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Lužické hory
Geologie
Geologicky jsou Lužické hory budované převážně svrchnokřídovými pískovci, jimiž
v třetihorách na četných místech proniklo k povrchu žhavé magma, které utuhlo ve formě znělcových
a čedičových hornin. Protože tyto sopečné horniny jsou odolnější než okolní pískovce, byly následnou
erozní činností vypreparovány, čímž vznikl charakteristický reliéf Lužických hor, tvořený protáhlými
hřbety a výraznými kuželovitými nebo kupovitými vrchy. Na severním okraji hor jsou křídové pískovce
tektonicky ohraničeny proti granitoidům lužického masivu tzv. lužickou poruchou, po které došlo k
nasunutí starší žuly nad mladší pískovce. V okolí Doubice přitom byly na povrch vyvlečeny i drobné
kry jurských vápenců. Ve čtvrtohorách převládala erozní činnost, při níž vznikla na svazích
vulkanických kopců často rozsáhlá suťová pole. U Jítravy na východním okraji hor jsou zachovány
štěrkopísky, uložené kontinentálním ledovcem, který sem pronikl od severu. V minulosti byla
na četných místech hor v malém měřítku dobývána nepříliš kvalitní železná ruda a v okolí Jiřetína pod
Jedlovou byly těženy drobné žíly sulfidů mědi, olova a zinku s příměsí stříbra.

Vodní toky
Pramení zde říčka Kamenice se svým hlavním přítokem Chřibskou Kamenicí a četné přítoky
Ploučnice, jako například Sporka, Svitavka nebo Heřmanický potok. Severní svahy hor odvodňuje
potok Lužnička. Po hřebeni hor prochází významné evropské rozvodí mezi Severním a Baltským
mořem.

Lesy
Více než polovinu území Lužických hor dosud pokrývají lesy. V době velkého rozmachu
sklářství po 15. století ale byly původní lesy téměř zlikvidovány a postupně nahrazeny smrkovými,
případně borovými monokulturami. Zbytky bučin se zachovaly pouze v izolovaných ostrůvcích
na odlehlých místech a vrcholcích hor. Dnes zde kromě smrků a borovic můžeme vidět buk lesní,
javor klen nebo mléč, jasan a občas lípu nebo jilm. Na některých místech roste také dub zimní a letní,
v okolí potoků jsou hojné olše.

První projektový den
První projektový den jsme se sešli ráno v 8:00 ve škole, a poté odjeli autobusem k severní
úpatí Weberbergu (710). Připojili jsme se na modrou stezku, po které jsme obešli Weberberg po
západní straně. Zprvu byla cesta jen pouhá lesní pěšina, později se změnila na štěrkovitou cestu
v dobrém stavu. Po modré stezce jsme se dostali ke starým dolům a dále jsme pokračovali až
k rozcestí Pod ptačincem. Zde jsme přešli na žlutou stezku kolem Černé brány, až jsme došli na jinou
německou modrou stezku, která vede při hranici. Po ní jsme se dostali téměř až k Weberbergu, ale
posledních 100 m jsme museli projít lesem, protože vrchol je minimálně označen a je snadné přejít, i
přestože zde není hustý les. Z Weberbergu jsme pokračovali po hranici až ke Slepé cestě, po které
jsme se dostali zpět na původní modrou stezku a vrátili se k severnímu úpatí.
Weberberg (710 m)





znělcový hřbet, ležící asi 1,5 km jižně nad Dolním Podlužím, pár desítek metrů od hranic na
české straně
pokrývají ho mohutné bukové lesy s občasnými světlinami, díky němž z něho není výhled
někdy bývá nesprávně nazýván Vyhlídka, ale správně je Weberberg (=tkadlec)
do 60. let přírodní rezervace, Richtrův prales

