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Článek podává přehled obsahu témat modelové studie ur-
banistické geologie města Liberce. Studie obsahuje soubor
informačních vrstev o jeho geologii, geochemii půd, geo-
fyzikálním poli, přírodních zdrojích, inženýrské geologii
a rizikách přírodního, industriálního i emisního původu.
Všechny dostupné údaje z různých datových zdrojů v roz-
sahu uličního plánu města v měřítku 1 : 13 000 byly ulože-
ny a dále zpracovány v prostředí GIS a pokrývají plochu
40 km2. Tyto informace mají poskytnout Magistrátu města
Liberce data pro spolehlivé urbanistické plánování a dlou-
hodobě fungující rozvoj městské zástavby a jeho obyvate-
lům popis životního prostředí, ve kterém žijí a pracují.
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Geologické podloží Liberce tvoří rozdílné skupiny hornin
(obr. 1). V západní části jsou kvartérní sedimenty uložené
na krystalických břidlicích, zatímco ve východní části se
vyskytuje skalní podloží tvořené libereckým granitem
(Klomínský et al. 2004, 2006). Demarkační linii mezi těmito
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hlavními horninovými jednotkami tvoří řeka Lužická Nisa.
Geologická časomíra informuje o stáří hornin od 445 mi-
lionů let do současnosti. Svahové sedimenty kvartérního
stáří zakrývají zbytky jezerních uloženin se slojemi hnědé-
ho uhlí miocenního stáří.
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Středem Liberce probíhá 5 km široké pásmo několika geo-
logických zlomů. V libereckém granitu jsou tyto zlomy sz.
směru vyplněny permskými melafyrovými žílami. Jejich
tektonické brekcie tmelené křemenem a hematitem souvi-
sely v geologické minulosti s hlubinnou cirkulací minerál-
ních vod. Výsledkem je železem bohaté zrudnění, které
bylo ve středověku předmětem hornické činnosti v městě
i jeho okolí.
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Přirozený magnetismus v centrální části Liberce má
dvě rozdílná magnetická pole s hranicí sledující zhruba po-
vodí Lužické Nisy. Kladné anomálie magnetického pole
v z. části území jsou způsobeny železem bohatými diabasy

a fylity ještědského krystalinika. Negativní anomálie ve
v. části území korespondují s výchozy libereckého granitu.
Uvnitř města se vyskytují velice kontrastní magnetické
anomálie reprezentující lineární struktury sv.-jz. směru vy-
plněné žílami melilitit-polzenitového složení (Gnojek et al.
2005).

Přirozená radioaktivita (obr. 2) centrální části Liberce
reprezentuje modelovou distribuci a množství uranu v hor-
ninách. Na obrázku je reprodukován výřez mapy leteckého
geofyzikálního mapování v oblasti Jizerských hor (Gnojek
et al. 2005). Uran v množství kolem 8 g/t čerstvé horniny
je obsažen hlavně v libereckém granitu (Klomínský et
al. 2004).
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Železná ruda byla ve středověku povrchově dobývána na
harcovském zlomu jv. od města. Mezi Starým Harcovem
a Rýnovicemi byly v minulosti těženy křemen-hematitové
žíly o mocnosti až 10 m. Další lokality se vyskytují ve Vra-
tislavicích na Pivovarském vrchu , jv. od Ruprechtic a u sil-
nice Ruprechtice–Pavlovice. Křemen-hematitové žíly byly
také těženy v dole u Jeřábu, ve štole pod městskou radnicí,
u Mistrovského vrchu v okolí ulic Lucemburská a U Stoky
a v objektu krytu pod Sokolovským náměstím.

Uhlí se těžilo v 18. století u Ostašova, Františkova a Rů-
žodolu. Stará dobývka byla také na rohu Švermovy a To-
vární ulice ve Františkově. Pokus o průmyslovou těžbu
proběhl na území Růžodolu u libereckého letiště, kde byla
vyražena 30 m hluboká šachta podél šikmo uložené uhelné
sloje.

Lomy stavebního a dekoračního kamene na území Li-
berce se vyskytují již od konce 19. století (Šrek 2012).
Mnohé z nich byly později zavezeny odpadním materiálem
a následně sanovány, jiné byly upraveny pro výstavbu
domů či průmyslových objektů. Nejvýznamnější koncen-
trace lomů libereckého granitu byla ve čtvrtích Ruprechti-
ce, Rochlice (včetně Nové Rudy) a ve Starém Harcově.
Jeho těžba dnes pokračuje v ruprechtických lomech. Cel-
kově bylo na území města Liberce odhadem vytěženo cca
1,3–1,8 mil. m3 uvedeného granitu.

Cihlářské suroviny – spraše a svahové hlíny – se vysky-
tují pouze v malých mocnostech, bez perspektivy větší prů-
myslové těžby. Hliniště jsou charakteristická velkým ploš-
ným rozsahem a malou mocností (2–4 m). Těžba surovin
v nich vzhledem k vyčerpání zásob skončila již před rokem
1939. Plochy hlinišť následně byly využity jako sportovní
hřiště nebo je pohltila zástavba.

Podzemní voda se v prostoru výchozů libereckého grani-
tu vyskytuje v ustálené hladině v rozmezí 4,5– 7 m pod po-
vrchem. Na východních svazích Ještědu se díky mocné
vrstvě kvartérního pokryvu tvořeného převážně svahový-
mi sedimenty pohybuje hladina podzemní vody v hloubce
15–20 m. Vývěry pramenů podzemní vody jsou vázané
především na geologické zlomy sz.-jv. směru.

Geotermální energie se na území Jizerských hor a Krko-
noš projevuje již od historických dob v podobě výronů
minerálních i termálních pramenů. Patří sem kyselky
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a radonové vody (např. Lázně Libverda, Vratislavice, Bílý
Potok, Świeradów Zdrój a Czerniawa Zdrój), ale i termální
prameny v Janských Lázních s teplotou vody cca 29 °C.
Významné jsou také Cieplice u Jelení Góry, kde termální
voda dosahuje na povrchu teploty 44 °C. K ohřevu pod-
zemní vody v libereckém granitu přispívá radioaktivní roz-
pad izotopů uranu, thoria a draslíku, obsažených v liberec-
kém granitu. Proto geotermální vrty v intravilánu města
Liberce mohou být ekonomickým zdrojem tepla již
v hloubce okolo 100 m. Největší účinnosti však dosahují
skupiny vrtů situované v blízkosti vodonosných geologic-
kých zlomů sz.-jv. směru. Hustá síť tektonických puklin
zde umožňuje průnik vody hluboko do libereckého granitu
s vysokou tepelnou produkcí, kde dochází k jejímu ohřevu
a cirkulaci v dutinách křemenných žil (např. ve vratislavic-
kém a v harcovském zlomu). Svědčí o tom řada pramenů

podzemní vody, vyvěrajících v jejich blízkosti včetně pra-
mene známé vratislavské kyselky. V těchto geologických
strukturách měly být před několika lety provedeny hluboké
vrty k realizaci geotermální elektrárny.
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Inženýrskogeologická klasifikace území města rozlišuje
devět inženýrskogeologických rajonů s kvalitativními pa-
rametry a riziky spojenými se zakládáním staveb a s jejich
následným užíváním. Základní geologické poměry rozdě-
lují území přibližně v poměru 1 : 2, a to na část 1/3 – skalní
podloží v hloubce více než 1 m překryté akumulacemi
kvartérních sedimentů, 2/3 – skalní podloží v hloubce men-
ší než 1 m.
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Přirozené skalní výchozy i antropogenně upravené od-
kryvy (stavební jámy, zářezy) se většinou nacházejí v pravé
polovině mapového území. Popis 107 registrovaných ob-
jektů v databázi je doprovázen fotodokumentací. Domi-
nantním skalním odkryvem (v centru Liberce na Perštýně)
je téměř 40 m hluboká stavební jáma, která byla vyhloube-
na v roce 2008 pro základy multifunkčního centra, od jehož
stavby se posléze upustilo. Středem stavební jámy založe-
né v hluboce zvětralém libereckém granitu probíhá v sz.-jv.
směru jedna z větví vratislavického zlomu. Toto tektonické
pásmo, široké přes 10 m, je protkáno hustou sítí paralelních
puklin doprovázenou četnými kavernózními žílami bílého
křemene s brekciovitou texturou.

