vrchu Verpánek (foto B 34), jehož svahy byly do 70. let pokryty kĜemencovými balvany
nejroztodivnČjších tvarĤ (VánČ 1963, 1999). Zdejší vulkanogenní výplnČ diatrém vþetnČ pískĤ
s kĜemenci Ĝadí Kopecký až do II. sopeþné fáze. Tzn., že by mČly být mladší než sedimentární výplĖ
severoþeské pánve s hlavní hnČdouhelnou slojí. Názor odĤvodĖuje tím, že na vrcholu Verpánku byly
zjištČny uhelné jíly a na sz. svahu porcelanity. Jejich existenci vysvČtluje dvojím zpĤsobem. Buć to
jsou mladší sedimenty usazené na denudované výplni maaru, nebo to jsou rozmČrné xenolity.
Evidentní rulový xenolit o rozmČrech okolo 100 x 50 m, který uvádí ze západní þásti diatrémy
Verpánku, svČdþí podle Kopeckého pro druhou možnost. Jeho další argument, operující s relativními
výškovými úrovnČmi sedimentĤ zde a v pánvi, je nedomyšlený. Vyžadoval by totiž existenci
produktivního miocénu v hlubších partiích i v prostoru Verpánku, což by zde znamenalo pod kĜídou.
Ve skuteþnosti je tu obnaženo podloží vulkanitĤ, tedy jejich pĜívodní kanály þi diatrémy. ZnaþnČ
nepravdČpdobná je i interpretace pískĤ na P íseþném vrchu jako sedimentĤ maarové výplnČ. Nelze si
totiž pĜedstavit zdroj tČchto sedimentĤ v údajné maarové depresi, neboĢ jsou zcela odlišné od
okolních hornin. V tomto smČru nutno souhlasit s VánČm (1999b), který odmítá interpretaci pískĤ
jako sedimentĤ výplnČ maaru. Považuje je za svrchnoeocenní (pĤvodnČ podle Hibsche
stĜednooligocenní), byĢ se zachovaly v diatrémách.
Vrstvu kaolinických pískĤ na P íseþném vrchu prorážejí na mnoha místech žíly þi komíny
chaotické sopeþné brekcie o prĤmČru až desítek metrĤ. KromČ zjílovČlé základní sopeþné hmoty
obsahuje brekcie útržky až bloky sopeþného materiálu, rozmČrné xenolity kĜídových slínovcĤ a
drobné úlomky rul (foto B 16). KĜídové xenolity byly vesmČs dolomitizovány. Na jejich puklinách
bývají žíly krystalovaného železitého dolomitu (Brus – Hurník 1976).
BizárnČ korodované kĜemencové bloky byly pĜed odtČžením rozvleþeny z P íseþného vrchu do
širokého okolí a právČ tak jako na Verpánku vytváĜely tzv. kamenná stáda. JeštČ dlouho po válce byly
k vidČní podél trati od Beþova k BĜvanĤm (foto B 17). BohatČ jsou fotograficky dokumentovány
v práci VánČho (1999).
P íseþný vrch je památný také jako významná archeologická lokalita (viz pleistocén). Byla zde
identifikována tĜi období paleolitického osídlení. Nejstarší spadá podle Fridricha (1972)
pravdČpodobnČ až do nejstaršího pleistocénu (interglaciál donau/günz), další do stĜedního (na konec
mindelského zalednČní) a nejmladší do svrchního pleistocénu (würm).
KromČ kĜemencĤ byly na nČkterých místech mezi prokazatelnČ kĜídovými a tĜetihorními
souvrstvími zastiženy nČkolikametrové písþitojílovité polohy s náznakem uhelné sedimentace. Od
StĜimic je popisuje Vachtl (1952) a zjištČny byly nČkolika vrty na dalších místech (u BraĖan).
UvádČny jsou též od Dobrþic.
P ro úplnost, v minulosti byly za spĜedþediþovés, tedy oligocenní, považovány kĜemité
pískovce s flórou na Hradišti u ýernovic na Chomutovsku (odkud byl mimo jiné brán stavební
materiál na stavbu dČkanského kostela v MostČ). Na východním okraji okresu to byly kĜemité
pískovce s pozĤstatky mČkkýší fauny v okolí Salesiovy výšiny u Oseka. P atĜily mezi tzv. starší
pískovce sslojového horstvas podle vrstevního sledu, jak jej podává Reuss sen. (1801). Od nČho se
rovnČž odvíjí omyl, pĜejímaný celých 100 let. Je jím Ĝazení produktivního miocénu v dnešním pojetí
do tzv. pĜedþediþového stupnČ. Byly tedy považovány za starší než neovulkanity hlavní sopeþné fáze.
Zatímco ReussĤv syn již v r. 1864 pĜistupoval k tomuto zaĜazení s urþitými výhradami, jejich
následovnící (jedinČ kromČ Krejþího 1877) je striktnČ dodržovali. Raritou v tomto smČru bylo do
konce 19. stol. pĜisuzování téže stratigrafické pĜíslušnosti bĜešĢanským jílĤm (Hibsch 1901), zatímco
ssferosideritys, které se v jejich prostoru vyskytují, byly považovány za miocenní (spoþediþovés, tedy
nadložní vrstvy). Na omluvu ReussĤ nutno dodat, že v jejich dobČ bylo hnČdouhelné hornictví
provozováno zejména v pravobĜežní þásti ýeského stĜedohoĜí, kde zdejší sloje jsou skuteþnČ uvnitĜ
vulkanitĤ, resp. pod þediþovými pĜíkrovy. P o objevení miocenní fauny v podloží sloje na dole
Mariana ve SkyĜicích (1901) byly nadále, resp. až do 50. let, považovány za oligocenní jen
písþitojílovité sedimenty (vþetnČ slojí) na Žatecku. Jsou to tytéž sedimentární soubory, které se dnes
oznaþují jako akumulace žatecké delty. PĤvodnČ je totiž v podstatČ jako samostatnou stratigrafickou
jednotku oligocenního stáĜí vyþlenil Jokély (1858) pod názvem sžatecké vrstvys.
Zcela nejistého stáĜí jsou bloky pískovcĤ až slepencĤ s kĜemitým a železitým tmelem,
vzácnČ roztroušené v sutích mezi Loveckým zámeþkem u Bradaþova a JestĜábím vrchem u ýeského
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JiĜetína. TĜetihorní stáĜí jim pĜisoudil již Laube (1887), když je spolu s kĜemenci podél
krušnohorského svahu mezi Jirkovem a Osekem zaĜadil do sútvaru hnČdouhelnéhos.
P ro zajímavost bude vhodné citovat z KlvaĖova pĜekladu (1889, str.132): sVelmi zajímavá
jest uvedená juž partie pískovcová, jež pod nadložním þediþem na Geierbergu sev. od
Lichtenwaldského lovþího zámeþku se zachovala. P odobá se úplnČ pískovci blízkému pĜi Horním
LitvínovČ, jest však o 400 m výš a juž na sev. svahu RudohoĜí a jasnČ osvČtluje pošinutí v kolmém
smČru, jež se tu po uložení pískovce hnČdouhelného státi muselo.s Laube z toho odvozuje, že sspojení
se severonČmeckou rovinou v dobách tĜetihorních šlo pĜes RudohoĜí nynČjšís.
P Ĝedpokládaná pĤvodní pozice pískovcové lavice na krystaliniku pod výlevem þediþe nebyla
sice dodnes ovČĜena, neboĢ je zastĜena kamenným moĜem þediþové suti. Ovšem jinou situaci lze
tČžko pĜedpokládat. Její rozpadlé a rozvleþené pozĤstatky ve formČ ojedinČlých, až
nČkolikametrových blokĤ vyþnívajících z þediþové suti v sedle pod JestĜábím vrchem ( foto B 18 - 19)
a pĜilehlém lese nad ýeským JiĜetínem, jiné vysvČtlení neposkytují. V minulosti byly zþásti vysbírány
a využity jako stavební materiál, dodnes patrný v kamenném zdivu jmenované obce.
P o petrografické stránce to jsou kĜemenné, více þi ménČ vytĜídČné, hrubozrnné, místy až
stĜednozrnné pískovce s pozvolnými pĜechody do poloh štČrku o prĤmČru zrn až do 8 cm. Zatímco
malá zrna písku jsou vesmČs dokonale opracovaná, je stupeĖ opracování velkých valounĤ dosti
promČnlivý. Tmel je kĜemitý, místy k nČmu pĜistupuje tmel železitý, vytváĜející nepravidelné
šmouhování pískovce až slepence rĤznými odstíny hnČdých barev. Podobné zrnitostní složení mívají i
kĜídové pískovce na Teplicku. P roto, dokud se v nich nenajdou urþitelné fosílie, nelze vylouþit ani
kĜídové stáĜí.
Neovulkanity a podpánevní vulkanický komplex (stĜezovské souvrství)
Druhá polovina paleogénu, zejména jeho nejmladší období, je charakteristická rozsáhlou
sopeþnou þinností, pĜedznamenanou a doprovázenou tektonickým rozpadem eocenní paroviny. Do
tohoto období paleogénu spadá I. (hlavní) sopeþná f áze, která zaþíná již ve stĜedním eocénu a zabírá
celý oligocén. Do ní pĜísluší podstatná þást neovulkanitĤ ýeského stĜedohoĜí i Doupovských hor.
Tento významný geologický fenomén bude vhodné uvést jedním z nejstarších, sice naivních, ale o to
barvitČjších vylíþení zaþátkĤ zdejší sopeþné þinnosti v podání Krejþího (1975, str. 262): sOhromná
katastrofa pĜerušila však v nastávající dobČ stupnČ Helvetského velebnou tichost mohútného
vegetativního života. Krušné hory poþaly vystupovati do nynČjší své výše a z rozsedlin na þeské
stranČ u paty tČch hor ve skalní soustavČ vrstev rozevĜených, vyhrnuly se spousty ohnivého þediþe a
tČstovité hmoty znČlcĤ, nakupivše se ve dvČ horské skupeniny, v jednu u Doupova a v druhou, nynČjší
to LitomČĜické StĜedohoĜí, mezi Mostem a Hajdou, jakož i jednotlivé þetné homole a bánČ nad
rozsedlinami vedlejšími.s
P odle radiometrického datování se nejþastČji uvádí období 36 - 17 mil. let. Krutský (1987)
udává podle rĤzných archivních materiálĤ 40 - 22 mil. let. Cajz (2000) upĜesĖuje na 41,9 - 19,3
mil.let. Kopecký (1978) vyþlenil ještČ iniciální fázi na sklonku kĜídy a pozdČji (Kopecký 1987)
provedl i pĜeþíslování fází. I - iniciální (87-60 mil.let), II - hlavní (42-17 mil.let). Mladší, v pĤvodním
smyslu II. fázi, rozdČlil na další dvČ, tj. III - svrchnomiocenní (9-5 mil.let) a IV - kvartérní (3,4-0,86
mil.let). Nelze však podle nČho vylouþit, že na základČ dalších mČĜení je bude možné opČt slouþit do
jedné svrchnomiocénní až pleistocenní fáze.
Iniciální fáze z konce kĜídy nebyla v severozápadních ýechách dokumentována. Mladší, II.
sopeþná fáze pĜedstavuje oživení sopeþné aktivity po skonþení sedimentace v miocenním jezeĜe.
P omineme-li kvartérní sopky, podle nČkolika radiometrických údajĤ probíhala mezi 13 - 9, popĜ. 5
mil. let, tj. koncem stĜedního a ve svrchním miocénu. Nevyluþuje se ani pliocenní stáĜí.
Vulkanická aktivita byla plošnČ vázána na neoidní vulkanickotektonickou zónu, konformní
s linií hlubinného litomČĜického zlomu. Tato zóna spolu s pĜilehlými miocenními hnČdouhelnými
pánvemi je rĤznými autory chápána rĤznČ. P rvnČ ji blíže charakterizoval Laube (1884) a nazval ji
podle výskytu minerálních pramenu v P odkrušnohoĜí sþeskou termální puklinous (böhmische
Thermalspalte). V posledním období bývá nejþastČji považována a oznaþována podle Kopeckého
(1978) jako oherský rift, který je pokraþováním stĜedoevropské riftové zóny. Souþástí riftu je podle
nČho i severoþeská pánev omezená na severu krušnohorským zlome m. Od dob Stodolových (1952)
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byl však vznik zlomu a tím i pĜíkopové stavby pĜesouván až za uhlotvornou sedimentaþní etapu od
mladšího miocénu do kvartéru. Z tohoto pohledu pak pĜestává být hlavní sopeþná fáze a tedy oherský
rift, rozhodující pro vznik miocenní hnČdouhelné pánve. OstatnČ obČ tyto geologické jednotky mají
zcela odlišný tektonický režim.
S bouĜlivou sopeþnou þinnosti je nepochybnČ spjat tektonický rozpad kĜídové až paleogenní
paroviny a za urþující lze považovat litomČĜický a s ním geneticky spjatý centrální zlom. LitomČĜický
zlom tvoĜí rozhraní mezi dvČma základními krystalinickými jednotkami ýeského masívu a to
tepelsko-barrandienskou a krušnohorsko-durinskou. Na rozdíl od krušnohorského zlomu je jeho
hlubinný charakter doložen geofyzikálnČ.
Svým složením zdejší tĜetihorní vulkanity odpovídají alkalickým vyvĜelinám, tzn., že
v hlavních horninotvorných minerálech pĜevládají alkálie nad kysliþníky hliníku a kĜemíku. Jejich
petrografii podrobnČ propracoval Hibsch a soubornČ své mnohaleté výsledky studia uveĜejnil r. 1926.
S menšími korekcemi Hibschových výzkumĤ jsou dnes vulkanity ýeského stĜedohoĜí þlenČny do
dvou základních skupin. Jednu pĜedstavují tmavé vyvĜeliny þediþového charakteru (þediþe, bazanity,
tefrity, nefelinity), druhou svČtlé trachytické horniny (znČlce, sodalitické trachyty). P Ĝechod mezi
obČma skupinami reprezentují tmavé znČlce a tefrity. Již na zaþátku 20. stol. rozpoznal Hibsch (1900)
urþitou þasovou posloupnost výlevĤ jednotlivých horninových typĤ. Od té doby se rámcovČ traduje
více þi ménČ platná Ĝada: starší þediþe, znČlce, tefrity, bazanity, mladší znČlce a þediþe. To víceménČ
platí pro východní þást ý. stĜedohoĜí. P ro západní þást ý. stĜedohoĜí upĜesĖuje posloupnost Kopecký
(in Malkovský et al. 1985) následovnČ. Po bazálních pyroklastikách dochází k prvním výlevĤm
þediþových láv (olivinický bazalt až nefelinický bazanit, popĜ. nefelinicko-leucitický tefrit až
bazanit). Následují sodalitické tefrity až trachybazalty a Ĝadu uzavírají znČlce (sodalitické trachyty a
sodalitické fonolity). Výlevy láv byly doprovázeny erupcemi pyroklastik, tj. sopeþných popelĤ (tufĤ)
a vyvrhováním žhavotekutého magmatu (které rychle tuhlo a na zem dopadalo již v podobČ
ssopeþných pums), popĜípadČ sprškami úlomkĤ až blokĤ starších hornin vyrvaných dokonce i
z hlubokého krystalinika. Vrstevní sled podpánevního vulkanického komplexu zpravidla zaþíná právČ
pyroklastiky. Dnes tyto vesmČs zvČtralé sopeþné usazeniny vytváĜejí až mnohametrové vrstvy
v podloží þi meziloží lávových pĜíkrovĤ, nebo obklopují kupovitá tČlesa vyvĜelin. Jako sopeþné, resp.
komínové brekcie mnohdy vyplĖují pĜívodní kanály a sopouchy nejrĤznČjších tvarĤ i rozmČrĤ.
VyvĜeliny i pyroklastika byly již od jejich proniknutí na povrch vystaveny v rĤzné intenzitČ
pĤsobení nejrĤznČjších vlivĤ, které je pozmČnily k nepoznání. Tak únikem horkých roztokĤ a plynĤ,
doprovázejících erupce (autometamorfóza hydrotermálními roztoky), se zejména þediþe a jejich tufy
rozložily v promČnlivé intenzitČ v jílovitou horninu, v níž zpravidla pĜevládá jílový minerál
montmorillonit. KromČ toho bývají protkány žílami, popĜ. roji žil aragonitu, který mĤže pĜecházet
v kalcit (foto B 20). Jindy se láva vylila do jezera a pĜi styku s vodou zcela zjílovČla (nČkteré
dokonale zjílovČlé znČlce s dominantním zastoupením jílového minerálu kaolinitu). V závČru útlumu
sopeþné aktivity byly vulkanity vystaveny úþinkĤm subtropického až tropického podnebí a docházelo
k jejich zvČtrávání, které se výslednými produkty blížilo až lateritizaci (viz výše). DominantnČ se
však uplatĖovala kaolinizace a montmorillonitizace. Ke kaolinizaci zĜejmČ ještČ pĜispČly následné
uhlotvorné moþály. Výsledkem souhrnu tČchto procesĤ jsou ložiska hliníkových a titanových surovin,
kaolínu a bentonitu.
Vulkanogenní komplex obsahuje rovnČž i vrstvy sedimentĤ nesopeþného pĤvodu. Vedle
jílovitopísþitých usazenin, nČkdy smíšených s pĜeplavenými vulkanogenními horninami (tufity), jsou
to vesmČs organogenní sedimenty. Z nich nejznámČjší jsou diatomity. Dále to jsou sladkovodní
vápence a v ýeském stĜedohoĜí na východ od Labe ještČ uhelné sloje. Nejproslulejší ložisko diatomitĤ
je na sousedním Bílinsku u Kuþlína. Z lužického údolí na hranici okresu jsou známy poloopály. ObČ
lokality jsou pĜi bázi vulkanického komplexu. Sladkovodní vápence od Korozluk jsou nad jeho
stropem, resp. v tČsném podloží hnČdouhelné sloje.
Jelikož na Mostecko zasahují vulkanity ýeského stĜedohoĜí jen severozápadním okrajem,
pokrývají souvisle (a pĤvodnČ i pokrývaly) jen jihovýchodní þást okresu. Na zbývajícím území se
vyskytují víceménČ nahodile. V jihovýchodní þásti spoþívají vČtšinou na svrchnokĜídovém až
paleogenním peneplenizovaném povrchu bazální pyroklastika þediþového typu. Z toho lze odvodit,

37

že na zaþátku se uplatĖovala vesmČs explozívní þinnost tvorbou diatrém a erupce láv nastoupily
pozdČji. Ve spodní þásti mívají charakter vulkanosedimentárních brekcií (na nichž se údajnČ podílela i
synsedimentární tektonika) nebo naopak tufitĤ, dnes zjílovČlých, které se podle Kopeckého (1990)
pĜevážnČ usazovaly v mČlkém sladkovodním jezeĜe. Dutiny v brekciích bývají vyplnČny karbonáty
(vČtšinou kacit). ýasté bývají limonitové hlízy a drobná zrna limonitizovaného sideritu. Ve svrchní
þásti jsou pĜedevším tufy a tufity a v nich vložky až polohy diatomitĤ, poloopálĤ a vápencĤ, vzácnČ i
náznaky uhelné sedimentace.
Zatímco na sousedním Bílinsku se nachází u Kuþlína v bazálních pyroklastikách svČtovČ
proslulé ložisko diatomitĤ o mnohametrové mocnosti, na Mostecku byly diatomity zjištČny na dvou
místech pouze jako slabé vložky ve vulkanosedimentárním vrstevním souboru. Jedním je Lužické
údolí, druhým podloží sloje u Záluží. V prvém pĜípadČ jsou diatomity natolik silicifikovány, že
výslednou horninou je poloopál. Ve druhém to jsou milimetrové vrstviþky, zastižené v hlubokém
podloží hlavní sloje v centrální þásti severoþeské pánve mezi bývalým Zálužím a Dolním Litvínovem.
Zde pĜi prĤzkumu podložních slojí byla vrtem VÚ-5 zastižena desetimetrová sekvence tufitĤ
s vložkami vápence, diatomitu a vápnitého jílovce (Brus – Hrdina 1969). Jelikož byl vrt pro technické
potíže pĜedþasnČ ukonþen aniž by dosáhl tĜetihorního podloží, pĜíslušnost sedimentĤ jezerního
pĤvodu k podpánevnímu vulkanogennímu komplexu je odvozena od pĜítomnosti tufogenních
vrstevních souborĤ. Vrstviþky diatomitĤ byly ve stropních partiích nČkolikametrové svrchní polohy
(5,8 m) zvČtralého tufitu (v absolutní výšce okolo kóty -102 m n. v., tedy pod hladinou moĜe),
zatímco ve spodní poloze pĜevládaly vložky vápence. V diatomitech svrchní polohy byl zjištČn
fragment cypĜišovité vČtévky, urþené tehdy jako Libocedrus salicornioides (dnes Ĝazen k rodu
Tetraclinis), listu javoru Acer grosse-dentatum a zbytku obojživelníka.
Jelikož Kuþlín leží necelé 4 km na východ od jihových. okraje okresu, bude úþelné se o nČm
rovnČž zmínit. Zde, v tČsném sousedství obce na kopci Trupelník, je ložisko diatomitĤ (hornina
tvoĜená mikroskopickými schránkami žlutozelených Ĝas - rozsivek), které se zde tČžily zejmena v 19.
stol. jako sleštivé bĜidlices. Byly to právČ kuþlínské diatomity, které byly jako jedny z prvních
podrobeny mikroskopickému studiu a pĜispČly tak k objevení kĜemitých mikroorganismĤ
v sedimentech (Ehrenberg 1836, Dujardin 1836 a další). V polovinČ 19. stol. byl odtud nashromáždČn
bohatý paleontologický materiál, který kromČ lobkovické sbírky v BílinČ (údajnČ jen z Kuþlína
obsahovala pĜes 3 000 rostlinných zbytkĤ) se dostal i do sbírek pĜedních evropských muzeí. Již
v minulém století byla z Kuþlína popsána kromČ ryb kolekce blanokĜídlého hmyzu, broukĤ
(Deichmüller 1881) a malý ráþek Palaemon exul (Friþ 1872), jeho jméno je ovšem pouhým
synonymem druhu Micropsalis papyracea (Meyer 1859). Dodnes lze relativnČ hojnČ sbírat kosterní
otisky ryb, které byly pĜedmČtem zájmu poþínaje Agassizem (1843), Reussem a Meyerem (1851),
pĜes Laubeho (1900, 1901) až po Obrhelovou (1979, 1987). P odle Obrhelové kuþlínská ichnofauna,
zastoupená tĜemi vesmČs archaickými rody, reprezentuje nejstarší tĜetihorní spoleþenstvo v þeském
terciéru (eocén). P o revizi dosavadních nálezĤ jsou zde doloženy tĜi druhy rodĤ, v EvropČ dnes
vyhynulých ryb. Tak kaprouni zde byly zastoupeni druhem Amia macrocephala (nejnovČji pĜeĜazen
do rodu Cyclurus, viz Bellon et al. 1998). Tento rod žil v EvropČ od druhohor do tĜetihor a bČhem
miocénu zde vyhynul. Dnešní jeho potomci žijí v Severní Americe. Další zástupce je pĜíbuzným
okounovitých a již rodový název, odvozený od mČsta Bíliny naznaþuje, že v dnešním svČtČ jeho
zástupce již nenajdeme. V KuþlínČ se vyskytuje druh Bilinia uraschista (Obrhelová 1976). Reuss
(1844) pĤvodnČ urþil zbytky této ryby jako okouna Perca uraschista, pozdČji byly dokonce pĜiĜazeny
k moĜskému rodu Plectropoma (viz Laube 1901). TĜetí, vyhynulý rod Thaumaturus byl v EvropČ
endemický (vyskytuje se jen v daném území) od eocénu do miocénu. V KuþlínČ je zastoupen druhem
Thaumaturus furcatus (pĤvodnČ popsán Meyerem a Laubem jako 3 druhy T. furcatus, T. elongatus, T.
Deichmülleri). NejnovČji potvrdili existenci dalších okounovitých ryb rodu Morone Micklich –
Böhme (1997). ZĜejmČ se jedná o zbytky, které odtud popsal již Reuss – Meyer (1851) jako pravého
okouna Aagassizova druhu Perca lepidota ze sladkovodních vápencĤ stĜedního miocénu od
Öhningen. Jako Morone sp. urþili nový nález, jakož i nČkolik exempláĜĤ z Národního muzea v P raze
a originálĤ Reusse a Meyera z paleontologických sbírek vídeĖského muzea.
Dále jsou odtud uvádČny zbytky želv kožnatek (Trionyx sp.) a aligátorĤ (Diplocynodon cf.
darwini). Nedávno byl odtud urþen pozĤstatek býložravce cf. Paleotherium (Fejfar – Kvaþek 1993).
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Velmi bohatá je zdejší flóra, kterou podrobnČ zpracoval Ettingshausen (1866 - 1869), doplnil
Sieber (1880) a v pováleþném období zejména BĤžek (BĤžek – Holý 1964, BĤžek et al. 1967, 1968).
Flóra má subtropický ráz s ojedinČlými arktoterciérními prvky (javor). Starobylým pĜedstavitelem je
význaþný jehliþnan evrpoského spodního a stĜedního eocénu, v literatuĜe známý pod jménem
Doliostrobus certus, který vyhynul ve stĜedním oligocénu. V kuþlínských diatomitech byly pomČrnČ
þasté jeho vČtviþky a šupiny šištic. Jehlice Ĝadil Menzel (1900) k druhu Podocarpus eocenica.
Koncem 70-tých let 20. stol. byl pĜi bázi diatomitového souvrství nalezen rozmČrný prokĜemenČný
kmen stromu desítky metrĤ vysokého, který byl na základČ anatomického studia urþen jako
Podocarpoxylon helmstedtianum. BĜezinová et al. (1994) dospČli k závČru, že výše zmínČné
pozĤstatky jehliþnanu (Doliostrobus) náležejí právČ tomuto stromu. Dále jsou zde þasté platany
(Platanus neptuni), skoĜicovníky, vavĜíny, oĜešáky a mnoho exotických rostlin (Engelhardia
orsbergensis, Sterculia crassinervia, Nymphaea polyrhiza) vþetnČ pozoruhodné mangrovové
kapradiny Acrostichum lanzeanum nebo palmy Chamaerops kutschlinica. Stratigraficky významné
jsou plody urþené Holým jako Hosiea bilinica, pĤvodnČ Ettingshausenem popsané jako Amygdalus
bilinica (Sieberem jako Carpolithes amygdaliformis), význaþné pro pozdní eocén až stĜední oligocén.
ěada druhĤ má systematicky nejasné postavení (napĜ. sQuercuss cruciata, sFicuss daphnogenes,
sMagnolias longipetiolata, sCisuss nimrodi). V pylovém spektru dominují paleotropické prvky.
Typickým reprezentantem eocenních flór jsou napĜ. pylová zrna oznaþovaná jako
Compositoipolenites rhizoporus, þi Striatricolpites cf. catatumbus a pyly palem (Konzalová 1981).
Rozsivky novČji revidovala ěeháková (1971, 1985). Urþila pĜes 20 sladkovodních druhĤ, pĜevážnČ
centrických. Z nich dominantní je Melosira (resp. Aulacosira) distans, která je i výhradní
horninotvornou složkou kompaktních diatomitĤ. Z penátních rozsivek (schránky jsou protáhlé až
jehliþkovité) jsou hojné rody Fragilaria, Synedra a dále jsou uvádČny napĜ. rody Cymbella,
Gomphonema, Pinnularia, a typicky studenomilný druh Eutonia clevei. Na rozdíl od ostatních skupin
živoþišných i rostlinných zbytkĤ nanašla ěeháková (in Malkovský et al. 1985) v rozsivkovém spektru
typické elementy tropĤ þi subtropĤ a proto je považovala za svrchnooligocenní (rozhraní chat akvitan). NejnovČji bylo stáĜí této lokality upĜesnČno radiometrickým urþením zdejšího tefritu na 38,3
r 0,9 mil. let (Bellon et al.1998), což odpovídá pozdnímu eocénu a v podstatČ se shoduje
s pĜedchozím hodnocením zbytkĤ vyšších rostlin a ichtyofauny.
Zatímco v KuþlínČ lze s úspČchem sbírat paleontologický materiál dodnes, poloopály
v Lu žickém (Žichovském) údolí patĜí minulosti. Kdysi svČtoznámá paleontologická lokalita vydala
své bohatství již v první polovinČ 19. stol. a novČ byly její ménČ bohaté partie nakrátko zpĜístupnČny
až v 70. letech 20. stol. Dnes je pĜíslušný prostor pĜekryt odvalem z mČrunického kamenolomu.
Lokalita je v literatuĜe známa pod oznaþením sŽichovské údolís (Schichower Tal), sLužické údolís
(Luschitzer Tal), þi pouze Žichov nebo Lužice.
Zdejší geologické pomČry prvnČ zachytil Reuss jun. (1840). P odle nČho þediþové horniny,
které budují vyvýšeniny v okolí, sahaly na zaþátku údolí pod Žichovem až na jeho dno. ZvČtralý þediþ
pĜecházel z þásti ve zĜetelnČ zvrstvené slepence, které mČly v základní mase nesþetné malé þediþové
úlomky, kĜemenné valouny, krystaly slídy a místy také augitu. Mezi jednotlivými vrstvami ležely
rĤznČ mocné sdeskys vláknitého aragonitu. Aragonit hojnČ pronikal i þediþovou masou a dokonce
obaloval þasto i jednotlivé krystaly slídy. sSlepences lemovaly okraj údolí až na sever k silnici z
Bíliny do Loun. P od nimi byly zĜetelnČ zvrstvené tufy, budující z valné þásti svahy údolí. Zatímco na
záp. konci údolí byly impregnovány vápencem, na protilehlé stranČ smČrem k silnici pĜecházely do
hrubozrnného slepence s augity, muskovitem a zrny vápence, takže se snadno daly splést s þediþem.
V tufech byl velmi hojný vápenec znaþnČ promČnlivých vlastností. Vápenec byl šedožlutý nebo
naþervenalý a mČl znaþnČ promČnlivou pĜímČs uhliþitanu hoĜeþnatého, kysliþníkĤ železa, kĜemeliny,
jílu a organických látek (Kopecký et al. 1990 uvádí sladkovodní Ĝasové vápence). NČkteré vrstvy byly
velmi tvrdé, s þetnými otisky listĤ a vzácnČ ryb. Jindy vytváĜel hnízda v tufech beze stop
vrstevnatosti. Zato byl prostoupen puklinami nejrĤznČjších smČrĤ. VzácnČ mČl též vzhled vrstev
slínu, pravidelnČ se stĜídajících s tufem. Z obou hornin docházelo pozvolna k pĜechodu do hnízd
poloopálĤ o velikosti až do jednoho sáhu. Tuf nabýval pozvolna množství kĜemeliny, stával se
tvrdším a vykazoval bĜidliþnou texturu, dostával skelný vzhled, rovný nebo ploše lasturnatý lom,
rĤzné barvy a více þi ménČ se blížil poloopálu. Tyto pĜechody byly patrné v obráceném smyslu i od
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centra hnízd k jejich okrajĤm. P odobnou pĜechodovou Ĝadu vykazovaly s pĜibývajícím množstvím
kĜemeliny i vápence.
Reuss rozlišoval pravé poloopály a menilitové opály (menilit = hlízovité konkrece opálové
hmoty smíšené s chalcedonem, organického pĤvodu). P rvní byly vázány na vápence a Ehrenberg
(1836) v nich našel schránky rozsivek (Gaillonella) a jehlice hub (Spongia). Naproti tomu menilitové
opály, které byly daleko hojnČjší, se vyskytovaly zejména v tufech. Byly þasto zĜetelnČ tence
bĜidliþnaté nebo mČly alespoĖ náznaky struktur jemnČ paralelního proužkování. ObzvláštČ pĜi
okrajích opálových hnízd vykazovaly zĜetelnou štípatelnost do tenkých desek. Na povrchu hnízd
pĜecházela opálová hmota v bílou nebo žlutavou, velmi mČkkou až roztíravou, lehkou, bĜidliþnatou
rozsivkovou kĤru zcela podobnou sleštivé bĜidlicis (tj. diatomitu), dychtivČ sající vodu.

Všechny tyto horniny byly bohaté na zbytky živoþichĤ a zejména rostlin. Z fauny jsou známy
zvláštČ zbytky ryb. Z kaprovitých je zastoupen jelec Leuciscus (Palaeoleuciscus) luzicensis (pĤvodnČ
urþen Reussem jako Leuciscus papyraceus, pozdČji uvádČny 3 druhy L. acrogaster, L. colei, L.
medius, jejichž originály jsou
nezvČstné a platnost byla
Obrhelovou
pĜi
revizi
zpochybnČna).
Obrhelová
(1969) novČ vymezený druh
pojmenovala podle Lužic (obr.
17).
V rámci
nomenklatorických oprav jej nedávno
Gaudant
(1996)
pĜeĜadil
k pĜedchĤdci
plotice
Palaeorutilus medius. Dále je
uvádČn Thaumaturus furcatus
(s ohledem na dnes pĜedpokládané stáĜí poloopálĤ Bellon et
al.,
1998,
jeho
výskyt
vyluþuje) a Bilinia uraschista,
tedy dva druhy vyhynulých ryb
známých
z Kuþlína.
Z obojživelníkĤ je to vzácný
skokan, pojmenovaný opČt
podle Lužic, Rana luschitziana
(obr. 18), dále je uvádČna žába
rodu Asphaerion a mlok Triton
opalinus. ZjištČny byly i
zbytky korýšĤ a hmyzu.
Zmínky o zdejší flóĜe nalezneme sice již ve SternbergovČ monografii (1828-1838), i když za
prvního zpracovatele lze oznaþit až Cordu (1841), který o ní mČl pouze pĜednášku. P odrobnČ ji
zpracoval Ettingshausen ve sFlóĜe Bílinskas (1866-1869). Urþil odtud 82 druhĤ, náležejících k 61
rodĤm. Zajímavostí, spíše jen nomenklatorickou, je údajné zjištČní moĜských Ĝas, urþených jako
Chondritus bilinicus. Takové systematické zaĜazení pĜíslušného zbytku je samozĜejmČ zcela
nepravdČpodobné. Také Ĝada dalších druhĤ by zasloužila revizi. P Ĝesto nutno pĜiznat, že na rozdíl od
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Kuþlína, se zde dosti uplatĖují chladnomilnČjší prvky. Z jehliþnanĤ jsou uvádČny lístky Podocarpus
eocenica (dnešní Doliostrobus), Libocedrus salicornioides (dnes Tetraclinis), Toreya bilinica a
borovice Pinus taedaeformis. Z exe mpláĜe jehliþnanu Toreya bilinica, uloženého dnes spolu s vČtšinou
Lobkovických materiálĤ ve sbírkách budapešĢského muzea, se podaĜilo Kvaþkovi sejmout listovou
pokožku (kutikulu). P odle její stavby potvrdil Kvaþek (1982) systematickou pĜíslušnost k uvedenému
rodu. Dále zde byla nalezena liana Smilax grandifolia (Weberi), z listnáþĤ oĜešáky habry, bĜízy, olše,
duby, jílmy, Ĝešetláky, javory, z exotiþtČjších skoĜicovníky, vavĜíny, platany, liliovníky, lípy,
problematický rod Ficus, Echitonium, Ranunculus, Diospyros, Viburnum aj. P odobnou situaci
s nástupem arktoterciérních prvkĤ vykazuje i pylové spektrum (Konzalová 1981). Vedle indexové
mikrofosilie rupelu Boehlensipollites hohli byla zjištČna mimo jiné pylová zrna tĜetihorní olše,
oĜechovce, habru, jílmu, lípy, kaštanu, bĜestovce, engelhardtie a cesmíny. ZjištČny byly i pozĤstatky
Ĝas Botryococcus braunii a zejména Pediastrum sp. O témČĜ rozpuštČných centrických schránkách
rozsivek (rod Aulacosira) v opalizovaných pyroklastikách se zmiĖuje Renger (1861). V r. 1983 byl
nalezen úlomek silicifikovaného kmenu jehliþnanu Taxodioxylon sp. (Kopecký et al. 1990).
Zastoupení arktoterciérních prvkĤ ve flóĜe a relativní hojnost jelcĤ vede k zaĜazení nalezištČ do
nejvyšších poloh vulkanogenního komplexu, tĜebaže litostratigraficky odpovídá Kuþlínu (na bázi
vulkanitĤ). Podle podobnosti determinované flóry s flórou z diatomitu u Bechlejovic by se stáĜí
lokality pohybovalo okolo 24 mil. let. Z toho lze odvodit, že zdánlivČ bouĜlivá sopeþná þinnost
v severozápadních ýechách mČla i bČhem hlavní fáze znaþné þasové pĜestávky. Pomineme-li možnou
lokální erozi, je mezi bazálními sopeþnými horninami u Kuþlína a Lužic na vzdálenost pouhých 5 km
þasový rozdíl 14 mil. let!
V širším okolí Lužického údolí se obþas nacházela prokĜemenČlá dĜeva, pocházející nejspíše
z komínových brekcií. V r. 1989 nalezl dĤlní geolog z Bíliny M. P rokš v polích mezi MČrunicemi a
HoĜencem kus prokĜemenČlého kmenu o rozmČrech 120 x 60 cm. Jeho þerné až hnČdé jádro
obkopovala pestrobarevná, pĜevážnČ zelenožlutá až oranžová opálová hmota. V povrchových
prasklinách byly náteky a krápníþky kĜemene a chalcedonu (DvoĜák 1997). Ve zvČtralých tufech u
lužické pĜehrady lze sbírat krystaly amfibolu, augitu, šupiny biotitu. P ukliny vyhojené stébelnatým
uhliþitanem vápenatým, považovaným donedavna za aragolit, jsou podle ěehoĜe – Pletichové (1998)
kalcity.
P odobnou stratigrafickou pozici jako lužické poloopály, mČl pravdČpodobnČ i nález savþí
fauny v kĜemencovém lomu na Taneþníku u Sedlce. V tĜicátých letech zde nalezené zuby a kosti
byly uloženy v mosteckém muzeu. Zabýval se jimi Liebus (1938) a urþil je jako pozĤstatky
pravdČpodobnČ dvou typĤ savcĤ, primitivních sudokopytníkĤ antrakotérií a prasatovitých. Jelikož
materiál je ztracen, provedl Fejfar (in Kopecký et al. 1990) jejich revizi na základČ reprodukcí z
Liebusovy práce (foto ý. 9). Domnívá se, že zuby, pĜisouzené Liebusem antrakoteriu jsou
pravdČpodobnČ pozĤstatky prasatovitých rodu Palaeochoerus a že kosti naopak pocházejí ze zadní
konþetiny stĜednČ velkého zástupce rodu Anthracotherium. Oba rody jsou vĤdþí pro svrchní oligocén.
P rofil nálezovým místem upĜesnil podle podkladĤ pracovníkĤ tČžebny významný nČmecký geolog
prof. Watznauer.
Bazální pyroklasitka jsou zpravidla následována výlevy þediþĤ. Jejich pĜesné petrografické
urþení je možné jedinČ mikroskopickým studiem. P odle Kopeckého (Kopecký et al. 1990)
nejrozšíĜenČjším typem bazálních výlevĤ je analcimicko-nef elinický až nef elinicko-analcimický
bazanit. Je to jemnozrnná hornina s vyrostlicemi jen drobných olivínĤ. Vyskytuje se zejména
v jihozáp. þásti okresu, kde jeho pĜíkrovy budují plošiny mezi Rudolicemi a StĜimicemi (dnes z þásti
pod StĜimickou výsypkou), vþetnČ ýerného vrchu. Dále to jsou þediþe za Zlatníkem, na Šibeníku
v MostČ, v sedle mezi Reslem a Širokým vrchem, v údolí Bíliny u Rudolic, Srpiny u P atokryjí, v
okolí Vtelna þi sv. od Nemilkovského rybníka nebo v okolí Beþova. P Ĝekrýval též kĜemencovou lavici
v lomu Vrbka u Skršína. Do krajního typu, analcimického bazanitu, pĜecházejí þediþe záp. od
P atokryjí. Naopak do nefelinického bazanitu pĜecházejí severnČ odtud u Obrnic a zjištČn byl též u
Velebudic. Drobný pronik nefelinického bazanitu krystalinikem je znám severových. od KlínĤ a
analcimického bazanitu od Mníšku. Mladší efuze jsou u Dobrþic a v závČru Lužického údolí u
Žichova. U Svinþic jsou autohydrotermálnČ (pĜemČna chemickou aktivitou vodních roztokĤ)
pĜemČnČny v nafialovČlou horninu.
Nefelinický bazanit byl tČžen v zašlém lomu pod jz. svahem Kamence, s. od Obrnic (foto ý
10). Radiometricky bylo urþeno jeho absolutní stáĜí na 29,4 r 1 mil. let. V puklinách zde nalezl Brus
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(1986) pomČrnČ vzácné bezbarvé krystaly a drĤzy aragonitu o velikosti až 7 cm. Aragonit nasedal na
0,5 mm silné povlaky goethitu. Na nČkterých místech byl goethit pokryt drobnými kulovitými a
þervíkovitými agregáty aragonitu nebo hroznovitými útvary modrošedého chalcedonu.
Rozsáhlé tČleso olivinického nef elinitu je známo z vrcholové partie Krušných hor na
BradaþovČ jizápadnČ od flájské pĜehrady. Na západ odtud pokraþuje po svahu pod loveckým
zámeþkem (Lichtenwald) skalními výchozy v podobČ žíly (foto B 22-23). Jeho suti pokrývají též
vrchol JestĜábího vrchu nad ýeským JiĜetínem. P Ĝedpokládá se, že pĤvodnČ byly oba výskyty souþástí
jednoho velkého þediþového pĜíkrovu. Naproti tomu vrch Milá na jihu Mostecka je sopouch,
vypreparovaný z kĜídových slínovcĤ. Budován je hauynicko-olivinickým nef elinitem (foto B 21).
Z mineralogického hlediska je památný vypreparovaný þediþový sopouch, vytváĜející
nápadný kuželovitý kopec ûíþov u HoĜence za jz. okrajem okresu (dnes pĜírodní rezervace). Je
známým nalezištČm sloupcovitích krystalĤ þi drĤz medovČ žlutého aragonitu, dosahujících až pĜes 10
cm délky. Kopecký et al. (1967) považuje pronik zdejšího pikritického þediþe za souþást výplnČ
diatrémy.
Olivinický alkalický þediþ (vyrostlice olivínu a augitu, nČkdy i amfibolu) je na severových.
okraji okresu (Mnichovec), u silnice z BraĖan do Želenic a záp. od Dobrþic. V lomu na Mrtvém
vrchu je prostoupen žilnými roji aragonitu (foto B 20). Dva drobné proniky byly zaznamenány též
mezi KĜižatkami a Mníškem nad Janovskou pĜehradou. RozmČrné tČleso podobného þediþe, dnes
rozvleþeného v blocích do širokého okolí, proniká rulami na Kamenném vrchu (foto B 24) v tČsném
sousedství brandovské antracitové pánviþky. Leucitický bazanit (vyrostlice olivínu, augitu, leucit
vesmČs v základní hmotČ) má rozptýlené výskyty v širším okolí Lužic, ChrámcĤ a Skršína. Leucitit
s vyrostlicemi olivínu je v širším prostoru Jánského vrchu u Korozluk, známý žílami, hlízami þi
geodami karbonátĤ a chalcedonĤ. Masivní leucitit s vyrostlicemi amfibolu, augitu a olivínu je na
Dobu u Dobrþic.
Následují tef rity (leucitický, leuciticko-sodalitický, nefelinický, analcimický), jejichž drobné
výskyty jsou rozptýleny v okolí Dobrþic, Žichova, Lužic až po Mirošovice. Drobné tČleso
analcimického tefritu bylo zjištČno i v MostČ na P odžatecké. U Korozluk a LibČšic byly zaznamenány
i limburgity (þediþová hornina se sklovitou zakladní hmotou a vyrostlicemi augitu a olivínu,
HibschĤv magmový þediþ).
Minerály vázané na vyvĜeliny jsou podrobnČ popsány v HibschovČ práci z r. 1934. Ta
obsahuje i minerály a jejich výskyty v ostatních formacích, zejména vázané na miocenní sedimenty
vþetnČ hoĜkých solí.
Za zmínku stojí záhadný nález železem bohaté horniny v þediþovém lomu u Rudolic
(Sperlingschen Basaltbruch). V suti zde bylo nasbíráno 9,5 kg tČžkých kamenĤ, odeslaných
k prozkoumaní do Freibergu. Jejichž pĤvod je dodnes nejasný. Podle chemických analýz byla po
pĜepoþtu hornina složena z hematitu, Mn-magnetitu a Ca-magnezioferitu. Zarážející bylo, že tato
minerální smČs vytváĜela až pĜes 3 kg vážící kusy. Beck – Döring (1907) dále uvádí, že minerály
tvoĜily v horninČ lamely a povrch úlomkĤ byl rýhován jako u meteoritĤ. P odle Hibsche (1934) je
pĤvod neznámý, snad to jsou bazické vylouþeniny v þediþi. NáslednČ se místní sbČratel ze Sedlce
Bittner (1911, 1912) zmiĖuje o výskytu koulí magnesioferitu v þediþovém lomu sUhlenhorsts u
Rudolic pĜi silnici na P rahu (dnes v prostoru kĜižovatky s podjezdem pĜi výjezdu na P rahu od
autobusového nádraží v Novém MostČ). Nelze vylouþit, že lom je identický s výše zmínČným lomem
a potom by i minerální asociace mohla být podobná. Zarážející je však velikost kusĤ. Magnezioferit
se vyskytuje vzácnČ v lávách (Vesuv). Vzhledem k velikosti až nČkolik cm, je Bittnerem uvádČný
výskyt u Mostu spojován v mineralogických kompendií s dĤlními požáry, popĜ. s porcelanity. P odle
Bittnera se ve znínČném lomu totiž vyskytovaly pČkné vyrostlice pyrhotinu a uzavĜeniny
chromdiopsidu a magnesioferitu. Jestliže uvolnČné koule obou posledních minerálĤ byly údajnČ
sbírány lomovými dČlníky, je pravdČpodobné, že zde nebyly žádnou vzácností. Jeden exempláĜ
vejþitého tvaru až 5 cm velký, se dokonce zachoval pod oznaþením magnesioferit s lokalizací
sRudelsdorfs (Rudolice) ve starém sbírkovém fondu Okresního muzea v MostČ.
Mladší než þediþové horniny jsou znČlce (fonolity), resp. trachyandezity. NejþastČjší je
sodalitický f onolit, který buduje všechny morfologicky výrazné kopce poþínaje Reslem, Širokým
vrchem a HnČvínem, pĜes Špiþák, Zlatník, Želenický vrch až po BoĜeĖ u Bíliny. MénČ výrazný je
ýervený vrch a KaĖkov. Jejich nápadnČ liniové seĜazení je pĜisuzováno výstupu znČlcového magmatu
po centrálním riftovém zlomu (Kopecký in Malkovský et al. 1985). KromČ BoĜenČ a Zlatníku (pouze
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pokus o tČžbu sutí) byly do všech znČlcĤ na Mostecku založeny lomy. TČžená hornina sloužila jako
stavební a štČtovací kámen, popĜ. štČrk. K tČmto úþelĤm byl znČlec lámán ještČ v pováleþném období
na Špiþáku (foto B 25). Dodnes je v provozu jen lom s drtírnou na Želenickém vrchu (foto B 26).
P ĤvodnČ od r. 1927 se zdejšího znČlce používalo pouze ve skláĜství (obalové sklo). V keramice jako
náhrada za živce se zaþal využívat až pozdČji. ZnČlce bílinského centra pĜedstavují podle Kopeckého
(1992) sunikátní evropskou koncentraci srovnatelnou se svČtoznámými výskyty fonolitĤ v asociaci
s karbonatity u jezera Ukerewes.
ZnČlec také tvoĜí dvakrát pĜiškrcenou žílu v krystaliniku, probíhající severním smČrem od
Litvínova na východní okraj MeziboĜí. U silnice z Litvínova do MeziboĜí v nČm byl v minulosti
založen kamenolom (foto B 27). Kavka (1968) zdejší znČlec urþil jako analcimicko-sodalitický
fonolit. Výchozy okolo kóty 558 (místními obyvateli oznaþované jako MarkĤv vrch) tvoĜí sodalitický
trachyt. Mlþoch et al. (1990) tento výchoz považují za komínovou brekcii s úlomky až bloky popĜ.
mladším prĤnikem trachytu.
Snad nejpodrobnČji byly
studovány
znČlce HnČvína,
Širokého vrchu a Reslu. Z nich
jsou k dispozici i chemické
analýzy a z prvních dvou vrchĤ
jsou známy i stopové prvky.
Jimi byl napĜ. dokumentován
extrémnČ nízký obsah niklu a
chromu a naopak vysoké obsahy
zirkonu a niobu (Fediuk in
Malkovský et al. 1988).
DetailnČ se chemismem znČlcĤ
zabýval Kavka (1965) a na
tomto základČ se pokusil
vymezit þasovou posloupnost
jednotlivých
výlevĤ.
Radiometricky K-Ar metodou
bylo urþeno stáĜí znČlce z HnČvína, Špiþáku a Želenického
vrchu (Kopecký 1987). P ro
HnČvín vyšlo stáĜí na 27,4 r2,5
mil. let (P aĜížská universita).
P odle starší analýzy ÚÚG P raha
je znČlec Špiþáku starý 41 mil.
let, podle novČjší 35 mil. let.
ZnČlec
Želenického
vrchu
vychází na 33 mil. let
(Akademie vČd, Moskva).
Podle
Kopeckého
pĜedstavují znČlce vypreparované
prĤniky znČlcové lávy do
chaotických brekcií v diatrémách. Naproti tomu jiní petrografové je považují za lakolity þi vytlaþené
kupy (Hibsch) þi povrchové výlevy (Kavka 1977). Podle Fediuka (in Malkovský et al. 1988) to jsou
výlevy typu vČjíĜe. P ro Široký vrch a HnČvín pĜedpokládá jediný pĜívodní kanál pod HnČvínem. Nad
ním se vytvoĜil vysoký sopeþný dóm, který se posléze položil do prostoru dnešního Širokého vrchu.
Tak vznikla kupovito-pĜíkrovová lávová struktura. ObČ pĜedstavy jsou znázornČny na obr. 19. Fediuk
ve znČlcích rozlišuje podle strukturních (vnitĜních) a texturních (vnČjších) znakĤ pĜívodní a
proudovou facii. P Ĝívodní facie je nejlépe pĜístupná v lomu u vodárny na záp. svahu HnČvína (foto B
28). Vyznaþuje se hrubČ sloupcovitou odluþností a vČtším zrnem zá kladní hmoty. P okud je patrná
proudová textura, má zpravidla svislý prĤbČh. V proudové facii je proudová textura výrazná a je
zhruba horizontální. ZjílovČlé partie s nezvČtralými kusy znČlce jsou odkryty v Rokli (foto B 29).