Pohled na hřeben Rohálu s Weberbergem od
Jiřetína

Bukové lesy na Weberbergu

Druhý projektový den
O druhém projektovém dnu jsme se vydali na Zlatý vrch (657) a Studenec (736). Nejprve
jsme přijeli autobusem do Lísky a prošli celou Lískou po modré stezce až k rozcestníku Sedlo pod
Studencem, vedle něhož v roce 1757 proběhla bitva mezi Habsburky a Prusy. Zde jsme odbočili na
naučnou stezku Okolím Studence, po které jsme došli až na vrchol Studence a po cestě na vrchol jsme
viděli na jižní straně Studence rozsáhlá suťová pole. Na Studenci jsme si prohlédli okolí z vyhlídky, a
pak se vrátili zpět na rozcestník Sedlo pod Studencem. Dále jsme pokračovali po naučné stezce
Okolím Studence až na Zlatý vrch, kde jsme mohli vidět nádherné zachovalé vápencové skalní
varhany, a taktéž jsme se pokusili opravit místní částečně rozbitý plot. Poté jsme se vrátili kousek
zpět k Odbočce ke Zlatému vrchu a pokračovali po červené stezce E3 směrem na východ, a to až
k autobusové zastávce Česká kamenice, Křížový buk.
Studenec (736 m)




kuželovitý čedičový vrch, ležící asi 4 km severovýchodně od České Kamenice a vedle Lísky
jižní a jihovýchodní úbočí zčásti pokrývají poměrně rozlehlá suťová pole, ale izolované
ostrůvky sutě jsou i na západním a severním svahu
prales na jižním svahu byl chráněn od roku 1906 a v roce 1965 byla zřízena rozsáhlá přírodní
rezervace "Studený vrch"

Suťové pole na jižním svahu Studence

Obnovená rozhledna na vrcholu kopce

Pohled na Studenec ze Zlatého vrchu, v údolí je
osada Líska

Zlatý vrch (657 m)





čedičový vrch, nacházející se vedle Lísky a Studence
původně od roku 1870 se zde těžily čedičové sloupce (daly se lámat až 6 m dlouhé)
těžba byla definitivně zastavena až v roce 1973
dnes jsou zde vidět až 30 m čedičové varhany

Čedičové sloupy v lomu na Zlatém vrchu

Celkový pohled na Zlatý vrch od východu

Třetí projektový den
O třetím projektovém dnu jsme se sešli ve škole a domluvili se o zpracování modelu
sedmistovky Lužických hor. Poté jsme se vydali tentokrát pouze na Špičák (544), ležící vedle
Varnsdorfu. Díky obydlenosti a místním cestám a silnicím na Špičáku, je výstup nenáročný a je možný
i na kole. Po hlavních cestách jsme se dostali až k rozcestí Špičák odbočka, od kterého jsme
pokračovali po žluté stezce až na vrchol. Na vrcholu je nádherný výhled na celý Varnsdorf a okolí, a
také trosky restaurace, které se podařilo 3x vyhořet. Dolů jsme sešli po neoficiální cestě přes louky a
elektrické ohradníky, přičemž jsme zde mohli vidět kousky uhlí, které se zde nachází. Po loukách jsme
pokračovali až k ulici Šumavská, kde jsme se následně rozešli.
Špičák (544 m)


nachází se na české straně hranic mezi Varnsdorfem a Spitzkunnersdorfem



znělcový kužel, který pronikl k povrchu přes zbytek staršího čedičového příkrovu



kdysi se zde těžilo uhlí několika společnostmi, však těžba zde byla neefektivní (nevýnosná,
místní uhelné sloje mají malou mocnost), a tak se zde dá najít uhlí dodnes

Pohled na Špičák od západu

Výhled přes Varnsdorf k Jedlové

Zbytky hostince na vrcholu kopce

Modely sedmistovek Lužických hor
Weberberg – Michal Jiruf, Ondra Belo, Filip Dolanský

Weberberg – Marek Bartl, Daniel Hocko, Jakub Zajíček

Weberberg – Miloš Štefan, Jaroslav Sulo, Fabian Woletz

Studenec – Jakub Lorenc, Jan Lorenc, Matěj Gerhát

Hrádek a Špičák – Kristýna Kostlánová, Jindřiška Judová, Amálie
Hottmarová, Barbora Holubová

Zdroj: http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmzlavc

