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10. Hora Bukovec vidìná z letadla. Za ní je zahloubené údolí
Jizery smìøující k jihu. Vrchol hory tvoøí krátký èedièový høebínek.
Jeho smìr sleduje i poruchové pásmo procházející celým
�ulovým masivem. Pro hodnotný lesní porost a bylinný podrost
byl Bukovec vyhlášen za pøírodní rezervaci. V popøedí øíèka
Jizerka a rozptýlené domky stejnojmenné osady.

11. Táhlé høbety a samostatná návrší v Jizerských horách jsou
pozùstatkem starého zarovnaného povrchu. Jejich svahy
pøecházejí do erozních údolí horních tokù horských bystøin. Na
snímku je Vysoký Jizerský høbet nad údolím horního toku Smìdé.

1. Skalní hradba na vrcholu Jizery (1122 m n. m.) je nejvýše
polo�eným �ulovým výchozem v Jizerských horách. Patrná je
kvádrovitá a� lavicovitá odluènost horniny, zpùsobená slo�itými
procesy zvìtrávání a odnosu. Bìhem tropického podnebí v
mladších tøetihorách vznikaly zvìtraliny s odolnìjšími „jádry“
horniny a ve starších ètvrtohorách na povrch vystoupily
nezvìtralé partie. Mohutné skalisko je vyhlídkou na turisticky
znaèené cestì.

4. Vodopád Jedlové
v pøírodní rezervaci
Jedlový dùl nedaleko
Dolního Maxova patøí
knejpùsobivìjšímvce-
lém pohoøí. Je celkem
14 m vysoký a jeho
vody spadají pøes �u-
lové plotny s pìknou
ukázkou kvádrovité
odluènosti horniny.

7. Jedno z nejvìtších rašeliniš� je chránìno v pøírodní rezervaci
Na Èihadle na náhorní planinì mezi Èernou horou, Jizerou a
Smìdavskou horou. Typické vrchovištní rašeliništì s nìkolika
jezírky bylo pùvodnì skryto uprostøed lesního porostu, avšak
nyní v dùsledku odlesnìní vysychá. K rašeliništi,
rozprostírajícímu se na rozvodí Severního a Baltského moøe,
smìøuje povalový chodník s volnì pøístupnou rozhlednou.

1 2 . F r ý d l a n t s k é
cimbuøí bylo kdysi
dávno souv is lým
skalnatým høebe-
n e m . C h e m i c k é
zvìtrávání zaoblilo tva-
ry, ostrohranné výcho-
zy a kamenné sutì
svìdèí o významné ú-
loze mrazového zvìt-
rávání v blízkosti
dosahu staroètvrtohor-
ního ledovce. Ze
skalních vyhlídek je
vidìt Frýdlantský
zámek, podle nìho� je
èlenitá skalní skupina
pojmenována.

6.Výbìrové zvìtrávání vedlo ke vzniku charakteristických
povrchových tvarù – skalních mís místnì zvaných hrnce. Øíkalo
se jim té� obìtní mísy. Skupinu na Èerné hoøe, zvanou
Èertùv odpoèinek, vytloukl podle povìsti rozzuøený èert.

prohlubní

9. Na Velké Jizerské louce lemují øíèku Jizeru dobøe odkryté
profily zdejšího rašeliništì. Intenzivní rezavì hnìdé zbarvení dna
koryta je zpùsobeno humuso-�elezitými usazeninami, které se
chemicky srá�ejí.

2. Jedno z nezarostlých su�ových polí se rozkládá na
jihovýchodním svahu Jizery pøi okraji pøírodní rezervace Prales
Jizery. Ostrohranné úlomky vznikly mrazovým zvìtráváním
zejména v ledových dobách starších ètvrtohor, kdy se pevninský
ledovec zastavil na úpatí Jizerských hor.

3. Pohled od Pøíchovic na Jizerské hory ukazuje mírný sklon
celého pohoøí ji�ním smìrem. Vrcholové partie jsou zbytky
zarovnaných povrchù. Zcela vpravo je èedièový vrchol Bukovce.

5. Soutok Jizerky a Safírového potoka na Malé Jizerské louce
s naplaveninami obsahujícími mj. drahokamovou asociaci
minerálù. Nejproslulejší jsou safíry, unikátní je také výskyt zrn
iserínù, hyacintù (odrùdy zirkonu) a èerných i barevných spinelù.
Celý náplav je dnes souèástí NPR Rašeliništì Jizerky.

8. Nejen na povrchu,
ale i v podzemí Jizer-
ských hor mù�eme
spa t ø i t za j ímavé
geologické jevy, jako
tøeba ve štole Dìti
Izraele, která byla
ra�ena na lo�isku
cínových rud v údolí
Lomnice u Nového
Mìsta pod Smrkem.
Délka díla, které
mohlo být zalo�eno
nejpozdìj i v 17.
století, je asi 45 m.

13. V jediném èinném lomu na území CHKO v Hranièné se tì�í
tzv. liberecká �ula. Je odluèná podle tøí systémù puklin, zhruba
k sobì kolmých. Dá se lámat i ve vìtších blocích a je výbornì
leštitelná. Desky se pou�ívají hlavnì na dla�by, schodištì a
obklady stìn, napø. v mnoha stanicích pra�ského metra.

Ètvrtohory
1 – štìrkovité a písèité øíèní sedimenty a svahoviny

(balvanité a hlinitokamenité sedimenty)
2 – rašeliništì
3 – písèité štìrky ledovcového pùvodu

Na obálce: Bukovec (1005 m n. m.), nápadná krajinná dominanta
východní èásti pohoøí, patøí k nejvýše polo�eným tìlesùm
mladotøetihorní sopeèné èedièové vyvøeliny na území Èeské

Foto P. Andìl (13), M. Jó�a (8), F. Mrva (5, 10), J. Pikous ml. (v textu,
3, 12), P. Sopoušek (7, 9), R. Višòák (2), J. Vítek (obálka, 1, 4, 6, 11).

Geologická mapa
území CHKO

Jizerské hory
(K. Pošmourný

2003)

Tøetihory
4 – vulkanity (èedièové horniny)

Mladší prvohory
5 – �uly

Starší prvohory a starohory
6 – fylity a svory, místy s krystalickými vápenci
7 – metakvarcity
8 – jizerské ortoruly

9 – pøedpokládané zlomy, 10 – hranice CHKO Jizerské hory,
11 – státní hranice, 12 – èísla lokalit zobrazených na fotografiích



Pro strmý severní svah pohoøí jsou typické èetné kaskády a vodopády.
Jsou dùkazem znaènì nevyrovnané spádové køivky tokù v dùsledku
tektonického zdvihu „kry“ pohoøí. Pùsobivý vodopád vytváøí i Èerný potok
nad Hejnicemi, s romantickou partií, sevøenou mezi �ulovými útesy.

V kraji rù�ových �ul

Chránìné krajinné oblasti v Èeské republice jsou rozsáhlejší
území s harmonicky utváøenou krajinou, významným mno�stvím
pøirozených ekosystémù, popøípadì s dochovanými památkami
historického osídlení. Geologická stavba území, jeho reliéf i
slo�ení hornin dávají ka�dému chránìnému území Èeské
republiky jeho neopakovatelnou tváønost a ovlivòují bohatství,
rozmanitost i výskyt mnoha druhù rostlin a �ivoèichù.

Chránìná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena
8. prosince 1967 a je ètvrtou nejstarší v zemi. Rozkládá se na
ploše 368 km , z ní� tøi ètvrtiny pokrývají lesy. CHKO le�í v
prostoru mezi Libercem, Jabloncem a Tanvaldem na jihu a
Hejnicemi a Novým Mìstem pod Smrkem na severu. Z
geografického hlediska zahrnuje vlastní masiv Jizerských hor, na
severu i èást Frýdlantské pahorkatiny, ve východní èásti té� malý
úsek Krko-noš a Krkonošského podhùøí. Územím probíhá
rozvodí mezi Baltským a Severním moøem. Geologicky tvoøí
Jizerské hory jeden celek s východnì polo�enými Krkonošemi.
Máme-li charakterizovat pøírodu této krajinné oblasti, jmenujeme
pøedevším tyto geologické jevy:
– Velkou èást oblasti tvoøí �ula, a je to �ula neobyèejná. Jde o �ulu
krkonošsko-jizerského masivu, které se u nás øíká „liberecká“. Je
dobøe známá a oblíbená pro své estetické vlastnosti, tak�e se
vyu�ívá jako dekoraèní materiál; napø. v Praze je nejhojnìjším
leštìným kamenem.
– Èedièová hora Bukovec u osady Jizerka, vysoká 1005 m n. m.,
je jedním z nejvyšších výskytù tøetihorních sopeèných hornin
v Èeské republice.
– Štìrkopískové náplavy na Malé Jizerské louce prosluly jako
jedineèné nalezištì drahokamù safíru a zirkonu.
– Jsou tu zachovány ulo�eniny, které ve starších ètvrtohorách
pøinesl kontinentální ledovec ze severní Evropy.

Nejvyšším místem èeské èásti Jizerských hor je vrchol Smrku
(1124 m n. m.), jen� není kupodivu ze �uly, nýbr� pøevá�nì z
ortoruly.Nejni�šímísto je vRaspenavì vnadmoøské výšce 325 m.

Podle geomorfologù jsou Jizerské hory krou zdvi�eného starého
zarovnaného povrchu. Celkovì je tento povrch sklonìný k jihu, co�
vytváøí jistou asymetrii celého pohoøí: zatímco na severu jsou vysoké
srázy,vnich�vystupujíèelamocných�ulovýchskalastrmými roklemi
spadají divoké kaskády a vodopády, k jihu se horstvo sva�uje celkem
povlovnì.Porosty lesù,kterézakrývají vìtšinuskalníhopovrchu,byly
v posledních desetiletích neblaze zasa�eny prùmyslovými
exhalacemi. K charakteristickým rysùm CHKO Jizerské hory ještì
patøíèetnáhorskárašeliništìshodnotnouvegetací.

Území je zajímavé celkovì a právì tak jsou atraktivní i nìkteré
jeho menší objekty, které je nutno speciálnì chránit. Ty
nejvzácnìjší byly vyhlášeny národními pøírodními památkami a
rezervacemi (jako Jizerskohorské buèiny, Rašeliništì Jizery,
Rašeliništì Jizerky), další pøírodními rezervacemi, pøípadnì
památkami (Bukovec, Nová Louka, Vápenný vrch a další).

Na otázku co je ukryto pod zdejšími lesy, loukami, poli a
rašeliništi se pokoušejí odpovìdìt geologové, kteøí své poznatky
znázoròují na geologických mapách. Hluboká horská údolí,
odkrývající profily v tvrdých skalách i v mìkèích ulo�eninách, byla
v�dy nejdùle�itìjší pro studium geologické stavby. Novì k nim
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mnohdy pøistoupily i èetné vrty, zamìøené na vyhledávání lo�isek
nerostných surovin èi podzemních vod. Znaèného významu
dosáhla geofyzikální mìøení, podle nich� mù�eme usuzovat na
výskyty a prùbìh hornin hluboko pod zemským povrchem,
pøípadnì a� na stavbu spodních èástí zemské kùry a svrchního
pláštì. Geofyzi-kové pøispìli také k poznání horninové
radioaktivity a míry radonového rizika.