Hibsch je považoval za znČlcové tufy. Rulu na v. úboþí HnČvína považuje Fediuk za vyzdviženou
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kru krystalinického podloží pánve. Naproti tomu Kopecký za rozmČrný xenolit (utržený blok)
v brekcii vyplĖující diatrému, do níž zahrnuje hrubozrnné sedimenty na úboþí HnČvína. Podle
Fediuka jsou naopak tyto sedimenty jezerní facií na bázi pánevní výplnČ, rychle se ukládající pod
pĜíkrým klifem (pobĜežní sráz, rozrušovaný þinností pĜíbojových vln). Za specifický vývoj
podložního souvrství (vrstev - podle dnes užívané stratigrafie), tj. splachy zvČtralého znČlce a
krystalinika je považoval Brus – Hurník (1968). Podle zrnitostního složení je oznaþili za tilloidy
(paraslepence) s tím, že k rulové kĜe pĜiléhají pĜevážnČ hrubozrnné pískovce a ke znČlci zvČtralá
sznČlcová suĢs (viz pĜíslušná staĢ).
KromČ jmenovaných mosteckých kopcĤ bylo v jejich jihozápadním pokraþování objeveno
vrtným prĤzkumem v okolí Malého BĜezna další znČlcové tČleso, spohĜbenés pod neogenními
sedimenty (Kavka 1961). ZnČlec byl zcela zjílovČlý (kaolinizován), podobnČ jako v okrajových
partiích Reslu. Kaolinizaci pĤvodnČ pĜisuzoval Kavka pĤsobení uhlotvorného moþálu, pozdČji
subakvatickému (podvodnímu) výlevu. Holý – Kavka (1962) pojmenoval tČleso na poþest zakladatele
þeské petrografie vrchem B oĜického. TČleso zaujímá plochu pĜes 5 km2 a dosahuje mocnosti až 60
m. Na rozdíl od vČtšiny znČlcĤ vytváĜí plochý pĜíkrov složený z nČkolika lávových proudĤ. PĤvodní
petrografická skladba je sice kaolinizací setĜena, pĜesto se ukazuje, že to byl velmi drobnozrnný
znČlec. Z toho se odvozuje, že magma se dostalo rychle na povrch a tudíž mČlo vyšší teplotu. P roto
bylo ménČ viskózní než láva znČlcĤ HnČvína a Špiþáku, v nichž docházelo k rekrystalizaci ještČ pod
povrchem (až pĜes 1 cm velké vyrostlice živcĤ). Holý – Kavka se domnívali, že BoĜeckého vrch
reprezentuje jeden z prvních znČlcových výlevĤ, kdežto kuželovité kopce jsou nejpozdČji vytlaþenými
kupami chladnČjší a tím i viskóznČjší lávy. Nevyluþují dokonce, že pozdČjší znČlce utuhly mČlko pod
povrchem jako lakolity, což by bylo v souladu s pĜedstavou Kopeckého.
V mandlích a žilkách rĤznobarevného kaolinitu BoĜického vrchu byla zjištČna pĜímČs
vzácného fosforeþnanu gorceixitu (P ovondra – Slánský 1966). Další pohĜbené zcela zjílovČlé
znČlcové tČleso, které Kavka (1977) pojmenoval jako HibschĤv pĜíkrov, bylo zastiženo v prostoru
Nové Sedlo - lom Šverma. Na rozloze nČkolika km2 je budováno více lávovými pĜíkrovy o celkové
mocnosti okolo 20 m. Jako PacákĤv pĜíkrov nazval zjílovČlé znČlcové tČleso v okolí BĜežánek (za
vých. okrajem okresu, obec dnes zlikvidována postupem velkolomu Bílina). Skládá se nejménČ ze tĜí
lávových proudĤ o mocnosti 5 - 10 m. Za subakvatické lávy znČlce považoval Kavka (1967) i
shliníkové podložní jílys v širším prostoru dolu Ležáky sv. od Mostu.
V šedesátých letech bylo zjištČno pĜi prĤzkumu a hloubení šachtice do podloží sloje na dole
Kohinoor I v Lomu u Mostu zjílovČlé tČleso, podobné BoĜického vrchu (Brus et al. 1964). Hloubení
šachtice pĜedcházel dĤlní vrt Lm-5, jehož ohlubeĖ v dĤlní chodbČ byla ve hloubce 80 m pod úrovní
moĜské hladiny. Vrt se podaĜilo vyhloubit až do hloubky -200 m n. v., kdy na závČr prošel 60 m
kĜídovými slínovci, aniž dosáhl krystalinického podloží pánve. Ve hloubce -114 až -147,8 m n. v.
zastihl zkaolinizované vyvĜelé tČleso, tedy o mocnosti 33,8 m, které bylo ovČĜeno do hloubky -140 m
následnČ hloubenou šachticí. Makroskopicky je to bílá, celistvá hornina jílovcového charakteru,
nepravidelnČ prostoupená kulovitými agregáty sideritu. KromČ toho je tČleso místy protkáno žilami až
nČkolik cm mocnými, tvoĜenými jasnČ bílou jílovitou hmotou. VýjimeþnČ v nich bylo zjištČno
pyritové zrudnČní. V tČsné blízkosti žil nebo podél jejich okraje bývá nejvČtší nahlouþení kulových
sideritových agregátĤ þi žilek sideritu o mocnosti do 2 mm. V základní zjílovČlé hmotČ se místy
vyskytují i krystalové tvary sideritu. P Ĝi hloubení šachtice se ojedinČle objevily nezĜetelnČ omezené,
až 1 dm velké, tmavší kusy horniny. P Ĝedstavují zĜejmČ xenolity starších hornin, jejichž
mineralogické složení bylo zcela setĜeno. NČkdy bývají intenzivnČji prostoupeny sideritem.
Mikroskopickým studiem se podaĜilo rozpoznat Ĝadu minerálĤ, jaké byly zjištČny v tČlese BoĜického
vrchu. V akcesorickém množství (nepatrné množství, které neovlivĖuje složení horniny) se zde navíc
vyskytuje biotit, titanit a opakní minerál (neprĤzraþný, odrážející svČtlo). Analýza jílových minerálĤ
prokázala, že vyvĜelina je pĜemČnČna v kaolinit bez jakýchkoliv pĜímČsí ostatních jílových minerálĤ.
P ouze od hloubky -120 m n.v. se objevují ještČ tyþinkové tvary, upomínající halloysit,
rentgenometricky však nebyl identifikován. Kaolinit je v celém tČlese dobĜe vykrystalovaný. Obsah
kaolinitu se pohybuje v rozmezí 50 - 80 % váhových suchého vzorku. Maxima dosahuje ve svrchní
þásti, minima pĜi bázi. Obsah volného SiO 2 (volná kyselina kĜemiþitá, která doprovází kaolinizaci)
stoupá od 17 % ve svrchní þásti až do 40 % ve stĜedních partiích, pak klesá na 30 % a až na bázi
dosahuje 58 %. Nelze vylouþit, že právČ s tímto tČlesem souvisí anomální chemismus podložních jílĤ
u Libkovic, kde u stopových prvkĤ byly zjištČny velmi nízké obsahy niklu a chromu a naopak
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výraznČ zvýšený obsah stroncia, bária a niobu (ýadková in Malkovský et al. 1985, na dole Ležáky
v MostČ až dvojnásobný obsah niobu, 434 ppm). V intencích Kavky lze doporuþit poctít tČleso
jménem Laubeho vrch.
ZjílovČní podléhaly i þediþové a tef ritové lávy. Na rozdíl od znČlcĤ je výsledným jílovým
minerálem nejen kaolinit, ale i montmorillonit. Ten zejména ve hlubších partiích dokonce pĜevládá a
hornina nabývá charakteru bentonitu, zpravidla zelených barev. Do zelena zvČtralé vyvĜeliny se
objevují i v MostČ na Podžatecké, u Velebudic, Bylan, Lišnice þi Polerad. Jindy mají nejrĤznČjší až
pastelové barvy od bČlavých, žlutých, pĜes rĤzné odstíny þervených až fialových po hnČdou (v okolí
Žichova, ChrámcĤ, P olerad, Rudolic, na severním okraji pánve u Janova).
Kopecký (Kopecký et al.1990) rozlišuje dvojí fosilní zvČtrávání, resp. zjílovČní láv i
pyroklastik: klimatické a diagenetické. V podobném smyslu je definoval již Fišera (1960). Klimaticky
zjílovČlé neovulkanity bývají pestrobarevné a s odvolávkou na Vachtla – Žemliþku (1959) jsou
pĜipisovány subtropickému kaoliniticko-lateritickému zvČtrávání. Diagenetické zjílovČní, které
postihuje spíše pyroklastika, probíhá pĜi pĜekrytí vulkanitĤ mladšími, zejména hnČdouhelnými
sedimenty v regionálním mČĜítku. Vyskytuje se i v nejhlubších zónách klimaticky zvČtralých profilĤ
(dvoufázový typ vČtrání Vachtla – Žemliþky 1959). Jiní autoĜi kladou hlavní dĤraz na reakci lávy þi
popelu pĜi kontaktu s vodním nebo alespoĖ vlhkým prostĜedím (Kavka, 1978, Cílek 1965). Výsledné
složení jílových minerálĤ závisí na chemismu výchozí horniny. Trachytické a trachybazaltické
horniny kaolinizují, þediþové montmorillonitizují. ZároveĖ se stírají rozdíly mezi masívními
vyvĜelinami a pyroklastiky. P ĜevážnČ na zvČtralá pyroklastika jsou vázána ložiska bentonitu.
B entonity jsou pro svoje mimoĜádné vlastnosti surovinou, využívanou v nejrĤznČjších
prĤmyslových odvČtvích od potravináĜského až po slévárenské a uplatnČní mají i v zemČdČlství. Jsou
schopny pĜijímat i uvolĖovat nČkteré kationty, absorbovat vodu a zvČtšit tak až osminásobnČ svĤj
objem. P rvní využívané ložisko v ýeskoslovensku je právČ na Mostecku a lze jej oznaþit za jedno
z pĜedních evropských ložisek. Je jím dnes již klasické ložisko B raĖany. P odle ýady – Fišery (1967)
bylo objeveno v r. 1933 a následnČ se zaþalo s tČžbou (fa Rotos). ŠindeláĜ (1987) datuje zaþátek
tČžby až rokem 1941, zatímco podle pĜedchozích autorĤ se již v r. 1937 dodával zdejší bentonit do
P olska a od následujícího roku do PorĤĜí. TČžba probíhala až do r. 1985, kdy zde ještČ zĤstalo 150 200 tun využitelných zásob. P o dotČžení kvalitních partií na ýerném vrchu, odkud byla zásobována
bentonitka v Obrnicích, se zde v následujících letech ještČ nakrátko tČžba obnovila. P Ĝi skrývce 1 - 2,5
m se tČžila nejkvalitnČjší poloha mocná 7 - 10 m. Celková mocnost ložiska sice dosahuje až 40 m,
ovšem s pĜibývající hloubkou pĜibývá i cizorodých látek. P Ĥvodní hornina totiž pĜecházela do
hrubozrnných tufĤ s hojnými xenolity pĜevážnČ kĜídových slínĤ, popĜ. ménČ zvČtralých vulkanitĤ
(foto ý 11). P Ĝedpokládá se, že ložisko pĜedstavuje tektonicky zakleslou kru pyroklastik fosilnČ
zvČtralých v bentonit. BezpeþnČ je ovČĜena porucha smČru SV - JZ , která omezuje jv. okraj ložiska.
Severovýchodní kra poklesla asi o 60 m. Zatímco celková mocnost vulkanických hornin v širším
okolí se pohybuje kolem 30 - 40 m (mi mo þediþové pahorky), je mocnost vulkanického komplexu
v braĖanské kĜe okolo 80 - 100 m. Na Z se bentonity noĜí pod pĜíkrov kaolinizovaného tefritu.
Bentonit má zpravidla vzhled drobtovitČ rozpadavého jílu zelených, modrých popĜ.
nahnČdlých barevných odstínĤ. TvoĜen je až z 80 % montmorillonitem (nejþastČji Ca, Mg). Konta
(1957) jej hodnotí jako železitý montmorillonit na pĜechodu k nontronitu. ŠindeláĜ (1982) jako
smektit, tedy železitý montmorillonit s tím, že z okolních bentonitĤ má nejnižší obsah Fe2O 3 (4%).
Nejvíce, 13,1 %, ho má bentonit ze StáncĤ. Kaolinit je zastoupen 5 - 30 %. V bentonitu jsou þasto
radiálnČ paprsþité konkrece aragonitu o velikosti pĜesahující i 2 dm, místy též rĤznČ navČtralé úlomky
hornin z kĜídy a krystalinika. Vlastnosti zdejších bentonitĤ studoval Jarka (1947), Melka – Slánský
(1959), ýížek (1965) a Ĝada dalších. Vznikem se zabýval pĜedevším Vachtl – Žemliþka (1956),
prĤzkumem a Ĝešením genetických otázek zejména pracovnící nČkdejšího Geologického prĤzkumu,
resp. Geoindustrie.
V záp. pokraþování bylo zjištČno ložisko StĜimice. Jeho jedna þást oznaþováná jako StĜimice
I nebylo vytČžena, neboĢ byla pĜesypána StĜimickou výsypkou tehdejšího dolu M. Gorkij. Ložisko
StĜimice II, které leželo na hranČ lomu Ležáky, bylo tČženo od r. 1963 do r. 1968 v pĜedstihu pĜed
zakládáním výsypky. Na rozdíl od braĖanských vznikly stĜimické bentonity zjílovČním analcimického
bazanitu a jen z malé þásti pyroklastik. P rĤmČrná mocnost se pohybovala mezi 15 - 30 m, anomálnČ
až 80 m. P Ĝedpokládá se, že hlavní þást ložiska tvoĜil znaþnČ napČnČný pĜíkrov, který sem zasahuje od
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JV, zbytek samostatný þediþový proud. K napČnČní a následnému zjílovČní mČlo dojít pronikem
lávového proudu do vodního prostĜedí. Ložisko pokraþovalo pod uhelnou sloj na dole Ležáky,
v jejímž tČsném podloží (tedy v nadloží bentonitu) byly ještČ hliníkové jíly.
Hlavní tČžba bentonitĤ pro továrnu v Obrnicích byla do nedávné minulosti soustĜedČna na
ložisko ýerný vrch na náhorní plošinČ nad údolím Bíliny mezi Obrnicemi a BraĖany. PodobnČ jako
ložisko StĜimice bylo objeveno pĜi geologickém mapování v padesátých letech Vachtlem. Urþeno
bylo jako základna pro zmínČnou bentonitku vybudovanou v letech 1966 - 68 pod ložiskem v údolní
nivČ Bíliny a zprovoznČnou v r. 1969. Zásoby ložiska mČly podle pĤvodních pĜedpokladĤ vystaþit na
30 let. Vzhledem ke vzrĤstajícím nárokĤm na množství a zejména jakost, byly tehdy využitelné
zásoby vyþerpány za poloviþní dobu. Mateþnou horninou bentonitu jsou lapillové tufy (nesouvislé
sopeþné vyvrženiny velikosti hrachu až vlašského oĜechu), pĜi z. okraji þediþový pĜíkrov.
P ĜíležitostnČ je využíváno dodnes.
Areál vyjmenovaných ložisek bývá zahrnován do jedné braĖansko-obrnické oblasti
þediþových pĜíkrovĤ. Podobné zjílovČlé pĜíkrovy, ménČ pyroklastika, jsou u KaĖkova. TĜetí podobný
soubor je u pĜíkrovu vrchu Kamenec sv. od Obrnic a P atokryjí. Všechny mají mnoho spoleþného
(petrografie, vnitĜní stavba ve složitosti velmi podobná, silná autometamorfní pĜemČna vedoucí až
k úplné bentonitizaci jak masivní vyvĜeliny, tak doprovodných pyroklastik a vulkanogenních
sedimentĤ).
Bentonity jsou dále známy na znaþné ploše v zástavbČ nového Mostu, jakož i j. a jz. od
Mostu. VýznamnČjší výskyt je u Vtelna, kde jsou zásoby odhadovány na více než 30 mil. tun.
Ložisko má ovšem znaþnČ komplikované úložné pomČry (kvalitativní variabilita v horizontálním i
vertikálním smČru). Mateþnou horninou jsou zjílovČlé pĜíkrovy bazanitu a meziložní tufy. P rĤmČrná
mocnost suroviny je sice zhruba 16 m, ovšem znaþnČ kolísá mezi 1,8 - 40 m a skrývka 1 - 19 m. V z .
pokraþování pĜekrývají bentonity lavice dinasových kĜemencĤ (foto B 30) až po P olerady (znaþná
þást je dnes pod Velebudickou výsypkou. Pokud vznikly z vyvĜelin, jsou vesmČs zelené, pokud
z pyroklastik, bývají pestrobarevné.
Odlišnou stavbu má ložisko u LibČšic. Je totiž vázáno na explozivní vulkanickou strukturu,
tedy diatrému prorážející kĜídové sedimenty. VyplnČna je pyroklastiky, vyvĜelinami a
vulkanogenními jíly. Stavba výplnČ je velmi komplikovaná. P Ĝevládají nejrĤznČjší formy pyroklastik
od popelu až po sopeþnou brekcii. P roniky vyvĜelin (þediþe i znČlce) tvoĜí spleĢ pravých žil.
Vulkanogenní jíly, pĜedstavující jemnozrnné sedimenty v maaru, se uplatĖují jen sporadicky.
Všechny horniny bezohledu na petrografický typ jsou ve znaþnČ promČnlivé intenzitČ
bentonitizovány. P odle ýerné (1979) se na vzniku ložiska podílely tĜi odlišné procesy - exploze,
sedimentace v maaru a intruze masívních vyvĜelin. Celý vývoj rozpracovala ýerná do pČti stadií (obr.
20). V prvním poþáteþním stadiu sopeþná exploze vytvoĜila prvotní hluboký kráter lemovaný na
povrchu tufovým valem. Vzniklé strmé stČny kráteru se postupnČ Ĝítily a vytváĜela se maarová
deprese. P roto jsou spodní maarové sedimenty hrubozrnné a nemusely ještČ sedimentovat ve vodním
prostĜedí. Poté se maar zaþal zatápČt a vytvoĜilo se maarové jezero, na jehož dnČ se usazovaly
jemnozrnné sedimenty. V nich byly dokonce zjištČny pozĤstatky dírkovcĤ. V této fázi pravdČpodobnČ
došlo k prvním intruzím þediþe do spodních partií výplnČ diatrémy. V následujícím stadiu (III) se
obnovila sopeþná aktivita a po explozi vznikla nová maarová deprese. V novém jezeĜe se opČt
ukládaly jemnozrnné sedimenty a následoval výlev þediþe (IV). Období klidu (sedimentace v maaru)
a sopeþné þinnosti (explozí, prĤniku a erupcí þediþových, tefritových, dokonce i znČlcových láv) se
nepochybnČ nČkolikrát opakovaly, takže výsledná sopeþná struktura má velmi komplikovanou stavbu.
S pĜihlédnutím k nepravidelnému zjílovČní hornin se tak stalo ložisko z hlediska tČžbního ménČ
atraktivní a neuvažuje se s jeho otvírkou.
Na zvČtralé vulkanity je vázána Ĝada dalších surovin, které byly v pováleþném období
s ohledem na dominantní tČžbu hnČdého uhlí oznaþovány soubornČ jako doprovodné suroviny. Jsou
to jednak zkaolinizované partie vulkanogenních hornin v bezprostĜedním podloží uhelné sloje, jednak
pĜeplavené sopeþné zvČtraliny, které stratigraficky vČtšinou náležejí již k podložním vrstvám. VesmČs
se jim Ĝíká podložní jíly. Snaha o jejich využití se v padesátých a šedesátých letech soustĜedila na
získávání titanu a hliníku, popĜ. jejich slouþenin. Místy totiž obsahují až 30 % volných hydrátĤ
hliníku a pĜes 10 % TiO 2. Jako keramická þi žáruvzdorná surovina byly využívány lokálnČ již pĜed
tím. Tak pĜed válkou se napĜ. tČžily žáruvdorné jíly nad BraĖany u KaĖkova a nedavno skonþila tČžba
ve zbytkové jámČ lomu Ležáky pod ýerveným vrchem. Jeden z prvních, kdo se zabýval podložními
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jíly byl Fleissner (1927). P rávČ on v nich zjistil vysoký obsah kysliþníkĤ hliníku a titanu. Jelikož
obsah hliníku pĜevyšoval obvyklý obsah Al 2O 3 v kaolinitu, porovnával je s bauxitem. Harrassowitz
(1926) je považoval za souþást lateritového profilu, neboĢ obsahovaly volné kysliþníky hliníku a
kĜemíku. V prostoru dolu Ležáky je studoval zejména ŠindeláĜ (1965). Zjistil, že to jsou
zkaolinizovaná rezidua znČlce (šestiúhelníkové tabulky kaolinitu a rourkovité útvary metahalloysitu,

což mohou být kaolinitové pseudomorfózy po egirinu, dále siderit, akcesoricky zbytky analcimu,
krevele a vzácnČ fosfáty, montmorillonit, živec) a pyroklastik (jako pĜímČs slída a kĜemen).
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Na závČr bude úþelné obšírnČjí pojednat o jedné z forem sopeþné þinnosti, která byla
v ýeském stĜedohoĜí blíže definována až ve druhé polovinČ 20. stol. (Kopecký et al. 1967). Jsou to
explozívní sopeþné struktury, oznaþované jako diatrémy. Jejich povrchové zakonþení tvoĜí
výbuchová hrdla – maary, nČkdy obrovských rozmČrĤ. Jedná se o sopeþné útvary, vzniklé explozí
plynĤ a par. Mají trubicovitý až trychtýĜovitý tvar nejrĤznČjší velikosti. Maary (též ssopeþná embrias)
vytváĜejí mísovité deprese až nálevkovité prolákliny se strmými stČnami vzniklými sklouzáváním,
popĜ. Ĝícením stČn výbuchového hrdla do hlubších partií sopouchu. Na povrchu bývají lemovány
prstencem vyvrženin. Typický pĜíkladem takového maarového prstence je val sopeþných popelĤ u
Hnojnic. Obsahuje známá skamenná slunces, tj. xenolity kĜídových slínovcĤ lemované paprsþitČ
rozpraskanými tufy. P odle výplnČ jsou rozlišovány tĜi typy maarĤ, resp. diatrém. P lynové maary jsou
vyplnČné jen úlomky hornin, jimiž exploze pronikala k povrchu, þasto bez sopeþného materiálu.
Maary s popelovou výplní, jejichž výplní je vesmČs sopeþný popel a komínové brekcie, kolem kráteru
mají nízký popelový val. Maary s lávovou výplní jsou následnČ vyplnČny lávovou intruzí (pronikem),
avšak láva nepĜetéká z kráteru. V nevyplnČné þásti kráteru mĤže zatopením vodou vzniknout jezero a
v nČm se usazovat nejen splachy z okolí, ale i organogenní sedimenty.
Diatrémy
jsou
jedním z þastých projevĤ
sopeþné þinnosti (obr.
21). Zastoupeny jsou
prakticky všechny typy
diatrém (Brus – Hurník
1984). P Ĝevládají výplnČ
s chaotickou komínovou
brekcií, v níž nemusí
vždy dominovat sopeþný
materiál, ale horniny
z okolí (krystalinikum,
kĜídové a tĜetihorní
usazeniny). K prvnímu
náleží struktura, zjištČná
pod uhelnou slojí u
P olerad,
nebo
na
severním okraji pánve
pod Jánským vrchem,
kde sopeþná aktivita
podmínila rozštČpení až
vyhlušení
sloje.
NejþastČjší je druhý typ.
ZjištČn byl u Janova
v krystaliniku
za
severním
okrajem
pánve, pod pánví u
Horního JiĜetína þi na
jihu okresu u LibČšic
(bentonitové ložisko), u
Beþova na Verpánku,
jakož i Píseþném vrchu.
P atĜí sem i diatrémové
strubkys od MČrunic. Za
tĜetí
typ
bývá
považován pronik olivinického þediþe u Louky (mladší þediþ), prorážející celý komplex usazenin
severoþeské pánve vþetnČ hnČdouhelné sloje. P odle Kopeckého (in Malkovský et al. 1985) jsou téhož
typu i znČlcové kopce mezi Mostem a Bílinou (HnČvín, Špiþák, Zlatník, Želenický vrch).
Diatrémy vznikaly vČtšinou bČhem I. sopeþné fáze, výjimeþnČ v dobČ tvorby uhelné sloje,
jakož i po skonþení miocenní sedimentace v rámci II. sopeþné fáze. Do prvního období patĜí diatrémy
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v podloží produktivního miocénu. Jejich existenci prozrazuje mimo jiné i lokální mísovité prohnutí
uhelné sloje. Zde byla þasto sloj uchránČna pĜed pozdČjší denudací v podobČ separátních pánviþek za
jižním obvodem pánve, napĜ. u Polerad a SkyĜic. Téhož pĤvodu jsou pravdČpodobnČ i lokální deprese,
které vytváĜí uhelná sloj v pánvi u Albrechtic, Horního JiĜetína a Záluží. V ýeském stĜedohoĜí jej
reprezentuje rozsáhlá diatréma u Beþova, jejíž souþástí je Verpánek (foto B 34). Spolu s P íseþným
vrchem jej doporuþuje Krutský (1994) ke státní ochranČ. V jeho maaru se totiž dokonce dochovaly
náznaky uhelné sedimentace a podle Kopeckého (1971) náležejí k diatrémČ i pĜilehlé þediþové
vyvĜeliny. Zvrstvené tufogenní maarové sedimenty i s proudovými þeĜinami byly pĜístupné
v kĜemencovém lomu na jižním svahu Verpánku (foto ý 12).
Soudobá s uhlotvorbou hlavní sloje byla diatréma na severním okraji pánve záp. od zámku
JezeĜí (foto B 31). Dokud do tohoto prostoru nepokroþila skývka Velkolomu þs. armády, byl zde
mapován ostrý výbČžek krystalinika do pánve (srulový ostrohs). OvČĜen byl i vrtnými pracemi s tím,
že mnohé vrty po provrtání þerstvé ruly zastihly ve hlubších partiích silnČ zvČtralou rulu þi písþitý
materiál. P ostupnou skrývkou se zjistilo, že rula, vycházející na den, spoþívá zþásti na neogenních
sedimentech (popĜ. je jimi obklopena), zþásti na zvČtralých tufech. Dalším zahlubováním lomu byla
zpĜístupĖována anomální stavba sloje, dosud v revíru neznámá. K centru rulového soklu se hlavní sloj
pomČrnČ rychle nČkolikanásobnČ štČpila (foto B 32), jalovČla až vytrácela (foto B 33). JedinČ stropní
poloha, redukovaná až na pouhý 1 m, vybíhala strmČ kolem srulového ostrohus pod kvartér. Tento
výchoz bývá þasto demonstrován jako obnažený krušnohorský zlom (VánČ 1991). V podloží jsou
však písþitojílovité sedimenty, rozložené tufy a þasto mnohametrové bloky zcela zkaolinizované ruly.
P Ĝi okraji struktury byly nČkteré takové bloky zþásti obklopeny jalovČjící slojí. V partiích
s vulkanogenními horninami se vyskytovaly hlízy až koule paprsþitČ vláknitého aragonitu, dosahující
v prĤmČru až okolo 0,5 m. V okrajových partiích štČpící se sloje byla v její spodní þásti zjištČna
klastická žíla (foto B 35) vyplnČná výhradnČ gelinitem, tj. bezstrukturní uhelnou hmotou (Hurník
1991).

Naproti tomu z jedné nejmladších diatrém, objevené až v 80. letech u Janova, zbyla jen
koĜenová partie obklopená dnes rulami. Celá horní þást i s pánevními sedimenty, které prorážela,
podlehla denudaci. P Ĝesto se v sopouchu o prĤmČru pĜes 200 m zachovaly zapadlé bloky miocenních
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nadložních jílovcĤ desítky metrĤ mocné. P ostupnou denudaci diatrémy až do dnešní podoby
znázorĖuje obr. 22. Hlavní složkou výplnČ je tufogenní komínová brekcie (foto B 36), obsahující
nejen krystalinický materiál, ale i úlomky zuhelnatČlých dĜev.

Stejného stáĜí je pronik þediþového pnČ celým miocenním vrstevním komplexem, jehož
dnešní morfologicky zcela nevýrazný výchoz je jižnČ od drážního tČlesa záp. od nádraží v Louce u
Litvínova (obr. 23). Uhelnou sloj þediþ proráží v oválném pĤdorysu s odmrsky severojižní orientace
(obr. 24) ve hloubce okolo 330 m. P odle výskytu þediþové komínové brekcie s þastými xenolity
krystalinika a miocenních sedimentĤ, zjištČných ve vyšších partiích, považuje Kopecký (in
Malkovský et al. 1985) tuto strukturu rovnČž za diatrému.
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Zvláštní postavení mají kimberlitoidní brekcie u Merunic tČsnČ za jv. okrajem okresu.
Brekcie vyplĖující diatrémy, jsou enormnČ bohaté na xenolity krystalinika, zejména pyroponosný
peridotit a granulity. Hlavní kimberlitoidní strubkas o prĤmČru pĜes 1 km vystupuje k povrchu
v prostoru Granátového vrchu (ve
starší literatuĜe Bota) a druhá drobná
trubka je od nČho necelý 1 km jz.
smČrem (obr. 25). Hibsch (1920) je
zahrnoval soubornČ mezi þediþové
sopeþné brekcie. Jistou podobnost
s kimberlity spojoval s výskytem
pyropĤ (þeských granátĤ) resp.
pyroponosných
xenolitĤ.
Jako
kimberlitoidní brekcie je oznaþil
Kopecký (in Zoubek – Škvor 1963),
který je srovnával s brekciovitými
kimberlity
Jakutska
(úlomky
navČtralého peridotitu o velikosti do
10 cm a volné pyropy v obalu
tĜetihorní vyvĜeliny). Upozornil
rovnČž na doprovod mČrunických
kimberlitových trubek erupcemi
jednČch z nejbaziþtČjších vyvĜelin
ýeského
stĜedohoĜí
(pikritické
leucitity a nefelinity). KromČ
xenolitĤ
z hlubokého
podloží
obsahuje brekcie i úlomky tĜetihorních dĜev, kĜemencĤ a kusy jílĤ.
Tedy hornin, které dnes již v okolí
trubek
nejsou,
neboĢ
byly
denudovány.
Mateþnou horninou pyropĤ
jsou þoþkovitá tČlesa pyroxenických
pyropových peridotitĤ (ultrabazické
horniny, tj. s nízkým obsahem SiO 2
a olivínu pod 50 %, tvoĜené témČĜ
výhradnČ
tmavými
minerály)
v krystalinickém podloží. Ta jsou
podle Kopeckého tektonicky vhnČtena do granulitĤ krystalinika s. od
litomČĜického zlomu. Z nich pyrop
vyvČtrával a ukládal se do bazálních
kĜídových pískovcĤ (na jih od
litomČĜického
zlomu
již
do
karbonských pískovcĤ). V terciéru,
v dobČ sopeþné þinnosti, v urþitých
obdobích pĜevládala explozívní
sopeþná þinnost. Jejím výsledkem je
tvorba
diatrém,
prorážejících
všechny
zmínČné
horninové
komplexy. Exploze cestou rvaly z podloží i horniny s pyropy, které zĤstaly jako xenolity ve
výplni diatrém. Ve vČtším nahromadČní spolu se sopeþnými horninami se dodnes zachovaly jako
komínové brekcie. PĤvodnČ byly Ĝazeny k hlavní sopeþné fázi. PozdČji se zaþlo uvažovat o II.
sopeþné fázi (Kopecký et al. 1967). P odle výskytu tĜetihorních jílĤ a dĜev v brekciích se totiž
Kopecký domnívá, že vČtšina diatrém vyplnČných komínovými brekciemi vznikla až bČhem II.
sopeþné fáze.
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Diatrémy s pyroponosnými, resp. kimberlitoidními brekciemi jsou soustĜedČny do dvou
území. Jedno je v okolí MČrunic, druhé do okolí obce Staré nad TĜebívlicemi (Linhorka). U MČrunic
to jsou diatrémy Granátový vrch, Nová trubka a SviĖky. Historickým nalezištČm pyropĤ je zde výplĖ
diatrémy budující nevýrazný kopec Granátový vrch (Bota) jz. od MČrunic. Autentickou zprávu o
tČžbČ zdejších pyropĤ podává Reuss (1790) a ukonþena byla údajnČ v r.1864. Granáty se zde podle
Krejþího (1877) kdysi sv malých šachtách dobývalys. Podle nČkterých zpráv zasahovaly šachtice až
do hloubky okolo 60 m. VýplĖ diatrémy je dvojí. ZmiĖovaná brekcie je totiž ve vrcholových partiích
kopce pĜekryta sedimentární výplní maaru. Tj. rozplaveným a krátce pĜemístČným materiálem brekcie
vþetnČ pyropĤ, v nČmž se obþas nacházejí i úlomky opalizovaného zvČtralého peridotitu rovnČž s
pyropy. Mateþná hornina (peridotit) byla zastižena vrtem až ve hloubce 416 m. Na povrchu má
diatréma víceménČ okrouhlý obrys a do hloubky se trychtýĜovitČ zúžuje. V šedesátých letech byla
objevena v jz. sousedství další diatréma o prĤmČru sotva 80 m, ovČĜená geofyzikálnČ a tĜemi vrty.
Z nich jeden, hluboký 402 m, prošel pyroponosnou brekcií do hloubky 260 m a ve hloubce 351,6 m
zastihl slabou þoþku mateþné horniny. GeofyzikálnČ bylo zjištČno též tČleso pyroponosné komínové
brekcie v j. þásti nedaleké diatrémy vrchu SviĖky, ovČĜené rovnČž vrty (Kopecký et al. 1967).
Mnohem starší, ale dodnes tČžená nalezištČ na TĜebívlicku, jsou vázána na kvartérní proluviální
štČrky, do nichž se dostaly granáty rozrušením výplnČ diatrémy Linhorka. V náplavech byly dokonce
nalezeny 3 diamanty.
Pánevní komplex / mostecké souvrství
P o útlumu hlavní fáze sopeþné þinnosti na poþátku neogénu se zaþal formovat sedimentaþní
prostor severoþeské hnČdouhelné pánve. Nejprve se pozvolna vyrovnával þlenitý reliéf, zejména
v jižní þásti okresu. Deprese se zaplĖovaly splachy zvČtralin z vulkanických kopcĤ a vyvýšenin
budovaných kĜídovými sedimenty a výchozy krystalinika. Spolu se sedimenty v lokálních vodních
plochách (jíly, slíny až vápence) reprezentují podložní vrstvy.
NáslednČ se objevil vodní tok, pĜitékající generelnČ od jihu ze stĜedních ýech. Jeho prĤtok na
sever zhruba v prostoru mezi Žatcem a Chomutovem byl pravdČpodobnČ pĜedurþen geomorfologicky
mČlkým ssedlems mezi doupovským stratovulkánem a západním okrajem vulkanitĤ ýeského
stĜedohoĜí. Elznic – Cháb – P ešek (1974) uvažují o tektonické predispozici dané pĜedpokládaným
zlomem a na nČj vázanou pĜíkopovou strukturou. Na Žatecku až Jirkovsku, která pozvolna klesala, se
zaþal ukládat zcela mimopánevní písþito-jílovitý materiál. Tyto sedimenty jsou považovány za
deltové usazeniny v prĤtoþném jezeĜe. Odtok z jezera byl na sever pĜes prostor dnešních Krušných
hor do lipského moĜského zálivu. Sedimenty v žatecké deltČ lze do znaþné míry považovat spíše za
pozĤstatek ukládání na aluviální (Ĝíþní) plošinČ než v deltČ. Jejich charakter totiž zejména v prvních
fázích nepoukazuje na existenci rozsáhlého, dlouhodobČ existujícího jezera, do nČhož by tok ústil. Až
do doby tvorby hlavní sloje totiž byly v dnešním prostoru pánve jen dvČ menší, víceménČ souvislejší,
vodní plochy. Jedna v prostoru sžatecké deltys, druhá v duchcovsko-mostecké oblasti. P rvní
pĜedstavovala nejspíše soustavu poĜíþních jezer v aluviální nivČ a zasahovala nejen k dnešnímu
severnímu okraji pánve, ale i hluboko na jih od Žatce. Druhá, podle rozsahu písþitojílovitých
sedimentĤ mimopánevního pĤvodu, kromČ Duchcovska nedosahovala ani k dnešnímu jižnímu okraji
pánve mezi Mostem a Bílinou. Zaujímala centrální partie pánve a zvláštČ na Mostecku pokraþovala
k severu, kde se její sedimenty mísily s písþitým materiálem z krušnohorského krystalinika. Napájena
byla, díky rozvČtvenému Ĝíþnímu systému výše zmínČného toku, nČkterým z jeho východních ramen.
To proniklo na Duchcovsko pĜes pĜilehlou þást ýeského stĜedohoĜí a jeho koncové sedimenty
zasahují až na Mostecko. P Ĝi prĤtoku pĜes sopeþnou zónu ýeského stĜedohoĜí se v promČnlivém
množství dostával do vznosu i vulkanogenní materiál, jehož pĜítomnost v usazeninách toku dále v
pánvi není vesmČs makroskopicky patrná. LokálnČ se tehdy vytváĜely i vhodné podmínky pro
akumulaci organické hmoty v uhlotvorných moþálech (spodní sloje). Soubor tČchto sedimentĤ,
vesmČs mimopánevního pĤvodu, je zahrnut do stratigrafické jednotky nazvané v neformálním
stratigrafickém schématu jako spodní písþito-jílovité vrstvy. Ve schematu Domácího (1975)
duchcovské vrstvy, které zþásti zahrnují ještČ podložní vrstvy.
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Charakteru typické delty nenabyla sedimentace na Žatecku ani v dobČ tvorby hlavní
hnČdouhelné sloje. Tím, že tok v té dobČ ústil do uhlotvorných pralesĤ, má dochované tČleso žatecké
delty zcela atypický obrys obráceného vČjíĜe, zúžujícího se ve smČru toku. DlouhodobČjší oscilace
vodnosti a tím i unášecí schopnosti toku, zpĤsobily nČkolikerá pronikání anorganického materiálu
hluboko do uhlotvorných moþálĤ. Výsledkem je štČpení jednotné sloje do nČkolika pásem. GenerelnČ
se rozeznávají troje slojové a dvoje mezislojové vrstvy. Mezislojové vrstvy zasahují od jihozápadu až
na Mostecko. Naproti tomu rameno pronikající na Duchcovsko zaniklo. V centrální, východní a na
znaþné ploše i v západní þásti pánve (kromČ P Čtipeska) vznikla jednotná hnČdouhelná sloj o mocnosti
pĜes 20-30 m. Ve východní þásti (od z. hranice teplického ryolitu) jen okolo 15 m. SoubornČ jsou
všechny tyto sedimenty oznaþovány jako slojové vrstvy nebo jako hlavní hnČdouhelná sloj. Ve
formální stratigrafii holešické vrstvy.
