
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
v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu

Tanvald Massif – relic of a magmatic body in the Krkonoše-Jizera Composite Massif
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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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řadu petrologických odchylek; jeho pla-
gioklas odpovídá albitu, má nízký ob-
sah slíd (zhruba 5 %) a s výjimkou při-
kontaktní zóny s libereckým granitem
přítomnost muskovitu a biotitu je v něm
zhruba stejná. Hlavními akcesorickými
minerály jsou granát, andalusit a mona-
zit.

Tanvaldský granit při j. a z. okraji čes-
ké části KJKM tvoří dvě samostatná tě-
lesa deskovitového tvaru, protažená ve
směru kontaktu s libereckým granitem
(obr. 1). Menší, asi 5 km dlouhý tekto-
nický segment tanvaldského granitu sz.
od Liberce se noří k SZ pod kontaktně
metamorfované neoproterozoické meta-
droby a fylitické břidlice. Větší těleso na
J se strmě uklání k J pod spodnopaleo-
zoické epizonálně metamorfované hor-
niny železnobrodského krystalinika,
tvořeného převážně různými druhy fyli-
tů. Termální účinek tanvaldského grani-
tu je patrný do vzdálenosti několika sto-
vek metrů až 1 km od jeho kontaktu
(rohovce, s rostoucí vzdáleností plodo-
vé a skvrnité břidlice).

Geochronologie tanvaldského
granitu

Izotopická datování tanvaldského a li-
bereckého granitu dosud neposkytla
jednoznačné údaje. Pro porfyrické gra-
nity v. části KJKM získali Kröner et al.
(1994) metodou Pb-Pb (evaporizace zir-
konu) pro liberecký granit stáří 304 ±
14 Ma. Podle Marheine et al. (2002) tan-
valdský dvojslídný granit (312 ± 2 Ma)
je mladší než liberecký granit (320 ±
2 Ma, datování muskovitu metodou
40Ar-39Ar). Sulovský (in Klomínský et
al. 2007) stanovil stáří tanvaldského
granitu z činného lomu Černá Studnice
pomocí monazitu na 321 ± 14 Ma. Tato radiometrická data
jsou dále konfrontována s geologickými skutečnostmi.

Geologický a strukturní vztah libereckého
a tanvaldského granitu

Obě tělesa tanvaldského granitu sousedí s libereckým
granitem. Jejich kontaktní plocha je ostrá, běžně však
podél styčné plochy obou granitů pronikají centimetrové
až decimetrové žíly mladších aplitů či porfyroklastic-
kých biotitických granodioritů (Klomínský et al. 2007).
V kontaktní zóně je tanvaldský granit postižen termální-
mi účinky mladšího libereckého granitu (obr. 2). Nižší
stáří libereckého granitu rovněž potvrzují xenolity tan-

valdského granitu v libereckém granitu a zmenšení zrni-
tosti kontaktní facie libereckého granitu („chilled mar-
gin“, Klomínský et al. 2007). Diskordantní vztah
tanvaldského a libereckého granitu dokládají výsledky
měření magmatických foliací měřené pomocí anizotro-
pie magnetické susceptibility (Žák et al. 2006). V libe-
reckém granitu mají v.-z. směr, paralelní s kontaktem li-
bereckého a tanvaldského granitu se subvertikálním
sklonem (77–89°) k J, pod těleso tanvaldského granitu
(obr. 3). Naproti tomu magnetická foliace interpretovaná
jako foliace magmatická v tělese tanvaldského granitu
má daleko variabilnější směrovou orientaci s proměnli-
vými, ale pouze mírnými nebo středními úklony, podo-
bně jako metamorfní foliace krkonošsko-jizerského
krystalinika (Žák et al. 2006).
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Obr. 1. Gravimetrický obraz krkonošsko-jizerského kompozitního masivu (upraveno podle Sedlá-
ka et al. 2007). 1 – obrys současného povrchu tanvaldského masivu, 2 – obrys současného povrchu
krkonošsko-jizerského kompozitního masivu, 3 – modré izolinie = negativní Bouguerovy tíhové
anomálie, 4 – státní hranice, 5 – předpokládaný rozsah původního tanvaldského masivu. Přímka
vyznačuje podélný profil na obr. 4.

Obr. 2. Kontakt libereckého (vlevo) a tanvaldského granitu (vpravo) z odkryvu u Nové Vsi nad Ni-
sou (Klomínský et al. 2007). Kontaktní plocha mezi oběma granity je vyplněna mladším „kontakt-
ním granodioritem“. Zrnitost libereckého granitu směrem ke kontaktu se zmenšuje („chilled mar-
gin“), tanvaldský granit je na kontaktu s „kontaktním granodioritem“ mylonitizován.



Litologická a geochemická stavba
tanvaldského granitu

Obě tělesa tanvaldského granitu (obr. 1) tvoří středně, mís-
ty až hrubě zrnitý dvojslídný alkalicko-živcový granit. Ten
při kontaktu s libereckým granitem je zastoupen středně zr-
nitým, nevýrazně porfyrickým, převážně biotitickým alka-
licko-živcovým granitem (obr. 3). Hranice těchto základ-
ních horninových typů má charakter petrografického
přechodu (Klomínský et. al. 2006).

Geochemickou variabilitu lze studovat v profilu napříč
jižním tělesem. Směrem ke kontaktu s krystalinikem, ke
stropu tělesa tanvaldského granitu, stoupá obsah stopových
mobilních prvků, zejména Rb a F, při endokontaktu se mís-
ty objevuje i greisenizace (Klomínský et al. 2006). Naproti
tomu obsah CaO a MgO ve stejném směru klesá (obr. 3).
Na druhé straně v libereckém granitu obsah CaO a MgO
směrem ke kontaktu s tanvaldským granitem stoupá.

Gravimetrický obraz v prostoru
krkonošsko-jizerského
kompozitního masivu

Výsledky gravimetrických měření
v prostoru KJKM provedené v minulos-
ti i v současné době (Watznauer 1935,
Sedlák et al. 2007) jsou interpretovány
jako projevy kolísání mocnosti etmoli-
tického tvaru a asymetrického umístě-
ní jeho kořene (obr. 4). Tanvaldský
granit se podílí na výrazném negativ-
ním gravimetrickém gradientu j. okra-
je KJKM.

Destrukce masivu
tanvaldského granitu

Geologický vztah tanvaldského a liberec-
kého granitu, strukturní kontrast jejich
magmatických staveb stejně jako litologie
a geochemická zonálnost tělesa tanvald-
ského granitu nabízí interpretaci, že tělesa
tanvaldského granitu odkrytá v součas-
ném erozivním řezu jsou jen reliktem pů-
vodně většího granitového tělesa (obr. 1).

Plochá magmatická foliace, která ná-
hle končí na hranici s libereckým grani-
tem, i asymetrická zonálnost tanvaldské-
ho granitu, dokumentovaná jeho dvěma
faciemi (obr. 3), nasvědčují tomu, že tan-
valdský masiv měl původně klenbovitý
tvar a podstatně větší rozměry. Se znač-
nou pravděpodobností obě dnes odděle-
né části, větší jižní a menší západní, tvo-
řily původně jeden celek. Předpokládaná
původní severní část tanvaldského masi-
vu dnes chybí. Na otázku, kam zmizela
podstatná část tanvaldského masivu, se
nabízí dvě vysvětlení:

1. Rozpuštění severní části tanvaldského masivu v liberec-
kém granitu během jeho intruze (magmatický „kaniba-
lismus“). Tato hypotéza se může opírat o představu, že
teplota bazičtějšího libereckého granitu byla vyšší, tak-
že alkáliemi bohatý tanvaldský granit se mohl v magma-
tu libereckého granitu snadno rozpouštět.

2. Segmentace podstatné části tanvaldského granitu při in-
truzi libereckého granitu. Přítomnost větších ker tan-
valdského granitu v libereckém granitu však zatím ne-
byla prokázána.

Závěr

Terénní pozorování i některá geochronologická datování
dokazují, že tanvaldský granit je starší než liberecký a
v době intruze libereckého granitu již byl jedním z těles,
která přibližně vymezovala prostor jeho vmístění. Geolo-
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Obr. 3. Geologický a geochemický profil jižního reliktu tanvaldského masivu a jižního okraje libe-
reckého granitu KJKM (upraveno podle Klomínského et al. 2006). 1 – tanvaldský granit – dvojslíd-
ná facie, 2 – tanvaldský granit – porfyrická biotitická facie, 3 – liberecký granit, 4 – fylity železno-
brodského krystalinika, 5 – magmatická foliace, 6 – petrografický přechod.

Obr. 4. Model tvaru asymetrického etmolitu KJKM (upraveno podle Watznauera 1935). Linie pro-
filu je vyznačena na obr. 1. 1 – alkalicko-vápenité granity KJKM, 2 – tanvaldský granit, 3 – meta-
morfované krystalinikum.



gický vztah tanvaldského a libereckého granitu, strukturní
kontrast jejich magmatických staveb, litologie a geoche-
mická zonálnost tanvaldského granitu nabízí interpretaci,
že původní velikost tanvaldského masivu byla podstatně
větší (obr. 1). Na současném povrchu toto těleso tvoří dva
prostorově oddělené segmenty při j. a z. okraji tělesa libe-
reckého granitu. Jeho podstatná část byla během vmístění
libereckého granitu destruována magmatickou erozí nebo
segmentována do ker, bloků a xenolitů, které zůstaly uzav-
řeny v libereckém granitu. Pozice původního tanvaldského
masivu na vzdálené straně intruzivního kanálu KJKM pod-
poruje hypotézu o přítomnosti jeho reliktů uvnitř liberec-
kého granitu, případně v jeho podloží.

Poděkování. Autoři děkují recenzentům Františku Holubovi
(PřFUK, Praha) a Štěpánce Mrázové (ČGS, Praha) za cenné při-
pomínky a poznámky, které výrazně přispěly ke srozumitelnosti
textu.
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Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií
v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích

Rapid screening of trace elements using portable rentgen-fluorescence spectrometry in geological
research, exploration and in some applications for environmental survey
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Abstract: An application of portable X-ray fluorescence (XRF)
spectrometers allows a rapid determination of many Trace ele-
ments in geological materials in situ or in field laboratories. In
this study, average relative error and accuracy of the determina-
tion of selected metals using portable Innov-X- System spectro-
meter were evaluated. Achieved results are compared with stan-
dard laboratory methods. The assessment of the average relative
error and accuracy for Pb, Zn, As, and Cr using a set of selected
geostandards was determined to be –10.6 % resp. 4.7 % for zinc,
–12.0 % resp. 5.4 % for lead, 10.4 % resp. 21.5 % for arsenic, and
–42.9 % resp. 18.9 % for chromium. Comparing with laboratory
XRF determination, excellent correlation with portable XRF re-
sults was found for lead (r2 = 0.995), arsenic (r2 = 0.950) and zinc
(r2 = 0.934). Correlation for chromium is lower (r2 = 0.718). Very
good correlation was also found among portable XRF results and
the determination of lead, zinc and arsenic contents in the aqua
regia extract using AAS and ICPMS analytical methods.
Achieved results indicate that portable XRF spectrometry can be

used in an orientation assessment of trace elements in various
geological materials. However, the verification of results using
standard laboratory analytical procedures is highly desirable.

Při základním geologickém výzkumu, průzkumu ložisek
nerostných surovin i v nejrůznějších environmentálních
aplikacích, zejména při ocenění kontaminace půd, řečišt-
ních sedimentů nebo vegetace, je třeba zpracovat velké
soubory dat. V současné době je na trhu k dispozici řada
přenosných rentgen-fluorescenčních (RFA) spektrometrů
(např. Innov-X Systems Ltd. – přenosný spektrometr Al-
pha, Thermo Fisher Scientific Inc. – přenosný spektrometr
Niton). Tyto přístroje umožňují v základním provedení sta-
novit koncentrace celé řady stopových prvků (Ag, As, Ba,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr,
Ti, U, V, W, Zn a Zr). Tuto škálu je možno rozšířit i o další
prvky, např. K, Ca, P, a S. Řada autorů uvádí, že výsledky
stanovení rentgen-fluorescenčním analyzátorem velmi závi-
sí na povaze analyzované matrice a k ověření terénních vý-
sledků použila srovnání s jinými laboratorními metodami.

Geoscience Research Reports for 2008 • Czech Geological Survey, Prague, 2009 • ISSN 0514-8057 161




