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Summary 
 

The objective of work is to describe ideological shift in the issue of neovolcanism 

in area of České středohoří Mts. from dispute between neptunists and plutonists, through 

leaving dogmatic approach to science, up to applying plate tectonics theory on area of Eger 

rift. In the first part the essence of opinion about formation and evolution of Earth and 

disagreement of this opinions between neptunists and plutonists is defined. Next part is 

introducing research of scientists in 19. century highlighting activities of Josef Emanuel 

Hibsch for understanding the area of České středohoří Mts. The last part explains plate 

tectonics theory and its application on the area of Eger rift, which determinates the 

formation and structure of České středohoří Mts. It describes neovolcanic phases, 

petrography and presents researches of 21. century. 

 

Keywords: České středohoří Mts., neptunism, plutonism, neovolcanism, plate tectonics, 

Eger rift 

 

Anotace 
 

Cílem práce je popsat názorový posun v otázce neoidního vulkanismu Českého 

středohoří. A to od sporu mezi neptunisty a plutonisty, přes opuštění dogmatického 

přístupu k vědě, až po aplikování teorie litosférických desek na oblast oherského riftu. 

V první části je definována podstata názoru na vznik a vývoj Země a rozpor těchto názorů 

mezi neptunisty a plutonisty. V další části je představen výzkum vědců 19. století se 

zvýrazněním činnosti Josefa Emanuela Hibsche pro poznání Českého středohoří. Poslední 

část vysvětluje teorii deskové tektoniky a její aplikaci na oblast oherského riftu, který 

podmiňuje vznik a stavbu Českého středohoří. Popisuje neovulkanické fáze, petrografii a 

představuje výzkumy 21. století.  

 

Klíčová slova: České středohoří, neptunismus, plutonismus, neovulkanismus, desková 

tektonika, oherský rift 
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce ukazuje formou rešerše, jak se za přibližně poslední čtyři století 

vyvíjel a vyvíjí názor na vznik a stavbu Českého středohoří. 

Pohoří je projevem neogenního vulkanismus (dále jen vulkanismus) probíhajícího 

od paleogénu do první poloviny kvartéru [18] a je situováno v podkrušnohorské oblasti 

severozápadních Čech, kde: "Složitý vulkanický komplex Českého středohoří zaujímá 

uvnitř oherského riftu plochu přes 1200m
2
 (mezi Chomutovem a Novým Borem u České 

lípy)" [13] Pro větší přehlednost se potom České středohoří dělí na menší podcelky 

Lounského, Milešovského a Verneřického středohoří. 

Bakalářská práce začíná popisem sporu mezi neptunisty a plutonisty, který se 

objevil na přelomu 17. a 18. století, a ve kterém se vědci dostali do křížku s dogmaticky 

smýšlejícími jedinci. Z dnešního pohledu se jedná o zdánlivě primitivní spor s velice 

jednoduchým řešením, ale BP se bude snažit vždy přiblížit danou dobu a ukázat okolnosti, 

za kterých daný spor mohl vzniknout, proč byl tak důležitý a zda  vůbec došlo k nějakému 

závěru.  

Po zdánlivém vyřešení tohoto sporu se dostává k čistě vědeckému bádání a k 

osobnosti Josefa Emanuela Hibsche, který patří k předním vědcům, kteří se kdy pokoušeli 

poznat a popsat tuto oblast, a který se o to zasloužil měrou vrchovatou. 

Třetí nejrozsáhlejší část (díky rozvoji moderní geologie až ve dvacátém století 

bude třetí kapitola obsáhlejší než předchozí dvě) pokračuje dvacátým stoletím a popisem 

vývoje geologických teorií, kdy Alfréd Wegener přichází s novou myšlenkou 

kontinentálního driftu a dostává se do sporu s konzervativnějšími vědci.  Práce ukáže, jak 

dopadl tento z mnoha dalších sporů a popíše teorii deskové tektoniky, která se v mnohém 

podobá Wegenerově koncepci. 

Na teorii deskové tektoniky  navázali čeští geologové, když v sedmdesátých 

letech dvacátého století RNDr. Lubomír Kopecký Csc. přišel s odvážnou teorií, která 

aplikovala teorii litosférických desek na oblast oherského riftu jako součásti evropské 

riftové soustavy. Zde se ovšem tato práce nezastaví a pokračuje v dalších objevech až do 



Martin Sobotka: Vývoj názorů na vznik a stavbu Českého středohoří 

 

2013                                                                                                                                      2 

21. století, kdy se pro výzkumy používají ty nejmodernější geologické metody průzkumu 

Země, které umožňují získat co nejdetailnější představu o procesech formujících zemský 

povrch.  

Cílem není odděleně popsat tyto etapy, ale ukázat jak na sebe navazovaly a jedna 

z druhé (lépe řečeno druhá z první) vycházela. Bakalářská práce chce vystihnout, jak se 

dokáže vyvinout a dále posunout lidské chápání souvislostí, jak se společnost vyrovnává s 

výraznými vědeckými zvraty, jak je dokáže interpretovat a jak tyto objevy působí nejen v 

odvětví jednoho oboru, ale přímo ovlivňují a navazují na další působení lidské činnosti.  

Protože mnoho lidí si tento pokrok neuvědomuje a mnohdy ho i předem odmítá 

bez jakékoliv snahy o pochopení, či jen chuti dát prostor něčemu novému. Přitom lidská 

mysl, chápání a touha se zlepšovat a být činným je jeden z faktorů, který odděluje člověka 

od zvířete. 

Stejně jak se vyvíjely tyto názory a lidstvo spělo a přibližovalo se dnešnímu stavu, 

vyvíjí se i tato bakalářská práce. Proto se může zpočátku zdát, že se jedná o pouhé 

filosofické přemítání, ale s přibývajícími stranami se BP rozšiřuje o exaktní popis Českého 

středohoří, jeho stavby, tvaru a složení, který je vyjádřen formou textu i nejrůznějších 

příloh. 
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2. Neptunisté versus plutonisté 

 

České středohoří prošlo dlouhým a zároveň bouřlivým vývojem a ne jinak tomu 

bylo při vývoji samotných názorů na jeho vznik a stavbu. 

Nejedná se ale o vývoj názorů na příčiny a strukturní projevy vulkanismu 

v regionu Sasko – Duryňska , ale  je možné zabývat se širšími souvislostmi , protože se 

jednalo o názor na vznik veškeré hmoty, vesmíru a tedy i Země.  

Vývoj těchto názorů probíhá od počátku lidské civilizace, která vždy hledala (a 

nadále bude hledat) důvod existence Země a vesmíru. To dalo vzniku nejrůznějším mýtům 

a představám o uspořádání světa ve všech centrech starověkých civilizací. Dodnes jsou 

známy řecké, severské, egyptské a aztécké mýty. Mnohé z nich jsou dodnes přebírány a 

vypravovány jako pohádky pro děti nebo jako pohádky pro dospělé, kteří jim věří a 

připravují se na konec Univerza - to je přinejmenším úsměvné. 

Z těchto mýtů vznikla nejrůznější náboženství, která je přijala za své, lehce je 

poupravila a přidala pár svých myšlenek. Tyto "nesporné" důkazy byly poté dogmaticky 

přijímány, i když byly většinou opřeny jen o filosofické přemítání jednotlivců, a tvořily 

základ pro výuku o přírodních jevech a samotném vzniku Univerza. 

V období starověku měli evropští (hlavně řečtí) filosofové velký přínos pro 

tehdejší vědu. Atomisté zaujímají materialistický pohled na svět a za jeho elementární 

částice považují atomy. Aristoteles vydal spisy jako jsou Fysika, Meteorologie, Logika, 

Etika, Politika, Rétorika a sepsal Athénskou ústavu [17].  

Křesťanská filosofie středověku zabředla  v nekonečné přemítání o Bohu a o tom, 

jak ho logicky vysvětlit (či spíše jak zařídit, aby nemohl být logicky vyvrácen) , o 

trojjedinosti apod.  Výjimkou byli muslimští filosofové z Persie, Arábie a Španělska, kteří 

učinili pokrok v oblasti medicíny a chápaní lidského těla [17]. 

Až v období humanismu  dochází k jisté skepsi vůči náboženství a nekonečnému 

přemítání o duši, božské podstatě apod. a filosofie se zaměřuje spíše na člověka 

samotného, rozum a mnohdy i na politiku. . [17] 
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Jak poté říká Nietsche: "Bůh je mrtev". A jak říká Wittgenstein: "Filosofie je 

mrtvá." [4] Filosofie by měla nutit člověka klást si otázky, přemýšlet a vyřešit je. A ne se 

točit v kruhu a jak se říká přemýšlet nad nesmrtelností chrousta. 

Tato BP nechce nijak útočit či se vysmívat víře a věřícím, obzvláště pokud 

rozebírá období starověku a středověku, kde prakticky neexistovala vědecká činnost, jak ji 

známe dnes, ale ještě v 21. století existují výuková centra pro mládež, která zobrazují 

pračlověka, který konečně dokázal vlastním úsilím rozdělat oheň a na záda mu přitom 

dýchá tyrannosaurus rex – to je situace k zamyšlení. [3] 

 

2.1. Neptunismus 

 

Na přelomu 17. a 18. století se dostávají do sporu názory neptunistů a plutonistů. 

Neptunismem je označován názor, že zemský povrch a Země jako celek povstala a je 

formována působením vody. Tento názor byl v souladu se svatými texty a díky tomu byl 

přijímán nejen vědci, ale také teology. V Bibli, o kterou se vždy opíralo veškeré vědění 

církve a věřících, je totiž myšlenka o vodě, jako hlavním elementu formující zemi a 

ovlivňující lidstvo, zmíněna hned v několika pasážích. 

V první knize Mojžíšově - genesis- se slove: "Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, 

kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak. I nazval Bůh 

místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré." [4] 

Bůh tedy rozehnal vody, z kterých povstala země, a protože řekl, že je to dobré, 

tak by byla chyba o tom jen pochybovat. V následujících kapitolách je stvořen člověk a po 

jeho vyhnání z Ráje se formuje lidstvo, to je ovšem hříšné, a tak se Bůh rozhodne vyhladit 

všechno živé. Opět pomocí vody. Spustí čtyřicetidenní déšť, který vyvolá potopu a zahubí 

vše živé. O tom, jak by mělo dojít k vyhlazení všech vodních organismů se nezmiňuje. 

Jenže, jak víme, jeden člověk jménem Noé hříšný nebyl a Bůh mu umožnil a 

poradil jak zachránit lidstvo i živočišstvo. Noé, kterému podle Bible bylo v době potopy 

600 let, poslechne Hospodina, na své arše dopluje k vrcholkům Araratu čnícím ze 

všeobklopující vody a s pomocí své ženy, svých tří synů a jejich manželek obnoví lidské 
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pokolení. [4] Absurdnost tohoto mýtu je ovšem vedlejší, hlavní je působení vody jako 

hlavního elementu - proto tedy neptunisté.  

Biblický základ neptunismu byl podpořen vědečtější teorií, která tvrdila, že Země 

je ve svém nitru chladná, a že horniny vznikají vyluhováním z vodních roztoků. [9] 

Neptunisté měli svoje centrum ve Freibergu v Sasku. Zde působil profesor 

Abraham Gottlob Werner, který věřil ve vznik všech hornin z celoplanetárního oceánu 

stvořeného Hospodinem. Myšlenku o žhavém původu některých hornin připisoval 

podzemnímu hoření uhlí, což mohl pozorovat na druhé straně Krušných hor, na východ od 

Freibergu - tedy právě v Českém středohoří, které sousedí se severočeskou hnědouhelnou 

pánví. [14] 

Werner oslovil své žáky, např. Alexandra von Humbolta a Alexandra von Bucha, 

ze kterých se ale později stali plutonisté. Neptunismus se rozšířil po Evropě a v Londýně 

byla založena Wernerovská neptunistická společnost. S tou se ve zlém potýkali nejen 

plutonisté, ale i Charles Darwin, který o několik let opozdil svůj výzkum a byl znechucen, 

když tato společnost odmítala jeho  systém vysvětlující podobnost druhů, která je 

zapříčiněna evolucí.  

 

2.2. Plutonismus 

 

Neptunismu se do opozice staví plutonismus - ten zastávali vědci, kteří sice byli 

věřící, ale začali se zajímat o procesy formující zemský povrch. 

Jejich pozorování jsou usnadněna průmyslovou revolucí a rozmachem těžby uhlí a 

kovů, kdy se s postupující těžbou dostávají horníci do větších hloubek pod zemský povrch, 

kde mohou pozorovat jednotlivé útvary a zákonitosti v místě jejich výskytu. 

Mezi hlavní představitele plutonismu patřil James Hutton, Nicolas Desmarest a 

von Humbolt s von Buchem, kteří se na základě svých pozorování přiklonili k plutonismu. 

Zastánci plutonismu věřili ve žhavý původ hornin, při kterém horniny vznikají utuhnutím 

magmatu, které se dostává na zemský povrch vulkanickou činností – proto tvrdili, že Země 

musí být ve svém nitru žhavá. [14] 
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James Hutton založil  Oyster klub, kde se probíraly nové vědecké poznatky a 

umožnil tak rozšířit myšlenku plutonismu. Zároveň jeho žáci cestovali po světě a 

zpozorovali vulkanickou činnost v akci a poukazovali na fakt, že vulkány produkují nový 

horninový materiál. James Hutton popsal horninový cyklus (viz obr. č. 1), dnes nesoucí 

jeho jméno a poukázal na neustávající cyklické opakování vzniku a zániku (přeměny) 

hornin. [14] 

 

 

Obrázek 1 Horninový cyklus - Zdroj [10] 

 

Mezi geology pohybující se blíže u německé a české části Krušných hor patřil  

František Ambrosius Reuss, August Emanuel Reuss a Ferdinand von Hochstetter. Jednalo 

se o vědce studující a posléze i vyučující geologii, kteří působili jak v německých tak v 

českých oblastech, ve kterých posbírali velké množství vzorků, které tvoří základ 

tehdejších i dnešních mineralogických sbírek -  F. A. Reuss na konci svého života věnoval 

svojí sbírku minerálů a fosílií bílinskému zámku. [21] 
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Hlavně oba z Reusseů se zasloužili také o jedny z prvních mineralogických a 

petrografických map českého území. [7] Tito vědci se ovšem nezajímali pouze o geologii, 

ale byli průkopníky i v oborech jako je paleontologie, botanika, medicína a filosofie. 

Geologie se tedy stala mezivědní disciplínou a první geologové využívali znalosti z mnoha 

dalších oborů, aby mohli své závěry dostatečně podložit.  

Spor mezi neptunisty a plutonisty pokračoval i ve století devatenáctém..K jeho 

vyřešení byla vyražena průzkumná štola do nitra Komorní hůrky - vulkánu Doupovských 

hor (jedná se o vulkanity podmíněné otevřením oherského riftu stejně jako v případě 

Českého středohoří). Kašpar Štenberk, církevní hodnostář uchvácený von Humboltovými 

pracemi, nechal na popud J. V. Goetha razit průzkumnou štolu v letech 1834 – 1837, která 

měla určit, zda je správná neptunistická představa o vyhořelých podzemních uhelných 

slojích nebo jestli je Komorní Hůrka tvořena ztuhlým magmatem. Vyražením štoly byl 

objeven sopouch vulkánu, který potvrdil vulkanický původ Komorní hůrky. Jedná se o 

první vědecky zaměřené hornické dílo. [11, 13] 

 

2.3. Vyřešení sporu 

 

Spor mezi neptunisty a plutonisty,  těmito dvěma myšlenkovými směry, je zřejmý 

- první skupina byla jasně určená dogmaty a konzervativním smýšlením. Druzí věřili v 

pokrok a nové objevy.  

S postupný hromaděním dat a důkazů byl plutonistický názor potvrzen až ve 

dvacátém století, když Huttonův cyklus celkově potvrdilo paradigma litosférických desek. 

[15] 
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3. Ryze vědecké bádání 

 

První kapitola popsala zrod geologických disciplín a odtržení vědy od 

dogmatického smýšlení, k čemuž přispěly i výzkumné práce na území Českých zemí. 

Došlo tedy k názorovému posunu, ke zracionálnění vědy, které bylo způsobeno 

technickým vývojem, díky kterému se rozšiřují i obzory lidského chápání, poté ovlivňující 

další přírodovědecké i sociální disciplíny, kterými se lidská společnost zabývá. [26] 

Je ale vidět, že první zmiňovaná jména jsou z oblastí západní Evropy. Není tomu 

náhodou, protože pokrok přinášející průmyslová revoluce měla kořeny v Anglii, nad 

kterou tehdy nezapadalo Slunce. Tato revoluce se proto musela dostat pod víčko konzervy 

zvané Svatá aliance. 

Do Českých zemí v minulosti vždy přicházely nové myšlenky  s menším časovým 

posunem a také nesmíme zapomínat, že České země byly součástí Rakouska (později také 

Rakouska-Uherska). Řada vědců měla rakouské a německé předky a němčina byla úředním 

jazykem, a proto je také většina knih psána v němčině - geologické mapy nesou německé 

názvy.. 

V devatenáctém století  můžeme mluvit o formování čistě vědeckého bádání v 

oblasti geologie. Charles Lyell vydává svou knihu Principles of Geology, kde rozděluje 

historická období Země na primary, secondary, tertiary a recent - vzniká stratigrafie, jak ji 

známe dnes. [9,15] 

Jedna skupina geologů začala zastávat  princip aktualismu – tvrdili, že síly 

formující zemský povrch jsou totožné se silami formujícími jej v minulosti. Jiný názor 

zastávali katastrofisté, kteří tvrdili, že Země se v minulosti zformovala příčinou několika 

velkých katastrof a od té doby je neměnná – tento názor opět lépe odpovídá biblické 

představě o stvoření světa.  [9]  

Vědci - geologové - však museli mít znalosti z mnoha dalších oborů, jako byla 

botanika, chemie, paleontologie, geodézie apod., aby dokázali skloubit všechny zjištěné 

informace a představit je ostatním, a aby je hlavně dokázali dostatečně obhájit. Geologie se 

stala interdisciplinární vědou. 
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V devatenáctém století navazují geologové na práci svých předchůdců – 

především na F. A. Reusse. V území Českého středohoří byl činný J. Jokély, A. Frič., G. 

Gaube a E. Bořický, který vybudoval základy petrografie vulkanitů Českého středohoří. 

[24] 

 Literatura shrnující geologické práce 19. století v Českém středohoří může být 

podle své povahy rozdělena na část: mineralogickou, petrografickou a geologickou (v 

užším smyslu slova). Mineralogické práce se zaměřily na naleziště, genezi, krystalografii a 

chemismus nerostů. Pozornost byla směřována převážně na zeolity. Petrografická literatura 

popisuje skupiny vyvřelin jednotlivých lokalit a geologické práce podávaly shrnutí o 

tehdejším stavu znalostí nebo vycházely z terénního mapování. [24] 

Výsledkem mapování nebylo dokonalé zakreslení jednotlivých částí vulkánu, 

nýbrž přesný rozbor a popis hornin, které ho tvořily. Z toho se potom daly vyvozovat 

závěry o utváření a stavbě tělesa, ale toto těleso bylo na mapě znázorněno jen jako jakýsi 

kruhový objekt (viz obr. č. 2). 

Zkoumání Českého středohoří bylo umožněno i díky odkrytí lomů v jednotlivých 

kopcích, kde bylo možno pozorovat střídání sedimentů a vulkanitů. 

České středohoří se dostává do popředí zájmu českých, rakouských a německých 

geologů. Jak bude popsáno v poslední kapitole, tato oblast prošla několika vulkanickými 

fázemi, díky kterým získala velkou petrologickou pestrost. To první geologové zkoumající 

tuto oblast brzy poznali a České středohoří bylo jedním z nejzkoumanějších vulkanických 

pohoří a stává se typickým příkladem tzv. atlantické provincie. [16] 

Mezi nejslavnější osobnosti zkoumající tuto oblast patřil Josef Emanuel Hibsch, 

kterému bude věnována následující podkapitola. 
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3.1. Josef Emanuel Hibsch 

 

Tento rodák z Homole u Litoměřic (*1852) se zasloužil  nejen o proslavení 

Českého středohoří, ale hlavně o jeho souhrnný popis, studium a zmapování. Na Lipské 

univerzitě získal doktorát obhájením práce zkoumající právě neobvyklé horninové typy 

Českého středohoří. Obsah jeho celoživotní práce dodnes základem pro vědce, kteří chtějí 

zkoumat toto území.  

Profesor Emanuel Hibsch pracoval na zmapováni vulkanické oblasti Českého 

středohoří a celkem vydal (ať již sám nebo ve spolupráci s ostatními vědci) 21 

geologických map v měřítku 1 : 25 000 s vysvětlivkami, na které navazuje vydáním 

obecnější mapy v měřítku 1 : 100 000 s vysvětlivkami. O tyto mapy potom opíral své další 

práce, neboť mu nešlo pouze o mapování, ale o přesný rozbor hornin tvořících vulkanický 

aparát Českého středohoří. [19] 

Za svého života potom vydává velké množství publikací týkajících se geologie 

této oblasti - jeho bibliografie čítá 141 publikací. [22] 

Poznává tedy, že se v Českém středohoří nachází množství typů vulkanických 

hornin, které jsou unikáty této oblasti, a proto dostávají i názvy určené zdejším 

místopisem. Ve výčtu hornin potom nacházíme názvy, jako jsou rongstockit (podle 

Roztoků), gautenit (z německého Gaute = Kout), či marienbergit (podle Mariánské skály). 

[16] 

Jak můžeme vidět na obrázku (obr. č. 2) , tak Hibschova mapa je plná oválných 

tvarů a malých koleček. Tímto způsobem J. E, Hibsch zakresloval zkoumané struktury, u 

kterých nepotřeboval dopodrobna zakreslit jejich tvar, ale udělat přesný rozbor hornin, 

z kterých byly složeny. Zlí jazykové tvrdí, že starý pan Hibsch zastávající heslo "co je na 

kopci, je i pod ním" seděl ve svém kočáře, jedl svačinu a jeho žáci zdolávali jeden kopec 

za druhým, nosili mu vzorky a on je "pouze" určoval. 

Oprávněnost Hibschových zásluh dosvědčuje  i další kapitola, kde je představen 

nově nalezený horninový typ, o kterém dosud nebyly nikde zmínky. Nikde kromě 

Hibschových studií, které alespoň poukazují na tuto možnost. [6] 
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Profesor Hibsch se zasloužil  o ochranu své oblíbené oblasti Panská skála,. Zde 

byl v provozu čedičový lom, který využíval čediče a jeho specifické odlučnosti pro 

stavební účely.J. E. Hibsch  chtěl zachránit tuto jedinečnou lokalitu (podobně jako Vrkoč u 

Ústí nad Labem), což se mu  podařilo v roce 1902 založením sbírky, která financovala 

odkoupení pozemků lokality Panská skála. Vykoupením pozemků bylo dosaženo omezení 

těžby – tím  zapisuje svůj odkaz do této skály i pro budoucí generace. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Hibschova mapa Českého středohoří - Zdroj [2] 
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3.2 Shrnutí 

 

S příchodem nových geologických teorií se rozvíjí i pohled na vulkanický 

komplex Českého středohoří, jeho části jsou podrobně zkoumány a z nich jsou vyvozovány 

širší souvislosti, avšak pouze pro studované území. Dochází se tedy k závěru, že České 

středohoří je výsledek lokálního vulkanismu a jeho podobnost je přisuzována maximálně k 

Doupovským horám. 

Ovšem míra podrobnosti zkoumaných hornin a mapování byla na tehdejší dobu 

opravdu vysoká a toto území se stává jakýmsi střediskem a hlavním zájmem evropských 

vědců zkoumajících vulkanickou a horotvornou činnost. 

Oblast Českého středohoří je chápána v širší souvislosti až ve dvacátém století. 
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4. Součást evropské riftové struktury 

 

Ve druhé polovině dvacátého století je přijat nový pohled na vznik a stavbu 

Českého středohoří. Není již chápáno jako lokální vulkanická činnost, či dokonce jako 

projev Boží vůle, ale je chápáno v širší souvislosti jako součást evropské riftové struktury.  

Nové objevy, hypotézy a teorie byly umožněny rozvojem letectví a s ním 

možností leteckého mapování, aeromagnetometrie, aeroradiometrie atd.,  rozvojem 

počítačové techniky a následně internetu usnadňujícím uchování dat a komunikaci mezi 

jednotlivými vědci, či rozšíření důlní a stavební činnosti.  

Neovulkanismus je následně dokonce označován za "atraktivní" a vhodný pro 

studium, což je dáno tím, že neogenní a recentní pohyby formující zemský povrch ještě 

úplně či vůbec nepodlehly erozním činitelům, a tak je můžeme změřit, datovat a studovat s 

daleko větší přesností než procesy formující Zemi, které probíhaly v dřívějších 

geologických etapách. Díky výsledkům měření seismicity a geofyzikálního pole můžeme 

porovnávat současný stav zemského povrchu s neotektonickým stavem. Neotektonika se 

tak stává jakousi experimentální základnou pro vytváření nových geologických hypotéz, z 

kterých se poté mohou stát ověřené teorie. [18] 

"Seizmologické a neotektonické údaje o hlubinné stavbě a kinematice aktivních 

zón a taktéž paleomagnetická charakteristika a korelace profilů mladších sedimentů 

sehrály důležitou úlohu při formování koncepce deskové tektoniky, která zaujala vedoucí 

postavení v současné geologické vědě." [18] 

Ovšem i k těmto závěrům a novým teoriím vedla zdlouhavá a mnohdy nepříjemná 

cesta, která začala u Alfréda Wegenera  
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4.1. Desková tektonika 

 

Když po první světové válce odchází J. E. Hibsch do ústraní užít si poslední svá 

léta v odpočinku,  přichází Alfred Wegener s převratnou myšlenkou o způsobu vzniku 

nové zemské kůry. Z počátku byl odmítán, stejně jako mnoho vědců před ním, protože 

vědecká společnost nechtěla přijmout jeho teorii kontinentálního driftu. Protiargumentace 

jeho tehdejších odpůrců  se opírala o tvrzení, že je pouze meteorolog a astronom, nikoliv 

geolog. I přes toto (poněkud klasické) odmítání nových myšlenek, Wegener neustával v 

práci a definoval základy teorie kontinentálního driftu [12,15] . 

Věřil, že rifty jsou zárodky nových oceánů, rozlišoval oceánský a pevninský typ 

zemské kůry a  poukazoval na podobnosti Rudého moře a Kalifornského zálivu - tvrdil, že 

to jsou možné zárodky nových oceánů typu Atlantiku. Ovšem dopustil se i chyb, když 

tvrdil, že objevil důkaz  kontinentálního driftu, ale jednalo se o odchylky v měření 

způsobené nedostačující technikou.[12] 

Díky  novým technickým prostředkům pro výzkum pevninské i oceánské kůry 

bylo nahromaděno množství paleomagnetických údajů, z kterých byla v druhé polovině 

dvacátého století podepřena teorie deskové tektoniky, která rehabilitovala Wegenerovu 

teorii kontinentálního driftu. Desková teorie je vědci potvrzená a uznávaná, vysvětluje 

tektonickou a seismickou aktivitu zemské kůry působením několika velkých a desítkami 

menších rigidních desek. [12]  

Výstupem konvenkčních buněk zemského pláště (popsaných Arthurem 

Holmesem), ve středooceánských hřbetech dochází k rozpínání oceánského dna a výstupu 

magmatu, z kterého se po utuhnutí stává nová zemská kůra. Pojem rozpínání oceánského 

dna použil jako první H. H. Hess a R. S. Dietz.  Neustále vznikající zemská kůra vykonává 

pomalý pohyb, který končí v subdukčních zónách přetavením zemské kůry 

v hlubokomořských příkopech a vznikem pásemných pohoří nebo ostrovních oblouků. 

Při kolizi dvou kontinentálních desek nedochází k subdukci, ale ke vzniku 

kolizních pohoří. Kolizní oblasti jsou charakteristické častým výskytem zemětřesení a 

vulkanické aktivity. Při zastavení aktivity pohoří erodují a stávají se stabilní části země – 

štíty či kratony.  V případě změny proudění hornin v plášti dojde ke vzniku riftu a 

vulkanické činnosti. Vznik kontinentálního riftu může vést k rozštěpení kontinentů 
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s následným vznikem středooceánského hřbetu. Tento proces se označuje jako Wilsonův 

cyklus.(12,14) 

Právě jedno z divergentních rozhraní se táhne napříč Evropou od severu k jihu - 

od Norského Oslofjordu po Honský rift v Libyi. Nazývá se evropská riftová struktura a 

RNDr. Lubomír Kopecký Csc. se v druhé polovině dvacátého století začal domnívat, že 

oblast Českého středohoří a Doupovských hor je součást této transevropské struktury. 

 

4.2. Oherský rift 

 

V druhé polovině dvacátého století přichází L. Kopecký jako první s možností 

existence tzv. Oherského riftu (název je odvozen od řeky Ohře), který by podmiňoval 

mladou vulkanickou činnost a vznik Českého středohoří a Doupovských hor. Viděl totiž 

jistou podobnost právě Českého středohoří a Doupovských hor s vulkanity na Chebsku a v 

Bavorsku. 

Kopecký píše: "Severočeská hnědouhelná pánev s přilehlými částmi 

neovulkanických Doupovských hor a Českého středohoří je střední částí oherského riftu." 

[19] Následuje tedy zkoumání Oherského riftu a určuje se jeho způsob vzniku, pozice a 

stavba.  

Na přiloženém obrázku (obr. č. 3) jsou znázorněny okrajové zlomy, které na 

severozápadě (krušnohorský) a jihovýchodě (litoměřický) ohraničují centrální riftové 

zlomy oherského riftu. Oživením starého litoměřického hlubinného zlomu, který tvoří 

hranici mezi tepelsko-barrandienskou a krušnohorsko-durynskou oblastí Českého masívu, 

došlo k otevření oherského riftu. Součástí oherského riftu jsou i příčné zlomy, které svou 

aktivitou vytvářejí tektonické kry a území se tak rozpadá na bloky s odlišným geologickým 

vývojem. Na obrázku jsou popsány jako lahoštský hřbet a  střezovské sedlo. [19] 

Obrázek znázorňuje průběh zlomových struktur, které ohraničují Oherský rift a 

udávají možnost projevu mladému vulkanismu. Z obrázku je též patrná charakteristická 

liniová struktura, která má délku kolem 280 km a šířku 25 km. Tato struktura není 

nepodobná ostatním neoidním riftům a také vykazuje vertikální pohyby doprovázené 

zvýšenou seismicitou, tepelným tokem a výrony oxidu uhličitého. [19] 
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Byla vymezena riftová struktura, podmíňující projevy mladého vulkanismu, který 

vytvořil České středohoří a Doupovské hory. Kopecký stanovil tři až čtyři neovulkanické 

fáze, ve kterých probíhala vulkanická aktivita s částečně odlišnými produkty. Společným 

znakem neovulkanických fází je převaha bazických až ultrabazických hornin.. [13]  

 

 

 

Obrázek 3 Stavba střední části oherského riftu - Zdroj [19] 
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4.3. Neovulkanické fáze 

 

Absolutní datování neovulkanických fází,, ve kterých probíhal mladý vulkanismus 

na území severočeské hnědouhelné pánve a v jejích přilehlých oblastech, je v první fázi 

v rozmezí  35-17x10
6
 let, v druhé fázi v rozmezí  9-6x10

6
 let a ve třetí fázi se jedná o 

rozmezí  2,8-0,86x10
6
 let. [19] Datování dokazuje, že většina vulkanické aktivity pochází z 

období neogénu, a proto je vulkanismus označován jako neoidní, mladý nebo jako 

neovulkanismus. 

Před podrobnějším popisem jednotlivých fází   je nutné popsat situaci, která 

předcházela mladé vulkanické činnosti v českém masívu. 

Před prvními projevy neovulkanické aktivity byla značná část Českého masivu 

peneplenizována a měla charakter paroviny, kdy se nadmořské výšky souše pohybují okolo 

100 - 200 m. Parovina Českého masívu se začala měnit působením mladého vulkanismu, 

který se ve svém počátečním stadiu vyznačuje poklesy s transgresí moře z alpsko-

karpatské předhlubně na území Českého masívu.. Tento fakt byl potvrzen zkoumáním 

sedimentů, které jsou zastoupeny pelity a psamity, které byly přinášeny do sedimentačních 

prostorů jak jezerních, tak mořských a nedostatkem hrubších sedimentů, které nebyly 

zachyceny, právě díky absenci horstva (= velkému stupni peneplenizace). [18] 

„Počátek neotektonické etapy v Českém masívu můžeme vztahovat k rozhraní 

paleogénu a neogénu…“ [18] Končí období peneplenizace a začíná fáze orogeneze , kdy 

dochází k převaze tektonických pohybů zdvihového charakteru a  peneplén se značně 

mění, když dojde k průniku vulkanického materiálu do druhohorních sedimentů. [18] 
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Vzniku oherského riftu předcházelo vyklenutí zemské kůry podle osy 

zmiňovaného oživeného hlubinného zlomu. Vyklenutí bylo způsobeno vznikem 

gravimetrického minima v zemské kůře. Pozůstatkem této klenby jsou samotné Krušné 

hory, což dokazuje mírný sklon sedimentů ze svrchní křídy, který můžeme pozorovat v 

řezech labským pískovcovým pohořím. [19] 

V období od 35 x10
6
 do 17x10

6
 let probíhala první neovulkanická fáze, jejíž 

všechna bazální pyroklastika jsou subakvatická, což potvrzuje výše zmíněný nástup 

neovulkanické fáze s počátečním poklesem a záklesem tektonického příkopu a s transgresí 

moře do Českého masívu. Tento tektonický příkop se začal formovat již v eocénu, kdy se 

ve sníženinách usazovaly sedimenty starosedelského souvrství. [19] 

Obrázek 4 Litostratigrafické, paleogeografické a tektonické aspekty paleogénu v 

prostoru severočeské pánve - Zdroj [19] 
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 První fázi neovulkanické aktivity můžeme označit za nejbouřlivější, s 

nejintenzivnější sopečnou činností a s tím související  nejvýraznější změnou reliéfu 

krajiny. Po fázi vulkanické aktivity a orogeneze následuje období eroze a denudace, které 

opětovně zarovnává a peneplenizuje povrch.  Poklesy v území riftu se začínají diferencovat 

a v kombinaci centrálního, dvou okrajových a vznikajících příčných zlomů dochází ke 

vzniku tektonického příkopu, který je zanášen produkty vulkanismu první fáze a poté i 

miocénními sedimenty mosteckého souvrství. Toto období je také spjato se vznikem 

sladkovodních jezer, která jsou vhodným místem pro vznik uhelných slojí. [19] 

Do období od 9x10
6
 do 6x10

6
 let je datována druhá neovulkanická fáze, která je 

tedy mladší než miocenní sedimenty a je opět podmíněna oherským riftem a jeho 

znovuotevřením. S druhou neovulkanickou fází je spjat výskyt separátních uhelných slojí, 

které byly vyzdvihnuty vulkanickou činností.. Jejich výskyt je hojný na jih od Teplic - 

křemyžská, pohradická a mukovská pánev - a právě proto je toto území definováno jako 

území, na kterém se druhá fáze projevila měrou nejvyšší. [19] 

 Kromě separátních hnědouhelných pánví, je druhá neovulkanická fáze typická 

výskytem ložních žil, které mohou být sledovány na odkryvu u bývalé pískovny Štrbice. 

Tyto žíly jsou z analcimicko-nefelinického bazanitu a pronikají do poloh černých 

plastických uhelných jílů. [19] Dalším projevem druhé neovulkanické fáze je výskyt 

diatrem – nálevkovitých výbuchových hrdel. Diatremy vznikly explozí vulkanických plynů 

a vodních par, na svém povrchu ústí do deprese – maaru – a bývají vyplněny sedimenty. 

Typickou výplní diatrem jsou vulkanické brekcie obsahující úlomky xenolitů (viz kap. 

Petrografie a vulkanologie). Diatremy vyplněné xenolity granátnických hadců jsou 

zdrojem pyropu známého jako český granát.  [13] Větší představu o stavbě a výplni 

diatrem přináší přiložený obrázek. (viz obr. č. 5) 

 Stopy po třetí fázi mladého vulkanismu nás vedou spíše k oblasti, která není 

předmětem práce, ale přesto je třeba je zmínit pro úplnou představu. Jedná se o maary na 

jihozápadní periférii Doupovských hor na Podbořansku. [19] Také výše zmiňovaná, nejen 

pro plutonisty důležitá, Komorní hůrka je projevem třetí fáze a jedná se o jednu z 

nejmladších sopek.   
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Obrázek 5 Profil granátonosného diatrema 1 - vulkanické brekcie s xenolity granátonosných 

serpentinitů 2 - porušené křídové sedimenty 3 - sedimenty svrchní křídy 4 - horniny krušnohorského 

krystalinika 5 - tělesa metamorfovaných ultrabazických hornin – Zdroj [13] 

 

Ve třech fázích tedy  došlo k výstupu  magmatu do starších sedimentů a vzniku 

vulkanické struktury Českého středohoří. Po zastavení vulkanické aktivity opět nastoupila 

fáze peneplenizace, a proto z původní vulkanické struktury dnes pozorujeme jen odhalené 

ložní žíly, přívodní kanály a vypreparované batolity a lakolity. 
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4.4. Petrografie a vulkanologie 

 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, určování horninových typů Českého 

středohoří můžeme datovat již do devatenáctého století, ovšem ve dvacátém století se 

zintenzivňují geologické práce, které přinášejí větší množství faktického materiálu. [19]   

Za pomoci údajů gravimetrie byl stanoven ideový příčný řez oherským riftem, 

který ukazuje na genetické souvislosti mezi hlubinnou stavbou riftu, látkovou diferenciací 

magmatu a také sedimentací. Určuje se také, že v plášti vzniká nefelinitové až melinitové 

magma a na povrch se dostává podél okrajových zlomů, zatímco centrálními zlomy se 

dostává na povrch trachyt-fonolitové magma, které vzniká sloučením (kontaminací) 

původního čedičového magmatu s kyselým, granitovým materiálem kůry. [19] 

V důsledku dlouhotrvající neovulkanické aktivity oherského riftu stanovené do tří 

fází, jsou v oblasti Českého středohoří zastoupeny téměř všechny typy alkalických 

neovulkanitů (kromě několika výjimek jako jsou nejbazičtější typy polzenitového složení): 

"Nejvíce jsou rozšířeny bazaltické typy, méně typy trachytické,  přestože na Mostecku jsou 

vyvinuty nejtypičtější fonolity v rozsahu celé riftové struktury." [19] 

V této oblasti jsou rovněž hojně rozšířeny autometamorfované typy hornin a také 

intruzivní typ hornin, který vede k rozšíření natrolitů. [19] 

Dalším fenoménem Českého středohoří je výskyt krystalických nebo křídových 

hornin vyzvednutých vulkanickou činností. Vyskytují se jako xenolity obklopené 

vulkanickými produkty. [13] 

Mezi poslední důležitý předmět zkoumání patří výskyt ložisek bentonitu, která 

jsou podmíněna neovulkanismem - jedná se o produkty subakvatického zvětrávání 

produktů vulkanismu jako jsou tufy. Tato surovina má rozsáhlé využití v průmyslu 

(slévárenství, sorbenty..)  a také slouží jako horizont pro těžbu hnědého uhlí. [1] 
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4.5. Průzkumy a objevy 21. století 

 

 Jedná se většinou o grantové výzkumy, které studovaly menší vymezená území 

Českého středohoří moderními metodami průzkumu a výzkumu a s možností přístupu 

(např. při odkryvech způsobených výstavbou dálnice D8) do dříve nepřístupných míst. 

Výzkum RNDr. Vladimíra Cajze Csc. se zaměřil na Roztocké vulkanické centrum 

Českého středohoří, které se nachází mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Přináší, s pomoci 

dalších geofyzikálních výzkumů a počítačového modelování, nové poznatky o tomto 

vulkanickém centru, které udávají, že se jedná o složitý subvulkanický aparát, který se 

skládá jak z hlubších partií povrchového vulkanismu, tak z žilných těles, která jsou 

vmístěna do křídových sedimentů. [5] 

Nově jsou potvrzeny horizontální posuny, které jsou způsobeny zlomovou 

strukturou a blokovou stavbou Českého středohoří, kterou do  místních sedimentů pronikl 

žilný roj, který doprovází vulkanické centrum: "Na základě geofyzikálních údajů byla 

v prostoru sedimentů modelována mohutná bazická intruze, sestávající z oddělených těles 

essexitu a monzodioritu. V jejím okraji je vyvinuta rozsáhlá multifázová explozivní 

přívodní dráha, následně intrudovaná tělesy fonolitu pňovitého až žilného typu. Dosti 

pravděpodobně mají obě největší struktury centra obdobnou výstupovou dráhu." [5] 

 

Při výstavbě dálnice D8 byl ražen tunel u Radejčína. Při realizaci stavby byla 

odkryta vrstva  vulkanoklastického materiálu děčínského souvrství, do kterého je situováno 

Roztocké vulkanické centrum (viz Průzkumy a objevy 21. století - Cajzův výzkum)  

Děčínské souvrství bylo charakterizováno jako komplex, ve kterém se střídá 

efuzivní a explozivní aktivita bezolivinických bazaltoidů, jako jsou tefrity, trachybazalty a 

bazaltické trachyandezity, to značí stratovulkanickou stavbu. [23] 

 Vulkanické centrum bylo odhadováno v oblasti mezi Ústím nad Labem a 

Děčínem. Tunel Radejčín se nachází asi 15 km od tohoto centra a při jeho stavbě byla 

zjištěna sekvence vulkanických hornin, která ukazuje na výskyt monogenetických vulkánů 

na periferii centrálního vulkánu děčínského souvrství. [23] 
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Kapitola neovulkanické fáze popsala, že neovulkanismus probíhal ve třech 

dlouhých fázích, a tak přináší velkou strukturní a petrografickou rozmanitost. Zpráva o 

výzkumu z roku 2003 informuje o nově nalezeném horninovém typu. 

V předchozí kapitole byl vyzdvižen význam Hibschových prací a jejich podklad 

pro dnešní výzkum. Byl to právě on, kdo poukázal na možnost výskytu tohoto horninového 

typu, ale blíže ji neurčil. Stejně jako nikdo po přibližně sto let. 

Nově popsaný horninový typ byl objeven při mapování vulkanického komplexu v 

okolí na sever od Litoměřic. Jedná se o další nález, který může přinést nové pohledy na 

vývoj neovulkanismu: „Materiál tohoto horninového typu byl produkován již 

v dezintegrované podobě z přívodní dráhy, lze jej tedy oprávněně řadit k pyroklastikům – 

pravým tufům“ [6] 

 

České středohoří je součástí a produktem oherského riftu, jehož existence byla 

potvrzena a všeobecně přijata, ovšem: "...ani mnohé následné práce jiných autorů 

nezobrazovaly tektonické struktury příliš realisticky, což bylo prokázáno teprve posledními 

průzkumy na tomto poli (např. Cajz - Valečka 2010), které přinášejí detailní informace, 

založené mj. na litologii a stratigrafii vulkanického komplexu." [8] 

Probíhal výzkum, který se zaměřil na severozápadní část Milešovského 

středohoří. Výsledkem výzkumu bylo zaměření a potvrzení některých lokálních zlomů 

vymezených při dřívějších výzkumech. [8] 

Zdálo by se, že s moderními metodami výzkumu (jako je morfometrická a 

hypsometrická analýza DMR) je možné rozšiřovat výzkum kvalitativně i kvantitativně, ale 

některá data není možné získat: „Tektonickou aktivitu v nejmladším období přesto není 

možné přesně geochronologicky zařadit, protože kvartérní fluviální sedimenty, jejichž 

porušení v podélném profilu zpravidla indikuje tektonické ovlivnění, se v potřebné míře 

nedochovaly.“ [8] 

Potom můžeme pouze odhadovat na základě minimální odezvy vyrovnání 

spádové anomálie vodních toků (0,25 až 2,5 Ma) a stanovit tím, že toto území bylo aktivní 

až do kvartéru minimálně 1 Ma před současností. [8] 
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4.6. Shrnutí 

 

Ve dvacátém století je  potvrzena teorie deskové tektoniky, která je přijata jak 

vědeckou tak širokou veřejností a je dále vyučována a rozvíjena. S přibývajícími léty se 

ukáže, zda se jedná o  neotřesitelně validovanou teorii. K pravdivosti deskové tektoniky 

mj. přispívá i fakt, že její stopy můžeme sledovat i na ostatních terestrických planetách 

sluneční soustavy. [15] 

České středohoří je složitý vulkanický komplex, a proto jeho zkoumání není 

zdaleka u konce. Zkoumání jednotlivých jeho částí nám pomůže modelovat jeho stavbu a 

tím nadále zpřesňovat neovulkanický proces formující nejen tuto oblast. Spojitost 

oherského riftu s evropským riftovým systémem umožňuje vědeckou spolupráci na 

mezinárodním poli.  
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5. Závěr 

 

Bakalářská práce se pokusila popsat vývoj názorů na vznik a stavbu Českého 

středohoří, který probíhal, probíhá a jistě i bude probíhat déle než pouze poslední čtyři 

století.. 

V první kapitole jsem se snažil popsat a vysvětlit svůj osobní názor, podle kterého 

by se neměla míchat věda s náboženstvím - lépe řečeno náboženství do vědy. Před 400 lety 

to bylo těžké prosadit, jak ukazují spory neptunistů s plutonisty. V kapitole jde o snahu 

ukázat neslučitelnost náboženských dogmat s vědou a současnými výzkumy. I hlava 

katolické církve přijímá opravy svého výkladu o vzniku Univerza ale to neznamená, že se 

změní smýšlení několika miliard věřících.  

Kapitola druhá měla kromě dalšího pokroku a vývoje názorů poukázat na příkladu 

bádání Josefa Emanuela Hibsche správnost a nutnost hledání nových poznatků. Výsledky 

jeho vědeckého zápalu se staly jeho celoživotním dílem a tím i odkazem lidstvu.  

Třetí kapitola začíná vývojem geologických teorií ve dvacátém století a vysvětluje 

princip deskové tektoniky. Jedním z projevů deskové tektoniky je i oherský rift, ve kterém 

je situováno pohoří Českého středohoří. Kapitola odborně popisuje samotný vznik a stavbu 

Českého středohoří a poukazuje na další možnosti výzkumu v 21. století.    

Kapitola často poukazuje na techniku a možnosti, které nám přináší. Odkazuje na 

technický pokrok, který se může zdát až neuvěřitelný (stejně neuvěřitelný, se musel jistě 

zdá i lidem zažívající období průmyslové revoluce, či pračlověku, který prvně rozdělal 

oheň).  
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