O Čertův kámen
u Vrkoslavic je skalní
výchoz složený z velkých
nepravidelných bloků
tanvaldské žuly. Na jeho
vzniku se podílelo
výběrové zvětrávání, kdy
méně odolné části byly
erodovány a zůstaly ty
odolnější, které prodělaly
nějaký pohyb, např.
sesednutí nebo řícení.
Podivuhodný tvar tohoto
útvaru v lidech po staletí
vyvolával představy
o nadpřirozeném vzniku,
o čemž vypovídá
i jeho název.

O U silnice
z Vrkoslavic na Dobrou
Vodu se nachází asi 5 m
vysoká vyhlídková skalka,
tvořená přeměněnými
břidlicemi, tzv.
kontaktními rohovci.
Rohovce na Vyhlídce
představují zbytek
horninového pláště
žulového masivu,
který kdysi pokrýval
mnohem širší okolí, ale
vlivem zvětrávání byly
tyto horniny většinou
odneseny. Skalka je
upravena jako turistická
vyhlídka již od roku 1885.

O Dva druhy jizerské
žuly: vlevo výrazně
porfyrický středně
zrnitý biotitický jizerský
granit, vpravo porfyrický
hrubozrnný biotitický
liberecký granit.

O Liberecký
granit (vlevo) svařený
s tanvaldským granitem
(vpravo) od vodojemu
v Nové Vsi nad Nisou.

Krkonošsko-jizerský masiv tvoří několik vzájemně odlišných typů žul: liberecký,
jizerský, harrachovský, krkonošský, ale i tanvaldský a fojtský granit. Na cestu z hlubin
Země se tyto granity vydaly jako žhavé taveniny. Geologové takovou událost
připodobňují k závodu horkovzdušných balonů. Ještě dost hluboko pod zemským
povrchem jim však došel vlastní žár, a tak začaly před 320 miliony lety krystalovat
do podoby dnešních granitů. Protože jednotlivé porce magmatu („balony“)
stoupaly vzhůru rozdílnou rychlostí a různě chladly, odlišují se mnohdy
již na první pohled svou texturou.

Žulové město Jablonec nad Nisou
Město Jablonec nad Nisou je postaveno na žulách i ze žul. Nacházejí se pod jeho centrem
a všude kolem, jenom na jižním okraji města u Kokonína ze země vykukují mnohem
starší břidlice. Spolu se sousedním Libercem má Jablonec nad Nisou výjimečnou pozici
na geologické mapě České republiky. Obě města leží na žulách stejného žulového masivu,
kterému geologové dali jméno krkonošsko-jizerský masiv podle dlouhého
pohoří Jizerských hor a Krkonoš na hranici naší republiky a Polska.

Geologická mapa
skalního podloží města
Jablonce nad Nisou
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Železnobrodská žula, známá mezi geology jako tanvaldský granit, je o pár milionů
let starší příbuzná libereckého granitu, se kterým sousedí přímo ve středu města.
Jak takový sousedský vztah vypadá, můžeme vidět u vodojemu v Nové Vsi nad Nisou.
V Jablonci se vyskytuje především v Kokoníně, hlavně však tvoří dlouhý a strmý
skalnatý horský hřeben Černé Studnice mezi Tanvaldem a Jabloncem. Tady i jinde
tuto žulu staří kameníci již od nepamětí štípali na patníky, stavební kvádry a dlažební
kostky. Velká pevnost a béžová barva se líbí architektům i stavitelům, a tak se žula
dostala nejen do většiny domů v Jablonci a Liberci, ale i do nedalekých Drážďan
a také do Prahy. Skládá se z křemene, živce, světlé a tmavé slídy – muskovitu
a biotitu. Je k vidění v několika opuštěných lomech na svahu Prosečského hřbetu
a také přímo v městské dlažbě a na fasádách domů v centru města.
OOblíbená
železnobrodská žula
je středně zrnitý
dvojslídný alkalicko-živcový tanvaldský
granit.

Mírové náměstí

Vyhlídka

Čertův kámen

Animace
vzniku
Jizerských
hor

Jizerská nebo liberecká žula získala své jméno od výskytu všude v Jizerských horách.
Tento typ granitu má nápadně velké krystaly živce, které mu dodávají růžovou barvu.
Díky tomu je vyhledávaným dekoračním kamenem architektů a stavitelů. V pražském
metru je dlažbou nástupišť na mnoha jeho stanicích. Místní kameníci tento nejhezčí
český granit nazývají „liberecká tlačenka“. Jako pravá žula se skládá z křemene,
vyrostlic draselného živce, bílých krystalů sodno-vápenatého živce (plagioklasu)
a tmavé slídy – biotitu. Je k vidění v několika opuštěných lomech přímo ve městě
a také v dlažbě a na fasádách domů kolem náměstí před radnicí. Známý balvan
Bručoun u Lukášova je rovněž z libereckého granitu.
Železnobrodská břidlice, známá jako pokrývačská břidlice, je pro geology fylit.
Původně jde o sediment usazený na mořském dně před 450 miliony let v blízkosti
činných sopek. Podobu této usazeniny radikálně změnilo variské vrásnění
před 350 miliony let. Tehdy byla silně stlačena a zprohýbána a tím přeměněna
na břidlici, kterou ještě dnes kameníci v lomech na jih od Jablonce štípou jako
střešní krytinu svých chalup. Pro geology je významná skalka Vyhlídka
na jižním okraji Jablonce nad Nisou, tvořená křemenem bohatými břidlicemi,
které přímo leží na mladším tanvaldském granitu.
O U mšenské vodní
nádrže se nachází asi
8–10 vysoká skalní stěna
tvořená libereckou žulou.
Je dlouhá téměř 25 m,
v levé části částečně
odtěžená malým
lomem. Skalní stěnu
příležitostně využívají
horolezci, několik kruhů
a skob pochází již z 50. až
80. let 20. století. Skála
je rozpukána systémem
puklin charakteristickým
pro žulové horniny.

