala celá následující desetiletí a vybudováno bylo 

několik desítek objektů.  

Po roce 1990 byly v Liberci jednotlivé objekty krytů rozprodávány či převáděny na nové majitele, ale 

na rozdíl od jiných měst v ČR si Magistrát města Liberce nejvýznamnější objekty ponechal a udržuje 

je v provozuschopném stavu.  

 

Významné objekty podzemní objekty pod Libercem 

 

  1. Protiletecký kryt bývalých Liebiegových podniků. Klicperova ulice. 

  2. Kryt CO. Lucemburská a Rybářská ulice. 

  3. Protiletecký kryt a sklepy domu u Beránka. Sokolovské nám. 

  4. Nádraží. Výstavba podchodu a přilehlé kryty CO. 

  5. Sklep – protiletecký kryt v Myslivecké ulici za azylovým domem. 

  6. Protiletecký kryt bývalé továrny Retex. Myslivecká ulice. 

  7. Protiletecký kryt u libereckého zámku. Vchod z Rumunské ulice. 

  8. Protiletecký kryt na pozemku PČR. Pastýřská ulice. 

  9. Protiletecký kryt v areálu nemocnice. 

10. Sklep či štola v 2PP v liberecké radnici. Nám. Dr. E. Beneše. 

11. Protiletecký kryt a sklep v areálu továrny DTZ. Ulice U věže. 

12. Protiletecký kryt bývalé továrny Tesla (Lites). Ulice Na mlýnku. 

13Ruprechtické prameny. Kotkova ulice 

14. Traťová štola. Ulice České mládeže.  

15. Uhelná šachta pod prodejnou Decathlon. 

16. Důl na Jeřábu. Žitavská ulice 

17. Sklep domu U zeleného stromu č. p. 131. Moskevská ulice. 

18. Sklep domu č. p. 254. Železná ulice. 

 19. Kryt CO. Husova ulice. 
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Obr. 7. 8. Mapa významných lokalit podzemních prostor pod Libercem. 

 

1. Protiletecké kryty bývalých Liebiegových podniků. Klicperova ulice 

Kryt byl ražen během II. světové války v letech 1944 až 1945. Při ražbě se na dvou místech 

(na severní a jižní straně) narazilo na metr mocné, téměř kolmé žíly jílově zvětralého vulkanitu 

třetihorního stáří. Žíla této horniny o mocnosti cca 1 m s charakteristickým sloupcovitým rozpadem 

vyplňuje strop chodby krytu. V roce 1945 zažádalo město Liberec o spojení se štolou v ulici Na Bídě, 

která prochází geologicky zajímavým poruchovým pásmem. Dnes je tato část zavalena. 
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Obr. 7. 9. 1 metr mocná žíla vulkanitu třetihorního stáří se sloupcovitým rozpadem ve stropu 

protileteckého krytu bývalých Liebiegových podniků. Klicperova ulice. 
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Obr. 7. 10. Protiletecké kryty bývalých Liebiegových podniků. Klicperova ulice. 

2. Kryt CO Lucemburská a Rybářská ulice 

Protiletecký kryt Lucemburská je významný především tím, že tvoří komplex několika typů 

podzemních staveb. Historicky nejstarší jsou pravděpodobné pokusy o těžbu železné rudy. Další 

prostory vznikaly při těžbě hrnčířské hlíny, jejímž zdrojem byly na jíl zvětralé žíly čedičů (bazaltů) a 

polzenitů. Přibližně ze 17. století jsou prostory vytvořené při budování sklepů. V roce 1938 byl zde 

vyražen tunel pro auta, který byl následně přestavěný na protiletecký a později na protiatomový kryt. 

Cenným zdrojem pro geologii Liberce jsou původní geologické posudky, rozbory podzemních vod 

a další zkoušky, které stavbě předcházely.  
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Obr. 7. 11. Mapa podzemních prostor CO krytu v okolí Sokolovského náměstí mezi Lucemburskou a 

Rybářskou ulicí  (žluté chodby byly raženy během II. světové války i dříve, červené chodby po roce 

1952, malé čtverce označují vstupní šachty). 

3. Protiletecký kryt domu u Beránka. Sokolovské náměstí, č. p. 305  

Kryt byl budován během II. světové války ze staršího sklepního objektu. Na rozdíl od jiných sklepů v 

okolí je zajímavá jeho orientace. Hlavní chodby jsou na sebe kolmé a hlavní osa svírá oproti domu a 

tím pádem i jižní straně Sokolovského náměstí úhel cca 15°. Tento systém naznačuje ražbu 

podzemního díla po tektonických zlomech, případně po žílách. Průrazem z období II. světové války 

lze projít do vedlejších sklepů ražených v silně zvětralém libereckém granitu (perku). 
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Obr. 7. 12. Pohled do protileteckého krytu domu u Beránka na Sokolovském náměstí, č. p. 305 

raženém v silně zvětralém libereckém granitu se stopami husté sítě puklin na levé straně sklepa. 

4. Liberecké nádraží, stavba podchodu a přilehlé kryty CO (civilní ochrany) Žitavská ulice 1a 

Na železniční stanici Liberec se nachází větší množství podzemních objektů - dva přístupné 

protiletecké kryty obezděné, jeden nepřístupný neobezděný a pět příčných podchodů a 

technologických tunelů. Příjezdový tunel prošel na počátku 21. století přestavbou a byl zásadním 

způsobem prodloužen. Při té příležitosti se zde provedly zemní práce do hloubky několika metrů. Byla 

zde zastižena poloha silně zvětralého perku stejně jako granitu. 

 

Obr. 7. 13. Stavba podchodu na nádraží v Liberci v místech původních protileteckých krytů z období 

II. světové války. 
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Obr. 7. 14. Liberecké nádraží - schematická mapa protileteckých krytů v jeho okolí. 

 

5. Sklep - protiletecký kryt. Myslivecká ulice č. p. 304/III (za azylovým domem) 

Starý sklep byl během II. světové války zčásti přebudován na malý kryt. Stavba nebyla dokončena. Na 

stěnách jsou patrné výrazné žíly s hematitem a žilky jemnozrnné žuly. 
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Obr. 7. 15. Sklep - protiletecký kryt. Myslivecká ulice č. p. 304/III (za azylovým domem). Na stěnách 

jsou patrné výrazné žíly s hematitem a žilky jemnozrnné žuly. 

 

 

Obr. 7. 16. Protiletecký kryt (za azylovým domem) a u bývalé továrny Retex. Myslivecká ulice č. p. 

304/III. a č. 192. 
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6. Protiletecký kryt bývalé továrny Retex. Myslivecká ulice u č. p. 192  

Typický štolový protiletecký kryt z konce II. světové války. Hlavní přístupová chodba kolmo protíná 

křemen-hematitovou žílu, mocnou asi 40 cm, s menšími odžilky. Lokalita je pravděpodobně koncovou 

částí pukliny v granitovém masivu, která dále pokračuje jv. směrem. V zadní části krytu je významný 

pramen vody. 

 

Obr. 7. 17. Protiletecký kryt bývalé továrny Retex. Myslivecká ulice u č. p. 192. Hlavní přístupová 

chodba kolmo protíná křemen-hematitovou žílu. 

7. Protiletecký kryt u libereckého zámku. Rumunská ulice, u č. p. 123 

Nejstarší část tvoří sklepní prostory, které by mohly být pozůstatkem panského domu Jáchyma 

z Biberštejna z doby před stavbou libereckého zámku v 16. století. Jde o nejstarší známou stavební 

památku města Liberce. Na tuto část navazují barokní sklepy pozdějšího panského pivovaru a moderní 

protiletecký kryt z II. světové války. Chodby krytu protíná několik geologických zlomů vyplněných 

křemen-hematitovými a melafyrovými žílami. Asi 1 metr mocnou žílu na obrázku tvoří vulkanit 

(melafyr) permského stáří protínaný žilami bílého křemene s hojnými povlaky limonitu a hematitu.  

 

Obr. 7. 18. Protiletecký kryt u libereckého zámku. Rumunská ulice, u č. p. 123. 
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Obr. 7. 19. Protiletecký kryt u libereckého zámku. Rumunská ulice, u č. p. 123. 

8. Protiletecký kryt na pozemku PČR. Pastýřská ulice 

Kryt ražený během II. světové války je přibližně z poloviny obezděn. V jeho zadní části je výrazný 

pramen. V masivu jsou drobné žilky se světle zeleným minerálem. 

 

Obr. 7. 20. Protiletecký kryt na pozemku Policie ČR. Pastýřská ulice.  
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7. 21. Protiletecký kryt na pozemku Policie ČR. Pastýřská ulice. 

 

9. Protiletecký kryt v liberecké nemocnici.  

V protileteckém krytu z II. světové války jsou v jeho j. části pukliny a žíly v orientaci přibližně Z–V. 

 

 

Obr. 7. 22. Protiletecký kryt v liberecké  nemocnici.  
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Obr. 7. 23. Protiletecký kryt v liberecké nemocnici. 

10. Sklep nebo štola ve 2. podzemním podlaží liberecké radnice. Nám. Dr. E. Beneše. č. p. 1 

Podzemní místnosti prvního patra pod povrchem respektují půdorys radnice. Druhé patro je menší, ale 

kompaktní. Na druhém patře je štola, která je přístupná jen 1 metr vysokým průlezem z hlavní chodby 

na v. straně. Je možné, že jde o dílo, které odvádělo vody z pramene, na který narazili dělníci při 

hloubení základů radnice. Severní konec štoly má podobu hornické čelby. Je možné, že zde byla 

těžena žíla neznámého složení. 

 

Obr. 7. 24. Sklep, původně štola ve 2. podzemním podlaží liberecké radnice. Nám. Dr. E. Beneše. č. p. 

1. 
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Obr. 7. 25. Sklep či štola ve 2. podzemním podlaží liberecké radnice. Nám. Dr. E. Beneše. č. p. 1. 

 

11. Protiletecký kryt a sklep v areálu továrny DTZ. Ulice U věže 

Lokalita je vhodná jako ukázková sonda do žulového masivu v těsné blízkosti řeky Nisy. 

 

Obr. 7. 26. Protiletecký kryt a sklep v areálu továrny DTZ. Ulice U věže. 
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Obr. 7. 27. Protiletecký kryt a sklep v areálu továrny DTZ. Ulice U věže. 

12. Protiletecký kryt bývalé továrny Tesla (Lites). Ulice Na mlýnku  

Protiletecký kryt z II. světové války tvoří dvě samostatné štoly vedené ve směru S–J. Štoly protínají 

napříč běžící nevelké žíly. V zadní části krytu je silně porušené pásmo připomínající brekcii. 

 

Obr. 7. 28. Protiletecký kryt bývalé továrny Tesla (Lites). Ulice Na mlýnku.  

13. Ruprechtické prameny. Kotkova ulice  

Významný pramen prosté podzemní vody byl intenzivně využíván již od 16. století. V okolí se 

vyskytuje více menších pramenů. V archivních dokladech je zaznamenáno, že v roce 1565 rozhodla 

městská rada o zhotovení nového vodovodu a pozvala odborníka z nedalekého Kryštofova Údolí, kde 

byl v roce 1557 uzavřen důl na pyrit pro vitriolovou huť. Oním odborníkem tedy mohl být horník se 
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zkušenostmi s čerpáním a vedením vody. Dostal za úkol přivést vodu z ruprechtických pramenů, 

z oblasti dnešních Lidových sadů, do centra Liberce. Vodovod fungoval až do 20. století. 

 

 

Obr. 7. 29. Ruprechtické prameny. Kotkova ulice. Významný pramen prosté podzemní vody byl 

intenzivně využíván již od 16. století. 

14. Tzv. Traťová štola Ulice České mládeže 

Štola začíná mohutným portálem v. od trati Liberec-Turnov u koryta malého potůčku, kde bylo dříve 

instalováno odběrné potrubí. V celé své délce je zděná z kvalitních cihel, tzv. zvonivek. Pokračuje 

chodbou o výšce necelé 2 metry kolmo směrem k drážnímu tělesu, které v nevelké hloubce podchází. 

Za tratí se lomí o devadesát stupňů vlevo a také je v tomto místě rozšířená a vybavená revizní 

šachtičkou. První úsek, dlouhý jen několik desítek metrů, bychom mohli nazvat překopem či 

vodovodní štolou. Překop pouze odvádí vodu k odběrnému místu těsně za portálem. 

Hlavní „funkční“ část štoly, dlouhá téměř 300 m, sleduje drážní těleso j. směrem. V pravé stěně štoly 

jsou otvory, kterými je vidět až do horninového masivu. Slouží k průstupu vody z nestabilních 

sprašových hlín, které tvoří horninové okolí štoly. Na dvou místech jsou v pravé stěně jímány sotva 

půl metru vysokými chodbami větší prameny. Hlavní tah se mírně klikatí a končí nárazištěm s 

šachtou. Šachta má kruhový průřez o průměru 2 metry a výšku do 15 metrů. Ohlubeň šachty je 

zabetonována. Štola měla pokračovat podél trati dál (čelba není ukončená), ale z neznámých důvodů 

již k další ražbě nedošlo.  
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Obr. 7. 30.  Interiér traťové štoly v ulici České mládeže 

15. Uhelná šachta pod prodejnou Decathlon. Ostašovská ulice 625 

V roce 1902 firma Hirschmann a Wildner nechala přímo v areálu cihelny vyrazit 30 metrovou šachtu 

podél šikmo uložené uhelné sloje. Šachta byla ještě v témže roce po průvalu vod zcela zničena, bez 

toho, aby se zde vůbec začalo těžit, pro nedostatek zkušeností s ražbou již vcelku velkého díla, které je 

navíc umístěno v nestabilním prostředí, kde se střídají štěrky, jíly, a uhelné sloje v kombinaci s 

mohutnými prameny. Šachta se snad nacházela přímo pod prodejnou Decathlon. Ve 40. letech uváděli 

pamětníci ještě další zajímavé objekty. Kdesi pod letištěm, či v jeho nejbližším okolí měly být 3 

průzkumné štoly. Jednalo asi o úklonné krátké uhelné štoly.  

 

Obr. 7. 31. Uhelná šachta pod prodejnou Decathlon. Ostašovská ulice 625. 
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16. Důl na Jeřábu, v současnosti překryt železničním náspem. Ulice Žitavská 

Nejstarší zprávou o dolování železné rudy přímo v Liberci je vyjádření Novoměstského šichtmistra k 

železorudnému dolu ležícího s. od dnešního libereckého nádraží z 13. srpna 1685. Ve zprávě je 

popsáno, že důl je tvořen několika šachticemi a pinkami a těží se zde 2 červeně zbarvené žíly železné 

rudy. Ve zprávě se také píše o tom, že v dolování se bude pokračovat i při malé výtěžnosti. Druhá 

zpráva stručně hovoří o tom, že jedna ze žil se vytratila. Poslední zpráva o dolu je z roku 1706 a byla 

adresována Janovi Václavovi Gallasovi do Londýna. Rumělkově zbarvené žíly daly lokalitě název 

Rudý vrch a místo se dnes nalézá mezi malým viaduktem pod drážním tělesem a zrušeným 

koupalištěm. Důl, ležící na ostrohu středně zrnitého porfyrického granitu vystupujícího z nivních 

sedimentů, zčásti zakryl násep budovaný v roce 1873 a ve 20. století byly povrchové pozůstatky 

definitivně zlikvidovány stavbou komunikace. V současnosti po dolu nezbyla jediná stopa.  

 

 

Obr. 7. 32. Vzorek železné rudy z dolu na Jeřábu, důl je v současnosti překryt železničním náspem. 

Žitavská ulice.  
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17. Sklep domu U zeleného stromu. Moskevská ulice č. p. 131 

Ve sklepě domu je více menších žil částečně tvořených světlezelenými minerály. Jedna žíla byla 

"těžena", ovšem důvod není známý.  

 

Obr. 7. 33. Sklep domu U zeleného stromu. Moskevská ulice č. p. 131. 

18. Sklep domu. Železná ulice č. p. 254 

Sklep s čelní stěnou o rozměrech 3 × 2 metry byl ražen v měkkém zvětralém libereckém granitu. 

V jednom místě bylo obnaženo těleso nezvětralé pevné horniny – pravděpodobně obří uzavřeniny žuly 

fojtského typu. Tento „kámen“ měl být odlámán, ale k tomu již nikdy nedošlo. To je v kontextu okolní 

zástavby centra Liberce výjimečné. Ražba sklepních prostor s využitím geologických poruch 

a různého stupně soudržnosti horniny byla typická pro nejstarší období staveb v podzemí Liberce. 

Tato pravidla byla pravděpodobně dodržována už od 16. století. 
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Obr. 7. 34. Sklep domu v Železné ulici č. p. 254 s obnaženou obří uzavřeninou mikrogranulární 

mafické horniny blízké fojtskému granodioritu. 

 

19. Protiletecký kryt po 2. Světové válce a štáb CO v Husově ulici  

Stále udržovaný a funkční protiletecký kryt, po 2. Světové válce přebudovaný na velitelství civilní 

obrany města Liberce. Podzemní prostory jsou vyraženy v libereckém granitu a jejich stěny jsou 

pokryty souvislou vrstvou betonu. Hlavní vchod do podzemí je z Husovy ulice a únikový východ se 

nachází na protilehlém konci kryt v přilehlém lesoparku (obr. 7. 35). 
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Obr. 7. 35. Protiletecký kryt a štáb CO po II. světové  válce v Husově ulici.  
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7.4 Skalní odkryvy a stavební jámy budov v městské zástavbě Liberce  

(V. Bělohradský, J. Krupička) 

 

Přirozené skalní výchozy i antropogenně upravené odkryvy (stavební jámy, zářezy) byly 

dokumentovány během rekognoskačních cest po zájmovém území v 2. polovině 20. století (V. 

Bělohradský, J. Klomínský) i na počátku 21. století (V. Bělohradský, J. Klomínský, J. Krupička).  

Získané informace o studovaných objektech (107 bodů) jsou shrnuty ve zkrácené verzi tabulky, 

uvedené v kapitole 7.4. (tab. 7. 1).  

Výše uvedené tabulky obsahují tato data: číslo lokality (uvedeno na obr. 7. 36. název ulice (dle plánu 

města Liberec), souřadnice dle GPS (odečteny z výše uvedeného obr. 7. 36.), číslo pozemku a název 

katastrálního území (dle údajů ČÚZK), typ lokality (kategorizace dle instrukce ČGS pro tvorbu 

geologických map 1 : 25 000), stav lokality (existuje v původně popsaném stavu - /A/, neexistuje - 

/N/), rozměry lokality (délka, šířka, výška nebo hloubka /m/), horninové složení (základní typ 

horniny), horninové žíly, tektonické struktury, stupeň zvětrání, podzemní voda (její přítomnost, vývěr 

na povrch), způsob sanace, způsob využití, ochrana objektu (chráněná lokalita), poznámky, číslo 

fotografie (uložené v adresáři fotografií), jméno autora údajů a datum vzniku údajů.     

V tabulce 7.1. jsou uvedeny dokumentované lokality různého typu, které se liší vznikem (přirozené - 

skalní výchozy (1), pramen podzemní vody, umělé - lomy (55, 99), stavební jámy (54), silniční a 

železniční zářezy, studny), typem (horninový výchoz (1, 55), umělý zářez, stavební jáma (54), lom 

(55). „Trvanlivost“ zde popsaných lokalit je časově omezena (přírodní vlivy, činnost člověka).  

Dominantním skalním odkryvem je v centru Liberce na Perštýně téměř 40 m hluboká stavební jáma, 

která byla vyhloubena v roce 2008 pro základy multifunkčního centra, od jehož stavby se posléze 

upustilo. Středem stavební jámy založené v hluboce zvětralém i hydrotermálně zvětralém libereckém 

granitu probíhá v sz.–jv. směru jedna z větví vratislavického nebo zlomu. Toto tektonické pásmo, 

široké přes 10 metrů, je reprezentováno hustou sítí paralelních puklin doprovázenou četnými 

kavernózními žilami bílého křemene s brekciovitou texturou (obr. 7. 37. a 7. 38.). 
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Obr. 7. 36. Nově registrované skalní odkryvy a stavební jámy budov v městské zástavbě města Liberce. 

 

 

Obr.  7. 37. Žilka hematitu mocná 2 cm v hydrotermálně alterovaném libereckém granitu. Stavební 

jáma Perštýn. 
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Obr. 7. 38. Opuštěná stavební jáma multifunkčního obchodního a kulturního centra Na Perštýně 

v centru Liberce s vyznačeným průběhem 10 metrů široké tektonické zóny sz.–jv. směru. 
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Tabulka 7.1. Hlavní informace o vybraných dokumentačních bodech. 

číslo 
DB 

část města / 
ulice 

název místa typ bodu 
zkr. název 
horniny/zeminy 

poznámky 

1 
Stráž n.N. / 
Kateřinská 

lesní porost skalní bloky hr. žula lib. typu jeskyně 

4 
Stráž n.N. / 
Kateřinská 

zářez silnice drobný lůmek hr. žula lib. typu  

6 Polní ul. v lese, 100m na SV malá pískovna štěrkopísek zarostlá plocha 

11 Strážní ul.  skalní výchoz hr. žula lib. typu 
několik 
balvanů 

12 Jabloňová  ul. studna ve dvoře studna hr. žula lib. typu, ZVT  

22 Pastýřská ul. 
rozsáhlý skalní 
výchoz 

skalní výchoz hr. žula lib. typu 
stopy po 
dolování 

24 Sokolská ul. výkop ve dvoře výkop silně kaolinizovaný jíl 
tektonická 
porucha 

52 
ul. Milady 
Horákové 

zářez do svahu zářez 
terasové štěrkopísky, 
níže hr. žula lib. typu 

pro stavbu 
garáže 

54 Na Perštýně 
velká základová 
jáma 

výkop 
hr. žula lib. typu, žíly 
železa a křemene 

opuštěná 
stavební jáma 

55 
ul. Na bídě / 
Kominická 

velký stěnový lom lom 
hr. žula lib. typu, jzr. 
žula 

lezecká stěna, 
dětské hřiště 

69 
ul. Milady 
Horákové 

stěnový lom, do 
prostoru vestavěna 
ČSPHM 

lom 
hr. žula lib. typu 
 

zřícení 
skalního bloku 
v minulosti 

99 ul. Strážní 
opuštěný, částečně 
zavezený lom 

lom a skládka, 
drobné výchozy 
hornin 

hr. žula lib. typu 
 

 

 

 

7.5 Horniny v dláždění, na fasádách domů a veřejných budovách 

v památkové zóně Liberce 

(B. Dudíková, J. Šrek, V. Bělohradský) 

 

Jedna z prvních zmínek o historii kamenictví v širším okolí Liberce se objevuje ve vratislavické 

kronice A. Jägera z roku 1865 a dodnes celé území patří k nejvýznamnějším dosud těženým oblastem 

granitoidních hornin, používaných ke stavebním a dekoračním účelům u nás (obr. 7. 40.). Zdejší 

horniny lze vidět na mnoha architektonických památkách po celé České republice, nejvíce však 

v blízkém okolí Liberce, Jablonce nebo Tanvaldu, kde se využívaly především pro výstavbu budov a 

dláždění. Nejznámější je tzv. liberecká žula, porfyrický biotitický granit s proslulými růžovými 

vyrostlicemi K-živců, se kterou se v mnoha podobách setkáme například v Praze na Pražském hradě 

(podstavec pod mrákotínským monolitem na III. hradním nádvoří), v Národním divadle (obklady a 

dlažby), na Vyšehradě jsou z ní náhrobky několika slavných osobností nebo běžně je použita 

v pražském metru. Jsou z ní ale vytvořeny také architektonicky výrazné objekty na dalších místech 

naší vlasti (například Zpívající fontána v Mariánských lázních nebo Památník vítězství ve Slivici u 

Příbrami). V těsném závěsu, pokud jde o popularitu, je za libereckou žulou dvojslídný tanvaldský 

granit (někdy označovaný také jako železnobrodská žula), oblíbený restaurátory, sochaři a architekty 

pro svou nažloutlou barvu dodávající kameni vzhled určité „patiny“. Neméně významné byly i 

granitoidy využívané pouze v bližším okolí svého výskytu, jako jsou např. fojtská žula (porfyrický 

biotit-amfibolický granodiorit) nebo jizerská žula (granit až granodiorit, obr. 7. 41.) 
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Obr. 7. 39. Mapa památkové péče města Liberce. 1 – Náměstí Eduarda Beneše, 2 – Severočeské 

muzeum, 3 – Krajská hygienická stanice. 

 

 

 

Obr. 7. 40. Schematická mapka zastoupení jednotlivých granitoidů v z. části Krkonošsko-jizerského 

plutonu, tak jak je uvedena v publikaci „Žulové lomy Liberecka a Jablonecka“ J. Šreka. 
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Obr. 7. 41. Základní typy granitoidů (žul) užitých při výstavbě Liberce. 

Také město Liberec bylo vystavěno z velké části z místního kamene, který vidíme ve zdivu 

historických budov, jsou z něj schodiště, sloupy podloubí, nárožní kameny, sokly a podstavce apod. 

Podstatné úseky ulic a uliček v centru a jeho blízkém okolí jsou vydlážděny směsí dlažebních kostek 

pocházejících z již opuštěných lomů vyskytujících se přímo ve městě (např. žula z lomu Na Bídě, obr. 

7. 43.) nebo v blízkém okolí. A právě na dlažebních kostkách v ulicích města lze nejjednodušeji 

rozlišovat různé typy kamenického opracování hornin, přičemž pro nejstarší dláždění je typický 

ohlazený povrch kostek s charakteristickým uspořádáním známým jako kočičí hlavy o rozměrech cca 

10 × 10 × 10 cm.  

Nové úseky uličního dláždění mají dlažební kostky hrubý štípaný povrch a jsou menších rozměrů cca 

6 × 6 × 6 cm. Pocházejí ze vzdálenějších lokalit, někdy i ze sousedního Polska. Jsou často 

reprezentovány šluknovským doleritem, strzegomskou žulou, slezským mramorem, případně dalšími 

typy hornin. V poslední době jsou při dláždění na náměstích a některých chodníků používány dlažební 

desky i rozměrech 30 × 30 × 5 cm i větších různou kamenickou úpravou povrchu. 
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Obr. 7. 42. Žula Bída z níže zobrazeného lomu na lokalitě Na Bídě. 

 

 

Obr. 7. 43. Pohled do opuštěného lomu s parkovou úpravou (sportovní horolezecká stěna) v centru 

Liberce v ulici Na Bídě.  
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Obr. 7.44. Příklady libereckého dláždění – situace v roce 2015:  

1 – Moskevská ulice – čtverce o rozměru cca 60 x 60 cm jsou tvořeny kostičkami tmavého slezského 

(lipovského) a světlého supíkovického mramoru. Obrubníky jsou nově osazené kostkami původní 

dlažby – převážně liberecká a fojtská žula. 

2 – nám. Dr. E. Beneše – kombinace kostek z tanvaldské žuly a granitoidů ze Šluknovského výběžku 

s deskami (cca 60 x 60 cm) z liberecké žuly. 

3 – kostel sv. Antonína Velikého – nárožní obrubník z fojtské žuly a dlažba z desek tanvaldské žuly. 

4 – Mariánská ulice – kombinace dlažebních kostek ze slezských mramorů a růžového mramoru 

(Jesenný?). 

5 – Kostelní ulice – pás starší dlažby tvořený z kvádrů (cca 30 x 15 cm) převážně z fojtské žuly. 

6 – Mistrovský vrch – chodník z malých kostiček (cca 5 x 5 cm) a obrubníky z fojtské žuly, silnice 

z kostek horniny z lomu Na Bídě v kombinaci se světlými aplitickými žulami. 
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Obr. 7. 45. V dlažbě v centru Liberce lze rozeznat různé typy hornin z lomů v Liberci a jeho okolí: 

1 – liberecká žulas růžovými vyrostlicemi K-živců 

2 – fojtská žula – klasická tmavě šedá s vyrostlicemi živců o velikosti až 2 cm 

3 – světlejší typ fojtské  žuly – amfibol-biotitický granodiorit 

4 – biotitický granit nevýrazně porfyrický z lomu Na Bídě 

5 – čedič – tmav, drobnozrnný 

6 – světle šedá, středně zrnitá žula neznámé provenience  

Na kamenické prvky libereckých budov se využívaly i větší bloky místních granitoidů. Za všechny 

jmenujme alespoň secesní Hotel Praha jabloneckého architekta R. Hemmericha v historickém centru 

města, který má obložení z broušené fojtské žuly, nebo dům v Husově ulici č. 64, v němž dnes sídlí 

Krajská hygienická stanice. Ten si nechal postavit obchodník s textilem Franz Stross architektem 

Thilo Schoderem v letech 1923–1925. Jedná se o výjimečné dílo moderní architektury vystavěné ve 

stylu několika dobových architektonických proudů. Z hlediska geologického a kamenického je zde 

zajímavé využití různě opracované fojtské žuly v kombinaci s tanvaldskou. Z technických staveb je 

možné uvést přehradu Harcov postavenou v letech 1902–1904 (687 000 m³), surovina na stavbu hráze 

(liberecký granit) byla lámána v lomech v zátopové oblasti. Významné je použití místních granitů 
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v budově liberecké radnice, kde se uplatňuje jak liberecký granit (dodávaný z lomu v Harcově), tak 

granity fojtský (např. sloupy v suterénní části měly být dodávány z lomu v Rudolfově) i tanvaldský. 

Další architektonicky významnou budovou je Severočeské muzeum v Liberci (efektní kombinace 

„místního“ fojtského granitu a tzv. hořického pískovce). 

 

 
Obr. 7. 46. Historické centrum Liberce – litologická mapy pouličního dláždění: červená – fojtská žula, 

oranžová – liberecká žula, žlutá – tanvaldská žula, zelená – lužická žula, modrá – slezský mramor, 

tmavě šedá – asfalt, světle šedá – beton. 

Základní kamenické povrchové úpravy  

Povrchových úprav kamene je veliké množství. Oborová technická norma (TNSK 01/1992) těch 

základních uvádí 28 s tím, že většina z nich se dále dělí a specifikuje. Šíře úprav je dána jednak 

vývojem kamenické technologie, jednak šíří škály hornin, ze kterých jsou kamenické výrobky 

vyráběny. 

Kamenické výrobky jsou tradičně rozdělovány na hrubé a ušlechtilé, a pro přesnější dělení bývá mezi 

obě skupiny zařazována čistá kamenická výroba.  

Příklady povrchových úprav hrubých kamenických výrobků (plochy) jsou: lámané, štípané, 

přetloukané palicí nebo bosírované (velmi hrubě špicované). Čisté kamenické výrobky mají povrchy 

špicované, lemované (okraj ploch), pemrlované, rýhované, zubované, loupané a zrnované. Mezi 

úpravy ušlechtilých kamenických výrobků patří tradičně zejména broušené a leštěné povrchy. Ovšem 

mají plochy rovněž řezané, tryskané, termicky opracované (opalované), kartáčované apod. 

 

Broušený povrch 

Jedná se o rovný povrch vzniklý po úpravě brusným strojem. Hrubost povrchu je dána velikostí zrn 

brusiva, dnes prakticky výhradně vázaného např. v různých segmentech (převažuje syntetický 



123 

 

diamant). Při tradičním (ručním) kamenickém zpracování této úpravě předcházelo jemné (velmi 

jemné) špicování, v současné technologii je tato úprava prováděna na řezaných deskách. Povrch je 

vhodný např. na dlažby. Vzhledem k tomu, že povrch horniny není zcela uzavřen leštěním, může se 

projevovat změna barevného odstínu po namočení vodou. 

Leštěný povrch 

Leštění je mechanická úprava povrchu horniny (někdy s použitím chemických prostředků), kterou se 

hornina upraví až do zrcadlového lesku. Letěnému povrchu předchází povrch jemně broušený. 

V průmyslové praxi probíhá výroba na stejných strojích (jako broušení), pouze jsou měněny segmenty 

s brusivem, resp. leštící segmenty. Leštitelnost horniny se posuzuje z hlediska ostrosti a souvislosti 

lesku. 

Tryskaný povrch 

Tryskaný povrch vznikne tryskáním abrazivního materiálu na povrch kamene. Nejčastěji je používán 

křemičitý písek, ovšem na některé horniny je využívány i ocelové příp. karborundové broky.  

Tryskáním se obrušují měkčí minerální zrna horniny a naopak tvrdé minerály více vystupují, vzniká 

tak zajímavý členitý povrch. 

Pemrlovaný povrch 

Pemrlovaný povrch vznikne po opracování nástrojem zvaným pemrlice (slovensky ‚štokovák‘ což je i 

běžně používaný výraz z kamenické praxe). Jedná se čtyřboké kovové kladivo, na jehož čelní ploše, je 

soustava čtyřbokých jehlanovitých hrotů. Podle vzdálenosti hrotů rozlišujeme pemrlování hrubé až 

velmi jemné. Dříve byl tento povrch realizován výhradně ručně (resp. ručně za použití pneumatických 

nástrojů), současná technologie umožňuje výrobu na kontinuálních linkách. 

Kartáčovaný povrch 

Kartáčovaný povrch je příkladem moderní povrchové úpravy kamene. Vzniká opracování rotujícími 

segmenty se štětinami, které obsahují jemné částice ze syntetického diamantu. Výchozí povrch může 

být tryskaný, opalovaný či např. pemrlovaný, podle požadované „hrubosti“ povrchu. Výsledný povrch 

je velmi příjemný na omak (hladký), ovšem je zachována „členitost“ původního povrchu. 
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Obr. 7. 47. Příklady úprav povrchů dlažebních a obkladových desek libereckého granitu 

(velikost 1 : 10). 
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Obr. 7. 48. Příklady úprav povrchů dlažebních a obkladových desek tanvaldského granitu 

(velikost 1 : 10). 
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Při výběru materiálu pro opravy komunikací, restaurování stávajících, případně pro výstavbu nových 

budov, je třeba brát zřetel na historickou tradici místních poměrů jak architektonických, tak 

přírodních.  

Český přírodní kámen má sice velkou konkurenci jednak v kameni dováženém ze zahraničí, který nás 

okouzluje svou barevností, texturní pestrostí, často i cenovou dostupností, a také v umělém kameni, 

tedy v různých směsích barevných písků nebo betonu (podle toho, o imitaci které horniny se jedná) 

s přídavky různých drtí, speciálních přísad a pojiv. Liberecko je však proslulé těžbou kvalitního 

kamene, který by v urbanistickém plánu města neměl chybět ani v budoucnu.  

7.6 Využití DMR5G pro identifikaci povrchových nehomogenit a struktur 

(I. Dvořák, M. Dostalík) 

 

S nástupem nových technologií se rozšiřují možnosti jejich využití nejen v technických, ale také v 

přírodních vědách. Pro účely analýzy povrchu jsou neocenitelnou pomůckou data, která jsou získána 

leteckým skenováním povrchu pomocí laseru - LIDAR. Jejich přesnost je vysoká a pro účely analýzy 

povrchu a tvorbu odvozených datových vrstev jsou využita upravená data Digitálního modelu reliéfu 

páté generace (DMR5G).  

Rozlišení rastrových vrstev generovaných z upravených dat DMR5G je 0,5 m a výsledkem jsou tak 

různé rastrové vrstvy s velikostí pixelu 0,5 x 0,5 m. To je výhodou především pro studie malých 

územních celků, kdy lze použít analýzu terénu a povrchových struktur s požadovaným vysokým 

rozlišením. 

Základním krokem Lidarové analýzy terénu je tvorba digitálního modelu nadmořských výšek (DEM), 

který slouží jednak jako základní vrstva pro generování 3D modelů vybraných částí území a jednak je 

výchozí vrstvou pro tvorbu odvozených rastrových vrstev. Nejdůležitější z nich je odvozená vrstva 

sklonu terénu a orientace ke světovým stranám. 

Studiem geomorfologie a prostorových tvarů zemského povrchu lze odhalit informace vázané na 

geologickou stavbu území ale také zásahy vniklé lidskou činností. Pomocí vhodně upravené vrstvy 

sklonu terénu lze identifikovat oblasti svahových nestabilit, starých sesuvných oblastí, těžebny a 

terénní úpravy, přesné rozsahy niv a lze analyzovat rozsah záplavových území pro různě nastavenou 

výšku hladiny toků. V neposlední řadě lze také určit charakter a směry tektonických linií, viditelných 

na povrchu. Podrobnou analýzou výškových dat a rozsahu a velikosti povrchových stop po těžbě 

nerostných surovin a stavebních úprav (železniční a silniční zářezy apod.) je také možné provést 

výpočty objemu přemístěného nebo odtěženého materiálu. Jako další možnost využití dat DMR5G je 

generování přesné říční sítě a erozních rýh na území města, včetně vrstevnic. 

Na obr. 7. 49. je příklad zobrazení části území města Liberce metodou sklonu terénu. Pro zobrazení 

bylo zvoleno zbarvení od bílé do černé (sklony 0° jsou bílé a strmé sklony naopak tmavě šedé až 

černé). Výhodou zobrazení pomocí sklonu oproti stínovanému reliéfu terénu je nezávislost na expozici 

ke světlu a neexistence stínů, které mohou zakrýt některé tvary. Výrazně jsou viditelné přechody 

plochých a mírně svažitých míst do strmých poloh. Proto jsou zřetelné rozsahy údolní nivy, výrazně 

vystupují terénní zářezy a erozní rýhy. Jsou tak např. viditelné veškeré terénní úpravy v prostoru 

města. V levé části obrázku je vidět prostor výplavových kuželů na pravém břehu Lužické Nisy. 

Jako další příklad využití podkladových dat DMR5G je uvedena možnost zobrazení profilů libovolnou 

částí terénu (obr. 7. 50.). To může sloužit k lepší identifikaci některých povrchových tvarů a pomoci 

při detailním vyhledávání např. svahových nestabilit (sesuvů). Na povrchu 3D blokového diagramu lze 

zobrazit libovolnou vrstvu jako např. na obr. 7. 51., b, kde byl jako povrch využit sklon terénu obr. 7. 

51a., nebo letecký snímek (připojením WMS služby ČUZK, obr. 7. 51b.).  

Jako poslední příklad je uvedena možnost přesné identifikace (s následnou inventarizací v terénu) 

těžeben a terénních úprav v intravilánu města nebo jeho těsného okolí (obr. 7. 52.) 
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Obr. 7. 49. Příklad znázornění území města Liberce pomocí černobílého zobrazení sklonu terénu 

(DMR5G). 
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Obr. 7. 50. Využití DEM a sklonu terénu ke konstrukci výškového profilu povrchu terénu. 

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 7. 51. a, b. Blokdiagramy (DMR5G) geomorfologie levého břehu Lužické Nisy v centrální části 

Liberce s obnaženým povrchem (a) a s pokryvem (b). 
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Obr. 7. 52. Příklad využití dat DMR5G při identifikaci starých stop po těžbě nerostných surovin a 

svahových nestabilit. 

 

 

 

 

8. Geologická rizika 
 

8.1 Riziko zemětřesení v okolí Liberce 

(J. Klomínský) 

 

Zemětřesení je událost, kdy se velké bloky zemské kůry náhle navzájem pohnou silami deskové 

tektoniky. Tyto bloky Zemské kůry se potkávají na trhlinách nazývané geologické zlomy. Někdy tyto 

bloky po sobě nekloužou hladce. Dochází často ke tření a brzdění těchto pohybů a tak dochází k 

uvolňování tepelné i kinetické energie způsobující chvění zemského povrchu. 
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Obr. 8. 1. Seismicky aktvní zlom s vyznačeným ohniskem zemětřesení (fokus) a jeho epicentren na 

zemském povrchu. 

 

Z hlediska seismického rizika existují tři typy zlomů: aktivní, potenciálně aktivní a neaktivní. 

Seismicky ktivní zlom je zlom podél kterého se odehrál pohyb během posledních 11 000 let a kde lze 

očekávat další pohyb v příštím období 100 let, nebo zlom, který je geology označen jako aktivní. 

Potenciálně seismicky aktivní zlom je zlom, podél kterého nastal pohyb během období čtvrtohor 

před holocénem (11 000 až 2 000 000 lety), nebo který může způsobit otřesy a povrchové popraskání 

znamenající nepřijatelné riziko pro navrhovanou stavbu. 

Seismicky neaktivní zlom je identifikovatelný zlom, který nevykazuje žádné indikace pohybu 

v recentním geologickém období a žádný potenciál pohyb v relativně blízké budoucnosti. 

Riziko přítomnosti zemětřesení v daném území znamená časoprostorové rozložení výskytu 

seizmických jevů uvnitř jeho hranic. Pro posouzení seizmického ohrožení je třeba brát v úvahu i 

zemětřesení s ohnisky v sousedních seizmicky aktivních oblastech, která mohou svými účinky na dané 

území zasahovat. Takovou oblastí je hronovsko-poříčský zlom u Náchoda v sv. Čechách, kde je třeba 

počítat s možností častého výskytu ohniska zemětřesení s intenzitou až 7 stupňů z mezinárodní 

makroseizmické stupnice EMS-98 dvanácti stupňové škály. Tato Intenzita 7 představuje možnost 

mírného poškození budov, jako jsou trhliny v omítce, opadávání střešní krytiny apod. Makroseizmické 

pole otřesů je protaženo podél zmíněného zlomu i do 40 km vzdáleného Liberce, kde se v jeho okolí 

objevují slabší otřesy relativně často.  

Oblast Jizerských hor je pro seizmické ohrožení vyhodnocena v rámci normy ČSN 73 00 36 jako 

potencionálně možná oblast s max. intenzitou do 6° MSK-64, takže předpokládaná max. intenzita by 

byla zaregistrována lidmi uvnitř i vně budov, způsobila by pohyb lehčích i těžších předmětů (např. 

nábytku), poškození omítky, u chatrných staveb trhliny ve zdech, poškození komínů, sesuvy půdy, a 

také změnu v hydrologickém režimu spodních vod. Pro tuto hodnotu intenzity by bylo možné 

očekávat (podle srovnání mezi intenzitou a max. zrychlením) zrychlení do 0,5 ms
–2

. Významnými 

vodiči těchto otřesů je i soustava tektonických zlomů protínající v širokém pásmu geologické podloží 

centra Liberce. Uvedené zlomy byly také vodiči četných žil a vulkanických sopouchů terciérních 

vulkanitů, jejichž subvulkanické formy byly původně mnohem objemově rozsáhlejší.(Klomínský et al. 

