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V srpnu 2010 v severních Čechách (Liberecko, Českolipsko,
Děčínsko) nastaly několikadenní srážky. Vlivem velkého
přívalu vod došlo nejen ke zvýšení hladin povrchových toků
a vzniku lokálních povodní, ale také ke vzniku svahových
deformací. Jedním z takto postižených míst byla i Smědav-
ská hora (1084 m n. m.) v Jizerských horách, která se nachází
ca 2,5 km jv. od obce Bílý Potok. Na jejích severovýchod-
ních a východních svazích se vytvořily dvě nové svahové de-
formace (obr. 1).

Ve vrcholových partiích došlo k velkému nasycení kame-
nitohlinitých a balvanitých deluvií vodou. Tyto suťové
proudy, označované jako debris flow (Hungr et al. 2001),
byly ve velice krátké době nasyceny dešťovou vodou a ve
viskózním stavu se daly do pohybu – stékání (Němčok – Pa-
šek – Rybář 1971). Z odlučných oblastí došlo k transportu
blokovobahenních proudů, které se přemístily po povrchu
strmého svahu horského terénu na vzdálenost 1–2 km smě-
rem do údolního toku říčky Smědé. Suťové proudy obsahují
svahoviny, písek, jíl, organické úlomky a kmeny stromů
(obr. 4). Podložní skalní masiv, který tvoří středně zrnitý,
výrazně porfyrický biotitický granit, nebyl sesunutím vrs-
tvy deluvia významně ovlivněn a stékající hmoty byly od
něho ostře odděleny. Jde o recentní, potencionálně uklidně-
ný jev, vzniklý přirozenou cestou, který se může periodicky
opakovat.

Výrazný vliv na vývoj morfologie terénu má litologie
a struktura horninového podloží sedimentárního pokryvu
(Sas – Eaton 2008) a hydrogeologické poměry. Křehké poru-
šení granitového masivu významně ovlivňuje infiltraci deš-
ťové vody a vznik svahových deformací. Způsobuje rozpad

horniny na téměř pravoúhlé bloky. Odkryté skalní granitové
podloží (obr. 3) přispělo k získání nových strukturních dat
krkonošsko-jizerského masivu a poznání vztahů jednotli-
vých horninových typů. Orientace křehkých dislokací byla
měřena geologickým kompasem, data byla zpracována a vy-
kreslena pomocí programu SpheriStat 2.2.
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Blokovobahenní proud se vytvořil ve vrcholových partiích
sv. svahu Smědavské hory. Jeho délka dosahuje ca 1,5 km,
hloubka do 6 m a šířka až 20 m, která se směrem dolů po sva-
hu zmenšuje na 10 m. Střední sklon svahu je 50°. Proud po-
rušuje značnou část svahu.

Odlučná oblast (obr. 2) je tvořena mírně zvlněnou plochou
skalního podloží orientovanou SZ-JV, ukloněnou k SV. Od-
lučný stupeň je široký ca 30 m, dlouhý 200–250 m, místy
skalnatý, se subvertikálními stěnami vysokými do 2 m. Níže
svah porušují další terénní stupně. Mezilehlý zvlněný povrch
pokrývají hojné balvany, často smíchané s drobnými úlomky
štěrku a písku. Převážná část materiálu transportovaného
blokovobahenním proudem byla akumulována v dolní části
svahu u Sedmitrámového mostu, v údolí říčky Smědé. Aku-
mulované balvany a bloky, často se známkami transportu
(rýhy na povrchu), jsou nejčastěji ostrohranné a dosahují ve-
likosti až 3000 mm (obr. 4). Do sesutého materiálu i skalna-
tého podloží se zařezává drobný tok.

��

(03-142 Hejnice)

����	�����
���	������	�	����	�����
���	���� �	!����	"#$$	� ������������� !���"��# ����� � �� $#� �



����
�!

Druhá oblast postižená svahovými deformacemi se nachází
na v. svahu Smědavské hory (obr. 1). Tvoří ji dva blokovoba-
henní proudy, užší proud o šířce do 5 m a širší až 20 m. Délka
obou proudů dosahuje 1–1,5 km, hloubka do 3 m. Užší proud
v celém svém profilu eroduje skalní podloží. Akumulace
uvolněného a neseného materiálu je až v dolní části svahu,
nad levým břehem říčky Smědé. Odlučná oblast širšího
proud je tvořena zvlněnou plochou orientovanou S-J se sklo-
nem k V, s několika odsedajícími bloky podloží. Odlučný
stupeň je široký ca 20 m, dlouhý až 300 m, místy skalnatý, se
strmými stěnami vysokými až 3 m. Střední sklon svahu je
55°. Ve střední a nižší části proudu se vyskytují další terénní
stupně. Svahový proud obsahuje hojné balvany a bloky o ve-
likosti do 3000 mm, promísené písčitohlinitým materiálem.
Část sesuté hmoty byla akumulována na silnici Smědava–
Bílý Potok a v dolní části svahu u říčky Smědé.
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Horninové skalní podloží obou postižených území je tvořeno
středně zrnitým výrazně porfyrickým biotitickým granitem.
Granitový masiv je porušen systémem jak strmých, tak plo-
chých puklin a zlomových zón (obr. 5).

Tektonikou východní části krkonošsko-jizerského granito-
vého masivu se zabýval již Cloos (1925), který poprvé po-
psal základní granittektonické prvky. Západní území masivu
pak prozkoumal Klomínský (1969).

Erodované skalní granitové podloží vytvořilo výjimečný

profil a umožnilo získat další nová strukturní data z grani-
tové tektoniky. V obou postižených oblastech se uskutečnila
strukturní měření křehkých dislokací. Orientace puklin a zlo-
mů je znázorněna pomocí konturových diagramů na spodní
polokouli Schmidtovy projekce (obr. 6a, b). Byly potvrzeny
tři systémy puklin: strmé pukliny orientované SZ-JV a
SV-JZ, které vytvářejí síť k sobě kolmých systémů, a plošně
ukloněné pukliny, které spolu se strmými systémy puklin ur-
čují kvádrovitý rozpad granitů. Plošně ukloněné pukliny
v postiženém území jsou orientované SZ-JV, zapadající
k SV až S. Křehké dislokace mají shodné orientace též s dal-
šími naměřenými puklinami ve středně zrnitém, výrazně
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porfyrickém biotitickém granitu, který pokrývá území listu
mapy 03-142 Hejnice (obr. 6c).

V horních úsecích erodovaného skalního podloží se obje-
vují drcené zóny s projevy hydrotermální alterace. Jsou str-
mé, orientované SZ-JV. Mocnost těchto poruch kolísá mezi
10–100 cm, často jsou na nich indikovány prameny. Některé
tyto poruchy mohou obsahovat také křemennou a jílovitou
výplň.

Granitová tektonika je využívána jak mladšími proniky
aplitových žil a leukokratních granitů, tak nejmladšími intru-
zemi bazaltoidů. Žíly bazaltoidů jsou strmé, nejčastěji orien-
tované SZ-JV a VVS-ZZJ (obr. 6d).
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Vznik svahových blokovobahenních proudů v oblasti sv. a v.
svahu Smědavské hory v Jizerských horách byl pravděpodobně
podmíněn konformitou úklonu svahu a orientací křehkého po-
rušení granitového masivu. Především však významnou roli

mají plošně uložené pukliny převážně se sklonem k SV a sub-
vertikální dislokace orientované SZ-JV, které jsou často spoje-
ny se vznikem strmé eroze. Na vznik suťových proudů má také
vliv infiltrace dešťové vody. Oblasti, kde intenzita křehkého po-
rušení a propustnosti je nízká, se chovají jako relativní kolektor.
Zvyšuje se nasycenost deluvií srážkovou vodou a místa jsou
pak vysoce náchylná ke vzniku blokovobahenních proudů.

Poděkování. Tato práce vznikla v souvislosti s dokumentací násled-
ků přívalových povodní v srpnu 2010, v rámci práce pro Správu ob-
lastních geologů ČGS a při geologickém mapování 1 : 25 000, list
03-142 Hejnice.
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