Síť hydrogeologických a geotechnických vrtů tvoří pod-
le dat Geofondu České geologické služby celkem 4336 ob-
jektů, z toho 871 vrtů je hlubších než 10 m, pouze dva do-
sáhly hloubky 100 m. Většina byla pořízena v rámci
stavební činnosti, 87 vrtů je hydrogeologických a 10 vrtů

sloužilo k vyhledávání stavebního a dekoračního kamene.
Základní informace o vrtech lze získat v mapové aplikaci
vrtná prozkoumanost na stránkách České geologické služby.

Podzemní objekty a stoky v prostoru centra města a jeho
okolí byly vyhloubeny během těžby nerostných surovin,
k využívání vodní energie i k ochraně obyvatel a jejich
majetku. Mají podobu podzemních chodeb, mlýnských ná-
honů a struh (z nichž některé byly později přeměněny na
podzemní díla), sklepů, kolektorů inženýrských sítí, kana-
lizačních stok, dopravních tunelů, studní a protileteckých
krytů. Mezi nejvýznamnější podzemní objekty patří pod-
zemní prostory mezi Lucemburskou a Rybářskou ulicí. Jde
o komplex podzemních staveb, vzniklý při těžbě železné
rudy a hrnčířské hlíny a při ražbě dopravního tunelu, který
byl následně přestavěn na protiletecký a později protiato-
mový kryt (Rous 2008).

Skládky a navážky inertního, průmyslového a komu-
nálního odpadu mají v centru Liberce různý charakter.
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Plošně nejrozsáhlejší jsou navážky pod libereckým nádra-
žím a u Františkova. Skládky inertního materiálu jsou hlavně
ve Františkově a Růžodole, haldy a odvaly libereckého
granitu u lomů v Rochlici a Ruprechticích.

Dláždění a fasády domů v památkové zóně Liberce byly
prováděny z velké části z místních druhů granitů. Z nich
jsou vyrobeny schodiště, sloupy podloubí, nárožní kame-
ny, sokly, podstavce apod. Podstatné úseky ulic v historic-
kém centru města a jeho blízkém okolí jsou vydlážděny
směsí dlažebních kostek pocházejících z již opuštěných
lomů vyskytujících se přímo ve městě nebo v blízkém okolí
(např. žula z lomu Na Bídě). A právě na dlažebních kost-
kách v ulicích města lze nejjednodušeji rozlišit různé typy
kamenického opracování hornin. Pro nejstarší dláždění je
typický ohlazený povrch kostek s charakteristickým tva-
rem známým jako kočičí hlavy.
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Přirozená seizmicita se v okolí Liberce projevuje zemětře-
sením, jehož ohniskem je 40 km vzdálený hronov-
sko-poříčský zlom u Náchoda v severovýchodních Če-
chách. Tento zlom je místem častého výskytu zemětřesení
s intenzitou 7° z celkem 12stupňové mezinárodní mak-
roseizmické stupnice EMS-98. Makroseizmické pole
otřesů je protaženo podél zmíněného zlomu až do cca
40 km vzdáleného Liberce. V literatuře je z této oblasti

popsáno trutnovské zemětřesení o intenzitě 6,5°
z 31. ledna 1883, které mělo epicentrum v údolí Horní
Úpy (Laube 1883). V samotném Liberci bylo zazname-
náno další zemětřesení 17. 7. 1876. Podle dochovaných
zpráv bylo velmi silné zemětřesení pozorováno
6. 3. 1872. Nejlépe dokumentované je tzv. sudetské ze-
mětřesení o intenzitě 7 z 10. ledna 1901 (Gränzer 1901).
Kromě těchto historických zemětřesení byla v okolí Li-
berce zaznamenána zemětřesení s magnitudem v rozme-
zí 1,7–4,6 v letech 1980–2003. V říjnu 2005 se v okolí
hronovsko-poříčského zlomu vyskytlo zemětřesení
s magnitudem 3,3 a také zemětřesný roj v počtu 189 otře-
sů s magnitudem 1,6 v lednu 2008.

Radonové riziko je v prostoru města podle bodového
měření (obr. 2) přítomnosti radonu vesměs vysoké (Barnet
et al. 2000). Tento nestabilní radioaktivní plyn vzniká roz-
padem radia (produkt rozpadu uranu) obsaženého hlavně
v libereckém granitu. Tento plyn proniká na povrch i podél
četných puklin a geologických zlomů.

Radioaktivní spad radioizotopu cesia 137 na území Li-
berce je zaznamenán v leteckých geofyzikálních mapách
1 : 50 000 (Gnojek et al. 2005) jako emise polétavého pra-
chu po havárii jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu
v roce 1986. Území Liberecka nebylo tehdy postiženo vy-
sokými dávkami tohoto spadu, proto ani v letech 2004
a 2005 zde nebyly zaznamenány výrazné plošné anomálie
tohoto izotopu cesia. Územím s nejnižšími hodnotami (na
hranici detekce – okolo 1 kBq/m2) je prostor v západním
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„stínu“ Jizerských hor mezi údolím Lužické Nisy a státní
hranicí s Polskem.

Kontaminace půdního pokryvu průmyslovými exhala-
cemi nebyla dosud na území Liberce geochemicky sledo-
vána. Podle analogie zjištěné na sousedním území u Raspe-
navy lze vysoké obsahy As, Hg a Pb a částečně Zn a Cu
v půdním pokryvu v podobě emisí poletavého prachu oče-
kávat i na celém území Liberce. Jejich hlavními zdroji je
povrchová těžba lignitu a tepelná elektrárna Turów u Bo-
gatyně v Polsku.

Zátopové území Lužické Nisy a jeho geologické podloží
má vliv na celkovou schopnost saturace potenciálních pří-
valových srážek. Zvětralá připovrchová vrstva v sv. části
Liberce o mocnosti pohybující se nejčastěji v rozmezí
4–11 m je pravděpodobně schopna pohltit větší množství
dešťových srážek než obnažený povrch libereckého granitu
v jv. části města. Ačkoli dnes je tok řeky v Liberci z větší
části regulován, na některých místech se ještě zachovala
původní svrchně holocenní niva s typicky meandrujícím
tokem. Řečiště Lužické Nisy částečně také sleduje zá-
kladní směry tektonické sítě sudetského směru (sz.-jv.).
Tektono-sedimentární výplň mezi zlomy a zároveň křehké
porušení hornin v blízkosti zlomů způsobilo rychlejší erozi
a zařezávání řeky.
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Studie předkládá široké spektrum geologických informací
v prostoru města Liberce a poskytuje tak jeho magistrátu
data pro spolehlivé urbanistické plánování a dlouhodobě
fungující rozvoj městské zástavby. Podkladem pro všech-
ny dostupné údaje je uliční plán města v měřítku 1 : 13 000
pokrývající plochu cca 40 km2. Data jednotlivých témat
byla získána především z již existujících databází ČGS,
popř. byla vytvářena primární geodata z místního mapová-
ní (viz schéma obr. 4). Zdrojová data byla použita k tvorbě
odvozených vrstev pro modelovou studii (např. inženýr-
skogeologické rajony, výškový profil Lužické Nisy). Ze
vzniklé geodatabáze urbanistické geologie lze získat infor-

mace o geologii, geochemii půd, geofyzikálním poli, pří-
rodních zdrojích, inženýrské geologii a o rizikách přírodní-
ho, industriálního i emisního původu v prostoru centrální
části města Liberce. Analýza dat jednotlivých témat a je-
jich vzájemné interference podávají informace jak o zdro-
jích podzemní vody a geotermální energii, tak i o rizicích
potenciálního ohrožení města a života jeho obyvatelstva.
Všechna data jsou uložena v souřadnicovém systému
S-JTSK/Krovak East North (EPSG: 5514).

Výsledky modelové studie urbanistické geologie města
Liberce a zájem místní samosprávy naznačují významný
potenciál pro podobné práce v dalších městských aglome-
racích České republiky.

Poděkování. Článek předkládá výsledky interního projektu ČGS
č. 521550 realizovaného v roce 2015 týmem pracovníků České
geologické služby a externistů s finanční podporou Magistrátu
města Liberce.
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