
základě zdejších hliníkem bohatých metasedimentů dělat
žádné závěry. Ložiskově má surovina po úpravě vyhovu-
jící parametry, pokud jde o podíly Al2O3. Jsou však čás-
tečně devalvovány vyššími obsahy Fe a v mineralogic-
kém ohledu i přítomností nevítaných příměsných
minerálů, jmenovitě slíd. Ještě závažnějšími negativními
faktory jsou jednak relativně malý rozsah potenciálního
ložiska, jednak případnou těžbou vyvolaný environmen-
tálně nevítaný zásah do krajinné morfologie i ohrožení
hvězdárny na vrcholu kopce. Přesto však v obecné rovině
lze studované výskyty i v ekonomických ohledech poklá-
dat za inspirativní.
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Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
a recentní aktivita jejich tektonické sítě v bedřichovském tunelu v Jizerských horách

Architecture of Krkonoše-Jizera Composite Massif granites and recent activity
of their tectonic network in the Bedřichov tunnel in Jizerské hory Mts.
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Abstract: The Bedřichov tunnel, which has been studied in length
of 6 km, penetrates both granites of the Jizera and Liberec types of
the Krkonoše-Jizera Composite Massif. Magmatic structures in
granites are represented by mostly planar schlieren, magmatic
folds and gravity-dependent structures. Two most prominent set
of joints (in terms of joint abundance) displays an orientation
of 22–55/70–90° SE and 120–150/75–90° NE. The sum of
the microdisplacement velocities inside the granite massif in
2004–2008 amounted to 0.22mm/yr along the NE-SW faults and

0.16 mm/yr along the NW-SE faults. The character of the dis-
placement movement corresponds to the compression stress
model in an approximately N-S direction with north-verging
over-thrusting. The coatings of supergenous radioactive minerals
on the tunnel walls are products of the recent water-rock interac-
tion along fractures originated in Jizera granite after the tunnel ex-
cavation.

Vodárenské tunely v Jizerských horách (obr. 1) patří v celé
oblasti Českého masivu mezi unikátní geologické profily
v z. části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
(KJKM). Tunely v Bedřichově byly zejména na základě je-
jich délkového rozsahu (celkem 6,6 km) a technického pro-
vedení (kombinace vrtané a střílené technologie ražby)
v poslední době zkoumány jako příklad industriálního ana-
logu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (Klomín-
ský, ed. 2003, 2005, 2008), neboť jejich obnažené stěny
umožňují detailní muldisciplinární (geologický, geofyzi-
kální, geochemický, izotopický, mineralogický, biologic-
ký a hydrogeologický) výzkum. Parametry tunelu jsou vel-
mi příznivé i k dlouhodobému pozorování a monitoringu
recentního chování granitového masivu zejména v podobě
registrovatelných mikroposunů a procesů jeho interakce
s hydrosférou za vzniku supergenních radioaktivních
minerálů. Získané výsledky mají praktický význam pro
posouzení optimálního směru orientace tunelu ve vztahu
k celkové anizotropii granitu a ke stupni jeho poškození bě-
hem ražby metodou EDZ (Excavation Demaged Zone)
v bezprostředním okolí stěny tunelu.
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Bedřichovský tunel se nachází ca
5 km na SV od Liberce na jv. okraji
Bedřichova v Jizerských horách (obr.
1). Skládá se ze dvou různě dlouhých
úseků, kterými prochází potrubí přivá-
dějící vodu z přehrady Josefův Důl do
úpravny pitné vody v Bedřichově (tunel
A) a dopravující upravenou vodu do vo-
dojemu na okraji Liberce (tunel B). Oba
úseky tunelu o celkové délce ca 6500
metrů a světlosti 3,6 m (úsek A) a 2,1 m
(úsek B) jsou raženy v libereckém a ji-
zerském granitu, zhruba 200 metrů pod
povrchem. K jejich ražbě bylo použito
dvou rozdílných technologií (obr. 2) –
pomocí razicího štítu typu DEMAG asi
třetina délky tunelu A (v délce 883 m) a
další dvě třetiny (v délce 1646 m) kla-
sickou destruktivní (střílenou) ražbou.
Technologií DEMAG byl pak vyražen
celý tunel B. Osy obou tunelů jsou pří-
močaré. Tunel A má úklon 1,6 % k JZ
a probíhá pod azimutem 70°, tunel B
má úklon 2 % k Z s průběhem pod azi-
mutem 87°. Celková délka tunelu A je
2500 m a tunelu B 4050 m.

Litologie

Úsek tunelu A je převážně situován
v prostředí výrazně porfyrického střed-
ně zrnitého biotitického granitu (jizer-
ský typ). Pouze omezeně se vyskytuje
drobně až středně zrnitý biotitický gra-
nit v podobě lokalizovaných planárních
těles, prostorově často spjatých s výsky-
tem magmatických šlírů. Dále byly v tu-
nelu A pozorovány žilné horniny grani-
tového složení (aplit, aplopegmatit a
mikrogranit) a tři žíly olivinického ba-
zaltu. V současnosti jsou všechny tyto
žíly zakryty betonovým ostěním.

Tunel B v celé délce prochází porfyrickým hrubě zrni-
tým biotitickým granitem (libereckého typu). Hranice
přechodu mezi granitem jizerského a libereckého typu se
nachází mezi východním portálem tunelu B a jihozápad-
ním portálem tunelu A a je zvýrazněná bedřichovským
zlomem sz.-jv. směru (obr. 1).

Celkové tektonické porušení granitů v rámci tunelů A
a B je mírné až slabé. Střídají se dlouhé úseky výrazně
neporušené horniny s kratšími intenzivně tektonicky posti-
ženými úseky se silnou alterací minerálů (kaolinizace živ-
ců, které jsou impregnovány oxidy a hydroxidy Fe, dále
baueritizace a chloritizace biotitu). Jílovitý a kaolinický
materiál často v omezeném rozsahu vyplňuje pukliny a ka-
taklastické zóny. Lze sledovat plynulý přechod od mili-
metrových puklin až po tektonické kataklastické zóny
mocné 200–400 cm (tato tektonická pásma jsou zakryta be-

tonovým ostěním). V tunelu A bylo zjištěno 75 tektonic-
kých zón o mocnosti > 5 cm, z toho tektonicky významněj-
ších o mocnosti > 100 cm je 29.

Jednotlivé pukliny často vyplňuje křemen, karbonátové
a jílové minerály, ojediněle byl zjištěn i fluorit a adulár.
Hydrotermální žilky mají často zonální charakter, při okra-
ji s drúzovitým křemenem a uprostřed s karbonátovou vý-
plní.

Karbonátové žilky jsou v okrajových částech tvořeny
kalcitem, ve středových částech ankeritem, sideritem a ro-
dochrozitem. V křemeni i kalcitu byl zjištěn nepravidelný
poměr kapalné a plynné fáze. Teploty homogenizace mine-
rálních výplní žil sv.-jz. směru se pohybují v rozmezí
90–184 °C a inkluze mají nízkou salinitu (do 5,4 hmot. %
NaCl ekv). Kalcity ze žil sz.-jv. směru mají teploty homo-
genizace v rozmezí 107 až 184 °C, ale velmi proměnlivou
salinitu (od 0,4 do 29 hmot. % NaCl ekv).
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Obr. 1. Geologická mapa krkonošsko-jizerského kompozitního masivu a pozice vodárenských tu-
nelů.

Obr. 2. Bedřichovský tunel – úsek A. 1 – hranice vrtané a střílené části tunelu, 2 – betonové
ostění bez průsaků podzemní vody, 3 – betonové ostění tektonické zóny se sintry a krápníky no-
votvořeného kalcitu, 4 – sekce destruktivní (střílené) ražby s obnaženými nerovnými stěnami
tunelu.



Magmatické struktury

V bedřichovském tunelu byla dokumentována
řada různých typů unikátních magmatických
struktur, které představují nehomogenity grani-
tového tělesa (obr. 3). Vyskytují se zde jedno-
duché planární šlíry, šlírové kanály a kruhové
šlíry, pozorovány byly žebříkovité žíly, mag-
matické vrásy a gravitační struktury (Žák –
Klomínský 2007). V tunelu B pak dominují
planární šlíry v.-z. směru, které upadají pod str-
mými až středními úhly.

Mafické mikrogranulární enklávy (MME)
v bedřichovském tunelu složením připomínají
granitoidy fojtského typu vystupující na po-
vrch v z. části KJKM u hranice jizerského a li-
bereckého granitu (obr. 1). Přednostní prosto-
rová orientace vyrostlic K-živců v granitu
jizerského typu (tunel A) je často výrazná, ale
má značně heterogenní orientaci. Jejich dlou-
hé osy se na většině míst uklánějí směrem k Z.
Stejnou tendenci v orientaci sklonu jeví i
MME.

Orientace, hustota a kinematika
puklinových sítí

Přirozená puklinová síť postihující granitové
těleso se v prostoru bedřichovského tunelu vy-
značuje třemi zřetelnými maximy (dva směry
jsou na sebe kolmé): strmé pukliny směru
SZ-JV, SV-JZ a směru S-J (hlavně v tunelu B,
obr. 4). Tyto pukliny byly několikrát následně
reaktivovány. U strmých ploch průběhu SZ-JV
a S-J je častěji přítomná minerální výplň. Opro-
ti tomu pukliny směru SV-JZ jsou vyhojovány
pouze výjimečně, naopak častěji obsahují

struktury doprovázené drcenými zóna-
mi, což by mohlo ukazovat na aktivitu
spjatou se střižnými pohyby. Dva regio-
nální soubory puklin mají odlišné vzdá-
lenosti puklinových ploch, pukliny smě-
ru SZ-JV jsou vyvinuté četněji než
pukliny směru SV-JZ. Mocnost tekto-
nických zón je různá. Největší kumula-
tivní šířky v 2500 m dlouhém tunelu A
dosahují kataklastické zóny (ca 75 m),
na druhém místě žíly křemene (14,3 m),
dále pak žíly aplitů (7,3 m) a nakonec
bazalty (3,1 m). Většina puklin bez vý-
plně v tunelu A vznikla při destruktivní
ražbě tunelu. Jsou to neprůběžné trhliny
s hrubým povrchem a orientací ve smě-
ru VSV-ZJZ (paralelně se stěnou tune-
lu) nebo SV-JZ (mírně kose ke stěně tu-
nelu).

Paleonapěťová analýza puklin se stri-
acemi, provedená podle Yamaji et al.
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Obr. 3. Příklady magmatických struktur a bazických uzavřenin v granitoidech bedřichov-
ského tunelu. a – biotitický šlír segmentovaný puklinami s významnými posuny; b – roj
biotitických šlírů tvaru „koňského ocasu“; c – „magmatický kanál“ vyplněný rojem bioti-
tických šlírů a bazických uzavřenin; d – plastičtější intermediální uzavřenina obklopuje
bazičtější (rigidnější) uzavřeninu; e – bazická uzavřenina s chvostem biotitického šlíru in-
dikujícího rotaci a magmatickou erozi; f – biotitická šlírová vrása plasticky deformovaná
rigidnější bazickou uzavřeninou.

Obr. 4. 3-D model výplní puklinové sítě bedřichovského tunelu A (pohled od jihu); červená – žíly
aplitu, modrá – žíly křemene, zelená – žíly terciérního bazaltu, žlutá – kataklastické zóny.



(2005), ukazuje, že soubor osmdesáti pozorovaných zlo-
mových struktur v tunelu A je heterogenní a pravděpodobně
vznikl ve více než jednom napěťovém poli. Dominantním
způsobem se ale projevilo napěťové pole charakterizované
subhorizontální nebo jen mírně ukloněnou osou σ1 oriento-
vanou ve směru VSV-ZJZ a subhorizontální nebo jen mír-
ně ukloněnou osou σ3 orientovanou ve směru SSZ-JJV
(obr. 5).

Monitoring recentních mikroposunů
na tektonických poruchách
krušnohorského a sudetského směru

Instalované dilatometry ve stěně tunelu (Stemberk – Koš-
ťák 2008) na dvou párech tektonických poruch sz.-jv. a
sv.-jz. směru zaznamenaly v období 2003–2008 recentní
mikroposuny dosahující 0,1 mm v horizontálním i vertikál-
ním směru. Posuny registrované na poruchách stejného
směru jsou synchronní, a proto jsou pravděpodobně neo-
tektonického původu. Součtové pohyby dílčích segmentů
v granitovém tělese odpovídají celkové rychlosti posunů
podél sv.-jz. struktur 0,22 mm/rok a podél sz- jv. struktur
0,16 mm/rok (Stemberk – Košťák 2008). Na všech dilato-
metrech jsou registrovány posuny odpovídající šikmým
horizontálním násunům s nasouvání jižně situovaných blo-
ků na bloky severní. Dosavadní charakter posunů odpovídá
napjatostnímu modelu komprese v přibližně s.-j. směru
(obr. 6).

Novotvořené minerály a vývoj jejich precipitace
na stěně tunelu

Na stěnách bedřichovského tunelu A byly zjištěny fluo-
rescence, které jsou hojné v úseku destruktivní ražby. Na
stěnách tunelu lze detekovat UV lam-
pou dva druhy povlaků, lišící se inten-
zitou i barvou fluorescence – světle ze-
lenou fluorescenci má schröckingerit,
NaCa3(UO2)(SO4)(CO3)3F . 10 H2O,
zatímco povlaky s fluorescencí zele-
nožluté barvy patří uranonosnému
opálu a kalcitu.

