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102 Národní přírodní památka 
Bozkovské dolomitické
jeskyně

Výměra: 5,54 ha
Vyhlášeno: 1999
Nadmořská výška: 425–485 m 
Území obce: Bozkov Úzce sevřené, až 40 m hluboké údolí vyhlou-

bené v metamorfovaných horninách. Část tvoří 
čisté krystalické vápence, v nichž jsou vyvinuty 
pozoruhodné krasové jevy – vyvěračky v řečišti 
potoka a 85 m dlouhá puklinová jeskyně s kra-
sovou výzdobou. Lesní porost je tvořen pře-
vážně smrkovými monokulturami, v nepřístup-
ných částech se zachovaly zbytky jedlových bu-
čin vápencových a dubohabřin. Květena rezer-
vace je rozmanitá, v podrostu se vyskytují na-
příklad bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), 

kyčelnice devítilistá (Dentaria eneaphyllos), lý-
kovec jedovatý (Daphne mezereum), vraní oko 
čtyřlisté (Paris quadrifolia), orlíček obecný (Aqui-
legia vulgaris), růže převislá (Rosa pendulina) 
a mnoho dalších. V nivě Vošmendy jsou zacho-
vány olšiny a vlhké louky s hojným výskytem 
bledule jarní (Leucojum vernum). V údolí poto-
ka žijí ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vod-
ní (Cinclus cinclus) či mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra). Z chráněných druhů motýlů se vy-
skytuje batolec duhový (Apatura iris).

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

103 Přírodní rezervace
Údolí Vošmendy

Výměra: 13,14 ha
Vyhlášeno: 1997
Nadmořská výška: 420–470 m 
Území obce: Bozkov, Roztoky u Semil

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

Tok Vošmendy. Líhnoucí se batolec duhový (Apatura iris).

Severozápadně od obce Bozkov se nachází 
veřejnosti zpřístupněné krasové jeskyně. Dél-
kou 1 050 m se jedná o nejrozsáhlejší krasový 
systém v severovýchodních Čechách. Na rozdíl 
od většiny ostatních krasových jeskyní v Čes-
ké republice jsou Bozkovské jeskyně vytvoře-
né v metamorfovaném vápnitém dolomitu. 
Nejnižší části jeskyně jsou vyplněné vodou, 
jedná se pravděpodobně o největší podzem-
ní jezero v Čechách. V jeskyních jsou k vidění 

nejen typické krasové formy, ale také nepříliš 
časté křemenné římsy a lišty vzniklé selektiv-
ním zvětráváním, místy trsy jehličkového ara-
gonitu. V jeskyních se vyskytuje několik druhů 
netopýrů – netopýr velký (Myotis myotis), neto-
pýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr černý (Bar-
bastella barbastellus) a vrápenec malý (Rhino-
lophus hipposideros). Na povrchu se místo pů-
vodní květnaté bučiny s habrem a javorem na-
chází smrčina s modřínem a břízou. Na jaře se 
objevuje bohatý porost bledule jarní (Leuco-
jum vernum). Z geologických jevů jsou kromě 
podzemních jevů k vidění krasové závrty, vý-
věry a škrapové skalky.

Jeskyně překvapení. Foto Daniel Horáček. Netopýr velký (Myotis myotis). Foto Daniel Horáček.


