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Anotace: 

Bakalářská práce je zaměřena na oblast Ústeckého kraje, popisuje jeho historii, 

přírodní podmínky a geologickou stavbu. Dále pojednává o sopečné činnosti v Českém 

středohoří, jejích příčinách a samotném vzniku Českého středohoří. Hlavní částí práce je 

charakteristika osmi vybraných znělcových útvarů na území mezi městy Most a Bílina. Je 

zde popsána jedinečnost této skupiny vrchů. Dále jsou zde jednotlivé vrchy samostatně 

rozebrány z hlediska jejich významu pro člověka v minulosti i současnosti, jejich turistická 

dostupnost, objevují se zde různé zajímavosti z přírodního, geologického i historického 

hlediska apod.  
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Summary: 

The bachelor thesis focuses on the region of Ústí nad Labem, describes its history, 

natural conditions and geological structures. Furthermore, it describes volcanic activities in 

the České středohoří mountains, the causes of volcanic activities and creation of the 

mountains. The main part of the bachelor thesis deals with the characteristics of eight 

selected phonolithic hills in the area between Most and Bílina. The uniqueness of this 

group of hills is described here. In addition, each of the hills is individually analyzed from 

the perspective of their importance to humans in the past and present, their accessibility to 

tourists. Moreover, there are various attractions from the natural, geological and historical 

point of view. 
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1 ÚVOD 

Pro zpracování bakalářské práce bylo vybráno téma sopečných vrchů v Českém 

středohoří. Přesněji se jedná o znělcové útvary v okolí měst Most a Bílina. Vybranými 

znělcovými útvary jsou Bořeň, Hněvín, Široký vrch, Špičák, Zlatník, Želenický vrch, 

Ryzelský vrch a Kaňkov. Tyto útvary byly pro člověka důležité již v minulosti. 

Poskytovaly lidem útočiště, což dokazují například archeologické nálezy v okolí hory 

Bořeň, či středověký hrad na kopci Hněvín, který byl sice v minulosti zničen, ale byla zde 

vybudována jeho replika. Některé ze jmenovaných kopců byly pro člověka odedávna 

důležitým zdrojem stavebního kamene. Důkazem je bývalý lom na Špičáku.Vytěžený 

stavební kámen ze Špičáku byl použit například při budování děkanského kostela 

Nanebevzetí Panny Marie z 16. století. V současnosti se v menších objemech 

těžínaŽelenickém vrchu. Díky lomu na Želenickém vrchu mohl být proveden výzkum, 

který přispěl k objasnění vzniku fonolitových vrchů. 

Skupinový výskyt znělcových útvarů je značně ojedinělý jak v Evropě, tak i ve 

světě. S podobnou skupinou znělcových vrchů se v rámci Evropy můžeme setkat ještě  

ve Francouzském středohoří. Cílem této práce je uvést do širšího povědomí tento unikát, 

který by mohl podpořit rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji, hlavně v Mosteckém 

a Bílinském regionu. Na Ústecký kraj je v současné době pohlíženo spíše jako  

na nehezkou, těžbou zasaženou krajinu. Náplní práce je tento negativní pohled změnit 

a poukázat na to, že i v tomto kraji se nachází krásná a zajímavá místa. 

Tato práce má za úkol přilákat hlavně turisty, kteří rádi navštěvují krásná místa 

v přírodě. Takovými místy jsou právě znělcové vrchy. Svědčí o tom i fakt, že na dvou 

z nich, Bořni a v nedávné době na Zlatníku, byly vyhlášeny Národní přírodní rezervace. 

Z hlediska ochrany přírody jsou zajímavé i ostatní zmiňované vrchy, na každém z nich se 

vyskytuje řada vzácných, často chráněných rostlin a živočichů.  

V první části práce je stručně charakterizován Ústecký kraj, jeho historie, přírodní 

poměry a geologická stavba. V další části je popisována sopečná činnost v Českém 

středohoří, její příčiny a vznik Českého středohoří. Hlavní náplní práce byla charakteristika 

jednotlivých vybraných znělcových vrchů. Jsou zde uvedeny zajímavosti jednotlivých 

lokalit a také jejich přístupnost. Dále je zde zhodnocen současný stav turistických tras, 

které vedou pouze na některé z vybraných míst. 
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2 GEOGRAFIE ÚSTECKÉHO KRAJE 

Ústecký kraj se nachází na severozápadě Čech. Geografický tvar kraje je 

protažený od JZ k SV: 115 km dlouhý, 40–50 km široký, celkem pravidelný a kompaktní. 

Jeho severní hranice je zároveň státní hranicí s Německem, na severovýchodě sousedí 

s krajem Libereckým, na západě s Karlovarským a Plzeňským a na jihu s krajem 

Středočeským. Celková rozloha Ústeckého kraje je 5 335km
2
, což tvoří asi 7% rozlohy 

České republiky. Tento kraj je vymezen celkem sedmi okresy a to okresy Děčín, Ústí nad 

Labem, Teplice, Litoměřice, Louny, Most a Chomutov. [8] 

2.1 Historie 

Z archeologických nálezů je patrné, že území bylo osídleno již ve starší době 

kamenné. V 9. a 10. století je historicky doložena přítomnost Keltů a Germánů, po kterých 

přicházejí Slované. [8] Nejvýznamnějším Slovanským rodem na tomto území byli 

Přemyslovci. Mezi 11. a 13. století si svou moc upevnil církevní systém a šlechtické držby. 

Na počátku 13. století vznikla síť královských měst Louny, Žatec, Most, Litoměřice a Ústí 

nad Labem. Období relativního klidu v 15. století narušily husitské bitvy, nejvíce se 

podepsaly na Žatecku a Lounsku, ale také na Litoměřicku, kde se nachází Žižkův hrad 

Kalich. V 16. století se území Krušných hor začalo hospodářsky rozvíjet a to hlavně díky 

rozmachu dolování různých kovů, ale také díky rozvoji sklářství. [8] 

Po třicetileté válce, kterou Ústecký kraj velmi utrpěl, následovala násilná 

rekatolizace obyvatel a došlo k řadě selských povstání, která byla krvavě potlačena. 

V tomto neveselém období však vznikají první manufaktury a také řada barokních 

stavebních památek. [8] 

V 18. a 19. století byl rozvoj omezen řadou válek, nejprve prusko-rakouských 

a následně napoleonských. Ve druhé polovině 19. století je rozvoj kraje spojen se 

zaváděním železnice a těžbou uhlí. [8] 

Na tomto území, a to hlavně v Krušných horách, žila četná skupina německého 

obyvatelstva. Rozhodující vliv na Ústecký kraj měly události po 2. světové válce, kdy 

došlo k násilnému odsunu Němců (1946). Spousta měst byla vylidněna, došlo k jejich 

zániku. Některá města se sice podařilo dosídlit obyvatelstvem z Čech a Slovenska, ale tito 

lidé neměli k území žádné historické vazby a docházelo k jeho devastaci. [8] 
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Kraj byl také silně poznamenán důlní činností. Do poloviny 90. let 20. století 

zaniklo více než 100 obcí a měst právě kvůli důlní činnosti. Po roce 1989 se, kvůli útlumu 

zemědělství a restrukturalizaci těžkého průmyslu, Ústecký kraj stal krajem s nejvyšší 

nezaměstnaností v České republice. Díky dotacím ze zahraničí a různým ekologickým 

programům se podařilo zmírnit stupeň znečištění vodstva a ovzduší, ale některé části se 

stále potýkají s ekologickými problémy, vzniklými například důlní činností a dříve 

neodsířených elektráren. [8] 

2.2 Přírodní poměry 

Ústecký kraj, stejně jako celá Česká Republika, leží v mírném klimatickém pásu, 

pro který je typické střídání ročních období. Podnebí je značně ovlivněno pásmem 

Krušných hor, jejichž hřeben tvoří překážku pro proudění chladného, vlhkého vzduchu od 

Atlantského oceánu a v nížinách tak vytváří srážkový stín. Nezanedbatelný je také vliv 

člověka, který se na například v Mostecké pánvi a údolí Labe značně podílí na změnách 

poměrů. [1, 8] 

2.2.1 Vodstvo 

Většina území spadá do povodí řeky Labe, jen malá část na Šluknovsku je 

odvodňována řekou Mandavou. [1] 

Nejvýznamnější a největší řekou kraje je řeka Labe, Ústeckým krajem protéká 

v délce 99 km, což tvoří 8,5% její celkové délky. Druhá největší řeka v kraji je Ohře. Mezi 

další významné řeky patří Bílina, dříve Bělá, která dříve patřila mezi nejznečištěnější řeky 

na území kraje i republiky, ale v posledních letech se situace zlepšila. Dále řeka Ploučnice 

a Mandlava. [1] 

Ústecký kraj není příliš bohatý na stojaté vody, jsou zde zastoupeny především 

rybníky a víceúčelovými nádržemi, dále se zde vyskytují pinky (sníženiny po hlubinné 

těžbě nebo zatopené povrchové lomy). Za zmínku stojí Kamencové jezero v Chomutově, 

které vzniklo po těžbě kamence a jeho voda je díky vysokému obsahu síranu hlinitého 

zcela bez života. Významné vodní nádrže v tomto kraji zastupují například 

Flájea Přísečnice v Krušných horách. Největší rozlohu má nádrž Nechranice na řece Ohři. 

[1] 
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Tento kraj není příliš bohatý na podzemní vodu, ale díky složité geologické stavbě 

se zde nacházejí skoro všechny základní druhy minerálních vod – uhličité, síranové, 

chloridové, radonové, železnaté i termální. Uhličitou vodou (kyselkou) se proslavila 

především oblast Bíliny, nejznámější termální vody jsou z okolí Teplic. Termální prameny 

se vyskytují v okolí Teplic a krajského města Ústí nad Labem. [1] 

2.2.2 Flóra a fauna 

V Ústeckém kraji se setkáme s druhově bohatou flórou i faunou. Výskyt živých 

organismů je spjat s typy jednotlivých ekosystémů a také je ovlivněn lidskou činností. 

Nejbohatší zastoupení rostlin a živočichů nalezneme v horským oblastech, které byly 

nejméně ovlivněny činností člověka. [8] 

České středohoří patří k druhově nejbohatším oblastem České republiky. Díky 

zásadité půdě a vhodným podmínkám se zde daří hlavně teplomilným stepním rostlinám. 

K cenným rostlinným druhům patří kavyly, koniklece, tařice skalní, hvězdnice alpská 

a další. Na tato rostlinná společenstva se váží vzácné druhy hmyzu, za zmínku stojí 

otakárek fenyklový a ovocný, teplomilné druhy sarančat a kobylek. Většinu porostu tvoří 

jehličnaté monokultury, ve vyšších polohách se ojediněle zachovaly původní bučiny. [1] 

Dalším zajímavým územím jsou Krušné hory. Skoro 80% území tvoří jehličnaté 

monokultury, rostou zde bučiny bez bylinného podrostu. Dále se vyskytují roklinové 

a suťové lesy, kde se setkáme s horskými druhy mechů a lišejníků. Významná jsou také 

rašeliniště. Flóra zde není zdaleka tak bohatá jako v Českém středohoří, ale setkáme se tu 

s břízou zakrslou, která je glaciálním reliktem. Pro Krušné hory jsou typické vstavačovité 

rostliny, například koprník štětinolistý. Jedním z chráněných živočichů Krušných hor je 

plch zahradní. [1] 

Na území Ústeckého kraje se rozkládá Národní park České Švýcarsko, který je 

nejmladším ze čtyř Národních parků na území České republiky a celkem čtyři chráněné 

krajinné oblasti – CHKO Labské pískovce v oblasti děčínské vrchoviny, do 

severovýchodní části kraje zasahuje CHKO Lužické hory a v centrální části kraje leží 

CHKO České Středohoří. [1] 
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2.2.3 Sídla a průmysl 

Sídelní struktura se začínala formovat již za raného feudalismu, docházelo 

k rozvoji zemědělské i řemeslné výroby, těžby kovů a obchodu. V Krušných horách 

dochází k objevům velkých ložisek stříbrných a železných rud. Ve 13. a 14. se na našem 

území v oblasti Krušnohoří usazují Němci. Ve 14. století se Most stává nejdůležitějším 

místem působení královské moci v této části Čech. Vývoj probíhal příznivě až do třicetileté 

války, která měla špatné následky na sídelní strukturu. V 18. století došlo k ekonomickému 

oživení, vznikají manufaktury. Rozvíjí se textilní oblast Šluknovska a také sklářská výroba 

v Kytlicích a Chřibské. Ve 2. polovině 19. století došlo k prudkému rozvoji těžby uhlí 

v Podkrušnohoří, vzniká chemický, potravinářský a hutní průmysl. Velké změny se 

uskutečnily po 2. světové válce. Došlo k násilnému odsunu německého obyvatelstva 

a následnému zániku některých sídel, kvůli neosídlení. Další sídla zanikla následkem 

rozvoje těžby hnědého uhlí. [1] 

Krajským městem je Ústí nad Labem. Dalšími významnými sídly jsou Most, 

Děčín, Teplice, Chomutov a další. Mezi nejstarší města v kraji patří Litoměřice, Bílina 

a Ústí nad Labem, první zmínky o nich jsou starší, než 1000 let. [1] 

Populačním i ekonomickým těžištěm kraje je jednoznačně Podkrušnohorská 

pánev. Oblast Mostecké pánve byla "motorem" oblasti již v 19. století. Oblast Mostecka 

byla značně zasažena těžbou uhlí, město Most bylo v 70. letech 20. století z velké části 

zničeno. Část historických památek, jako například kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo 

kašna na 1. náměstí a další, byla přesunuta do nového Mostu. Jedinou historickou 

památkou, která zůstala na svém místě, je historický hrad Hněvín, který se nachází na 

stejnojmenném vrchu Hněvín.Zajímavým areálem na území Mostu je Hipodrom, jedná se 

o rekultivační park, který slouží k rekreaci o odpočinku, jehož součástí je unikátní 

dostihová dráha, in-line dráha a hřiště na fotbalgolf. [1] 

2.2.4 Geologická stavba 

Geologická stavba je díky proměnlivýmúložným poměrům a horninám rozdílného 

stáří velmi pestrá. Pestrost se projevuje bohatostí tvarů reliéfů a také příslušností území ke 

třem specifickým regionálně geologickým jednotkám. Tyto jednotky jsou: 

Předplatformní krystalinikum a zvrásněné paleozoikum 
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Limnický permokarbon 

Platformní jednotky [1] 

 

 

Předplatformní krystalinikum a zvrásněné paleozoikum 

Jedná se o starohorní a prvohorní jednotky, které byly vytvořeny předkadomským, 

kadomským, kaledonským a hercynským geotektonickým cyklem. V této kategorii 

nalezneme tyto geologické jednotky: 

 Saxothuringikum, 

 Bohemikum, 

 Lugikum. [1] 

Prostorové rozmístění těchto jednotek je tektonicky omezeno, hranici mezi 

Saxothuringikem a Bohemikem tvoří litoměřický hlubinný zlom. Hranici mezi oběma 

jednotkami a Lugikem reprezentuje labské zlomové pásmo. Tyto poruchy se vytvářely ve 

starších prvohorách a v dalším vývoji byly oživovány. [1] 

Saxothuringikum je krušnohorská oblast Českého masívu, horninový základ tvoří 

krušnohorské krystalinikum. Horniny krystalinika byly opakovaně metamorfovány 

a intenzivně zvrásněny. Jsou zde zastoupeny šedé a červené ruly, svory, fylity a také 

grafitické a karbonátové břidlice. Dále se na stavbě Saxothuringika podílí žulový pluton, 

který se táhne skoro pod celým povrchem Krušných hor. [1] 

Bohemikum je středočeskou oblastí Českého masívu, která zasahuje do jižních 

částí Lounska a Litoměřicka. Nachází se jižně od litoměřického hlubinného zlomu. Toto 

území je reprezentováno výhradně starohorami, horninový základ tvoří silně zvrásněné 

sedimenty, hlavně jílovce a jílovité břidlice. Dále se zde vyskytují hlubinné magmatity, 

které jsou výsledkem starohorního kadomskéhomagmatismu. [1] 

Lugikum je lužická oblast Českého masívu. Tato jednotka je tvořena úseky 

labského břidličného pohoří a lužickým plutonem. Lužický pluton celkem často vystupuje 

na povrch, je tvořen granitoidy, drobami a břidlicemi. Labské břidličné pohoří je tvořeno 

chloritickými rulami, svory a fylity. [1] 
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Limnický permokarbon 

Formoval se při doznívání hercynské tektogeneze.Permokarbonské sedimenty 

jsou z velké části překryty mladšími sedimenty, proto se o nich dozvídáme hlavně z vrtů. 

Uložená souvrství jsou geneticky pestrá, tvořila se při jezerní, říční, proluviální, vulkanické 

i rašeliništní sedimentaci. Vyskytují se zde slepence, arkózy, pískovce, prachovce, opuky, 

droby a jílovce, dále tufy a černouhelné sloje. Součástí je krušnohorská limnická oblast, 

kde se v brandovské pánvičce vyskytuje popelnaté antracitové uhlí. [1] 

 

Platformní jednotky 

Jednotky druhohorního stáří a mladší. V případě Ústeckého kraje se jedná 

o horniny jury, svrchní křídy, terciéru a kvartéru. [1] 

Jurské sedimenty reprezentují pískovce, slepence a dolomitické vápence. 

Souvrství svrchní křídy jsou plošně rozsáhlá, jejich rozsah souvisí s výskytem moře 

a vytvořením rozsáhlé sedimentační pánve. Svrchnokřídové formace náleží k české 

křídové pánvi, konkrétní zastoupení zde mají tyto oblasti: 

 ohárecká oblast – vápnité jílovce, slínovce, jílovité vápence, 

 lužická oblast –kaolinické, jílovité a křemenné pískovce, 

 vltavsko – berounská oblast (zasahuje okrajově) – pískovce, slepence, 

jílovce. [1] 

Terciérní horninové komplexy jsou více geneticky diferencované, což je 

způsobeno zejména saxonskou tektogenezí a reliéfotvornou modelací na konci třetihor. 

Jsou zde zastoupeny hlavně předvulkanické sedimenty (křemence, kaolinické pískovce), na 

které se ukládaly neovulkanity. Kraj je jedinečný díky vulkanosedimentárnímukomplecu 

České středohoří. Vznikaly v důsledku zformování příkrovové zóny oherského riftu a na ni 

vázaným vulkanismem. Vytvořené výlevy, intruze a pyroklastické akumulace jsou tvořeny 

čediči, tefrity, znělci, trachybazalty, trachyty a jejich ekvivalentními pyroklastiky (tufy 

a tufyty). Vulkanické produkty oligocenního stáří místy překryly pánevní sedimenty, které 

vznikly díky sedimentárnímu procesu v miocennímpánevním prostoru, vytvořeném 

v důsledku vyklenutí centrální části Krušných hor a poklesu oherského riftu ve třetihorách 

(vulkanogenní materiál, jíly, písky, uhelné sedimenty, bentonity, porcelanity). [1] 
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Kvartérní platformní pokryv je tvořen nejmladšími uloženinami, které vznikaly 

v důsledku čtvrtohorních modelačních procesů (eroze, denudace), vyvolaných 

diferencovaným zdvihem Krušných hor a Českého středohoří. Jsou zde zastoupeny říční, 

eolické, svahové, glaciální, ale také antropogenní akumulace. Mezi antropogenní 

akumulace zahrnujeme například výsypky v blízkosti hnědouhelných dolů, skládky 

a navážky. [1] 
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3 SOPEČNÁ ČINNOST V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ 

Sopečná činnost je projevem výstupu magmatu k zemskému povrchu a na něj. 

Magma jsou horniny v roztaveném stavu. Pokud se magma dostane až na zemský povrch, 

nazývá se lávou.[9] 

Většina naší planety, krom vnějšího jádra, je tvořena horninami v pevném 

skupenství. S vyšším tlakem sice narůstá teplota, ale další fyzikální zákonitost nám říká, že 

s rostoucím tlakem narůstá také teplota tavení hornin. Vytvořit v zemském nitru zdroj 

tepla, který by zvýšil teplotu na teplotu tavení, je skoro nemožné.Proto se nahřáté horniny 

musí buď dostat do menších hloubek, kde je nižší tlak a jejich teplota je dostatečná 

k zahájení tavení,nebo se teplota tavení hornin sníží díky změně jejich fyzikálních 

vlastností.Toho lze docílit tak, že se k horninám dostane voda, která snižuje teplotu nutnou 

k tavení. Magma tedy může vznikat v místech, kde horké masy hornin vystupují z pláště 

do menších hloubek (oblasti středooceánských hřbetů, kontinentálních riftů a horkých 

skvrn) a v zónách, kde jsou do zemského pláště zatahovány horniny s dostatečným 

obsahem vody (subdukční zóny).[9] 

Magma stoupá k povrchu díky tomu, že má nižší hustotu, než okolní hornina 

v pevném stavu. Chování magmatu blízko k zemskému povrchu ovlivňuje obsah plynů, 

které jsou v něm rozpuštěny.Mezi plyny řadíme také vodu (páru). Čím blíže je magma 

u povrchu, tím horší je rozpustnost plynů a velikost bublinek (vesikul) plynu narůstá. 

Unikající plyn strhává drobné úlomky hornin ze sopečného jícnu (xenolity) a drobné 

útržky magmatu roztrhané expandujícím plynem. Projevem úniku plynu z magmatu do 

atmosféry je sopečná erupce. Typy sopečných erupcí jsou pojmenovány podle typových 

lokalit či sopek: 

 erupce havajského typu (lokalita Hawai), 

 erupce strombolského typu (vulkán Stromboli), 

 erupce pliniovského typu (Plinius mladší zkoumal erupci Vesuvu roku 79 

našeho letopočtu). [9] 

Havajské erupce jsou nejklidnějším typem, magma obsahuje malé množství 

rozpuštěných plynů, které nemají dostatečnou energii k trhání taveniny na malé kousky. 

Z jícnu sopky vyletují do malé vzdálenosti velké útržky žhavé lávy, při dopadu na zem 
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tvoří cákance, které se spékají a vytvářejí napečené kužely nebo se mohou slít do lávového 

proudu. [9] 

Strombolské erupce jsou nejčastějším typem erupcí na Zemi. Jde o erupci, při níž 

z jícnu sopky vyletují útržkystrusky, a někdy dojde k vyvržení většího kusu lávy, který 

před dopadem na zem utuhne a tvoří sopečné bomby kapkovitého nebo vřetenovitého 

tvaru. [9] 

Pliniovský typ erupce je charakteristický vysokým obsahem plynů. To se 

projevuje roztrháním magmatu na velmi malé částice, které odpovídají velikosti zrn prachu 

nebo písku. Unikající plyn odnáší vzniklý materiál do atmosféry, tvoří se erupční sloupec, 

který stoupá atmosférou. Z něho se ve výšce 10–55 km vytvoří erupční mrak, přičemž 

šíření tohoto mraku je závislé na směru a rychlosti větru. [9] 

Dále také existují erupce, při kterých se síla magmatického plynu kombinuje 

s energií šokově generované páry při kontaktu magmatu s vodou. Tento typ erupcí se 

označujeme jako freatomagmatické erupce. Ke kontaktu magmatu s vodou nebo porézními 

horninami, které jsou vodou nasycené, může docházet na povrchu či pod zemským 

povrchem. Pokud magma přijde do kontaktu s vodou pod povrchem, dojde k mohutné 

explozi, protože tlak nadložních hornin drží uvolňovanou energii až do kritického 

momentu. Následkem exploze se v zemi vytvářejí mohutné krátery, které jsou označovány 

jako maary o průměru 200 m – 2 km. Jestliže dojde k setkání magmatu s vodou až na 

povrchu, šoková energie se uvolňuje průběžně a erupce nepůsobí tak destruktivně. Netvoří 

se hluboký kráter, ale dochází k navršení tufového kužele. [9] 

Pokud obsah plynu v lávě není příliš vysoký, dochází k relativně klidným 

výlevům. Jednotlivé lávy se liší chemickými vlastnostmi a také záleží na okolních 

podmínkách. Důležitý je obsah křemíku – čím je obsah křemíku vyšší, tím je láva méně 

tekutá, tvoří spíše lávové dómy. Lávy s nízkým obsahem křemíku se rozlévají do stran. 

K výlevům lávy dochází také pod vodní hladinou. Pokud dojde k výlevu lávy pod 

hladinou, dochází k jejímu ochlazení okolní vodou, což nedovolí vylití velkého množství 

lávy naráz a dojde k vytvoření lávových polštářů. [9] 

Magma může utuhnout těsně pod povrchem, kde tvoří pravé či ložní žíly, lakolity 

a plutony. Při tuhnutí pod povrchem magma zmenšuje svůj objem, smršťuje se a začíná 

pukat. Na povrchu se začne vytvářet síť puklin, které mají nejčastěji tvar šestiúhelníků.Jak 
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hornina chladne, tak se pukliny rozevírají a zabíhají hlouběji do magmatického tělesa. 

Směr růstu trhlin je vždy kolmý na zchlazovací plochy. Většina magmatických hornin se 

rozpadá na šestiboké sloupce. [9] 

3.1 Příčiny třetihorní sopečné činnosti v Čechách 

V severní části Čech nalezneme četné pozůstatky sopečné činnosti, nejvíce 

koncentrované jsou v pásu lemujícím Krušné hory. Nejvíce sopek se nachází v oháreckém 

pásu, kde se střídají sopečná pohoří s uhlonosnými pánvemi. [9] 

Výzkum třetihorní vulkanické činnosti stále není u konce, některé výsledky však 

k dispozici jsou. Sopečná činnost ve střední a západní Evropě nesouvisí se subdukcí, tedy 

podsouváním litosférických desek. Tato skutečnost byla zjištěna díky analýze chemického 

složení třetihorních magmatických hornin, při které bylo zjištěno, že magma těchto sopek 

bylo produkováno ve svrchním plášti. Chemické složení hornin svědčí o tom, že docházelo 

k částečnému natavení pláště pod litosférickou deskou kvůli výstupu teplejších hornin do 

oblasti menšího tlaku. Původně se předpokládalo, že je český třetihorní vulkanismus 

důsledkem vzniku kontinentálního riftu. Od této myšlenky se však opustilo, protože 

ohárecký příkop (rift) se formoval až po hlavních etapách sopečné činnosti. [9] 

Geochemická charakteristika českým třetihorních vulkanitů naznačuje na jejich souvislost 

s horkou skvrnou. Tato hypotéza byla také vyvrácena, neboť horká skvrna má stabilní 

polohu v zemském plášti a litosférická deska nad ní se pohybuje. Jedna horká skvrna, která 

by stála u zrodu Čertových zdí mezi Osečnou a Českým dubem by nestačila na vytvoření 

Českého středohoří, protože v době jeho vzniku by se již Evropa posunula natolik, že by se 

tato horká skvrna nacházela pod německo-nizozemským pohraničím. Přesný průběh 

procesů, které vedlyke vzniku porcí magmatu v plášti pod Českým masivem, stále není 

zcela jasný, ale je zřejmé, že z nějakého důvodu došlo k vyklenutí zemského pláště a ten se 

pak mohl začít tavit. [9] 

Aby mohlo magma proudit vzhůru k zemskému povrchu, potřebuje volnou cestu 

a to nejlépe puklinu v horninách zemské kůry. K vytvoření takovéto pukliny je zapotřebí 

obrovských sil. Tlaky a napětí v kůře Evropy jsou ovlivňovány rozpínáním atlantského 

oceánu a také narážením africké litosférické desky do Evropy. Díky tomuto narážení došlo 

k vyvrásnění mohutného pohoří Alpy. Český masiv, který je tvořen horninami starými více 

jak 300 milionů let není možné tak snadno zvrásnit do vysokého pohoří a tak se oblast 
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severně od Alp lehce vyklenula a popraskala. Vzniklé praskliny umožnily výstup magmat 

k zemskému povrchu a docházelo k projevům sopečné aktivity. Kvůli změnám napětí se 

trhliny v kůře Českého masivu otevíraly a opět zavíraly. Vulkanismus v Čechách tak 

probíhal během posledních 70 milionů let v několika etapách. Etapy intenzivnějšího 

vyklenování jsou spojeny s výraznější erozí. [9] 

Primární magmata, vznikající částečným tavením svrchního pláště byla bazická, 

měla tedy nízký obsah křemíku a hliníku, naopak vysoký obsah hořčíku. Utuhnutím tohoto 

typu magmatu vznikaly čedičové (bazaltové) horniny. Bazalty vzniklé ve svrchním plášti 

uvnitř litosférické desky jsou bohatší na alkalické kovy, jde tedy o alkalické vulkanické 

horniny. Čediče můžeme rozdělit na čediče s olivínem a bez olivínu, dále jsou tvořeny 

především augitem, magnetitem a plagioklasem, který může být zcela nebo částečně 

zastoupen některým z foidů (nefelin, leucit, sodalit). Některé čediče navíc obsahují amfibol 

nebo biotit a v malém množství apatit. [9] 

Specifickou skupinou čedičů jsou polzenity, které jsou mimořádně chudé na 

křemík a naopak bohaté na hořčík. Vytvářely se v nejstarší fázi třetihorní sopečné činnosti 

v Čechách a vyskytuje se v nich minerál melilit. [9] 

Magma se někdy na čas zastaví v magmatickém krbu, kde začne docházet k jeho 

diferenciaci. Nejdříve krystalizují minerály bohaté na hořčík a železo, například olivín 

a pyroxen. Tyto minerály jsou těžší, než zbylé magma, a proto se hromadí na dně 

magmatického krbu. Zbytkové magma je ochuzeno o hořčík, železo a chrom a koncentruje 

se v něm křemík, hliník, sodík a draslík. Výsledkem vývoje magmatu alkalických bazaltů 

jsou fonolity (znělce) a trachyty. Tyto horniny jsou tvořeny sanidinem (sodnodraselný 

živec), nefelinem nebo apatitem, sadalitem, titanitem a amfibolem, někdy se v malém 

množství vyskytuje magnetit a monoklinický pyroxen. [9] 

Kromě bazaltů a znělců tvořily sopky také různé typy vulkanoklastických 

uloženin (úlomkovité sopečné horniny). Tato vulkanoklastika hrají důležitou roli při 

rekonstrukci chování dávných sopek, neboť pomáhají rozpoznávat různé vulkanické 

procesy a styly erupcí. [9] 
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3.2 Vznik Českého středohoří 

České středohoří je naším nejznámějším vulkanickým pohořím. Morfologie 

okrajových zón a centrální části Středohoří je odlišná. V centru nalezneme zachovalé 

mocné akumulace lávových proudů s plochým povrchem, pro tuto oblast jsou tedy typické 

stolové hory. Naopak v okrajových částech, kde již značně postoupila eroze z rozsáhlých 

lávových plošin, zbyly jen trosky, které se střídají s vypreparovanými přívodními drahami 

a lakolity. [9] 

České středohoří vznikalo ve třetihorách. Třetihorní a čtvrtohorní vulkanismus 

nebyl postižen vrásněním a metamorfózou, probíhal v suchozemských podmínkách, které 

se značně podobají podmínkám dnešním. Produkty třetihorní a čtvrtohorní sopečné 

činnosti se často označují jako neovulkanity. [9] 

Příčinou vzniku sopečné činnosti byla reakce na probíhající alpinské horotvorné 

procesy v alpsko-karpatské oblasti. Alpinské vrásnění oživilo staré sváry a švy 

mozaikovité stavby kry Českého masivu a podmínilo tvorbu zlomů s velkou hloubkou, 

které se staly přívodními kanály magmatu ze svrchního pláště na povrch. Převažující 

čedičové horniny doplňují kyselejší horniny, zastoupené trachyty a fonolity. České 

středohoří se vyvinulo na oherském riftu, což je nejvýznamnější 

vulkanotektonickástruktura na našem území. [3, 9] Jde o úzkou zónu, která se táhne od 

Chebu přes Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Lužické hory k lužickému zlomu. 

Geomorfologicky se projevuje systémem podkrušnohorských pánví, které ze severu lemuje 

krušnohorský zlom, z jihu středohorský a předpokládaný litoměřický hlubinný zlom. 

Většina třetihorních sopečných projevů probíhala před 42–16 miliony let, tedy v období 

svrchního eocénu až svrchního miocénu. [3, 9] 

České středohoří vznikalo před 42–16 miliony let. První etapa složitého vývoje 

probíhala před 40–30 miliony let. Tato etapa je charakteristická sopečnou činností 

drobných vulkánů, doprovázenou tvorbou příkopových propadlin a terénních depresí 

zaplňovaných vodou. [3, 9] 

Docházelo zejména k výlevům láv čedičů bohatých na olivín. Přestože se tyto 

lávy s vysokým obsahem hořčíku a nízkým obsahem křemíku, mají nízkou viskozitu, 

vylévaly v celkem plochém terénu, do okolí se příliš nerozlévaly. Všudypřítomná voda 

způsobovala ochlazování lávových proudů, které následně vytvořily vysoké bariéry, které 
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omezily rozlévání čedičové lávy do plochy. V tomto období tak v Českém středohoří 

vznikala čedičová tělesa o nevídaných tloušťkách.Tyto výlevy se velmi často dostávaly do 

kontaktu s vodou jezerních pánví. Jejich rozkladem v kontaktu s vodou docházelo 

k uvolňování různých prvků a k bohatému rozvoji organismů. Riftová deprese se tak 

postupem času zaplňovala sopečnými a sedimentárními produkty bohatými na fosilie. [3] 

Díky nalezeným fosiliím můžeme v současnosti dokumentovat skladbu tehdejší živé 

přírody a díky jejich srovnání s dalšími světovými či evropskými lokalitami určit stáří 

geologických událostí. Magma bylo poměrně chudé na plyn a tedy málo explozivní. [3, 9] 

Mezi drobnými vulkány se však vyskytovaly také silně explozivní maary, které 

vznikaly reakcí magmatu s podzemní vodou podél zlomových linií. Se zbytky přívodních 

drah se setkáme na jihozápadním okraji pohoří kolem litoměřického hlubinného zlomu, 

příkladem jsou lokality Kamenná slunce či Písečný Vrch. [3,9] 

Čedičový vulkanismus byl v tomto období doprovázen také znělcovými magmaty. 

Většina znělců utuhla mělce pod povrchem, ale na okraji Českého středohoří na Mostecku 

a Bílinsku můžeme předpokládat, že se dostaly až na povrch. [3, 9] 

Během další vývojové etapy, asi před 25 miliony let nastalo období sopečné 

činnosti čedičů bez olivínu. V prostoru mezi Ústím nad Labem a Děčínem vznikl mohutný 

stratovulkám. Jako přívodní kanály sloužily nově vzniklé, ale i dříve existující zlomové 

struktury provázející pokračující vývoj riftu. [3, 9] 

Před 20 miliony let se ke slovu vrátily čedičové lávy s velkým obsahem olivínu. 

Výlevy těchto láv byly provázeny silnějšími explozemi. Docházelo k nim v centrální 

a západní části Středohoří, příkladem je vrch Dobrná ve střední a stratovulkán Milá 

v západní části. [9] 

Vývoj tohoto složitého komplexu po celou dobu doprovázely čedičové, znělcové 

nebo trachytové intruze, které pronikaly do sopečného podloží, tvořeného hlavně 

svrchnokřídovými sedimenty i starších vulkanických produktů. Tyto útvary, v současnosti 

již obnažené erozí, tvoří hlavní dominanty při okrajích Českého středohoří. Příkladem je 

Milešovka, Bořeň, Lovoš, Hněvín, Široký vrch, Lipská hora a další. [3]  
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4 VYBRANÉ SOPKY 

Pro svou práci jsem se rozhodla vybrat pouze fonolitová (znělcová) tělesa na 

Mostecku a Bílinsku. Tato tělesa zde tvoří výrazné krajinné dominanty, podobně jako další 

fonolitová tělesa v jiných třetihorních vnitrodeskových vulkanických oblastech v předpolí 

alpského orogénu. Příkladem je těleso Puys de Dome ve Francouzském středohoří, kde se 

nachází i další znělcové útvary. Jinou výraznou dominantou je Devils Tower ve 

Wyomingu v USA. Znělcový magmatismus je ve světě celkem vzácný, ze zemského pláště 

se původně sune čedičové magma, které se cestou nabohatí z okolních hornin a vzniká 

znělec. V současnosti znělce soptí pouze v Africe a to například v Etiopii. [10] 

 

Obrázek 1: Lokace znělcových vrchů [1 + vlastní úprava] 

 

Fonolitové vrchy na území Mostu jsou zastoupeny menší dvojicí kopců Hněvín 

a Široký vrch a rozlohou větším Ryzelským vrchem. Tyto geologické celky představují 

významné ekologické oázy a jejich environmentální hodnota překračuje hodnotu nerostně 

surovinovou. Fonolitové horniny na Mostecku patří k nejklasičtějším v Českém středohoří 

a byly mnohokrát studovány řadou autorů, například Hibschem (1929), Hašlarem (1981) či 

Kopeckým (1963, 1966) a dalšími. [7] 

Členitý povrch Bílinska je dán hlavně pestrými tvary masivních těles třetihorních 

vulkanitů a také třetihorními a čtvrtohorními vertikálními tektonickými pohyby, hlavně 
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terciérním zdvihem celého území. Tento zdvih podstatně ovlivnil vývoj říční sítě a vytvořil 

soustavu silně zahloubených údolí.Útvary tvořené sodalickým fonolitem mezi Mostem 

a Bílinou zastupují vrchy Bořeň, Zlatník, Želenický vrch, Červený vrch Kaňkov a Špičák. 

[5] 

4.1 Znělec 

Znělec neboli fonolit patří mezi výlevné vyvřeliny. Jeho název vznikl podle toho, 

že při úderu znělcovými kameny o sebe vzniká znělý zvuk. Složením je velmi podobný 

trachytu, ale liší se v obsahu minerálu nefelínu, který je u znělce vyšší. Jde o šedou až 

nazelenalou horninu s deskovitou odlučností. Skládá se z živce, amfibolu, obsahuje 

vyrostlice nefelínu, sanidínu a egirínu. [30] 

Tato hornina se používá jako tavivo do keramických hmot a sklářských kmenů, 

lze jí využít pouze tam, kde nerozhoduje obsah barvících oxidů. Díky vysokému obsahu 

alkálií představuje použití znělce snížení tavících teplot a zkrácení doby pálení. [24] 

4.2 Bořeň 

Prvním kopcem, který by autorka chtěla je přiblížit je Bořeň. Tento útvar se 

nachází jižně Bíliny, města odkud pocházím, nejspíš proto mám k této hoře trochu osobní 

vztah. Již jako malá jsem toto místo každoročně navštěvovala se svou rodinou, nejčastěji 

s dědečkem, se kterým jsme společně s bratrem podnikali náš každoroční výšlap na Bořeň. 

Podle pověsti byla tato hora pojmenována podle manželky knížete Kroka Bořeny. 

Po smrti svého manžela bloudila nešťastná Bořena krajem, vystoupala až na vrchol 

a uviděla šedivou Krokovu hlavu, zvedající se z řeky Bíliny. Vrhla se dolů ze skály do 

manželovy náruče, avšak našla smrt. Lid, který mrtvou kněžnu poznal, nazval horu jejím 

jménem. [31] 
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Obrázek 2: Hora Bořeň [Prchalová, 2017] 

 

O Bořni se říká, že je to nejkrásnější hora Českého středohoří. Nachází se na 

jihozápadním okraji Českého středohoří. Tento výrazný krajinný prvek byl součástí 

nejstarších geologických map. Snad každý geolog, který prováděl výzkum v této 

oblasti,tuto horu navštívil a následně v mapě vykreslil její rozsah. Jako první se 

o zmapování geologických skutečností na Bílinsku pokusil F. A. Reuss roku 1793. Dnešní 

geologická mapa vychází z mapy J. E. Hibsche z roku 1924, ve které se představa 

o velikosti Bořně shoduje s představou současnou. Součástí geologických map bývá také 

geologický řez.Bořeň najdeme snad na každém řezu místních map. Díky tomu si můžeme 

udělat obrázek o tom, jak si geologové v historii představovali pokračování tohoto útvaru 

pod povrchem.V roce 1840 probíhaly četné debaty o původu čedičového a znělcového 

magmatu. Reuss vysvětloval původ magmatu rozsáhlými požáry uhelných slojí, které 

roztavily okolní usazené horniny. Sopečná tělesa v geologickém řezu zobrazoval jako 

kuželovité útvary, které se směrem do hloubky rozšiřují. F. Fest roku 1898 na geologickém 

řezu vykreslil nepravidelný, směrem dolů se zužující, přívodní sopečný kanál 

a povrchovou část hory zobrazil jako kužel. Hibsch si Bořeň představoval jako hřibovité 

těleso, které na povrchu zakončuje širokou přívodní dráhu magmatu. Moderní geologická 

mapa z roku 1990 tento útvar představuje jako těleso tvarem připomínající hrušku 

postavenou na stopku. [6] 
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Bořeň a další sopečné útvary vznikaly v třetihorách, v období zvaném oligocén. 

Přesné měření stáří znělce tvořícího tuto horu nebylo provedeno, ale díky rozborům 

provedeným na podobných sousedních kopcích mezi Bílinou a Mostem, můžeme 

předpokládat stáří Bořně kolem 27–30 milionů let. [6] 

Samostatně stojící hora Bořeň se pyšní absolutní výškou 539,3 m n. m. 

Z morfologického hlediska se dělí na tři části, nejnižší část tvoří podkovovitý vějíř 

suťového svahu porostlý lesem se sklony do 45°. Tato část byla v historii, dokonce již 

v prehistorické době, na řadě míst lidmi upravena do podoby rozsáhlých teras. Střední část 

tvoří skalnatá podstava hory, jejíž znělcové útesy dosahují výšky až 450 m n. m. 

Vrcholovou partii tvoří půlkruhovitá, špalkovitá část hory, vysoká téměř 100 m. Kruhovitá 

základna má průměr skoro 500 m, zatímco vrcholová část pouze 200 m. Ač má Bořeň 

z leteckého pohledu téměř pravidelný, kruhovitý tvar, z pohledu zdola vypadá velice 

nepravidelně. Je zajímavé, že z každé světové strany vypadá úplně jinak. Z východu 

připomíná pařez, od západu působí jako stupňovitě rozeklaný v půli rozštěpený systém 

ostrých útesů, od jihu vyniká kontrast mezi oblými skalami podstavy a špalkovitou vyšší 

částí, nejkrásnější pohled na Bořeň je však ze severu, odkud připomíná ležícíholva. [6] 

 

Obrázek 3: HoraBořeň [Prchalová, 2017] 

 

Roku 2006 bylo na objednávku Bílinské přírodovědecké společnosti provedeno 

letecké snímkování hory.Cílem bylo její přesné zaměření, které by umožnilo vytvoření 

nového výškového digitálního modelu hory a následně jeho zpracování do formy mapy. 

Díky digitálnímu modelu byl velmi přesně zjištěn objem hory od úpatí k vrcholu. Výsledné 
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číslo – 10,9 milionů metrů krychlových tak vyvrátilo mýtus, který se objevuje v mnoha 

turistických průvodcích i odborných publikacích, že je Bořeň největším znělcovým tělesem 

ve střední Evropě. [6] 

Vrch Bořeň je tvořen sodalickýmznělcem.Pro znělce jsou typické mírně vyšší 

obsahy radioaktivních prvků, například thoria a uranu. Slabě radioaktivní je také draslík, 

který patří mezi více zastoupené prvky, a proto hora Bořeň tvoří výraznou radioaktivní 

anomálii na pozadí velmi slabě radioaktivních usazených hornin i jiných sopečných hornin, 

jako jsou čediče. Zvýšená radioaktivita v hornině nemá škodlivý vliv na zdraví návštěvníka 

ani osob pobývajících v jejím okolí. [6] 

Z mineralogického hlediska se znělec tvořící Bořeň skládá z alkalických živců, 

hlavně ze sanidinu. Alkalické živce v podobě velkých krystalů, či drobounkých krystalků 

tvoří více než 60% objemu mikrokrystalické základní hmoty horniny. Dále se vyskytuje 

sodalit, nefelin, hainit, jde o minerály vznikající místo živců při nedostatku SiO2. Přítomen 

je také apatit a titanit. V menší míře se vyskytují alkalické pyroxeny, nositelé kovů, které 

způsobují šedozelené zabarvení horniny, příkladem je egirín. [6] 

Je zajímavé, že Bořeň měl dříve podle starých obrazů a pohlednic světlou barvu. 

Světlá barva byla způsobena procesem zvětrávání. Produktem větrání křemičitanových 

minerálů znělce jsou jílové minerály, například kaolinit a propůjčují povrchu horniny 

světlé odstíny, někdy až bílou barvu. Současná tmavá barva Bořně je způsobena usazením 

prachových a plynných emisí průmyslové výroby a dopravy, které v našem kraji vznikaly 

za posledních 120 let. [6] 

Skalní masiv Bořně je porušen systémem zlomů, kdy význam těchto zlomů zatím 

nebyl zcela objasněn. Na těchto poruchách se lépe daří rozličné vegetaci, která je 

zvýrazňuje. [6] Vrch Bořeň se rozmanitostí zdejší květeny řadí mezi nejvýznamnější 

a nejzajímavější lokality v České republice. Za zmínku stojí společenstva skalní stepi. 

Rostlinná společenstva na Bořni si díky extrémním ekologickým podmínkám, jako je 

nedostatek vláhy a živin, zachovala charakter primárního bezlesí, díky čemuž se zde 

nepřetržitě vyskytují společenstva s pozdně glaciálními prvky květeny.[31] Mezi vzácnými 

druhy zmíním například hvězdnici alpskou, které se přirozeně vyskytuje pouze na pěti 

lokalitách v České republice a její populace na Bořni je největší. [20]Dalšími zajímavými 

druhy jsou například hvozdík sivý, koniklec luční český, lomikámen trojprstý  a další. 
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Zajímavá a významná je také květena lesních stanovišť, kam se řadí například lilie 

zlatohlávek či dřín jarní. [31] 

Lokalita je významná nejen z botanického, ale také ze zoologického hlediska a tak 

není divu, že se jedná o národní přírodní rezervaci. Hora je historickým hnízdištěm výra 

velkého. Celkem se zde vyskytuje 92 druhů ptáků, z nichž 22 patří do seznamu zvláště 

chráněných druhů. Místo je velmi významné z hlediska motýlů, vyskytuje se zde hnědásek 

černýšovský. Mezi další vzácné bezobratlé patří střevlík či hrobařík. Z obratlovců stojí za 

zmínku ropucha zelená, užovka hladká a ještěrka obecná. [4] 

Statut rezervace lokalita získala již roku 1946, dnes už se tedy jedná o národní 

přírodní rezervaci, jak bylo zmíněno. Jako Evropsky významná lokalita je zařazena do 

evropského systému Natura 2000. Pohyb na lokalitě je povolen pouze po vyznačených 

trasách a sběr čehokoli je zde zakázán. Bořeň je jedním z nejvyhledávanějších turistických 

cílů na Bílinsku. Na jeho vrchol vede naučná stezka, jejím výchozím bodem je drážní 

stanice Bílina-Kyselka nebo jižní okraj Bíliny –Pražské Předměstí, trasy jsou značeny 

zeleně. Pro usnadnění cesty na vrchol je nejlepším výchozím bodem chata pod Bořněm, 

kam je možné se dopravit automobilem po silnici číslo 13 směrem od Mostu. V Bořeňské 

chatě bylo dříve možné se občerstvit, v současnosti však není v provozu. Stoupání začíná 

na jižním úpatí a vede po západním svahu horu. Dříve bylo možné výstup zahájit v obci 

Hrobčice, odkud vede strmá stezka po takzvaných "kramlích". V současnosti však není 

udržována a pohyb po ní je zakázán. [31] 

 

Obrázek 4: Bořeňská chata [Prchalová, 2017] 
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Nádherný vrch Bořeň neláká pouze příznivce pěší turistiky a milovníky přírody, 

ale také horolezce. Bořeňský horolezecký oddíl byl založen roku 1952. Podílí se na obnově 

vyhlídek a historických cest a dalších záslužných činnostech. [20] Členové horolezeckého 

svazu mají ve vymezených obdobích povolen pohyb mimo turistické trasy. [31] 

 

Obrázek 5: Výhled z Bořně na Želenický vrch a Zlatník [Prchalová, 2017] 

4.3 Hněvín 

Vrch Hněvín s nadmořskou výškou 399mn.m., patří do geomorfologické jednotky 

České středohoří, přesněji náleží k Milešovskému Středohoří. Nachází se nedaleko města 

Most v nejzápadnější části Českého středohoří, kde se rozléhá pozoruhodné uskupení 

tzv. mosteckých fonolitů (znělců). [3] 

 

Obrázek 6: vrch Hněvín [Prchalová, 2017] 
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Podle teorie vzniku Hněvína a dalšíchfonolitických útvarů Mostecka se 

předpokládá existence maaru, do jehož podpovrchové dráhy bylo vmístěno znělcové, silně 

viskózní magma, které pod povrchem a částečně i nad povrchem vytvořilo sopečný útvar 

nazývaný dóm. Důkazem maarové struktury jsou nálezy vulkanické brekcie a malého 

tělesa ortorul na severovýchodním svahu kopce. Znělec na povrch vystupuje v podobě 

drobných částic nejvíce na západním úbočí a v opuštěném lomu u vodárny. Můžeme 

předpokládat, že Hněvín společně se sousedním Širokým a Ryzelským vrchem v minulosti 

tvořily jednolité těleso, tvořené výlevem lávy na zemský povrch. Současný tvar Hněvína je 

způsobený dlouhodobou erozní činností. [3] 

Svahy Hněvína jsou strmé, porostlé různými křovinami a smíšenými podrosty. 

Stromové patro je zastoupeno hlavně duby, jasany a borovicemi. [3]Na jižním svahu vrchu 

se rozprostírá historická středověká terasovitá vinice, která byla až do roku 2003 zpustlá, 

zarostlá nálety křovin a stromů. Staré keře vinné révy zde objevil vinař Ivan Váňa, který 

celých dvacet let uvažoval nad obnovou vinice. Právě roku 2003 se začalo s postupným 

čištěním teras, byly zde ponechány pouze nádherné vzrostlé stromy moruše černé 

a borovice černé, vykácení těchto krásných exemplářů by byla ohromná škoda. Jednotlivé 

terasy byly opraveny a vytvořily se k nim nové přístupové cesty. Na jaře roku 2004 zde 

byly vysazeny odrůdy Chardonnay a Ryzlinku vlašského. Za tři roky sazenice přinesly 

první sklizeň a od roku 2008 se zde vyrábí „Víno z Hněvína“, které je vizitkou úspěšné 

práce mosteckého vinařství a také reprezentuje město Most. Práce na strmém, úzkém svahu 

je velmi náročná, vinice musí být ošetřována pouze ručně. [14] 

K Hněvínu neodmyslitelně patří jeho krásná romantická silueta napodobeniny 

středověkého hradu. Dříve se na jeho vrcholu nacházel skutečný středověký hrad 

královského města Most. [3] Archeologickým průzkumem byly zjištěny pozůstatky hradeb 

již z 9. století, ale kamenný hrad byl vybudován nejspíš ve 12. století Hrabčiši, což byli 

v té době majitelé Mostu. První písemná zmínka o hradu pochází ze 13. století. Na konci 

třicetileté války se hradu zmocnili Švédové. Mostečané kladli hradu za vinu zničení města 

Most, protože svým významem přitahoval nepřítele. A tak byla stavba po odchodu 

švédského vojska srovnána se zemí a zdivo bylo použito na opravu města. [3, 27] 

Současná napodobenina historického hradu byla budována od počátku 20. století. 

Součástí stavby je vyhlídková věž, která byla dostavěna roku 1900. Z vrcholu věže se 
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naskytne krásný pohled na úpatí Krušných hor, České středohoří a město Most, téměř 

z ptačí perspektivy.Kromě vyhlídkové věže návštěvníky láká také restaurace a hvězdárna. 

[27] Maximální kapacita mostecké hvězdárny je 14 návštěvníků. Za jasného počasí je 

možné pozorování Slunce nebo večerní oblohy dalekohledem, při nepřízni počasí jsou pro 

zájemce připravena audiovizuální pásma se zajímavostmi o sluneční soustavě a novinkami 

z kosmonautiky. [23] Posledním místem, které můžeme v replice hradu navštívit je dílna 

magistra Edwarda Kelleyho. Jde se o zážitkovou expozici o životě alchymisty E. Kelleyho 

na Hněvíně. Prohlídka má celkem sedm zastávek, během kterých se návštěvníkům 

poodkryjí alchymistické kousky a triky. Na vlastní kůži je možné vyzkoušet si například 

zmizení královského města Mostu pod povrchem, které mág podle pověsti předpověděl 

před svou smrtí a další slavné Kelleyho kousky. [27] 

 

Obrázek 7: Vyhlídka na Hněvíně [Prchalová, 2017] 

 

Výstup na Hněvín lze absolvovat pěšky po vyznačených i nevyznačených cestách 

nebo autem po úzké asfaltové silnici, která vede až na parkoviště před restaurací. Pro 

zdatné sportovce se nabízí výšlap na kole a poslední možností je dopravit se pod Hněvín 

autobusem MHD na zastávku Zahražany a odsud pokračovat pěšky podle ukazatelů. [15]  
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Obrázek 8: Výhled z Hněvína na Želenický vrch, Zlatník a Bořeň [Prchalová, 2017] 

 

4.4 Široký vrch 

Dalším morfologicky výrazným útvarem v okolí Mostu, nedaleko vrchu Hněvín je 

Široký vrch, lidově Širák. Jde o vypreparovaný pozůstatek původního sopečného komínu 

vyplněného a zbytky vulkanického tělesa, které se dříve nacházelo pod povrchem, ale díky 

erozi nyní ční nad úroveň svého okolí s nadmořskou výškou 386m. [2] 

 

Obrázek 9: Široký vrch [Prchalová, 2017] 

 

Na úbočí Širokého vrchu se nachází opuštěný kamenolom, kde se v minulosti těžil 

stavební kámen pro město Most a okolí. Prostor bývalého kamenolomu je vyplněn 

drobnými i většími černošedými ostrohrannými balvany, které připomínají kamenné moře. 
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Při poklepání kladívkem na tyto úlomky je možné se přesvědčit o tom, že znělec skutečně 

pěkně zní. Nad tímto prostorem se vzpínají strmé stěny, které jsou intenzivně rozpukané. 

V puklinách se místy vyskytuje minerál natrolit. [2] 

Další zajímavostí Širáku je vinice, která zde byla založena roku 1988. Svah bylo 

nejprve nutné vyčistit od náletových dřevin a následně vytvořitpěstební terasy.Pěstuje se 

zde odrůda Kerner, dovezená z Německa. Druhá část vinice nese jméno Matčina a byla 

založena roku 2004. Vznikla odkrytím původních čedičových teras, které zde zůstaly po 

původních vinařích. Pěstují se zde odrůdy Ryzlink rýnský a Chardonnay. Terén je prudce 

svažitý a tak je péče o vinici velmi náročná a provádí se ručně. Pod vinicí Matčina se 

nachází sklep, který dříve sloužil jako prodejna vína a burčáku, dnes slouží pouze jako 

sklad. [15] 

Na Širokém vrchu se nachází krásný hotel Širák oceněný třemiMichelinskými 

hvězdami. Jde o sportovně-rekreační centrum, obklopené přírodním parkem, které se může 

stát výchozím bodem při poznávání města Most a jeho okolí. Součástí je restaurace.[21] 

 

Obrázek 10: Parkoviště u hotelu Širák [Prchalová, 2017] 

 

Turistické stezky zde nejsou značeny. Výstup na vrchol je nejlepší zahájit na 

autobusovém nádraží v Mostě, projít podchodem a poté stoupat vzhůru podél levého 

severního okraje vinice. V první části dorazíme na širokou polní cestu, která vede na horní 

okraj vinice. Nad ní se nachází jíž zmíněný bývalý kamenolom. K vrcholu pokračují další 

neoznačené stezky. Cestou se můžeme kochat krásnými a vzácnými teplomilnými 
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rostlinami, které jsou často chráněné. [2] Existuje také méně náročná varianta, na vrchol je 

možné vyjet autem po úzké asfaltové silnici, která je v celkem dobrém stavu. Tato cesta je 

vhodná také pro cykloturisty, stoupání není příliš prudké a tak je vhodná i pro méně zdatné 

sportovce. 

V současné době není Široký vrch příliš udržovaným místem. Až na vrcholu se 

nachází již zmiňovaný hotel Širák s restaurací, ale také škola a realitní kancelář. Celý areál 

je oplocený a vrchol Širáku tak působí trochu jako městečko ve městě. Areál je celkem 

udržovaný, ale dřevěný plot, který ho obklopuje je ve špatném stavu a kazí celý dojem. 

Vrchol je navíc značně zarostlý a výhled do okolní krajiny blokují větve stromů a keřů. 

Bylo by vhodné zde provést údržbu. Nebylo by na škodu zde vybudovat vyhlídku směrem 

na sousední vrch Hněvín. 

 

Obrázek 11: Výhled ze zarostlého Širokého vrchu [Prchalová, 2017] 

 

4.5 Špičák u Mostu 

Krásným, turisticky opomíjeným kopcem je „Mostecký“ Špičák. Svůj neoficiální 

přívlastek dostal pro lepší rozlišení od celkem početného počtu Špičáků na našem území. 

Nachází se severovýchodně od města Most, kterému tvoří nápadnou dominantu. Je 

zajímavé, že má stejnou nadmořskou výšku 399m jako vrch Hněvín na severozápadním 

okraji Mostu. [3] 
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Obrázek 12: Mostecký Špičák s vinicí [Prchalová, 2017] 

 

Tyto dva Mostečtí „sousedé“ mají také podobné složení a předpokládáme, že 

i původ. Další možností vzniku Špičáku je utuhnutí vulkanického lakolitu pod povrchem, 

uvnitř slínovcového souvrství z období svrchní křídy, které bylo v pozdějším období 

odneseno erozní činností a utuhnutý vulkanický lakolit se tak dostal na světlo světa. [3] 

Hornina tvořící Špičák je charakteristická vysokým obsahem zirkonu a niobu a naopak 

nízkým obsahem niklu a chromu. Z mineralogického hlediska je tato lokalita zajímavá 

výskytem celistvého natrolitu, který zde tvoří povlaky hnědo-oranžové barvy. Vyskytuje se 

zde také v puklinách ve formě žil různých mocností, některé dosahují mocnosti až 

5 cm.Vzácně se zde setkáme s natrolitem v podobě jehlicovitých krystalů. [35] 

Znělcová hornina ze Špičáku se již ve Středověku využívala při budování 

královského města Most. Jde o kvalitní stavební kámen, který byl použit například ke 

stavbě později přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie z 16. století. [3] 

Právě z této doby pochází opuštěný stěnový lom. Nachází se na západním úbočí 

kopce a jde o významnou mineralogickou lokalitu. Uvnitř lomu leží mohutné balvanovité 

odvaly. Právě zde můžeme nejlépe pozorovat již zmiňované žíly a žilky natrolitu 

s šedozelené kompaktníhornině, které se zde tvořily při dozvucích sopečné činnosti. Od 

hlavní lomové stěny pokračuje skoro sto metrů dlouhá strmá skalní stěna, kde zhruba do 

výšky 20 m vystupují šikmo uložené znělcové plotny, která jsou vyhledávaným místem 

pro horolezce. [3, 13] 
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Obrázek 13: Pohled do bývalého lomu [Prchalová, 2017] 

 

Horolezecká stezka zde vznikla pod záštitou Climbing Clubu Dubí, s budováním 

se začalo roku 2007. Lezení po dlouhých znělcových plotnách není příliš náročné a tak si 

tuto oblast oblíbili hlavně začátečníci a také hobby lezci, kteří se této činnosti věnují pouze 

pro radost. Další výhodou je orientace na jih, díky které jsou zde příjemné povětrnostní 

podmínky a tmavé znělcové kameny jsou navíc během slunečných dní krásně vyhřáté. [18] 

Svahy kopce jsou porostlé převážně borovicemi. Na úpatí Špičáku se rozprostírá 

největší souvislá plocha mosteckých vinic. Původně šlo o středověkou vinici, která byla 

znovu obnovena ve 20. století. Pěstují se zde převážně modré odrůdy vinné révy, ze 

kterých se vyrábí lehká světle růžová vína. [16] 

Jak bylo zmíněno již na začátku, na rozdíl od horolezců, není Špičák příliš 

turistiky vyhledávaným místem. Je to škoda, protože i toto místo má turistům, kteří se rádi 

vydají toulat přírodou, co nabídnout. Z vrcholu Špičáku lze pozorovat zvláštně bizarní 

průmyslovou krajinu v okolí, její krásy i nedostatky. Nejkrásnější je však pohled na pásmo 

mosteckých fonolitových útvarů – Zlatník, Želenický vrch, Bořeň a Hněvín. Právě z tohoto 

místa je možné pozorovat jejich seřazení na jedné linii, které poukazuje na tektonické 

porušení zemské kůry hlubšího dosahu. [3] 

Nahoru nevede turistická značka. Nejlepší je vyrazit z Rudolic u Mostu, skoro až 

pod Špičák vede ulice Ke Špičáku. Odsud cesta pokračuje zahrádkářskou kolonií, po levé 

straněsrudolickou vinicí. Cesta vede kolem vinice a stáčí se mírně doleva. Značení zde sice 

není, ale cesta je celkem v dobrém stavu a pohodlně vede až k vrcholu, výstup není 
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náročný. Vrchol Špičáku je krásným místem k odpočinku, znělcovou skálu zde zdobí 

mechový porost. Není zde příliš vysokých stromů ani hustých keřů a tak je možné se 

kochat pohledem na okolní krajinu. Toto místo má snad jen jedinou skvrnu na kráse, 

bohužel ne každý návštěvník se umí chovat a vrchol Špičáku je pošpiněn povalujícími se 

odpadky. 

 

Obrázek 14: Vrchol Špičáku [Prchalová, 2017] 

 

4.6 Zlatník 

Vrch Zlatník je jedním z nejkrásnějších kopců Českého středohoří, jde 

o majestátní kupu, s nadmořskou výškou 521m. Kraluje údolí mezi městy Most a Bílina 

a je velmi nápadný i z větší vzdálenosti. [3] 

Tento kupovitý útvar vznikl podle teorie vmístění silně viskózního znělcového 

magmatu do původní přívodní dráhy maaru. [3] Původní výplň tvořenou fonolitovou 

brekcií můžeme sledovat u silnice na severním úpatí hory. Další možností vzniku je 

utuhnutí mohutného lakolitu pod povrchem, který se vytvořil na rozhraní ortorul bílinského 

krystalinika a svrchnokřídových pískovců. Měkké vrstvy byly časem odneseny erozí 

a lakolit se dostal k povrchu. [3] 
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Obrázek 15: Vrch Zlatník [Prchalová, 2017] 

 

Zlatník má dva vrcholy oddělené mělkým sedlem. Zajímavý je příkrý západní 

svah, který zdobí četné skalky. Původně kompaktní intruze je nyní mrazovým zvětráváním 

rozpraskána do mozaiky skalních zubů, trhlin, desek, suťových polí a také proudů. 

[3]Severozápadní a jihozápadní strany vrchu jsou tvořeny blokovitými útvary, které se 

táhnou skoro až k vrcholu. [24] Souvislý skalní pás zhruba uprostřed přerušuje mohutná 

erozní rýha, která je porostlá mnohými stromy a keři. Na západním svahu Zlatníku se 

nachází horolezecký terén, kvůli silné lámavosti a horší přístupnosti není příliš využívaný. 

[3] Naopak hojně využívaný je Zlatník paraglidisty, z tohoto místa se létá již od počátku 

paraglidingu v Čechách. Létání ze Zlatníku bylo na čas zakázáno, nyní je opět povoleno, 

ale je omezeno určitými pravidly. [29] 
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Obrázek 16: Vrch Zlatník [Prchalová, 2017] 

 

Toto místo je výjimečné z hlediska živé přírody. Jižní svahy obrácené ke slunci 

jsou botanicky velmi bohaté. Vyskytuje se zde vzácná mochna písečná, hlaváček jarní, 

koniklec luční, česnek chlumní pravý a další krásné rostliny. Celkem se zde vyskytuje přes 

400 druhů cévnatých rostlin. Rostliny však nejsou tou jedinou vzácností, která se zde 

nachází. Hnízdí tu skoro 60 druhů ptáků, mezi vzácné obyvatele patří výr velký. [3] 

Zlatník je také významnou entomologickou lokalitou. Kvůli vysoké diverzitě přírodních 

biotopů se zde vyskytuje přes 20 zvláštně chráněných druhů hmyzu a skoro 90 druhů je 

zapsaných na červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Významní jsou hlavně 

motýli, mezi nejvzácnější druhy patří hnědásek černýšový či lišaj pryšcový. [26] Kopec 

Zlatník byl dlouhou dobu přírodní rezervací a v nedávné době zde byla vyhlášena národní 

přírodní rezervace. [22] 

Původními převládajícími biotopy na Zlatníku byla skalní step, drnová step 

a lesostep. Patro dřevin zde bylo zastoupeno hlavně dubem pýřitým, břízou bělokorou, 

jeřábem mukem a dřínem obecným. V současnosti je vrch kromě skalních partií zarostlý 

skoro neproniknutelnými křovisky. Příčinou je šíření trnek, šípkových růží a hlohu. Jediná 

cesta na vrchol je tak bohužel zarostlá a trnitá. [4] Dříve byla cesta na Zlatník široká a dalo 

se sem vyjet na koňském hřbetě z nedalekých stájí ve Svinčicích. Dnes zde místy projde 

sotva jeden člověk. [22] 

I přes neudržovanou cestu zůstává toto místo oblíbeným cílem obyvatel okolních 

vesnic – Zlatníků, Svinčic, Želenic, Liběšic a dalších, díky kterým pěšina ještě úplně 
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nezarostla houštím. Bezpochyby je toho místo zajímavé i pro turisty ze vzdálenějších míst. 

[27] Nahoru dříve vedla červená turistická značka z Mostu, ale počátkem 21. století byla 

zrušena, protože se turisté báli procházet neblaze proslulým sídlištěm Chánov. Ke zrušení 

přispěly také spory s majitelem okolních pastvin, po kterých trasa vedla. [12]  

 

Obrázek 17: Bývalé značení stezky [Prchalová, 2017] 

 

Na vrch Zlatník se dá dostat rovnou od silnice Bílina – Most, automobil je 

nejlepší zaparkovat u hřbitova nedaleko obce Zlatníky a odtud pokračovat pěšky po 

asfaltové cestě, která vede kolem bývalého zemědělského stavení a později se táhne mezi 

loukami mírně do kopce. Další variantou je polní cesta z nedalekých Svinčic. [25] Pěší 

výstup není příliš náročný a tak je vhodný i pro rodiny s dětmi, třeba na nedělní výlet. 

Cesta není strmá, až na pár prudších úseků se jde nahoru pohodlně. Jedinou nepříjemností 

jsou trny okolních keřů, na které je třeba si dát pozor a vybavit se vhodným oblečením, 

jehož poškození nás nebude mrzet. 
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Obrázek 18: Vrchol Zlatníku [Prchalová, 2017] 

 

4.7 Želenický vrch 

Želenický vrch je sousedem Zlatníku a jde o čtvrtý vrch ze série tzv. mosteckých 

fonolitů. Svou nadmořskou výškou 455 m se hrdě vypíná nad obcí Želenice. Jeho severní 

svah je zjizvený rozsáhlým kamenolomem, ve kterém se již od roku 1927 těží surovina 

používaná jako tavící přísada při výrobě keramiky a skla. [3, 37] 

 

Obrázek 19: Kamenolom na Želenickém vrchu [Prchalová, 2017] 

 

Kamenolom kopec sice poněkud hyzdí, ale právě díky jeho přítomnosti zde mohl 

být proveden důkladný průzkum geologické stavby tohoto útvaru. Pokusným vrtem bylo 
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zjištěno, že se nejedná o lakolit, těleso má tvar „obrácené hrušky“. Hruškovité vytváření 

tělesa s kopulovitým omezením shora je vysvětleno tak, že po počáteční explozi se 

vytvořila nálevkovitá diatrema (kráter, který byl zasypaný brekcií okolních hornin), kterou 

později vyvřelo husté znělcové magma, které vytvořilo dnes viditelnou kopuli. Nálevkovité 

omezení diatremy pak vytvarovalo spodní část „obrácené hrušky“. [34] 

Želenický vrch je tvořený šedozeleným sodalitickým fonolitems nízkým obsahem 

tmavých minerálů a vysokým obsahem alkalických kovů. Právě díky tomuto složení se 

stává ideální surovinou pro použití jako tavící přísady při sklářské a keramické výrobě. 

Kamenolom provozuje mostecká společnost Keramost, a. s. V současnosti se zde těží 

pouze sporadicky. V puklinách lomu se můžeme setkat s bílým až růžovým minerálem 

natrolitem, který se zde vyskytuje hlavně ve formě až dvoucentimetrových žilek a ve formě 

vějířkovitého natrolitu na puklinách. Vstup do dolu je z bezpečnostních důvodů 

amatérským sběratelům zakázán, lokalitu zle navštívit pouze výjimečně s doprovodem 

zaměstnance firmy Keramost, a. s. [34] 

 

Obrázek 20: Želenický vrch a Zlatník [Prchalová, 2017] 

 

Stejně jako Zlatník je i Želenický vrch významnou entomologickou lokalitou. 

Vyskytuje se zde řada vzácných a chráněných druhů hmyzu, což je dáno velkou diverzitou 

zdejších biotopů. Nejvýznamnější jsou teplomilné doubravy na jižních a jihozápadních 

svazích. Významná jsou však také maloplošná vřesoviště, která se zde nachází. [26] 

Zalesněné, křovinaté svahy Želenického vrchu tvoří úkryt pro řadu druhů zvěře i ptactva. 



 
 

 

Markéta Prchalová: Za sopkami Ústeckého kraje 

2017  42 

 

Otevřenější lokality včetně samotného vrcholu jsou bohužel devastovány divočáky. 

V současné době probíhá inventarizace živočichů této lokality. [34] 

Díky různé orientaci svahů a různým charakterům substrátů se zde nacházejí 

rozdílné typy stanovišť. Severovýchodní svah, který je tvořený krou ruly má březový 

porost. Pozvolnější jihovýchodní svah je zase charakteristický těžko prostupným porostem 

tvořeným šípkovou růží, hlohy a trnkami. Zbylé části hory jsou převážně skalnaté 

a porostlé dubem zimním, ve vyšších partiích se vyskytují zvláštní exempláře, které mají 

korunu velice nízko nebo mají koruny vlajkovitého tvaru. Vyskytují se zde některé vzácné 

druhy rostlin, mezi které patří například hlaváček jarní. [34] 

Želenický vrch bohužel není pro turisty přístupný. Hlavní příčinou je stále 

probíhající těžba ve stěnovém kamenolomu. Povrch kopce je navíc zarostlý téměř 

neproniknutelným porostem. [3]Toto místo je však rozhodně zajímavé z geologického, 

botanického i zoologického hlediska, a tak by v budoucnu, po ukončení těžby, bylo vhodné 

na tomto místě vybudovat turistickou či naučnou stezku.  

4.8 Ryzelský vrch 

Ryzelský vrch je známější pod německým názvem Ressl, dále se můžeme setkat 

také s označením Rýzl, Ryzel, Koňský vrch, Čepirožská výšina či Rössel. Rozprostírá se 

u severozápadního okraje Mostu. Jde o největší znělcový útvar Mostecka - 178 milionů m
3
. 

Je mohutný a spíše zploštělý, i přes to má nadmořskou výšku 411m a je jedním z členů 

mosteckých znělcových vrchů.[24, 26] 

Na Ryzelském vrchu se nachází naučná stezka, kterou vytvořilo statutární město 

Most společně ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě. Naučná stezka obsahuje 

celkem 13 informačních tabulí, na kterých si můžete přečíst informace o místním 

ekosystému, rostlinstvu a živočišstvu, ale také o historii vrchu. Délka trasy je 3km, protíná 

celý vrch. [24, 26] 

V dřívějších dobách byly na Ryzelském vrchu přirozenými lesními ekosystémy 

teplomilné doubravy a dubohabrové háje. Dubový porost byl v minulých stoletích mýcen 

kvůli kvalitnímu dřevu a nahrazován rychleji rostoucími dřevinami, které zde nejsou 

původní. V nižších polohách Resslu dominuje hlavně borovice černá, pro dřevní hmotu zde 

byla také vysazována borovice vejmutovka a smrk opadavý. Mezi zástupci listnatých 



 
 

 

Markéta Prchalová: Za sopkami Ústeckého kraje 

2017  43 

 

stromů na Resslu se vyskytuje například jírovec maďal, buk lesní, lípa srdčitá, dub zimní 

a další. Lesní ekosystém poskytuje útočiště pro řadu živočichů. Nedaleko zrenovovaného 

statku se rozprostírá malý rybníček, který zdobí nádherné bílé květy leknínů a dalších 

rostlin. Vyskytuje se zde také řada zajímavých živočichů typických pro vodní 

ekosystémy.Ryzelský vrch má dnes charakter parku a díky vybudovaným stezkám je 

oblíbeným místem pro rekreaci místních obyvatel. [32] 

V polovině padesátých let 20. století zde byl vybudován přírodní amfiteátr, který 

měl poskytnout dostatečné kulturní vyžití místním obyvatelům v příjemném prostředí 

zdejší přírody. Amfiteátr měl být součástí Parku kultury a oddechu, ale nakonec se roku 

1957 začalo rovnou s výstavbou přírodní scény, kdy stavba byla dokončena o rok později. 

Tento přírodní amfiteátr byl ve své době největší v celém Ústeckém kraji. V polovině 

šedesátých let 20. století již nebyl v dobrém stavu, původně měla být provedena 

rekonstrukce a přestavba na letní kino. Nakonec se od rekonstrukce upustilo pro velkou 

vzdálenost od centra a příliš velkých nákladů na přestavbu zchátralého amfiteátru. Areál 

byl ponechán ladem, opětovně zarostl vegetací a nadobro zpustl. [32] 

Podle pověsti statek na Resslu i okolní polnosti dříve vlastnil bohatý, ale velmi 

lakotný sedlák Roessl. V době bídy prodával místním obyvatelům draze své bohaté zásoby 

a tak na něj jedna zoufalá žena uvalila kletbu, že ho odnese čert. Sedlákův dvůr čert 

navštívil, ale neodnesl ho, místo toho se usadil na jeho penězích a na něj i na každého, kdo 

se ke statku přiblížil, seslal chorobu, navíc statek zaplnil nesnesitelným zápachem. Sedlák 

se sice polepšil, ale až do smrti se čertovy přítomnosti nezbavil. Po Roesslově smrti lehl 

dvůr popelem a sklepení bylo zavaleno sutinami. [32] 

V současnosti je vrch a místní lesy oblíbeným místem houbařů. Navštěvují ho 

pěší i cykloturisté. Na Resslu se nachází přírodní koupaliště. Po rekonstrukci objektu 

historického statku zde byla otevřena lesní restaurace a vinárna, je možné se zde ubytovat 

nebo jen posedět v příjemném prostředí a vychutnat si dobrý pokrm či sklenku vína. Mimo 

jiné jsou zde pořádány svatby, firemní akce, oslavy a další společenské i kulturní akce. 

[32] 
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4.9 Kaňkov 

Tento ne příliš nápadný znělcový vrch se nachází mezi obcemi Braňany, Želenice 

a Bílina. Vypíná se nad stejnojmennou osadou Kaňkov, která leží na jeho východním úpatí. 

Dříve se mu říkalo Ovčí, Pastýřský nebo také Kyselský vrch. Název Kaňkov údajně vznikl 

počeštěním německého „gang“ (chodba) na kaňk, z Želenického kostela až pod vrch 

Kaňkov totiž údajně vede podzemní chodba. [35] Povrch Kaňkova je převážně zalesněný. 

Jeho nejbližšími, vyššími znělcovými sousedy jsou vrchy Bořeň a Zlatník. Samotný 

Kaňkov se může pochlubit nadmořskou výškou 436 m. [19, 28, 32] 

 

Obrázek 21: Vrch Kaňkov [Prchalová, 2017] 

 

Jde o významný geomorfologický bod okrsku Bořeňského středohoří. Tvarově se 

jedná o nesouměrný hřbet tvořený znělcem, který je protažený ve směru východ – západ. 

Tento znělcový suk se vymodeloval převážně na pískovcích a opukách. Většinou se 

setkáváme s deskovitou odlučností hornin. [25, 11] 

Vegetace na vrchu Kaňkov je značně poškozená, hlavně zemědělskou rostlinnou 

výrobou. V minulosti byla převážná plocha nelesních stanovišť extenzivně 

obhospodařována – pastva ovcí, vytínání keřů v sadech. V současnosti je tato část opuštěná 

a rychle zarůstá keři, pýrem plazivým a také ovsíkem vyvýšeným. Na lokalitě jsou 

přirozené lesy, které byly pozměněny lesnickou výsadbou jehličnanů i listnáčů. Ve značné 

míře se zde vyskytují plané ovocné dřeviny. Vegetace je celkově ovlivněna lidskými 

zásahy, ale její původní zbytky jsou i tak velmi cenné. [25] 
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Vyskytují se zde například různé druhy zvonků a hvozdíků, trnky, náprstník 

velkokvětý, bělozářka liliovitá, len žlutý, ostružiníky, šalvěje a další. Na vrcholu rostou 

břízy bělokoré, které patří mezi invazní druhy. Naproti vrchu Bořeň vznikla 

spolupůsobením antropogenních faktorů a zařezáváním řeky Bíliny do příkrého svahu 

Kaňkova tzv. bílá stráň. Tým Bořena na tuto lokalitu přestěhoval vzácný len žlutý 

a hvězdnici chlumní. Na vrchu Kaňkov se setkáme také se zajímavými zástupci živočišné 

říše, zjištěn byl výskyt otakárka ovocného, datla černého, ježka západního, lovné zvěře, 

ropuchy obecné, krutihlava obecného a dalších. [25] 

Existence lučních biotopů je závislá na činnosti člověka, na sečení a pasení 

dobytka, převážně ovcí. Pokud by k těmto aktivitám nedocházelo, došlo by ke změnám 

těchto biotopů. Dále jsou ohroženy umělým zalesňováním a následným rozrůstáním 

nepůvodních druhů. [25] 

Kaňkov je zdrojem přírodního alkalického pramene Bílinská kyselka. Byla jímána 

do mělkých studní na východním svahu Kaňkova již v 17. století, ve 20. století se tato 

kyselka začala jímat pomocí hloubkových vrtů. [11] 

 

Obrázek 22: Vrch Kaňkov s částí osady Kaňkov [Prchalová, 2017] 

 

Na Kaňkov se můžeme vydat po červeně značené turistické trase z Bíliny. Dříve 

bylo toto místo hojně navštěvováno bílinskými lázeňskými hosty, kteří si procházkou na 

Kaňkov zpestřili pobyt v lázních Kyselka. Automobil můžeme zaparkovat na parkovišti 

nedaleko atletického stadionu v Bílině, přejdeme koleje a budeme pokračovat kolem nově 

zrekonstruované budovy stáčírny Bílinské kyselky. Dále budeme pokračovat lesní stezkou, 
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která je v současnosti místy docela zarostlá. Z lesa vyjdeme u silnice, které vede z Bíliny 

do Braňan, v dáli je již vidět osada Kaňkov. Turistická značka nás provede kolem místních 

stavení a opět vstoupíme do lesa. Asi po sto metrech se odděluje cesta vedoucí na vrchol, 

zanedlouho vystoupíme z lesa na menší skalnatou plošinu, před námi se objeví krásné 

výhledy jižním směrem na České středohoří, blízkýBořeň, Želenický vrch a Zlatník. [19] 

Pohledy do ostatních směrů bohužel znemožňují vzrostlé stromy. 
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5 ZÁVĚR 

První kapitola práce stručně pojednává o geografii Ústeckého kraje, o jeho 

historii, přírodních poměrech, flóře a fauně, sídlech a průmyslu, ale také o jeho geologické 

stavbě. V další kapitole je popisována sopečná činnost v Českém středohoří, její příčiny 

a vznik Českého středohoří. Hlavní částí práce je charakteristika osmi vybraných 

znělcových útvarů Českého středohoří v okolí měst Most a Bílina. Skupinový výskyt 

znělcových útvarů je značně ojedinělý. Vybrané vrchy jsou navíc uspořádány téměř 

v jedné souvislé linii, což svědčí o existenci zlomové struktury. Proto by díky zviditelnění 

tento fenomén mohl do oblasti přilákat nový tok turistů. Příkladem toho, že zviditelnění má 

velký vliv je znělcová Ďáblova hora ve Wyomingu v USA, která je známá hlavně díky 

tomu, že se objevila ve filmu Blízká setkání třetího druhu režiséra Stevena Spielberga.  

 

Obrázek 23: Pohled na skupinu fonolitů z vrchu Hněvín 

 

Cílem Bakalářské práce je zviditelnění vybraných znělcových útvarů a tím 

i regionů Mostecka a Bílinska. Turistika po znělcových útvarech Mostecka a Bílinska by 

mohla být další z možností rozvoje turistického cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Díky 

ojedinělému skupinovému výskytu znělcových vrchů by tato lokalita mohla být atraktivní 

i pro zahraniční turisty. V současné době jsou bohužel vybudovány turistické trasy pouze 

na některých z vybraných kopců. Ideální by bylo pokusit se o vybudování turistických 

značek na všech těchto kopcích. Na tuto oblast je stále nahlíženo spíše kritickým pohledem 

z důvodu devastace krajiny vlivem těžebního průmyslu. Úkolem této bakalářské práce je 
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tento pohled změnit, poukázat na to, že i tento kraj má rozhodně co nabídnout a přilákat do 

tohoto regionu více turistů. 

 

Obrázek 24: Skupina fonolitů – Zlatník, Želenický vrch, Bořeň [Prchalová, 2017] 

 

Tento region je z přírodního hlediska spíše nedoceněným místem. Přitom je zde 

řada míst, která jsou velmi krásná, ale bohužel jsou zastíněna spíše negativními vjemy 

tohoto regionu. Důkazem výjimečnosti tohoto regionu jsou Národní přírodní rezervace, 

které byly vyhlášeny z důvodu ochrany přírody hned na dvou z vybraných znělcových 

vrchů, a to na Bořni a Zlatníku. 
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