Závěr

Multidisciplinární výzkum granitoidů
KJKM obnažených v bedřichovském
tunelu v Jizerských horách shromáždil
data o jejich architektuře, tj. magmatic-
ké stavbě a puklinové síti, za účelem
mapování orientace a intenzity anizo-
tropie granitového masivu. Registrace
recentních mikroposunů podél tekto-
nických zlomů v bedřichovském tunelu
charakterizuje chování granitového
prostředí jako reakci na přirozenou
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Obr. 6. 3-D mikroposuny registrované na tektonickém zlomu sv.-jz. směru ve vzdálenosti 792 m od
portálu bedřichovském tunelu A. x – horizontální pohyb napříč zlomu, y – horizontální pohyb po-
dél zlomu, z – vertikální pohyb podél zlomu.

Obr. 5. Výsledky paleonapěťové analýzy zlomů se striacemi z tunelu A.
A – graf 2603 dílčích řešení odvozených metodou vícenásobné inverze;
B – konturový diagram os σ1 a σ3 2603 dílčích výsledků; C – histogram
úhlových odchylek mezi teoretickými a měřenými vektory skluzu podél
zlomových ploch pro řešení σ1 = 72/6, σ3 = 163/5, tvarový faktor σ = 0,6;
D – diagram analyzovaných zlomů a jejich vztah k řešení σ1 = 72/6,
σ3=163/5, tvarový faktor σ = 0,6, které vyhovuje 20 z 26 analyzovaných
zlomů.



seizmicitu a pohyby v litosféře Českého masivu. Probíhají-
cí krystalizace radioaktivních minerálů na stěnách tunelu
souvisí s reakcí jizerského granitu na jeho poškození des-
truktivní technologií ražby tunelu. Tyto výsledky výzkumu
v bedřichovském tunelu jsou důvodem k dlouhodobého
monitoringu relevantních informací potřebných pro stavbu
a bezpečnostní analýzu budoucího podzemního úložiště
vysoce radioaktivních odpadů, plánovaného na některé ze
šesti vybraných lokalit v granitických tělesech České re-
publiky.

Poděkování.
Uvedené informace jsou dílčími výsledky projektu financovaného
Správou úložišť radioaktivních odpadů a realizovaného Českou
geologickou službou v období 2003–2008 (Klomínský ed. 2003,
2005, 2008). Autor děkuje recenzentům Františku Holubovi a
Kryštofu Vernerovi za připomínky, které výrazně přispěly ke sro-
zumitelnosti textu.
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Tanvaldský masiv – relikt magmatického tělesa
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Abstract: Two spatially separated outcrops of the Tanvald granite
in the exocontact of the Liberec granite in the western part of the
Krkonoše-Jizera Composite Massif comprise relics of the former
larger size of Tanvald Massif. Its substantial part has been proba-
bly destructed by the magmatic erosion of the younger Liberec
granite. This idea of magmatic “cannibalism” is supported by the
Tanvald and Liberec granite field relations, contrast in their mag-

matic fabric and the lithological and geochemical internal
zonation within the Tanvald granite.

Tanvaldský masiv je magmatické těleso klíčového význa-
mu jak pro stratigrafickou klasifikaci sousedícího krystali-
nika, tak pro jeho (stratigrafickou) pozici v krkonoš-
sko-jizerském kompozitním masivu (KJKM). Proto mu
byla v poslední době věnována pozornost zejména z hledi-
ska petrografické klasifikace a mineralogického složení
(Kvičínský 1986, Klomínský et al. 2006, Fediuková et al.
2008), magmatické stavby (Žák et al. 2006), metalogene-
tického potenciálu (Klomínský – Táborský 2003) a v nepo-
slední řadě i z hlediska vztahu k libereckému granitu
KJKM (Klomínský et al. 2007).

Geologie

Tanvaldský granit je součástí KJKM, který byl vmístěn ve
svrchním karbonu do jádra lugika v s. části Českého masi-
vu. Základními litologickými členy tohoto masivu jsou
alkalicko-vápenaté granity jizerský, liberecký, harrachov-
ský, fojtský a krkonošský a alkalicko-živcový granit tan-
valdský (dále jen tanvaldský granit). Zatímco uvedené
typy alkalicko-vápenatých granitů jeví značnou vzájem-
nou příbuznost (Klomínský 1969), tanvaldský granit má
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