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ANOTACE 

Práce je zaměřena na oblast Českého středohoří a jeho krás, a to jak turistických, 

tak geologických. V první části se zabývá geologickým a geomorfologickým vývojem 

celku, jehož reliéf je výsledkem třetihorní vulkanické činnosti a působení exogenních 

činitelů, především řeky Labe. K výstupům magmatitů dochází podél příkopu zvaném 

oherský rift. Pohoří je budováno z podpovrchových a povrchových těles terciérních 

vulkanitů, které prorážejí křídové sedimenty. Druhá část obsahuje výčet mnou navržených 

charakteristických vrcholů a geologických útvarů Českého středohoří, vzniklých tímto 

dlouhodobým procesem a popisuje jejich význam a atraktivitu především pro turistiku       

a geologii.  

 

Klíčová slova: České středohoří, geologie, geomorfologie, terciérní vulkanismus, oherský 

rift, turistika, geologické útvary 

 

 

SUMMARY 

This work is focused on the area of the České středohoří Mts. and its beauties, 

both tourists and geology. In the first part deal with the geologic and geomorphologic 

evolution of the whole whose relief is the result of tertiary volcanic activity and the effect                      

of exogenous factors, especially the river Elbe. Along the fault trough called Eger Graben 

there is output of magma. Mountains are built up from subsurface and surface bodies 

tertiary volcanic rocks which strike through chalk ground sediments. The second part 

contains a list of my proposed characteristic peaks and the geological formations              

of the České středohoří formed by long-term process and describes their importance            

and especially attractive for tourism and geology. 

 

Keywords: České středohoří Mts., geology, geomorphology, tertiary volcanism,           

Eger graben, tourism, geological formations 

 



        

 

SEZNAM ZKRATEK 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

NPP  Národní přírodní památka 

NPR  Národní přírodní rezervace 

ČR  Česká republika 

Ma  megannum (milion let) 

ha  hektar 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit širší, především laickou veřejnost,                            

se vznikem a vývojem úchvatné scenérie Českého středohoří, jehož jedinečný a malebný 

krajinný ráz nemá obdoby nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Tento 

kousek země bezpochyby patří k nejrozmanitějším a zároveň nejkrásnějším koutům naší 

vlasti. Ačkoli ročně jej navštíví nespočet turistů, obdivujících nevšední reliéf této krajiny, 

ne každý ví, že vznik kuželovitých a kupovitých tvarů kopců je výsledkem vulkanické 

činnosti.  

V první části této práce se zaměřuji na poznání a objasnění geologických                           

a geomorfologických procesů, vedoucích ke vzniku této atypické oblasti, vytvořené 

v důsledku několikafázové sopečné činnosti. Magma vystupovalo nad zemský povrch 

podél tektonického příkopu, tzv. oherského riftu. Povrchová a podpovrchová tělesa, která                

se navzdory dlouhodobému působení eroze zachovala, tvoří především výplně přívodních 

drah, lakolity a pně. Tvary které dnes v Českém středohoří nacházíme, nejsou prvotní, jsou 

jen sníženým zbytkem původního vulkanického pohoří, vzniklého v geologickém období 

terciéru a kvartéru.  

V další části práce se zabývám podrobnějším popisem mnou vybraných lokalit 

Českého středohoří a jejich geovědně turistickým významem. Ačkoli vybrat nejdůležitější 

z mnoha geologických útvarů nebyl zrovna lehký úkol, snažila jsem se popsat, dle mého 

názoru, ty nejzajímavější, jako například nejvyšší horu Milešovku, vodopád Vrkoč                        

a geologický unikát Panskou skálu. Hlavními kritérií mého výběru byly turistická 

atraktivita, dostupnost a geologický význam.  
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2 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

Vystoupíme-li na některý z vyšších vrchů Českého středohoří, ověříme                  

si onu bizarní rozmanitost a neuspořádanost vyvřelých kuželů jako hlavní rozdíl mezi 

Českým středohořím a většinou ostatních pohoří. Překrásný je pohled na vrcholy 

vystupující z moře údolních mlh, které v záři slunce hrají bohatou škálou tlumených barev. 

Podivuhodný obraz tvarové pestrosti povrchu je doplněn souvislou siluetou Krušných hor        

a hřbetů Sudetských pohoří (Hůrský et al., 1962). Dle Demka et al. (1965) podmínila 

rozmanitá vnitřní stavba, různý stupeň nakupení vulkanických těles, ráz podložních hornin, 

intenzita tektonických pohybů a v neposlední řadě i vztah k místním erozním bázím 

vodních toků vznik pestrého a členitého reliéfu Českého středohoří.    

Pestrý je nejen reliéf krajiny, ale také její pokryv. Střídají se zde rozsáhlé lesy 

(většinou listnaté) a hory s širokými nezalesněnými plochami, méně výrazné je zastoupení 

vodních ploch. Osou území je řeka Labe, její přítoky Ohře, Bílina a Ploučnice tuto 

malebnou a dodnes turisticky ne zcela využitou krajinu dotvářejí (Kinský et al., 1984). 

Oblasti s nimiž České středohoří sousedí, se od něho nápadně liší, čímž jeho krajinný 

svéráz ještě zdůrazňují. Platí to především o rušné Mostecké pánvi na západě, dále                          

o krajině Českého Švýcarska i o Českolipské kotlině (Hůrský et al., 1962).  

Dle Hůrského et al. (1962) je dalším význačným rysem této rozmanité oblasti 

mírnost podnebí. Daří se zde odrůdám jak našeho, tak některým druhům středomořského 

ovoce. Přispívá k tomu i bohatý nerostný obsah a fyzikální vlastnosti půd, vzniklých 

převážně na horninách sopečného původu.  

Název České středohoří není zcela výstižný. Přirozeně by se hledalo uprostřed 

Čech, avšak blíže má svým vnějším okrajem k zemským hranicím nežli vnitřním okrajem 

ke středu Čech (Hůrský et al., 1962). Dle Kinského et al. (1984) administrativně tvoří jádro 

území okres Litoměřice, k němu se přimyká severní část okresu Louny, jižní partie okresu 

Most, Teplice, Ústí n. L. a Děčín, na východě sem zasahuje západním cípem okres Česká 

Lípa (obr. 2.1). Většina celku je součástí CHKO (Demek et al., 1965), která byla vyhlášena 

19. 3. 1976 a zaujímá plochu 1 063 km2 (Štekl et al., 2005). 
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Obr. 2.1 Lokalizace oblasti Českého středohoří (eProgress s. r. o., 2010). 

 

2.1 HOROPIS 

České středohoří je možné definovat jako plochou hornatinu až členitou 

vrchovinu v severních Čechách s rozlohou 1 265 km2 (Demek et al., 1987), představující 

relikt rozsáhlého třetihorního vulkanického pohoří dosahujícího délky 80-90 km a šířky                 

až 20-25 km (Štekl et al., 2005). Je součástí soustavy Krušnohorské. V  malém úseku                       

na severu se oblast dotýká soustavy Sudetské. Blížíme-li se k Českému středohoří, jeví                   

se nám z počátku jako shluk jednotlivých vyvřelých kuželů jednak vyšších (homolovitých 

tvarů, zpravidla ze znělce), jednak nižších a rozložitých (kup přilbovitých, zvonovitých               

i špičatých forem). Směrem do nitra se však vrchy postupně shlukují a splývají v souvislé 

hřbety a náhorní plošiny (Hůrský et al., 1962). Kuželovitý vrchol Milešovky vysoký                      

837 m, vystupující více než 300 m nad okolí, je nejvyšší horou Českého středohoří                       

a výraznou krajinnou dominantou celé oblasti (Štekl et al., 2005).  
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Podle členění reliéfu, patří České středohoří do Podkrušnohorské oblasti, která                    

je součástí Krušnohorské subprovincie v rámci provincie České vysočiny (obr. 2.2). Řeka 

Labe a trmický výběžek Mostecké pánve dělí České středohoří na tři části. Nejmenší 

severní část leží mezi Ústím n. L. a Děčínem. Od Ústí směrem na jih se rozkládá část 

západní, která je s masivy Milešovky a Hradišťan nejvyšší. Část východní, jež je z těchto 

tří částí nejrozsáhlejší, nalezneme na pravé straně  řeky Labe (Kinský et al., 1984). Protože 

se Labe zařezává průměrně do hloubky 300m, je největší výškový rozdíl Českého 

středohoří přes 700m, což je více než u sousedních Lužických hor a Českého Švýcarska 

(Hůrský et al., 1962). Rozlohou se České středohoří řadí k menším horským celkům, avšak 

navzdory tomu je nejmohutnějším projevem poslední sopečné činnosti u nás (Hůrský et al., 

1962). 

 

Subprovincie: Krušnohorská soustava

Oblast: Podkrušnohorská podsoustava

Celek: České středohoří
Podcelky: Milešovské a Verneřické středohoří

Subprovincie: Krušnohorská soustava

Oblast: Podkrušnohorská podsoustava

Celek: České středohoří
Podcelky: Milešovské a Verneřické středohoří

Milešovské
 středohoří

Verneřické
středohoří

 

Obr. 2.2 Mapa geomorfologického členění Českého středohoří (Mazák, 2009). 
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Specifické horopisné znaky umožňují dále rozdělit České středohoří                        

na dva podcelky: Verneřické středohoří a Milešovské středohoří (Kinský et al., 1984). 

Verneřické středohoří se nachází ve střední a severovýchodní části Českého 

středohoří. Oblast lze popsat jako zvlněnou plošinu vzniklou na destruovaných lávových 

příkrovech s vystupujícími vulkanickými suky,  složenou z třetihorních sopečných hornin 

většinou čediče, méně znělce a trachytu. Zpestřením poměrně jednotvárného reliéfu jsou 

mělká údolí potoků, která se před ústím do hlavních toků postupně zahlubují (Kinský et al., 

1984). Nejvyšším bodem tohoto celku je vrch Sedlo vysoký 726m (Demek et al., 1987).  

Milešovské středohoří se rozprostírá ve střední a jihozápadní části Českého 

středohoří (Demek et al., 1987). Morfologicky je mnohem výraznější než Verneřické 

středohoří a je charakteristické značně strmými kuželovitými a kupovitými tvary i hřbety, 

které reprezentují lakolity, sopečné komíny a žíly, vypreparované z třetihorních vulkanitů.  

(Štekl et al., 2005). Nejvyšší vrchol území je Milešovka. Dalšími vrcholy Milešovského 

středohoří jsou například Lovoš, Kletečná, Košťálov a Ostý (obr. 2.3). 

 

 

Obr. 2.3 Milešovské středohoří;  pohled z hradu Hazmburku (Wikipedia, 2010). 

 

V oblasti Českého středohoří nalezneme také pár tzv. sopečných exotů, což jsou 

vulkanity, oddělené od masívu Českého středohoří pruhem křídových sedimentů. Patří       

zde např.: Rohatec, Říp a Hazmburk (Kinský et al., 1984). 
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2.2 GEOLOGIE A POZICE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

Území našeho státu patří z regionálního hlediska dvěma velkým celkům 

s odlišnou geologickou minulostí, kterými jsou Český masív a Západní Karpaty (Chlupáč 

et al., 2002).  

V úvodu této kapitoly bych se ráda zmínila o geologické jednotce Český masív 

(geomorfologicky Česká vysočina), v rámci které se oblast Českého středohoří rozprostírá. 

 

Český masív představuje starý blok uprostřed Evropy, jehož orogenní vývoj          

byl v hlavních rysech ukončen variským vrásněním v prvohorách. Saxonská tektogeneze 

v mesozoiku a kenozoiku, během které se Český masív výrazně zvedal oproti svému okolí, 

jej dotvořila do dněšní podoby (Malkovský, 1979). Podle teorie deskové tektoniky byla 

příčinou vzniku horstva kolize litosferických desek Gondwany a Laurussie (Chlupáč et al., 

2002).  

Původně souvislá pásma variského horstva byla již při svém vzniku i později 

porušována zlomy a snižována účinky eroze, což způsobilo, že v dnešní době vystupují                            

na povrch jen jejich vzájemně izolované zbytky. Trosky tohoto horstva můžeme nalézt 

v jižní Anglii, Francii a především ve střední Evropě v podobě Českého masívu. Jeho 

okrajové části přesahují z našeho území do Rakouska, Německa a Polska. Na stavbě 

Českého masívu se podílejí především horniny prekambrického a paleozoického stáří. 

 

Dle Chlupáče (2002) dělíme horninové celky vzniklé před nebo během variského 

vrásnění do pěti hlavních oblastí (obr. 2.4). 

1. Oblast moldanubická (moldanubikum) 

2. Oblast středočeská (bohemikum)  

3. Oblast sasko-durynská (saxothuringikum) 

4. Oblast západosudetská (lugikum)  

5. Oblast moravskoslezská (moravosilesikum)  
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Obr. 2.4 Schématická geologická mapa České republiky (Tománek, 2010). 

 

Dle Demka et al. (1965) je Český masív pohoří, které vzniklo dlouhým vývojem 

složené z: 

1. Varisky trvale konsolidovaného základu, ve kterém převládají krystalické     

a paleozoické zvrásněné horniny prostoupené plutony. 

2. Mladšího platformního pokryvu, který je tvořen především 

permokarbonskými, křídovými a neogenními sedimenty a vulkanity. 

 

Dnešní základní rysy České vysočiny (geologicky řečeno Českého masivu)      

jsou výsledkem neotektonických pohybů, které vyvrcholily v neogénu. Střední část území                

si uchovala nízkou polohu, zatímco okrajové části byly zdviženy. Česká vysočina                       

se rozpadá na sedm základních geomorfologických jednotek, a to na jihočeskou vysočinu, 

krušnohorskou soustavu, jíž je České středohoří součástí (obr. 2.5), Sudety, Oderskou 

nížinu, vrchovinu Berounky, Brněnskou vrchovinu a Českou křídovou tabuli. 



Gabriela Sedloňová: Neovulkanity Českého středohoří a jejich geovědně turistický potenciál 

 

2010 

        

8 

Geologickou minulost Českého masívu u nás můžeme sledovat od dob 

vzdálených od přítomnosti kolem 700-900 milionů let (mladší prekambrium – 

proterozoikum, Chlupáč et al., 2002). 

Koncem proterozoika a počátkem paleozoika postihlo naše území kadomské 

vrásnění, které vedlo k deformacím vrstev a jejich tepelným a tlakovým přeměnám. Během 

těchto horotvorných pochodů, docházelo ke střídání mořských transgresí a následných 

ústupů moře. Nejčetnější pozůstatky mořských usazenin vznikajících především 

v obdobích ordovik – silur – devon, nalezneme v oblasti středočeského Barrandienu  

(Chlupáč et al., 2002).  

Po kadomském vrásnění, začalo Český masív formovat vrásnění variské.                         

To se na našem území projevovalo zejména v období od středního devonu do svrchního 

karbonu, tj. před 380 – 300 mil. lety. Již během vyzdvihování vysokého pásemného 

horstva variským vrásněním začínaly působit destrukční síly. Druh a rychlost průběhu 

destrukčních pochodů ovlivňovaly nejen tektonické pohyby, ale také změny podnebí 

(Demek et al., 1965). Moře ustupovala a pohyby velkých horninových celků ovlivňovaly 

geotektonický režim. Při kompresních (stlačovacích) fázích vznikaly vrásové                        

aj. deformace, při převažujících extenzních (rozšiřovacích) fázích se tvořily hlavně zlomy 

s převahou vertikálních pohybů až kilometrových hodnot, ve kterých docházelo 

k metamorfóze hornin a následnému vzniku hornin hlubinných. 

Dle Chlupáče et al. (2002) se oblast Českého masívu během dlouhého časového 

období značně zarovnala erozí a ústupem křídového moře. Záhy však byla opět porušována 

zlomy vlivem tzv. saxonské tektoniky, což byl odraz mohutných horotvorných pohybů 

v alpsko-karpatské části Evropy, kde již od křídy probíhalo alpinské vrásnění. Odezvou 

alpínského vrásnění a zvýšené tektonické aktivity bylo oživení vulkanické činnosti 

v severních částech Českého masívu. Tektonická aktivita se projevovala především 

celkovým vyklenutím a následným kolapsem - vznikem zlomů a příkopových propadlin. 

Nejvýznamnější z nich je oherský rift. Vulkanická činnost započala již koncem křídy, 

maxima však dosáhla  až v paleogénu a spodním miocénu, místně přetrvala do kvartéru. 

Po vyklenutí došlo v oslabené severozápadní části Českého masívu 

k tektonickému kolapsu – vzniku příkopu, který označujeme jako oherský rift         

(Chlupáč et al., 2002).  
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Obr. 2.5 Digitální model reliéfu s dobře patrnou pozicí oherského riftu, neovulkanitů 

Českého středohoří a Doupovských hor (upraveno podle Grygara, 2008). 

 

Oherský nebo-li ohárecký rift (podkrušnohorský prolom) je charakterizován jako 

území se zvýšenou tektonickou aktivitou, nacházející se na rozhraní styku tepelsko-

barrandienské oblasti s oblastí krušnohorskou. Vymezují ho dva hlavní zlomy, 

krušnohorský a litoměřický. Oba tyto zlomy mají sv.-jz. směr, který označujeme jako 

krušnohorský. Litoměřický zlom má hlubinný dosah až do svrchní části zemského pláště. 

Toto území má charakter nesouměrného příkopu (Myslil et al., 2008). Dle Kukala                          

in Šalanský (2004) jsou na oherském riftu, pojmenovaném podle řeky Ohře, největší 

akumulace neovulkanitů, a to Doupovské hory a České středohoří. České středohoří                      

se nachází uvnitř oherského riftu a je omezeno litoměřickým a krušnohorským zlomem 

(obr. 2.6). Tento prolom se pravděpodobně vytvořil během křídy, největší aktivitu         

však vykazoval až během mladších třetihor (neogénu).  
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Obr. 2.6 Struktury terciérního vulkanismu v Českém masivu (Štelcl a Vávra, 2008, 

upraveno podle Kopeckého, 1978). 

Legenda: CS – České Středohoří, DH – Doupovské hory, OTVZ – oderská tektono-

vulkanická zóna, CHDG – chebsko-domažlický příkop. 

 

2.3 VÝVOJ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

Jak bylo již v předcházejících odstavcích řečeno, České středohoří vznikalo 

komplexním vývojem. Vrásněním, vývojem zlomové tektoniky, alpínskými tlaky z jihu, 

hlavně však skoro na konci tohoto nepředstavitelně dlouhého vývoje sopečnou činností. 

Především geologické období neogén, zformovalo České středohoří do podoby, v jaké jej 

nacházíme dnes. Během neogénu došlo následně k erozi, odnosu a destrukci skutečných 

vulkánů, zůstala však nakupená a utuhlá láva. Došlo k vypreparování výplní přívodních 

drah, takzvaných sopouchů a odnosu výplní původních puklin sopečnou hmotou.  

Typickými příklady sopouchů jsou Vrabinec u přední Lhoty a Kamýk u Litoměřic. 

Zdárným příkladem vypreparované čedičové (bazaltové) žíly se zřetelnou sloupcovitou 

odlučností je NPP Vrkoč ve Vaňově (obr. 2.7). Zbytky sopečného výlevu, tvořené čedičem 

a znělcem, vytvořily Milešovku, Kletečnou, Lovoš, Ostrý, Varhošť, Sedlo a mnoho jiných 

(Peterka a Sedlmayerová, 1965).  
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Obr. 2.7 Ukázka sloupcovité odlučnosti na čedičové skále Vrkoč (upraveno podle Radoně,  

2007). 

Dle Cajze et al. (1996) je geologický vývoj oblasti Českého středohoří velmi 

složitý. Spolu s hnědouhelnými pánvemi a Doupovskými horami vznikalo na styku          

dvou regionálně významných, geologicky odlišných jednotek Českého masivu                                    

a to krušnohorsko-durynské a tepelsko-barrandienské oblasti (obr. 2.8).   

 

 

Obr. 2.8 Oblast vzniku Českého středohoří, styk krušnohorsko-durynské a  tepelsko- 

barrandienské oblasti ( upraveno podle Grygara, 2008). 
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Proterozoikum (stáří 2 500 – 600 mil. let) a paleozoikum (stáří 600 – 225 mil. let) 

Krystalinikum - V podloží Českého středohoří jsou zastoupeny silně 

metamorfované horniny a hlubinné vyvřeliny, řazené obvykle k tzv. krušnohorskému 

krystaliniku. Krystalinikum je přítomno téměř pod celým Českým středohořím až po linii 

Děčín – Česká Lípa a jeho povrch je značně členitý. Na jihovýchodním okraji Středohoří     

je krystalinikum Krušných hor odděleno od tepelsko-barrandienské oblasti litoměřickým 

zlomem. Dle Schovánka (1985) je komplex budován především drobnozrnnými muskovit-

biotitickými pararulami a muskovit-biotitickými ortorulami (převážně metamorfovaných 

ryolitů) až po migmatity. Cajz et al. (1996) zmiňují zajímavé složení krystalinika                     

v jihozápadní části Středohoří mezi Třebenicemi a Měrunicemi, kde se v  podloží nacházejí 

tělesa ultrabazických (silně zásaditých) hornin – tzv. peridotitů, které jsou matečnou 

horninou pyropu (českého granátu). Čedičové magma, které tyto horniny při explosi 

prorazilo, jejich úlomky vyneslo až k povrchu.  

Permokarbon - V oblasti Českého středohoří se nacházejí horniny 

permokarbonského stáří jen ojediněle. Jde o denudační zbytky původně rozsáhlejšího 

pokryvu, kterými jsou slepence a jemnozrnné pískovce. Produktem kyselého vulkanismu             

v karbonu jsou ryolitové tufy (Cajz et at., 1996). Dle Chlupáče et al. (2002) je významným 

vyvřelým komplexem tzv. teplický křemenný porfyr (ryolit). Ten na území ČR zasahuje     

za Saska, ve východní části Krušných hor vystupuje na povrch a pokračuje směrem 

k mostecké pánvi. Cajz et al. (1996) zmiňují, že se jedná o hluboce erodovaný zbytek 

kaldery (tzv. altenberské), která byla hlavním centrem ryolitového vulkanismu v Českém 

masivu. Dle Chlupáče et al. (2002) je altenberská kaldera, jejíž část leží na našem území, 

vyplněna vulkanickými produkty. 

 

Mezozoikum (stáří 225 – 70 mil. let) 

Dle Cajze et al. (1996) je jednou z nejvýznamnějších etap geologického vývoje 

Českého středohoří bezesporu období svrchní křídy. V této době zde vznikl pokryv 

sedimentů mocný až několik tisíc metrů. Příčinou těchto sedimentací byla existence 

mělkého moře v prostoru Českého masivu. K záplavě došlo po výrazném celosvětovém 

zdvihu mořské hladiny v cenomanu (nejstarší stupeň svrchní křídy) a postupem času bylo 

uloženo 400 - 900 m sedimentů. V jihozápadní části Středohoří nalezneme především 
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usazeniny jílovců, slínovců a jílovitých vápenců a v severovýchodní části území                

se pak jedná převážně o pískovce, neboť zároveň docházelo k poklesům mořského             

dna a do oblasti Českého středohoří se dostával písčitý materiál vznikající zvětráváním         

žul na tzv. lužickém ostrově. Po skončení křídové sedimentace nastalo období, kdy byla 

křídová pánev porušena zlomy a rozčleněna do řady ker. Při nastupující sopečné činnosti 

byly křídové sedimenty na styku s vulkanickými tělesy tepelně přeměněny a zároveň         

také došlo k jejich vyzdvižení průnikem těchto těles, a to až o několik stovek metrů     

(Cajz et at., 1996). 

 

Terciér (stáří 70 – 1 mil. let) 

Po ústupu křídového moře se stalo České středohoří definitivně souší.                

Jeho výzdvih byl doprovázen silnou denudací a erozí. V této době teplé a suché podnebí 

významně přispívalo k erozi hornin (Kinský et al., 1984). Dle Cajze et al. (1996) jsou 

výsledkem třetihorní činnosti vulkanosedimentární komplexy (obr. 2.9), vytvořené před  

40 až 16mil. lety, které zahrnují komplexy jak vulkanické (České středohoří, Doupovské 

hory), tak sedimentární. Dle Gáby et al. (2002) patří mezi sedimentární komplexy 

především 3 podkrušnohorské pánve: sokolovská, chebská a mostecká (dříve severočeská). 

Tyto pánve jsou známé svými mocnými slojemi hnědého uhlí.  

Převládajícími horninami vznikajícími v tomto období jsou čediče, které 

představují až 73,6 % hornin Českého středohoří. Nápadnou vlastností těchto hornin           

je jejich sloupcovitá odlučnost. Tu můžeme pozorovat na Vrkoči, Radobýlu, Lovoši, 

Panské skále u kamenického Šenova a mnoha dalších místech. Po čedičích  jsou v Českém 

středohoří nejvíce rozšířeny čedičové tufy. Jsou proměnlivého minerálního složení a mají 

rozdílnou velikost krystalů. Významný podíl na utváření reliéfu oblasti má také znělec. 

Touto horninou je mimo jiné tvořená nejvyšší hora Milešovka. Znělcové vrchy bývají 

často krajinnými dominantami pro svůj nápadný homolovitý tvar. Dalšími výlevnými 

horninami nacházejícími se v tělesech vulkanitů Českého středohoří jsou tefrity a trachyty 

(Kinský et al., 1984). V několika úrovních zde byly zjištěny také decimetrové polohy 

diatomitů a uhelných jílovců (Shrbený a Valečka, 1985). 
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Obr. 2.9 Terciérní vulkanosedimentární komplexy (upraveno podle Grygara, 2008). 

Legenda: 2a - vulkanický komplex Doupovských hor, 2b - vulkanický komplex Českého 

středohoří. 

 

Kvartér (stáří 1 mil. let – dosud) 

Období je charakterizováno častými klimatickými změnami (pravidelným 

střídáním glaciálů a interglaciálů – dob ledových a meziledových), které měly významný 

vliv na utváření dnešního charakteru krajiny. Pro České středohoří je význačný především 

vývoj labského údolí. V období přechodu chladné periody v teplejší docházelo ke zvýšení 

hladiny tekoucí vody. Ta odnášela materiál (od písku až po velké balvany vulkanitů), který 

následně ukládala v územích s menším sklonem nebo plochým reliéfem. Díky těmto 

procesům, můžeme v labském údolí nalézt rozsáhlé komplexy uloženin čtvrtohorního stáří 

(Cajz et al., 1996).  

V nejchladnějších obdobích čtvrtohor, unášel vítr velké množství prachu, 

vznikajícího zvětráváním hornin. Dle Kinského et al. (1984) měla činnost větru                      

na přechodech dob ledových a meziledových za následek hromadění spraší a to především 

v nížinách při vodních tocích. Na některých místech tvoří mocnost spraší až 15m. Cajz et 

al. (1996) zmiňují probíhající intenzivní mrazové zvětrávání, při kterém se rozpadaly 
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skalní útvary na kamenitou suť, která se sunula po příkrých, vegetací málo krytých 

svazích. Dle Kinského et al. (1984) jsou suťe na příkrých svazích jedním 

z charakteristických prvků Českého středohoří. Suťě velkých rozloh jsou známy                              

z Milešovky, Lovoše, Kletečné, Plešivce a mnoha dalších vrcholů.  

Řidším jevem jsou kamenná moře (obr. 2.10), které můžeme nalézt na temenech 

horských hřbetů nebo na mírných svazích (Kinský et al., 1984). Kamenné moře je plošná 

akumulace balvanů na temenech a mírných svazích hor, vzniklá buď úplným rozpadem 

skal a skalních srubů, anebo obnažením balvanů ze zvětralinových plášťů a odstraněním 

jemných částic mezi nimi (Svoboda et al., 1983).  

 

 

Obr. 2.10 Kamenné  moře na svahu vrcholu Plešivce (upraveno podle Gürtlerové, 2009). 

 

2.4 VULKANICKÝ KOMPLEX ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

Dle Chlupáče et al. (2002) zaujímá složitý vulkanický komplex Českého 

středohoří uvnitř oherského riftu plochu přes 1200km2. Vznikl seskupením vulkanických 

těles mezi litoměřickým a krušnohorským zlomem. Dnešní tvar krajiny a sopečných těles 

není prvotní, je to jen značně snížený zbytek původního vulkanického pohoří. Z vulkánů             

se působením eroze většinou zachovaly jen výplně přívodních drah tzv. sopouchů                       

a obnažená podpovrchová tělesa, a to především lakolity a pně.  
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2.4.1 Vulkanismus a magmatismus obecně 

Pod pojmem magmatismus rozumíme všechny pochody, které vedly ke vzniku 

těles vyvřelých hornin (obr. 2.11). Jsou to procesy spojené se vznikem a výstupem 

silikátové taveniny, tzv. magmatu do svrchní části zemské kůry a na zemský povrch 

(Kumpera et al., 1988).  

V této části práce bych ráda uvedla pár příkladů těles, nacházejících se v Českém 

středohoří, vzniklých těmito procesy. 

Dle Kumpery et al. (1988) rozlišujeme dva typy magmatické činnosti: 

♦ Intruzivní magmatismus neboli plutonismus.  

Tavením hornin za vysokých teplot a tlaků vzniká tavenina, jejíž hustota je nižší 

než hustota hornin ve stejné hloubce v tuhém stavu a proto má tendenci vystupovat k 

povrchu. Tento proces je označován jako intruze magmatu. Tímto způsobem vznikají 

intruzivní (hlubinné) vyvřeliny, které tvoří intruzivní vyvřelá tělesa tzv. plutonitů 

(Kumpera et al., 1988).  

 

 

Obr. 2.11 Schematický blokdiagram vztahu intruzivního a extruzivního magmatismu 

(vulkanismu) se základními typy magmatických těles (upraveno podle Grygara a Jelínka, 

2006). 
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Dle Kumpery et al. (1988) rozeznáváme (podle vztahu tělesa k plášti, tvaru                 

a jeho velikosti) tělesa hlubinných vyvřelin a tělesa žiného typu. Dále je dělíme podle 

vztahu k okolním horninám na  tělesa konkordantní a diskordantní (obr. 2.12).  

Konkordantní neboli souhlasná tělesa, prostupují plášť paralelně                        

s jeho vrstevnatostí nebo břidličnatostí. Nejmenšími tělesy jsou ložní žíly, představující 

deskovitá tělesa vzniklá jednoduchou intruzí, která mají jednotné petrografické složení 

(Kumpera et al., 1988). Dalším konkordantním tělesem je lakolit. Lakolity jsou tělesa 

bochníkového tvaru. Vnikají do vodorovně uložených nebo mírně ukloněných hornin 

přívodní dráhou, nejčastěji sopouchem (Svoboda et al., 1983). 

Diskordantní neboli nesouhlasná tělesa, prorážejí horniny napříč vrstevnatostí                 

a břidličnatostí. Zde řadíme pravé žíly, které se od ložních liší pouze tím, že protínají           

své okolí (Kumpera et al., 1988). Dále jsou to pně, malá intruzivní tělesa, drobnější 

výběžky oválného nebo dlouze elipsovitého tvaru, jejichž výška přesahuje jejich šířku. 

Jsou tvořena převážně kyselým agresivním zbytkovým magmatem bohatým na těkavé 

složky. Pro svůj výstup mohou využívat křížení puklin nebo zlomů (zón oslabení 

horninového masivu). 

 

 

Obr. 2.12 Tvary intruzivních magmatických těles (upraveno podle Borka, 2004). 
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Pozoruhodné jsou sopečné tvary vzniklé explozí vulkanických plynů a vodních 

par tzv. diatremy (Chlupáč et al., 2002). Dle Kukala in Šalanský et al. (2004) to jsou 

nálevkovitá výbuchová hrdla, zužující se směrem do hloubky do přívodního kanálu nebo 

pukliny a na povrchu se rozevírající do deprese – maaru. Dle Chlupáče et al. (2002) bývají 

diatremy nejčastěji vyplněny vulkanickou brekcií, která může obsahovat nejen úlomky 

(xenolity) z hloubky vynesených hornin, ale také materiál vzniklý rozrušením hornin                      

při explozi, napadaný do maarového kráteru shora (obr. 2.13). Bazaltické diatremy                       

se nacházejí v blízkosti zlomových pásem a v Českém středohoří je nalézáme zejména           

v jihozápadní okrajové části (Píšečný vrch u Bečova, Granátový vrch u Měrunic, Linhorka 

u Třebívlic). Dle Kukala in Šalanský et al. (2004) jsou na výplně diatrém vázány i výskyty 

českých granátů (pyropů), a to na Granátovém vrchu u Měrunic a Linhorce u Třebívlic. 

Granáty se vyskytovaly jako krystaly v granátonosných serpentinitech (hadcích), dnes jsou 

získávány z druhotných nalezišť, kvartérních štěrků, kam se dostaly zvětráváním.  

 

 

Obr. 2.13 Geologické profily granátonosnými diatremami v Českém středohoří (podle                 

L. Kopeckého 1987-1988  in Chlupáč et al. 2002). 

Legenda: I - vulkanické brekcie s xenolity granátonosných serpentinitů a jiných hornin,                      

2 - kontaktem porušené křídové sedimenty, 3 - sedimenty svrchní křídy, 4 - horniny 

krušnohorského krystalinika, 5 - tělesa metamorfovaných ultrabazických hornin. 
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♦ Efuzivní magmatismus neboli vulkanismus.  

Vyznačuje se pronikáním taveniny v podobě lávy na zemský povrch. Lávy 

různého složení se od sebe odlišují viskozitou, která hraje hlavní roli při vytváření 

rozdílných tvarů těles. Bazické lávy jsou tekutější než lávy kyselé a tím pádem jsou tělesa 

bazických láv méně mocná ale plošně značně rozsáhlá. Vznikají tak efuzivní            

(výlevné) vyvřeliny. Ty vytvářejí povrchová efuzivní tělesa tzv. vulkanitů.                    

Stane se, že láva nevystoupí až na zemský povrch, ale vnikne do příhodných struktur 

v blízkosti povrchu. V takovém případě hovoříme o hypoabysálních (podpovrchových) 

tělesech (Kumpera et al., 1988).  

Dle Kumpery et al. (1988) závisí tvar, mocnost a velikost lávových forem na tvaru 

zemského povrchu a petrografické povaze efuzivních hornin. Vznikají tak lávové příkrovy, 

což jsou deskovitá, plošně rozsáhlá ale málo mocná tělesa. Podobné jsou lávové proudy, 

které mají protažený tvar ve směru lávového toku (Svoboda et al., 1983). U obou těchto 

těles se většinou jedná o lávy bazické (čediče). Kyselejší lávy tvoří většinou homolovitá 

nebo bochníkovitá tělesa, která označujeme jako kupy. Vytlačené jehly nebo vytlačené 

kupy jsou zpravidla tvořeny silně viskózními lávami. Jako sopečné komíny (sopouchy) 

označujeme přívodní tělesa vulkánů, kterými magma stoupá na povrch. 

 typickým povrchovým tvarům vyvřelých těles patří především sopky. 

 

Kumpera et al. (1988) podle druhu sopečné erupce rozlišují sopky na: 

♦ explozivní, tvořené většinou pouze pyroklastiky, 

♦ výlevné, které jsou tvořeny vytékajícími lávami, 

♦ stratovulkány, vzniklé střídajícími se lávovými výlevy s výbuchy pyroklastik. 

 

Mezi vulkanická tělesa řadíme také maary (explosivní krátery, výbuchové hrdla), 

které představují nejjednodušší typ explosivní sopky. Leží pod úrovní zemského povrchu 

v okolí sopky a mají tvar kruhové deprese. Mary vznikají nálevkovitým rozšířením 

sopouchu při jeho vyústění na povrch explozí, způsobené přetlakem plynů v sopouchu 

(Svoboda et al., 1983).  
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2.4.2 Neovulkanity Českého středohoří 

Český překlad mezinárodního termínu „neovulkanity“ je mladé sopečné horniny. 

V podstatě se jedná o vyvřeliny třetihorní a mladší. V české literatuře se k nim připojují                  

i svrchnokřídové horniny, které s nimi geneticky i prostorově souvisí. Neovulkanity mají 

pro tvorbu reliéfu krajiny velký význam. Mnoho z nich patří mezi chráněné lokality (Kukal 

in Šalanský, 2004), jako například nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka, těžbou 

výrazně zasažený vrchol Radobýl, geologický unikát Panská skála u Kamenického Šenova 

a mnoho dalších (Kukal in Šalanský, 2004).  

Vulkanity představují tělesa povrchová i podpovrchová (obr. 2.14). 

Z povrchových to jsou především lávové příkrovy, polohy pyroklastik, maary                                

či stratovulkány. Do podpovrchových pak řadíme lakolity, pně, pravé žíly a výplně 

sopečných kanálů. Svou pozicí v oháreckém rifru jsou neovulkanity řazeny k jednotkám 

platformním (Gába et al., 2002). 

Dle Cajze et al. (1996) docházelo z počátku pravděpodobně k odplyňování 

hlubokého sopečného krbu podél hluboko zasahujících zlomových zón. Při tomto procesu 

vznikaly silně explozivní vulkány, známé hlavně z oblastí podél litoměřického zlomu. 

Později se vytvořila deprese a bylo tak více možností pro výstup magmatu podél 

zlomových linií až na povrch. Vznikly početné výlevy olivinických čedičů. V riftové 

depresi docházelo ke styku žhavých láv s vodním prostředím, přičemž docházelo k jejich 

přeměně a k rozpadu. Vznikly tak velké objemy úlomkového materiálu, které se různě 

přemísťovaly.  

V další etapě vznikl stratovulkán, pro který je typické střídání efuzí a explozí 

(Cajz et al., 1996). Následovaly výlevy trachybazaltických vulkanitů, akumulace 

explosivních produktu (tufů) a intruze bazaltických a trachytických hornin, intermediálních 

a kyselých subvulkanitů (Chlupáč et al., 2002). Dle Cajze et al., (1996) měly další 

tektonické pohyby za následek opětný výstup olivinických čedičových magmat.                    

Podle Chlupáče (2002) sopečnou činnost zakončily intruze, které tvoří ložní žíly.  
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Obr. 2.14 Geologické složení neovulkanitů Českého středohoří - schématická mapa (Štecl 

a Vávra 2008, upraveno podle Cajz et al., 1999). 

Legenda: 1 – trachytové intruze, 2 – trachybazaltové intruze, 3 – svrchní formace, 

trachybazaltová pyroklastika a lávy, 4 – basanitové lávy a intruse spodní formace,                       

5 – bazaltová vulkanoklastika spodní formace. 

 

Hlavní vulkanické centrum Českého středohoří je odkryto v kaňonu Labe                       

a je lokalizováno do širšího okolí obce Roztoky mezi městy Ústí nad Labem a Děčín.        

Jsou zde koncentrovány vulkanické přívodní dráhy, nejhlubinnější známá intruzívní tělesa                      

a žilné proniky tvořící radiálně paprsčitý roj (Cajz et al., 2005).  

Trachytové brekcie s úlomky (xenolity) krystalinických, sedimentárních                       

i vyvřelých hornin, zde tvoří výplň méně pravidelné struktury o průměru 3,5 a 1,5 km. 

Brekcie prorážejí žíly trachytů, fonolitů a dalších žilných hornin. Subvulkanické intruze                                       

v těsné blízkosti roztocké kalderovité struktury tvoří především monzodiorit (označovaný 

podle Roztok jako rongstockit) a essexit. Tyto intruze kontaktně postihují křídové horniny.  
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Mladší jsou nepříliš mocné hydrotermální žíly s karbonátovou žilovinou (dolomit, 

kalcit) a zrudněním Pb, Zn, Cu, Ag a Te. Kyselejší členy se koncentrují v centrální části, 

kde tvoří i četná intruzivní, teprve později erozí vypreparovaná tělesa - lakolity                                      

(např. Bořeň u Bíliny, Milešovka, Špičák u Mostu), nejbazičtější členy se soustřeďují                   

v okrajových částech riftu nebo i mimo hlavní vulkanická centra (Chlupáč et al., 2002). 

2.4.3 Fáze vulkanické činnosti 

Vulkanická činnost Českého středohoří patří stadiu riftogeneze a vesměs spadá         

do druhé, hlavní vulkanické fáze. Dle Kukala in Šalanský (2004) se vulkanická činnost 

z hlediska vztahu k vývoji riftu dělí na: 

Preriftové stádium, které spadá do svrchní křídy až spodního eocénu (stáří                            

50 - 80 Ma). Patří sem podpovrchové horniny, žíly ultrabazických hornin. Během tohoto 

stádia docházelo k ukládání říčních sedimentů, písků, jílů a splachových sedimentů. Tento 

materiál se ukládal v depresích ještě poměrně nerovného reliéfu.  Z tohoto období máme 

četné nálezy těchto sedimentů v okolí současných pánví, především v pánvi sokolovské.  

Riftové stádium, jež odpovídá hlavní fázi vulkanické činnosti                                   

(před 40 až 18 Ma). Započalo ve svrchní eocénu, avšak maxima dosáhlo až v oligocénu. 

Tehdy začala hlavní aktivita oherského riftu a vznikly největší vulkanické akumulace,                  

a to České středohoří a Doupovské hory. Společně s oherským riftem se oživily také další 

zlomy, jejíchž prostřednictvím se na povrch a blízko po povrch dostávala jiná vulkanická 

tělesa. Lávy byly doprovázeny vulkanoklastickými horninami, na povrchu rostly 

stratovulkány, pod povrchem docházelo k hromadění výplní přívodních drah, žíl a lakolitů. 

Střídaly se fáze explozivní s fázi klidnějšího vytékání láv (Kukal in Šalanský, 2004).  
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3 NÁVRH TYPOVÝCH LOKALIT A JEJICH 
GEOVĚDNĚ TURISTICKÝ VÝZNAM 

Oblast Českého středohoří není pouze geologicky významným místem,                              

je především cílem atraktivních výletů, často spojených s výstupem na některý z mnoha 

pozoruhodných vrcholů. Pro turisty zajímavé jsou zejména vrcholky, které nabízí široký 

rozhled na přírodní krásy okolní krajiny (např. Milešovka, Lovoš, Varhošť).               

Oblast  je komunikačně dobře přístupná, vede tudy řada železničních tratí a hlavních 

silničních tahů. Území je také protkáno hustou sítí naučných stezek. Při návštěvě Českého 

středohoří můžeme narazit na řadu zámků (Děčín, Libochovice aj.), hradních zřícenin                     

(např. Hazmburk, Ostrý, Kamýk, Vrabinec), i památných měst (Litoměřice, Louny, Žatec). 

V této části práce se zaměřím na lokality, které se zdají být z mého pohledu 

nejatraktivnější, ať už z hlediska geologického či turistického (viz obr. 3.1).   
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Obr 3.1 Lokalizace popisovaných vrcholů Českého středohoří (www.mapy.cz, upraveno). 
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MILEŠOVKA 

Milešovka, zvaná též „Hromová hora“, nejvyšší útvar Českého středohoří,        

byla a je, díky svému charakteristickému tvaru, patrně pro všechny lidské bytosti, 

magickým bodem přitahujícím k výstupu na její vrchol. Tento dominantní útvar je přírodní 

rozhlednou jež nabízí úchvatný rozhled po Českém středohoří a Krušných horách       

(Štekl et al., 2005). Pro krásný rozhled, podle Alexandra Humboldta (německého 

přírodovědce) třetí nejkrásnější na světě, byl vrchol vyhledáván již v 18. století          

(Kinský et al., 1984). Každoročně v květnu se na vrchol pořádá turistický pochod zvaný 

Noční Milešovka, jehož cílem jsou barevné efekty při východu slunce. Milešovku najdeme 

v Milešovském středohoří v regionu Lovosice (12 km severozápadně od Lovosic).       

Značné turistické trasy vedou z Velemína, Bílky, Černic a Milešova (obr. 3.2). 

 

 

Obr. 3.2 Lokalizace vrcholu Milešovka (www.mapy.cz, upraveno). 

 

 

http://www.mapy.cz/�
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Kuželovitý vrchol Milešovky vysoký 837 m, vystupující více než 300 m nad 

okolí, je nejvyšší horou Českého středohoří nazývanou po právu královnou Českého 

středohoří a výraznou krajinnou dominantou celé oblasti (obr. 3.3).  

 

 

Obr. 3.3 Pohled na Milešovku z vrcholu Lovoš za deštivého počasí (foto autor). 

 

Dle Štekla et al. (2005) docházelo k vytvoření tvaru pravidelného kužele průběžně 

při preparování lakolitu ve spojitosti se zvětráváním a odnosem jeho pláště. Milešovka je 

tedy lakolit tvořený alkalickou horninou (fonolitem), vypreparovaný z původních okolních 

hornin. Zelenošedý fonolit Milešovky se vyznačuje porfyrickou strukturou. Vyskytují se 

především větší vyrostlice sodno-draselných alkalických živců a menší vyrostlice 

pyroxenů, amfibolů, apatitu atd.  

 Na Milešovce, podobně jako na některých dalších fonolitových kopcích Českého 

středohoří, je patrný asymetrický vývoj reliéfu (obr. 3.4). Jižní svahy bývají strmější, 

zatímco severní mívají mírnější sklon. Jedná se o následek ledových dob, způsobený 

odlišným osluněním svahů kopců a údolí. Převážná část kužele Milešovky je zalesněna 

(Štekl et al., 2005).  
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Obr. 3.4 Geologický profil okolí Milešovky s patrným asymetrickým sklonem svahů 

(upraveno podle Štekla et al., 2005).   

 

V r. 1904 zde byla zřízena meteorologická stanice (obr. 3.5), která potvrdila,                  

že Milešovka je největrnější horou v Čechách (David et al., 2005).  

 

 

Obr. 3.5 Meteorologická observatoř a rozhledna na Milešovce (CB Monitor, 2010, 

upraveno). 
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Základním stavebním materiálem byl znělec vytěžený na vrcholu hory. 

Observatoř se svou mimořádnou polohou a délkou pozorování řadí k nejvýznamnějším 

horským observatořím Evropy (Štekl et al., 2005). V r. 1905 zde byla postavena               

19 m vysoká rozhledna a později i nákladní lanovka. Areál není veřejnosti běžně přístupný,                                    

na požádání za poplatek je však možné vystoupit na rozhlednu do spodního ochozu. 

Vrcholová část je chráněným územím, vyhlášeným v roce 1951 jako NPR, s pozůstatky 

původních bukových porostů (David et al., 2005). 

 

PANSKÁ SKÁLA 

K nejznámějším geologickým lokalitám patří bezesporu NPP Panská skála       

(obr. 3.6). Představuje vulkanický suk vystupující z náhorní plošiny při východním okraji 

Kamenického Šenova (Kinský et al., 1984).  

 

 

Obr. 3.6 Panská skála u Kamenického Šenova (upraveno podle Pavláska, 2010).  

 

Původně zde bylo asi 30 m vysoké holé návrší s třemi kříži na vrcholku, nazývané 

Kalvárie nebo Křížový vrch. Později byla odhalena pozoruhodná vnitřní stavba vršku, 

tvořeného pětibokými a šestibokými čedičovými sloupy, dlouhými až 15 m a v průměru 

mající okolo 20 - 25 cm. Uprostřed návrší stojí sloupy téměř svisle,  ale směrem do stran  
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se postupně sklánějí, a protože jsou uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan,            

říká se skále lidově Varhany (Kühn, 2009). 

Na Panskou skálu se nejlépe dostaneme po zelené turistické stezce z autobusové 

zastávky Kamenický Šenov - náměstí (nejkratší trasa dlouhá 1 km). Také se můžeme vydat 

po modré, vedoucí z vlakové zastávky Nový Bor a po žluté, začínající v Žandově                    

(obr. 3.7). 

 

 

Obr. 3.7 Lokalizace NPP Panská skála (www.mapy.cz, upraveno). 

 

Při nejstarší fázi třetihorní sopečné činnosti zde došlo k výlevu magmatu,                  

jež utuhlo ještě v přívodním kanálu (Kinský et al., 1984). Aby se vytvořila takto pravidelná 

odlučnost, bylo třeba, aby k chladnutí docházelo za velice stabilních podmínek.  

Tento unikátní fenomén sloupcové odlučnosti čediče (obr. 3.8) byl těžbou sice 

odkryt, ale byl by jí i zničen, nebýt zásahu prof. J. E. Hibsche (Cajz et al. 1996), který svůj 

život zasvětil geologickému studiu Českého středohoří (Kühn, 2009). 

http://www.mapy.cz/�
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Obr. 3.8 Detail sloupcové odlučnosti čediče na Panské skále (upraveno podle Moravce, 

2008). 

Po válce v roce 1948 byla těžba na Panské skále definitivně zakázána. Narušená 

skalní stěna byla zakonzervována a roku 1953 byla skála prohlášena přírodní rezervací. 

Dnes má Panská skála statut národní přírodní památky a je nejnavštěvovanějším 

geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí (Kühn, 2009). 

 

BOŘEŇ 

Charakteristická dominanta Bílinska, známá jako vrch Bořeň (obr. 3.9), se nachází 

2 km jižně od Bíliny. Silueta hory s téměř kolmo vzhůru stoupajícími křivkami je svým 

tvarem zcela unikátní, a to nejen pro oblast Českého středohoří, ale také pro celou Českou 

republiku. Se svou nadmořskou výškou 539 m sice nepatří k nejvyšším vrcholům Českého 

středohoří, avšak bývá uváděna jako nejmohutnější znělcový útvar svého druhu ve střední 

Evropě, zároveň je také označován za nejskalnatější, samostatně stojící vrch České 

republiky. Silueta hory se z každého místa jeví odlišně. Zatímco v Bílině převládá názor, 

že se podobá ležícímu lvu, v Liběšicích je při pohledu k vrcholu shledávána hlava mamuta, 

zatímco v nedalekých Želenicích se mluví o hlavě obra (Šedivý, 2010).  
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Obr. 3.9 Znělcový vrch Bořeň (upraveno podle Bernhauera, 2006).  

 

Dobrým výchozím bodem je Bílina, (železniční stanice Bílina kyselka), odkud                        

se vydáte pěšky po zelené turistické značce až k Chatě pod Boření (obr. 3.10). 

 

 

Obr. 3.10 Lokalizace vrcholu Bořeň (www.mapy.cz, upraveno).  

http://www.mapy.cz/�
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Magmatické těleso vznikalo v terciéru jako podpovrchová kupa.                            

Při vulkanické činnosti pronikal tento masív do souvrství křídových slínovců a posléze              

byl trhlinou v zemské kuře vytlačen na povrch. Erozi napomáhala i řeka Bílina, 

prořezávající hluboké údolí, vše dokončilo mrazové zvětrávání v kvartéru. Těmito procesy 

došlo k vypreparování vyvřelého znělcového tělesa až do dnešní podoby. V horní části       

je patrná odlučnost sloupcová (obr. 3.11) se sloupy vysokými i více než 10 m, na úpatí      

pak odlučnost desková (David et al., 2005). Dle Šedivého (2004) tvoří povrch hory 

především skalnaté podloží a travnaté, kamenito - hlinité sutě. 

 

 

Obr. 3.11 Vrch Bořeň se zřetelnou sloupcovou odlučností (upraveno podle Grygara, 

2008). 

 

Díky svému mohutnému a strmému skalnatému tvaru, může Bořeň nabídnout 

nádherný kruhový výhled na hradbu Krušných hor, České středohoří, město Bílinu, 

podkrušnohorskou pánev, nebo na vzdálené Doupovské hory. Malebný areál vrcholu 

Bořeň tvoří nejrůznější útvary, jakými jsou skalní jehly, věže, puklinové jeskyně, suťová 

pole a skalní stěny, díky kterým je Bořeň již od počátku 20. století nejoblíbenějším 

horolezeckým terénem v širokém okolí. K vrcholu se váží také další zajímavosti.                         

Na jz. úpatí hory se nachází vydatný suťový pramen, ve skaliskách je skryta puklinová 

jeskyně. Své dojmy z několikrát opakovaného výstupu na Bořeň zaznamenal ve svém 

skicáři také slavný básník J. W. Goethe (Šedivý, 2004). 
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Oblast hory o celkové rozloze 23 ha byla v roce 1977 prohlášena národní přírodní 

rezervací. Dle Cajze et al., (1996) byla ochrana zavedena z důvodů geologických, 

geomorfologických, zoologických, botanických a krajinářských. Veškeré informace                  

o NPR Bořeň poskytuje návštěvníkům naučná stezka, která zde byla vybudována v roce 

1996 (Šedivý, 2004). 

 

VRKOČ 

Podél železniční trati mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi nalezneme výrazný 

skalnatý hřbet vysoký 250 m, spadající jako útes prudce k levému břehu Labe           

(Kinský et al., 1984). Je to NPP Vrkoč, vyhlášena roku 1966 na rozloze 1,4 ha. Na Vrkoč      

se nejlépe dostaneme autem nebo busem MHD z Ústí nad Labem do Vaňova                      

a odtud po zelené turistické stezce na vrchol (obr. 3.12).  

 

 

Obr. 3.12 Lokalizace vrcholů Vrkoč a Varhošť (www.mapy.cz, upraveno).  

http://www.mapy.cz/�
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Vrkoč je učebnicovou ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče (obr. 3.13), jehož 

sloupce jsou uspořádány do tvaru obráceného vějíře (David et al., 2005).  

 

 

Obr. 3.13 Detail sloupcovité odlučnosti na Vrkoči (foto autor).  

 

Geologické podloží této oblasti Českého středohoří tvoří druhohorní křídové 

pískovce. Ty byly na mnoha místech proraženy výstupem žhavého magmatu, které cestou 

k zemskému povrchu ochlazováním tuhlo, přičemž získávalo charakteristickou 

sloupcovitou odlučnost. V případě Vrkoče jde o těleso tvořené olivinickým čedičem,                       

jež utuhlo ve formě mohutné žíly uvnitř pískovců. Protože během ochlazování těleso 

podléhalo tlakům ze stran i shora, došlo k mimořádnému vějířovitému uspořádání sloupců 

této horniny (Valina, 2009). Dle Cajze et al. (1996) představovala žíla specifický             

typ přívodní dráhy, charakteristický pro tzv. lineární erupce. Po vypreparování labským 

tokem tvoří útvar 100m dlouhou skalní zeď (Kinský et al., 1984). Obnažená žíla zarůstala 

vegetací, teprve při stavbě železniční trati na konci 19. století odkryli dělníci                               

při odstraňování překážející skály její vnitřní podobu, jak ji známe dnes (Valina, 2009). 

Na Podlešínském potoce, obtékajícím NPP Vrkoč na severozápadě, vznikl 12 m 

vysoký Vaňovský vodopád (obr. 3.14). Tento vodopád, nejvyšší v Českém středohoří, 

pojmenovaný podle části obce v níž se nachází, nalezneme v čedičové skále, která                  

je obklopena 40 m vysokými skalními sloupy o průměru 1-2 m (David et al., 2005).   
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Obr. 3.14 Vaňovský  vodopád (foto autor). 

 

VARHOŠŤ 

Varhošť je asymetrický čedičový vrch vysoký 639 m, prorostlý listnatým lesem. 

Co se výhledu týče, je často srovnáván s Milešovkou. Výhled odtud není sice tak rozsáhlý 

jako z Milešovky, ale mnohem členitější a dramatičtější (David et al., 2005).                 

Přímo  přes vrchol vede žlutá turistická značka od Proboštova, která dále pokračuje do 

Kostelního sedla (opět obr. 3.12, výše). 

Vrchol se rozkládá na pravém břehu Labe asi 8 km od Litoměřic a stojí               

na něm v pořadí již třetí rozhledna. První rozhlednu zde vybudovali turisté z litoměřického 

Spolku pro České středohoří na konci 19. století. Jednalo se o dřevěnou konstrukci, 

opatřenou schody a plošinou. Tato jednoduchá stavba musela být v roce 1902                          

z bezpečnostních důvodů stržena. Na další rozhlednu nebyly peníze, i když návrhů               

ke stavbě bylo několik. Do užšího výběru se probojovaly tři návrhy, ale ani jeden z nich 

nebyl zrealizován. V r. 1927 byl položen základní kámen stavby a přesně po pěti měsících 

rozhledna slavnostně otevřena. Nebyla však udržovaná, chátrala, a proto musela                 

být začátkem 70. let stržena (Jirousek a Nytl, 2005). Nahradila ji rozhledna současná           

(obr. 3.15), ocelové konstrukce se třemi vyhlídkovými plošinami (David et al., 2005). 

 



Gabriela Sedloňová: Neovulkanity Českého středohoří a jejich geovědně turistický potenciál 

 

2010 

        

36 

 

Obr. 3.15 Rozhledna Varhošť (upraveno podle Milton.cz, 2010).   

 

Věž je vysoká 12 m a těžká 13 tun. První návštěvníci na ni po 68 schodech 

vystoupili v září 1973. Z rozhledny se otevírá báječný kruhový výhled na celé české 

středohoří i hřeben Krušných hor. Zvlášť zajímavý je pohled na Labe, jejíž tok je možno 

vidět přerušovaně na osmi místech. Rozhledna, která roku 2003 prošla částečnou 

rekonstrukcí je i v současné době celoročně volně přístupná veřejnosti (David et al., 2005).  

 

RADOBÝL 

Dle Davida et al. (2005) je vrch Radobýl výrazná, avšak antropogenně postižená 

dominanta Litoměřicka, tyčící se nad pravým břehem Labe nad vsí Žalhostice (obr. 3.16). 

Čedičový vrch je z jedné strany doslova vykousnutý dávnou těžbou kamene a jeho siluetu 

dotváří mohutný vrcholový kříž (Škraňková, 2010). 

K Radobýlu vede žlutá turistická značka jak z jihu od Žalhostic (obr. 3.19, níže), 

tak ze severu od silnice z Litoměřic. Na samotný vrchol odbočuje ze žluté značky vlevo 

vyšlapaná pěšina. Při návštěvě je však třeba dbát maximální opatrnosti, neboť těsně        

pod vrcholem se do hory zařezává nechráněná vysoká skalní stěna bývalého lomu.        

Výšlap na Radobýl zvládnou i méně zdatní turisti, a to především díky jeho nadmořské 

výšce, která je pouhých 339 m (Šedivý, 2004).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jih�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalhostice�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sever�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice�
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Obr. 3.16 Pohled na Radobýl  od Lovosic za deštivého počasí (foto  autor).  

 

Dle Davida et al. (2005) vyvřelo vulkanické čedičové těleso mezi okolními 

křídovými usazenými horninami v období třetihor a působením eroze vystoupilo                       

na povrch. Nádhernou ukázkou sloupcové odlučnosti čediče je lom na Radobýlu,           

který je zároveň jeden z největších v severních Čechách. V této lomem odkryté čedičové 

skále lze dokonce rozeznat dva po sobě jdoucí sopečné výlevy magmatu. Sloupce mají 

různou polohu, jejich vrstvy jsou velmi rozdílným způsobem zvrásněny a zprohýbány. 

Zvedají se místy šikmo a svisle, jinde jsou téměř naležato. Celý jižní svah pod kopcem        

je postižen početnými aktivními  i dočasně zklidněnými sesuvy. Při jednom z nich došlo 

k vytvoření pukliny, na které se vytvořila 10 m dlouhá pseudokrasová jeskyně. Lomová 

stěna a jižní svahy pokryté skalostepním rostlinstvem jsou předmětem ochrany.              

Tato geologická a přírodní lokalita o výměře 4,9 ha, byla r. 1992 vyhlášena přírodní 

památkou. 

Radobýl nám nabízí kruhový pohled do blízkého i vzdáleného okolí,obzvlášť 

hezky je odkud vidět na vzdálené Litoměřice. Na nejvyšším místě je zasazen zdaleka 

viditelný, mohutný, asi 7 m vysoký kříž (David et al., 2005). 
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LOVOŠ 

Významná krajinná dominanta okraje Českého středohoří, vrchol Lovoš zvedající 

se nad Lovosicemi, je výrazný zalesněný čedičový kužel s příkrými svahy, vysoký 570 m. 

Sousední, o 80 m nižší vrchol Lovoše, zvaný Kybička nebo též Malý Lovoš, není budován 

čedičem, ale znělcem (David et al., 2005). Svahy Lovoše a vrcholové partie Kybičky,   

tvoří NPR o rozloze 50ha (obr. 3.17), která byla vyhlášena již v r. 1948 (Šedivý, 2007). 

 

 

Obr. 3.17 Pohled na Lovoš s Kybičkou od Lovosic (foto autor). 

 

Na Lovoš je možné dostat se z několika směrů (obr. 3.19, níže). Klasická je zeleně 

značená cesta z centra Lovosic (asi 3,5 km). Trasa je nenáročná, pouze místy trochu 

strmější a kamenitá. Přímo z obce Opárno vede na vrchol modrá turistická značka, kterou 

provází po většině cesty naučná stezka vedoucí z Malých Žernosek přes Opárenské údolí. 

Z dolního konce údolí stoupá přes tzv. Císařské schody pěšina značená žlutou značkou. Ta 

se napojuje na modrou značku v sedle mezi vrcholem Lovoše a Kybičkou.  

Vrchol Lovoš je tvořen olivinickým nefelinitem, zatímco nižší vrchol Kybička            

je intruzí sodalitického trachytu (Kinský et al., 1984). Obě horniny se rozpadají v kvádrové 

bloky a odlučné sloupce, menší úlomky pak vytvářejí suťová pole. Z východního svahu 

Kybičky se zvedají tři znělcové sloupy zvané Panenské kameny - trachytové věže, k nimž 

se váže pověst o zkamenělých dívkách, které byly potrestány za zanedbání mše.        
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Rozlehlý komplex pokrývá souvislý listnatý les, hlavně dub a habr, s bohatým keřovým 

patrem (David et al., 2005).  

Na nejvyšším místě vrchu stojí nedávno zrekonstruovaná turistická chata                  

„Na Lovoši“. Z terasy na její střeše je panoramatický pohled na značnou část pohoří                    

i plochou krajinu křídové tabule s meandrujícím tokem Labe (Cajz et al., 1996). 

 

BOREČ 

Borečský vrch neboli Boreč (446 m.n.m), přezdívaný „kouřící hora“,       

představuje unikátní území, které je od roku 1951 na ploše 18,66 ha chráněno jako NPP                     

(David et al., 2005).  Vrch Boreč (obr.3.18) nalezneme 4 km západně od Lovosic.  

 

 

Obr. 3.18 Borečský vrch v pozadí s horou Milešovkou (upraveno podle Radoně, 2007). 

 

Nejlepší možností k poznání hory je výlet po naučné stezce (obr. 3.19).             

Její trasa začíná i končí v Režném Újezdu nedaleko Lovosic. Naučná stezka je dobře 

značená, trasa je okružní a vede přes vrchol v délce asi 3 km. Na trase je devět zastávek      

s naučnými tabulemi (David et al., 2005). 
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Morfologicky je Boreč dokonalá zalesněná kupa, geologicky vypreparovaný 

trachytický lakolit (Cajz et  al., 1996). V létě se od ostatních vrchů Českého středohoří 

neodlišuje, v zimním období, především v mrazivých dnech, však můžeme zpozorovat 

vystupující bílý sloup páry. V minulosti si lidé tento jev vysvětlovali jako projev sopečné 

činnosti a báli se na kopec chodit, aby se neotrávily sopečnými plyny. Odborníci však došli 

k závěru, že se jedná o výrony teplého vzduchu tzv. mikroexhalace, vystupujícího 

puklinami (ventaroly) ve skále z nitra kopce, které jsou jedním z hlavních motivů ochrany. 

Místa z nichž teplý vzduch vyvěrá se prozrazují tmavými skvrnami. Tento jev způsobuje, 

 že i v mrazech zde můžeme vidět rozkvetlé sedmikrásky, v mechu se pohybující malé 

stonožky, berušky a pavouky. Tyto výrony se v Českém středohoří nikde jinde neprojevují 

tak nápadným způsobem (David et al., 2005). Také se zde vyskytují ledové jámy,                 

které se tvoří opačným procesem - studený vzduch setrvává během letního období 

v prostorách mezi balvany sutě (Cajz et al.. 1996). 

 

 

Obr. 3.19 Lokalizace vrcholů Radobýl, Lovoš a Boreč (www.mapy.cz, upraveno). 

 

http://www.mapy.cz/�
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4 ZÁVĚR  

Závěrem mi nezbývá než konstatovat, že okouzlena Českým středohořím na 

základě studia literatury a internetu, jeho krásami a bohatstvím, místy se kterými jsem se 

pokusila ve své bakalářské práce seznámit čtenáře, rozhodla jsem se tento jedinečný kout 

naší vlasti navštívit osobně.  

Zprvu příjemný den a probouzející se jarní příroda, jakoby přímo vybízely 

k výletům a procházkám do okolí. Něž se mi však podařilo vystoupit na vrchol Lovoš, 

nečekaně se počasí změnilo, tak, jak je to pro tuto oblast typické, a vítr a déšť zesílili 

natolik, že fotografie pořízené pro moji bakalářskou práci neodpovídají zcela mým 

představám. Sychravým počasím jsem se však nenechala odradit a ještě téhož dne jsem 

navštívila pár dalších krásných míst.  

Jak jsem již dříve uvedla, je České středohoří oblastí mnoha sopečných útvarů, 

protkané hustou sítí turistických stezek. Ne ke všem vrcholům je však snadný přístup                  

a nejasný popis a umístění rozcestníků orientaci nijak neusnadňuje. Podle vlastních             

sil a možností si každý turista může vybrat svou stezku vedoucí k některému z mnoha 

vrcholů, na kterých se mnohdy nacházejí restaurace, rozhledny nebo hradní zříceniny. 

Krásnou procházkou se může také stát výstup k Vaňovskému vodopádu, který vás okouzlí 

svou romantickou atmosférou v každém ročním období. Bohužel, stejně jako mnoho 

dalších míst naší vlasti, je i České středohoří zatěžováno nadměrnou těžbou nerostných 

surovin, a záleží především na nás, zdali tato úchvatná krajina zůstane uchována i pro další 

generace.  

Tato práce, jejímž cílem bylo objasnit geologické a geografické dějiny členitého 

vulkanického pohoří nazývaného České středohoří, byla pro mě velikým přínosem              

a doufám, že byť jen zlomek poznatků, které jsem v ní poskytla, Vás bude stejně jako                           

mě inspirovat k návštěvě této jedinečné krajiny.  
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