2004). 

Zlomy tohoto druhu, délky a směru již dlouho slouží jako vodiče zemětřesných vln ze vzdálenějších 

epicenter (Gränzer 1901b). Jsou to také kolektory prostých i minerálních vod (např. vývěr 

Vratislavické kyselky) včetně výronů CO2  a radonu. Recentní pohyby na geologických zlomech sz.–

jv. směru byly dokumentovány Gränzerem (1901b). Tento autor podrobně popsal účinky zemětřesení, 

které postihlo Liberec a jeho širší okolí 10. ledna 1901. Epicentrum zemětřesení se nacházelo v okolí 

Hronova a Náchoda na hronovsko-poříčském zlomu. Podle Gränzera (1901b) mělo zemětřesení 

v místě epicentra intenzitu M6 v desetistupňové škále. Právě jednou z hypotéz vzniku dilatačních 

zlomů je mechanismus mělkých zemětřesení evokující ve velkém měřítku transport fluid. Tato vesměs 

hydrotermální fluida vyvolávají hydraulické štěpení okolních hornin a jejich výplně. Mnoho pohybů je 

epizodických, takže zlom může přecházet do trhliny, na které není žádný laterální pohyb, ale pouze 

dilatace. Trhliny a trhlinové stádium zlomů se vyznačuje výplní v podobě drtě, přemístěné gravitačně 

z paleopovrchu a okolních stěn (Láznička1988). Podle Sibsonovy klasifikace (1977) jejich výplně 

odpovídají široké škále kataklastických hornin.  
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Obr. 8. 2. Mapa účinků sudetského zemětřesení z 11. ledna 1901 podle Gränzera (1901) v prostoru 

okresu Liberec a Jablonec. 

 

V literatuře je z uvedeného území podrobně popsáno trutnovské zemětřesení o intenzitě 6,5° z 31. 

ledna 1883 s epicentrem v údolí horní Úpy (Laube 1883). V Liberci samotném bylo zemětřesení 

pociťováno také již 17. července 1876 jako slabé vlnění. 6. března 1872 bylo v tomto městě 

pozorováno znovu zemětřesení a podle dochovaných sdělení mělo být zvlášť silné. 

Nejlépe dokumentované je tzv. Sudetské zemětřesení o intenzitě 7 z 10. ledna 1901. Jeho charakter a 

průvodní jevy podrobně popisuje Gränzer (1901b). 10. ledna ve 3. 34 ráno město Liberec postihlo 

zemětřesení, které pocítila většina obyvatel. Bylo doprovázeno temným duněním, jako když vlak 

přejíždí přes most: „Dům se zatřásl v základech, budík a dva svícny tancovaly na mramorové desce 

nočního stolku, obrazy se posunuly a skleněné skříně drnčely. Údery se mi jevily, že probíhají ve 

svislém směru“. Uvedený autor sestavil mapu rozšíření účinků tohoto zemětřesení podle hlášení 
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postižených obcí a měst na ploše cca 45 000km
2
. Na této mapě je vyznačena intenzita a směry pohybu 

zemětřesného vlnění v prostoru širšího okolí města Liberce (obr. 8.1.). 

Německé lidové noviny 11. ledna 1901 napsaly: „Liberec postihla mimořádně vzácná událost – 

zemětřesení. Otřes země nastal včera ráno krátce po 3,30; tento otřes byl tak prudký, že obyvatelé 

různých domů byli vyrušeni ze spánku. Byl vnímán značný téměř 4 vteřiny trvající, vodorovně se šířící 

zemětřesné vlnění, ke kterému se připojily silně otřásající rány doprovázené posouvání obrazů, kývání 

stolů, těžkých skříní a komod, drnčení skel a řinčení porcelánového nádobí v příbornících atd. To byly 

obecně průvodní jevy narušení nočního klidu, které, jak jistě snadno uvěříme, musely mít děsivý vliv 

na nervózní lidi a bázlivé povahy.“ 

„Liberecké noviny“ uvedly, že minulou noc postihlo „naše město krátké, ale silné zemětřesení; otřesy 

země byly pociťovány ráno mezi 3,30 a 3,45. Byly tak intenzivní, že mnoho obyvatel bylo jimi 

probuzeno. V dopoledních hodinách nám naši čtenáři nahlásili různá pozorování. Podle těchto sdělení 

drnčely v domech okna, postele se lehce kývaly, pohyblivé věci se chvěly ještě dlouho po této události. 

Mnoha lidem to připadalo, jako kdyby těžce naložený vůz rychle projížděl ulicí, jiní byli vyrušeni ze 

spánku pořádným smýknutím postele. Tato pozorování byla učiněna též v obcích v blízkém i vzdáleném 

okolí Liberce.“ 

Kromě těchto historických zemětřesení byla zaregistrována slabá seizmická aktivita ve sledované 

oblasti seizmologickými aparaturami v okolí Liberce v roce 1980 o magnitudě 3,1, v roce 1999 sz. od 

Frýdlantu o magnitudě 1,3, v roce 1983 (magnitudo 4,6), v roce 1984 (magnitudo 3,3), v roce 1999 

(magnitudo 2,2), v roce 2003 (magnitudo 1,7) a v roce 2004 (magnitudo 1,7). Toto slabé zemětřesení 

ze dne 5. července 2004 bylo zaregistrováno také seismologickou stanicí Josefův Důl (vzdálenost mezi 

P a S vlnami okolo 9 s) a seizmický záznam je v současné době součástí archivovaných dat z České 

regionální seizmické sítě. Přispěl spolu se signály ostatních seismologických stanic k přesné lokalizaci 

epicentra otřesu (zeměpisné souřadnice 50,5S a 16,1V). V říjnu 2005 se v okolí hronovsko-poříčského 

zlomu vyskytlo zemětřesení o magnitudě 3,3 a slabší maximální magnitudo 1,6 měl i zemětřesný roj v 

počtu 189 otřesů na stejném místě v lednu 2008 (Málek et al. 2008). 

Podrobnější záznamy o seizmických jevech ve sledované oblastí pocházejí z přístrojů instalovaných 

od roku 2003 ve vodárenském tunelu v Bedřichově v Jizerských horách, které evidují jak silná 

vzdálená zemětřesení přirozeného původu (Sumatra), tak regionální zemětřesení i relativně blízké 

otřesy vyvolané odstřely v lomech nebo dolech (obr. 8. 2., 8. 3. a 8. 4.). 

Instalované dilatometry ve stěně bedřichovského vodárenského tunelu sv. od Liberce (Stemberk – 

Košťák 2008) na dvou párech tektonických zlomů krušnohorského (SV–JZ) a sudetského směru (SZ–

JV) zaznamenaly v období 2003–2008 recentní mikroposuny dosahující 0,1 mm v horizontálním i 

vertikálním směru. Posuny registrované (ve čtrnáctidenních intervalech) na poruchách stejného 

tektonického směru jsou synchronní, a proto jsou s vysokou pravděpodobností neotektonického 

původu. Z analýzy postupných posunů v období 2004–2007, kdy uvažujeme součtové pohyby 

místních bloků uvnitř granitového masivu, odpovídají rychlosti posunů podél krušnohorských struktur 

0,22 mm/rok a podél sudetských struktur 0,16 mm/rok. Na všech dilatometrech jsou registrovány 

posuny odpovídající šikmým přesmykům, kdy dochází k nasouvání jižně situovaných bloků na bloky 

severní. Dosavadní charakter posunů odpovídá modelu komprese v přibližně sj. směru s vergencí 

přesmyků (násunů) k S.  
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Obr. 8. 3. 3-D mikroposuny registrované na tektonickém zlomu sudetského (SZ–JV) směru v 

libereckém granitu uvnitř  bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách zaznamenaných 

na dilatometru 881 m od vchodu do tunelu v  období velkého zemětřesení u Sumatry (26. 12. 2004, M 

= 9,3). x – horizontální pohyb napříč poruchou, y – horizontální pohyb podél poruchy, z – vertikální 

pohyb podél poruchy. 
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Obr. 8. 4. Záznam zemětřesení z oblasti Sumatry dne 26. 12. 2004 00:58 UTC na stanici Josefův Důl 

na složkách E (horizontální V–Z), N (horizontální S–J) a Z (vertikální). 
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Obr. 8. 5. Záznam zemětřesení z oblasti Polska - dolu v Lubinu s magnitudem 2.0 dne 21. 7. 2004 

03:50 UTC na stanicích v severních Čechách a na severní Moravě na složkách Z m/s (vertikální). 

Josefův Důl je stanicí BG31. 

 

 

Obr. 8. 6. Pásmo geologického zlomu procházející v šířce cca 50 metrů v sz.–jv. směru stavební jámu 

v centru Liberce u obytné zástavby Na Bídě (lokalita Perštýn). 

Tvar liberecké kotliny je predisponován širokým pásmem geologických zlomů sudetského (sz.–jv.) 

směru značného regionálního dosahu. Nejvýznamnější z nich jsou zlomy šimonovicko-machnínský, 

harcovský a vratislavický. Zlomy tohoto druhu, délky a směru již dlouho slouží jako vodiče 

zemětřesných vln ze vzdálenějších epicenter, např. u Hronova ve východních Čechách. Podle 

dosavadních znalostí lze očekávat maximální účinky zemětřesení na území Liberce v intenzitě stupně 

6 podle 12stupňové makroseizmické stupnice MSK-64. Příkladem těchto zlomů je může být 
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vratislavický zlom, který byl obnažen u vratislavického pivovaru jako 100 m široké pásmo drcení 

okolní liberecké žuly, kterou proráží několik melafyrových žil o mocnosti od 0,5 do 5 metrů 

s doprovodem hydrotermálního křemene a křemen-hematitové mineralizace. Další obdobné zlomy 

sloužily k výstupu drobných čedičových sopouchů i hydrotermální vody (vratislavická kyselka). Tyto 

zlomové struktury jsou protínány zlomy krušnohorského (sv.–jz.) směru, podél nichž pronikaly žíly 

vulkanitů (polzenitů), příbuzné tzv. „čertovým zdím“ v oblasti české křídové tabule až do prostoru 

Liberce z hloubky asi 100 km pod dnešním povrchem. 

 

Obr. 8. 7. Příklady tektonických brekcií tvořených úlomky melafyru, žilného křemene, okolního granitu 

a jemnozrnným hematitem bohatým tmelem ve výplních vratislavického zlomu.  

 

Opatření pro sanaci seizmicky aktivních geologických zlomů podle ekologie, inženýrské 

geologie a stavebního inženýrství 

 

1. Plánování využití krajiny  

Eliminace území s potenciálem povrchových zlomových trhlin. Lidská obydlí by neměly 

být stavena nad aktivními zlomy 

Liniově stavby jako mosty, tunely, potrubí, se často nemohou vyhnout geologickým 

zlomům a tak otázka ohrožení jejich stability účinky seizmické aktivních zlomů často 

kulminuje do vědecky neřešitelných problémů. 

2. Inženýrská geologie 

Identifikace primárních zlomů 

Stanovení pozice zlomů v podzemí 

Určení velikosti a typu potenciálního posunu zlomu 
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3. Geotechnické inženýrství 

Konstrukce duktilní výplně zeminy k omezení posunu na zlomu 

Instalace povrchové výztuhy 

Použití izolačních vrstev k oddělení pohybů hornin v základech staveb 

Báze všech základů staveb by měly být v jedné rovině 

Eliminace všech výčnělků, které by mohly sloužit jako zámky budovy do podloží 

Umístění kompresivních materiálů kolem základových stěn  

4. Stavební inženýrství 

Design silných a duktilních základů v podobě větší mocnosti a zesílení základů staveb 

Eliminace pilotů stavby v skalním podkladu 

Design flexibilní stavby s isolačními spoji 

Instalace přemostění seizmicky aktivních zlomů 

 

Víte, nad čím budete bydlet? 

Je vždy lepší, když dopředu víte, nad jakým podložím budete stavět, kolik tam máte hlíny (zvětralin, 

sedimentů), kde začíná skála, kam nejlépe umístit studnu a jak hlubokou, o archeologickém průzkumu 

před zahájením stavby nemluvě. V poddolovaných oblastech je hloubkový průzkum povinný, v 

ostatních případech (kromě archeologie) záleží jen na vás. Pokud stavíte na rovných štěrkovitých 

plochách našich nížin, tak to asi bude bez problémů, i tam se může vyskytnout zapomenutý sklep, 

třeba z minulého století nebo nějaká nevybuchlá munice, pokud oblast byla za války bombardována. 

Může tam být ale i geologický zlom, který není zaznamenán na geologických mapách. 

Georadar (v anglofonní oblasti GPR – ground penetrating radar) je metoda založená na principu 

vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů (frekvence řádově stovky MHz až jednotky 

GHz) do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odrazů od překážek. Dosah georadaru 

dle geologického prostředí činí až 15 m. Metoda je dnes již standardně využívaná k lokalizaci 

nehomogenit v zemním prostředí (archeologické průzkumy, vyhledávání polohy potrubí apod.), dále 

k lokalizaci dutin za stěnami a ostěním tunelů, chodeb a geologických struktur a nehomogenit při 

představebním průzkumu. 

Na svazích skalnatých kopců je to již něco jiného, ty jsou většinou pokryty vrstvami hlín a jílů. 

Vlivem silných dešťů může pak dojít k sesuvům. I když stavíte na zdánlivé rovině, mohou tam být 

spodní vrstvy rozvolněné a ty se pak vlivem vodních srážek pomalu posouvají. Na domech se objevují 

trhliny, zdánlivě bez jakékoliv příčiny. Obrázek 8. 7a. zachycuje situaci naprosto nevhodnou pro 

jakoukoliv stavbu. I když nahoře je rovina, spodní jílovité vrstvy mají velký sklon a pokud mezi ně a 

skálu pronikne voda, dají se do pohybu, někdy jen pár centimetrů, někdy to jsou metry. Nad kluznou 

plochou (žluté šipky) je již vidět potrhaná vrstva. 

http://georadar.rtg-tengler.cz/geologicky-zlom-u-sobotky
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                         A                                     B                               C 

Obr. 8. 8. Představební průzkumy pomocí georadaru. A – profil územím ohroženým sesuvem, B -– 

profil napříč geologickým zlomem, C - profil horizontálními vrstvami sedimentů, které nemají žádné 

svislé pukliny, jsou velmi stabilní a vhodné pro jakoukoliv stavbu. 

Geologických zlomů a puklin je ve skalním podloží velké množství, některé malé, jiné větší. Podél 

těchto trhlin mohou být bloky skal stále v pohybu, i když někdy ve zcela malém. Pokud si však můžete 

vybrat, je lépe dům postavit o 5 m dále, než přímo nad takovým vertikálním zlomem, který sahá na 

uvedeném příkladu do hloubky do více než 200 m a dosahuje délky několika set metrů. Naopak velmi 

stabilní a vhodné pro jakoukoliv stavbu jsou vodorovně zvrstvené sedimenty, které nemají žádné 

svislé pukliny (obr. 8. 7c.). 

8.2 Geologické bariéry a skalní nestabilita v prostoru Liberce 

(I. Dvořák, J. Klomínský, J. Šrek) 

 

Geologie Liberce a jeho blízkého okolí podmiňuje možné vlivy na obyvatele z hlediska výskytu 

přírodních rizik a bariér a zároveň existenci podmínek pro vlastní budoucí rozvoj města – geologický 

potenciál Liberce. Nejdůležitějším z hlediska projevů geologických faktorů je výskyt granitů v 

intravilánu města a kontrast s geologickými podmínkami na západě městské aglomerace (krystalinické 

horniny sv. svahů Ještědského hřbetu částečně překryté svahovinami, s výskytem říčních teras a 

sprašových sedimentů).  

Vlivy, kterými se projevuje horninové prostředí Liberce, se dají rozdělit do 3 skupin podle jejich 

dopadů na obyvatelstvo. Zároveň je ale potřebné vzít v úvahu i projevy lidské činnosti na samotné 

horninové prostředí. I vlivem lidských aktivit dochází ke změně vlastností prostředí a tak zpětně 

působí člověk i na vlastní město a prostředí, kde žije. Geologické prostředí lze rozdělit do skupin na 

geologický potenciál, geologické bariéry a geologická rizika. 

 

 

Geologický potenciál města Liberce a okolí:  
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- nerostné suroviny dnes již netěžené (cihlářské suroviny, železné rudy, lignit, stavební a dekorační 

kámen), jediný činný lom na stavební a dekorační kámen je dnes v Ruprechticích, 

- geotermální energie krkonošsko – jizerského masivu, která však bude vyžadovat podrobnější studium 

možností jejího budoucího využití, 

- výskyt granitu na území města (stavební surovina), 

- zdroje vody : 

a) zvodnělé kvartérní sedimenty (oblast Karlov – Machnín představuje důležité jímací území 

libereckého vodovodu), 

 b) horniny krystalinika na svazích Ještědského hřbetu (studny a jímky na svazích a úpatích svahů - 

dříve hlavní zdroj pitné vody),  

c) oblast krkonošsko –jizerského granitového masivu (geologické zlomy sudeckého směru. – 

vratislavská kyselka). 

Geologické bariéry města Liberce a okolí: 

- většina území městal eží na granitu, což sebou nese zvýšené náklady při zakládání větších staveb, 

- systém zlomů slouží mnohdy jako místa zvodnění a odvodnění (výskyt mnoha pramenů a pramenišť 

právě v místech jam a lomů na poruchách a zlomech), 

- podzemní prostory Liberce (náhony, stoky, zatrubněné potoky, kanalizace, septiky a žumpy, 

kolektory, tunely, protiletecké kryty).  

 

Obr. 8. 9. Území kontaminovaná a poškozená lidskou činností. 

 

Geologická rizika v Liberci a jeho okolí:  
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- záplavové oblasti podél Lužické Nisy a jejích přítoků, hrozba bleskových záplav, 

- liberecký granit – vyšší hodnoty koncentrací přirozených radionuklidů (K,U,Th). Důsledkem je 

zvýšené radonové riziko především v oblastech zlomů a jejich křížení, kde může dojít ke zvýšení 

koncentrace výskytu půdního radonu vzhledem k vyšší průchodnosti zlomových pásem oproti pevné 

hornině (granit), 

- intenzivní rozpukání granitového tělesa – systém zlomů sudetského a krušnohorského typu 

(seizmicita). Problematickým místem mohou být linie zlomů jak pro riziko zesílení seizmických vln 

interferencí (změna reologických vlastností na přechodu granit – zlom). Každý bod na ploše rozhraní 

je novým zdrojem šíření seizmických vln všemi směry. Navíc na ploše přechodu dochází k odrazům 

vln. To vše může mít za následek nepředvídatelné zesílení seizmických vln právě podél zlomů a může 

také docházet ke zdánlivému šíření vln právě podél zlomů. Stejný efekt se může uplatnit při vzniku 

rizika zesílení umělých otřesů vyvolaných těžbou granitu nebo těžkou nákladní dopravou. V současné 

době probíhá částečné sledování seizmického zatížení v okolí lomu Ruprechtice, které vyvolávají 

trhací práce, pomocí nichž těžba v lomu z velké části probíhá. Vzhledem k malému počtu měření 

zatím nelze vyvozovat detailnější závěry. Zcela zjevně se však ukazuje velká závislost na strmých 

poruchových pásmech sv.–jz. směru, které protínají vlastní ložisko a rozdělují ho na bloky 

technologicky vhodné suroviny (lomy Lednice, Wagner I, Wagner II). Tento systém je shodný se 

směrem puklin Q (ty jsou obecně výraznějšími „vodiči“ seizmicity oproti puklinám S). Na SV pak 

ložisko omezuje poruchové pásmo podobného charakteru směru SZ–JV (tedy přibližně kolmý směr). 

Tyto pásma zřejmě umožňují přenos seizmických vln na delší vzdálenost, než by např. předpokládala 

ČSN 730040 (Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva). Jako významné se 

rovněž jeví i situování odstřelu k pozici systému primárních puklin masivu S a Q. 

- sedimentární nezpevněné horniny a relikty teras v z. části města – možné riziko svahových 

pohybů při nevhodných stavebních úpravách terénu, 

- opuštěné těžebny a lomy – zde hrozí opady stěn a skalní řícení masivních bloků hornin. 

 

 

Obr. 8. 10. Skalní zřícení stěny opuštěného lomu v libereckém granitu u čerpací stanice OMV na ulici 

Dr. M. Horákové.  

Ke skalnímu řícení, které mělo přímý dopad na provoz čerpací stanice, došlo během měsíce března 

2010. V ulici Dr. M. Horákové v bývalém lomu B. Linkeho došlo k pádu horniny do těsné blízkosti 
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budovy (obr. 8. 9.). Sesuv skalního bloku po strmé puklině (nedatováno) je patrný v jednom 

z opuštěných lomů ve Vesci (nad průmyslovými objekty v České ulici). Dále byl zaznamenán pád 

(2015) horniny v jednom z opuštěných lomů na Nové Rudě, ve kterém je dnes situován rodinný dům. 

Jako rizikové místa lze zřejmě označit i další lokality opuštěných lomů v ulici Dr. M. Horákové. Stěny 

lomů jsou sice sanovány od náletových dřevin, ovšem jinak nejsou nijak zajištěny. V budoucnu by zde 

mohlo hrozit řízení skalních bloků zejména po šikmo uložených puklinách. Rovněž se v některých 

místech uplatňuje výrazné lokální zvětrávání granitu a vznik převisů v opuštěných stěnových lomech. 

8.3 Koncentrace stopových prvků v půdách a jejich vztah k horninovému 

podloží. 

Pro možnost posouzení vlivu chemického složení podložních hornin na obsahy prvků v půdách byly 

z prací pracovníků SKZÚZ Brno převzaty obsahy rizikových prvků v zemědělských půdách a kriteria 

jejich hodnocení. Hranice hodnot pozadí sledovaných prvků představují hraniční hodnoty běžných 

nezatížených půd, při jejichž překročení je půda považována za kontaminovanou s výjimkou 

geochemických anomálií. Maximálně přípustné (limitní) hodnoty představují mezní hodnoty obsahů 

prvků, při jejichž překročení vzniká riziko vstupu těchto prvků do potravinového řetězce, nebo 

představuje ohrožení dalších složek životního prostředí. Obsah rizikových prvků v půdách (mg.kg
-1

) 

byl stanoven v jednotném výluhu 2 M HNO3 (při poměru půda : vyluhovadlo 1 : 10) v mineralizátu 

vzorku optickou spektrometrií nebo metodou AAS. 

Půdy odebrané na studovaném území (57 vzorků půd) patří převážně do střední kategorie (typ 2), 

přibližně třetina vzorků spadá do kategorie půd lehkých (typ 1) - jde zejména o půdy v katastrech 

Krásná Studánka, Stráž n. Nisou, Kunratice u Liberce, Starý Harcov a Ruprechtice. Hodnoty pH 

stanovené v půdách se pohybují od 4,0 (v okolí Horní Suché, Vratislavic n/N, Kunratic u Liberce, 

Krásné Studánky a Bedřichova) do 7,0 s průměrnými hodnotami okolo 5,8–6,0. Z rizikových prvků a 

těžkých kovů nebyly sledovány Mo, částečně též As. Půdy v oblasti katastrů Krásná Studánka a Stráž 

n. Nisou  mají obsahy Be, někdy i Pb a Hg nad hranicí hodnot pozadí těchto prvků. Podobná situace 

byla zjištěna ve studovaných půdách z okolí Lukášova a Kunratic u Liberce. Půdy v katastrech Starý 

Harcov, Ruprechtice a Doubí u Liberce mají zvýšené obsahy Pb a nadlimitní hodnoty Cd. Zvýšené 

obsahy Be, Cd a pravděpodobně i Pb souvisí s větší mobilitou těchto prvků v kyselejším prostředí. 

Zvýšené koncentrace Be, Cd, Hg a Zn (nad hodnoty pozadí) a nadlimitní obsahy As, někdy i Cu a Pb 

byly nalezeny v půdách  katastru Růžodol a okolí Františkova u Liberce. Vzhledem k tomu, že se tyto 

prvky s výjimkou As a do určité míry i Be nevyskytují v horninovém podloží v anomálním množství 

(koncentrace stopových prvků tab. 8. 2.), mají zvýšené koncentrace některých prvků v půdách, 

zejména Pb a Cu antropogenní původ (tradiční sklářská a textilní výroba, odpady z dalších 

průmyslových podniků). 

Geochemie půdního pokryvu v prostoru města - příklad z území geologické mapy listu 

Raspenava  

(V. Pecina) 

 

Na území základní geologické mapy 1 : 25 000 Liberec nebylo dosud provedeno environmentálně-

geochemické mapování, a proto jsou v dalším textu uvedeny výsledky toho výzkumu ze sousedního 

území základní geologické mapy listu Raspenava, kde se vyskytují obdobné geologické jednotky. 

Metodika tohoto druhu mapování může podle požadavku Magistrátu aplikována i na území města 

Liberce. 

Celé území listu Raspenava v měřítku 1 : 25 000 bylo pokryto regionálním environmentálně-

geochemickým mapováním svrchního půdního pokryvu. Environmentálně-geochemické mapování 

bylo provedeno podle metodiky vypracované pracovní skupinou FOREGS. v měřítku 1 :  25 000. 

Mapované území bylo rozděleno na čtverce o velikosti 2 × 2 km. Každý čtverec byl charakterizován 

dvěma odběrovými místy. Na těchto odběrových místech byl po odstranění rostlinných zbytků 

odebrán kompozitní vzorek svrchního půdního horizontu (tzv. „topsoilu“) z hloubky 0 až 3 cm. 

Kompozitní vzorek byl připraven kvartováním půdního substrátu odebraného v rozích a ve středu 
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čtverce o hraně 25 m. Na vybraných lokalitách v základním čtverci 2 × 2 km byl odebrán kontrolní 

kompozitní vzorek půdy z hloubky 15–25 cm. Vzorky hlubšího půdního horizontu jsou 

v dokumentačním deníku arbitrárně označeny symbolem B. Při odběrech byl brán zřetel na 

geologickou stavbu území listů tak, aby vzorky půd byly odebrány nad každým více rozšířeným 

horninovým typem. Vzorky z hlubšího horizontu byly rovněž odebírány tak, aby byl reprezentován 

každý významnější horninový typ. Přehled počtu odebraných vzorků půd na listu Raspenava je uveden 

v tabulce  8. 1. a přehledná skica odběrových míst vzorků půd je uvedena na obr. 8.10. Celková 

hmotnost odebíraných půdních vzorků činila cca ½ až 1 kg. Po vysušení v sušičce při teplotě 40 °C 

byly kompozitní vzorky půd sítovány na plastikových sítech. Pro sítování byla použita silonová 

tkanina o velikosti oka 0,2 mm. Frakce pod 0,2 mm byla dále sítována na analytickou jemnost (< 

0,063 mm). 

Analýzy pH půdního výluhu, hlavní a stopových prvků Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K, Be a Cd Cr, Cu, 

Zn, Mo, Sn, Pb, As, Hg, P, Stot. byly provedeny v centrálních laboratořích České geologické služby 

v Praze. 

 

Obr. 8. 11. Mapa izolinií hodnot indexu CIP na listu mapy 1 : 25 000 Raspenava (03-141). Distribuce 

hodnot je znázorněna v krabicovém diagramu. Černé body označují místa odběrů vzorků. 1 – kvartér, 

2 – terciérní vulkanity, 3 – krkonošsko-jizerský kompozitní masiv, krkonošsko-jizerské krystalinikum: 4 

– prevariské (meta)granitoidy a ortoruly, 5 – metasedimenty. 
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Tabulka 8.1. Množství vzorků překračující maximálně přípustné hodnoty pro půdy české republiky na 

mapovaném území listu 1 : 25 00 Raspenava (03-141). počet vzorků: 58. maximálně přípustné obsahy 

v české republice podle vyhlášky č. 13 ministerstva životního prostředí České republiky z 29. 12. 1993.  

prvek 
maximální přípustné hodnoty 

v České republice (v ppm) 

množství půdních vzorků přesahujících maximálně přípustné 

množství z celkového množství odebraných vzorků (v %) 

 lehké půdy ostatní půdy lehké půdy ostatní půdy 

As 30 30 29,2 29,1 

Cr 100 200 0,0 1,7 

Cu 60 100 0,0 0,0 

Hg 0,6 0,8 1,7 0,0 

Pb 100 140 44,7 27,5 

Zn 130 200 5,2 1,7 

 

Výsledky regionálního environmentálně-geochemického mapování na listu Raspenava lze shrnout do 

následujících bodů: 

1. Výsledky studia pH půdního výluhu ukázaly, že půdy mají většinou mírně až více kyselý charakter. 

Pouze na několika odběrových bodech překračují hodnotu pH 6,0, přičemž hodnota mediánu pro 

svrchní i spodní horizont se pohybuje okolo pH 3,80. 

2. Na listu Raspenava je možné uvažovat o určitém rozsahu kontaminace půd zjištěném 

environmentálně-geochemickým mapováním především v případě rozsáhlejších oblastí zvýšených 

hodnot indexu CIP ssz. a jjv. od Oldřichova v Hájích, které je způsobeno zvýšenými až vysokými 

obsahy As, Hg a Pb a částečně Zn a Cu. Zjištěné zvýšené hodnoty indexu CIP na osamocených 

dokumentačních bodech RW750 v. od Oldřichova v Hájích a RW735 j. od Raspenavy jsou způsobeny 

zvýšenými obsahy As, Hg a Pb a částečně Cu. Z hlediska maximálně přípustných obsahů těžkých 

kovů v půdách podle vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR z 29. 12. 1993 lehké půdy na 

listu Raspenava překračují limitní hodnoty výrazně u olova a arzénu, méně u zinku a ojediněle u rtuti. 

Ostatní půdy překračují limity dané vyhlášky výrazněji pro arzén a olovo a ojediněle pro chrom a 

zinek. Distribuce železa, manganu, hořčíku, draslíku, hliníku a vápníku potom odráží geochemickou 

variabilitu ve složení půd. 

8.4 Radonové riziko 

Uran je jednou z hlavních složek úrovně radioaktivity v prostoru města, s kterou úzce souvisí i výskyt 

radioaktivního plynu radonu. Tento plyn proniká na povrch i podél zlomů vyplněných 

neradioaktivními horninami. Radon zřejmě produkuje i liberecký i jizerský granit. Tyto horniny 

v průměru obsahují podle Jelińského (1965) až přes 12 g/t uranu, 25 g/t thoria a 4,5% K2O (s obsahem 

radioaktivního izotopu draslíku
40 

). Proto nejsou tyto granity vhodné pro interiéry obytných domů. 

V bedřichovském vodárenském tunelu (obr. 8.11.) na stěnách jizerského granitu dokonce dnes 

krystaluje karbonát – schrőckingerit obsahující cca 22% uranu (Klomínský et al. 2005). 

Radon je plyn o vyšší hustotě než vzduch, a proto se  často hromadí ve sklepních prostorách městské 

zástavby. Podle bodového měření je v účelové geologické mapě Liberce vyznačen vysoký, střední 

a nízký stupeň rizika přítomnosti radonu v různých částech Liberce.  
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Obr. 8.12. Krystaly schrőckingeritu  (zelený) a povlaky uranonosného opálu (bílý) na povrchu 

jizerského granitu z bedřichovského vodárenského tunelu. 

8.5 Radioaktivní spad 

Plošná aktivita cesia 
137

Cs a podíl dávkového příkonu 
137

Cs na sumárním dávkovém 

příkonu záření gama 

Nové radiometrické mapování umělých radionuklidů na území ČR v širokém prostoru kolem města 

Liberce (Dědáček et al. (2005) poskytlo údaje o plošné aktivitě cesia 
137

Cs jako převažující součásti 

měřitelného spadu, jehož hlavním zdrojem byla havárie jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu 

v roce 1986. Území Liberecka nebylo tehdy postiženo vysokými dávkami tohoto spadu, proto ani 

v letech 2004 a 2005 zde nebyly zaznamenány výrazné plošné anomálie tohoto isotopu cesia (Dědáček 

et al. 2005). Územím s nejnižšími hodnotami (již na hranici detekce), tj. s velkou četností plošných 

aktivit okolo 1 kBq/m
2
, je prostor v západním „stínu“ Jizerských hor mezi údolím Lužické Nisy a 

polskou státní hranicí na severu (obr. 8.12.). Podle Dědáčka et al. (2005) je residuum spadu 
137

Cs na 

Liberecku velmi nízké a na převážné většině území představuje menší podíl než 8% ze sumárního 

dávkového příkonu záření gama (obr. 8.13). 
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Obr. 8. 13. Plošná aktivita cesia 
137

Cs v kBq/m
2
 (Dědáček et al. 2005). 

 

Obr. 8. 14. Podíl dávkového příkonu 
137

Cs na sumárním dávkovém příkonu záření gama v % (Dědáček 

et al. 2005). 
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8.6. Model zátopového území Lužické Nisy v prostoru města Liberce 

(T. Štor, J. Klomínský) 

 

 

Obr. 8. 15. Model zátopového území Lužické Nisy v prostoru města. Digitální báze 

vodohospodářských dat spravovanou Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v měřítku 1 : 

10 000 (DIBAVOD). 

Páteří geologické mapy města Liberce je řeka Lužická Nisa. Její řečiště rozděluje v diagonálním 

směru celé území na v. část vyplněnou výchozy a odkryvy libereckého granitu a z. část tvořenou svahy 

ještědského hřbetu a pánevní depresí vyplněnou terciérními a kvartérními sedimenty. Řečiště Lužické 

Nisy svojí orientací koryta sleduje základní směry tektonické sítě sudetského směru (sz.–jv.). Tato 

skutečnost může souviset s výskytem křížení hlavních os výše zmíněných tektonických linií, které jsou 

doprovázeny širokými zónami hluboce zvětralého libereckého granitu podléhající selektivní říční 

eroze. 

Geologické podloží města Liberce má vliv také na celkovou schopnost saturace potencionálních 

přívalových srážek. Zvětralá přípovrchová vrstva v sv. části listu o mocnosti pohybující se nejčastěji 

v rozmezí 4–11 m je pravděpodobně schopna pohltit větší množství dešťových srážek než kvartérní 

sedimenty na svazích ještědského hřbetu tvořené při povrchu často písčitým jílem a jílovitým pískem, 

které mají relativně malou schopnost zadržet náhlý příval dešťových srážek ve větším množství. 

V místech městské zástavby se tento rozdíl v propustnosti ovšem výrazně snižuje. Ačkoli je dnes 
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současný tok v Liberci z větší části regulován, na některých místech je ještě zachována původní 

svrchně holocenní niva s typicky meandrujícím tokem. 

Přestože Lužická Nisa teče na některých místech již na nezvětralé vrstvě zdravého skalního podkladu, 

je velmi pravděpodobné, že v minulosti tomu tak nebylo a vrstva eluvia a případných kvartérních a 

terciérních uloženin byla odplavena během posledních pár tisíců let (svrchního holocénu). 

Řečiště Lužické Nisy částečně sleduje základní směry tektonické sítě sudetského (sz.–jv.) a 

krušnohorského směru (sv.–jz.). Ačkoli se tektonické pohyby pravděpodobně nepodílely na rychlosti 

zařezávání jejího toku, tektono-sedimentární výplň mezi zlomy a zároveň křehké porušení hornin 

v blízkosti zlomů způsobilo rychlejší erozi a zároveň zařezávání řeky. Určitý vliv tektonicky 

porušeného podloží na rychlost zařezávání toku ukazuje také obr. 8. 14. 

Ačkoli je na zájmovém území celkový trend spádové křivky v rovnováze, jsou patrné dílčí odezvy 

v rychlosti eroze v blízkosti tektonicky porušených zón. V současné době je říční eroze stejně rychlá 

jako rychlost ukládání nových sedimentů. Z velké části k tomu ovšem přispívá antropogenní regulace 

toku. 

V mapě Liberce je zaznamenána oblast pravděpodobné záplavy v případě stoleté vody. Pokud nedojde 

k neočekávaným vnějším činitelům jako například protržení hráze, vytvoření umělé ucpávky 

(Dětřichov–Heřmanice 2011) apod., odtoková síť města by měla nápor neočekávaných přívalových 

srážek zachytit a odvést dále po proudu mimo město.  

 

Obr.8. 16. Výškový profil řečištěm Lužiské Nisy v městě Liberci (převýšení 1 : 10).V místech křížení 

toku se zlomy je v širším okolí patrná odezva v rychlosti eroze toku.  
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9. GIS vrstvy v informačním systému urbanistické geologie 

města 

(O. Petyniak)  

 

GIS je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Ta jsou 

charakteristická svou prostorovou složkou, která jednoznačně určuje jejich geografickou polohu 

pomocí souřadnic. Bývají také nazývány jako geodata.  

Prostorová data použitá v mapě Urbanistické geologie města Liberce jsou kompilací různých datových 

zdrojů pocházejících převážně z databází České geologické služby (ČGS). V menší míře byla 

vytvářena primární geodata, případně převzatá z jiných institucí. Data tematicky klasifikovaná do 

jednotlivých datových sad byla uložena v rozsahu zájmového území ve formátu Esri souborové 

geodatabáze. Většina dat byla dále upravována za účelem poskytnutí srozumitelnější interpretace 

informací cílovému (laickému) uživateli, např. úpravy pro potřeby daného měřítka, reambulace pro 

zajištění aktuálnosti údajů. Všechna data jsou uložena v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak 

East North (EPSG: 5514). 

 

 

Obr. 9. 1. Schéma datového modelu geodatabáze urbanistické geologie. 

Základem geodatabáze urbanistické geologie města Liberce je datová sada geologického podloží, která 

se skládá z těchto tříd prvků: tektonické linie, hranice geologických jednotek, plocha geologických 

jednotek a vztažný bod geologické jednotky. Tato data byla převzata ze Základní geologické mapy 1 : 

25 000 Klomínský et al. (2004) a následně upravována pro potřeby měřítka 1 : 13 000. V rámci 

generalizace byly sloučeny jednotky fluviálních jílovitopísčitých až písčitých hlín, místy písčité štěrky 
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s deluviofluviálními písčitojílovitými až písčitými hlínami (sloučeno do položky č. 2 v legendě mapy) 

a hlinitokamenité sedimenty výplavových kuželů s fluviálními písčitými štěrky (sloučeno do položky 

č. 5). Následovalo vytvoření nových definic názvu agregovaných jednotek srozumitelných laické 

veřejnosti (viz názvy jednotek v legendě mapy) a kartografické úpravy hranic geologických jednotek 

většímu měřítku (vyhlazení). Byla aktualizována data pro lokality, kde došlo k získání nových 

poznatků (např. objev žíly melafyru u železniční trati s. od hlavního nádraží nebo zpřesnění situace u 

odvalu lomu Ruprechtice). Nakonec bylo provedeno doplnění tektonických linií podle mapového 

schématu č. 1 (obr. 7. 6.), převážně v jv.–sz. směru. 

Tři geologicky významné lokality, které se nachází v zájmovém území, pochází z Databáze 

významných geologických lokalit ČGS. Viz kapitola 14.  

Ve vrtné databázi ČGS se v zájmovém území nachází 4336 geotechnických a hydrogeologických vrtů. 

Pomocí nástroje Point Density byl v  ArcGIS for Desktop vypočítán rastr hustoty bodů na ploše 1 ha 

(obr. 7.4.). Třída prvků hydrogeologických vrtů představuje 87 položek s údajem o dosažené hloubce, 

hornině, názvu vrtu a vydatnosti zdroje podzemní vody v l . s
-1

. Podrobně o vrtech v kapitole 16.  

Data bodového měření radonu pochází z radonové databáze ČGS (stav k roku 2011). Geofyzikální 

charakteristikou a radonovým rizikem se zabývá kapitola 6. 

Geofyzikální data koncentrace uranu v zájmovém území byla převedena do vektorové podoby podle 

mapy Leteckého geofyzikálního mapování 2004 – 2005 (Dědáček et al. 2005). 

Data záplavového území stoletého průtoku Q100 pochází z Digitální báze vodohospodářských dat 

spravovanou Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v měřítku 1 : 10 000 (DIBAVOD). 

Záplavové území je stanoveno podle Vodního zákona (č. 254/2001 Sb.  

Lomy a prameny v zájmovém území jsou reprezentovány bodovou a liniovou třídou prvků a jsou 

výstupem mapování spoluautorů V. Bělohradského a J. Šreka. Bodová třída prvků výchozů a 

stavebních odkryvů byla mapována V. Bělohradským. Tématem se zabývá kapitola 10 a 12. 

Třída prvků se vstupy do podzemních objektů byla vytvořena vektorizací dat zjištěných I. Rousem. 

Podrobně se tématem zabývá kapitola 13. 

Hranice místních částí Liberce, použité jako součást topografického podkladu mapových schémat, 

jsou převzaté z databáze ArcČR 500 3.1. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace 

o České republice. Data vznikla ve spolupráci Arcdata Praha, s. r. o., Zeměměřického úřadu a Českého 

statistického úřadu a jsou zdarma dostupná. 

Jako topografický podklad pro mapová schémata v měřítku 1 : 66 000 byla použita redukovaná 

rastrová podoba Základní mapy ČR 1 : 50 000 (bloky budov, železniční a silniční síť). Topografický 

podklad mapy v měřítku 1 : 13 000 dodala společnost Žaket a vychází z plánu města vydaného toutéž 

společností. Vlastní data tohoto podkladu byla převzata ze Základní báze geografických dat 

(ZABAGED) spravované Zeměměřičským úřadem. 

V této modelové studii byly zpracovávány také následující zdroje prostorových dat: 

Data leteckého laserového skenování ČR (Lidar) ve formě Digitálního modelu reliéfu 5. generace 

(DMR 5G) byla použita pro analýzy morfologie v kapitolách 17 a 18. Poskytovatelem dat je ČÚZK. 

Výškový profil koryta Lužické Nisy byl vytvořen kombinací dat DIBAVOD a DMR 5G.  

Data pro mapu zemětřesení z roku 1901 byla získána vektorizací části původní mapy (Gränzer, 1901).  

Schéma IG rajonů v kapitole 9 bylo odvozeno z Geologické mapy města Liberce 1 : 13 000.  
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