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Anotace 

 V předloţené diplomové práci je zpracována revize lomů v oblasti 

Děčína.  Jedná se o čedičové lomy, jejich stav a provedení návrhu rekultivace 

lomu Těchlovice. První část se zabývá širšími geologickými vztahy k popisovaným 

lokalitám. Je zde obsaţena geomorfologie, geologie, hydrologie a hydrogeologie 

širšího okolí. Druhá část obsahuje regionální geomorfologii, hydrologie a 

hydrogeologie jednotlivých lokalit. Součástí jsou také data o loţiscích stavebního 

kamene a mineralogické sloţení. Obsahem práce je také historie lomů. Třetí část 

se zabývá vlivem těţby nerostných surovin na ţivotní prostředí a zahlazením  

následků těţby. Ve čtvrté části je zpracován návrh rekultivace lomu Těchlovice. 

 

Klíčová slova: 

Reliéf, geologie, geologické jednotky, morfologie, hydrologie, geografie, 

těţba, rekultivace, ţivotní prostředí. 

 

 

Summary 

This thesis decribes the review of quarries in location Děčín. There are the 

basalt quarries, their status and implementation of the draft of quarry Těchlovice. 

The first part deals with wider geologial relations of the described sites. In thesis is 

included geomorphology, geology, hydrology and hydrogeology of the wider area. 

The second part contains the regional geomorphology, hydrology and 

hydrogeology of the sites. Also includes data on deposits of building stone and 

mineralogical composition. The thesis also includes a history of qurries. The third 

part deals with the influence of mining on the environment and the erasure of the 

consequences of mining. In the fourth part contains a proposal for rehabilitation of 

quarry Těchlovice 

 

Key words: 

 Relief, geology, geologic unit, morfology, hydrology, geography, quarrying, 

recultivation, environment. 
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1.     Úvod 

 Těţba kamene se řadí mezi odvětví průmyslu, která se týkají dobývání 

přírodních zdrojů. Díky neţivé zemské přírodě můţeme čerpat zdroje nerostných 

surovin, které se utvářely po tisíciletí.  

 S těţbou ale nesouvisí jen zisk surovin potřebných pro stavbu domů, 

komunikací a dalších lidských sídel. Je důleţité brát v potaz také následky, které 

sebou těţba nese, ať uţ se jedná o těţbu povrchovou (lomy) či hlubinnou (doly). 

 Jiţ při prvotním plánování těţby kamene by se mělo poţadovat zpracování 

následné rekultivace a další vyuţití vzniklého lomu. Spousta lomů na našem 

území vznikla v dobách, kdy se na ekologii a ţivotní prostředí příliš nehledělo, a 

proto je v dnešní době o to sloţitější tuto chybu napravovat. Nelze ale říci, ţe to 

není moţné. 

 Tato diplomová práce popisuje rekognoskaci tří vybraných lomů, které se 

vyskytují v okolí města Děčín v ústeckém okrese. Jedná se o lomy Těchlovice, lom 

Dobkovice a lom Soutěsky. Při těţbě kamene by nemělo jít pouze o samotný zisk, 

ale průzkum těchto lokalit můţe také odhalit minerály, jejichţ výskyt je omezený a 

vzácný. Proto se tyto oblasti mohou stát dalším přínosným materiálem pro studium 

a další vzdělávání. 

 Pro lomy Těchlovice bude navrţena také rekultivace, která bude zahrnovat 

stabilizaci lomu a jeho následné vyuţití veřejností. 

 V dnešní době se velice často mluví o ekologii a především vlivu jakýchkoli 

činností na ţivotní prostředí. Je ale důleţité o těchto vlivech, preventivních                  

a především nápravných opatřeních nejen mluvit, ale také je aktivně prosazovat            

a konat. 
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2.     Cíle a metodika práce 

 Cílem mé diplomové práce je provést revizi lomů v oblasti Děčína. Revize 

lomů bude spočívat nejprve v popisu geologie, hydrologie a geomorfologie širšího 

okolí. Dále se budu zaobírat geologií, hydrologií, hydrogeologií a mineralogií ve 

vybraných lomech. Pro diplomovou práci jsem zvolil tři lomy v oblasti Děčína a to 

lom se zastavenou těţbou v Dobkovicích a dva lomy, kde těţba ještě probíhá, 

Soutěsky a Těchlovice. Dále také popíši historii a budoucnost těchto lomů. Mým 

hlavním cílem je navrhnout rekultivaci lomů v Těchlovicích. Cíle a metodiku jsem 

pro přehlednost shrnul do následujících bodů. 

 

Pro zpracování této práce jsem si stanovil několik dílčích cílů: 

 Zajištění a prostudování co největšího mnoţství materiálů, které se vztahují 

k dané problematice. 

 Terénní šetření s pořízením fotodokumentace. 

 Seznámení se s projektem navrhované rekultivace lomu Soutěsky. 

 Zhodnocení stavu a návrh rekultivace lomů Těchlovice. 

 Při popisu lomů popíši také mineralogické sloţení lomů. 

 

Pro dosaţení vytyčených cílů jsem zvolil tyto metody: 

 Metoda popisná. 

 Místní (vlastní) šetření. 

 Analytická metoda, která bude slouţit ke zhodnocení získaných poznatků. 

 Syntetická metoda, která shrne všechny poznatky. 
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3.     Charakteristika širší oblasti 

3.1    Reliéf zemského povrchu 

 Pojem reliéf Země (georeliéf) zahrnuje jednotky různého měřítka, různé 

taxonomické úrovně a různého stáří, které vznikají v důsledku protikladného 

působení vnitřních a vnějších geomorfologických pochodů. Vnitřní (endogenní) 

pochody vedou zejména k vytváření nerovností povrchu Země. Vnější (exogenní) 

pochody naopak směřují k zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů 

georeliéfu. Reliéf zemského povrchu souvisí s vlastnostmi hornin a jejich uloţením 

a je svrchní plochou zemské kůry. [1] [26] 

 Reliéf povrchu Země je velmi sloţitý. Při popisu je proto dělen na jednodušší 

plochy, které jsou odděleny hranami. Plochy mohou mít různý sklon, orientaci a 

vzhled. [26] 

 Řada geomorfologů soudí, ţe georeliéf je poměrně mladý. Například 

významný americký geomorfolog W.D.Thornbury (1969) v kapitole „Základní 

geomorfologické koncepce“ na str. 25 píše:“Koncepce 7:Jen velmi málo z reliéfu 

Země je starší neţ třetihory a většina není starší neţ pleistocén“. [1] 

 V průběhu svého vývoje prodělala naše planeta, v jednotlivých etapách svého 

vývoje od proterozoika, různý tektonický vývoj. Tento vývoj měl odraz ve vývoji 

georeliéfu. [1]. 

 Georeliéf Země je soubor tvarů zemského povrchu a je sloţen z velkého počtu 

různě organizovaných sloţek, které jsou navzájem spojeny bezprostředními a 

zpětnými vazbami. Současná geomorfologie proto chápe georeliéf jako systém 

středního měřítka, který tvoří součást globálního (planetárního) systému krajinné 

sféry. Georeliéf je současně plošným rozhraním mezi litosférou a pedosférou na 

straně jedné a na straně druhé plynnou atmosférou a hydrosférou. Proto tvoří část 

geografických systémů (geosystémů) krajinné sféry. [1] 

 Geosystémy jsou jednotlivé sloţky niţšího řádu georeliéfu. Geosystémy proto 

dělíme např. na tektonické, svahové, fluviální, kryogenní, eolitické, marinní  a 

další.  
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3.2    Základní geomorfologické koncepce 

 Geomorfologie patří mezi základní geografické disciplíny a studuje georeliéf 

jako jednu ze sloţek krajinné sféry. Studuje jak tvary, tak i procesy vedoucí ke 

vzniku. Geomorfologické koncepce, tzv. paradigma, se dělí do čtyř základních 

skupin. „První paradigma je uniformita, která jednoduše znamená, ţe zákony 

Newtonovy fyziky a zákony chemie kontrolovaly v minulosti průběh 

geomorfologických pochodů, stejně jako to činí v současné době. Druhé 

paradigma říká, ţe georeliéf je výsledkem vzájemného působení vnějších 

(exogenních) a vnitřních (endogenních) sil a ţe v rámci určité struktury 

(morfostruktury) je vymezený sled vývoje georeliéfu v průběhu času. Třetí 

paradigma říká, ţe interakce mezi vnějšími a vnitřními geomorfologickými pochody 

je velmi sloţitá a v historii vývoje georeliéfu se mohou vyskytnout velmi různé 

kombinace. Podle čtvrtého paradigmatu jsou geomorfologické systémy značně 

ovlivňovány prahy. Znamená to, ţe ve vývoji georeliéfu můţe dojít k náhlým 

změnám, jestliţe jsou překročeny prahové hodnoty stresu (např. při zemětřesení, 

sesouvání povodni, apod.)“(Demek, J. Obecná geomorfologie, str. 30). [1] [25] 

 Zemská kůra je sloţena z hornin a je velmi proměnlivá. Zemskou kůru lze dělit 

podle sloţení a mocnosti na pevninskou, oceánskou a přechodnou. Rozdíly mezi 

chemickým a mineralogickým sloţením se odráţejí ve vlastnostech hornin.  Tyto 

rozdíly jsou důsledkem odolnosti hornin vůči působení endogenních i exogenních 

geomorfologických pochodů. [1] 

 Kaţdý typ horniny má své vlastnosti a jak uvádí ve své knize (Demek, J. 

Obecná geomorfologie, str. 88, kapitola 3.2.2) „Jednotlivé typy hornin mají některé 

vlastnosti, jeţ určují jejich geomorfologickou hodnotu“. Krystalické horniny sloţené 

z jednoho minerálu, horniny drobnozrnné a světlejších barev jsou vůči odnosu 

odolnější. Oproti tomu horniny výlevné bazické a ultrabazické se pak při stejných 

fyzickogeografických podmínkách jeví jako méně odolné neţ kyselé výlevné 

horniny. [1] 

 V zájmové oblasti docházelo k reliéfotvorným pochodům vlivem sopečné 

činnosti. Sopečná činnost měla vliv na celou oblast Českého středohoří. „Sopečné 

pochody jsou souborem pochodů a jevů souvisejících s přemisťováním 

magmatických hmot a často téţ plynných a vodních látek ze spodních částí 
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zemské kůry a ze svrchní části zemského pláště na povrch krajiny (Geologičeskij 

slovar I, 1973, str. 123)“.  

 Sopečnou činností a sopečnými pochody označujeme všechny povrchové jevy 

magmatické aktivity. S vulkanickou činností jsou také spjaty procesy, které 

souvisejí s činností doprovodnou (sopečnými zemětřeseními, vývěry plynů, 

prameny termálních vod apod.) V širším smyslu označujeme termínem sopečné 

pochody jevy, které souvisí s magmatem jak na povrchu, tak i v hloubce zemské 

kůry.  

Magma je roztavená hmota, která vzniká v zemské kůře nebo v jejím svrchním 

plášti a po vystoupení na zemský povrch pak vytváří, po vychladnutí a ztuhnutí, 

vyvřelé horniny. Magmatická (vyvřelá) hornina je hornina, která vznikla krystalizací 

magmatu. Tyto vyvřeliny můţeme rozdělit na hlubinné, ţilné a výlevné horniny. 

Magma je převáţně alumino-silikátová tavenina. [1] [27] [28] 

 Při výronu magmatu dochází ke vzniku různých vulkanických tvarů. Vznik 

vulkanických tvarů je znázorněn na obrázku č. 1, kde je znázorněna nejen tabule 

vzniklá výlevem magmatu (vysvětlivka 1), ale také tvar klasického stratovulkánu 

(vysvětlivka 3). 

 

Obr. 1: Model vulkanických tvarů a tvarů reliéfu s nimi souvisejících (zdroj: Obecná geomorfologie, 
DEMEK, J.)  

Vysvětlivky: 1 – lávová tabule vzniklá výlevy lávy podél puklin, 2 – svědecký vrch oddělený od 
lávové tabule, 3 – stratovulkán, 4 – lávový proud ze stratovulkánu, 5 – kaldera, 6 – klenba s jádrem 
tvořený lakolitem, 7 – batolit, 8 – lakolit, 9 – pravá žíla, 10 – ložní žíla, 11 – peň, 12 – sopouch a 
čertovy zdi. 
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Pro moji diplomovou práci je důleţitá vulkanická činnost, která probíhala pod 

zemským povrchem, protoţe lokality lomů, které popisuji, jsou vytvořeny touto 

činností. Jen nemnoho kopců v této oblasti je klasickým typem sopky 

s jednoduchým kuţelem s bočními výlevy. V této lokalitě docházelo spíše 

k hlubinným výlevům magmatu a tak se zde jedná o loţiska vytvořená hlubinnými 

ţilními výlevy a výlevně vyvřelá loţiska. 

 Sopečnou činnost lze rozdělit na dva typy této činnost a to lineární a centrální 

erupci.  

 Lineární erupce - při těchto erupcích, které probíhají podél dlouhých 

a úzkých puklin, láva vytéká souběţně po délce puklin a tvoří 

vulkanické tabule, anebo dochází k erupcím, při nichţ se podél 

pukliny usazují nesouvislé sopečné vyvrţeniny. Mnoho těchto erupcí 

je spojeno s výlevy čedičů. Viskozita čedičového magmatu je nízká, 

a proto se mohou magmatické lávové proudy poměrně snadno 

rozlévat po velkém území a podél trhlin se mohou vyskytovat malé 

sopečné kuţely. [1] 

 Centrální erupce – při tomto druhu erupce vznikají sopečné kuţely a 

klenby. Tyto objekty mají buď s vrcholový kráterem, nebo jsou bez 

kráteru. Sopečné kuţely, vzniklé centrální erupcí lze pak rozdělit na 

tufové, lávové a smíšené (stratovulkány). [1] 

 Zlomy v zemské kůře mají různou hloubku a některé dosahují centra nastavení 

v zemské kůře, kde se při uvolnění tlaku mění horniny ve ţhavotekuté magma. 

Magma pak po zlomech stoupá do vyšších částí zemské kůry a můţe se tak 

dostat aţ na zemský povrch jako láva. Pokud se magma nedostane aţ k povrchu, 

vzniknou v hloubce intruzívní hlubinná tělesa. Vznik těchto těles nezbytně vyvolá 

zdviţení a deformaci nadloţí. Současně dochází v blízkosti magmatu k přeměně 

okolních hornin. Tím vzniká tzv. kontaktní dvůr, v němţ často bývají horniny 

geomorfologicky odolnější neţ horniny intruzívního tělesa. Při prostupování 

magmatu do vyšších vrstev zemské kůry dochází k otřesům zemské kůry. To se 

na povrchu projevuje zemětřesením. [1] 
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3.3    Reliéf zvrásněných hornin 

Při deformaci hornin dochází ke vzniku pánví, kleneb a nejvýznamnějších 

vrás. Vznikají tak nejrůznější vazby mezi tvarem a strukturou. 

Popis tvorby georeliéfu v některých oblastech popisuje ve své knize J. 

Demek v kapitole „Georeliéf na zvrásněných horninách“. „V některých oblastech 

tvoří antiklinály vyvýšeniny georeliéfu (např. horské hřbety) a synklinály sníţeniny 

georeliéfu (např. horská údolí). Ve většině případů však spíše neţ původní 

tektonické tvary ovlivňuje současný reliéf sklon vrstev v závislosti na tvaru 

deformací, sloţení hornin postiţených spojitými deformacemi (tzv. nepřímá 

morfostruktura). Spojité deformování hornin je často v místech největšího napětí 

doprovázeno vznikem i nespojitých deformací, takţe vzniká sloţitá vrásno-

zlomová struktura“. (Demek, J. Obecná geomorfologie, kap. 3.3.5 str. 96). [1] 

 Pánve jsou sníţené partie charakterizované negativním ohybem vrásy 

(synklinálou). Většinou mají kruhovitý nebo oválný půdorys a malý sklon. Typy 

pánví mohou být strukturní (vzniká při bočním tlaku) a synsedimentární (vzniká při 

nestejnoměrné sedimentaci. [1] [25] 

 Klenby jsou naopak partie převyšující okolní terén, charakterizované 

pozitivním ohybem vrásy (antiklinála). Jsou to oválné kupovité struktury, které 

vznikají vyklenutím hornin. Typy kleneb mohou být sedimentární (vznikají při 

bočním tlaku a jsou rychle rozrušovány), s krystalickým jádrem (hlubinný výlev) a 

exfoliační (vznikají z kleneb s krystalickým jádrem). [1] [25] 

 

3.4    Ložiska žilně výlevná 

Ţilné vyvřeliny, tvořící loţiska tohoto typu, mají na rozdíl od vyvřelin 

hlubinných pro loţiska stavebního kamene podstatně menší význam. Je to 

způsobeno jejich všeobecně malým rozšířením, neboť tvoří pouze doprovod 

tělesům hlubinných vyvřelin a vyskytují se převáţně jen v tělesech malé mocnosti 

a rozsahu. Ţilné vyvřeliny jsou vytlačovány velikým tlakem do puklin a prasklin, to 

zapříčiňuje rychlejší chladnutí magmatu (taveniny). Tím se zjemňuje struktura 

horniny takto vzniklá tělesa se nazývají pravé a loţní ţíly. [2] [28] 
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Hlavní formou loţisek tohoto typu jsou pravé nebo loţní ţíly, mocné do 

několika desítek metrů a geneticky, petrograficky a strukturně odlišné od svého 

okolí. Petrograficky jsou loţiska tohoto typu tvořena buď neštěpenými nebo 

štěpenými ţilními horninami. [2] 

Pro loţiska stavebního kamene mají praktický význam jen neštěpené ţilné 

vyvřeliny, které mají kromě nerostného sloţení i obdobné technické vlastnosti jako 

příslušné mateční hlubinné vyvřeliny. V ČR jsou ţilně vyvřelá loţiska stavebního 

kamene vázána na jádro Českého masivu. V šumavské větvi moldanubika se těţí 

biotitická ţula aţ ţulový aplit a syenitový porfyr a pouţívá se na hrubé kamenické 

výrobky. V moravské větvi se pak jedná o ţulový porfyr. [2] [28] 

3.5    Ložiska výlevně vyvřelá 

Loţiska tohoto typu mají mezi loţisky stavebního kamene mimořádné 

postavení, neboť jsou hlavní formací loţisek pro výrobu drceného kameniva jak 

počtem loţisek, tak objemem ověřených zásob a nakonec i výší roční produkce. 

V nepodstatném rozsahu jsou pak vyuţívána i pro hrubou kamenickou výrobu 

(čedičové sloupky) či jako lomový obkladový kámen.  

Tato loţiska jsou vázána na výskyty efuzivních nebo subefuzivních vyvřelin, 

které jsou obvykle rozsáhlé a homogenní. Jsou také intenzivněji rozpukána, a 

zejména u neovulkanitů, morfologicky výraznější, coţ usnadňuje jejich dobývání 

stěnovými lomy a zpracování pro drcené kamenivo. Mají také obvykle příznivější 

nerostné sloţení a strukturu, především zrnitost, a tím i příznivější technické 

vlastnosti. Výlevné horniny (díky nízké viskozitě taveniny)  dosáhly rychle 

zemského povrchu. Zde se, v podobě lávy, rozlily. Pro takto vzniklé horniny je 

typické, ţe rychle chladly a vznikly tak struktury jemnozrnné aţ sklovité. [2] [28] 

Loţiska tohoto typu se vyskytují ve formách, typických pro submarinní             

a subaerický vulkanizmus, tj. zejména v příkrovech, proudech, kupách, ţilách, 

pních a podobně. Vlastní loţisko je pak obvykle jen částí těchto těles a jeho 

omezení je dáno geologickým omezením tělesa nebo nevhodným vývojem uvnitř 

tělesa popřípadě nevhodným vývojem nadloţí. [2] 
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Na území ČR se výlevně vyvřelá loţiska vyskytují jak v Českém masivu, tak 

i v karpatské soustavě. Mají však díky svému různému stáří rozdílné geologicko-

petrologické a technické vlastnosti. [21] 

4.     Charakteristika širší oblasti 

Česká republika se řadí k zemím, které mají nejlépe prozkoumánu                      

a zdokumentovánu geologickou stavbu svého území. Tato skutečnost je dána tím, 

ţe území našeho státu bylo od nejstarších historických období osídleno národy, 

které dokázaly vyuţívat nerostného bohatství, a tím shromaţďovaly poznatky o 

jeho geologické stavbě. [1] [3] 
 

4.1    Geologické jednotky České republiky 

Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které 

jsou nedílnou součástí daleko rozsáhlejších geologických struktur, tvořících základ 

geologické stavby Evropy. Jsou to: 

Český masív 

Západní Karpaty 

Převládající geologickou jednotkou na území České republiky je Český 

masiv. Český masiv je geomorfologicky definován jako hrásťová struktura. 

Geomorfologická jednotka Českého masivu zasahuje do všech okolních zemí tj. 

Německa (Bavorsko, Pfalc, Sasko), Rakouska (Mühlviertel a Waldviertel), Polska 

(Horní a Dolní Slezsko) a na Slovensko. Zde je však většinou zakryt mesozoickým 

platformním pokryvem a jednotkami alpsko-karpatského orogenního pásma. 

Český masív náleţí k té části Evropy, která byla formována kadomskou orogenezí, 

a výrazně přetvořena variskou orogenezí. Naproti tomu Západní Karpaty jsou 

součástí pásemného pohoří, které vzniklo alpínskou orogenezí. Obě geologické 

jednotky prošly zcela odlišným vývojem, a proto se jejich stavba velmi výrazně liší. 

Český masív má blokovou stavbu a Západní Karpaty mají stavbu příkrovovou. [3] 

„Český masív představuje hrásťovou strukturu variského orogenu 

ovlivněnou alpínskou orogenezí. Na severu je Český masív omezen řadou 
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hlubinných zlomů vůči fenosarmatské platformě (stabilní území severní a východní 

Evropy budované velmi starými horninami). Nejvýznamnější zlomovou linií je 

v této oblasti oderský lineament“. [3] 

„Bloková stavba Českého masívu je výsledkem zlomové tektoniky 

kadomského, hercynského a alpínského cyklu. Hlubinné zlomy rozdělující Český 

masív nemusí být stejně staré a nemají pravděpodobně stejný hlubinný dosah“. 

Rozdělení Českého masívu je patrné na obrázku č. 2. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Bloková stavba Českého masívu  

(zdroj: http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/)  

Oblasti: 1. moravsko-slezská, 2. krušnohorská, 3. lugická, 4. středočeská, 5. hlinská zóna, 6. 
kutnohorsko-svratecká, 7.moldanubická.   

 

V období paleozoika došlo k formování území Českého masívu dvěmi 

orogenezemi, někdy také označované jako geotektonické cykly: 

 

 Kadomský, který v podstatě vytvořil původní stavbu Českého 

masívu. 

 Variský (někdy označován jako hercynský), který výrazně 

přetvořil především centrum Českého masívu. 

 

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/
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4.2    Vývoj Českého masívu 

Geologicky je v Českém masivu na území České republiky rozlišováno 

několik samostatných strukturních pater, lišících se stářím a charakterem 

tektonické konsolidace. Jsou to následující: 

 Předkadomské jednotky 

 Předhercynské jednotky 

 Jednotky konsolidované v mladším paleozoiku hercynskou orogenezí 

 Jednotky platformního pokryvu ovlivněné saxonskou orogenezí 

 Jednotky kvarterní, které jsou ovlivněné antropogenní činností 

(antropocén) 

Kaţdá z těchto jednotek má zabudovány i prvky starší stavby ale je také 

ovlivněna, alespoň okrajově, mladšími procesy. Vývoj českého masivu je dělen 

na dvě etapy a to předplatformní a platformní. [30]   

 Předplatformní etapa – vývoj do úplného skončení geotektonického cyklu 

(konec prvohor). K předplatfomním krystalinickým jednotkám                               

a zvrásněnému paleozoiku se řadí: Moldanubická oblast, kutnohorsko – 

svratecká oblast, středočeská oblast, krušnohorská oblast, lugická oblast               

a moravsko – slezská oblast. [3] [30]   

 Platformní etapa – při této etapě je jiţ celá oblast stabilní a postupně ji 

překrývají pouze další komplexy sedimentárních hornin. K platformním 

jednotkám patří: Jura, Křída, Terciér, Kvartér. [3] [30]   

 

  Pro potřebu v diplomové práci uvádím z předplatformní etapy jednoduchý 

popis jen oblastí středočeské, lugické a krušnohorské. 

 

 Středočeská oblast. 

 Nachází se prakticky mezi všemi oblastmi českého masívu. Do této oblasti se 

řadí jednotky svrchního proterozoika s diskordantně uloţeným spodním 
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paleozoikem. Středočeská oblast je od krušnohorské oddělena významným 

podkrušnohorským (litoměřickým) zlomem. [3] [30]   

 Geologická stavba této oblasti je velice sloţitá. Je tvořena řadou dílčích 

krystalinických jednotek budovaných metamorfovanými a magmatickými horninami 

a také sedimentárními horninami prostoupenými horninami vulkanickými. [3] [30]   

 

 

 

Obr. 3: Středočeská oblast (zdroj: http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/) 

 SO1 – barrandienské proterozoikum, SO2 – tepelské krystalinikum, SO3 – domažlické krystalinikum, 

SO4 – podhořanské krystalinikum, SO5 – hlinská zóna, SO6 – poličské krystalinikum, SO7 – letovické 

krystalinikum, SO8 – západočeský pluton, SO9 – západočeské bazické magmatity, SO10 – 

železnohorský pluton, SO11 – ranský masív, SO12 – barrandienské paleozoikum, SO13 – chrudimské 

paleozoikum, SO14 – tachovské krystalinikum. 

 

 Lugická oblast 

Lugická oblast je od krušnohorské také oddělena tektonicky, jako oblast 

středočeská, a to tzv. středosaským nasunutím. Toto oddělení je povrchově dobře 

zjistitelné a je pokračováním labského lineamentu. Jiţní hranice lugické oblasti je 

skryta pod platformními sedimenty české křídové tabule. Tato hranice je taktéţ 

tektonického původu a tvoří ji významné zlomové pásmo, označované jako labský 

lineament. [3] [30]   

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/
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Lugická oblast je tvořena, jako ostatní oblasti, řadou dílčích jednotek jak je 

vidět na obrázku č. 4. 

 

Obr. 4: Lugická oblast (zdroj http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/) 

 L1 – Labské břidličné pohoří, L2 – lužický pluton, L3 – krkonošsko-jizerské krystalinikum, L4 – 

orlicko-kladenské krystalinikum, L5 – novoměstské krystalinikum, L6 – zábřežské krystalinikum, L7 – 

staroměstské krystalinikum, L8 – krkonošsko-jizerský pluton a L9 – kladsko.zlatostocký masív.   

 

  Krušnohorská oblast. 

Tato oblast zahrnuje geograficky region Krušných hor a přilehlé oblasti. Na 

jihovýchodě je omezena podkrušnohorským zlomem, na severovýchodě je 

oddělena středosaským nasunutím. Také krušnohorská oblast má velmi sloţitou 

geologickou stavbu. V této oblasti jsou horniny zastoupeny velmi pestře. V centru 

se jedná především o metamorfované horniny (ruli a magmatity) a v okrajových 

jednotkách jsou horniny slaběji metamorfované (svory a fylity). [3] [30]   

 

 

 

 

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/
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Tak jako předchozí oblasti je i krušnohorská oblast rozdělena na řadu 

dílčích jednotek obrázek č. 5. 

 

Obr. 5: Krušnohorská oblast (zdroj: http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/) 

 K1 – krušnohorské krystalinikum, K2 – smrčinské krystalinikum, K3 – chebsko-dyleňské 

krystalinikum, K4 – slavkovské krystalinikum, K5 – krušnohorský pluton, K6 – vogtlandsko-saské 

paleozoikum, K7 – svatavské krystalinikum.  

Krystalinické jednotky krušnohorské oblasti prostupují také tělesa 

magmatických hornin. K nim patří:  

 Teplický paleoryolitový komplex. 

 Karlovarský pluton. 

 

4.3 Geologická a geomorfologická charakteristika zájmového   
území 

Velmi zdařilý popis geologické a morfologické charakteristiky jsem převzal 

z knihy „Labe“. Na této knize se podílela značná řada autorů a tuto pasáţ popsala 

Alena Chvátalová. 

Reliéf Českého středohoří je výslednicí třetihorní vulkanické činnosti a 

následně zvětrávacími a erozivními procesy. Vulkanický masiv středohoří je tvořen 

čedičovými horninami, dále pak horninami trachytickými a andezitickými. Údolí 

Labe mezi Střekovem a česko – německou hranicí představuje hluboký zářez do 

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/
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vulkanitů Českého středohoří a pískovců Děčínské vrchoviny. Labe je páteřnicí 

vodních toků protínající pohoří v severojiţním směru. Svou hloubkou, dosahující 

místy aţ 300 m (v pískovcové tabuli), resp. 400 m (ve Verneřickém středohoří) 

přesahuje všechna ostatní údolí v České vysočině a reprezentuje tak povrchový 

tvar, vynikající mimořádnou rozměrovou jedinečností. [4] [32] 

Existence hlubokého, v Děčínské vrchovině dokonce kaňonovitého úseku 

Labe je důsledkem dlouhodobého antecedentního zahlubování toku. Tato 

intensivní hloubková eroze, reagující na místně rozdílné kerné pohyby, započala 

jiţ v období miocénu a v průběhu staršího a středního pleistocénu byla opakovaně 

oţivována dílčími tektonickými zdvihy. Vzhledem k intenzitě antecedence se dnes 

jeví jako pravděpodobné, ţe v pleistocénu přesáhla hloubková eroze labské říční 

sítě 50 m a v průběhu kvartéru pak bylo průlomové údolí Labe prohloubeno ještě  

o více jak 100 m. [4] 

Etapovitá hloubková eroze toku byla podmíněna klimaticky a tektonicky. 

Z hlediska vlivu klimatu bylo podstatné, ţe zatímco plošinný aţ mírně zvlněný 

mladotřetihorní reliéf vznikal v podmínkách subtropického podnebí, reliéf kvarterní 

se jiţ utvářel v bezprostředním předpolí kontinentálního ledovce. Oblast Českého 

středohoří a Děčínské vrchoviny tak byla vystavena střídání velmi chladných 

glaciálů a mírně teplých interglaciálů, které znamenalo současně i střídání 

semiaridních a humidních období. V glaciálech se proto mezi morfogenetickými 

procesy prosazovala mrazová destrukce svahů a vyplňování údolí Labe říčními 

sedimenty. V teplých a zvlhlých interglaciálech pak probíhaly hlavní etapy 

hloubkové eroze. Zahlubování toku bylo spojeno s intenzivním odnosem jiţ dříve 

akumulovaných sedimentů, takţe dnešní plošný rozsah dochovaných říčních teras 

jiţ není příliš velký. [4] 

Dalším předpokladem pro vznik labského průlomu byla neogenní                     

a pleistocénní aktivita zlomových linií, umoţňující etapovitý zdvih jednotlivých 

tektonických ker. Pro vlastní formování kaňonu byla přitom rozhodující skutečnost, 

ţe studovaným územím procházejí dva vzájemně se protínající tektonické 

systémy, z hlediska důleţitosti řazené k 1. řádu. [4] 
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I přes pokračující tektonický zdvih se labský prohyb, existující ve studované 

oblasti jiţ od neogénu, udrţel. Zůstala tak zachována zóna, umoţňující po dobu 

téměř 15 miliónů let odtok ústředního toku naší říční sítě na sever. Údolí Labe tak 

přetrvalo jako hlavní erozní báze převáţné části Českého masívu a současně se 

udrţelo i jako stěţejní a jediná spojnice České tabule se Severoněmeckou níţinou 

(odtud jeho význam jako biokoridoru nejvyššího řádu). [4] 

Naznačený antecedentní vývoj údolí dal vyniknout mimořádné pestrosti 

zastoupeného geologického podloţí. Horninový základ obou protínajících území – 

na straně jedné sopečného Českého středohoří, na straně druhé pak sedimentární 

Děčínské vrchoviny – je totiţ v detailu mnohem komplikovanější neţ 

zjednodušená charakteristika naznačuje. [4] 

Jiţ na vstupu do sledovaného území (mezi Střekovem a Ústím n. L.) jsou 

díky intenzivní hloubkové erozi místy zastiţeny svrchnokřídové pískovce, odkryté 

po proříznutí čedičových lávových příkrovů v jejich podloţí. Známý je v té 

souvislosti např. opuštěný pískovcový lom na Střekově. V obdobné geologické 

pozici jsou ovšem odhaleny i další svrchnokřídové výchozy, vyskytující se 

v nemalém počtu dále po směru toku údolí. Díky takovéto pestrosti geologických 

poměrů a klimatických podmínek je zde umoţněn výskyt širokého spektra 

rostlinných ale také ţivočišních druhů. [4] [32] 

Hned v prvním zúţeném profilu, kde se Labe prořezává trachytovou intruzí 

a kde rozděluje tento původně jednotný lakolit na Mariánskou skálu a Kamenný 

vrch, jsou v areálu ústecké zoo dokumentovány kontaktně ovlivněné slínovce, do 

kterých se lakolitická intruze původně vtlačila. V dalším úseku, kde se Labe přece 

jen na okamţik více rozevírá, jsou výchozy křídových sedimentů jiţ rozsáhlejší, 

přičemţ jsou reprezentovány jak odkryvy pískovců v Krásném Březně a 

Neštěmicích, tak i odkryvy slínovců a vápenců na Skalce a v Mojţíři. Tyto 

jemnozrnné sedimenty jsou ve zdejší části labského průlomu geologicky nejstarší. 

Jejich absolutní stáří, odpovídající statigrafickému zařazení do svrchního turonu, 

dosahuje 88 mil. let. [4] 

Dále po směru toku zasahují soubory pískovců a jílovců jiţ do středních 

částí svahů. Jejich relativní výška nad údolním dnem se tak oproti předchozí části 
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údolí zvětšuje, přičemţ v nejvyšších částech odkryvů dosahuje i 250 m. 

Mimořádný účinek labské eroze, který se tímto v uvedeném úseku potvrzuje, se 

poté odráţí i v odhalení zvláštní, původně aţ hlubinné struktury u Roztok. V jejím 

případě se jedná o vzácnou, v Českém středohoří zcela ojedinělou 

podpovrchovou intruzi, činící z tohoto místa stěţejní centrum středohorského 

vulkanizmu. Jako intrudující hornina je v tomto tělese dokumentován essexit 

(hlubinný ekvivalent trachybazaltu), vypreparovány jsou však i kontaktně 

metamorfované rohovce, vytvořené na styku essexitu a původního slínovcového 

pláště. [4] 

V důsledku vysoké odolnosti vulkanitů jsou labské údolní svahy převáţně 

příkré, v úseku mezi Malým Březnem a Dobkovicemi se sklonem i nad 45°. Ještě 

na území Děčína vstupuje Labe do morfologicky jedinečné Děčínské vrchoviny, 

kterou pak přetíná hlubokým a místy i výškově asymetrickým erozním zářezem. 

Jeho hloubka se v souvislosti se silnějšími zdvihy jiţních okrajů Děčínských stěn 

směrem k severu sniţuje, takţe z počátečních více neţ ze 300 m klesá na cca 

200 m dosahovaných v závěrečném profilu u státní hranice. V oblasti Českého 

středohoří je výškový rozdíl 722 m. Nejvyšším bodem je vrchol Milešovky (837 m 

n.m.) a nejniţším bodem je dno řeky Labe ve Hřensku (115 m n.m.). [4] [32] 

Příloha  č. 1a – Geologická mapa oblasti Děčína 

   č. 1b – Vysvětlivky k mapě 

   č. 1c – Vysvětlivky k mapě 

 

4.4    Hydrologická charakteristika 

 Území českého středohoří je z vodohospodářského hlediska méně významné, 

coţ 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 postačují jen pro menší odběry místního 

zásobování. Vyuţití podzemních vod, které jsou v uhelné pánvi v horší kvalitě, je 

podmíněno především vysokým obsahem rozpouštěného pyritu. Vody proto 

obsahují vysoké koncentrace síranů, ţeleza a amonných iontů. Pro odběry 

podzemních vod jsou mnohem příznivější křídové pískovce, které obsahují vody 
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podzemní převáţně hlubšího oběhu. Významné zdroje jsou v úseku mezi Ústím 

nad Labem, Děčínem a Hřenskem. V některých případech je podzemní voda 

ovlivněna vodou povrchovou z řek, převáţně z Labe. Výskyty starších hornin jsou 

z hlediska vyuţití méně důleţité. Jejich hydrogeologický význam je ve výskytu vod 

termálních a léčivých minerálních. [5] 

 Významné zdroje, které však nezasahují do povrchových lomů, jsou 

v cenomanských pískovcích jihozápadního okraje Českého středohoří                          

a turonských, cenomanských a saxonských pískovcích ve východní části 

Děčínska. V těchto horninách jsou kolektory podzemní vody, které lze vyuţít 

soustředěnými odběry regionálního významu ale i pro velké skupinové vodovody. 

[4] 

 Na území se nachází mnoho pramenů, většinou málo vydatných. Vyskytují se 

zde také prameny suťové. 

 Územím protéká několik řek rozdílného významu. Nejdůleţitější z nich je řeka 

Labe. Ostatní řeky v této oblasti jsou jejími přítoky.  

 Sledovaný úsek reprezentuje posledních 37 km největší české řeky. Ta má 

svůj pramen v Krkonoších na Labské Louce v nadmořské výšce 1384 m a k profilu 

Hřensko (115 m n. m.) dosahuje 365 kilometrů délky resp. 51,4 tis. km2 plochy 

povodí. [4] 

 

Hydrogeologické poměry 

 Území okresu Děčín patří, z hlediska hydrografického, do dvou úmoří a to 

Severního a Baltického moře. Do Severního moře spadá podstatně větší část 

území, jen severovýchod okresu spadá do úmoří Baltického moře. Hydrografickou 

osou území je řeka Labe. Na území okresu pramení několik vodních toků jako je 

např. Bělský potok, Ostruţník, Loubský potok, Rychnovský potok a Těchlovický 

potok. Řeka Labe, z hlediska České republiky, odvádí prakticky veškerou vodu 

z území Čech. [5] 

 Hydrogeologické poměry vycházejí ze spolupůsobení celé řady faktorů. Jsou 

to především geologický vývoj a geologické poměry. Dále se do těchto poměrů dá 

započítat i biologická hodnota krajiny. Také se zde uplatňují antropogenní vlivy. 

Hydrogeologické poměry se projevují na vodních stavech vodotečí a také na 
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rozkolísanosti průtoků v těchto vodotečích. Okres Děčín má oblasti, kde jsou málo 

vydatné zdroje podzemních vod, ale také oblasti, ve kterých je vysoký stupeň 

zvodnění. Nejvýznamnější hydrogeologické struktury jsou oblasti patřící k svrchní 

křídě. [4] 

 Zvláštností děčínského okresu je to, ţe se zde vyskytují nízkoteplotní termální 

vody. 

 Zájmová oblast, z hlediska výskytu podzemních vod, náleţí do oblasti 

s mělkou vodou, která je doplňována sezónně. Je zde podstatné zastoupení 

sedimentů svrchní křídy. Cenoman aţ střední turon jsou vytvořeny v pískovcovém 

vývoji. Z hydrologického hlediska tak potom mohou plnit funkci kolektoru. Naopak 

svrchní turon aţ coniak plní úlohu vodotěsného nadloţí, protoţe jsou tvořeny ve 

vývoji jílovcovém. Vytváří tak podmínky pro vznik artézských vod. [4] 

 

Hydrogeologická rajonizace  

Zájmová oblast se dle hydrologické rajonizace (2005) řadí do rajónů 

v sedimentech svrchní křídy a to křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice (4650), 

Křída Dolního Labe – pravý břeh (4620) a Křída Dolního Labe – levý břeh (4612). 

[31]. Rozdělení je patrné z obr. č. 6. 
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Obr. 6: Výřez z přehledné mapy hydrogeologické rajonizace 2005 (zdroj: VÚV T.G.Masaryka 

Praha) 

 

4.5    Geomorfologické jednotky v oblasti 

 Oblast, kterou popisuji, spadá podle dělení vyšších geomorfologických 

jednotek do krušnohorské soustavy (subprovincie). Pro ozřejmění jak je dělení 

provedeno zde uvádím základní popis. 
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Geomorfologické členění ČR 

V tomto členění je za základní jednotku povaţován horopisný (geomorfologický) 

celek. Názvy celků jsou v naší veřejnosti nejznámější a jsou to názvy jako 

Šumava, Krkonoše, Moravskoslezské Beskydy apod. Novější členění dospělo 

k podrobnějšímu rozdělení horopisných celků na podcelky a okrsky. 22  

 

Obr. 7: Mapa vyšších geomorfologických jednotek ČSR (zdroj: Zeměpisný lexikon ČR, Hory a 

nížiny, Demek, J.)  

 

 Vyšší geomorfologické jednotky, obrázek č. 7, dělíme na Provincie, Soustava 

(subprovincie), Podsoustava, Celek, Podcelek a Okrsek. Jedná se o provincie: 

 Česká vysočina.  

 Středoevropská níţina 

 Západní Karpaty 

 Západopanonská pánev 

 

Pro mou potřebu se jedná o Českou vysočinu a ta se dále dělí na soustavy 

(subprovincie): 

 Šumavská soustava 

 Česko-moravská soustava 

 Krušnohorská soustava 
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 Krkonošsko-jesenická soustava 

 Poberounská soustava 

 Česká tabule 

 

Pro zvolenou lokalitu lomů se jedná o soustavu krušnohorskou, která je rozdělena 

na podsoustavy: 

 Krušnohorská hornatina 

 Podkrušnohorská podsoustava 

 Karlovarská vrchovina 

 

Tím se postupně dostávám k vymezené oblasti, kde se popisované lomy vyskytují. 

Podsoustava, která je pro tuto oblast stanovena se dále dělí na celky: 

 Chebská pánev 

 Sokolovská pánev 

 Doupovské hory 

 České středohoří 

 

České středohoří se dále dělí na celky: 

 Verneřické středohoří 

 Milešovské středohoří 

 

 Posledním dělením je dělení na okrsky. Pro mou práci se jedná o celek 

„Verneřické středohoří a ten je rozdělen na okrsky: 

 Benešovské středohoří 

 Markvartická kotlina 

 Litoměřické středohoří 

 Třebušínské středohoří 

 Ústecké středohoří 

 Děčínská kotlina 

        

 Tímto jsem se dostal k poslednímu dělení. Z těchto okrsků jsou pro moji práci 

důleţité okrsky IIIB-5A-a benešovské středohoří pro lom v Soutěskách, IIIB-5A-c 
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litoměřické středohoří pro lomy v Těchlovicích a IIIB-5A-e ústecké středohoří pro 

lom v Dobkovicích. 22  

4.6    Soupis revidovaných lomů 

4.6.1   Lomy v Těchlovicích 

  Těchlovické lomy se nacházejí na pravém břehu řeky Labe na říčním 

kilometru 749,8 – 750,3. Jedná je o lomy v Těchlovicích, Přední a Zadní Lhotě. 

Lom v Těchlovicích je v dnešní době stále činný. 

 

Historie a současnost lomů Těchlovice 

 První zmínky o těţbě kamene v oblasti Těchlovic se objevují v knize 

„Tichlowitz an der Elbe“ od pana Stolze, který datuje počátek těţby kamene od 

roku 1627. Popisuje se zde, ţe v Těchlovicích byly tři lomy a k drcení kamene se 

vyuţívala vodní energie z Těchlovického potoka. Jeden ze tří lomů byl na přelomu 

19. a 20. století uzavřen pro špatnou kvalitu materiálu. Ve dvou lomech těţba 

probíhala.[6]  

 Po I. Světové válce byl nejvýznamnější lom pana Hietela. Těţba zde probíhala 

odstřelem a drcení kamene se provádělo dvěma parními stroji. Z lomu se materiál 

nakládal do huntů a dopravoval se po kolejích a dopravníkovým pásem přes silnici 

na břeh řeky Labe. Ze břehu se materiál do plavidel dopravoval dřevěnými skluzy. 

Dělníci byli placeni od káry. [7]  

 Kámen, který se zde těţil, byl například pouţit při stavbě přehrady 

Hindenburgdamm. Majitelé lomů, v jejich novodobých začátcích, byli páni Hietel 

Hermann a Troster Wilhelm. Tito pánové jsou jako majitelé  zapsáni v adresní 

knize z roku 1927 na  straně   441. [8] 

 V roce 1934 je v adresní knize na straně 444 zapsán jako majitel pan Hietel 

Hermann. O panu Trosterovi v tomto roce není v adresní knize zmínka. Lom byl 

v neznámé době uzavřen a probíhalo zde tzv. kořistné dobývání. [8] 
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 V adresní knize z roku 1942 jsou na straně 122 zapsáni jako majitelé Troster 

Rudolf a zřejmě se přidalo sdruţení Beitlich-Hillbauer. V období II. Světové války 

zde pracovali zajatci.[9] 

 V roce 1947 byl lom opuštěn a byla provedena jeho likvidace. Byl vydán 

zastavovací dekret s pověřením likvidace, tu měl provést ONV v Děčíně Podmokly 

Z neověřených zpráv zde v 60. letech byl převýchovný tábor, kde pracovali 

odsouzení. Tehdejší rada města si takovouto převýchovu velice pochvalovala                  

a doporučovala tyto tábory zřídit i v ostatních lomech. [10] 

Vývoj těžby na ložisku Těchlovice 

 Dle záznamů se v loţisku Těchlovice těţilo koncem 19. století drobnými těţaři 

na vlastních pozemcích. Od roku 1946 patřilo loţisko do soukromého vlastnictví a 

po roce 1948 byl kamenolom ve vlastnictví Státní silniční správy. Od roku 1969 byl 

lom ve správě Technických sluţeb Děčín a ještě téhoţ roku byl převeden do 

vlastnictví firmy Severokámen Liberec. Severokámen Liberec zahájil rozšíření 

výroby výstavbou nové provozovny a těţba se postupně zvyšovala aţ na           

90-100 000 tisíc tun ročně. V letech 1970 aţ 1971 byl proveden výpočet zásob na 

dobývacím prostoru Přední Lhota. Výpočet provedla firma Geoindustria Praha. 

Totéţ proběhlo v roce 1979. Výpočtem byly na lokalitě Těchlovice stanoveny 

zásoby na 987 660 m3. 

 V rámci podrobného loţiskového průzkumu lokality Těchlovice byl upřesněn 

rozsah výskytu kompaktní čedičové horniny (olivínového nefelinitu). Byly také 

ověřeny technologické vlastnosti suroviny a provedeno vyčíslení zásob ověřených 

na loţisku. [11] 

 Po geologické stránce představuje loţiskový výskyt okrajovou část původně 

rozsáhlého výlevného tělesa, které je tvořeno dvěma faciálně odlišnými typy 

čedičové horniny. Základní horninou je olivínový nefelinit, který přechází ve 

zpěněnou facii olivínového analcimitu. Těleso čedičové horniny je proraţeno celou 

řadou mladších ţil, jejich horniny náleţí jednak k tmavým čedičovým horninám 

(trachybazalty) a světlým ţilným horninám (trachyty). 

 Technologicky ověřovaná loţisková výplň vykazovala dobrou odolnost proti 

nepříznivým klimatickým vlivům, měla nízkou nasákavost, pórovitost a rovněţ 
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výsledky mechanické pevnosti ukazovali na velmi pevnou horninu. Po roce 1979 

nebyl proveden jiţ ţádný průzkum. 

Příloha č. 4 – Situace lomu Těchlovice v trojrozměrném provedení [11] 

 

Hydrogeologie vlastního ložiska 

 Území je součástí komplexu neovulkanických hornin centrální části Českého 

středohoří. Vulkanity se mohou přes svou nízkou propustnost uplatňovat 

hydrogeologicky dost významně, hlavně pro své velké plošné rozšíření. Za 

příznivých okolností můţe v puklinových systémech čedičových těles nebo 

v rozsáhlejších polích čedičových sutí dojít ke vzniku pramenů o vydatnosti                     

i několika vteřinových litrů. V některých případech se mohou menší akumulace 

vody vytvořit i v hrubozrnějších a propustnějších partiích podloţních tufů nebo 

v lokálních depresích podloţního reliéfu. Tyto předpoklady lze však spíše 

uvaţovat v okrajových částech Českého středohoří, kde vulkanity vytvářejí 

rozsáhlá plošná tělesa se širokými lemy suťových polí. [20] [21] 

 

Přehled těžby v letech 1972 – 1979 

 Jako příklad mnoţství těţených materiálů v kamenolomu Těchlovice uvádím 

v tabulce mnoţství vytěţeného materiálu v letech 1972 – 1979.  
 

Tab. 1 – přehled těţby lomu Těchlovice v letech 1972 – 1979 

Roky 1972 1976 1977 1978 1979 

Celk. těţba 101 766 t 80 000 m3 110 000 t  105 000 t 110 000 t 

(zdroj: dokumentace p. Karáska)  
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 Fotodokumentace lomu v Těchlovicích a druhy materiálů, které tento lom 

produkuje v dnešní době. 

 

   

Obr. 8: Pohled na dobývací prostor lomů Těchlovice (zdroj: Mach Jiří, 2005) 

 

 

Obr. 9: Část lomu včetně pásových dopravníků (zdroj: Mach Jiří, 2005) 
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Obr. 10: Lomová stěna lomu Těchlovice (zdroj: Mach Jiří, 2005) 

 

           

 

           

Obr. 11 – 14: Produkce kameniva lomu Těchlovice (zdroj: Mach Jiří, 2005) 
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 Obr. 15: Zařízení třídírny lomu Těchlovice (zdroj:  Mach Jiří, 2005) 

 

 Vliv těţby v lomů Těchlovice se do dnešní doby minimalizoval. Nejsou zde 

prováděny odstřely a těţba zde probíhá jen mechanicky. Samozřejmě, ţe provoz 

lomu ţivotní prostředí obtěţuje zvýšenou prašností a hlukem při drcení, nakládání 

a odvozu materiálu. Z těchto důvodů, v dřívějších dobách, docházelo k mnoha 

stíţnostem na tuto situaci. Proto v roce 1999 došlo k dohodě mezi majiteli lomu            

a obcí Těchlovice o provedení úprav (příjezdová komunikace do lomu). V tomtéţ 

roce bylo také provedeno měření seismických účinků na okolní zástavbu. 

 Zpráva obsahuje účel měření, zjednodušené geologicko-morfologické poměry, 

popis odstřelu, měřená stanoviště, stanovení kritérií, pouţité přístroje, výsledky 

měření a celkové zhodnocení. 

 Účelem měření bylo ověření seismických účinků vznikající při trhacích pracích, 

posouzení jejich vlivu na okolní ohroţené objekty a případné úpravy technologie 

odstřelů vedoucí k zamezení vzniku škod na stavebních objektech. 

 Při měření byl pouţit clonový odstřel. Kritéria seismické odolnosti dotčených 

objektů byla po dohodě s objednavatelem převzata z tehdy závazných norem 

(ČSN 730040). 
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 Ve zhodnocení provedené zkoušky se uvádí, ţe „ Z výsledků měření 

uvedených na str. 6 a podrobně v přílohové části je zřejmé, ţe hodnoty uvedené 

v kapitole 7 nebyly pří 5. clonovém odstřelu překročeny“. Závěrem je moţno 

hodnotit vliv měřeného clonového odstřelu na objekty reprezentované vybranými 

měřícími stanovišti z hlediska seismických i tlakovzdušných účinků jako vyhovující 

všem dostupným kritériím [12]. 

 

4.6.2   Lom Dobkovice 

 Lom v Dobkovicích se nachází na levém břehu řeky Labe na říčním kilometru 

749,70. V tomto lomu byla jiţ činnost před více jak 50 lety zastavena. Bohuţel se 

nepodařilo o historii tohoto lomu dohledat mnoho informací. Hlavním důvodem je 

to, ţe lom byl v období II. Světové války v činnosti a veškerá dokumentace byla 

převezena do archivu v Dráţďanech, kde na konci války vše shořelo.  Jediné 

informace byly získány v Oblastním báňském úřadu v Mostě. 

 Hranice těţebního prostoru Dobkovice jsou patrny na přiloţené mapě a jsou 

vyznačeny červenou čarou obrázek č. 16. 

 

 

Obr. 16: Situační schéma těžebního prostoru Dobkovice (zdroj: archiv OBÚ Most) 
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Historie lomu Dobkovice 

 V roce 1962 byl podán návrh na stanovení dobývacího prostoru Dobkovice. O 

stanovení poţádala firma Severočeský průmysl kamene Liberec. Výměra plochy 

dobývacího prostoru, s ohledem na výsledky geologického průzkumu v mapě 

bloků zásob činila 90.037,5 m2. Loţisko leţelo na katastrálním území obce 

Dobkovice. K návrhu ke stanovení dobývacího prostoru v Dobkovicích se vyjádřila 

i rada místního národního výboru obce Dobkovice. Ta upozornila na skutečnost, 

ţe zde bude zabrána zemědělská půda v majetku místního JZD a proto bude 

nutné provést ekonomický rozbor postupného záboru pozemků určených k těţbě 

kamene. [13] 

 V roce 1965 byl národnímu podniku Severočeský průmysl kamene, Liberec 

stanoven dobývací prostor pro dobývání loţiska olivinického nefelinitu (čediče). 

 V roce 1995 byly sepsány podmínky vyuţitelnosti zásob pro přepočet zásob 

na lokalitě Dobkovice. Kvantitativně se podmínky nestanovily, protoţe zůstaly 

shodné s provedeným výpočtem zprávy geologického průzkumu z roku 1962 a to 

ve výši 5.813.640 m3.[13] 

 

Příloha č. 2a – Rozhodnutí k návrhu na stanovení DP, Odbor výstavby v ÚL 

Příloha č. 2b – Rozhodnutí k návrhu na stanovení DP, Odbor výstavby v ÚL 

 

 Taktéţ kvalitativní podmínky zůstaly beze změn. V technicko-ekonomickém 

zdůvodnění se stanovily podmínky nové. Od provedení geologického průzkumu           

v roce 1962 a následného schválení zásob KKZ se těţba na loţisku neprováděla 

z důvodu střetu zájmů s obcí Dobkovice. V té době se v obci projevovaly 

neţádoucí účinky trhacích prací blízkého kamenolomu v Těchlovicích, který je 

situován na druhém (pravém) břehu řeky Labe. Proto se podnik Severokámen 

Liberec rozhodl podniknout kroky, kterými se snaţil dobývací prostor zrušit. 

Vzhledem k trvalému nesouhlasu obce Dobkovice s prováděním těţební činnosti, 

která by přímo ohrozila obytnou zástavbu, nebylo moţné nadále povaţovat 

vypočtené zásoby jako bilanční a proto byly zásoby v plné výši převedeny do 

zásob nebilančních a bylo tam tudíţ evidováno 5.813.640 m3 stavebního kamene. 
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V tomtéţ roce Severokámen Liberec předloţil ţádost o zrušení dobývacího 

prostoru Dobkovice. [14] 

 K tomuto vydala stanovisko i CHKO České středohoří. Ve svém vyjádření 

nepoţadovala ţádné úpravy lomové stěny. Lomová stěna je pozůstatkem činnosti 

kamenolomu a se svým rozsahem a charakterem se nevymyká obdobným jevům, 

které v labském údolí probíhají spontánně (skalní řícení, sesuvy). Proto CHKO 

neţádala ţádnou úpravu a vyuţití plata záleţí jen na majiteli pozemku. [14] 

 

Klasifikace zásob na lokalitě Dobkovice 

Tab. 2  – Bilanční zásoby [13] 

 Kategorie Čísla bloků m3 nerostné suroviny 

B 1 573.362 

C1 2 561.478 

C2 3 a 4 4.678.800 

Bilanční zásoby celkem 5.678.640 

(zdroj: archiv OBÚ Most) 

 

Vyznačení ložiska Dobkovice 

 Loţisko obsahovalo uţitkovou horninu olivinický nefelinit, jemnozrnný, hodící 

se k výrobě silničního kameniva II. Jakostní třídy. Loţisko leţí na levém břehu řeky 

Labe, západně od obce Dobkovice, v těsné blízkosti ţelezniční tratě Ústí nad 

Labem – Děčín, státní silnice a obytných budov. Povrch území loţiska byl tvořen 

převáţně pastvinami tehdejšího místního JZD, pouze severní a východní část byla 

nesouvisle zalesněna, porostlá křovinami a ovocnými stromy. Dno lomu leţí ve 

výšce 153 m n.m. [13] 

 Dobývací prostor lomu včetně vyznačení zásob, na obrázku č. 17, je jedním 

z mála dokumentů, které se dochovaly a pro mou práci je poskytl archiv OBÚ 

Most. 
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Obr. 17: Dobývací prostor Dobkovice s rozmístěním zásob. (zdroj: archiv OBÚ Most) 

 

Geologické údaje o ložisku 

 Geologicky území náleţí k neovulkanické oblasti Českého středohoří. Hlavní 

surovinou loţiska je olivinický nefelinit, uloţený pravděpodobně v sopečném 

komínu s basí hluboko pod úrovní řeky Labe. Mikroskopicky lze olivinický nefelinit 

odlišit takto: ve spodní části loţiska je kompaktní a nepravidelně rozpukaný, barvy 

šedomodré, směrem k povrchu je pórovitý aţ mandlovcovitý, silně navětralý a 

rozpadavý, barvy šedočerné aţ rezavohnědé. Hornina je prostoupena drobnými 

karbonátovými ţilkami. Loţisko je charakteristické i výskytem dvou odlišných 

ţilných skupin nerostů a to monchiguitu a trachitu. Přesné zjištění rozsahu ţil 

nemohlo být průzkumem ověřeno. [13] 
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 Podloţí loţiska tvoří většinou svrchnokřídové slíny a slínovce. Nadloţí tvoří 

zvětralé a z části přemístěné tufy, svahové hlíny a sutě. Mocnost skrývky je 

proměnlivá a pohybuje se od 20 cm do 6,0 m. [13] 

 

Obr. 18: Pohled do lomu Dobkovice (zdroj: Mach Jiří, 2005) 

 

 

Obr. 19: Těžební stěna lomu Dobkovice (zdroj: Mach Jiří, 2005) 
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 V současné době vliv činnosti lomu na ţivotní prostředí v této lokalitě není 

ţádný. Důvodem je ukončení těţby v této lokalitě. Je zde vak provozována 

dřevozpracující činnost, obrázek č. 18, která však nemá významný vliv na ţivotní 

prostředí. 

 Jak bude v kapitole „Diskuze“ popsáno, lom v Dobkovicích nemá zpracován 

ţádný rekultivační projekt. Jak je vidět na obrázku č. 19, se na lomové stěně, za 

několik desítek let, uplatňuje sukcese.  

 

4.6.3   Lom Soutěsky 

 Technické údaje o lomu: lom se rozkládá na ploše 147 900 metrů čtverečních 

v katastrálním území Malá Veleň a datum stanovení je 30.12.1962. [15] 

 

Historie a současnost lomu 

 Podle dochovaných údajů byl lom v Soutěskách zaloţen v roce                        

1930 – 1933, kdy jeho majitelem byla firma Beitlich- Hilbauer z České Kamenice          

a to do roku 1940. Po roce 1945 lom převzala Státní silniční správa Děčín. Dalším 

provozovatelem lomu byl n. p. ČMPK Hradec Králové. V současné době je 

vlastníkem lomu firma Weiss s.r.o. [15] 

 Trvalá těţba probíhá v lomu Soutěsky od roku 1933. Zpočátku se jednalo 

výhradně o ruční zpracování, kdy v lomu pracovalo okolo 30 dělníků. Surovina se 

zpracovávala na štěrk, kostky a sloupky. Tyto výrobky se pouţívaly v širokém 

okolí na silnice, podezdívky, opěrné zdi a další stavby. Během II. Světové války 

byla těţba značně omezena a k jejímu opětovnému rozvoji došlo aţ v posledních 

desetiletích, kdy se čedičové sloupky a výrobky z nich staly pro svůj jedinečný 

vzhled a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům vyhledávanou surovinou 

nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, zvláště pak v Holandsku a Německu. 

V současné době je lom provozován společností Weiss spol.s.r.o. Těţba suroviny 

je prováděna výhradně bez pouţití trhavin, pouze „ryprem“. Tento způsob 

vylamování ze stěny je velmi šetrný jak k surovině, tak především k ţivotnímu 

prostředí v okolí lomu. Okolí není narušováno a zatěţováno otřesy, hlukem a 

prašností. Surovina takto získaná nemá narušenu vnitřní strukturu a výrobky tak 

mohou být pouţity pro nejnáročnější stavební a architektonické účely. [15] 
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 Systematický geologický průzkum loţiska nebyl proveden. Rámcově se 

k tomuto území vztahují výsledky vyhledávacího geologického průzkumu na 

sloupkový čedič, které se provádělo v letech 1965 – 1968, kdy byla surovina                         

i technologicky ověřována. V roce 1969 byl na loţisku proveden orientační 

průzkum v malém rozsahu pro posouzení těţebních perspektiv stávající těţby při 

uvaţovaném zahloubení lomu. Další průzkumné práce byly provedeny v roce 

1972 na základě poţadavku n. p. ČMPK Hradec Králové. [15] 

 Lom v Soutěskách se nachází na pravém břehu řeky Labe směrem na 

Benešov nad Ploučnicí asi 7 kilometrů od Děčína. Tento lom je stále činný. 

 

  

Obr.  20  - 21: Lomová stěna Soutěsky (zdroj: Mach 2010) 

 

   

Obr. 22: Lomová stěna Soutěsky (zdroj: Mach 2010) 

 Na obrázcích č. 20 – 22 je lomová stěna, kde je čedič ve spodní partii 

vykrystalizován do šestibokých sloupců. V horní partii snímku je vidět výchoz 
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přetaveného pískovce. V této partii lomu zřejmě došlo, po ukončení tektonické 

činnosti, k dalšímu výronu magmatu. To mělo za následek další přetavení jak 

čedičových sloupců, tak i pískovcového bloku. Přetavení čedičových sloupců je 

patrné na obrázku č. 23. Na obrázku č. 24 je detail přetaveného pískovce. Na 

obrázku č. 21 je jiţ detail sloupců, které jsou vlivem přetváření otočeny oproti 

ostatním sloupcům. Obrázek č. 22 zachycuje stěnu sloupců, které jsou hlavním 

artiklem lomu Soutěsky. 

                    

Obr. 23: Přetavené sloupce (zdroj: Mach 2010)      Obr. 24: Přetavený pískovec (zdroj: Mach 2010) 

 

 

Všeobecná data o ložisku 

 Podrobný průzkum loţiska čediče Soutěsky byl proveden v roce 1971. Na 

základě průzkumu byl vypracován projekt. Úkolem průzkumu bylo ověření 

geologických a úloţných poměrů v předpolí stávajícího těţeného lomu 

v Soutěskách s ohledem na rozšíření těţby. [15] 

 Těţily se zde dva typy suroviny. Jednalo se o sloupkově odlučný čedič 

vyuţívaný převáţně pro exportní dodávky a nesloupkující, deskovitě, kostkovitě aţ 

nepravidelně odlučný čedič, který se zpracovával na drcené kamenivo. 

 Hlavním těţebním artiklem je sloupkovitě odlučný čedič, jehoţ těţba probíhala 

v zájmové oblasti jiţ od konce 19. století. Zpočátku byl sloupkově odlučný čedič 

vyuţíván převáţně pro místní účely, jako výborné soklové zdivo. Jeho uplatnění 

právě vycházelo z vhodného tvarování a výbornou štípatelnost podle podélné osy 

sloupků. Později byl ve větší míře pouţíván jako materiál pro meliorační účely a 
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k výrobě dlaţebních kostek. Začátkem 20. století se tento materiál vyváţel do 

západní Evropy, zejména do Německa. [15] 

 Od roku 1964 je prováděna těţba sloupkově odlučného čediče pro exportní 

účely na stavbu mořských hrází a vlnolamů. [15] 

 Těţba sloupků probíhala poměrně jednoduchým způsobem. Loţiska byla 

otevřena stěnovými lomy a surovina byla ze stěny uvolňována clonovými nebo 

komorovými odstřely. Po odstřelu byly sloupky zpracovávány na příslušné 

rozměry. Opracování probíhalo na místě. Upravené sloupky byly pak odváţeny na 

skládku v přístavu Loubí u Děčína, odtud pak lodní dopravou na místo určení. 

Odpad vzniklý při odstřelu a opracovávání byl vyuţíván jako záhozový kámen 

nebo byl drcen na štěrk. [21] 

 Celková těţba, zejména sloupkovitého čediče, probíhala v malém rozsahu pro 

obtíţné dobývání sloupků z lomové stěny narušené cca dvanácti komorovými 

odstřely a pro velké procento odpadu v důsledku nevhodné štěpnosti sloupků                

a nepříznivého vlivu kosných puklin. Těţba zdaleka nepokrývala poţadavky 

zahraničních odběratelů [15] 

 

Geografie lomu  

 Terén v okolí loţiska je kopcovitý, členitý s poměrně velkými výškovými 

rozdíly. 

 Loţisko leţí v centrální části Českého středohoří na pravém břehu řeky 

Ploučnice která je pravostranným přítokem řeky Labe v Děčíně. Tvoří morfologicky 

výrazný hřbet příkře upadající k jihu a jihozápadu. Loţiskovou výplň představuje 

kompaktní hornina šedočerné barvy, petrograficky určená jako nefelinový bazanit 

s proměnlivým podílem analcimu a natrolitu. Vznik loţiska se předpokládá na 

období oţivení vulkanické činnosti v Českém středohoří v průběhu miocénu. 

K výstupu magmatu došlo pravděpodobně na trhlině v křídovém podloţí. Čedičové 

magma se pak rozlilo do tektonicky predisponované deprese směrem do údolí 

Ploučnice. [21] 
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 Horniny v zájmové oblasti řadíme k mladým vulkanickým horninám východního 

okraje centrální části neovulkanické oblasti Českého středohoří. 

 Jednotlivé vulkanické formy mají charakteristickou odlučnost. Zvláště typická 

je horizontálně sloupcovitá odlučnost rozsedlinových ţil, u nichţ jsou sloupce 

uloţeny kolmo na směr ţíly. Sloupcovitá odlučnost zde často vzniká kombinací 

horizontální a vertikální deskovité odlučnosti. [15] 

 Charakteristickým znakem loţiska je dokonalá sloupcovitá odlučnost. Sloupky 

dosahují průměru 15 – 30 cm, mají hladké a rovné hrany a dobrou štípatelnost 

k jejich ose. Hornina má hustě porfyrickou strukturu s ofitickou aţ granulofitickou 

strukturou základní hmoty. Obsahuje značné mnoţství vrostlic černého augitu, 

který tvoří sloupečkové krystaly vyskytující se v hornině volně nebo v drobných 

shlucích. V podstatně menší míře je zastoupen zelený olivín. V loţisku se vyskytují 

mandličky a dutinky se zeolity a jílovými nerosty velmi vzácně. [15] 

 

Geologie vlastního ložiska 

 Loţisko čediče Soutěsky představuje denudační zbytek sopečného sopouchu 

vystupujícího při jiţním okraji rozsáhlého komplexu čedičových hornin. Je 

budována čedičovými horninami bazanitového charakteru a charakteristickým 

mohutným doprovodem pyroklastik. [15] 

 Hlavní část loţiskové výplně zastiţená v celém širokém předpolí lomu je 

tvořena tufovým aglomerátem – brekcií, petrograficky označeným jako 

vitritickolitický lapilový tuf s kalcitickým tmelem. Je to hornina hnědošedé aţ světle 

šedé barvy s pestrými odstíny ţluto-zeleno-červeně zbarvených úlomků tmelených 

šedobílým kalcitickým tmelem. Pro značné technické potíţe při vrtání i vynášení 

jádra se nepodařilo projít celou mocností tufů a získat tak konkrétnější představu   

o úloţných poměrech a podloţí loţiska. [15] 

 Povrchové partie loţiska tvoří nepravidelné akumulace hlinitých balvanitých 

čedičových sutí o mocnosti aţ 10 metrů, jeţ zasahují i do svrchní části lomové 

stěny.  K výstupu magmatu došlo v počátečním období vulkanické činnosti 

v Českém středohoří v průběhu miocénu, na trhlině zhruba V-Z směru, přičemţ 

přírodní dráhu lze klást spíše do východní části loţiska, do prostoru sloupcovitě 
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odlučného čediče, podle analogie z obdobných loţisek. Čedičové magma se vylilo 

do tektonicky predisponované deprese směrem do údolí řeky Ploučnice. [15] 

 

Hydrogeologie vlastního ložiska 

 Z hydrogeologického hlediska představuje zájmové loţiskové území 

v podstatě samostatný celek charakterizovaný lokálními hydrogeologickými 

poměry bez přímého vztahu k hydrogeologii širšího okolí. [15] 

 V křídovém útvaru, který vystupuje v širším okolí loţiskového území, dochází 

v závislosti na geologicko-tektonické stavbě k vytvoření vodohospodářsky 

významných hlubokých obzorů podzemních vod. Hydrogeologická problematika je 

poměrně sloţitá vzhledem k litologické proměnlivosti zastoupených souvrství, 

především pak k tektonickým poměrům. [15] 

 V loţiskovém území, vzhledem jak k jednoduchým hydrogeologickým 

poměrům daným litologickým charakterem zastoupených hornin a jeho 

morfologickou pozicí, tak i vzhledem k rozsahu a záměru prováděného průzkumu, 

nebyly ţádné specielní hydrogeologické práce projektovány. Z tohoto důvodu je 

hydrogeologická charakteristika loţiskového území brána na základě analogie             

a zkušeností s obdobným typem loţisek. [15] 

 

Přehled těžby v letech 1971 – 1975 

 Jako příklad mnoţství těţby uvádím v tabulce mnoţství vytěţeného materiálu 

v letech 1971 – 1975. Pozdější údaje o těţbě se nepodařilo nikde získat. 
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Tab. 3 – přehled těţby lomu Soutěsky v tunách  

Materiál/roky 1971 1972 1973 1974 1975 

Štěrk 32/63 15 745 15 916 16 827  12 412,5 15 136,5 

Štěrk 63/120 19 764 24 884,5 23 805,5 16 275 14 926,5 

Štěrkodrť 0/32 13 814 12 872,5 14 726,5 13 252 10 566,5 

Zához lehký 2 137 3 916,5 6 614  22 655 7 823 

Rigol 6 503,5 7 110,5 10 599 7 279,5 8 207 

Zához export 3 427,4 365,9 0 0 0 

Sloupky export 2 575,5 2 263,8 67,5 3 187,7 1 100 

LK odpad 0 0 7 170 2 390 0 

(zdroj: složka majitele lomu) 

 

Sanace lomu 

 Pro lom Soutěsky je jiţ zpracována koncepce rekultivace po ukončení těţby, 

coţ je zhruba v roce 2030.  

 Při určování koncepce rekultivace v kamenolomu Soutěsky se vycházelo 

především ze stavu roztěţení loţiska. V partiích prudce se svaţujícího svahu není 

moţnost ţádného intenzivního obhospodařování. Vzhledem k okolní krajině je 

plánováno ponechat rekultivovanou plochu v kultuře ostatní plochy s tím, ţe 

v rámci biologické rekultivace bude na části plochy provedeno zatravnění, na další 

části osázení vhodnými dřevinami (stromy a keře). Vhodným střídáním různých 

druhů dřevin různých výšek bude vytvořena taková vertikální členitost, aby dřeviny 

v krajině netvořily jednotvárnou kulisu konstantní výšky. Pokud v budoucnu získá 

některý rekultivovaný pozemek vývojem charakter lesního půdního fondu, bude 

moţno následně poţádat o změnu kultury. [24] 

 Celá plocha kamenolomu Soutěsky plánovaná k rekultivaci byla podle 

způsobu rekultivace rozdělena do tří samostatných ploch: 
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plocha závěrných svahů lomu – převýšení těchto svahů se pohybuje v rozmezí              

1 – 70 metrů. V této svahové části je plánováno provést zatravnění a osázení 

dřevinami. [24] 

plocha plata lomu – provede se částečné zavezení nejniţších partií lomu. Tím 

bude získána rovná plocha, která můţe být v budoucnu vyuţívána pro různé účely 

podle poţadavku vlastníka. Vzhledem k tomu, ţe je tato plocha vedena jako 

ostatní plochy, můţe být vyuţita i pro výstavbu průmyslových objektů, nebo zde 

můţe být provedena biologická rekultivace na zemědělskou nebo lesní půdu. [24] 

plocha svahů odvalů – jedná se o jiţní okrajové části plochy plata, jsou svaţité             

a navazují na okolní terén. V této části je plánováno provést osázení vhodnými 

dřevinami, tím dojde jednak ke zpevnění povrchu a omezení moţnosti vytváření 

erozních rýh, a také k optickému oddělení rovné plochy plata lomu od okolních 

pozemků. [24] 

čtvrtá plocha – na této ploše však nejsou ţádná rekultivační opatření plánována, 

jsou nejvyšší části hrany lomové střeny. Ponecháním těchto skalních výstupků 

v rekultivované ploše svahu bude optické členění ještě umocněno. [24] 

 K biologické rekultivaci lomu Soutěsky budou pouţity tyto traviny, stromy             

a dřeviny:  

 kostřava červená výběţkatá – festuca rubra ssp. 

 kostřava červená trsnatá – festuca rubra ssp. 

 lipnice luční – poa pratensis 

 psineček skalní – agrostis rupestris 

 jílek vytrvalý – lolium perenne 

 dub červený – quercus rubra 

 dub letní – quercus robur 

 dub zimní – quercus petraea 

 lípa – tilia 

 jírovec – aesculus 

 habr obecný – carpinusbBetulus 

 jasan ztepilý – fraxinus betulus 

 modřín opadavý – larix decidua 

 borovice lesní – pinus silvestris 

 trnka – prunus spinosa 

 hloh – crataegus 

 šípek – rosa canina 
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 ptačí zob – ligustrum Bulhare 
 

Příloha č. 3 – Situace projektovaných rekultivačních úprav. 

 

4.7    Mineralogie revidovaných lomů 

4.7.1 Minerály lomů Těchlovice 

Natrolit – Na2(Al2Si3O10).2H2O 

Je charakteristickým minerálem dutin v bazických i alkalických efuzívech, 

ale vzniká i za jiných podmínek. Vzácně se jako primární pozdně magmatická 

sloţka vyskytuje v efuzívech s vysokým podílem vody, zejména v tzv. 

marienbergitu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem, kde je povaţován za 

zástupce nefelínu v trachytu. Z dutin terciérních čedičů pocházejí nálezy 

s pyramidálním ukončením ze Zálezel nad Labem. Z lomu Děčín – Jakuby 

pocházejí nálezy tvořící jehlice a celistvé ţilky z nefelinového tefritu. [16] 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dokonalá, 

lasturovitá; lesk – skelný, hedvábný; tvrdost 5 – 51/2; barva – bílý, ţlutý, hnědavý; 

krystalografická soustava – kosočtverečná.. [17] 

 

Obr. 25: Natrolit (bílé jehlice) -  vlastní nález (1999), lom Těchlovice  (foto Mach 2010) 

Pektolit – NaCa2H(Si3O9) 

 Tento pozdní alternační nerost bazických efusív se vyskytuje v minerálních 

ţilách na přechodu k alpským ţilám a méně v dutinách spolu s kalcitem a někdy 

se zeolity. Pektolit tvoří sloupcovité a tabulkovité krystaly, obvykle vláknité, 

radiálně paprsčité agregáty. [16] 
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Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dokonalá; lesk – 

skelný, hedvábný; tvrdost 5; barva – bílý, šedobílý; krystalografická soustava – 

trojklonná..[17] 

 

Obr. 26: Pektolit - nález ze soukromé sbírky p. Buriánka (1998), lom Těchlovice (foto Mach 2010) 

Kalcit – CaCO3 

 Kalcit je jeden z nejrozšířenějších nerostů vůbec, vznikající za nejrůznějších 

podmínek. V magmatickém cyklu je hlavní sloţkou karbonatitů, bizarního typu 

vyvřelin. [16] 

 Minerál patří do skupiny uhličitanů. Vlastnosti: štěpnost – velmi dokonalá; 

lesk – perleťový, skelný; tvrdost 3; barva – bezbarvý, bílý, šedý; černý, zelený, 

ţlutý; krystalografická soustava – klencová.. [17] 

 

Obr. 27: Kalcit (žlutohnědé krystaly) - vlastní nález (1999), lom Těchlovice (foto Mach 2010) 

Analcim – Na(AlSi2O6). H2O 

 Velmi významně se účastní sloţení výplní trhlin v efuzívech spolu se zeolity, 

Ca-karbonáty. Je v dutinách čedičů. Také v alkalitických vulkanitech je významnou 
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sloţkou namísto plagioklasů a nefelínu jako v trachytech, fonolitech a v loţních 

ţilách čedičů Českého středohoří. [16] 

 Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – ţádná; lesk – 

skelný; tvrdost 51/2; barva – červenavý, ţlutavý, bělavý, bílý; krystalografická 

soustava – krychlová. [17] 

 

Obr. 28: Analcim – vlastní nález (2009) lom Těchlovice (foto Mach 2010) 

 

Augit – (CaMgFe2+)(MgFe2+AlFe3+)-(SiAl)2O6 

 Tvoří četné odrůdy, zejména titanovou (tzv. titanaugit) a fassait. Výzkumy bylo 

zjištěno, ţe světoznámé aţ 3 cm velké krystaly z Paškapole u Bořislavi                 

a jiných lokalit náleţejí spíše salitu, tj. spadají do rozhraní augitu a diopsidu. 

Podobné výsledky byly dosaţeny při výzkumu Ti-augitů z rongstockitu, essexitu                

a sodalitických syenitů z okolí Rozok nad Labem. Také větší krystaly zarostlé 

v ţilném camptonitu v Děčíně – Jakubech a v Dobkovicích náleţí salitu. [16] 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dobrá; lesk – 

skelný; tvrdost 5 – 6; barva – černý, hnědočerný, zelenočerný; krystalografická 

soustava – jednoklonná. [17] 
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Obr. 29: Augit – ilustrační foto [17]. 

 V tomto lomu jsem také nalezl amfibol. Do skupiny amfibolů patří celá řada 

důleţitých horninotvorných minerálů. Jejich chemické sloţení je velmi 

komplikované a různorodé. 

 

Amfibol – A2B5 (OH,F)Isi4O11 2 – obecný vzorec 

 Na pozici A a B mohou stát různé atomy různých kovů. A: vápník, sodík, 

draslík, B: hořčík, ţelezo, hliník, mangan, titan. Na místo křemíku můţe na pozici 

nastoupit někdy i hliník. V čedičích se amfiboly vyskytují jen ve výlevných formách 

čediče. Amfibol můţe mít barvy – zelenou aţ úplně černou, krystaly mohou být 

narostlé nebo zarostlé většinou krátce sloupcovité a mívají málo ploch. Můţe se 

však také vyskytovat jako kusový, stébelnatý, vláknitý nebo vzácněji v zrnitých 

agregátech [17]. 

 

Obr. 30: Amfibol - vlastní nález (2010), lom Těchlovice (foto Mach 2010) 
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4.7.2 Minerály lomu Dobkovice  

 
Natrolit – Na2(Al2Si3O10).2H2O 

Je charakteristickým minerálem dutin v bazických i alkalických efuzívech, 

ale vzniká i za jiných podmínek. Vzácně se jako primární pozdně magmatická 

sloţka vyskytuje v efuzívech s vysokým podílem vody, zejména                                

v tzv. marienbergitu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem, kde je povaţován za 

zástupce nefelínu v trachtu. 

 Z dutin tercierních čedičů pocházejí nálezy s pyramidálním ukončením ze 

Zálezel nad Labem. Z lomu Děčín – Jakuby pocházejí nálezy tvořící jehlice                  

a celistvé ţilky z nefel. tefritu. 

Výskyt: Ve velkém lomu nad ţelezniční tratí. V této lokalitě se vyskytuje jako bílé 

jehlicovité agregace, místy i celistvý a prorostlý kalcitem na trhlinách čediče [16]. 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dokonalá, 

lasturovitá; lesk – skelný, hedvábný; tvrdost 5 – 51/2; barva – bílý, ţlutý, hnědavý; 

krystalografická soustava – kosočtverečná [17]. 

 

Obr. 31: Natrolit – nález ze soukromé sbírky p. Buriánka (1999), lom Dobkovice (foto Mach 2010) 
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Analcim – Na(AlSi2O6). H2O 

 Je znám jako pozdní nerost alkalických syenitů a jejich pegmatitů. Také 

v alkalitických vulkanitech je významnou sloţkou namísto plagioklasů a nefelínu 

jako v trachytech, fonolitech a v loţních ţilách čedičů Českého středohoří. 

Výskyt: Ve velkém lomu nad ţelezniční tratí [16]. 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – ţádná; lesk – 

skelný; tvrdost 51/2; barva – červenavý, ţlutavý, bělavý, bílý; krystalografická 

soustava – krychlová [17]. 

 

Obr. 32: Analcim – ilustrační foto [17] 

 

Augit – (CaMgFe2+)(MgFe2+AlFe3+)-(SiAl)2O6 

 Tvoří četné odrůdy, zejména titanovou (tzv. titanaugit) a fassait. Výzkumy bylo 

zjištěno, ţe světoznámé aţ 3 cm velké krystaly z Paškapole u Bořislavi                 

a jiných lokalit náleţejí spíše salitu, tj. spadají do rozhraní augitu a diopsidu. 

Podobné výsledky byly dosaţeny při výzkumu Ti-augitů z rongstockitu, essexitu                      

a sodalitických syenitů z okolí Roztok nad Labem. Také větší krystaly zarostlé 

v ţilném camptonitu v Děčíně – Jakubech a v Dobkovicích náleţí salitu. [16] 

Výskyt: Ve velkém lomu nad ţelezniční tratí. V této lokalitě se vyskytuje jako aţ 

1,5 cm idiomorfní černé vyrostlice, ostře omezené v ţíle porfyrického monchiqutu. 

[18] 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dobrá; lesk – 

skelný; tvrdost 5 – 6; barva – červený, hnědočerný, zelenočerný; krystalografická 

soustava – jednoklonná [17]. 
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Obr. 33: Augit – ilustrační foto [17] 

 

Diopsid – AB(Si2O6) – obecný vzorec 

 Typický nerost kontaktní metamorfózy karbonatických hornin. [16] Vyskytovali 

se zde v poměrně velkých krystalech podobně jako v lokalitě Paškapole.   

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – zřetelná; lesk – 

skelný; tvrdost 5 – 6; barva – bezbarvý, bílý, ţlutavý; krystalografická soustava – 

jednoklonná [17]. 

 

Obr. 34: Diopsid (bílý krystal) - ilustrační foto [17] 
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Aragonit – CaCO3 

 Je pozdním primárním minerálem výše temperovaných hydrotermálních 

loţisek, vzniklý při vyluhování okolních hornin. Hlavně se vyskytuje na 

epidermálních ţilách. Je velmi hojným produktem termálních pramenů a gejzírů, 

kde při zvýšeném obsahu NaCl vzniká na úkor kalcitu. [16] 

Výskyt: Ve velkém lomu nad ţelezniční tratí. V této lokalitě se vyskytuje jako aţ  

15 cm velké, naţloutlé, paprsčitě stébelnaté agregace v čediči. [18]  

Minerál patří do skupiny uhličitanů. Vlastnosti: štěpnost – nezřetelná; lesk – 

skelný, mastný; tvrdost 31/2 – 4; barva – bezbarvý, bílý, hnědý; krystalografická 

soustava – jednoklonná [17] 

 

Obr. 35: Aragonit – ilustrační foto [17] 

 

Kalcit – CaCO3 

 Kalcit je jeden z nejrozšířenějších nerostů vůbec, vznikající za nejrůznějších 

podmínek. V magmatickém cyklu je hlavní sloţkou karbonatitů, bizarního typu 

vyvřelin. [16] 

 Minerál patří do skupiny uhličitanů. Vlastnosti: štěpnost – velmi dokonalá; 

lesk – perleťový, skelný; tvrdost 3; barva – bezbarvý, bílý, šedý; černý, zelený, 

ţlutý; krystalografická soustava – klencová [17] 
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Obr. 36: Kalcit  tzv. „Psí zuby“ - vlastní nález (1996), lom Dobkovice (foto Mach 2010) 
 

 
 

4.7.3 Minerály lomu Soutěsky  

 
Analcim – Na(AlSi2O6). H2O 

Bílé, aţ 4 cm velké krystaly, nasedající na chlorit, phillipsit a chabasit na 

stěnách dutin. [18] 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – ţádná; lesk – 

skelný; tvrdost 51/2; barva – červenavý, ţlutavý, bělavý, bílý; krystalografická 

soustava – krychlová [17] 

 

Obr. 37: Analcim – ilustrační foto [17] 
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Chlorit – (MgAlFe)4 – 6(SiAl)4O10(OH)8 – obecný vzorec 

 Je hlavní sloţkou chloritoidových břidlic a fylitů. V této lokalitě se vyskytuje 

jako aţ 0,5 mm velké, polokulovité, temně modré agregace na phillipsitu a na 

kalcitu. Chlority připomínají v mnohém slídy [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Chlorit – vlastní nález (2010), lom Soutěsky,  (foto Mach 2010) 

 

Apofylit – Kca4Si8O20(OH,F) . 8H2O 

 Tvoří sloupcové krystaly, zakončené dipyramidálními plochami nebo plochou 

spodovou, která na krystalech je současně plochou dokonalé štěpnosti se silným 

perleťovým leskem. [16]  

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – velmi dokonalá; 

lesk – perleťový, skelný; tvrdost 41/2 – 5; barva – bílý, růţový, ţlutý; 

krystalografická soustava – čtverečná [17] 

 

Obr. 39: Apofylit – vlastní nález (2009), lom Soutěsky (foto Mach 2010) 
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Gonnardit – Na5Ca2(Al9Si11O40) . 12H2O 

 Vláknitý a radikálně paprsčitý, bílý, průsvitný s hedvábným leskem. [16] 

Vyskytuje se v dutinách čediče a krystaly tvoří jen zřídka. 

 Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – ţádná; lesk – 

hedvábný; tvrdost 41/2 – 5; barva bílý; krystalografická soustava – kosočtverečná 

[17] 

 

Obr. 40: Gonardit -  vyplněna dutina,  lom Soutěsky (foto Mach 2010) 

 

Mezolit – Na2Ca2(Al6Si9O30) . 8H2O 

 Náleţí mezi tzv. vláknité zeolity (viz natrolit). Tvoří vertikálně sloupce aţ jemné 

jehlicovité krystaly, vţdy zdvojčatělé, častěji paprsčité, kulovité, jemně vláskovité, 

celistvé aţ zemité agregace. [16] Na této lokalitě se vyskytuje spolu s natrolitem. 

 Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dokonalá; lesk – 

hedvábný; tvrdost  5; barva – bílý; krystalografická soustava – kosočtverečná 

 

Obr. 41: Mezolit –vlastní nález (2010), lom Soutěsky (foto Mach 2010) 
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Diatomit 

 Diatomity vznikly usazením křemitých schránek řas rozsivek a jsou 

sladkovodního i mořského původu. Vznikaly od třetihor aţ po naši dobu. V této 

lokalitě prošel, díky pozdějšímu výronu magmatu, přetavením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42: Diatomit - vlastní nález (2010), lom Soutěsky (foto Mach 2010) 

 

Kalcit – CaCO3 

 Kalcit je jeden z nejrozšířenějších nerostů vůbec, vznikající za nejrůznějších 

podmínek. V magmatickém cyklu je hlavní sloţkou karbonatitů, bizarního typu 

vyvřelin. [16]  

Na této lokalitě se vyskytuje jako aţ 5 mm velké, šedoţluté krystaly 

s bělavou odpadavou kůrou. Vyskytuje se jako nejstarší nerost v dutinách a na 

trhlinách čediče. [18] 

Minerál patří do skupiny uhličitanů. Vlastnosti: štěpnost – velmi dokonalá; 

lesk – perleťový, skelný; tvrdost 3; barva – bezbarvý, bílý, šedý; černý, zelený, 

ţlutý; krystalografická soustava – klencová [17] 

 

Obr. 43: Kalcit – lom Soutěsky (foto Mach 2010) 
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Natrolit – Na2(Al2Si3O10).2H2O 

 Je charakteristickým minerálem dutin v bazických i alkalických efuzívech, ale 

vzniká i za jiných podmínek. Vzácně se jako primární pozdně magmatická sloţka 

vyskytuje v efuzívech s vysokým podílem vody, zejména v tzv. marienbergitu na 

Mariánské hoře v Ústí nad Labem, kde je povaţován za zástupce nefelínu 

v trachtu. [16]. V této lokalitě se vyskytuje jako bílé, aţ 4 cm dlouhé (avšak našly 

se zde aţ 10 cm dlouhé) jehlice, které zde vytvářejí souvislý porost 

mandlovcových dutin. [18] 

Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dokonalá, 

lasturovitá; lesk – skelný, hedvábný; tvrdost 5 – 51/2; barva – bílý, ţlutý, hnědavý; 

krystalografická soustava – kosočtverečná [17] 

   

Obr. 44: Natrolit – vlastní nález (2010), lom Soutěsky, (foto Mach 2010) 

 

Phillipsit – Kca(Al3Si5O16) . 6H2O 

 Je to typický zeolit dutin efuzív, hlavně bazických, v menší míře trachytických, 

který je rovněţ důleţitou submikroskopickou sloţkou červených oceánských 

bahen.  V dutinách znělců tvoří mnohonásobně zdvojčatělé krystaly. Mnohem 

početnější jsou výskyty v dutinách čedičů [16]. Na této lokalitě se vyskytuje 

v mikroskopické formě. 

 Minerál patří do skupiny křemičitanů. Vlastnosti: štěpnost – dobrá; lesk –

skelný; tvrdost 41/2; barva – bezbarvý, bílý, ţlutavý; krystalografická soustava – 

jednoklonná [17] 



Bc. Jiří Mach: Revize lomů v oblasti Děčína, jejich vliv na ţivotní prostředí a návrh rekultivace lomů Těchlovice 

2011                                                                                                                                                                   55  

 

Obr. 45: Phillipsit – ilustrační foto [17]) 

 V tomto lomu se vzácně také našel opál, aragonit a byl zde nalezen celý 

zkamenělý kmen stromu. Bohuţel opál se ztratil a tak není moţné tento nález 

doloţit. Nález opálu byl ojedinělý, zato nález kmenu byl poměrně velký (kmen 

v délce 4 metrů).  

  

   

Obr. 46: zkamenělé dřevo (vlevo) a část již vyleštěná (vpravo) – lom Soutěsky (foto Mach 2010) 

 

5.    Vliv těţby na ţivotní prostředí a její rekultivace 

 Dobývání surovin je pro vyspělou civilizaci potřebné pro různou činnost, jako 

jsou stavby, průmyslová činnost, zemědělství a další aktivity. Je však potřeba vţdy 

zváţit všechny aspekty, které mohou ţivotní prostředí ničit, a v kaţdém případě by 
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měla být zpracována následná rekultivace zasaţeného území. Jakákoliv činnost 

člověka je vţdy zásah do ţivotního prostředí. V dřívějších dobách se na zásahy do 

ţivotního prostředí moc nedbalo, dnes je tato otázka prakticky na prvním místě.

 Těţba ovlivňuje ţivotní prostředí v mnoha aspektech. Devastační vlivy těţby 

přerůstají ve stále větší míře od původních maloplošných deformací půdního 

fondu ve velkoplošné destrukce všech základních krajinotvorných prvků. 

Nezbytným průvodním jevem těţby jsou technogenní transformace krajiny. Přitom 

dochází k destrukci základních součástí přírodních sloţek krajiny v prostoru 

litosféry, hydrosféry, troposféry, pedosféry a biosféry a dále různých sloţek 

sociálního prostředí. Se změnou struktury dochází přitom i k výrazným funkčním 

změnám v ekologické i sociálně-ekonomické sféře, přičemţ jsou degradovány aţ 

devastovány struktury a tím i funkce všech ekosystémů krajiny. K nejvýraznější 

destrukci krajinného prostředí dochází zpravidla při těţbě nerostných surovin. 

Pokud byla těţba nerostných zdrojů realizována v ekologicky vyrovnaném a 

stabilizovaném prostředí roztroušenou formou v malém rozsahu, nebylo pro 

autoregulační síly přírody problém zahlazovat negativní vlivy těţby bez větších 

problémů a bez přispění člověka. [19]  

 

5.1.    Zásady a požadavky na rekultivaci 

 Základním úkolem rekultivace je obnova či tvorba zemědělských pozemků a 

kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků a území určeného k rekreačním 

způsobům vyuţívání. Rekultivační praxe několika desítek let dokazuje, ţe jsou 

rekultivovatelná všechna devastovaná území. O úspěchu a míře efektivnosti 

rekultivace však rozhoduje mnoho faktorů. Jsou to především přírodně ekologické 

podmínky, důlně technologický proces, způsob a intenzita provedení rekultivace,          

a v neposlední řadě i způsob dalšího vyuţívání a obhospodařování 

zrekultivovaných pozemků. [19] 

 Pro mimořádnou různorodost podmínek není vhodné strukturu rekultivačních 

opatření zcela generalizovat. Je však moţné vycházet alespoň z rámcové osnovy 

rekultivace, pouţitelné v různých individuálních variantách rekultivačního řešení. 

[19] 
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 Rekultivace je nedílnou součástí systému exploatace nerostné suroviny. Její 

rámcovou osnovu je proto třeba členit do těchto úseků: 

 přípravná fáze – má především preventivní a optimalizační funkci                         

a účinnost 

 důlně-technická fáze – má převáţně preventivní charakter a navíc se 

vytvářením podmínek pro rekultivaci výrazně podílí na jejím celkovém úspěchu 

 biotechnická fáze – má za úkol zlepšování ekologických vlastností území 

určených k rekultivaci 

 postrekultivační fáze – je zahajována předáním zrekultivovaných pozemků do 

následného uţívání 

 Biotechnická fáze se pak dělí na skupinu prací technické povahy                          

a biologické povahy: 

 Práce technické povahy: 

terénní úpravy 

naváţky úrodných hornin a zemin 

základní půdní melioraci 

hydrotechnická opatření 

hydromeliorační opatření 

technickou stabilizaci svahů a systém protierozních opatření 

výstavbu komunikací 

 Práce biologické povahy: 

v případech zemědělských rekultivací 

v případech lesnických rekultivacích [19] 
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5.2.    Návrh rekultivace lomů Těchlovice 

Tato kapitola je, z mého pohledu, jednou z nevýznamnějších. Jedná se              

o návrh vyuţití lomu po dokončení těţby. Pro určení koncepce rekultivace jsem 

vyházel ze stavu roztěţeného loţiska. Nacházejí se zde partie prudce se 

svaţující, méně se svaţující a rovinné. Pro rekultivaci této lokality jsem navrhl 

technickou, biologickou a  rekreační rekultivaci. V rekreační části jsem navrhl: 

adventure cyklotrasu, horolezeckou (cvičnou) stěnu a lanovou dráhu. Dále jsem 

navrhl naučnou část: geologickou expozici a naučnou stezku a v neposlední řadě 

se také jedná o herní a odpočinková místa. Na naučné stezce navrhuji vytvoření 

informačních tabulí s přehledem fauny, flory a mineralogie v této lokalitě.  

Naučná stezka by mohla navazovat na naučnou stezku, kterou navrhovala 

Bc. Iva Kořánová. V jejím návrhu se jednalo o naučnou stezku Vrabinec. Tato 

lokalita byla v roce 1993 vyhlášena jako přírodní rezervace. Vrabinec je zřícenina 

hradu, který postavili páni z Těchlovic koncem 14. století.  

V mém návrhu se jedná o rozšíření cyklotrasy (provést odbočení 

z cyklostezky vedené podél řeky Labe), navrţení adventure cyklotrasy, navrţení 

osázení vhodných míst vegetací, která je původní pro tuto lokalitu, vytvořením 

odpočinkových míst a dětských herních ploch a návrh horolezecké cvičné stěny.  

 Na obrázku č. 47 je lokalizace místa v širším vztahu v oblasti Děčína a Ústí 

nad Labem. Na obrázku č. 48 je jiţ přímo obec Těchlovice s lokalizací lomu 

s navrhovanou rekultivací.  

 V první řadě je potřeba vyřešit napojení na připravovanou cyklostezku Děčín – 

Ústí nad Labem. Tato cyklostezka je součástí budované trasy Hamburk – Vídeň. 

Napojení na tuto cyklostezku bude provedeno ve dvou bodech a to v obci Jakuby 

a druhé napojení v obci Těchlovice. Tato trasa je navrţena jako průjezdná a 

doplněna naučným okruhem, na kterém budou umístěny informační panely. 

Podrobnější popis obsahu panelů bude popsán v další části této práce. Dále, 

přímo v lokalitě lomu, bude vybudován menší okruh, pro který bude splňovat 

podmínky pro cyklokrosaře. Na tomto okruhu budou vybudovány umělé překáţky 

pro zvýšení atraktivity tohoto okruhu. Situace je vyobrazena na obrázku č. 49.  
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Obr.  47: Lokalizace (základní mapa) – zpracoval Mach 2010 
 

 

Obr. 48: Vyznačení obce Těchlovice a místa lomu – zpracoval Mach 2010 

 Těchlovice 

Lom Těchlovice 
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Obr. 49: Navržené okruhy s napojení na cyklostezku Děčín – Ústí n/L - zpracoval Mach 2010 
 

5.2.1 Návrh technických opatření 
 

 Návrh mého technického opatření spočívá v provedení sanace lomových 

stěn tím, ţe budou odstraněny a stabilizovány navětralé a odpadávající části 

svahů po ukončené těţbě. Bude nutné upravit stávající a vybudovat nové 

komunikace v celém prostoru těţební jámy. Tyto komunikace budou vyuţívány jak 

cyklisty, tak pěšími turisty. Naznačení, kudy budou komunikace probíhat, je na 

obrázku č. 50. 

 Dále se provede protierozní opatření všech partií lomu. Do technických 

opatření lze zahrnout také vybudování geologické expozice a vytvoření cvičné 

horolezecké stěny. 
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Obr. 50: Rozmístění jednotlivých prvků – zpracoval Mach 2010 
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5.2.2 Návrh biologických rekultivačních opatření 

 V tomto návrhu vycházím ze stávající biologické situace v prostoru mimo 

hranice lomů. Celý areál bude doplněn zelení, která je navrţena, tak aby 

odpovídala původnímu stavu, a bude navazovat na stávající společenstva této 

oblasti, obrázek č.  51. 

 

Obr. 51: Plánované ozelenění lokality – zpracoval Mach 2010   

 Podrobnější osazovací plán, obrázek č. 52, jiţ popisuje druhovou rozmanitost 

výsadby s procentuelním zastoupením druhů stromového, keřového a bylinného 

patra. V jednotlivých patrech biologické rekultivace budou pro výsadbu pouţity 

rostliny dle přiloţeného seznamu v tabulce č. 4. Jedná se zde o tři typy 

společenstev. 

Acidofilní doubrava, která se rozprostírá v horní třetině území. 

Dubo – habrový háj, který je v prostřední partii území. 

Údolní niva, která je v nejniţší části a zasahuje k řece Labi. 
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Obr. 52: Osazovací schéma s procentuelním zastoupením jednotlivých druhů - zpracoval Mach 
2010 

Tab.  4 – seznam rostlin navrhovaných k osázení lokality lomu – zpracoval Mach 

 

 Seznam rostlin pouţitých pro výsadbu 

  ozn. Druh   ozn. Druh   ozn. Druh 

s
tr

o
m

y
 

AC Acer capestre 

k
e
ře

 

SN Sambucus nigra 

b
y

li
n

y
 

HL Hieracium lachenalii 

AG Alnus Glutinosa SR Sambucus racemosa HN Hepatica nobilis 

API Acer platanoides 

b
y

li
n

y
 

AN Anemone nemorosa ChA Chrysosplenium alternifolium 

Aps Acer pseudoplatanus AP Aegopodium podagraria LL Luzula luzuloides 

BP Betula pendula CM Carex montana LM Lilium martagon 

CP Carpinus betulus Cpi Carex pilosa LV Leucojum vernum 

FE Fraxinus exelsior Cpa Caltha palustris PE Primula elatior 

PP Prunus padus DC Deschampsia caespitosa PN Poa nemoralis 

PS Pinus sylvestris DG Deschampsia glomerata PV Primula veris 

QP Quercus petranea DP Deschampsia polygama SH Stellaria holostea 

QR Quercus robur FO Festuca ovina SN Silena nutans 

SF Salix fragilis GG Genista germanica Sne Stellaria nemorum 

TC Tilia cordata GH Glechoma hederacea SS Stachys sylvatica 

k
e
ře

  

CA Corylus avellana GO Galium odoratum ST Symphytum tuberosum 

CL Crataegus laevigata GR Geum rivale VM Vaccinium myrtillus 

CS Cornus sanguinea GS Galium sylvatica VO Veronica officinalis 

FA Frangula alnus GT Genista tinctoria     

LX Sambucus xylosteum GU Geum urbanum     
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5.2.3 Návrh rekreační rekultivace 

 V této části navrhuji vybudovat několik center pro sport, odpočinek a 

vzdělávání. Jedná se o vybudování a rozmístění prvků, jako jsou informační 

panely, herní a naučné prostory s mobiliářem, geologická expozice, horolezecká 

stěna a provazová „opičí“ dráha. Všechna zařízení a expozice jsou navrţeny tak, 

aby byl vyuţit celý prostor lomu, obrázek č. 50.  

 V dolní lokalitě, č. 1, na vstupu do areálu, budou vybudovány herní a naučné 

prvky. Lokalita, č. 2, bude obsahovat geologickou expozici, kde bude prezentován 

vývoj českého středohoří. V lokalitě č. 3 bude vybudována cvičná horolezecká 

stěna a v lokalitě č. 4 bude navrhuji lanovou „opičí“ dráhu. 

 

Herní a naučné prvky včetně mobiliáře 

 Tato plocha, v nejniţší partii, je určena pro rodiny s dětmi. Naučné prvky jsou 

navrţeny tak, aby rozvíjely schopnost dětí ke hře a myšlení. Pro herní prvky jsou 

navrţeny různé prolézačky a dětská hřiště. V naučné části jsou to různé panely, 

které budou řešeny tak, aby informace byly podány zajímavou herní formou. 

Prolézačky i naučné panely budou vyrobeny z přírodních materiálů. Jako příklad 

jsou zde, na souboru obrázků č. 53, uvedeny některé z moţných druhů.  

   
 

Obr. 53: 3x ilustrační foto herní a naučné prvky 
 
 

 Dále bude v této partii mobiliář pro moţnost odpočinku a posezení nebo 

popřípadě také k občerstvení. Tento mobiliář bude zhotoven z přírodních 
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materiálů, jako je kámen a dřevo. Příklad navrhovaných posezení v odpočinkové 

části je na souboru obrázků č. 54. 

    

Obr. 54: 3x ilustrační foto mobiliář pro odpočinek 

 

Geologická expozice 

 Geologickou expozici navrhuji ve vyšší partii, obrázek č. 50, pod bodem 2. 

V této expozici je navrţeno rozmístění hornin s popisem jejího vývoje a lokality, 

odkud byl exponát přivezen. Mělo by se jednat o horniny, které se vyskytují 

v blízkém okolí Českého středohoří.  

  Rozmístění expozice, obrázek č. 55, navrhuji tak, aby byl u kaţdého exponátu 

jednoduchý popis pro snadnou orientaci. Na popisce bude uvedena nejen lokalita 

ale i sloţení, stáří a další údaje o vyobrazeném exponátu. 

   

Obr. 55: 2x ilustrační foto s návrhem rozmístění exponátů 
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Horolezecká stěna 

 Horolezeckou stěnu navrhuji ve střední partii, obrázek č. 50, pod bodem č. 3. 

Tato partie bude ponechána tak, jak bude ukončena po těţbě s některými 

úpravami. Součástí úprav je jiţ popsaná technická opatření (kap. 5.2.1), která 

spočívá v odstranění částí, které budou uvolněny těţební činností. Toto musí být 

provedeno velmi precizně, aby nedocházelo k odpadávání jednotlivých kamenů, 

které by mohly ohroţovat návštěvníky na zdraví. Do části stěny budou 

nainstalovány umělé „chyty“ a vyvazovací kruhy pro zajištění lezců. Část 

horolezecké stěny bude ponechána bez umělých záchytných bodů, ale bude také 

doplněna vyvazovacími kruhy. Soubor obrázků č. 56 ukazuje, jak by horolezecká 

stěna mohla vypadat.   

   

Obr. 56: 2 x ilustrační foto s návrhem horolezecké stěny 

Lanová „opičí“ dráha 

 Lanovou dráhu navrhuji aţ v horních partiích lomu, obrázek č. 50, pod bodem 

č. 4. Lanové dráhy jsou dnes poměrně ţádaným artiklem k sportovnímu vyţití.  

Z bezpečnostního hlediska by pro tuto lokalitu bylo nutné, aby zde byl stálý dozor, 

byl zpracován provozní řád a stanovila se provozní doba. Tato lanová dráha by 

vyuţívala nejen stávající terén lomu ale i stromovou vegetaci. Jako inspirace pro 

vybudování dráhy je zde soubor obrázků č. 57. 
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Obr. 57: 3x ilustrační foto návrhu lanové „opičí“ dráhy 

 

5.2.4 Návrh informačních panelů 

 Součástí celého areálu, podél cyklostezky, která bude protínat všechny 

lokality, navrhuji umístění informačních panelů. Celkem navrhuji 5 informačních 

panelů. Není to však podmínkou a pokud by byla potřeba, bylo by moţné panely 

přidat. Kaţdá informační tabule má určeno své umístění (obr. č. 50) pod body 1 – 

5. Na těchto panelech bude prezentována historie oblasti s odkazy na zajímavá 

místa (panel č. 1), historie lomu (panel č. 2), mineralogie v této oblasti (panel č. 3), 

panel s faunou (panel č. 4) a panel s florou (panel č. 5). Dalším krokem je 

navrţení obsahu jednotlivých informačních panelů.  
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Návrh vzhledu informační panelů 

Informační panel č. 1 – historie a turistické zajímavosti blízkého okolí 

Historie okolí  Těchlovic 

 Archeologické vykopávky v oblasti labského údolí potvrzují přítomnost osídlení 

uţ v době bronzové (1800 – 700 př. n. l.). V době výstavby ţeleznice, která spojuje 

Děčín s Ústím nad Labem – Střekov, zde byly nalezeny pozůstatky knovízské 

kultury, která je datována do období mladší a pozdní doby bronzové. [20] [6] 

 V první polovině minulého tisíciletí, kdy se na našem území usadili Slované, 

osídlil toto území kmen Děčanů. Bylo zde zaloţeno deset obcí. Mezi těmito 

obcemi byla i dnešní obec Těchlovice. Jméno získala obec podle svého vladyky – 

Těchlovi. [20] [6] 

 Nejstarší písemná zmínka o obci Těchlovice je z roku 1352 resp. 1363, kdy 

faru a kostel v Těchlovicích spravoval kněz Jan z Brzan. V této době patřily 

Těchlovice pod správu vladyckého rodu pánů z Těchlovic. Tento rod také nechal 

postavit, koncem 14. století, hrad Vrabinec (téţ Vrabín). Tento rod zde chtěl 

zaloţit panství, které by konkurovalo panství Děčanů, které bylo po toku řeky Labe 

vzdáleno cca 10 km. V roce 1415 se rod dostal do finanční tísně a odešel do 

Struţnice, coţ je obec nedaleko České Lípy. Do jejich panství patřil také kostel 

v Nebočadech. Po jejich odchodu vykonával patronátní právo v kostele 

v Nebočadech Zikmund z Vartemberka. Od roku 1427 patřil hrad Vrabinec druhé 

manţelce Zikmunda z Vartemberka. Podle dochovaných zdrojů nebyl hrad nikdy 

dobit, ale pravděpodobně k němu došlo v letech 1442 – 1444 při válkách 

Vartemberků s Luţickým šestiměstím. V roce 1504 potvrdil Vladislav Jagelonský 

Zikmundovi mladšímu z Vartemberka jeho drţení jako středu panství s vesnicemi 

Hliněnou, Přerovem, Těchlovicemi, Zadní a Přední Lhotou, Rytířovem, 

Fojtovicemi, Humprechticemi (dnes samota u Těchlovic) a jinými. Nedlouho poté 

(asi kolem roku 1515) se Vrabinec uvádí jako pustý. [20] [6] 

 V roce 1543 část panství prodává Hans Salhausen Rudolfu z Bünau. Při této 

příleţitosti jsou zmiňovány obce Babětin, Těchlovice, Přerov a další. Přímo 

v Těchlovicích a přilehlých obcích se dodnes zachovala lidová architektura 

sestávající z roubených a brázděných staveb. Tyto stavby byly postaveny od 
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konce 18. do poloviny 19. století a mnoho jich je ve velmi dobrém stavu. Přispělo 

k tomu i to, ţe mnoho objektů bylo a je vyuţíváno jako rekreační objekty. [20] [6]   

Jako příklad upoutávky na turistické zajímavosti zde uvádím snímek z turistické 

mapy, který je doplněn fotografiemi a odkazem kde se tato zajímavost nachází, 

obrázek č. 58. 

 

Obr. 58: Mapa s fotografiemi zajímavých míst - zpracoval Mach 2010 

 

Informační panel č. 2 – historie lomů Těchlovice 

 Na tomto informačním panelu navrhuji pouţít text, který je na stranách 23 a 24 

v odstavcích „Historie a současnost lomů Těchlovice“ a „Vývoj těţby na loţisku 

Těchlovice“ 

 

Informační panel č. 3 – mineralogie blízkého okolí 

 Na informačním panelu jsem navrhl pouţít text s vyobrazením z kapitoly 4.7 

„Mineralogie revidovaných lomů“ a podkapitol 4.7.1 „Minerály lomů Těchlovice“, 

4.7.2 „Minerály lomu Dobkovice „ a 7.7.3 „Minerály lomu Soutěsky „ 
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Informační panel č. 4 – fauna blízkého okolí 

 V této lokalitě se vyskytuje mnoho druhů fauny. Jsou zde zastoupeni                   

i ţivočichové, kteří jsou dle vyhlášky MŢP č. 395/92 sb. přílohy č. 3 a to výskyt 

ohroţených druhů:  zmije obecná – vipera berus  

 Dále se, dle výše jmenované vyhlášky, v této lokalitě vyskytují silně ohroţené 

druhy ţivočichů např.:  ještěrka obecná –lacerta agilis 

    čolek obecný – tritutus vulgarit 

    mlok skvrnitý – salamandra salamandra 

    skokan zelený – rana esculenta 

    slepýš křehký – anguis fragilis 

    čáp černý – ciconia nigra  

A v neposlední řadě to jsou druhy ohroţené např.: 

    ropucha obecná – bufo bufo 

    uţovka obojková – natrix natrix 

    vlaštovka obecná – hirundo rustica 

    krkavec velký – corpus corax 

    veverka obecná – sciurus vulgarit 

 Ke kaţdému vyjmenovanému druhu bude pouţit jednoduchý popis                     

a přiloţena fotodokumentace. 

 

 

Informační panel č. 5 – flora blízkého okolí 

 Svahy v blízkém okolí byly pokryty květnatými bučinami, které se místy 

zachovaly dodnes. Druhově jsou zde zastoupeny především buk lesní, lípa 

velkolistá i malolistá, dub letní, dub zimní, javory klen, mléč a babyka, jilm 

habrolistý, habr obecný, topol osika, jasan ztepilý a další druhy dřevin. Jsou zde 

však i ostrůvkovité výsadby, které působí místy i rušivě. Jedná se především o 

výsadby smrku ztepilého, modřínu opadavého a dalších nepůvodních jehličnatých 
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dřevin. Podobně jako je tomu u fauny, tak se v této lokalitě vyskytují také (dle výše 

jmenované vyhlášky, přílohy č. 2), ohroţené druhy flory jako jsou např.: 

  tařice skalní – aurinia saxatilis 

  svída dřín – corpus mas 

  sněţenka předjarní – galanthus nivalis 

  sasankovka (sasanka) lesní – anemone sylvestris 

  lilie zlatohlavá – lilium mahagon 

 Dále je zde zaznamenán výskyt druhů uvedených v červené knize jako 

ohroţené druhy: 

  prvosenka jarní – primula versis 

  prvosenka vyšší – primula elatior 

  kozlík dvoudomý – valeriana dioica 

 Kromě těchto druhů se zde také vyskytují druhy označované jako vzácnější 

taxony vyţadující pozornost: 

  snědek okoličnatý – ornithogalum umbellatum 

  mateřídouška časná – thymus praecox 

  Dále na tomto panelu budou umístěny popisky a vyobrazení ryb, které 

v této lokalitě v řece Labi ţijí. Přehled ryb je převzat ze zprávy o úlovcích českého 

rybářského svazu za rok 2008. 

amur bílý ctenopharyngodon idella kaprovití 

bolen dravý aspius aspius kaprovití 

candát obecný stizostedion lucioperca okounovití 

cejn velký abramis brama kaprovití 

jelec jesen leuciscus idus kaprovití 

jelec tloušť leuciscus cephalus kaprovití 

kapr obecný cyprinus carpio Kaprovití 
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karas obecný carassius carassius kaprovití 

lín obecný tinca tinca kaprovití 

mník jednovousý lota lota treskovití 

okoun říční perca fluviatilis okounovití 

ostroretka stěhovavá chondrostoma nasus kaprovití 

parma říční bambus barbus kaprovití 

perlín ostrobřichý scardinius erythrophtalmus kaprovití 

plotice obecná rutilus rutilus kaprovití 

pstruh obecný potoční salmo trutta fario lososovití 

sumec obecný siluru glanis sumcovití 

sumeček americký ictalurus nebulosus sumečkovití 

štika obecná esox lucius štikovití 

úhoř říční anguilla anguilla úhořovití 

 Všechny panely budou vţdy doplněny fotografiemi a jednoduchým popisem 

k příslušným objektům. 
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6. Diskuze 

Některé nedostatky mohou být sledovány v neúplné informační bázi 

k některým dílům, jako např. lom Dobkovice (kapitola 4.6.2). Podklady 

k rekultivačním plánům nebyly, v případě lomu Dobkovice zpracovány, zřejmě 

z důvodu nevelké těţební jámy. Dalším důvodem také mohlo být to, ţe se 

v minulosti nekladl takový důraz na stav ţivotního prostředí. Důleţité je ale 

upozornit na to, ţe Správa CHKO České středohoří stav, který trvá, odsouhlasila. 

Po ukončení těţby byla lomová jáma ponechána vlastnímu osudu. V samotném 

lomu a jeho okolí se uplatňuje proces sukcese a tak se můţe tato lokalita stát 

vhodným studijním materiálem. Dalším důvodem je vyuţití plata pro jiné účely. Do 

dnešní doby je zde v provozu dřevozpracující firma. Pokud by provoz pily měl být 

ukončen, bylo by vhodné provést alespoň kontrolu stavu a popřípadě by se měli 

některé zvětralé části lomové stěny a svahu sanovat.  

 Tam, kde se jiţ začal projevovat proces sukcese jsou svahy a rovinné plochy 

zarostlé. Jsou zde zastoupena především travní společenstva s vtroušenými 

náletovými dřevinami, jako je například bříza. V případě některých, déle 

neprovozovaných, lomů je stávající situace relativně dobrá a vegetační kryt dobře 

zakrývá zbytky po těţbě. Krajina tak pravděpodobně získává zpět své ekologické 

funkce. V nerekultivovaných lomech však dochází k samovolným sesuvům 

dobývacích stěn a tvoří se suťová pole.   

 Podobný osud, jako má lom v Dobkovicích, potkal i jiné lokality v oblasti 

Děčína. Jedná se např. o dobývací prostor hliniště Folknáře, který však není 

součástí diplomové práce. Chci se však jen zmínit o tom, ţe i kdyţ je projekt 

rekultivace vypracován, nemusí k ní dojít. Na tuto lokalitu byl projekt vypracován, 

ale selhal subjekt, který realizaci započal ale nedokončil. V prostoru hliniště 

Folknáře proběhla jen technická rekultivace a biologická rekultivace se jiţ 

neprovedla, obrázek č. 59. 

 Myslím si, ţe by však bylo vhodné rekultivaci hliniště na Folknářích 

dokončit. Jednalo by se o provedení výsadby vhodných botanických druhů, které 

se vyskytují v nedalekém okolí. Největší překáţkou pro dokončení je jistě finanční 

otázka, ale firma, která tento prostor převzala, by měla tuto rekultivaci dokončit. Je 
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přece v našem zájmu naší přírodu chránit, a pokud jsme vyuţili přírodního 

bohatství, tak bychom se měli pokusit těmto prostorům vrátit její původní vzhled a 

charakter. V případě, ţe dojde k nalezení dostatečného mnoţství finanční 

prostředků, měla by být následná biologická rekultivace, hliniště Folknáře, 

prosazována a dokončena.  

 

Obr.  59: Současný stav rekultivace bez poslední biologické fáze (zdroj:  Mach Jiří, 2005) 

 

V případech lomů v Těchlovicích a Soutěskách realizace rekultivačních 

opatření nezačala, protoţe v nich těţba stále pokračuje (lom Těchlovice, kap. 

4.6.1 a  lom Soutěsky kap. 4.6.3). V lomech Těchlovice a Soutěsky je reálný 

předpoklad, ţe po ukončení těţby bude pokračovat i naplánovaná rekultivace 

zasaţeného území dle projektu  který je zpracován pro lom Soutěsky. [24]  

Návrh rekultivace lomů v Těchlovicích jsem provedl ve své diplomové práci 

v kapitole 5.2. 
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7.     Závěr 

 Stanovené cíle této diplomové práce byly dodrţeny. Revize lomů v oblasti 

Děčína jsem provedl a blíţe jsem popsal stávající podmínky na vybraných 

lokalitách lomů Těchlovice, kapitola 4.6.1, Dobkovice, kapitola 4.6.2 a Soutěsky, 

kapitola 4.6.3. Také jsem provedl soupis minerálů vyskytujících se v popisovaných 

lomech, kapitola 4.7. Ve dvou lomech, kde těţba ještě neustala, jsem popsal 

podrobně jejich provoz. Současně jsem také prostudoval dokumentaci rekultivace 

k lomu Soutěsky [24] a následně jsem navrhl vlastní řešení rekultivace pro lomy v 

Těchlovicích, kapitola 5.2. 

 K lomům v Těchlovicích, kde v současné době těţba stále ještě probíhá, jsem 

navrhl rozsáhlé rekultivační řešení, které v sobě zahrnuje rozmanité vyuţití této 

lokality. 

 V současné době by se v těchto oblastech, jakými jsou právě lomy (především 

s ukončenou těţbou), měl klást důraz na monitorovací práce, které by zajišťovaly 

mimo jiné přehled o tom, jak se příroda s takovým stavem postupně vypořádává 

ale také pro bezpečnost osob, které do těchto prostor mohou vstupovat.   

 V dřívějších dobách se spousta věcí ponechala na přírodě bez dalších zásahů 

člověka, ale s rozpínáním obcí a rostoucím počtem obyvatel je potřeba právě 

takovéto lokality rekultivovat a věnovat jim pozornost. Ne vţdy se musí jednat o 

další vyuţití lomu, ale v některých případech by stačilo uvést lokalitu do stavu, 

který dále nebude ohroţovat své okolí. 

 V dnešní době se stále nacházejí nová a nová řešení, která budou k přírodě 

šetrnější a umoţní nám tak zachovat ji i pro další generace, které přijdou po nás. 

Tak by tomu mělo být i v případě lomů, díky nimţ člověk výrazným způsobem 

zasahuje do rázu krajiny a současně ovlivňuje její další funkce a toky, které 

v krajině probíhají. 
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