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Většina území Jizerských hor má během období kvartéru
charakter denudační oblasti (např. Czudek 2005). Eroze
převažuje nad akumulací. Ve vyšších polohách na strmých
svazích o sklonu větším než ca 15° převládá transport gra-
vitační (450–950 m n. m.), v nižších polohách pak gravi-
tační a fluviální. V nejvyšších polohách nad 1000 m má
území v jižní části území listu 03-142 Hejnice a 03-231 Ji-
zerka charakter zarovnané paroviny (etchplénu), na jejímž
vývoji se významně podílely také kryogenní procesy, pů-
sobící zejména během období glaciálu v periglaciální zóně.
Jejich výsledkem jsou výrazné tvary reliéfu zachované
dnes v podobě mrazových srubů, torů, kamenných moří,
nivačních depresí, kamenných proudů apod. (např. Králík
– Sekyra 1989, Czudek 2005, Pilous 2006, 2012). S ústu-
pem posledního glaciálu začíná vývoj recentních půd.
V nižších polohách převažují kambizemě, ve vyšších polo-
hách potom kryptopodzoly a podzoly (např. Borůvka et
al. 2005, Batysta 2011). Na zamokřených místech se vyvi-
nuly organozemě a glejové půdy (Smejkal 2009). S nástu-
pem moderní doby zde geomorfologický vývoj významně
ovlivnila také činnost člověka. Díky umělým odkryvům
máme dnes jedinečnou možnost pro studium hloubky a in-
tenzity zvětrávacích procesů. Tento příspěvek se zaměřuje
na výskyty eluvií, tj. nepřemístěných zvětralin hrubě až
středně zrnitého porfyrického biotitického granitu liberec-
kého typu a středně zrnitého výrazně porfyrického biotitic-
kého granitu jizerského typu. Zkoumá také možnost vyu-
žití metody letecké gamaspektrometrie při geologickém
mapování.
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V připovrchové vrstvě eluvia granitu jizerského typu je do
hloubky ca 0,3 m vyvinuta šedohnědá humózní prachovi-
topísčitá hlína s kořínky, která přechází do šedého až še-
dohnědého jílovitého prachu s příměsí hrubého písku až
štěrku o velikosti ostrohranných klastů do 0,7 cm. Převažu-
jí klasty granitu a živců. Směrem do podloží přecházejí do
jílovitoprachovitého hrubého písku s ostrohrannými klasty
o velikosti 0,3–0,5 cm, max. 1 cm. V hloubce okolo 1 m je
prachovitý hrubý písek až štěrk s ostrohrannými klasty gra-
nitu o velikosti 2–4 cm, který na některých místech již pře-
chází do rozpukané zpevněné horniny.

V připovrchové vrstvě eluvia granitu libereckého typu je
do hloubky ca 0,2 m vyvinuta hnědá humózní písčitá hlína
s příměsí štěrku a kořínky. Štěrk je tvořen převážně ostro-
hrannými úlomky křemene a živců o průměrné velikosti
0,2–0,3 cm. Do hloubky asi 0,5 m je vyvinuta oranžovo-
hnědá slabě humózní písčitá hlína s příměsí ostrohranného
štěrku o průměrné velikosti klastů 0,2–0,5 cm, max. 1 cm.
Ojediněle má oranžové a bílé skvrny. Plynule přechází do
prachovitého hrubého písku až štěrku s ostrohrannými
úlomky křemene, živce a granitu.
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Během geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 v le-
tech 2009–2012 na území listů 03-142 Hejnice a 03-231
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Jizerka byla zjištěna přítomnost eluvií u hornin libereckého
a jizerského granitu. Pro zjištění výskytu zvětralin byla po-
užita zarážecí a zavrtávací půdní sonda s hloubkovým do-
sahem až 1 a 1,2 m. Využívalo se také umělých odkryvů
a zářezů cest.

Koncentrace draslíku byly k vybraným dokumentačním
bodům získány z mapy letecké gamaspektrometrie (obr. 5,
Dědáček et al. 2005), která obsahuje hodnoty úhrnné akti-
vity gama a údaje o obsahu přirozených radioaktivních
prvků (K, U, Th). V prostředí ArcGIS 10,0 Spatial Analyst
byla vytvořena mapa obsahu K z tabelárních dat letecké
geofyziky interpolací pomocí metody IDW. Jednotlivým
dokumentačním bodům byly přiřazeny nejbližší hodnoty
obsahu draslíku v interpolované mapě. Celkem byly hod-
noty draslíku přiřazeny 107 bodům na nezvětralých horni-
nách a jejich zvětralých ekvivalentech – libereckém grani-
tu (21), eluviu libereckého granitu (22), jizerskému granitu
(60), eluviu jizerského granitu (4). Hloubkový dosah letec-
ké gamaspektrometrie je až několik metrů (Skácelová et
al. v tisku). Pro eliminaci možných nepřesností způsobe-
ných vlivem vlhkosti a litologie kvartérních sedimentů pře-
krývajících eluvia, byly z dokumentačních bodů eluvií od-
straněny body s pokryvem rašelinných organických
uloženin a body se sedimentárním pokryvem o mocnosti
víc než 0,5 m (např. svahové sedimenty).
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Rozpadlé eluvium podložních hornin se vyvinulo v mís-
tech s menším podílem gravitačních procesů na rovinách
a svazích o mírném sklonu do 5° (obr. 1). Na mírných sva-
zích je také částečně překryto vrstvou svahových hlinitoka-
menitých až kamenitohlinitých sedimentů místy s bloky
hornin převážně granitového typu, které se po svahu pohy-
bují gravitací a soliflukčními pohyby. Typickým příkla-

dem tohoto vývoje může být lokalita A Na Žďárku
(obr. 2), kde pod 30 cm mocnou vrstvou hlinitokamenitých
svahových sedimentů s ojedinělými bloky je hluboce zvět-
ralé eluvium podložní horniny libereckého granitu. Inten-
zita zvětrávacích procesů směrem do hloubky klesá, což je
patrno na hrubnutí eluvia, celistvější primární struktuře
a nárůstu četnosti a velikosti enkláv nezvětralého granitu
směrem do podloží. V umělém odkryvu je vidět rozvětralá
hornina in situ se zachovalou primární strukturou až do
hloubky 3 m. Sklon svahu na lokalitě je 4°. Intenzita gravi-
tačních procesů stoupá s větším sklonem svahu, jak může-
me vidět na lokalitě B sv. od města Lázně Libverda
(obr. 3). Zde je mocnost svahových sedimentů 0,3–0,6 m
a sklon svahu 9°. Hloubka eluvií na zarovnaném etchplénu
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je odhadována v některých místech až na několik metrů,
přesné vymezení rozsahu však zůstává stále velmi proble-
matické. Jedním z pomocných kritérií může být obsah
a množství draslíku na geofyzikální mapě Dědáčka et al.
(2005; viz Obsahy draslíku v horninách a jejich eluviích).
S přítomností eluvií také úzce souvisí vývoj rašelinných se-
dimentů na začátku holocénu, které se přednostně vyvinuly
v zavodněných depresích vyplněných rozpadlými podlož-
ními horninami. Přesto tyto sedimenty mohou vznikat také
na starších stabilizovaných svahových sedimentech a do-
konce i v oblastech s intenzivnějšími deluviofluviálními

procesy, jak můžeme sledovat na lokalitě C (obr. 4).
V profilu je vidět pod vrstvou travního drnu černá silně hu-
mózní prachovitojílovitá hlína s nepravidelnými čočkami
hrubě zrnitého, špatně vytříděného prachovitého písku
místy s příměsí angulárního až subangulárního štěrku o ve-
likosti klastů do 3 cm. Střídání vrstev ukazuje na nepravi-
delnou dynamiku prostředí, kdy čočky hrubého písku až
štěrku se uložily občasnými splachy po vydatných deštích
a vrstvy organických sedimentů pak v období relativního
klidu. Podobný vývoj má zřejmě také organický sediment
s minerální příměsí, jaký je vyvinut v ledovcovém karoidu
Pytlácká jáma (Pilous 2006, Traczyk et al. 2008).

O dynamice prostředí a rychlosti odnosu sedimentů
svědčí množství mrazových srubů a skalních hradeb,
u nichž nadmořská výška vrcholů ukazuje na minimální
výšku původního povrchu paroviny ve starším období ke-
nozoika. Jde o relikty hornin, které přetrvaly intenzivní
mrazové zvětrávání a následný fluviální a eolický odnos
sedimentů na svahy Jizerských hor a dále do údolí potoků
a řek typu Smědé. Rychlost zpětné eroze mohla být podpo-
řena také tektonickými pohyby jednotlivých krystalinic-
kých bloků, které jsou stále aktivní až do současnosti. To
dokazují recentní pohyby uvnitř masivu, naměřené ve vo-
dárenském tunelu v Bedřichově o velikosti 0,22 mm/rok
podél krušnohorské a 0,16 mm/rok podél sudetské poruchy
v měřeném období 2004–2007 (Stemberk – Košťák 2007).
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Obsah draslíku byl měřen na granitech jizerského a liberec-
kého typu na území listů 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka.
Granit jizerského typu obsahuje průměrně 2,44 % a granit
libereckého typu 2,83 % draslíku. Eluvium granitu jizer-
ského typu obsahuje průměrně 2,04 % , eluvium granitu li-
bereckého typu 2,63 % draslíku.
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Rozpadlé eluvium podložních hornin se vyvinulo přede-
vším na rovinách a mírných svazích o sklonu do 5°. Jeho
celková mocnost je v některých místech odhadována až na
několik metrů. Na mírných svazích alterovanou horninu
částečně překrývají svahové sedimenty, jejichž mocnost se
sklonem svahu stoupá. Na náhorních rovinách se v zamok-
řených oblastech na eluviích vyvinuly organické sedimen-
ty – rašeliny vrchovištního typu. Výskyt zvětralých hornin
granitu může korespondovat s množstvím draslíku v navět-
ralé připovrchové vrstvě podložních hornin, což je doku-
mentováno na dvaceti šesti kontrolních bodech pomocí
letecké gamaspektrometrie. Ze zjištěných hodnot koncen-
trací draslíku vyplývá, že průměrný obsah draslíku ve zvět-
ralých horninách je nižší o 22,4 % u jizerského a o 7,1 %
u libereckého typu oproti jejich nezvětralým ekvivalentům.
Úbytek koncentrací draslíku potvrzuje i práce Dohnala et
al. (2004), kteří při geofyzikálním průzkumu Labské louky
v Krkonoších poukázali na snižující se koncentraci draslíku
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s mírou alterace středně až drobně zrnitého biotitického
granitu. I když celkový trend v poklesu koncentrací draslí-
ku u studovaných hornin je znatelný, výsledné hodnoty
mohou být ovlivněny malým počtem měření u eluvia jizer-
ského granitu. Tato závislost se také projevuje převážně
u hornin s vysokým obsahem slíd, které obsahují velké
množství draslíku. Dalším problematickým faktorem je
práce s leteckými geofyzikálními daty, která neposkytují
dostatečně přesné informace. Zejména geometrie měření
a morfologie terénu mohou způsobit nepřesnosti výsled-
ných hodnot (Matolín 1977, Černík 2012). Tento trend by
bylo vhodné potvrdit na více lokalitách a dalších typech
hornin krkonošsko-jizerského krystalinika a bude to před-
mětem dalších výzkumů. Pokud by významný pokles ob-
sahu draslíku potvrdilo i terénní měření eluvií, lze použít
tuto metodu jako indicii k vymezení eluvií granitových
hornin např. při geologickém mapování.

Poděkování. Autoři děkují Z. Skácelové za poskytnutí geofyzikál-
ních dat a J. Klomínskému za cenné připomínky. Data byla získá-
na během geologického mapování na území listů 03-142 Hejnice
a 03-231 Jizerka v letech 2009–2012 v rámci projektu České geo-
logické služby č. 390001.
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