Nejstaršími horninami celého území jsou tzv. krystalické
bøidlice, které lze na povrchu vidìt pouze v severní a jihovýchodní
èásti CHKO. Vznikly ve starohorním a v prvohorním období Zemì
jednak z usazených hornin moøského pùvodu, jednak z hornin
vyvøelých. Tyto horniny byly bìhem dlouhých geologických
procesù postupnì pøemìnìny pùsobením horotvorných tlakù,

zvýšených teplot a prostupujících hlubinných tavenin, horkých
roztokù a plynných emanací. Tìmto pøemìnám øíkají geologové
metamorfóza a horninám takto vzniklým metamorfované; napø. z
pù-vodních jílovitých usazenin se vytvoøily hedvábnì lesklé fylity
a pøi intenzivnìjší pøemìnì (metamorfóze) pak hrubìji zrnité
slídnaté svory. Z nìkdejších pískù a pískovcù vznikly touto
pøemìnou odolné metakvarcity, z vápencù krystalické vápence,
ze starých �ul ortoruly.

Geologové pøedpokládají, �e pøemìna pùvodních usazených a
vyvøelých hornin v horniny metamorfované byla výsledkem
nejménì dvou horotvorných pochodù. Starší, zvaný kadomský,
probìhl ve starohorách pøed 600 a� 500 miliony let, mladší, variský,
se odehrál vprvohorách a vyvrcholil pøed 380 a�300 miliony let.

V závìru variského horotvorného pochodu (v karbonu)
proniklo do vyklenutých krystalických bøidlic �ulové magma a
vytvoøilo veliké tìleso krkonošsko-jizerské �uly, které ji� pozdìji
nepostihla tepelná a tlaková metamorfóza. Zcela zde pøevládá
biotitická �ula, charakteristická vyrostlicemi (velkými 2–5 cm)
masovì èerveného draselného �ivce, které celé horninì dávají
hezký narù�ovìlý odstín. Z tìkavých tekutých i plynných látek
provázejících výstup �ulového magmatu vznikla v blízkosti jeho
styku s metamorfovanými horninami rudní lo�iska (Raspenava,
Nové Mìsto pod Smrkem, Pøíchovice). Mají charakter rudních
èoèek nebo �il. V okrajových èástech �ulového masivu, kde
tavenina chladne pomalu, se mohla vytvoøit èoèkovitá a �ilná
tìlesa pegmatitù s velkými krystaly �ivcù, køemene, slíd i jiných,
vzácnìjších nerostù. Podle údajù geofyzikù je v Jizerských
horách �ulový masiv mocný asi 10 km a tvoøí tak významnou èást
zdejší svrchní zemské kùry, která je tu silná zhruba 32 km. Zdejší
�ula má i zvýšenou radioaktivitu, co� zpùsobuje pøedevším vyšší
obsah uranu (celkový prùmìr je 12,7 g uranu v tunì).

Krkonošsko-jizerská �ula je prostoupena výrazným
systémem puklin, které podmiòují její kvádrový rozpad, dobøe
viditelný v mnoha starých lomech (napø. v Hranièné èi ve Fojtce),
ale i na nìkterých høebenových skalních výchozech (na
Frýdlantském cimbuøí, Holubníku, Èerné hoøe, Klínovém vrchu,
Palièníku, Jizeøe, Pytláckých kamenech atd.) a prazích
vodopádù.

Po variském vrásnìní a pøemìnì hornin konèí prùnikem �uly
nejstarší etapa vývoje Jizerských hor. Poté ji� nebyla tato
oblast zaplavena moøem a stala se trvale souší. Ve vlhkém a
teplém tropickém podnebí horniny chemicky zvìtrávaly do
velké hloubky a málo soudr�né zvìtraliny snáze podléhaly
rychlému odnosu.

Horotvorné pochody sice zdvihly nìkteré kry tohoto území do
vìtších výšek, ty se však bìhem dalších milionù let staly obìtí
vody a vìtru. Na obna�eném povrchu eroze odkrývala a
rozrušovala stále hlubší èásti �ul a krystalických bøidlic. Uvolnìný
úlomkovitý materiál byl odtud transportován do okolních
permokarbonských a køídových pánví, které le�í ji� mimo oblast
CHKO. Tím se i sni�ovalo a zarovnávalo celé území.
Pøedpokládá se, �e touto erozí bylo sneseno na dva kilometry
horninového masivu, a proto jsou tu obna�eny horniny, které se
pùvodnì vytvoøily hloubìji pod povrchem. Postupnì se území
dnešních Jizerských hor stalo plochým, zarovnaným povrchem.
Ten se vytvoøil koncem druhohor a poèátkem tøetihor, tedy pøed



70 a� 50 miliony let.
Dodnes se dochovaly nìkteré zbytky zarovnaného povrchu

s elevacemi a úvalovitými údolími z doby, kdy Jizerské hory vlastnì
ještì horami nebyly. Pozdìji se však zaèaly zdvíhat a vrásnit
Karpaty a Alpy a horotvorné tlaky zpùsobily, �e jizerské
krystalinikum se rozpadlo na kry a celá plošina se zdvihla do
horských výšek. Celý proces zaèal zhruba pøed 130 mil. let a jeho
nejvýraznìjší projevy konèily ve starších tøetihorách (asi pøed 25
mil. let), ale doznívají dodnes a Jizerské hory se i s Krkonošemi
ka�dým rokem zvedají zhruba o jeden milimetr. Výzdvihem byla
o�ivena a zesílena øíèní eroze a øeky Jizera, Kamenice, Smìdá,
Desná a Èerná Nisa spolu s pøítoky vytvoøily souèasná hluboká
údolí.

Tektonické porušení horninového masivu zlomy také
zpùsobilo, �e v tøetihorách proniklo k povrchu ze zemského
pláštì, asi z hloubek 30 a� 40 km, i nìkolik èedièových vyvøelin.
Utuhly pod povrchem a teprve pozdìji byly odkryty erozí.
Nejznámìjší z nich tvoøí dnešní vrchol Bukovce, další jsou
rozptýleny ve støední èásti oblasti a v severním okolí Liberce.
Výplnì malých i velkých zlomových struktur tvoøívá køemen,
obsahující nìkde i støíbøitì lesklý šupinkovitý hematit.

Na dnešní tváøi reliéfu Jizerských hor se významnì projevilo i
nejmladší geologické období – ètvrtohory. V jeho starší èásti,
pleistocénu, probìhlo nìkolik dob ledových, bìhem nich�
zasahoval mohutný ledový štít kontinentálního ledovce ze Skan-
dinávie a� na naše území. V ledových dobách postupoval
ledovec od severu a� k pøíkré severní hranì Jizerských hor,
o které se zarazil a zanechal ve Frýdlantské kotlinì èetné
ledovcové a øíèní nánosy. Ochlazení v blízkosti èela
kontinentálního ledovce mìlo za následek i vznik menších
horských ledovcù, jak dokazují okrouhlé deprese (kary) v
uzávìrech Holubího a Ztraceného potoka a obou Štolpichù.

Dnešní koneèná tváønost Jizerských hor je výsledkem
intenzivního mechanického (mrazového) a chemického zvìtrávání
a dlouhodobé eroze, které modelovaly kru vyzdvi�eného
zarovnaného povrchu uklonìného k jihu. Z nìho vyènívají ploché
vrcholy s �ulovými skalisky a skalními vì�emi, napø. Jizera (1122
m), Èerná hora (1084 m) a Smìdavská hora (1084 m). Vzhled
povrchu dále poznamenávají skalní hradby, mrazové sruby a
kamenné a balvanité sutì i rozpad hornin na hranách svahù.

V CHKO Jizerské hory se zøetelnì mìní charakter pùd
s nadmoøskou výškou od podhorských typù a� po typy horské.
Støídají se tu hnìdé pùdy kyselé s rezivými pùdami a podzoly,
rankery s glejovými a rašeliništními pùdami. Zrašelinìlé pùdy
zaujímají znaèné plochy – nále�í jim dvì tøetiny Jizerských hor,
co� je výsledek extrémnì vlhkého klimatu. Rašeliništì, zvláštì
vrcholová, se pøevá�nì ji� dále nevyvíjejí a jejich mocnost
nepøesahuje 3 m (obvykle je menší ne� 1,5 m).

Pozorovatelné jsou zmìny vyvolané v tomto území zásahy
èlovìka, vìtšinou dávno pøed vyhlášením CHKO. K velmi
nápadným nepochybnì patøí zdejší �ulové lomy. U Hranièné se
dosud dobývá kámen pro ušlechtilé kamenické výrobky, leštìné
obklady apod., další �ulové lomy jsou ji� opuštìny (Oldøichov v
Hájích, Na Hrátkách u Hejnic, Fojtka). Tì�il se i èediè (na

lokalitách Bukovec, Buková, Trništì, Draèí skála) a krystalický
vápenec (v Raspenavì) ze zdejších drobných výskytù.
Štìrkopísky glacifluviálního pùvodu se získávaly v tì�ebnách ve
Frýdlantské kotlinì mezi Hejnicemi a Frýdlantem. Vìtšina
rašeliniš�, kde v minulosti probíhala tì�ba, je ji� rekultivována.
Proslulé, od støedovìku známé je nalezištì drahých kamenù
(korundu, safíru, spinelu, zirkonu a iserínu) v úvalovém údolí na
Malé Jizerské louce.

Jsou zde té� stará hornická díla, naposledy otvíraná v dobì
prùzkumu v 50. a� 70. letech 20. století. Nejrozsáhlejší jsou
výskyty cínových rud u Nového Mìsta pod Smrkem, kde se
zachovaly èetné dùlní propadliny a haldy, táhnoucí se dále k
východu na území Polska. Vyskytují se zde i uranové rudy (u
Pøíchovic) a rudy �eleza (u Raspenavy). Zemìdìlská èinnost
vedla v okolí osad ke vzniku agrárních valù, hald a teras, které
mnohde dodaly horské krajinì osobitý ráz.

Ke zdejším památkám patøí i starodávné tesané kameny
s nápisy, které spolu s �eleznými køí�i stojí vedle cest a horských
silnièek nebo jsou dodnes skryty v houštinách èi mezi temnými
skalami. Pøipomínají zapomenuté, mnohdy i více ne� sto let staré
pøíbìhy, èasto velice zajímavé, vìtšinou však smutné a tragické.

Velký rozdíl nadmoøských výšek, který dosahuje a� 800 m,
ovlivòuje proudìní povrchových i podzemních vod. Hlavní toky a
jejich pøítoky jsou charakteristické nejen velkými spády, ale i
nevyrovnanými a vysokými odtoky. Typické jsou velké jarní vody
ze snìhového tání a letní maxima z pøívalových srá�ek. Hory jsou
významným zdrojem pitné vody pro libereckou a jabloneckou
sídelní aglomeraci. K tìmto úèelùm slou�í také zdejší pøehrady
Souš, Josefùv Dùl a Bedøichov. Další pøehrada, vybudovaná
v roce 1915 na Bílé Desné, se smutnì zapsala do historie oblasti ka-
tastrofou zpùsobenou protr�ením sypané hráze 18. záøí 1916.
Dnes je místo kulturní památkou.

Na území CHKO se vyskytují i minerální prameny, z nich�
nejznámìjší jsou u obce Láznì Libverda, zalo�ené ji� v 16.
století. Balneologicky se tu vyu�ívají kyselky s nízkou
mineralizací, vyvìrající na zlomových pásmech v krystalických
bøidlicích. Vydatnost pramenù je asi 1 l/s. Stejného typu jsou i
vývìry minerálky u Nového Mìsta od Smrkem. Kolem léèivých
pramenù byla vymezena ochranná pásma lázeòských vod.
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