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Anotace 

Bakalářská práce České středohoří – těžba znělce evropského významu 
představuje tuto oblast jako neopakovatelný typ krajiny, jehož obdobu bychom 
marně hledali v České republice i v okolních státech střední Evropy. Popisuje její 
geologickou stavbu, vznik a vývoj od starohor až do dnešní doby. Popisuje krajinu 
jako významnou chráněnou krajinnou oblast s výskytem rozmanitých rostlinných a 
živočišných druhů a jejich společenstev. Další část práce se věnuje Českému 
středohoří jako významné těžební lokalitě s výskytem fonolitu a s velkým 
potencionálem pro jeho těžbu a následnému využití v průmyslu.  

Klíčová slova: České středohoří, chráněná krajinná oblast, fonolit, těžba, průmysl 

Summary  

Bachelor thesis Czech Central Highlands - Mining's theme is of European 
importance in this area as a unique type of landscape, whose term would seek in 
vain in the Czech Republic and surrounding countries of Central Europe. It 
describes the geological structure, origin and development of starohor until today. 
Describes this area as an important protected area with the occurrence of various 
plant and animal species and their communities. Another part is dedicated to the 
Czech Central Mountains as a major mining area with high incidence and the 
potential to phonolite for its extraction and subsequent use in industry. 

Keywords: Czech Central Mountains, protected landscape area, phonolite, mining, 
industry 
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1 ÚVOD 

Českého středohoří je oblast fonolitových vyvřelin, která je po stránce 
geologické stavby i petrografického vývoje nejpestřejší v Čechách. Tohoto území 
si všímali geologové, při výzkumu, již na rozhraní 18. a 19. století. Geologické 
výzkumy vulkanitů byly většinou spjaty s geologickým mapováním území. 
Geologické výzkumy zde mají dlouhou tradici, ke které přispěli hlavně pracovníci 
italské firmy SITI, kteří dali impuls k výzkumu u nás. V České republice bylo 
prostudováno 75 lokalit fonolitu, z toho 59 v Českém středohoří, a to především na 
Mostecku. Jedná se o velmi kvalitní český znělec, který se používá ve sklářství již 
téměř 100 let. 

Fonolity nejsou surovinou obecně užívanou. Znělec je využíván jako stavební 
kámen a řadí se mezi tradiční surovinu průmyslu stavebních hmot. Dá se 
mnohostranně využít a je nezbytným stavivem pro většinu inženýrských, tj. 
dopravních, vodních, vodohospodářských a průmyslových staveb, stejně jako pro 
stavby pozemní. Znělec je využíván jako lomový kámen, v původním vytěženém 
stavu, nebo se dále upravuje, a to buď drcením a tříděním na drcené kamenivo 
různých frakcí nebo hrubým kamenickým opracováním na hrubé kamenické 
výrobky. 

Lokalita Želenický vrch mezi Mostem a Bílinou je jediné těžené ložisko u nás. 
Fonolit těží, zpracovává a obchoduje s ním firma Keramost a.s. Ačkoliv těžba 
fonolitu narušuje krajinný ráz, jedná se o těžbu splňující přísná kritéria životního 
prostředí a jde o bezodpadovou těžbu. Veškerý vytěžený materiál je beze zbytku 
využit. 

Cílem bakalářské práce je popsat těžbu znělce v dobývacím prostoru 
Želenický vrch, využití této suroviny v průmyslu a nastínit případné další možnosti 
využití fonolitu. 
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2 ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

České středohoří se nachází v severních Čechách, jeho území zahrnuje 
nejen vlastní celek Českého středohoří, ale i přilehlé oblasti, které spojuje blízkost 
a z ní pramenící historický vývoj. Hledisko geografické a geomorfologické jej 
charakterizuje jako plochou hornatinu až členitou vrchovinu o rozloze 1265 km2, 
tvořenou třetihorními sopečnými a usazenými horninami a druhohorními 
usazeninami.  

Reliéf Českého středohoří je výslednicí třetihorní vulkanické činnosti a 
souběžných i následných zvětrávacích a erozních procesů. Kuželovité a kupovité 
tvary kopců, krátké hřbety, mnohdy se suťovými poli na úbočích, jsou soustředěny 
zvláště v jihozápadní části území v Milešovském středohoří. Směrem k 
severovýchodu, ve Verneřickém středohoří, se stává základním prvkem reliéfu 
výše položená zvlněná plošina na destruovaných lávových příkrovech. Zajímavý je 
výskyt pseudokrasových jevů. Nachází se zde největší jeskyně v neovulkanitech 
ČR- Loupežnická jeskyně u Velkého Března s celkovou délkou kolem 130 m. 
Nejvyšším bodem pohoří je vrchol Milešovky (837 m), nejnižším hladina Labe v 
Děčíně (122 m), což představuje výškový rozdíl 715 m. Z mineralogického 
hlediska je oblast světově proslulá výskytem českého granátu na Třebenicku a 
Třebívlicku [14]. 

České středohoří tvoří vulkanický komplex na styku dvou geologických 
jednotek. Na severozápadě je to oblast krušnohorská a na jihovýchodě oblast 
tepelsko-barrandienská. Hranice oblastí je zvýrazněna linií oherského riftu, který 
má směr východoseverovýchodní – západojihozápadní. Oherský rift je pozdně 
křídová až terciérní riftová struktura, která má prvořadý význam při formování 
prvků alkalického vulkanismu centrální Evropy. Během vývoje riftové struktury 
docházelo k poklesu území a tvorbě rozsáhlých jezer. Doprovodným jevem byla i 
vulkanická činnost charakteru efuzivního, explozivního i intruzivního [10]. 

Současný stav představuje relikt původního rozsahu vulkanických produktů, 
které byly asi ze 40 % reprezentovány vulkanoklastickým materiálem. Od konce 
terciéru dochází k intenzivní erozi a během kvartéru vznikl kaňon Labe s terasami, 
usadily se váté spraše a odnosem méně pevných hornin se vytvořil kopcovitý reliéf 
[10]. 

 České středohoří se dělí na jihozápadní část, která se nazývá Milešovské 
středohoří a část severovýchodní, která se nazývá Verneřické středohoří. Každá 
z těchto částí se dále dělí na nižší jednotky.  

Milešovické středohoří tvoří především výrazné vulkanické kužely, kupy a 
krátké hřbety. Časté jsou vypreparované výplně sopečných komínů, žíly a lakolity, 
méně jsou přítomny povrchové denudační formy. Rozsáhlé části povrchu leží na 
křídových sedimentech. Milešovské středohoří dále dělíme na:  

a) Kostomlatské středohoří, které představuje nejvyšší část Českého 
středohoří. Typickými útvary jsou tu vypreparované znělcové a trachytové lakolity.  
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b) Teplické středohoří, které má mírně zvlněný povrch na reliktech lávových 
příkrovů v nadmořské výšce 300 – 350 m. Typické jsou nepříliš výrazné vrchy.  

c) Bořeňské středohoří, které se rozprostírá západně od Kostomlatského 
středohoří a představuje přechodný reliéf mezi Kostomlatským a Teplickým 
středohořím. Nápadné jsou výrazné znělcové suky, oddělené ukloněným 
povrchem křídových a miocenních sedimentů.  

d) Ranské středohoří je odděleno od ostatních částí zhruba linií Želkovice, 
Červený Újezd a Sedlec u Mostu. Tvoří přechodný reliéf mezi Českým 
středohořím a Českou tabulí. Ostré izolované kuželovité tvary na neovulkanitech 
jsou v příkrém kontrastu s mělkým strukturně denudačním reliéfem na usazených 
křídových horninách. 

e) Velemínská kotlina – kotlinou protéká Milešovský potok, který pak dále 
pokračuje Opárenským údolím.  

f) Libčeveská kotlina – kotlinou protéká Hradecký potok. 

 
Obr.1: Mapa geomorfologického členění oblasti a členění podle obcí [17].  

Verneřické středohoří, jeho základním prvkem reliéfu je zvlněná plošina na 
destruovaných lávových příkrovech s vystupujícími vulkanickými suky. Zpestření 
poměrně jednotvárného reliéfu představují mělká údolí potoků, která se před ústím 
do hlavních toků postupně zahlubují. Verneřické středohoří můžeme dále dělit na:  
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a) Benešovské středohoří - nejsevernější část Českého středohoří se 
rozprostírá převážně na pravém břehu řeky Ploučnice. Má mírně členitý reliéf 
vrchovinného a pahorkatinného rázu.  

b) Litoměřické středohoří - rozkládá se převážně na pravém břehu Labe a 
je typické rozsáhlými zbytky tzv. předčedičového zarovnaného povrchu.  

c) Ústecké středohoří  - zaujímá severozápadní část Českého středohoří na 
levém břehu Labe, severně od Ústí nad Labem. 

Administrativně tvoří jádro okres Litoměřice a části okresů Most, Teplice, Ústí 
nad Labem, Děčín a Česká Lípa. Hranice se dají vymezit takto: Roudnice nad 
Labem, Dobříň, Bechlín, Kostomlaty pod Řípem, Ctiněves, Straškov, Vodochody, 
Mšené Lázně, Peruc, Panenský Týnec, Líšťany, Hřivice, Tuchořice, Holedeč, 
Mněcholupy, Čeradice, Libočany, Žiželice, Havraň, Most, Bílina, Braňany, 
Duchcov, Teplice, Chabařovice, Varvažov, Libouchec, Jílové, Děčín, Huntířov, 
Česká Kamenice, Kamenický Šenov, Nový Bor, Česká Lípa, Zahrádky u České 
Lípy, Kravaře, Úštěk, Liběšice, Polepy, Hošťka, Roudnice nad Labem. Osou 
území je řeka Labe [7]. 

České středohoří je jedním z pěti geomorfologických celků Podkrušnohorské 
oblasti (Chebská pánev, Sokolovská pánev, Mostecká pánev, Doupovské hory, 
České středohoří). Specifické horopisné znaky umožňují další dělení na dva 
podcelky - Verneřické a Milešovské středohoří. Hranice mezi oběma podcelky 
probíhá od Litoměřic k severozápadu, údolím Tlučenského potoka k Sebuzínu, 
odtud proti proudu Labe pod Dubický kostelík, západně do mělkého údolí 
Radejčínského potoka po jeho ústí do řeky Bíliny u Stadic, dále pak západně od 
vrchu Rovný k bývalým Lochočicím a Tuchomyšli [7]. 

Hranice s ostatními orografickými celky Krušnohorské provincie a České 
tabule jsou většinou tvořeny úpatnicemi. Výjimky jsou velmi řídké.  

Jižní okraje Českého středohoří lemují písčité slínovce, které nepatří k České 
tabuli v případech, kdy tvoří přímou součást svahů neovulkanitů. Naopak 
vulkanity, které jsou od vlastního masívu Českého středohoří odděleny pruhem 
křídových sedimentů různé šíře, považujeme za tzv. exoty v sousedních 
orografických celcích. Patří sem například: Hazmburk, Ronov, Vlhošť, Říp aj. [7]. 

Odlišný charakter má hranice od Lužických hor. Probíhá v oblasti Polevského 
hřebene v poměrně značné nadmořské výšce.  

Celková délka Českého středohoří od jihozápadu na severovýchod je asi  

76 km. 

Oblast Českého středohoří byla v roce 1976 vyhlášena chráněnou krajinnou 
oblastí. Svou rozlohou 1063 km2 zaujímá převážnou část stejnojmenného 
geomorfologického celku. Najdeme zde 41 chráněných lokalit. 

Podloží Českého středohoří je velmi pestré. Zastoupeny jsou zde horniny 
proterozoického stáří, které můžeme porovnávat s horninami krušnohorské 
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oblasti, paleozoické horniny jsou zastoupeny permokarbonem a křídou. Z vrtů byly 
popsány granulity doprovázené serpentinizovanými peridotity, značnou část 
zaujímají plutonické horniny typu granodioritů, dioritů nebo syenitů. V menší míře 
byly zastiženy horniny, které je možné srovnávat s horninami oblastí tepelsko-
barrandienské a lužické [10]. 

Převážná část vulkanických událostí v oblasti Českého středohoří spadá do 
časového intervalu 42-16 milionů let (tzn. eocén až miocén). Vulkanické produkty 
mají obecně alkalickou bazaltovou afinitu. Intruzivní horniny přísluší do dvou 
časově se překrývajících sérií – slabě alkalická, která je prezentovaná bazanity až 
trachyty a silně alkalická, kterou prezentují olivinické nefelinity až fonolity [10]. 

Na základě mapování a studia chemických vlastností hornin byly vyčleněny 
následující formace:  

a) Spodní formace (Ústecká formace) je reprezentována lávami olivínem 
bohatých bazaltoidů a představují největší objem vulkanických hornin v celém 
Českém středohoří. Rozšířené jsou rovněž bazanitové lávy, které odpovídají 
primitivním produktům svrchního pláště. Typická je porfyrická textura s 
mikrovyrostlicemi olivínu a augitu. Jemnozrnná základní hmota obsahuje pyroxen, 
Ti-magnetit, nefelín a místy plagioklas. Jedná se o produkty ranného riftového 
stadia, stanovené stáří je v rozpětí 36 – 26 milionů let. Zcela běžná je poměrně 
silná alterace a známky intenzivního zvětrávání. Typovými lokalitami je Větruše 
nebo Střekov [10 ]. 

b) Střední formace (Děčínská formace) je tvořena převážně pyroklastiky, 
které se střídají s lávovými výlevy trachybazaltového typu s přechody do tefritů a 
basaltických trachyandezitů. Horniny mají nevýraznou porfyrickou texturu s 
vyrostlicemi augitu a hrubě zrnitou základní hmotu obsahující pyroxen, Ti-magnetit 
a plagioklas. Klastický materiál byl běžně transportován gravitačně ve formě 
sesuvů a laharů. Stáří formace je stanoveno do intervalu 31 – 25 milionů let a 
odpovídá spíše pokročilejšímu stadiu riftového vývoje. Zdrojové magma bylo 
difrencované a částečné kontaminované korovým materiálem. Typovými lokalitami 
je Jedlka nebo Chlum [10 ]. 

c) Svrchní formace (Dobrná formace) byla definována na základě několika 
lávových výlevů na pyroklastika střední formace u Dobrné nedaleko Děčína. 
Jedná se o olivínem bohaté bazaltoidy primitivního složení s nízkou diferenciací 
magmatu a minimální kontaminací korovým materiálem. Stáří je odhadováno na 
24 – 19 milionů let [10 ]. 

d) Štrbnická formace, skupina pozdně miocénních intruzív je tvořena 
vulkanickými bazaltovými žilami v uhlonosných sedimentech v okolí Bíliny a Mostu 
[10 ]. 

2.1 Vznik a vývoj Českého středohoří 
Geologický vývoj oblasti Českého středohoří je velmi složitý. Je součástí 

Českého masivu, velmi starého bloku pevninské kůry evropského kontinentu. 
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Spolu s hnědouhelnými pánvemi, dalším naším sopečným pohořím a 
Doupovskými horami, vznikalo České středohoří při styku dvou regionálně 
významných jednotek Českého masivu, odlišných geologickou stavbou a vývojem. 
Jsou to krušnohorsko- durinská oblast na severozápadě a tepelsko- barrandienská 
oblast na jihozápadě.  Zde se po ústupu křídového moře vyvinul prolom jako 
odezva na působení alpinských horotvorných pochodů. Během třetihor zde 
docházelo k vulkanické aktivitě a usazování říčních a jezerních sedimentů. Vznikly 
tak severočeské hnědouhelné pánve a obě zmíněná vulkanická pohoří. Složitý 
zlomový plán tohoto prolomu se projevuje v blokové stavbě. Tektonické pohyby 
velkého rozsahu mají za následek na několika místech odkryté hluboké podloží – 
kristalinické horniny. Sopečná činnost jako součást tvorby riftu produkovala 
značné množství vulkanického materiálu. Vznikaly tak složité komplexy vyvřelých 
hornin Doupovských hor a Českého středohoří. Již na konci třetihor, po ukončení 
sopečné činnosti, nastává období odnosu hornin, trvající až dodnes. Množství 
materiálu, které bylo od té doby odneseno, je velmi značné, v některých místech 
až několik set výškových metrů [1]. 

Též čtvrtohory výrazně ovlivnily podobu krajiny. Vznikl nejen kaňon řeky 
Labe s četnými terasami, ale usadily se i větrem váté spraše a v důsledku 
pokračujícího výzdvihu Krušných hor se do oblasti Českého středohoří dostávaly 
sedimenty výplavových kuželů. Odnosem méně odolných hornin vznikl dnešní 
kopcovitý reliéf a tam, kde byly morfologické a geologické podmínky příhodné, 
mohly vznikat gravitací podmíněné svahové pohyby [1]. 

V průběhu poslední éry přišel do krajiny člověk a začal ji přetvářet. Lidské 
zásahy se častokrát projevily negativně v dopadu na přírodu a nejednou se 
obrátily proti člověku samému [1]. 

2.1.1 Starohory 
V podloží vulkanických a sedimentárních hornin jsou v Českém středohoří 

zastoupeny metamorfované horniny a hlubinné vyvřeliny svrchnoproterozoického 
až spodnopaleozoického stáří, což znamená, že vznikly na přelomu starohor a 
prvohor.  Řadí se obvykle k tzv. krušnohorskému krystaliniku krušnohorsko – 
durynské oblasti. To je přítomno téměř pod celým Českým středohořím až po linii 
Děčín – Česká Lípa, probíhající zhruba údolím Ploučnice, kde je tzv. 
středosaským nasunutím odděleno od lugické oblasti. Na jihovýchodním okraji 
Středohoří je odděluje od tepelsko-barrandienské oblasti litoměřický zlom [1]. 

 Na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří vystupuje 
krystalinikum na povrch pouze v okolí Bíliny, v Oparenském údolí, v České bráně 
a ostrůvkovitě na dalších několika málo místech.  

Vznik krystalinika je spjat s paleozoickým variským vrásněním, kdy celá tato 
oblast prošla naposledy intenzivní metamorfní přeměnou, v závěrečné fázi 
následovanou intruzemi granitoidních těles. Po rychlém výzdvihu a hluboké erozi 
byl již v průběhu svrchního paleozoika povrch krystalinika v místech depresí zčásti 
pokryt pevninskými sedimenty a produkty ryolitového vulkanismu. Během křídy 
byly postupně překryty platformami sedimenty i ty nejvyšší elevace krystalinika, 
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které pak obnažila eroze teprve po výzdvihu koncem terciéru a kvartéru při 
zahlubování koryta Labe [1,14]. 

Potvrzení o stavbě této jednotky pod Středohořím poskytují úlomky hornin, 
které se objevují v přívodních drahách vulkánů, a údaje z hlubokých vrtů. Povrch 
krystalinika, skrytý v hloubce pod mladšími horninami, je velmi členitý. Jeho 
nejnižší známá úroveň je 1 230 m pod hladinou moře. Ta byla zjištěna v podloží 
permokarbonských sedimentů vrtem u Volfartic. Nejvyšší úroveň je dána 
výchozem rul na kótě 487 m u Milešova, což ukazuje výškový rozdíl větší než 1 
700 m. Značná část krušnohorského krystalinika v podloží Českého středohoří je 
srovnatelná s krystalinikem východní části Krušných hor. Je to relativně monotónní 
komplex, tvořený většinou středně zrnitými muskovit – biotitickými typy ortorul a 
zčásti i pararul a migmatitů. Horninové složení: středně zrnité muskoviticko-
biotitické typy ortorul, částečně pararul a migmatitů [1,14]. 

Zajímavé je složení krystalinika v jihozápadní části Středohoří, kde jsou mezi 
Třebenicemi a Měrunicemi zastoupeny v podloží granulity. V podloží se zde 
nacházejí tělesa ultrabazických, neboli silně zásaditých hornin – tzv. peridotitů, 
které jsou matečnou horninou pyropu, nazývaného též českým granátem. 
Čedičové magma, které tyto horniny při explozi prorazilo, jejich úlomky, v podobě 
xenolitů, vyneslo k povrchu. Jedná se o nejproslulejší český polodrahokam [1,14]. 

 

2.1.2 Prvohory 
Jedná se o pouze menší výskyty hornin tohoto stáří, které jsou denudačními 

zbytky původně rozsáhlejšího pokryvu. Leží v přechodné zóně mezi 
svrchnopalezoickými oblastmi středočeskou, lugickou a krušnohorskou, které do 
ní zasahují jen okrajově. Sedimentární horniny jsou říčního i jezerního původu, 
tvořené slepenci a arkózovitými pískovci, respektive jemnozrnnými pískovci a 
prachovito – jílovitými sedimenty. Z těchto hornin vystupují na povrch pouze 
hrubozrnné slepence v Oparenském údolí.  Produktem kyselého vulkanismu v 
karbonu jsou ryolitové tufy. Těleso teplického ryolitu je pod sedimentární výplní 
severočeské pánve a zasahuje k údolí Bíliny. Jedná se o hluboce erodovaný 
zbytek kaldery, která byla hlavním centrem ryolitového vulkanismu v Českém 
masivu. Výchozy ryolitových tufů v Oparenském údolí jsou samostatným 
výskytem. Pod křídovými horninami pokračují jihozápadně od Lovosic přes 
Třebívlice do okolí Třtěna. V okolí litoměřického zlomu došlo k jejich rozlámání na 
bloky [1,14]. 

Pod severovýchodním okrajem Českého středohoří byla hlubokými vrty 
objevena v podloží křídy českokamenická svrchnopaleozoická sladkovodní pánev 
o rozloze přibližně 300 km2, se zjištěnou maximální mocností sedimentární výplně 
623m, která se svým vývojem poněkud liší od středočeských 
svrchnopaleozoických pánví a spíše má užší vztah k oblasti lugické [1,14]. 

Sedimenty středočeských svrchnopaleozoických sladkovodních pánví 
zasahují pouze k jihovýchodnímu okraji Českého středohoří, kde končí na 
litoměřickém zlomu. 
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2.1.3 Druhohory – Křída (stáří 225 – 70 mil. let) 
Jednou z nejvýznamnějších etap geologického vývoje Českého středohoří je 

období svrchní křídy, kdy vznikl několik set až 1000m mocný pokryv sedimentů, 
který tvoří podklad třetihorního vulkanosedimentárního komplexu. Na počátku 
svrchní křídy, asi před 97 miliony let, proniklo od severu i od jihu na Český masiv 
mělké moře, které zde existovalo 12 milionů let. Toto období se podrobněji dělí do 
několika stupňů, mezinárodně označovaných jako cenoman, turon,  coniac a 
santon. K záplavě moře došlo při výrazném celosvětovém zdvihu mořské hladiny 
v cenomanu. Zaplavena byla velká část Českého masivu, jehož povrch byl 
zarovnán předchozí dlouhodobou denudací a vznikl zde mořský bazén, nazvaný 
Česká křídová pánev. Již na začátku existence této pánve byla v cenomanu 
zaplavena téměř celá oblast nynějšího Českého středohoří. Nad hladinu moře 
vyčnívalo v okolí Teplic, Bíliny a Litoměřic jen několik malých ostrovů, tvořených 
krystalinickými horninami rulového charakteru a mladoprvohorními vulkanity 
teplického ryoitu. Tyto ostrovy pak byly úplně zaplaveny mořem během dalších 
zdvihů hladiny v turonu [1]. 

Těsně před mořskou záplavou došlo místy k uložení kontinentálních říčních 
sedimentů, vyplňujících mělká údolí v rovinatém terénu. Tyto uloženiny jsou spolu 
s cenomanskými mořskými uloženinami v místním dělení sedimentární výplně 
české křídové pánve nazývány perucko- korycanské souvrství. Souvrství dosahuje 
mocnosti nejvýše 70-90m a je tvořeno převážně pískovci, méně slepenci a jílovci, 
popřípadě slojkou uhelných jílovců. Křídové říční uloženiny nejsou v této oblasti 
nikde přístupny přímému pozorování, známe je pouze z některých vrtů [1]. 

V turonu a coniacu se uložilo 400 až 900m mořských sedimentů 
bělohorského, jizerského, teplického a březenského souvrství, tvořených 
v jihozápadní části území téměř výhradně vápnitými jílovci, slínovci a jílovitými 
vápenci, zatímco na severovýchodě převážně pískovci. Tyto změny mocností a 
petrografického charakteru byly ovlivněny především různou rychlostí poklesávání 
mořského dna a směry přínosu hrubého, písčitého materiálu do křídové pánve [1]. 

K největšímu poklesávání docházelo v turonu v severovýchodní části území, 
kam navíc směřoval přínos písčitého materiálu z lužického ostrova. Tento ostrov, 
velký asi 7000km2, zaujímal území od dnešních Krkonoš přes Jizerské hory do 
jihovýchodní části Saska a Lužice v Německu. Ostrov byl tvořen hlavně různými 
typy žul a příbuzných hornin, které při dlouhodobém zvětrávání poskytovaly zrna 
křemene, jež jsou hlavní složkou pískovců. Písčitý materiál přinesený z lužického 
ostrova do křídové pánve byl roznášen mořskými proudy k jihovýchodu a 
jihozápadu a vytvořil písčitá tělesa, zasahující nejdále k linii Libouchec - Ústí nad 
Labem - Litoměřice. V pískovcích, nejvíce odkrytých mezi Děčínem a Českou 
Lípou, je často patrné šikmé zvrstvení, které dokládá, že při transportu písku se po 
mořském dně pohybovaly písčité čeřiny či duny o výšce až několik metrů. Dobře 
zpevněné pískovce byly dříve těženy v četných lomech jako stavební kámen, dnes 
jen ojediněle těženy a drceny na stavební písky [1]. 

Výše zmíněná linie Libouchec - Ústí nad Labem – Litoměřice je hranicí mezi 
převážně pískovcovým vývojem lužickým a oherským vývojem s převahou 
vápnitých jílovců a slínovců, místy i polohami jílovitých vápenců. Na složení 
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vápnitých jílovců až vápenců se kromě jílovité složky a křemenného prachu, 
pocházejícího z pevniny, podílejí významnou měrou i vápnité schránky mořských 
organismů. Z těchto hornin mají ekonomický význam jílovité vápence, těžené dříve 
ve velkém rozsahu v okolí Teplic a Litoměřic, zde mimo jiné v podzemních 
prostorách dolu Richard. V současnosti se vápence pro výrobu cementu a vápna 
těží v rozsáhlém povrchovém lomu u Úpohlav. Jako stavební kámen byly těženy 
pevné písčité slínovce bělohorského souvrství v okolí Loun a Velkých Žernosek[1]. 

Odlišné sedimenty vznikly v turonu při pobřeží ostrovů v okolí Teplic a Bíliny. 
Tyto sedimenty jsou tvořeny mělkovodními vápenci s drtí schránek fosilních mlžů 
a se slepenci vyplňujícími drobné kapsovité prohlubně v mořském dně pod 
skalnatým břehem [1]. 

V mladším coniacu až santonu docházelo k postupnému změlčování mořské 
pánve. V souvislosti s tím docházelo k zaplňování pánve písčitým materiálem. Ten 
tvořil především tenké polohy, které vznikly při vynášení písku z pobřeží 
odlivovými, přílivovými a bouřkovými proudy na jílovité dno pánve. V závěru 
sedimentace se uložilo v celém Českém středohoří mocné těleso písků 
s podřadnými vložkami jílovců. Písčité těleso se zachovalo v nesouvislých 
denudačních reliktech s maximální mocností 150-200m. Pískovce až písky 
obsahují často větší množství živců a kaolinické složky. V lomu u obce Merboltice 
jsou tyto pískovce odkryty v typickém vývoji, proto byly nazvány merboltické 
souvrství. Dříve byly těženy v četných lomech a pískovnách jako stavební písky. 
Písky z Dolních Zálezel byly po úpravách používány jako sklářské, brusné i 
slévárenské písky. České středohoří je jediným územím v české křídové pánvi, 
kde se merboltické souvrství zachovalo, a to díky příznivé tektonické poloze a 
překrytí vulkanosedimentárním komplexem [1]. 

Po skončení křídové sedimentace nastalo delší období, kdy byl křídový 
pokryv rozlámán podél zlomů do řady ker a kdy málo zpevněné pískovce a jílovce 
podléhaly erozi. Při následné vulkanické činnosti byly jílovité sedimenty křídového 
stáří při styku s tělesy vulkanitů tepelně přeměněny v tvrdé rohovce, například 
v údolí Labe u Roztok. Tělesa vulkanitů při svém průniku k povrchu místy 
vyzdvihla křídové sedimenty až o několik set metrů. Útržky křídových pískovců a 
jílovců, vytržené vulkanickou explozí, vyplňují sopouchy vulkánů [1]. 

2.1.4 Třetihory 
Geologický vývoj oblasti v třetihorách zanechal na území dva odlišné 

regionální celky. Je to sopečné pohoří Českého středohoří a dále sem okrajově 
zasahuje sedimentární Mostecká pánev, nazývaná též Severočeská hnědouhelná 
pánev. 

a) Předvulkanické třetihorní sedimenty 
 Před vznikem vulkanosedimentárního komplexu docházelo k odnosu 

křídových hornin. Toky, které tento materiál odnášely z oblasti, vytvořily nánosy 
písku a písku s valouny.  
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Zároveň teplé a vlhké klima přispělo k zvětrávání, místy i k prokřemenění 
původního povrchu. Vznikly tvrdé křemence. Krustu tvrdých křemenců nazýváme 
žitencké či skalické, podle obcí severně od Litoměřic anebo sluňáky, v jihozápadní 
části oblasti. 

Předvulkanické třetihorní sedimenty jsou na mapách označovány jako 
starosedelské souvrství a jsou řazeny do paleogénu – starších třetihor [1]. 

b) Pánevní sedimenty 
Usazeniny třetihorních jezer a toků, náležející k pánevní výplni, nalézáme 

přibližně v jihozápadní a západní části středohoří. Jsou to nejen výběžky 
souvislých uloženin Mostecké pánve, ale i drobnější izolované výskyty. Uhelné 
sedimenty pánve byly, a stále ještě jsou, těženy jako energetická surovina. Při 
jejich těžbě vznikají rozsáhlé vytěžené prostory a jsou ukládány velké objemy 
hlušiny. Rozsah tohoto území může sloužit jako vodítko k představě o původním 
rozsahu pánevních sedimentů. Na území Českého středohoří zasahují jen 
okrajově, proto nejsou důsledněji rozčleněny. Pouze tzv. porcelanity a terciérní 
terasy jsou z nich vyčleňovány pro jejich charakteristické znaky. Terciérní terasy 
jsou tělesa tvořená hrubozrnějšími usazeninami tehdejších toků. Jsou zachována 
pouze v drobných výskytech na Mostecku. Porcelanity jsou původně jemnozrné 
sedimenty pánevní výplně s uhelnou příměsí, u nichž vlivem eroze došlo k odkrytí 
a následnou oxidací uhelné složky k zemnímu požáru. Vysoká teplota při hoření 
vypálila zbylou hmotu sedimentu. Vznikly tak tvrdé a barevně pestré sedimenty. 
Představy o vzniku porcelanitů působením žhavých láv nejsou správné, i když 
působení sopečných výlevů mívá za následek též vznik tepelně přeměnných 
sedimentů. Porcelanity pánevní výplně bývají označovány historickým názvem 
erdbrandy. Na několika místech se těžily a s úspěchem používaly na zpevňování 
cest a jako podsypový materiál pro důlní dráhy. S omezováním těžby uhlí jejich 
význam klesá. Nejhezčí porcelanity najdeme ve stěně bývalého lomu Dobrčice, 
kde je také ponechán ukázkový profil. Ostatní pánevní uloženiny uvádíme jako 
nerozlišené sedimenty mosteckého souvrství [1,14]. 

c) Třetihorní sopečná činnost 
Mladá sopečná činnost začíná v Českém masivu na přelomu druhohor a 

třetihor, tj. asi před 60 miliony let. V té době vznikly čedičové horniny zvané 
polzenity. Sopečná činnost tehdy patrně nedosahovala původního povrchu a 
objevily se tak jen podpovrchové formy. Do Českého středohoří polzenitové žíly 
nezasahují, ale jsou již v blízkém okolí [1]. 

Vulkanosedimentární komplex Českého středohoří byl vytvořen v období 
před 40 až 16 miliony let, v době největší vulkanické aktivity. Vulkanismus je 
vázán na oherský rift, vulkanicko - tektonickou zónu, vzniklou jako odezva 
alpínských horotvorných pochodů. Hlubinný dosah porušení pevninské kůry byl 
takový, že dovolil roztaveným hmotám vystoupit na povrch. Na tomto území se tak 
stalo v průběhu třetihor, od eocénu přes oligocén až do miocénu.  V prvních 
etapách docházelo pravděpodobně k odplyňování hlubokého sopečného krbu 
podél hluboko zasahujících zlomových zón. Vznikaly přitom silně explozivní 
vulkány - maary . Jsou známy hlavně z oblastí podél litoměřického zlomu. Později 
se vytvořila deprese a bylo tak více možností pro výstup magmatu podél 
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zlomových linií až na povrch. Vznikly početné výlevy olivinických čedičů. V riftové 
depresi docházelo ke styku žhavých láv s vodním prostředím. Docházelo přitom k 
jejich přeměně a k rozpadu a vznikly tak velké objemy úlomkového materiálu. Tyto 
nesoudržné horniny byly různě přemísťovány gravitací a rozplavováním. Vznikly 
zde intravulkanické sedimenty s hojnými uhelnými a diatomovými vložkami. Tyto 
sedimenty obsahují místy rozmanitou škálu rostlinných i živočišných fosílií [1,14]. 

V další etapě vývoje vznikl složený vulkán. Tefrity a jejich tufy využily ke 
svému výstupu některé již dříve existující přívodní dráhy a také nové přívodní 
dráhy, vzniklé v souvislosti s pokračujícími tektonickými pohyby. Převládala 
produkce tufů nad méně rozsáhlými výlevy láv. Pokračovalo druhotné 
přemísťování nesoudržného materiálu. Vznikala podpovrchová tělesa čedičových 
a trachytických hornin, která vnikala do podloží i do povrchových sopečných 
produktů při průběhu obou etap vulkanické aktivity. Vznikl tak složitý sopečný 
komplex [1,14]. 

Tímto však sopečná činnost neustala.  Další tektonické pohyby měly za 
následek opětný výstup olivinických čedičových magmat. Tento důkaz máme 
zachovaný v mladších třetihorních sedimentech uhlonosného mosteckého 
souvrství, kde místy nacházíme intruze a ložní žíly čedičových hornin. Erozní 
činnost počínající koncem třetihor a pokračující dodnes však odnesla tolik 
sopečného materiálu, že případné další možné vývojové stupně již nelze 
jednoznačně charakterizovat. Koncem třetihor počíná intenzivní erozní činnost 
[1,14]. 

2.1.5 Čtvrtohory 
Období na konci třetihor a ve čvrtohorách je charakterizováno značnými 

klimatickými změnami, které se odrazily i ve vlivu na utváření dnešního vzhledu 
krajiny. Ve čtvrtohorách dochází k pravidelnému střídání chladných a teplejších 
období, tzv. dob ledových - glaciálů a dob meziledových - interglaciálů [1]. 

Osou Českého středohoří je řeka Labe. Pro České středohoří je důležitý 
zejména vývoj labského údolí, které patří k velmi významným prvkům krajiny 
severních Čech. V různých výškách se v údolí Labe zachovaly říční uloženiny z 
různých období starších čtvrtohor. Plošný rozsah říčních teras však není velký. 
Během čtvrtohor zde prohloubil tok Labe své údolí o více než 100 m [1,14]. 

V Děčíně se do Labe vlévá řeka Ploučnice. Její tok přinášel sedimenty 
z oblasti Frýdlantského výběžku, kam ve středním pleistocénu zasahovalo čelo 
kontinentálního ledovce. V ledové mase, pokrývající celou severní Evropu, byly 
transportovány valouny a balvany červených žul a porfyrů ze Skandinávie. Během 
odtávání čela ledovce při jeho ústupu, vodní toky unášely ledovcové sedimenty a 
ukládaly je v říčních terasách.  

Zvláště období přechodu chladných period v teplejší vzrostlo v řečištích 
množství tekoucí vody. S tím byl spojen transport sedimentů od písku až po velké 
balvany vulkanitů. Pokud voda dospěla do území s menším sklonem nebo 
plochým reliéfem, pak se tyto sedimenty ukládaly ve formě výplavových vějířů, 
nazývaných proluvia. Tak vznikly i granátonosné písčité akumulace v okolí 
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Podsedic a Třebívlic. Ojedinělé relikty proluviálních sedimentů jsou známy i z Ústí 
nad Labem. Vyskytují se v nich rulové valouny z Krušných hor [1,14]. 

Ve stadiálech, nejchladnějších obdobích čtvrtohor, vítr unášel velké množství 
prachu, vznikajícího zvětráváním hornin. Převládaly západní větry, proto jsou 
prachové uloženiny v nejmocnějších vrstvách zachovány na východních svazích v 
závětří vyvýšenin. Vznikly tak spraše a sprašové hlíny, jejichž vrstvy dosahují 
mocnosti i přes 20 m. Tyto tzv. eolické sedimenty bývají využívány jako cihlářské 
suroviny. Ve větší části Českého středohoří mají eolické sedimenty omezený 
rozsah, pouze ve východní části území jsou spraše a sprašové hlíny hojnější [14]. 

V chladných obdobích čtvrtohor probíhalo intenzivní mrazové zvětrávání 
hornin. Docházelo k rozpadu skalních útvarů na kamenitou a blokovou suť, která 
se sunula po příkrých svazích, jen minimálně krytých vegetací. Příkré svahy jsou 
náchylné ke gravitačním jevům - sesuvům a skalním řícením. Hlinitokamenité, 
případně kamenitoblokové svahové sedimenty se hromadily na úpatích svahů a ve 
dnech údolí, kde mohou vytvářet akumulace o mocnosti několika metrů. 
V omezené míře pokračuje tvorba hlinitokamenitých svahových sedimentů až do 
současnosti [14]. 

V blízkosti hnědouhelných dolů byly navršeny výsypky, které mohou mít 
rozsah mnoha km2 a mocnost několik desítek metrů. Mnohé výsypky jsou již 
rekultivovány a využívány pro zemědělské účely, některé z nich i pro tak náročné 
plodiny, jako je vinná réva [1]. 

2.2 Vodopis 

České středohoří patří z hlediska hustoty vodních toků k typu krajiny s 
podprůměrně vyvinutou sítí vodotečí. 

  Řeka Labe je tok I. řádu, její délka je 1 154 km, z toho u nás 370,2 km, 
povodí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Řeka Labe je osou vodních toků 
v oblasti. Její průlomové údolí začíná v České bráně u Velkých Žernosek. Erozní 
činností byla v labském koridoru vypreparována podpovrchová i hlubinná 
vulkanická tělesa, z nichž řada je maloplošně chráněna. Přítoky Labe zaostaly ve 
své erozní činnosti za erozním působením hlavního toku. Tato nevyrovnanost se 
projevuje ve výskytu peřejí a vodopádů, např. na Podlešínském a Budovském 
potoce ve Vlčí rokli, na Moravance, na Kojetickém potoce v Černé rokli u Olšinek i 
jinde.  Řeka protéká Českým středohořím v délce větší než 40 km a vytváří 
krajinný prvek mimořádné hodnoty, avšak negativně ovlivněný vysokým stupněm 
urbanizace, těžbou kamene a vzdutím střekovské zdrže, jakož i dalšími opatřeními 
pro zlepšení plavebních podmínek [14]. 

Bílina, jedná se o řeku II. řádu, její délka je 84,2 km, povodí 1 070,9 km2. 
Řeka Bílina protéká v úzkém erozním údolí pod nevýraznými vrchy Teplického 
středohoří, těsně vně hranice chráněné krajinné oblasti, s využitím koryta někdejší 
řeky Ohře. Podobný ráz má i údolí řeky Ploučnice, se zajímavým, mimořádně 
velkým sklonem na posledních 16 km od ústí do řeky Labe v Děčíně, a sice 6,4 %. 
Délka toku Ploučnice je 106,2 km, povodí 1 193,94 km2. 
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Centrální části Verneřického i Milešovského středohoří jsou odvodňovány sítí 
drobných vodotečí, které směřují k řece Labi, Bílině a Ploučnici. Jejich průtoky 
bývají rozkolísané podle ročních období a některé toky jsou pouze občasné, 
zejména v Bečovském a Chožovském středohoří a v Libčeveské kotlině. Nejvíce 
bývají dotovány z letních bouřkových lijáků. Přívalové vodoteče bývají nad 
sídelními lokalitami opatřeny protipovodňovými přehrážkami. Katastroficky působil 
v období let 1979 - 1987 zejména Jílovský potok, na kterém byla dosažena v 
uvedeném období třikrát stoletá voda [14]. 

Z větších potoků je důležitý Bobří potok, který pramení ve svahu Bukové 
hory, asi 3,5 km vzdušnou čarou na východ od Labe, přesto teče po povrchu 
ukloněné plošiny nejprve širokou údolní depresí a pak hlubokým erozním údolím 
opačným směrem, svými vodami napájí řetěz Holanských rybníků a Novozámecký 
rybník. Prostřednictvím Robečského potoka a řeky Ploučnice se teprve v Děčíně 
dostává jeho voda do řeky Labe. Z důležitějších vodních toků ústí do řeky 
Ploučnice ještě Bystrá, pramenící u Nového Oldřichova v nadmořské výšce 518 
m, výška ústí v Benešově je 182 m a Šporka, tekoucí od Kamenického Šenova po 
soutok s Ploučnicí nedaleko České Lípy, kterou kopíruje východní hranice 
chráněné krajinné oblasti České středohoří [14]. 

Na celém území chráněné krajinné oblasti České středohoří se projevuje 
citelný nedostatek vodních ploch. Z nejvýznamnějších jmenujme Žernosecké 
jezero (Píšťanské jezero), vzniklé po těžbě štěrkopísků, dále Chmelař o ploše 76 
ha (nádrž na Úštěckém potoce, sloužící jako chovný rybník), Dobroměřický rybník, 
průtočný na levém přítoku řeky Ohře, rybochovný (21,8 ha), Velký rybník u 
Karlovky, průtočný na Vrbovém potoce, rybochovný (9,0 ha, t.č.dlouhodobě 
vypuštěný) a Černý rybník (4,0 ha) jsou spíše výjimkami. V přímém dosahu těsně 
za hranicí chráněné krajinné oblasti České středohoří je ještě Lenešický rybník, 
průtočný na Hrádeckém potoce, rybochovný (72 ha) [14]. 

Dále je možné jmenovat Býčkovickou nádrž na Lučním potoce a Třebušínský 
rybník. Rybniční síť byla hustější do 19. století, během 20. století vzalo mnoho 
rybníků za své [14]. 

2.3 Hydrogeologie 
Území Českého středohoří je z vohohospodářského hlediska méně 

významné, což je podmíněno geologickou stavbou. Sopečné horniny a s nimi 
spjaté třetihorní usazeniny obsahují v kolektorech mělce vyvinutých pod povrchem 
pouze nevelké zdroje podzemních vod, které stačí jen pro malé odběry místního 
zásobování. Využití podzemních vod kolektorů hnědouhelné pánve je omezené 
špatnou kvalitou, podmíněnou především vlivem rozpouštění pyritu. Obsah těchto 
látek převyšuje kritéria pro pitnou vodu a značně omezuje možnost využití pro 
vodu užitkovou. Významné zdroje podzemní vody jsou též ve čtvrtohorních 
terasách, avšak jejich kvalita je negativně ovlivněna znečištěním řeky Labe [1]. 

Významné zdroje podzemní vody jsou v cenomanských pískovcích 
jihozápadního okraje Českého středohoří, v cenomanských, turonských i 
santonských pískovcích východní části území a na Děčínsku. V těchto horninách 
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jsou kolektory podzemní vody, které lze využít soustředěnými odběry regionálního 
významu i pro velké skupinové vodovody [1]. 

České středohoří je oblast výskytu termálních vod v pískovcích na bázi křídy, 
sahá od Teplic a Děčína na západ, po severovýchodním okolí Úštěka a Benešova 
nad Ploučnicí. Nejvýznamnějšími léčivými vodami jsou teplické termy, které se 
tvoří v ryolitu. Využívání k léčebným účelům lze datovat již od přelomu letopočtu 
vzhledem k nálezům římských mincí v Pravřídle. Druhým nejvýznamnějším 
zdrojem léčivých minerálních vod je Bílinská kyselka. 

Ve srážkovém stínu Krušných hor a Českého středohoří se rozkládá území 
perspektivní pro výskyt hořkých vod. Lze jej sledovat severně od řeky Ohře, 
v prostoru od Zaječic přes Lenešice, Třtěno a Vojnice až k Čížkovicím. Silně 
mineralizovaná sírano – hořečnatá Zaječická voda je zde jímána mělkými 
studnami a pro svůj projímavý účinek se používá při zažívacích potížích.  

Územím protéká několik řek rozdílného významu. Nejdůležitější z nich je 
řeka Labe, ostatní řeky jsou jejími přítoky. Kvalitu říční vody ovlivňují malé přítoky. 
Od 80. let se kvalita vody neustále zlepšuje. Důvodů zlepšení kvality vody je 
několik. V prvé řadě je to výstavba čistíren odpadních vod, výrazně se ale podílí i 
snížení průmyslové výroby po roce 1989, zdražení hnojiv, vhodnější režim hnojení 
a jiné. 

2.4 Flóra 
Již od dob prvních floristických výzkumů je České středohoří řazeno k 

nejatraktivnějším a k nejbohatším botanickým územím České republiky. Příčiny 
tohoto stavu lze hledat nejen v současné rozmanitosti hornin, reliéfu krajiny i v 
rozdílech v klimatu, ale i v geologické minulosti území. České středohoří se stalo 
jakousi křižovatkou rostlinných druhů, šířících se na nová stanoviště při 
dlouhodobějších změnách podnebí, ke kterým docházelo při střídání dob ledových 
a meziledových. Výhodná poloha umožnila některým druhům dokonce přečkat 
drastické podmínky ledových dob (kapradinka skalní, lomikámen trsnatý, játrovka 
Targionia hypophylla a další). Při střídání sušších nebo vlhčích teplejších období 
se sem střídavě šířily druhy ze západu (druhy atlantické) a z východu (druhy 
kontinentální). S návratem suchého období se k nám dostali vyslanci jihoruských 
stepí – kozinec bezlodyžný, koniklec otevřený a kavyly. Do dnešní doby si 
teplomilná květena v Českém středohoří zachovala převahu [14]. 

Na rozdíl od některých jiných chráněných krajinných oblastí je České 
středohoří krajinou kulturní, protože k současnému stavu vegetačního krytu přispěl 
významnou měrou také člověk. Odlesňováním získával novou půdu pro pastvu 
dobytka a pole. Zasahoval do vodního režimu budováním nebo rušením vodních 
nádrží, úpravou vodotečí, odvodňováním nebo závlahou pozemků. Pro České 
středohoří bylo typické zakládání ovocných sadů a regionálně také vinic. 
Působením člověka dostala krajina mozaikovitý ráz se střídáním lesíků, luk, 
pastvin, sadů a polí. Tím byly vytvořeny podmínky pro další zvýšení biologické 
rozmanitosti (biodiverzity) rostlinstva. Negativní dopady na biodiverzitu, projevující 
se snížením množství druhů, jsou způsobeny zejména nadměrným užíváním 
chemických prostředků, používáním těžké techniky a změnou kultur [14]. 
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Obr. 2: Celkový pohled na Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) [18].  

 

2.5 Fauna 
Fauna Českého středohoří není zdaleka tak podrobně prozkoumána jako 

flóra. To je dáno především obrovským druhovým bohatstvím zejména 
bezobratlých živočichů, z kterých mnohé druhově velmi početné skupiny se 
nacházejí teprve v počátečních stadiích poznání (např. blanokřídlý hmyz). Ještě v 
nedávné minulosti se běžně předpokládalo, že zvířena Českého středohoří se od 
přilehlých území zdaleka tolik neliší jako rostlinstvo. Tento předpoklad je možné 
uplatnit zejména u obratlovců, obdařených často velkou pohyblivostí, např. u ptáků 
a velkých savců. Specializované průzkumy posledních dvaceti let zaměřené na 
různé skupiny bezobratlých živočichů však prokázaly, že fauna Českého 
středohoří je přinejmenším stejně bohatá a jedinečná jako je tomu u flóry, a že 
mezi všemi ostatními velkoplošnými chráněnými územími České republiky v tomto 
směru zaujímá podobně výjimečné postavení jako třeba CHKO Pálava nebo 
CHKO Křivoklátsko. Příčiny tohoto stavu jsou v podstatě shodné s příčinami 
uvedenými v prvním odstavci kapitoly „Flóra“. K tomu je možné doplnit, že také 
ledové doby obohatily faunu Českého středohoří o severské, chladnomilné 
organismy, které se po následném oteplení a ústupu kontinentálního ledovce v 
tomto nízko položeném území udržely dodnes (tzv. glaciální relikty = pozůstatky 
ledových dob), a to díky existenci velmi specifických (vyhraněných) biotopů jako 
jsou např. podmrzající sutě. Ke zvláštnostem tohoto území náleží často společný 
výskyt teplomilných druhů středomořského původu a chladnomilných, ve střední 
Evropě horských druhů původu severského. Řada taxonů (druhů nebo poddruhů) 
bezobratlých živočichů je v rámci České republiky dosud známá jen z tohoto 
území, z nich některé jsou dokonce endemické, tj. pouze v Českém středohoří se 
vyskytující. Řada taxonů bezobratlých byla z Českého středohoří také popsána 
jako nových pro vědu. Po této stránce jde bezesporu o jedno z nejvýznamnějších 
území v České republice [14]. 
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Podobně jako u rostlinstva také k současnému stavu fauny Českého 
středohoří přispěl významnou měrou člověk. Odlesňováním a souběžným 
zakládáním polí, pastvin, sadů, vinic a lomů způsobil nebývalé rozšíření druhů 
původně vázaných na plošně velmi omezené přirozené bezlesí (stepi, skalní 
stepi). Na druhé straně zásahy do vodního režimu (budování zdrží a úprava břehů 
vodotečí, odvodňování), nadměrné užívání chemických prostředků v zemědělství 
a lesnictví, převádění listnatých lesů na cizorodé, především jehličnaté 
monokultury aj. vedly k často drastickému snížení biologické rozmanitosti 
(biodiverzity), spojené v některých případech i s úplným vyhynutím stenotopních 
(na jediný typ biotopu vázaných) nebo na chemismus prostředí citlivých druhů 
živočichů [14]. 

 
Obr. 3: Stepník rudý (Eresus cinnabarinus) – typická stepní fauna Rané [19].  

2.6 Chráněná krajinná oblast České středohoří  
Chráněná krajinná oblast České středohoří byla vyhlášena v roce 1976. Byla 

vyhlášena výnosem Ministerstva kultury Československé republiky č.j. 6883/1976. 
Svou rozlohou 1063 km2 zaujímá převážnou část stejnojmenného 
geomorfologického celku (1265 km2). Rozkládá se v okresech Ústí nad Labem, 
Teplice, Most, Louny, Litoměřice, Děčín a Česká Lípa. Rozprostírá se na severu 
Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Je druhou největší 
chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Jejím posláním je uchovat 
jedinečné přírodní hodnoty a krajinný ráz tohoto rozsáhlého území na severu 
Čech. Platí zde zvláštní ochrana 43 maloplošných, zvlášť chráněných území (5 
národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních 
rezervací a 18 přírodních památek). Lesnatost území je 28 %‚ přičemž porosty 
bývají mozaikovitě rozdrobeny do menších ploch. Velké lesní komplexy chybějí. 
Živočišstvo odpovídá druhovou rozmanitostí širokému spektru přirozených 
stanovišť, kterými je České středohoří známé. Pestrost geologických poměrů a 
klimatických podmínek umožňuje výskyt širokého spektra rostlinných druhů, 
včetně těch ekologicky nejnáročnějších. Je tu registrován výskyt více než 100 
zvláště chráněných taxonů v různém stupni ohrožení, které jsou součástí 
středoevropsky významných společenstev. 
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Obr. 4: Mapa EVL lokalit CHKO Českého středohoří [20].  

 

2.7 Těžba nerostných surovin, ekologie 

Krajina Českého středohoří je neúměrně zatěžována těžbou nerostů, při níž 
dochází k nevratnému poškozování a ničení reliéfu krajiny, včetně významných 
krajinných dominant. V případě Českého středohoří je přitom nutné unikátní reliéf 
považovat za jednu ze základních hodnot území. Dalšími negativními stránkami 
těžby jsou: přímé ničení lokalit výskytu ohrožených a zvlášť chráněných 
organismů, negativní ovlivňování krajiny morfologicky cizorodými útvary výsypek 
neupotřebitelných zemin a hornin, vysoká prašnost, hlučnost, vibrace, seismicita, 
úbytek lesních ploch v relativně málo lesnatém území, jakož i další problémy 
spojené s přepravou vytěžené suroviny. Lze předpokládat i ovlivnění místního 
klimatu při prolomení hřbetů ochranných masivů či při likvidaci celých kopců. [14] 

Kladnými stránkami těžby jsou odkrytí významných geologických jevů 
(problémem je zastavení těžby v potřebné fázi), dále obnažení skalních stěn a 
navrácení sukcese do iniciálního stadia - preference světlomilných rostlinných 
druhů, případně vytvoření příležitostí pro hnízdění některých druhů ptáků (v tomto 
případě působí těžba jako jisté biotechnické opatření ve směru stanovištní 
diverzifikace prostředí). Ekologicky optimální je pak využití vytěžené suroviny v 
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místních podmínkách při různých stavbách (minimalizace vnášení cizorodých 
substrátů do prostředí) [14]. 

Severní část Českého středohoří, Mostecká pánev, je typická svou těžbou 
hnědého uhlí. Na většině plochy pánve je vyvinuta hnědouhelná sloj, vzniklá z 
vrstev rašeliny, ukládaných v třetihorním močále. V současné době je uhelná sloj 
těžena pěti povrchovými lomy. Výsypky po těžbě hnědého uhlí představují 
v Mostecké pánvi důležitý krajinný prvek. Hnědé uhlí, vyskytující se 
v sedimentárních vložkách sopečného komplexu, se v minulém století těžilo 
hlubinným dobýváním. Tehdy ho považovali za velmi kvalitní díky relativně nízké 
popelnatosti, a proto bylo značně žádané. Bylo balené v pytlích a dováženo 
loděmi do Drážďan. Počátkem našeho století je hlubinná těžba postupně 
ukončována, hlavně z ekonomických důvodů. Pozůstatky jsou patrné dosud. Je 
možné najít haldy vytěženého materiálu na příkrých svazích i mnohé štoly. 
Protože však tato důlní díla nejsou zabezpečena, je nebezpečné je navštívit. 

Pro obsah stříbra se v blízkém okolí obce Roztoky již ve středověku těžilo 
jediné polymetalické zrudnění vázané na naše mladé sopečné horniny. Existuje 
zde několik štol, některé z nich vyúsťují ve sklepích rodinných domů. Naposledy 
byl proveden průzkum ložiska vyražením štoly v padesátých letech minulého 
století. Ložisko se ukázalo nerentabilní a po průzkumu zbyla částečně zasypaná 
štola a halda vytěženého materiálu [1]. 

Již mimo oblast Českého středohoří, v okolí Jílového u Děčína, byla nedávno 
ukončena těžba fluoritu z křídových pískovců. Ochrana přírody má zájem zachovat 
tento důl pro studijní účely [1]. 

České středohoří je velice významná lokalita s nalezištěm českého granátu. 
Český granát neboli pyrop patří do skupiny drahých kamenů a používá se pro 
šperkařské účely. Získává se z pyroponosných štěrků u Podsedic. Ložisko 
Podsedice je mimo chráněnné území a probíhá zde těžba již od roku 1959. Další 
dvě významná naleziště Třebívlice a Chrásťany patří do chráněného území, tudíž 
by zde byla těžba problematická a tak se zde aplikuje získávání pyropu 
povrchovým sběrem. V povrchových dolech v Podsedicích se vedle českých 
granátů nově těží i české safíry. Oba kameny jsou naprosto unikátní. 

České středohoří je tradiční oblastí těžby stavebního kamene. Čedičové, 
trachytické i ryolitové horniny jsou pro své vlastnosti k tomuto účelu velmi vhodné. 
Též některé křídové sedimenty lze použít jako stavební materiál nebo pro jeho 
výrobu. Pozůstatky po staré drobné těžbě stavebního materiálu lze nalézt téměř 
po celém území. V současnosti se těží na méně lokalitách, avšak mnohem 
intenzivněji. Polovina všech činných těžeben se nachází uvnitř chráněného 
krajinného území České středohoří. Ač sama chráněná krajinná oblast zaujímá 
2% rozlohy státu, je na jejím území produkováno kolem 8% celostátního objemu 
těžby stavebního kamene. Tento poměr se musí nutně projevit v dopadu na 
krajinu. Velké těžebny poškozují krajinné dominanty, těžba je doprovázena 
produkcí značného množství nevyužitelného odpadu, který je sypán na haldy a 
odvaly v blízkosti lomů a transport suroviny zatěžuje dopravní síť. S úspěchem se 
v některých těžebních lokalitách využívá dopravy surovin loděmi nebo po 
železnici, velká část produkce je však transportována po silnicích. 
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K těžebnám, které nejvíce poškozují krajinný charakter, patří Libochovany a 
Dobkovičky, obě situované v České bráně, a lom Obřice, který zničil kopec Vršetín 
v čelní frontě pohoří. Naopak z těžeben, které mají dopad na prostředí minimální, 
je třeba zdůraznit lom Kubo, též situovaný v České bráně. Lom Dubičná, který 
ještě před několika lety vyráběl drcené kamenivo z kvalitní suroviny, se za nových 
ekonomických podmínek přeorientoval na produkci štípaných výrobků, snížil 
objem těžby a zmenšil tak negativní dopad na okolí [1]. 

Krajinu ovlivňuje, podobně jako těžba, také stavební činnost většího rozsahu. 
Sama stavební a těžební činnost však přináší odkrytím hornin a postupujícími řezy 
horninovým prostředím možnost získání geologických informací. Bez takových 
odkryvů by porozumění geologické stavbě území bylo mnohem složitější. Mnohdy 
lidské zásahy odkryjí i geologickou pozoruhodnost takového významu, že je 
nanejvýš vhodné novou lokalitu chránit. Takové příklady přináší například bývalé 
lomy Panská skála a Zlatý vrch, které nyní patří k nejhodnotnějším chráněným 
objektům. 
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3 TĚŽBA ZNĚLCE 

3.1 Lokalita Želenice - Želenický vrch 
Želenický vrch s kótou 455m tvoří skalnatý, zčásti zalesněný homolovitý 

kopec jižně od údolí Bíliny, 1,5km jihovýchodně od Želenic, nad státní silnicí 
Teplice – Most. Těleso fonolitu má elipsovitý tvar protažený ve směru jihozápad – 
severovýchod s rozměry 650x450m. Převýšení nad základnou činí až 185m, 
z toho většinu odkrývá vysoká lomová stěna na severním svahu kopce. Těžený 
lom je se silnicí spojen vozovou cestou a provozovnou Keramost pod silnicí 
pásovou dopravou.  

Podle P. Kopeckého je fonolitové těleso Želenického vrchu typický zástupce 
masivních výplní fonolitových diadém na Mostecku. Fonolitová intruze zaplňovala 
v diatrémě dospodu se zúžující prostor hruškovitého tvaru a vznikl tzv. lopotit, 
těleso polointruzivní a poloefuzivní. Původní brekciová výplň diatrémy byla 
vyklizena. Typickým prvkem je deskovitá odlučnost periklinálně uspořádaná, 
orientovaná paralelně s povrchem tělesa. Má zpravidla horizontální průběh na 
vrcholu, na úpatí zapadají desky až vertikálně nebo obracejí centroklinálně pod 
vrchol. Platí i pro Želenický vrch.  

 
Obr. 5: Stěnový lom ve fonolitovém tělese na severním úbočí Želenického vrchu [21].  

Z geologické stavby nejbližšího okolí třeba uvést, že na východě se k fonolitu 
přimyká vyzvednutý blok ruly o rozměru ve stovkách metrů. Jinak je okolí tvořeno 
křídovými sedimenty, kterými intruze pronikla. Tvoří slínovce svrchního turonu až 
coniacu v údolí Bíliny i na jižní straně směrem ke Svinčicím. Okolí fonolitového 
tělesa je silně zasyceno fonolitovou sutí. 

Z fonolitu Želenického vrchu existuje nejvíce chemických analýz z našich 
fonolitů. Existují i dlouhodobé rozbory suroviny z těžby, získané ze stovek vzorků 
ze skláren. Výsledky ukazují velkou stálost ve skladbě a minimální variabilitu 
v kvalitě suroviny. 
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Pro horninu je typický vysoký obsah alkálií, Al2O3 a ze stopových prvků Zr, a 
naopak nízký obsah Fe2O3 a CaO, a ze stopových prvků Ba a Sr. Složení je 
možno považovat za standard, podle kterého posuzujeme ostatní lokality. 

Na ložisku jsou evidovány bilanční zásoby v kategorii C2 v celém rozsahu 
kopce. Zásoby lze rozšířit pouze pod počvu lomu, to je pod bázi 284 m. n. m..  

Jde o nejlépe známou a zatím nejkvalitnější fonolitovou surovinu u nás 
s nejvyšším obsahem alkálií a nejnižším obsahem Fe2O3 a se stálým složením 
v rámci tělesa. Zásob je zde ještě dostatek na dlouhou dobu, je však potřeba 
počítat s možností jen částečného vytěžení, vzhledem k nevhodným podmínkám 
současného lomu. V budoucnu bude třeba založit lom nový. Také se uvažovalo o 
variantě odebírání kamene z vrcholových partií, ale tento způsob těžby by byl 
příčinou postupného zničení okolního lesa, na což je třeba brát zřetel především 
proto, že sousední vrch Zlatník je státní přírodní rezervací a s Želenickým vrchem 
tvoří přirozený celek, a tím by byl značně narušen.  Po mnohých výzkumech bylo 
prokázáno, že Červený vrch je kvalitativně rovnocenný se Želenickým vcrhem a 
v případě potřeby by mohlo být toto ložisko otevřeno. 

3.2 Popis horniny 

 Fonolit je výlevná alkalická hornina zelenošedé, tmavě šedozelené a světle 
hnědé barvy s mastným leskem. Při úderu kladivem jasně zní, proto Znělec. Má 
kompaktní, pórovitou a mikrolitickou texturu a porfyrickou strukturu s afanitickou 
základní hmotou. Jedná se o horninu blízkou trachytu, od něhož se liší především 
obsahem nefelínu. Obsahuje vysoké množství alkálií 10-15%. Obsahuje vyrostlice 
sanidínu, nefelínu, egirínu a alkalického amfibolu, uzavřené v základní hmotě 
podobného složení, v níž se mohou objevovat i další foidy. Schází-li nefelín a je-li 
přítomen jiný foid, mluví se již o trachytu. Ve fonolitech se někdy objevují dutiny s 
drúzami zeolitů. Fonolitové lávy byly viskózní, a proto fonolity často vytvořily tělesa 
kupovitého (dómového) tvaru (České středohoří). 
 Znělec je používaný podobně jako živce do keramických hmot a sklářských 
kmenů, pokud u nich není rozhodující obsah barvicích kysličníků. Urychluje slinutí, 
tavení a snižuje vypalovací teplotu. 
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Obr. 6: Fonolit s dutinami vyplněnými zeolity (naleziště Mariánská skála u Ústí nad Labem) [22].  

3.3 Chemická charakteristika fonolitů 
 Klasifikace fonolitů a trachytů podle jejich chemického složení je v současné 
době nejběžnější podle TAS diagramu, to je v poměru k celkovému obsahu alkálií 
a k obsahu SiO2. Podle tohoto diagramu spadají naše horniny do těchto polí: 

a) Fonolit – tvoří pole s nejvyšším obsahem alkálií v intermediární oblasti (52,5 
- 61,0% SiO2, 11,7 – 17,0% alkálií) 

b) Alkalický trachyt a trachyt – pole kyselejší, se středním až vysokým 
obsahem alkálií (57,6 – 71,0% SiO2, 7,7 – 12,5% alkálií) 

c) Fonotefrit – pole ještě bazičtější, s nízkým až středním obsahem alkálií 
(44,6 – 52,5% SiO2, 7,2 – 11,4% alkálií) 

 Dobrým kritériem pro rozlišení horninových typů je také vzájemný poměr 
Na2O a K2O. Odlišují se dvě hlavní skupiny, a to horniny výrazně sodné, tvořící 
samostatné pole v diagramu. Odpovídají nefelinickým typům fonolitů. Skupina 
bez- nefelinických typů se dostává do oblasti v blízkosti poměru Na2O :K2O 1:1, 
většinou jen mírnou převahou Na2O a spojují se do protáhlého pole až k tefritům. 
Na straně draselného pole vystupuje menší skupina trachytů, v nichž převládají 
živce s K – složkou.  
 Pro rozdělení a posouzení lokalit je rozhodující obsah alkálií a obsah 
škodlivin, to je Fe2O3 a CaO. 

a) Horniny s obsahem alkálií 11 -15% 
 Jde o horniny s převažujícími jinými foidy nebo i bez foidů, které jsou světlé, 
mají obsah tmavých minerálů do 25%. Podle TAS diagramu patří do různých 
skupin, hlavně podle trachytu a alkalického trachytu, do spodní části pole fonolitů 
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a do pole tefrifonolitů. Podle diagramu Na2O/K2O patří do normálního nebo 
draselného pole. Obsahy Fe2O3 a CaO překračují u části hornin hodnotu 2,5%. 

b) Horniny s obsahem alkálií pod 11% 
 Jde o horniny bez nefelinu, s jinými foidy, s plagioklasem vedle alkalického 
živce a větším obsahem tmavých minerálů, většinou nad 25%. Podle TAS 
diagramu patří fonolit do pole fonotefritu a trachyandezitu. Podle poměru 
Na2O/K2O patří do normálního pole. Hodnoty Fe2O3 a CaO jsou vždy vysoké. 

c) Horniny s obsahem pod 7,5% alkálií je třeba již vyčlenit do tefritů.  

3.4 Technologie dobývání 
Technologie těžby a výroby kameniva je přímo závislá na původu 

konkrétního kameniva. Dělíme je na drcené kamenivo, těžené kamenivo a umělé 
kamenivo. Přírodní kámen se v současnosti těží převážně povrchovým způsobem, 
tj. v kamenolomech. Hlubinným způsobem se u nás v současnosti dobývá pouze 
přírodní břidlice [ 3]. 

Tvar a velikost konkrétního kamenolomu a způsob těžby kamene v něm je 
dán zejména velikostí a úložnými poměry ložiska, technickými možnostmi těžaře, 
bezpečnostními požadavky státní báňské správy a kvalitativními požadavky na 
těženou surovinu [3 ]. 
Kamenolomy se zpravidla dělí podle pozice v terénu na: 

a) stěnové – lomy, které se zakládají zpravidla v kopcovitém terénu nebo ve 
svahu, tedy nad úrovní zemského povrchu. Jsou provozně nejvýhodnější 
vzhledem k jednoduchým otvírkovým, dopravním a odvodňovacím 
poměrům [3]. 

b) jámové – lomy, které se zakládají v rovinatém terénu, kdy se ložisko 
nachází pod úrovní terénu. Velké jámové lomy, hlavně uhelné a rudné se 
také nazývají povrchovými doly [3]. 

3.4.1 Technologie těžby a úpravy znělce 
 Znělec je dobýván ve stěnových lomech jako drcené kamenivo. 
 Stěna kamenolomu je buď dobývána v celé výšce „najednou“ (v jednom řezu 
– tento případ nastává zejména u ložisek malých mocností suroviny) nebo může 
být stěna po výšce rozdělena na několik etáží - řezů. Pro organizaci těžby a 
ekonomiku těžebních prací je důležitým parametrem mocnost nevhodných, 
zpravidla nadložních hornin (hlín, navětrané horniny), které se musí před těžbou 
suroviny odstranit. Tyto polohy se označují jako skrývka [3]. 
 Znělec je od lomové stěny oddělován pomocí odstřelů, za vzniku odvalů. Při 
trhací práci není nutno, na rozdíl od těžby přírodního dekoračního kamene, brát 
ohled na neporušenost horniny, proto se používají brizantní trhaviny. V současné 
době se nejčastěji používají clonové odstřely, kdy je vrtnou soupravou vyvrtána 
linie vrtů jak v hlavě stěny (tzv. záhlavní vrty), tak při patě etáže (tzv. patní vrty) a 
vrty jsou následně nabity trhavinou. Velké kusy horniny, které by nebylo možno 
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následně upravit drcením, jsou zmenšovány buď sekundární trhací prací nebo 
dnes častěji pomocí hydraulických kladiv. Hornina z rozvalu je poté nakladači 
nebo lopatovými rypadly naložena na přepravní prostředek, nejčastěji nákladní 
automobil a dopravena k primárnímu drtiči technologické linky [3]. 
 Následující technologickou operací výroby drceného kameniva je vlastní 
drcení. Drcení přírodních hornin probíhá zpravidla ve více stupních. Konkrétní 
podoba a počet stupňů drcení vychází z charakteru a vlastností zdrobňované 
suroviny a z požadavků na vlastnosti výsledného kameniva. Při vícestupňovém 
drcení jsou jednotlivé stupně osazeny následujícími typy drtičů:  

a) první stupeň drcení – zpravidla čelisťové drtiče 
b) vyšší stupně drcení (druhý, třetí) – zpravidla kuželové, kladivové nebo 

odrazové drtiče [3]. 
Úprava suroviny se dělí: 

a) primární úprava – drcení 
b) sekundární úprava – mletí, třídění, expedice 

 Primární drtič technologické linky materiál upraví do požadované velikosti, 
čímž je připraven k převozu na další drcení. Rozdrcený materiál může být vydán 
přímým skluzem na pásový dopravník, kterým je transportován na mezideponii 
v blízkosti roštu. Seřízení čelisti drtiče se provádí na požadovanou výstupní 
zrnitost. V případě vlhkého počasí se skrápění neprovádí. Z mezideponie je 
materiál lopatovým nakladačem převážen na ocelový rošt s určitým rozměrem 
oka. Materiál propadává do násypky, ve které se po snížení prašnosti v suchém 
období pokropí vodou. Vibračním podavačem je dávkován do odrazového drtiče a 
pásovým dopravníkem transportován do vibračního třídiče. Z třídiče odchází 
nadsítná část pásovým dopravníkem zpět do násypky k opětovnému semletí, 
mezisítná část je odváděna pásovým dopravníkem do ocelového zásobníku, 
odkud je pásovým dopravníkem, dopravena do válcového mlýna a semleta. 
Odvod podsítné části z vibračního třídiče a semletého materiálu z válcového 
mlýna je odváděn pásovou dopravou do mezizásobníku. Z mezizásobníku 
přechází surovina přes podavač soustavou dopravních pasů do třídičky a dále 
pásovými dopravníky do jednotlivých sil. Ze sil je materiál vypuštěn na nákladní 
auto odběratelů nebo je vlastními auty odvážen na deponie, případně na nákladní 
rampu pro expedici vagóny Českých drah. 
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4 VYUŽITÍ ZNĚLCE 

Sklářský průmysl 
 Znělec pro sklářství se u nás těží v lokalitě Želenický vrch u Mostu. Materiál 
je tvořen alkalickým živcem, sodalitem, nefelinem, alkalickým pyroxenem a 
kolísavými příměsemi analcimu a natrolitu. Materiál je jemnozrnný a homogenní. 
Lom je v provozu od roku 1861, zásoby se odhadují na 25Mt. Pro sklářství se těží 
od roku 1927, v šedesátých letech se těžilo asi 40kt/r, v současné době sklářství 
odebírá asi 5 - 10kt/r. fonolity jsou použitelné jako tavivo a současně barvivo při 
výrobě obalového a plochého skla. 
 V severočeských sklárnách se mletý fonolit používal od 20. let našeho věku 
jako tavivo do vsázek na obalové sklo a později se začal používat i v keramické 
výrobě. Jako první byl využíván fonolit z Mariánské hory v Ústí nad Labem. Využití 
ve sklářství se k nám dostalo nejspíše z Německa, kde se fonolity pro sklářství 
těží více než 100 let. Používaly se v porýnských sklárnách již od konce 80. let 19. 
století. Těží se z lokalit Brenk v Eifelu v údolí řeky Brohl a z naleziště Fohberg – 
Kaiserstuhl v jižním Porýní. Znělec pro sklářství se vyskytuje též ve Francii, těží se 
v lokalitě Roche en Regnier. 
 Dnes se fonolit používá ve sklářství tam, kde nemusí být sklo čiré a při 
výrobě se tím nahrazuje dražší a vzácnější bílý živec a soda. Proti živci má 
podstatnou výhodu v tom, že obsahuje větší množství alkálií, což jsou prvky sodík 
a draslík. Obsah těchto prvků ve fonolitu se vyjadřuje v kysličnících sodném a 
draselném a garantuje se obsah minimálně 11 %. Vlivem alkálií se dosahuje 
tavení hmoty při nižší teplotě a tím nižší spotřebě energie. Znělce patří k poměrně 
snadno tavitelným horninám, vzorky různých znělců se začínaly otavovat již při 
1050 až 1150°C, roztékaly se při 1150 až 1200°C. ve srovnání s čedičem je 
znělcová tavenina podstatně viskosnější, nevyčeří se, a proto ji nelze odlévat. Ve 
srovnání s nefelinsyenitem znělec taje a měkne při teplotě asi o 100°C nižší. Za 
škodlivinu se považuje obsah prvku železa, které obsahují minerály zabarvující 
horninu do tmavých odstínů. Při staré technologii barvení skla se používalo 
Fe2O3, z fonolitů a MnO2, z burelu, v různém vzájemném poměru pro zelené a 
hnědé sklo. Český znělec v porovnání s evropskými znělci má nejmenší obsah 
železa. Tmavé zabarvení se přenáší i do barvy skla, což je vhodné např. pro 
výrobu lahví na pivo. Velice důležitá je vlhkost dodávaného znělce, která činní 
zhruba 2 -6 % podle počasí. Žádoucí je ale vlhkost do 2%. Vlhkost se mění 
skladováním, vlhký znělec může v zimě zmrznout v silech, což může způsobit šlíry 
ve skle. Znělec je dobře tavitelný, ale špatně drtitelný, proto požadavky na zrnitost 
nebyly zprvu tak přísné jako u ostatních surovin. Nejprve byla shoda na zrnitosti 
znělce do 2mm a u plochého skla experimentálně stanovili jako optimální zrnitost 
do 1mm. V současné době nabízí výrobce zrnitosti 0 až 0,1mm, 0 až 0,5mm a 
hrubší až do 4mm a nebo podle dohody. Pro použití ve sklářství je potřeba 
požadovat maximálně zrno 2 až 3mm a střední zrno kolem 0,5mm. Sypaná 
hmotnost se udává 1250kg/m3. 
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Keramický průmysl 
 V keramické výrobě se fonolit používá do hmoty pro výrobu obkládaček, 
dlaždic, keramické mozaiky, elektroporcelánu a hnědých barevných glazur.  
Nahrazuje živec, působí jako tavivo a má stejný význam jako ve sklářské výrobě. 
Taví se při 1150°C. Při výrobě stavební keramiky se používají fonolity díky svému 
relativně vysokému obsahu Fe2O3, tam kde se vyžaduje bílá vypalovací barva. 
 Při použití fonolitu v keramických hmotách dochází u navážky fonolitu 23 – 
26% ke snížení vypalovací teploty o 15°C a při zvýšení navážky na 30% až o 
40°C. Vzhledově jsou dlaždice při použití fonolitu velmi kvalitní. 
 Největšími odběrateli jsou Rakovnické keramické závody a Západočeské 
kaolinové a keramické závody Horní Bříza. Část produkce fonolitu určeného pro 
keramiku se vyváží do ciziny. V keramické výrobě se spotřeba za rok 1996 
pohybovala zhruba kolem 25.000 tun mletého fonolitu [13]. 
 Pro tyto účely se v republice těží fonolit mimo Želenice již jen na jediné 
lokalitě u Tachova. Surovina z tohoto ložiska ale nedosahuje kvality fonolitu ze 
Želenického vrchu [13]. 

Výroba Al2O3 
 Alkalické neovulkanity se dají využít k výrobě Al2O3 jako mezisuroviny při 
výrobě kovového hliníku. První průmyslové pokusy se získáváním Al2O3 
z nebauxitových surovin prováděli za 2. Světové války Němci v moravském 
Štramberku a v Rüdersdorfu u Berlína. Před rokem 1954 byla v Rusku zavedena 
výroba Al2O3 z nefelinických surovin. Výroba zde probíhá dodnes i s rozsáhlým 
výzkumem [12]. 
 Výroba Al2O3 z nefelinických surovin a alunitu je ruským patentem. 
Nefelínová ruda se mísí s vápencem v poměru 1:3. Na rozdíl od bauxitových 
surovin nevzniká při zpracování prakticky žádný odpad, nevýhodou je však značná 
spotřeba energie. Při výrobě Al2O3 z nefelinických surovin se získává řada 
vedlejších produktů, převyšujících objemově i váhově produkci vlastního Al2O3. 
Získává se tak portlandský cement, soda, potaš a kovové galium. Z vyvřelých 
hornin Českého masivu se pro úvahy o možnostech výroby Al2O3 hodí nejlépe 
fonolity Želenického vrchu [12]. 

 

Stavební průmysl – stavební kamenivo 
 Fonolity mají velmi dobré fyzikálně mechanické vlastnosti, zejména pevnosti, 
odolnost vůči povětrnostním vlivům a tvar zrn. Fonolity jsou masivnější než ostatní 
čedičové horniny, často s tlustě deskovitou odlučností. Jsou houževnaté a pevné a 
obtížněji se zpracovávají. Horší rozpojitelnost je příčinou menšího využití horniny. 
Podle způsobu zpracování suroviny můžeme znělec dělit na: 

a) Stavební kámen 
b) Dekorační kámen 
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c) Kamenivo 
d) Tavené znělce (odlitky) 

 Znělec je využíván jako stavební kámen a řadí se mezi tradiční surovinu 
průmyslu stavebních hmot. Znělec je nezbytným stavivem pro většinu 
inženýrských, tj. dopravních, vodních, vodohospodářských a průmyslových staveb, 
kde se používá jako posypový materiál. Nejvíce používaný je pro výstavbu 
železničních tratí a silnic. Stejně tak se využívá pro stavby pozemní. Znělec je 
využíván jako lomový kámen, v původním vytěženém stavu, nebo se dále 
upravuje, a to buď drcením a tříděním na drcené kamenivo, neboli štěrk, různých 
frakcí nebo hrubým kamenickým opracováním na hrubé kamenické výrobky. 
Vzhledem ke své deskovité odlučnosti se používá jako překlady, krycí, mostní a 
chemicky i mechanicky odolné dlažební desky. Dále se využívá jako surovina 
průmyslu tavených hornin, pro výrobu kostek, obrubníků, patníků, schodů, soklů, 
rour, žlabů, koulí do kulových mlýnů, atd. V přímořských státech se používá pro 
výstavbu a zpevňování mořských hrází.  

Dekorační kámen 
 Neovulkanity českého středohoří nebyly dosud k dekoračním účelům využity, 
s výjimkou trachytu u Valkeřic, který poskytoval broušené obklady a byl novým 
průzkumem pozitivně vyhodnocen. Perspektivní jsou fonolity na Mostecku, jež 
v partiích s barevnou kresbou, žilkováním a podobně, působí esteticky a jsou 
snadno leštitelné. U znělce pro tuto ušlechtilou výrobu se hodnotí hlavně 
blokovitost, vzhled, barevnost (kresba), leštitelnost a trvanlivost horniny. 
Blokovitost může být omezujícím faktorem především pro kamenosochařskou 
práci. 
 

Cemolit, plnivový kámen do cementové směsi  
 Cemolit byl dříve vyráběn ze znělce. Jedná se o mletý znělec, který byl 
používán jako náhrada cementu. 
 Po první světové válce vyráběla firma Rosenbeg v cementárně v 
Bohosudově tzv. Bohemia-cement, a to přimíláním páleného fonolitu do 
portlandského cementu, kde se osvědčil lépe než jiné horniny. Jeho předností bylo 
kromě vyšších pevností v tahu také schopnost většího protažení bez vzniku trhlin. 
Býval proto používán do soliditových betonů na větší plochy vozovek a podlah bez 
dilatačních spár a s dobrou odolností proti obrusu. Nevíme ale na kolik stupňů a 
jakou dobu se fonolit přepaloval a jaké množství se ho přidávalo do cementu. Z 
hmoty vyrobené tímto způsobem je složena například podlaha v pasáži Černá 
růže v Praze. Toto účelné, ale zapomenuté využití by se nám líbilo určitě na 
dálnici, kde bychom se zbavili nepříjemných pocitů při přejíždění dilatačních spár 
[13]. 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem mé práce bylo představit České středohoří jako významnou 
středoevropskou oblast. Tato krajina se u nás prezentuje jako druhá největší 
chráněná krajinná oblast České republiky, která z hlediska výskytu rozmanitých 
rostlinných a živočišných druhů i jejich společenstev patří k nejbohatším územím v 
Čechách. Chtěla bych poukázat na horninové složení Českého středohoří, které 
mu dává tak specifický vzhled. Díky svému horninovému složení je krajina 
odtěžována, následně devastována a reliéf krajiny měněn. 

Jednu z nejvýznamnějších těžebních lokalit nalezneme na severním okraji 
Českého středohoří. Jedná se o lokalitu Želenice - Želenický vrch, při jehož 
severním svahu byl v minulém století založen kamenolom na těžbu fonolitu, 
horniny známé pod českým názvem znělec. Jedná se o vysoce kvalitní surovinu 
s možností pestrého využití v průmyslu. Ve srovnání se stejnými surovinami 
v Evropě, dá se říci, že náš český znělec je stejně kvalitní, mnohdy i kvalitnější. 
Další lokality v České republice nejsou tak významné, jelikož znělec, který se tam 
nachází, zdaleka nedosahuje kvality želenického znělce, tudíž se těží pro účely 
stavebního průmyslu, jako štěrk a podsypový materiál. 
 Těžba a využítí fonolitu, z lokality Želenice, přestává být ekonomická. 
Nejprve byl znělec využíván jako stavební kámen, později jako dlažební kámen a 
štěrk. V předválečném období 2. Světové války byly provedeny pokusy a následně 
začal být znělec využíván jako tavivo a současně jako barvivo ve sklářském 
průmyslu. V současnosti se jeho používání ve sklářském průmyslu značně 
omezilo vzhledem ke změnám v technologiích. Naopak v keramickém průmyslu 
byla modernizována výrobně technologická zařízení. Byly zabudovány nové 
válečkové pece, došlo k zavedení jednožárového výpalu, zavedení výroby 
vysoceslinutých neglazovaných dlaždic a přechod na velkorozměrové obkladové 
materiály. Zvýšila se tím poptávka po energeticky úsporných surovinách, zejména 
po tavivech - fonolitech, které nahrazují živce. Dá se předpokládat, že poptávka po 
této cenné surovině bude stoupat. 
 Budoucnost těžby znělce představuje ekonomičtější provoz, který by nadále 
neničil chráněnou krajinnou oblast a nepřetvářel ji, což by mohla vyřešit nově 
vytipovaná náhradní lokalita Červený vrch u Braňan, která leží v již zdevastované 
krajině po těžbě hnědého uhlí. Jedná se o nejnadějnější lokalitu pro těžbu a 
využití, jelikož kvalitou surovina přibližně odpovídá želenickému znělci. 
 Je zde nutno apelovat na ochranu suroviny pro náročnější využití před 
pouhou výrobou drceného kameniva. Podle moderních trendů bych navrhovala 
nejefektivnější využití v nanotechnologii v podobě nanomateriálu.  Jedná se o 
výrobu kamenné vaty neboli čedičových a minerálních izolačních vláken, kdy se 
surovina roztaví do podoby lávy, která se při cestě do usazovací komory přemění 
na kapky, které se natahují a vznikají tím jemná vlákna, které se dále upravují do 
finální podoby. Kamenná vlna má vynikající tepelněizolační vlastnosti, dokonale 
tlumí hluk, je žáruvzdorná, a protože je to přírodní materiál, je šetrný k přírodě. 
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