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Rynoltice Liberec

BÍLÉ KAMENY

Bílé kameny

Liberecký kraj

GPS: 50°48‘6“N, 14°51‘13“E
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Zdeněk Táborský

Čas: 2 hod.
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VYCHÁZKY

Úvod
 Navštívíme zajímavý, zdálky viditelný skalní 

útvar, nápadný svou bělostí a zaoblenými tvary, 
připomínajícími mohutné hřbety odpočívajících 
slonů. proto jsou někdy označovány jako Sloní 
skály. Jsou vysoké až 20 metrů.

 lokalita se nachází v libereckém kraji 
zhruba 1 km severně od obce Jítrava, poblíž silnice 
z liberce do děčína, na kraji lesa na úpatí vrchu 
vysoká. Skály jsou dobře viditelné ze silnice, 
u které je možno zaparkovat a dojít po polní cestě 
až na místo. Můžete použít také vlak, vystoupit 
na zastávce rynoltice na trati liberec – Jablonné 
v podještědí a odtud se vydat po zelené turistické 
značce, nebo autobus, vystoupit na zastávce 
Horní Sedlo a odtud po červené turistické značce.

Geologická charakteristika skal
Bílé kameny vznikly v druhohorách před 100 miliony lety 
na dně křídového moře. Tvoří osamocenou, morfologic-
ky výraznou skupinu skal, tvořenou šikmo skloněnými 
vrstvami světlých svrchněkřídových křemenných, kvád-
rových, středně až hrubě zrnitých pískovců, vyzdvižených 
a nakloněných ve třetihorách díky tektonickým pohybům 
na lužickém zlomu. Během následující eroze docházelo 
k postupnému obrušování skal a rozšiřování puklin.
dnes je útvar rozdělen trojicí svislých puklin na několik 
malých bloků. pískovec má ve vrchní části skal výraznou 
příměs kaolinitu, který dává skalám charakteristické bílé 
zabarvení a oblé tvary a nemá patrnou vrstevnatost. 
Spodní části skal jsou tvořeny méně kaolinickým materi-
álem, mají patrnou vrstevnatost se šikmým sklonem vrs-
tev. Stejnoměrně zrnité partie byly při zvětrávání ohla-
zeny rovnoměrněji do oblých, hřibovitých až kulovitých 
tvarů, hrubozrnnější partie byly více postiženy selektiv-
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Celkový pohled na Bílé kameny.

detail zadní části Bílých kamenů. Šikmá puklina mezi dvěma  
skalními bloky.

dobře viditelné šikmé zvrstvení 
ve spodní části.
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větrání méně odolných, hrubozrnnějších vrstev pískov-
ců oválné puklinové (pseudokrasové) dutiny a jeskyňky 
(největší je asi 6 m dlouhá) a také skalní tunel, dlouhý 
zhruba 4 metry. Na vrcholu jedné ze skal se nachází za-
jímavý geomorfologický útvar, dobře vyvinutá oválná 
skalní mísa 50 x 30 cm s odtokovým žlábkem.

Pověst o odchodu trpaslíků
K Bílým kamenům se váže pověst o odchodu trpasličího 
národa. Mladé pasačce jednou svěřil stařešina skřítků klí-
ček od jejich pokladny, aby ho pohlídala do doby, než se 
skřítčí národ vrátí zpět do lužických hor. dívka klíček pečlivě 
uschovala a čekala a čekala, ale trpaslíci se už nikdy nevrátili.

Pískovec a kaolinit
Ještě bychom si mohli povědět něco o hornině pískovci 
a minerálu kaolinitu.
Pískovec – zpevněná usazená úlomkovitá hornina s vý-
raznou převahou zrnek křemene, tmelených jílem, karbo-
náty, limonitem apod. používá se například ve stavebnic-
tví a sochařství.
Kaolinit – vodnatý hlinitokřemičitan patřící do skupiny jílo-
vých minerálů. Jméno dostal podle lokality Kao-ling v Číně. 
používá se pro výrobu porcelánu. vzniká především rozkla-
dem živců i jiných silikátů ve vlhkém a teplém tropickém 
podnebí. U nás se těží v okolí Karlových var a plzně.

Přírodní památka
Jako neobvyklá ukázka zvětrávání křídových pískov-
ců byly Bílé kameny vyhlášeny přírodní památkou 

a vede kolem nich naučná stezka „lužické a Žitavské 
hory“.

Zamyslíme se nad několika otázkami
1. proč mají skály zrovna takový zaoblený tvar a ne třeba 
nějaký hranatý nebo takový, jaký známe z jiných podob-
ných území, jako jsou třeba prachovské skály nebo skály 
v okolí Kokořína?
2. proč jsou tak bílé, když většina jiných skal je barevná?
3. Skály jsou z doby, kdy se u nás vyskytovali velcí su-
chozemští dinosauři, mořští i létající plazi, žraloci a řada 
dalších vymřelých živočichů i rostlin. Je pravděpodobné, 
že bychom v těchto skalách našli jejich zbytky?
4. Jak se od sebe liší hornina a minerál? Nebo je to různý 
výraz pro stejnou věc?
5. vyplatilo by se těžit zde kaolinit na výrobu porcelánu?
6. Co by bylo dobré udělat pro lepší ochranu lokality?

Odpovědi
1. Horní část skal nemá vyvinutou vrstevnatost a mezi 
křemennými zrny je vysoký podíl kaolinického tmelu. 
To způsobuje neobvyklý, pravidelný způsob zvětrávání. 
Na většině jiných míst se horninové vrstvy liší složením, 
zrnitostí i tvrdostí, a zvětrávají tedy různou rychlostí.
2. Bílá barva je způsobena vysokým obsahem minerálu 
kaolinitu.
3. pro zachování zkameněliny je potřeba, aby živočich 
nebo rostlina byli rychle pohřbeni další vrstvou, např. 
písku, jílu, sopečného popela ap. většina organických 
zbytků se beze zbytku rozloží. Nalezení nějaké zkame-
něliny tedy na tomto místě není příliš pravděpodobné, 

snad s výjimkou nějaké pevné schránky (ulita, mušle) 
nebo žraločího zubu, ale i na ty je lépe vypravit se na na-
dějnější lokality.
4. Minerál je prvek nebo chemická sloučenina, zpravi-
dla krystalická, která se dá vyjádřit chemickým vzorcem, 
např. křemen Sio

2
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 a několik tisíc dalších, zatímco hornina se 

skládá z minerálů, např. křemenný pískovec s kaolinic-
kým tmelem nebo žula, ta se většinou skládá z křeme-
ne, živců (ortoklas a plagioklas), slíd (biotit a muskovit), 
amfi bolu a může obsahovat i menší množství apatitu, 
granátu, magnetitu, zirkonu a dalších minerálů.
5. Samozřejmě že ne, ekonomické zájmy by neměly pře-
vyšovat zájmy ochrany přírody.
6. zamezit vstupu návštěvníků na skály a odstranit příliš 
blízko rostoucí stromy. Jak nohy návštěvníků, tak větve 
blízko rostoucích stromů zanechávají na skalách viditel-
né stopy. 

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety


