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Anotace 

Bakalářská práce byla vypracována s cílem poukázat na zajímavé a zároveň méně 

známé lokality Českého středohoří, které je zde charakterizováno jak z hlediska 

geologického, faunistického, floristického, tak z hlediska meteorologického. Práce se 

rovněž podrobněji zabývá turistikou v Českém středohoří, přičemž shrnuje známé  

i neznámé přírodní či historické atrakce. Okrajově se práce věnuje problematice sesuvu na 

dálnici D8 pod lomem Dobkovičky. V závěru je navržena cyklistická trasa pro náročnější 

sportovce vedoucí zajímavými místy v Českém středohoří. 

 

Klíčová slova: České středohoří, méně známé lokality, geologie, turistika, návrh 

cyklotrasy 

 

Summary 

This thesis was written with the aim to introduce interesting and less known 

landmarks in the České středohoří Mts. which is characterized from several points of view 

– geologic, faunistic, floristic or meteorologic ones. The text also deals with tourism within 

the mountains, comprising both known and unknown natural or historical landmarks. One 

chapter is dedicated to the recent landslide on D8 (below the quarry at Dobkovičky). In the 

end, a biking trail for demanding sportsmen is suggested as a path connecting some 

intriguing places in the České středohoří Mts. 

 

Key words: České středohoří Mts., less known landmarks, geology, tourism, biking 

trails proposal 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je poukázat na méně známá a zároveň velmi zajímavá 

místa v Českém středohoří. České středohoří je velice interesantní jak z hlediska 

geologického, tak i z hlediska floristického, faunistického či meteorologického. V první 

kapitole charakterizuji České středohoří a současně poskytuji základní informace o fauně  

a flóře, geologii, klimatických podmínkách, vodstvu a lesích. 

V následující kapitole se podrobně zaměřuji na České středohoří z hlediska 

turistického. Znázorňuji zde atraktivitu území, hlavní turistické cíle v oblasti, významné 

zámky, hrady a jejich zříceniny. Dále se zmiňuji o honosných restauracích, které byly 

vystavěny díky účelové přeměně krajiny a v neposlední řadě o železničních tratích  

a lodních spojích. 

Hlavní částí této práce je kapitola o méně známých turistických lokalitách v Českém 

středohoří. Popisuji zde lokality, které nejsou v širším povědomí veřejnosti a zároveň jsou 

turisticky atraktivní a snadno přístupné. U každé lokality popisuji její přibližnou polohu, 

význam, zajímavost a případně geologii a historii místa. 

Závěrem navrhuji cyklistickou trasu vedoucí od přírodní rezervace Březina až 

k národní přírodní rezervaci Raná. Trasa je určena pro náročnější a fyzicky zdatnější 

cyklisty, neboť je dlouhá bezmála 31 km a překonává poměrně velké převýšení. Trasa 

skýtá krásný pohled do krajiny a současně nabízí možnost odbočit z hlavní cesty a zajet na 

místa, která jsou krásná, avšak dostat se k nim, je poněkud náročný úkol. 
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2 PODROBNĚJŠÍ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Základní informace 

České středohoří se rozkládá na ploše 1265 km2. Jeho chráněná krajinná oblast 

pokrývá 84% tohoto území. Tato chráněná krajinná oblast byla založena 19. března 1976 

za účelem ochrany unikátního krajinného rázu vulkanického pohoří, vzácných druhů 

z fauny a flory a vesnic s lidovou architekturou. Nejvyšším bodem tohoto území je vrchol 

Milešovky ve výšce 836,5m n. m a naopak nejnižším je hladina Labe v Děčíně, která je  

ve výšce 121,9 m n. m. Maximální výškový rozdíl činí 714,6 m. Administrativně můžeme 

rozdělit České středohoří na sedm okresů a těmi jsou: Most, Louny, Teplice, Česká lípa, 

Děčín, Ústí nad Labem a jako administrativní jádro Litoměřice. Horopisně můžeme 

začlenit České středohoří jako jeden z pěti celků Podkrušnohorské oblasti, která je součástí 

Krušnohorské subprovincie [13]. 

 

2.2 Geologie a geomorfologie 

České středohoří je se svým typickým panoramatem členitou pahorkatinou až 

hornatinou vulkanického původu. Na severovýchodě považujeme jeho hranici za čistě 

administrativní - tvoří ji údolí řeky Ploučnice. Na severozápadě je ohraničení komplexu 

velmi složité a prolíná se s denudačním okrajem Mostecké pánve. Jihovýchodní hranice 

bude zřejmě tektonická a odděluje středohoří od mírně zvlněného dolního Poohří  

a Polabské nížiny. Na jihozápadě pak výběžky vulkanického komplexu zasahují až na 

Mostecko. Podle geomorfologické klasifikace (Demek  1987) náleží tato oblast do 

Krušnohorské provincie, konkrétně podkrušnohorské oblasti. Tři základní 

geomorfologické celky se významně liší svým reliéfem: Na jihovýchodě se jedná  

o neformální celek, nazývaný Lounské středohoří. Je tvořen izolovanými vrchy a hřbety, 

které vystupují z okolní roviny, tvořené křídovými sedimenty (Raná, Oblík, aj.). Oficiálně 

je tato oblast kladena do Milešovského středohoří (IIIB-5B), na kterou se v severní části 

navazuje Verneřické středohoří (IIIB-5A). Kopce Milešovského středohoří se zdvihají 

z mohutného vulkanického podkladu, zatímco Verneřické středohoří je ve svých 

vrcholových partiích spíše mírně zvlněnou rovinou s hluboce zařízlými údolími potoků [8]. 
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Z geologického hlediska je České středohoří pestrým vulkanickým komplexem 

převážně alkalického charakteru. V dřívějších dobách bylo řešeno samostatně a první 

geologové zde marně hledali stopy vulkanických superstruktur. Později začal převládat 

názor, že se jedná o subvulkanický komplex, jehož svrchní partie byly již dávno sneseny 

erozí.  Pozitivní reliéf je tak tvořen vypreparovanými přívodními kanály intruzemi  

a žilami. Teprve v poslední době se množí důkazy o tom, že některé pozůstatky 

superstruktur se dochovaly – V. Cajz uvádí například Lahary, a subakvatické výlevy, 

spektakulární příklad úhlové diskordance dvou odlišných vulkanoklastických formací lze 

spatřit přímo v Ústí nad Labem. Pyroklastické materiály se vyskytují i v jiných lokalitách. 

Podle moderních názorů je České středohoří součástí riftové struktury (oherského riftu), 

který začal vznikat jako nejvýchodnější součást evropské riftové soustavy již na konci 

svrchní křídy, s prvními projevy ultraalkalického vulkanismu v oblasti dnešních Lužických 

hor. Vývoj vlastního středohoří klademe do hlavní vulkanické fáze před 43 – 17 miliony 

let. Ve druhé, mladší vulkanické fázi, se vytvářela magmata fonolitového charakteru 

v oblasti Teplic a Bíliny (13-9 Ma). V novější době byla důkladně studována také 

tektonická stavba oblasti. Na základě výsledků lze soudit, že České středohoří je tvořeno 

systémem mikrobloků (křížících se zlomových systémů) , díky kterým docházelo a zřejmě 

stále dochází k intenzivním vertikálním pohybům. Taková tektonika pak vysvětluje, 

z jakého důvodu se v některých místech mohly dochovat i zbytky superstruktur a proč se 

křídové podloží na řadě míst vyskytuje ve značně odlišných nadmořských výškách. 

V Českém středohoří lze samozřejmě nalézt i další horniny, které souvisejí buďto 

s uhelnou sedimentací hlavní miocenní pánve (jde o izolované pozůstatky ohraničené 

erozí, tzv. separátní pánve), nebo byly vytvořeny v kvartéru jako důsledek mrazového 

zvětrávání, svahových pohybů, eolických jevů a sedimentací ve vodním prostředí. 

Intenzivní chemické zvětrávání také přeměnilo řadu vulkanitů na sekundární produkty 

(např. bentonity) [4,5]. 

 

2.3 Vodstvo 

Páteří vodních toků je řeka Labe, která protíná pohoří zhruba v severojižním směru  

a vytváří dramatickou krajinnou scenérii hluboko zaříznutého údolí, které je místy 

kaňonovitého rázu. Toto údolí nazýváme Labským údolím. Dalším významným tokem je 
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řeka Ploučnice, která odvodňuje severovýchod Českého středohoří a je největším Labským 

přítokem. V západní oblasti Českého středohoří je vlivem suššího klimatu poměrně chudší 

říční síť a vodní toky jsou po většinu roku málo vodné. Mezi významnější toky patří 

Modla, Milešovský potok, Granátka, Břislavský potok, Hradecký potok a Žalanský potok. 

Východní část Českého středohoří je vlhčí a říční síť podstatně hustší. Významnými 

vodními toky jsou Bobří potok, Homolský potok, Luční potok, Valkeřický potok, Bystrá  

a Račí potok. V Českém středohoří nalezneme i několik rybníků a mezi významnější patří 

rybníky v Milešově, Dobroměřický rybník na Lounsku, Velký rybník u Karlovky  

a Chmelař u Úštěka. Díky zatopení bývalého lomu na štěrkopísek vzniklo Pišťanské jezero 

[18]. 

 

2.4 Klimatické podmínky 

Průměrné roční teploty se pohybují mezi 5,1 °C na vrcholu Milešovky a 9°C v Ústí 

nad Labem. Typický pro České středohoří je výrazný srážkový gradient. Ve směru 

z jihozápadu na severovýchod se zvyšuje úhrn srážek až o 100%. Jihozápadní oblast 

Českého středohoří se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor a roční úhrny srážek 

dosahují průměrně od 450 do 500 mm. Úhrny srážek se zvyšují směrem na severovýchod  

a v okolí České Kamenice mohou dosáhnout až 800 mm za rok. Milešovka je největrnější 

horou v České republice a průměrná rychlost větru zde dosahuje 8,5 m/s. Velmi větrné jsou 

také vrcholy ostatních kopců v okolí, například Raná. Díky členitému reliéfu v Českém 

středohoří se projevuje značná variabilita mikroklimatických podmínek [18]. 

 

2.5 Fauna 

Fauna v Českém středohoří je velice rozmanitá a není zdaleka tak dobře 

prozkoumána, jako flóra. Je to především dáno obrovským druhovým bohatstvím, zejména 

bezobratlých živočichů, zvláště mezi hmyzem a měkkýši, kteří jsou druhově velmi početní  

a nacházejí se teprve v počátečním stádiu poznání, kupříkladu je to blanokřídlý hmyz.  

Za pozornost stojí i obratlovci, například ještěrka zelená (Lacerta viridis),  

čáp černý (Ciconia nigra), vydra říční (Lutra lutra), mihule potoční (Lampetra planeri)  
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a bobr evropský (Castor fiber). Přes 160 druhů živočichů řadíme mezi zvláště chráněné. 

Z toho je 39 kriticky ohrožených a 66 silně ohrožených druhů. V rámci chráněné krajinné 

oblasti České středohoří je vyhlášeno 43 chráněných území s přísnějším režimem ochrany. 

Z toho je 5 národních přírodních rezervací, 12 přírodních rezervací, 8 národních přírodních 

památek a 18 přírodních památek [11]. 

 

2.6 Flóra 

Slunné, suché a travnaté stráně jsou stepního a lesostepního charakteru. Jižní, 

jihovýchodní a jihozápadní svahy kopců Ranského a Kostomlatského středohoří jsou zcela 

bezlesé. Rostou zde teplomilné a suchomilné rostliny, například koniklec luční (Pulsatilla 

pratensis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), tařice skalní (Aurinia saxatilis), pelyněk 

pontický (Artemisia pontica) a kavyl Ivanův (Stipa pennata). Na opačných svazích se 

nachází jasan, dub, lípa a javor babyka. Na bílých stráních jsou většinou nelesní 

společenstva díky půdě s vysokým obsahem vápníku. Roste zde i vzácná květena, 

například pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač nachový (Orchis 

purpurea), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) nebo černohlávek velkokvětý 

(Prunella grandiflora) [2]. 

 

2.7 Lesy 

Lesy pokrývají 28% území Českého středohoří, což je nejméně v rámci našich 

CHKO. Poměrně značné odlišnosti klimatických podmínek přispívají k rozpětí 

v zastoupení lesních vegetačních stupňů. Tyto lesy můžeme rozdělit do pěti lesních 

vegetačních stupňů. Prvním je dubový, který má 8% zastoupení, druhým je bukodubový 

s 31% zastoupením, třetím je dubobukový, který se svými 50% je zde nejrozšířenější , 

čtvrtým, s 8% zastoupením, je bukový a pátým a nejmenším stupněm je jedlobukový se 

svým 3% zastoupením. Nejrozšířenější dřevinou v Českém středohoří je smrk, který ovšem 

velmi trpí červenou hnilobou. Vyjma nejsušších oblastí vyhovují zdejší podmínky 

mimořádně buku a dalším listnatým dřevinám. Velká část svahů a hřebenů, zejména na 

pravém břehu Labe, patří k čistým bukovým porostům, které je potřeba rozšířit na úkor 



Jan Šmrha: Méně známé turistické lokality v Českém středohoří 

2017  6 

nevhodných smrků a také v oblastech ohrožených imisemi. Ve svahovém úžlabí a 

balvanitých svazích přistupuje klen a jasan. V oblastech s nižší nadmořskou výškou 

převažují dubové porosty. Borové porosty jsou zde vázány na písčitou půdu pískovcových 

obvodů [3]. 
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3 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Z HLEDISKA TURISTIKY 

Z turistického hlediska je České středohoří velmi atraktivní, vedle typických 

přírodních památek je zde i velké množství památek historických, i když v minulosti zde to 

tu bylo minimálně osídleno a jedná se o horský terén, v minulosti výrazně zalesněný, 

vznikaly zde významné hrady a později zámky, když se některé alespoň částečně 

dochovaly. Například v Ústí nad Labem zřícenina Střekov, která je velmi snadno dostupná 

a nabízí unikátní výhled na Labské údolí. Při okraji středohoří je to slavný hrad Házmburk, 

ze kterého je vynikající kruhový rozhled. Zřícenina hradu Košťálov a další méně známé 

zříceniny jako je Oparno, Sutom, Blansko, Litýš, Oltářík nebo Šebín. Mezi dobře 

dochované zámky patří například Milešov, či zámek v Třebenicích. Všechny tyto památky 

a mnohé další jsou dostupné po turisticky značených trasách a v současné době je mezi 

nimi budována i síť cyklostezek. Mezi další atrakce patří rozhledny (Varhošť) nebo 

vyhlídky (Vrkoč). V okolí sídel byla krajina účelově přeměňována na lesoparky, které byly 

budovány z iniciativy turistických spolků. Díky těmto aktivitám také vznikaly honosné 

výletní restaurace, jako například komplex na Doubravském vrchu u Teplic, náročná 

stavba hradu na mosteckém Hněvíně i menší restaurace jako například objekt na Lovoši 

nebo adaptovaná vojenská ubytovna na Milešovce (tu majitel bohužel uzavřel, protože po 

1. lednu 2017 se mu již provoz nevyplatil). Turisty přitahují i některé další objekty  

a provozovny, jako například meteorologická observatoř na Milešovce, vyhlášený motorest 

ve Velemíně nebo muzeum českého granátu v Třebenicích. Významným turistickým 

lákadlem jsou také lokální železniční tratě, dnes zejména tzv. Švestková dráha spojující 

Most s Lovosicemi, kterou se i přes snahu ČD a SŽDC nepodařilo uzavřít a bude 

provozována ve víkendovém režimu soukromou firmou. Druhou z těchto významných tratí 

je spojení Teplic a Lovosic, které bylo plně funkční až donedávného sesuvu na D8. I přes 

nechuť ministerstva dopravy si krajské zastupitelstvo vymohlo opravu strženého úseku této 

tratě, která by měla být hotova ještě před rokem 2020, protože se jedná o důležitý a velmi 

frekventovaný spoj. Turistické pozornosti neunikly ani sezónní lodní spoje Labským 

údolím, zejména v úseku Ústí nad Labem – Litoměřice, které umožňují plně si vychutnat 

krásu Labského údolí. K těmto turisticky atraktivním formám dopravy patří také přívozy, 

hojně provozované zejména v turistické sezóně. 

 



Jan Šmrha: Méně známé turistické lokality v Českém středohoří 

2017  8 

4 VÝBĚR Z MÉNĚ ZNÁMÝCH LOKALIT 

4.1 Rašeliniště Březina 

Rašeliniště Březina je přírodní rezervací, která vznikla sjednocením původně dvou 

separátně chráněných území – těmi jsou Bukový vrch, který byl vyhlášen chráněným 

krajinným územím v roce 1951 a Rašeliniště pod Bukovým vrchem, které bylo vyhlášeno 

chráněným krajinným územím v roce 1952. Předmětem ochrany je uchování staré květnaté 

bučiny na východním svahu náhorní plošiny Březina a jediného rašeliniště v Milešovském 

středohoří, vzniklého velkým sesuvem svahu Bukového vrchu, který zapříčinil bezodtokou 

oblast. Rašeliniště je z hlediska floristiky velmi chudé; důvodem je, že je velmi mladé  

a flóra neměla dostatek času se rozvinout. Velmi dobře se zde uchytila rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), která tu byla záměrně vysazena a nyní je na několika 

místech lokality dominantním druhem. V pozdním létě na hladině jezírka žlutě rozkvétá 

bublinatka jižní (Utricularia australis). V této oblasti bylo prokázáno 87 druhů obratlovců, 

z nichž je vázán na vodu například čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan ostronosý 

(Rana arvalis) či kuňka obecná (Bombina bombina). Nejvýznamnějším savcem je zde 

hrabošík podzemní (Microtus subterraneus). Fauna bezobratlých není tolik známá; 

orientační průzkumy rašeliniště neprokázaly výskyt tyrfobiontních či tyrfofilních druhů 

hmyzu, což jsou druhy, které žijí pouze nebo příležitostně v rašeliníku. Tato skutečnost 

opět svědčí o malém stáří lokality. Vzácněji zde můžeme najít v bukových porostech 

lesního střevlíka (Carabus irregularis). Přírodní rezervace je součásti soustavy  

Natura 2000 pro ochranu čolka velkého (Triturus cristatus) [13]. 
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4.2 Vaňovský vodopád 

Leží zhruba 4 km od Ústí nad Labem v národní přírodní památce Vrkoč a protéká 

jím Podlešínský potok. Nachází se uprostřed rozlehlého přírodního amfiteátru, který je 

budován vysokými čedičovými sloupci. Přilehlé skály byly vytvořeny sopečnou aktivitou  

v mladších třetihorách. Jedná se o vypreparovanou sopečnou přívodní žílu čedičového 

magmatu, která si prorazila cestu skrze starší pískovce. Podél cesty k vodopádu můžeme 

narazit na pískovcové skály a balvany [6,22]. 

Jedná se o dvoustupňový vodopád, protože vzdálenost mezi horním a dolním 

stupněm nepřesahuje jejich výšku. Dolní stupeň vodopádu je oproti hornímu turisticky 

přístupný, je vysoký 12 m, strmý a jeho padající proud vody se rozlévá do suťového pole, 

které leží pod ním a voda pak dále putuje až do Labe. V roce 1884 byla přímo pod 

vodopádem výletní restaurace vybudovaná Ústeckým horským spolkem; bohužel, 22. 

srpna 1925 byla stržena povodní. Ovšem i po takové době můžeme dodnes vidět základy 

této restaurace. Zajímavá je také přístupová cesta, která vede od vodopádu dále na skalní 

vyhlídku nad řekou Labe. V podrostu se zde skrývá pamětní deska, která říká, že cesta byla 

upravena ženijní jednotkou c. a k. armády v roce 1916 [6,22]. 

Obrázek č. 2: Pamětní deska 

Obrázek č. 1: Pískovcová skála 
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Horní stupeň vodopádu měří 8 m a není tak příkrý, jako jeho protějšek. S trochou 

odvahy lze vyjít na horní stupeň, cesta je ale značně fyzicky obtížná a riziková. Celková 

výška vodopádu je 20 m a tím se řadí mezi patnáct nejvyšších vodopádů v České republice. 

Jeho průtok činí 20 l/s, avšak ten se různí v závislosti na ročním období [6,22]. 

  

Obrázek č. 3: Vaňovský vodopád 
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4.3 Skalní hřib na Magnetovci 

Vrch Magnetovec, který je tvořen hrubozrnnou tefritovou horninou, leží ve  

výšce 520 m n. m. a můžeme ho najít jižně od Velkého Března v okrese Ústí nad Labem.  

Ve vrcholových partiích vrchu Magnetovce nalezneme skalní věže a mezi nimi vyniká 

bezmála 8 m vysoký skalní hřib, který je od roku 1992 evidován jako přírodní památka. 

Tento hřib je vlastně vypreparovanou částí lávového příkrovu, který je tvořen dvěma 

výlevy bazanitové horniny. Střet dvou výlevů s různým složením a odolností proti erozi dal 

vzniknout této přírodní památce. Spodní část hřibu je tvořena měkčí bazanitovou horninou, 

která je pórovitější a rychleji eroduje. Horní část je mohutnější a proti zvětrávání odolnější 

[13,20]. 

 

  

Obrázek č. 4: Skalní hřib (www.lasoft.cz) 
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4.4 Vrkoč 

Tento skalní útvar se nachází na levém břehu labského údolí v Ústí nad Labem vedle 

železniční tratě, která vede z Ústí nad Labem do Prahy a zároveň je poblíž Vaňovského 

vodopádu. Od roku 1967 je registrován jako národní přírodní památka. Jedná se  

o vypreparovanou žílu olivinického čediče s jedinečným vějířovitým uspořádáním 

odlučných sloupců. Magma proniklo do souvrství křídových pískovců a postupem času, za 

působení tlaků z několika stran, postupně tuhlo. Zatímco při okrajích jsou sloupce uloženy 

téměř horizontálně, vnitřní část žíly byla ještě v pohybu a deformovala sloupce do téměř 

vertikálního tvaru [13]. 

K Labi prudce spadá souběžně se skalami boční údolí, které se svou dolní polovinou 

zařezává do santonských pískovců. Santonské pískovce představují nejmladší uloženiny 

křídového stáří v Českém středohoří. Naopak v horní polovině údolí je již zmíněný 

mohutný amfiteátr, který je tvořen nadložním příkrovem čedičových vulkanitů. Nad 

skalními stěnami, které jsou tvořeny ze svislých sloupců, vyúsťuje v úzkém zářezu potok 

do Vaňovského vodopádu. Tařice skalní (Aurina saxatilis) prorůstá celým skalním útvarem 

Vrkoče. V přilehlém okolí se hojně daří běžné hájové a vlhkomilné květeně s rozsáhlým 

množstvím druhů typických pro suťové lesy. Skladba dřevin suťových lesů se velmi blíží 

k přirozenému složení [13]. 

Obrázek č. 5: Vrkoč (RNDr. Jiří Beránek) 
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4.5 Průčelská rokle 

Tato lokalita se nachází 1 km od obce Berná nad Labem a 4,5 km od Ústí nad 

Labem. Potok Průčelka, který je drobným pravým labským přítokem, vytvořil boční údolí 

se strmými svahy. Početné skalní výchozy a stěny odhalují stavbu několika lávových 

komplexů. Většinová část je pokryta sutěmi, na nichž rostou běžné lesní porosty, například 

dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus). Drobné vodopády a peřeje 

zde tvoří potok Průčelka a jeho přítoky. Rokle je důsledkem rychlého zahlubování 

labského toku, které nedokážou drobnější přítoky vyrovnávat, protože mají o podstatně 

menší množství vody a tím i podstatně menší erozivní účinek. Roklí vede naučná  

stezka: Pod Vysokým Ostrým, která je zároveň dobrou přístupovou cestou k lokalitě. 

Stezka vede severním úbočím rokle a po zhruba 500 m přechází pravý přítok, na kterém je 

malý vodopád. V konkrétním místě, kde stezka uhýbá vlevo, zhruba 1 km od Berné a 

opouští směr potoka, otvírá se nám pohled na suťové pole pod stěnou, která je tvořena 

lávovými masivy. Průčelka, která prochází přes kamenný práh, tvoří vodopád zhruba 5 m 

vysoký. Dále v lese pod sutí vystupují na povrch výchozy pyroklastik, které představují 

pozůstatky menšího monogenetického vulkánu na bázi lávové sekvence. Celé území rokle 

je zajímavé i z historické stránky. Na potoce s vyšším spádem bylo začátkem 20. století 

postaveno pár kamenných prahů a nádrží, které měly za účel zpomalit přívalové deště  

a zmírnit tím nebezpečí záplav v obcích v údolí Labe. V současné době jsou tyto nádrže 

zanesené a neplní svojí funkci, přívalové deště proto velmi poškozují svahy a lesní cesty 

[9]. 

Obrázek č. 6: Průčelská rokle (Vladislav Rapprich, 2009) 
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4.6 Rozhledna Varhošť 

Rozhledna se nachází v 639 m n. m. na stejnojmenném vrchu. Z rozhledny  

se naskytne velmi krásný pohled do všech stran. Lze odtud vidět i zákruty řeky Labe, 

dokonce až na 8 různých místech. Vrch Varhošť je tvořen čedičem a je celý pokryt hustým 

lesem. Jedná se o třetí rozhlednu v tomto místě. První rozhledna byla vystavěna na konci 

19. století litoměřickým Spolkem pro České středohoří. Byla celá ze dřeva a využívala pět 

dubů rostoucích na vrcholu, opatřena schody a plošinou. Bohužel, takto postavená stavba 

dlouho nevydržela a po deseti letech musela být z bezpečnostních důvodů stržena. Druhá 

rozhledna byla finančně komplikovanější; tři návrhy, které byly zařazeny do užšího 

výběru, nakonec nebyly zrealizovány. Litoměřický spolek pak nechal 18. 4. 1927 vystavět 

rozhledu novou. Byla postavena na čtyřmetrovém kamenném základu, s desetimetrovou 

dřevěnou nástavbou. Tato rozhledna sloužila poměrně dlouho, kvůli zanedbání péče však 

zchátrala a začátkem 70. let byla také stržena. Pár let poté byl navržen další  

projekt – rozhledna z oceli se třemi vyhlídkovými plošinami. Váží třináct tun a je dvanáct 

metrů vysoká. Byla ukotvena na kamenný základ bývalé rozhledny a její materiál byl 

dopraven vrtulníkem. Celá tato operace byla nesmírně náročná a vyčerpávající. Nakonec se 

vše podle plánu podařilo a 22. 9. 1973 byla slavnostně otevřena v den litoměřické výstavy 

Zahrada Čech. V roce 2003 byla částečně rekonstruována a v současné době je veřejnosti 

celoročně přístupná [23]. 

Obrázek č. 7: Rozhledna Varhošť (www.ceskestredohori.cz) 
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4.7 Bertino údolí 

Bertino údolí se nachází v údolí Stříbrného potoka, v samotném srdci Ústí nad 

Labem, nedaleko dominantní Mariánské skály. Jedná se o hlubokou zalesněnou rokli se 

studánkou i vodopádem. Rokle je dlouhá přibližně 800 m a jejím dnem protéká Stříbrnický 

potok, který nemá své jméno náhodou, stejně jako městská čtvrť Stříbrníky či ulice Důlce.  

Od roku 1438 existují záznamy o místní těžbě stříbra. V roce 1491 byl zdejší stříbrný důl 

propůjčen ke kutání Bartoloměji Čapkovi. Doly se nacházely nejen v údolí Stříbrnického 

potoka, ale i na svazích nedaleké Horky, a dokonce až na Dobětické výšině; z toho plyne, 

že nálezy stříbra byly zřejmě velmi bohaté. V Bertině údolí jsou vchody do bývalých 

stříbrných dolů téměř nerozeznatelné, ale například v lese na Dobětické výšině jsou dodnes 

patrné hromady kamení, které havíři vynosili z podzemí. Pozůstatky dolů na východních 

svazích tohoto vrchu byly viditelné ještě před sto lety. Údolí dostalo název až v 19. století, 

kdy manželka majitele ústecké chemičky Berta Schaffnerová nechala údolí zkrášlit  

a opatřit lavičkami; byl vybudován umělý vodopád a také altánek, kde se pořádaly 

koncerty. Údolí zchátralo po druhé světové válce, ale díky úsilí občanů města bylo 

obnoveno jako vycházková zóna. Jelikož je lokalita ve středu města, často se stává cílem 

vandalů a pouze díky ochotným lidem se udržuje čistá. Do Bertina údolí směřuje žlutě 

značená turistická stezka od hlavního nádraží v Ústí nad Labem. Po první zatáčce se 

vydáme po žluté značce do lesa a vzápětí vstoupíme do údolí v místě, kde teče Stříbrnický 

potok, který je dále sváděn do podzemí. Opodál ústí do potoka voda z přilehlé studánky. 

Údolím vedou dvě souběžné pěšiny, jedna přímo u potoka a druhá souběžně o několik 

metrů výše. Obě směřují stále vzhůru kolem vodopádu až k úzké asfaltové komunikaci, 

která končí u zastávky MHD. Kdysi bylo na Stříbrnickém potoce více vodopádů, avšak 

poté, co byl potok sveden do podzemí, vodopády zcela zanikly; nyní je na jejich místě 

nová městská zástavba. Vodopády se tak dochovaly pouze na několika malbách. Dno se 

v horní části prodírá bývalým lávovým proudem černého čediče, který se rozpadá do 

pravidelných svislých sloupců. Spodní část tvoří sopečný popel se sopečnými pumami, což 

je důkazem, že alespoň na některých místech se v Českém středohoří dochovaly zbytky 

vulkanických superstruktur. Z fauny zde můžeme vidět hraboše polního (Microtus arvalis), 

králíka divokého (Oryctolagus cuniculus), ropuchu obecou (Bufo bufo), veverku obecnou 

(Sciurus vulgaris), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), srnce obecného (Capreolus 

capreolus), prase divoké (Sus scrofa), kunu lesní (Martes martes),  
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slepýše křehkého (Anguis fragilis), rorýse obecného (Apus apus), káně lesní (Bueto bueto), 

skřivana polního (Alauda arvensis), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), červenku 

obecnou (Erithacus rubecula), kukačku obecnou (Cuculus canorus) či  

pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs). Z říše flory, vzhledem k chladnému a stinnému 

charakteru, v rokli převážně zastupují lišejníky, mechorosty a kapraďorosty, ale na lezneme 

zde i violku vonnou (Viola odorata), orsej jarní (Ficaria verna), či vlaštovičník větší  

(Chelidonium majus). Ve stromovém patře nalezneme dubohabrový les tvořen hlavně 

habrem obecným (Carpinus betulus), dubem letním (Quercus robur), bukem lesním 

(Fagus sylvatica), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem babykou  

(Acer campestre) [22]. 

  

Obrázek č. 8: Bertino údolí (www.ceskestredohori.cz) 
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4.8 Mariánská skála 

Těleso Mariánské skály se nachází přímo v centru města Ústí nad Labem a patří mezi 

neodmyslitelné přírodní dominanty města. To je patrně jediným sídlem v Evropě, v jehož 

centru je provozován kamenolom. Poměrně nepříjemným dojmem lom působí  na 

návštěvníky města přijíždějící směrem od Děčína. Ale právě díky lomu se stává lokalitou 

pro sběratele minerálů. Jedná se o sodaliticko-natrolitický lakolit, původně podpovrchové 

magmatické těleso, které bylo obnaženo labskou erozí. Jeho součástí je též skála Kramolna 

na druhém břehu řekly a spolu vytvářejí takzvanou Ústeckou bránu. Na Kramolné byl 

taktéž provozován kamenolom. Těleso Mariánské skály tvoří marienbergit, název, který 

hornině dal slavný J. E. Hibsch. Až čtyřicet procent jejího objemu tvoří minerál natrolit. 

Hornina je těžena pro své mechanické vlastnosti a využívá se například na kolejové svršky.  

Lom je stále bohatým nalezištěm zeolitových minerálů, mezi něž patří natrolit, kalcit, 

apofylit, analcim, phillipsit, thomsonit, cgabazit, hibschit a další minerály. Typický pro 

tuto lokalitu je krásný růžový natrolit. Dříve dosahovaly dutiny v hornině v průměru až 

několik decimetrů, dnes jsou takové vzácností. Pro vstup do lomu je třeba mít povolení  

a ochrannou helmu, protože stěny lomu jsou velmi vysoké, strmé a uvolňují se z nich 

balvany. Je velmi vhodné mít s sebou nástroje na opracování kamene a ochranné brýle, 

protože hornina je tvrdá a lepší vzorky se mohou nacházet ve velkých odstřelených 

blocích. Nálezy kvalitních vzorků jsou zde zaručené, a to v celém lomu, ačkoliv podle 

závodního lomu byla nejbohatší druhá etáž již dávno odtěžena (Žid 2016 – ústní sdělení) 

[22]. 

Obrázek č. 9: Lom Mariánská skála (Miroslav Oros) 
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4.9 Třebenicko – český granát 

Český granát neboli pyrop, náleží do skupiny granátů. Název pro pyrop pochází 

z řeckých slov pyr a ops, což znamená oheň a oko. Zpravidla se vyskytuje v rozměrech od 

0,5 do 0,8 mm. Má výraznou krvavě až ohnivě červenou barvu. Z chemického hlediska se 

jedná o křemičitan hořečnato-hlinitý – Mg3Al2(SiO4)3. Velmi obtížně se rozpoznává od 

jiných modifikací, protože společně se spessartiny a almandiny tvoří podskupinu 

krystalických granátů hlinitých. Je barevně stálý a velmi odolný vůči žáru ohně  

a kyselinám. Tvrdost pyropu se pohybuje mezi 6,5 a 7,5. Dle geologů byla cesta pyropů na 

povrch země velmi dlouhá a složitá. Vznikly za obrovských tlaků a teplot ve svrchním 

plášti, tedy několik desítek kilometrů pod povrchem. Území podél litoměřického zlomu na 

spojnici Židovice, Třebívlice, Košťálov, Lovosice, Litoměřice bylo vyzdvihováno při 

dlouhodobém výstupu starší zemské kůry. Erozní procesy postupně odnášely svrchní 

vrstvy hornin, dále se materiály z velké hloubky posunovaly stále výše a nakonec došlo až 

k obnažení mateční horniny pyropů – pyroxenického peridotitu. Velmi tvrdá a odolná zrna 

granátů z této horniny zvětrávala a usazovala se v písčitých a štěrkových náplavech, 

z nichž později vznikly slepence a pískovce. Takto se odolné granáty staly součástí jiných 

hornin, které pak opět klesly do hlubin. Poté, co začalo magma pronikat hlubokými 

zlomovými liniemi podél Krušných hor a rodilo se České středohoří a Doupovské hory, 

magma cestou vzhůru strhávalo okolní horniny a tyto úlomky vynášelo na povrch. Tak se 

staly materiály různého původu, ale obsahující české granáty, součástí výplně přívodních 

magmatických kanálů a složkou komínových brekcií. Komínové brekcie jsou směsicí 

hornin, které magma nebo plyny cestou k povrchu utrhly v podzemí a vyvrhly na povrch. 

Tyto přívodní sopečné kanály pak ztuhly a začaly erodovat. Komínové brekcie, což jsou 

dnešní jižní vrchy Českého středohoří, se rozpadaly a vznikaly tím vrstvy svahových 

štěrků, jejichž součástí byla i erodovaná zrna granátů a mnoha dalších minerálů. Takto 

vznikla současná ložiska českých granátů. Český granát se určuje kombinací tří metod. 

První je metoda měření indexu lomu refraktometrem, druhá metoda je založena na spektru 

barev a třetí metodou se určuje podle specifické hmotnosti. Český granát je používán 

především ve šperkařství jako drahý kámen. Drahý kámen musí splňovat několik 

podmínek, abychom ho mohli takto nazývat. Především musí být krásný a vzácný 

v přírodě. Dalším faktorem, zda je něco drahé, je ovlivněno módou. Tímto se mění cena, 

poptávka a povědomí o českém granátu. Drtivá většina všech českých granátů, které se 
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nacházejí v širokém okolí Třebenic na polích a na cestách, mají drahokamovou kvalitu, 

jsou celistvé a rovnoměrně probarvené. Zcela výjimečně se objevují zrna zbarvená do 

žluta, hněda, růžova nebo do fialova. Český granát nepochybně zaujal už pravěké 

obyvatele této krajiny; dokládají to nálezy šperků s pyropem ve starověkých hrobech. 

Intenzivněji se začaly sbírat za vlády Karla IV. České granáty jsou použity na Eliščině 

pásu z 15. století, který je vystaven v Městském muzeu v Hradci Králové, nebo v gotickém 

kalichu z loretánského pokladu z roku 1510 a roku 1547 se o nich zmiňuje ve svém díle  

i slavný důlní odborník a přírodovědec Georgius Agricola. Zpočátku byly granáty sbírány 

na polích, zejména po dešti, kdy díky odrazu paprsků Slunce byly lépe vidět. Později lidé 

začali těžit štěrky, z nichž se granáty dostávaly při orbě na povrch. Tyto štěrky (křehoť) 

byly dobývány nejprve prostým kopáním mělkých a později čím dál tím hlubších jam.  

Ty byly hluboké kolem 5 m a byl to velmi nebezpečný způsob těžby. Kopáči vyhloubili 

úzkou svislou šachtici, dokud nenarazili na křehoť. Ten těžili takzvanými podmoly neboli 

odhrabáváním štěrku do stran - při takové těžbě samozřejmě docházelo k závalům.  

Na Linhorce u obce Staré a na Granátovém vrchu u Měrunic horníci hloubili šachty, které 

dosahovaly hloubky až 60 m a těžili tam přímo matečnou horninu pyropů. Vytěžený štěrk 

se dále třídil pomocí sít a propíral se vodou. Tuto práci zastávaly většinou ženy 

„plachačky“. Granáty se pak oddělovaly od štěrku a vyčištěná granátová zrna se posílala 

k dalšímu zpracování. Granáty se dodnes těží ve vymezeném dobývacím prostoru mezi 

Podsedicemi a Chrášťany. Zde se nejdříve shrne ornice, která se uskladní, aby se později 

mohla vrátit zpět na pole. Dále se rypadly těží pyroponosný štěrk který se nákladními auty 

dopravuje k plavicímu stroji. Po domluvě s firmou je možné si prohlédnout celý proces 

získávání granátů, od samotné těžby až po třídění a poté si v blízkém okolí najít svůj 

granát, který je velmi významný pro českou historii. V Třebenicích se nalézá muzeum 

českého granátu. Opatrují zde pyrop vybroušený do tvaru routy o průměru základny  

12,3 x 8,6 mm a o hmotností 13,2 karátu. Kameny této velikosti se cenily jako pravé 

rubíny [14,21,22]. 
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4.10 Krásné Březno – Pekelský vodopád 

Jedná se bezpochyby o jeden z nejkrásnějších vodopádů v Českém středohoří. 

Nachází se poblíž obce Krásné Březno a Žežice. Celý útvar je tvořen čedičem a protéká 

jím Pekelský potok. Vodopád je přibližně 7 m vysoký a jeho průtok činí 25 l/s. Vede 

k němu velmi pohodlná cesta od zámku v  Krásném Březnu, která je značena žlutou 

turistickou značkou. Pěšina vede přes les, stále vzhůru podél břehu potoka. Za posledním 

domem osady vede zpevněná cesta směřující dolů. Zhruba po 50 m narazíme na betonový 

mostek u rozvalin, patrně mlýna. Mostek nepřecházíme a vydáme se dolů podél potoka.  

Cesta je značně nezřetelná, ale nelze zabloudit. Jakmile mineme mlýnišťské domy, které 

stojí velmi vysoko nad potokem, ocitáme se v krásném hlubokém údolí s divoce bublající 

vodou. Zde musíme dbát zvýšené opatrnosti, protože cesta se nachází na prudkém svahu  

a je velmi úzká, ale nabízí možnost si prohlédnout vodopád z výšky. Odvážní turisté 

mohou sestoupit až k potoku a přímo se podívat na vodopád až z kamenného prahu, přes 

který voda vede. Závěrečný úsek této horní cesty, který vede nad hranou čedičového 

amfiteátru, jehož středem protéká vodopád, je často velmi obtížně schůdný a je tu riziko 

pádu ze skály, protože se cesta často sesouvá a není se zde čeho přidržet. Přibližně 300 m 

pod vodopádem, ve svahu nad potokem, můžeme vidět sotva znatelnou pěšinu, která vede 

k malé plošině, kde stojí malý pamětní kámen s německým nápisem. Je to památka 

Rudolfovi, který zde zahynul a který miloval místní krajinu. Dále na svazích údolí můžeme 

narazit na úlomky diatomitových břidlic se zkamenělinami třetihorní flóry. Lokalita je dnes 

ve velmi zanedbaném stavu, protože některé méně zodpovědné spoluobčany láká 

k vytváření černých skládek [22,24]. 

Obrázek č. 10: Pekelský vodopád (David Braunstein) 
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4.11 Číčov u Hořence 

Tento vrch je známý především geologům; vyskytuje se tu totiž minerál aragonit  

a lze tu nalézt zřejmě největší aragonitové krystaly na světě. Největší z nich se našly ve 30. 

letech 20. století, kdy na úpatí vrchu existovaly dva drobné lůmky. Další neméně veliké 

krystaly byly nalezeny při průzkumech v 80. a 90. letech 20. století. Krystaly objevené 

v dutinách při úpatí vrchu běžně dosahovaly decimetrové velikosti, ovšem našly se  

i mimořádně velké kusy. V Oblastním muzeu v Chomutově můžeme vidět nádhernou 

srostlici aragonitových krystalů vysokou téměř 40 cm. Dnes je Číčov chráněnou přírodní 

rezervací se vzácnými rostlinami, takže je zde zakázáno cokoliv sbírat. Krásné kousky 

aragonitu lze ovšem najít po orbě na okolních polích. Místní aragonity mají velmi vysokou 

kvalitu; jsou buď naprosto čiré, nebo jsou zbarveny do různých odstínů žlutohnědé.  

Medová barva je pro místní aragonity typická, zcela raritně se našly i aragonity zbarvené 

dofialova nebo dozelena. Takzvaně hořenecké aragonity jsou patrně jedinými na světě, 

které se brousí do fasetových brusů jako drahokamy, protože některé exempláře jsou zcela 

čiré, bez kazů a prasklin, což je u aragonitů vzácností. Na okolních polích můžeme nalézt  

i jiné minerály, nežli aragonit, například se zde hojně vyskytují hlízy opálu s chalcedonem. 

Sběratel si může odtud odnést během chvíle i několik kilogramů vzorků. Místní opály 

nemají drahokamovou kvalitu, ale i tak lze najít vzhledově krásné kousky. Také zde 

můžeme sbírat české granáty, které mají vesměs drahokamovou kvalitu. Zajímavé 

mineralogické nálezy lze učinit i v širokém okolí Číčova; příkladem je blízký dvojvršek 

jménem Svinky, kde v hornině můžeme nalézt rozpraskané drobné koule olivínu a také 

pyropy. Bohužel, lokalita je zarostlá velmi hustým lesem a to jakékoliv hledání minerálů 

značně ztěžuje. Svahy Číčova jsou cíleně spásány ovcemi a náletové křoví je pravidelně 

vysekáváno, tím vrch zůstává po celou dobu holý a poskytuje vhodné podmínky pro 

vzácnou jarní květenu [22]. 
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4.12 Plešivec – kamenné moře a ledové jámy 

Vrch Plešivec leží nedaleko obce Kamýk a jeho vrchol dosahuje 510 m n. m. Jedná 

se o přírodní památku vyhlášenou roku 1966, která je nevšedním zážitkem v každé roční 

době. Důvod ochrany je geomorfologický – vyskytují se zde ledové jámy v balvanité 

čedičové suti. Plešivec je tvořen bazanitovou intruzí v pískovcích merboltického souvrství, 

která je obnažena v subvulkanické pozici. Mrazové zvětrávání narušuje intruzivní těleso  

a tím vzniká balvanitá suť neboli kamenné moře. Při vzniku kamenného moře zůstávají 

poměrně hluboké nevyplněné prostory mezi jednotlivými balvany. Za podmínek, kdy není 

umožněna cirkulace vzduchu, se tak v daných prostorách hromadí těžší studený vzduch. 

V takových místech se může po zimním období držet zbytek sněhu ještě velmi dlouhou 

dobu. Podobné jevy pak nazýváme ledovými jámami. Výstupová stezka na Plešivec začíná 

na křižovatce u kaple sv. Jana Křtitele z roku 1660. V okolí kaple se nalézá několik 

památných dubů s mohutnými kmeny a korunami. Stezka pak prudce stoupá lesem až 

k úpatí rozsáhlého kamenného moře, kde se nacházejí zmíněné ledové jámy. Na úpatí 

Plešivce byl dříve provozován kamenolom, který začal jámy narušovat. Naštěstí byl 

provoz lomu ukončen dříve, než byl princip ledových jam nenávratně poškozen. Stezka 

dále obchází část kamenného moře z levé strany, ale poté míří přímo jeho středem [22]. 

  

Obrázek č. 11: Plešivec (Pavla Gürtlerová, 2009) 
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4.13 Oblík 

Oblík s výškou 509 m n. m. nalezneme severně od Loun. Jedná se o izolovaný 

dominantní vrch v suché oblasti Lounského středohoří. Skládá se z nefelinického bazanitu; 

nad okolní terén vystupuje jako elipsovitě protažený komolý kužel se svahy o sklonu 30 až 

40°. Spolu s okolními vrchy Srdovem a Brníkem je ukázkou lineárních erupcí, vzniklých 

ve stejném období na stejné tektonické linii. Zhruba 30% této národní přírodní rezervace 

prorůstají křoviny, především na severním svahu vrchu. Na ostatních částech Oblíku jsou 

vyvinuta bylinná společenstva, jejichž někteří zástupci vyhledávají zcela určité expozice 

svahů, pro další je pak směrodatné i výškové členění. Z rostlinných druhů, typických pro 

místní poměry, lze uvést například kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl chlupatý  

(Stipa dasyphylla), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl olysalý (Stipa zalesskii), ovsíř 

stepní (Helictotrichon desertorum), kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), hlaváček 

jarní (Adonis vernalis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), 

divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), vlnici chlupatou (Oxytropis pilosa) a další. 

Faunistické průzkumy území poukazují především na bohatství hmyzí zvířeny, primárně 

brouků, kupříkladu zde můžeme najít více než 100 zástupců střevlíkovitých. Dále 

například motýlů, nalezneme zde třeba otakárka fenyklového (Papilio machaon)  

a otakárka ovocného (Iphiclides podalirius). Oblík je spolu se sousedními vrchy Srdov  

a Brník součástí soustavy Natura 2000. Předmět ochrany je dán výskytem suchomilných 

společenstev rostlin s kavylem olysalým a se zástupci bezobratlých živočichů, například 

sarančetem (Stenobothrus eurasius) [13]. 

Obrázek č. 12: Oblík 
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4.14 Dobrčice – porcelanity 

 Tato lokalita se nachází západně od obce Dobrčice. Vede k ní komunikace od 

Dobrčic nebo popřípadě lze tam dorazit pěšky polní cestou od Korozluk. Porcelanit je 

prakticky přírodní keramikou. Ložiska porcelanitů vznikla buď vypálením jílovitých 

hornin při kontaktu s lávou, nebo při požáru uhelné sloje. V tomto konkrétním případě se 

jedná o vypálení jílu uhelnou slojí. Řeka Ohře v minulosti svou erozní činností odhalila 

sloj, která poté prudkou oxidací zahořela a při požáru došlo k vypálení velmi mocného 

sledu jílovitých usazenin, zejména v nadloží. Místy byl žár tak veliký, že došlo  

i k roztavení a zesklovatění. V blízkosti lokality se tyto vypálené horniny těžily  

a používaly pro zásyp a zpevnění příjezdových cest, například v nedalekých uhelných 

lomech. Dnes je porcelanitový lom zaniklý a zrekultivovaný, ale nejzajímavější výchoz 

těchto hornin byl ponechán volně přístupný pro studijní účely. Některé kusy porcelanitů 

jsou natolik protaveny a výrazně zbarveny, že jsou mnohdy označovány za jaspisy. Jsou 

velmi tvrdé a už v dávných dobách je lidé používali jako surovinu pro výrobu kamenných 

nástrojů. Lze je tvarovat a leštit a pro jejich velkou estetickou hodnotu se používají nejen 

jako ozdobné kameny, ale také do šperků. Nejvzácnější a nejkrásnější jsou porcelanity, 

zbarvené do odstínu zelené, případně vzorky, které mají nějakou zajímavou kresbu 

podobající se například achátům. Jedná se vlastně o hmoty achátům velmi podobné. Tato 

lokalita je také významná jako paleontologické naleziště, protože se ve vypálených jílech 

zachovaly otisky třetihorních rostlin, které jsou zejména v horních částech vrstevního sledu 

poměrně hojné. V širším okolí lokality můžeme najít hlízy opálu s chalcedonem a také 

zajímavé kusy stébelnatého aragonitu, který lze tvarovat a leštit do muglí , a který svým 

kolébavým leskem připomíná kočičí oko nebo selenit. Avšak tyto kousky se vznikem 

porcelanitů nesouvisejí; pocházejí totiž z okolních sopečných hornin [22]. 

Obrázek č. 13: Dobrčice 
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4.15 Špičák u Krásného lesa 

Špičák u Krásného lesa se nachází zhruba 1.3 km od obce Krásný les. Tato oblast je 

zapsána jako přírodní rezervace od roku 1997 a předmětem ochrany je sloupcovitý rozpad 

bazaltoidní horniny a výskyt olivinických nodulí. Jeho vrchol se nachází ve  

výšce 723 m n. m. Je tvořen z druhohorního pískovce. Jedná se o zbytek kdysi 

rozsáhlejšího pískovcového pokryvu, který byl zachován na tomto místě díky čedičové 

žíle. Čedičová žíla vrstvami druhohorních pískovců pronikla, tím je zpevnila a zabránila 

erozi. Dnes tato čedičová žíla, která byla kdysi ukryta v puklině pískovcového souvrství, 

tvoří vrchol Špičáku. Pokud sejdeme z vrcholu, který je převážně prorostlý smrkovou 

monokulturou a vydáme se po málo zřetelném chodníčku na východním úbočí, narazíme 

na příkré srázy. Až do výšky 10 m zde vystupuje řada skal, která je prorostlá břízami 

a jeřáby a její úpatí tu lemuje halda mohutných balvanů. Podobně jako v jiných skalních 

městech zde můžeme vidět drobné důkazy zvětrávání a odnosu, například skalní mísy, 

převisy a různé dutiny. Nalézá se zde dokonce i jeskyně o délce 20 m. Není označena, ale 

je poměrně snadné ji objevit. Menším skalním labyrintem se klikatí několik cest a ty dříve 

či později směřují ke vchodu. Tato jeskyně je pseudokrasová. Nevznikla krasovými 

procesy a chybí jí krápníková výzdoba. Je to úzká, zhruba 1 m široká a 6 m vysoká chodba, 

která míří přímo do skalního masivu. Na konci jeskyně se nachází zhruba 2 m hluboká 

propast. Před druhou světovou válkou toto místo bylo více navštěvováno; stála zde totiž 

chata a hospoda. Při pozornějším zkoumáním nalezneme pěšinku, sestupující do rokle, 

která nese stopy velmi dávné údržby. Ta vede až k ruinám chaty, kterou ukrývá houští keřů 

a kopřiv. Nejvyšší část vrchu se nachází hned nad ruinami výletní chaty a je to ostrý skalní 

hřbet, který vystupuje až nad okolní vzrostlý les. Jedná se o čedičovou žílu dlouhou 120 m 

širokou 4 – 8 m, která pronikla druhohorním pískovcem. Krásu tohoto útvaru umocňuje 

šikmo ukloněná sloupcová odlučnost a velká kamenná moře, do nichž čedičové skály na 

úbočích plynule přecházejí. Bohužel, tato krásná scenerie není z dálky vidět a projíždějící 

lidé si jí nevšimnou. Nejvyšší bod zpestřuje starý kříž na kamenné podezdívce, kde je 

umístěna vrcholová kniha. Místo nenaskytuje kruhový rozhled, ale i tak stojí za to. Vidět je 

převážně na sever a na západ do Německa [12]. 
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4.16 Sesuv půdy u lomu Dobkovičky 

Tento sesuv byl a je mediálně velmi probíraný. Před katastrofou několik geologů 

varovalo; například V. Cajz vždy soudil, že je zde velmi velké riziko sesuvu půdy. Tuto 

skutečnost předpokládal již před 20 lety, kdy zpracovával studii Náchylnosti ke svahovým 

pohybům. Ze čtvrtka 6. na pátek 7. června 2013 se na jihovýchodním svahu Kubačky  

v Ústeckém kraji, v okresu Litoměřice, severně od obce Dobkovičky, vytvořil proudový 

sesuv o celkové šířce cca 200 m a délce po svahu cca 500 m. Podle studia archivních dat je 

jasné, že sesuv kopíruje již starší zmapovanou svahovou deformaci, která má obdobné 

rozměry jako nově vzniklý sesuv, jen je pozičně situován cca 200 m níže po svahu. Tento 

sesuv přerušil tři důležité komunikace. Je to železniční trať Lovosice – Řetenice a Teplice 

v Čechách, rozestavěná dálnice D8 a polní cesta z Dobkoviček ve směru  

Radejčín - Prackovice a Litochovice nad Labem. Polní cesta v poslední době začala být 

využívána i turisty. Velkou část podloží sesuvu a to až do prostoru nad železnicí tvoří 

zvětralé křídové slínovce březenského souvrství. Horní část sesuvu je překryta 

antropogenním materiálem z výsypky lomu o mocnosti 2 m [10]. 

4.16.1 Názor Vladimíra Cajze na D8  

Cajz je toho názoru, že trasa D8 je to nejhorší možné řešení. Navštívil ministry, 

senátory, hejtmany, snažil se situaci vysvětlovat, ovšem naprosto marně. Za zvolením 

špatné trasy podle něj byly politické zájmy a peníze. Svah se údajně pohybuje už od 

začátku stavby. Cajz říká, že Prackovice budou jednou známé, protože se dálnice sesune až 

k nim. Kdyby podle něj trasa vedla tunelem, vše by bylo levnější a už 10 let se po ní mohlo 

jezdit. Jde ale prý o díru na peníze a navyšování ceny - ta teď totiž bude astronomická [17]. 
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Trasa dálnice vede přes České středohoří, tedy územím, které geologové označili za 

nestabilní ještě před zahájením stavebních prací. Schválená trasa (červená) vede dvojicí 

tunelů, Prackovice a Radejčín, které mají dohromady asi 800 m; v úvahu přicházel i návrh 

ekologů, což je žlutá trasa na obrázku, postavit místo dvou tunelů jeden, zhruba 3 km 

dlouhý tunel Kubačka. Ale i to by byla varianta riziková; nejbezpečnější bylo vést trasu 

přes tunel Hrušovka, kde riziko sesuvů nehrozí (vyznačena zeleně) [17]. 

  

Obrázek č. 14: Možné trasy D8 (Otázky Václava Moravce) 
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Zde je vyobrazen hřeben, který je velmi zajímavý z morfologického hlediska; je 

oddělen od svahu, evidentně se jedná o obrovský kus masivu, který se pozvolna sunul  

a začal se odklánět a je situován těsně nad dálnicí. Hrozí zde ale daleko větší problémy, 

nežli jen s výše zmíněným sesuvem: Tento útvar je stále odvodňován, a ačkoli se jedná  

o správné řešení, i přes tuto snahu se hřeben bude dále pohybovat [19]. 

  

Obrázek č. 15: Rizikový masiv (www.seznam.cz) 
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Na tomto schématu lze vidět další problémové lokality, včetně již sanovaného sesuvu 

u lomu Dobkovičky. Morfologicky zajímavý hřeben (výše) je situován vpravo od sesuvu  

u kamenolomu Dobkovičky [10]. 

  

Obrázek č. 16: Schéma sesuvného území (ČGS a ŘSD ČR) 
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4.16.2 Názor ministerstva dopravy 

Za vše může kamenolom Dobkovičky. Ministerstvo dopravy argumentuje tím, že 

kamenolom údajně příliš zatížil štěrkem hranu svahu na kopci nad dálnicí a pod tíhou 

štěrku spolu s podmáčeným svahem došlo k odtržení. Tento posudek vypracovali  

Antonín Paseka a Zdeněk Bažant ze stavební fakulty VUT. Dodávají, že došlo k pochybení 

těžební organizace, které přímo vedlo k vyvolání sesuvu s rozsáhlými škodami a obecným 

ohrožením [16]. 

4.16.3 Názor lomu Dobkovičky 

Provozovatel si stojí za tím, že za sesuv může extrémní, několik dní trvající déšť  

a sama dálnice, která byla zaříznuta příliš hluboko do svahu. Podle tvaru a podoby 

sesunutého svahu usuzují, že nejprve se utrhla a sjela podmáčená zemina bezprostředně 

nad dálnicí, na kterou kamenolom nijak nepůsobil. Tahem této části svahu pak vznikly 

v hraně kamenolomu trhliny a až potom se sesunula i horní část pod lomem. Navíc celý 

kamenolom leží na čediči, odolném proti odstřelům. Za tuto zprávu zaplatil 300 tisíc Kč 

bývalý majitel Josef Kačírek [16]. 

4.16.4 Doplňkové informace 

Ovšem skutečnost, že je svah u dálnice nestabilní i bez kamenolomu, se ukázala před 

nedávnou dobou, když se svah dal do pohybu na jiném místě. Sanace je rozdělena do dvou 

fází. První fáze byla zahájena v listopadu 2014 a probíhalo zde odtěžení horní části sesuvu 

a vytvoření odvodňovacího systému tak, aby srážkové ani spodní vody dále neohrožovaly 

stabilitu svahu a konstrukci dálnice. Voda je nepřítelem číslo jedna, mazadlem celého 

prostoru a proto se musí ze svahu odvést. Tato operace stála 70 mil. Kč. Druhá fáze sanace 

započala na jaře 2016 a sanovala se dolní část sesuvu. Druhá fáze sanace stála zhruba  

400 mil. Kč. Součástí druhé fáze je i průzkum na dalších místech stavby, které vykazují 

geologickou nestabilitu. Další prioritou je zabezpečení svahu proti novému sesuvu. To 

zajišťují jednotlivé statické prvky (piloty), o průřezu 72,25 metru. Hloubí se přitom až  

do 25 m. Součástí druhé fáze sanace sesuvu je rovněž vybudování hloubkového drénu, 
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který bude zachycovat vodu, která se do půdy vsakuje v lomu Dobkovičky. Drén odtud 

svede vodu do řeky Labe. Počítá se také s terénními úpravami [17]. 

Dálnice byla otevřena 17. prosince 2016, aby bylo možné se vypravit na Vánoční 

trhy do Drážďan. Názor doktora Vladimíra Cajze a bývalé ředitelky silnic a dálnic, 

inženýrky Miloslavy Pošvářové, je takový, že by se otevření mělo odložit na příští rok, 

neboť geotechnický monitoring začal v říjnu 2016 a pro objektivní monitoring musí být 

data alespoň rok stará tak, aby byla k dispozici nultá měření, ze kterých je pak možno určit 

chování trasy. Po otevření trasy se bude území sesuvu stále monitorovat a budou se 

sledovat možné pohyby v lokalitě. Tato měření mohou trvat po dobu životnosti dálnice, 

což je prakticky 100 let a celý tento monitoring může ve finále stát až 1 miliardu korun 

[17]. 
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5 NÁVRH CYKLISTICKÉ TRASY ZAJÍMAVÝMI MÍSTY 

5.1 Základní informace o trase 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

Obrázek č. 17: Převýšení trasy (www.mapy.cz) 

Začátek trasy Pod Kamenným vrchem, GPS: 50.5554583N, 13.8995478E 

Konec trasy Pod vrchem Raná, GPS: 50.4071422N, 13.7711719E 

Délka trasy 30,9 km 

Přibližná doba trasy 6 h 

Důležité body trasy Rašeliniště Březina, PR Hradišťany, PR Číčov, NPR Oblík, NPR 

Raná 

Doporučené jízdní kolo Horské či trekingové 
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5.2 Mapa trasy 

 

                                       Obrázek č. 18: Mapa trasy (www.mapy.cz) 
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5.3 Podrobnější informace o trase 

Začátek navrhované cyklistické trasy je umístěn pod Kamenným vrchem, na střetu 

(rozcestí) cyklotrasy č. 231 s naučnou stezkou Březina, zároveň vedle autobusové zastávky 

Kostomlaty pod Milešovkou, Pod Březinou (GPS: 50.5555556N, 13.8987689E), která 

umožňuje dopravu na začátek trasy autobusem. Jedná se o zastávku autobusu linky č. 506 

na trase Lovosice – Vchynice – Velemín – Kostomlaty pod Milešovkou, Pod Březinou  

a z opačného směru jízdy: Měrunice – Hrobčice – Bílina – Světec – Hostomice - 

Kostomlaty pod Milešovkou, Pod Březinou. Tento spoj zajišťuje dopravce ČSAD Slaný 

a.s. Navrhovaná cyklistická trasa vede po naučné stezce Březina až k hranici přírodní 

rezervace Březina. PR Březina je jediným rašeliništěm v Milešovském středohoří, které je 

zároveň velmi mladé, jelikož bylo vytvořeno poměrně nedávným sesuvem Bukového 

vrchu, který zapříčinil bezodtokovou oblast. Od tohoto místa navrhovaná cyklotrasa 

pokračuje po červeně značené turistické trase, přes přístřešek u Lukova, kde se ze  

štěrko - hlinité cesty napojuje na silnici třetí třídy. Odtud navrhovaná cyklotrasa vede až 

pod obec Štěpánov na rozcestí (GPS: 50.5243603N, 13.8795103E) a kde se odpojuje  

z červeně značené trasy a pokračuje rovně po cyklotrase č. 231 až k rozcestí Baková – Háj 

(GPS: 50.5112300N, 13.8856006E); odtud cyklotrasa č. 231 pokračuje souběžně s červeně 

značenou turistickou trasou kolem PR Hradišťanské louky. Na rozcestí Hradišťany – odb. 

navrhovaná cyklotrasa skýtá možnost odbočit z trasy a vyjet na jízdním kole na vrchol 

Hradišťan až Hradišťanskou louku, která byla v roce 1952 díky výskytu vzácné květeny 

vyhlášena za přírodní rezervaci. Tento úsek nebyl zařazen do cyklotrasy z důvodu větší 

náročnosti kvůli převýšení, které dosahuje až 80 m n. m. na 600 m úsek a také terén je 

značně obtížný pro jízdní kolo. Od rozcestí Hradišťany – odb. navrhovaná cyklotrasa vede 

dále souběžně s cyklotrasou č. 231 až na konec obce Měrunice, kde se rozpojuje  

(GPS: 50.4773097N, 13.8155483E) a vede po štěrkové cestě kolem Granátového vrchu až 

k silnici třetí třídy, kde opět pokračuje výše zmíněná cyklotrasa. Na křižovatce se silnicí 

první třídy č. 15 (GPS: 50.4589028N, 13.8178664E) se navrhovaná cyklotrasa odpojuje od 

cyklotrasy č. 231; na křižovatce vede 300 m po silnici první třídy do obce Hořenec, kde se 

poblíž nachází PR Číčov, známá pro výskyt aragonitu prvotřídní kvality. Trasa pokračuje 

po silnici třetí třídy přes obec Jablonec, až ke křižovatce se silnicí druhé třídy č. 249  

(GPS: 50.4397111N, 13.8052117E); na zmíněné křižovatce vede trasa vpravo necelých 

400 m k další křižovatce, kde trasa pokračuje vlevo po silnici třetí třídy přes obec 
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Charvatce na konec obce Mnichov, kde na rozcestníku (GPS: 50.4190083N, 13.8085244E) 

pokračuje souběžně se zeleně značenou turistickou trasou po kamenito – hlinité cestě až na 

vrchol NPR Oblík. Předmětem ochrany zmíněné NPR jsou suchomilná společenstva rostlin 

spolu se zástupci bezobratlých živočichů. Z vrcholu opět cyklotrasa vede souběžně s výše 

zmíněnou turistickou trasou až k rozcestí (GPS: 50.4085733N, 13.8062350E), kde 

cyklotrasa se rozpojuje od trasy turistické a míří k silnici první třídy č. 28, kde ji pouze 

křižuje a dále vede po silnici třetí třídy do obce Raná. Na okraji obce Raná končí tato trasa, 

přesněji v areálu Skleník (50.4070242N, 13.7786325E), zde je možnost svá kola zamknout 

a vydat se pěšky až na vrchol NPR Raná. Tato NPR je velmi turisticky oblíbená; jednak  

z hlediska fauny a flóry, tak i pro adrenalinový paragliding – tento vrch je považován za 

centrum sportovního létání. Dopravu z této obce zajišťuje autobus č. 498, který projíždí 

městy Odolice – Kozly – Měrunice – Hrobčice – Bílina – Světec – Hostomice – Teplice. 

Z opačného směru jízdy směřuje do obce Dobroměřice a poté až na konečnou zastávku 

v Lounech. Tento spoj opět zajišťuje dopravce ČSAD Slaný a.s. [13,15,22]. 
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci byl splněn hlavní cíl a to řádně popsat a poukázat na méně známé 

turistické lokality v Českém středohoří jak z hlediska floristického, faunistického, 

meteorologického či geologického, tak i z hlediska turistického.  

České středohoří je v práci popsáno z několika úhlů pohledu; podrobně je zmíněno 

vodstvo – páteřní řeka Labe, jeho přítoky, údolí a další významnější vodoteče v oblasti. 

Z hlediska lesnictví se práce zabývá skladbou lesa, přičemž hlavní dřevinou Českého 

středohoří je smrk. Z hlediska fauny a flóry je oblast velmi rozmanitá, žijí zde živočichové 

s obrovským druhovým bohatstvím, zvláště mezi hmyzem a měkkýši. Z  hlediska flóry se 

zde vyskytují rostliny, kterým vyhovují slunné a suché stráně, ale také i druhy, kterým 

vyhovuje prostředí rašelinité. Z geomorfologického hlediska je charakterizována stavba 

Českého středohoří; oblast se dělí na Milešovské středohoří, které je tvořeno masivním 

vulkanickým podkladem a vystupují z něj izolované kopce a na Verneřické středohoří, 

které je mírně zvlněnou náhorní rovinou s hluboce zařízlými údolími potoků. 

Z turistického pohledu bylo poukázáno na zajímavosti v Českém středohoří, příkladem 

jsou geologické lokality, železniční tratě orientované na turistiku, lodní spojení nebo také 

zámky, hrady a jejich zříceniny.  

Partikulárně se práce zabývá sesuvem na dálnici D8; jsou zde uvedeny názory dvou 

stran, které si navzájem oponují; dále je prezentován návrh, kudy mohla dálnice D8 vést 

vhodněji, a také zmínka o dalších možných sesuvech kolem této stavby.  

V závěru práce je představen návrh na cyklistickou trasu v Českém středohoří, která 

začíná nedaleko rašeliniště Březina, vede kolem PR Hradišťany, PR Číčov až přes NPR 

Oblík a končí v areálu Skleník, pod NPR Raná. Trasa je určena pro náročnější  

a fyzicky zdatnější cyklisty s horskými nebo trekingovými koly. Tato cyklistická trasa by 

mohla přinést více turistického ruchu do oblasti a zároveň rozšířit povědomí o těchto 

krásných lokalitách. České středohoří by se tak stalo ještě atraktivnějším pro milovníky 

přírody a přírodních památek.  
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SEZNAM ZKRATEK 

% - procento 

°C – stupeň Celsia 

a.s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

cm – centimetr 

č. – číslo 

ČD – České dráhy 

ČGS – Česká geologická služba 

ČR – Česká republika 

ČSAD – Československá státní automobilová doprava 

E – západ 

GPS – Global Position System 

h – hodina 

Kč – koruna česká 

l/s – litry za sekundu 

m – metr 

m n. m. – metrů nad mořem 

m/s – metry za sekundu 

Ma – megaannum 

MHD – městská hromadná doprava 

mil – milionů 

mm – milimetr 

Mts. - mountains 

N – sever 



 

 

NPR – národní přírodní rezervace 

PR – přírodní rezervace 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

SŽDC – Správa železniční dopravy cest 

tj. – to je, to jest 

tzv. – takzvaně 

upr. - upravené 

VUT – Vyšší učení technické 

vyd. - vydání 