Uhlotvorba hlavní sloje byla ukonþena souþasnČ témČĜ po celé ploše dnešního rozsahu pánve
a oblast zatopilo jedno rozsáhlé jezero. Hlavní ústí miocenního toku se pĜemístilo na Bílinsko, kde se
pĜi jeho jižním okraji vytváĜelo klasické tČleso delty. V dnešním prostoru pánve se však zachovaly jen
jeho þelní partie. KoĜenová oblast delty, která se rozkládala v dnešním prostoru ýeského stĜedohoĜí,
byla denudována právČ tak jako znaþné zásoby hnČdého uhlí na jih od dnešních výchozĤ. V dosahu
delty se ukládaly písþitojílovité sedimenty s lokálními náznaky uhlotvorby, dále v pánvi pak jílovité
sedimenty zpravidla s pĜevahou jílových minerálĤ kaolinitu a illitu. Pouze na západČ a východČ, místy
i pĜi s. okraji pánve se spíše uplatĖovaly smíšené struktury s montmorillonitem. V urþitém období
ustoupila delta za dnešní jižní okraj pánve a v zachovaném areálu jezera se ukládaly jen jílovité
sedimenty. Vedle kaolinitu a illitu je v nich bČžný i montmorillonit. Na závČr došlo k náhlému
zmČlþení jezera a jeho zarĤstání bažinnou až pralesní vegetací. Její pozĤstatky daly vzniknout další
sloji silnČ jílovitého uhlí až pouhých uhelnatých jílovcĤ, pro níž se vžilo oznaþení ?lomská sloj?
(Elznic 1964). Celý vrstevní soubor je oznaþován jako svrchní písþito-jílovité vrstvy. Ve formální
stratigrafii jako souþást libkovických vrstev, nČkterými autory ještČ jako souþast holešických vrstev a
lomská, resp. svrchní sloj bývá Ĝazena do nadložních vrstev. Ve smyslu starších stratigrafických
schemat pĜedstavují, spolu se svrchní slojí a jejím nadložím, nadložní souvrství.
Nad svrchní slojí se v nejhlubší þásti pánve zachovalo až 100 m jílovcĤ. Od severu se do
jílovcĤ vkliĖují písky patrnČ krušnohorské provenience a Absolon (1987) k nim Ĝadí i salesijské
kĜemence. Teprve tento vrstevní soubor je dnes považován za pĜedstavitele nadložních vrstev
(Elznic et al. 1987).
OjedinČle se vyskytly názory, podle nichž je zpochybĖováno postavení hlavní sloje jako
vĤdþího stratigrafického horizontu. Hokr (1982) se domnívá, že mostecké souvrství by se nemČlo dále
þlenit. Vycházeje z Elznicova (1970) návrhu pĜiþlenit k hlavní sloji tČleso bílinské delty, dospČl
k názoru, že hlavní typy sedimentĤ jsou dány sedimentaþními prostĜedími a ta v prostoru a þase
mČnila svoji polohu. Geologická tČlesa, odpovídající tČmto prostĜedím, mají potom charakter facií.
Tímto víceménČ spekulativním zpĤsobem byl vlastnČ zpochybnČn stratigrafický význam hlavní sloje.
Zcela na jiném základČ hledali výrazné rozhraní v pánevních sedimentech Elznic – ýadková –
Dušek (1998). Jejich studie byla v podstatČ završením mineralogicko-petrografických a
geochemických výzkumĤ ýadka (1966). Ten, zejména na základČ studia tČžkých minerálĤ, významnČ
pĜispČl k identifikaci snosných oblastí písþitých sedimentĤ do pánve a tím k Ĝešení paleogeografie.
P ro pĜínos do pánve od jihu je podle ýadka charakteristická andalusiticko-turmalinická asociace
tČžkých minerálĤ se sillimanitem. P odle nich vytypoval snosné oblasti z tepelsko-barrandienského a
moldanubického krystalinika v širším okolí PlzeĖska. V souladu s tČmito oblastmi vykazují chemické
rozbory jílovitých sedimentĤ vysoký obsah draslíku a rubidia. Zvýšené obsahy titanu (vČtšinou ve
splachových sedimentech) indikují podíl vulkanogenní složky. Naproti tomu pĜínos ze severu
prozrazuje nepĜítomnost andalusitu a sillimanitu, které v krušnohorském krystaliniku chybí.
Elznic et al. (1998), opírajíce se o mineralogický a petrografický výzkum pánevních
sedimentĤ, se zamČĜili na geochemii. Zjistili totiž, že ve vertikálním vrstevním sledu existuje po celé
pánvi ostré rozhraní, dané náhlou zmČnou obsahu stopových prvkĤ. Toto rozhraní probíhá napĜíþ
pánevními sedimenty, zejména hlavní slojí. P odle autorĤ je odrazem zásadního zvratu
v paleogeografickém vývoji, zpĤsobeném zmČnou snosných oblastí. DospČli proto k rozdČlení
pánevní výplnČ na dva komplexy, spodní (starší) a svrchní (mladší). Spodní se vyznaþuje pĜítomností
disthenu a staurolitu, zvýšenou koncentrací prvkĤ Si, Al, Fe, Ti a sníženou koncentrací Mg, K,
zvýšenou koncentrací stopových prvkĤ Nb, Zr a Cr, naopak sníženou koncentrací Rb, Cs. Z jílových
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minerálĤ uvádČjí kaolinit. Svrchní komplex reprezentují tČžké minerály andalusit, sillimanit, disthen,
staurolit, má zvýšenou koncentraci Si, Mg, K, sníženou Fe, Ti, Al. Ze stopových prvkĤ má zvýšenou
koncentraci Rb, Cs a sníženou Nb, Zr a Cr. Z jílových minerálĤ je uvádČn illit, montmorillonit
(kaolinit). Sedimenty spodního komplexu pocházejí z dnešního území pánve nebo jejího nejbližšího
okolí. Jen místy se projevuje ve vertikálním i horizontálním smČru jakési sĜedČnís, výjimeþnČ
dokonce doþasné potlaþení vulkanogenních prvkĤ za souþasného zvyšování obsahu prvkĤ
z krušnohorského krystalinika, svrchnokĜídových a svrchnopaleozoických sedimentĤ. Tomuto þlenČní
pánevních sedimentĤ pĜisuzují stratigrafický význam s tím, že hlavní sloj není po celé ploše pánve
synchronní. Jimi definovaná geochemická hranice je totiž na Žatecku na bázi žatecké delty, na
Mostecku stoupá do hlavní sloje a na ChabaĜovicku dokonce do nadložních jílĤ. S použitím výsledkĤ
paleomagnetického datování (Bucha et al 1987), podle nČhož sedimentace obou komplexĤ trvala více
než 10 mil. let, rozkreslili paleogeografický vývoj do 6 patrových map.
Ostré geochemické rozhraní v pánevních sedimentech nepochybnČ existuje a je skuteþnČ dáno
dosahem projevĤ vulkanogenních hornin. Sotva však mĤže mít takovou stratigrafickou hodnotu,
jakou mu autoĜi pĜisuzují. Vývoj a úložné pomČry hlavní sloje právČ na Mostecku jednoznaþnČ
superpoziþnČ prokazují, že žatecká delta sedimentovala dominantnČ pĜed a bČhem tvorby hlavní sloje.
Naproti tomu hlavní fáze sedimentace v bílinské deltČ byla až po vytvoĜení hlavní sloje. Zóny
s anomální stavbou v mostecké þásti pánve zaujímají sotva 15 % plochy. Z toho jde ještČ þást
prokazatelnČ na úkor deformaþních struktur vzniklých až po uložení hlavní sloje, která je jimi
postižena (viz Hurník 1990). Na Žatecku klesá geochemická hranice proto, protože zde tok ze
stĜedních ýech zaþal ukládat mimopánevní sedimenty nejdĜíve a v nejvČtší intenzitČ. KromČ toho zde
byla nevýrazná proluka mezi hlavními vulkanickými centry. Dílþí rameno, které proniklo na Bílinsko,
se muselo prodrat napĜíþ vulkanity ýeského stĜedohoĜí. NepĜekvapí proto, že vulkanogenní materiál
zde lze geochemicky identifikovat mnohem výše. OstatnČ na Duchcovsku bývá ve spodních písþitojílovitých vrstvách nČkdy patrný i makroskopicky. Dále, pokud hlavní sloj leží pĜímo na vulkanitech,
tvoĜily tyto horniny pĤdní substrát pro vegetaci. V souvislosti s tím nelze vylouþit migraci prvkĤ
spodního komplexu v uhlotvorném moþálu právČ tak, jako sorpþí vlastnosti organických látek obecnČ.
NepĜekvapí ani pĜítomnost prvkĤ spodního komplexu dokonce na bázi nadložních jílĤ ve východní
þásti pánve. Ve vytČžené varvažovské pánviþce byl proplástek pod svrchní lávkou tvoĜen
montmorillonitizovaným vulkanogenním materiálem, dokazujícím pokraþující sopeþnou aktivitu dále
na východČ. O rámcové izochronii sloje viz blíže in Hurník – Zelenka (1987), novČji Mach
(1993,1996).
ZávČrem nutno zdĤraznit, že vČtšina sNEJs severoþeské pánve je soustĜedČna právČ na
Mostecku. KromČ nejvČtšího hnČdouhelného bohatství je to napĜ. nejvČtší mocnost hlavní sloje, která
se zpravidla pohybuje okolo 35 m, max. až pĜes 50 m. Dále je to nejvyšší stupeĖ prouhelnČní, tedy
kvalita uhlí. Na znaþné ploše se uplatĖuje vyšší stupeĖ hnČdouhelné ortofáze prouhelĖovacího
procesu. U ErvČnic a zejména v nejhlubší þásti pánve v okolí Hrdlovky dosáhl prouhelĖovací proces
dokonce nejvyšší fáze, tj. hnČdouhelné metafáze. Kdysi se takovému uhlí Ĝíkalo shnČdouhelný
antracits. Dosažený nejvyšší stupeĖ prouhelnČní úzce souvisí s nejvČtší mocností nadloží, která dnes
v neúplné (denudaþní) mocnosti pĜesahuje až pĜes 400 m. Shoduje se polohovČ s nejvČtší hloubkou
uložení sloje, což je opČt v okolí Hrdlovky. Dolem Alexander se tČžilo uhlí z hloubky až pĜes 160 m
pod úrovní hladiny moĜe.
KromČ pĜíznivých snejs jsou zde i negativní priority. Byla to právČ uvedená snejs, která
pĜedurþila totální devastaci pĜírodního prostĜedí právČ na Mostecku. LožiskovČ znaþnČ pĜíznivé
báĖsko-geologické pomČry zavinily i úplnou likvidaci historické þásti Mostu. Dále lze jmenovat
jedny z nejvyšších obsahĤ síry v uhlí, které pĜi severozápadním okraji pánve pĜesahovaly až pĜes 10
%. Kdysi byly nejen na Mostecku takové zoxidované výchozové partie dobývány jako skameneþné
bĜidlices k výrobČ kamence (viz Jezírka mezi ýernicemi a Horním JiĜetínem). Postrachem hornictví
byly zvodnČné písky (kuĜavky), pĜedevším v nadloží sloje. A byly to právČ kuĜavky, které zapoþaly
zkázu sstaréhos Mostu již koncem 19. stol. (mostecká kuĜavková katastrofa v r. 1895). V okolí
Mariánských Radþic se tyto písky noĜí až do úrovnČ hladiny moĜe a pĤvodnČ byly zvodnČné pod
hydrostatickým tlakem až pĜes 2 MP a (20 atm).
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Podložní vrstvy
P odložní vrstvy na Mostecku mají, tak jako v ostatních þástech pánve, nesouvislé rozšíĜení a
velmi pestré petrografické složení. Výskyt je dán þlenitostí terénu. Do dílþích depresí, které byly buć
doþasnČ nebo trvale zatopeny, byly splachovány zvČtraliny z pĜilehlých elevací, popĜ. se zaplĖovaly
chemogenními sedimenty. P etrografické složení záviselo na mateþných horninách, z nichž splachy
pocházely, popĜ. na charakteru sedimentaþního prostĜedí.
Splachy zvČtralin z vulkanitĤ reprezentují podložní þi tuf itické jíly (jílovce). Tyto
redeponované vulkanogenní horniny jsou svČtlešedé až bílé barvy, þasto fialovČ, modravČ nebo
zelanavČ mramorované až skvrnité. NČkdy nabývají nejrĤznČjších pestrých barev. Obsah klastického
kĜemene je vČtšinou nízký. Naproti tomu hojné jsou zpravidla kulovité agregáty novotvoĜeného
sideritu. Vymezení hranice se zvČtralými vulkanity v podloží je vždy znaþnČ obtížné (viz doprovodné
suroviny). Mezi Mostem a Bílinou mají þasto zvýšený obsah kysliþníkĤ titanu a hliníku. ZjištČny byly
v okolí Holešic, zejména pak v okolí Mostu, Vtelna, BraĖan a Mariánských Radþic.
V severním prostoru pánve se dominantnČ uplatĖoval materiál z krystalinika. Jsou to
kaolinické jíly až jílovce svČtlešedé až bílé barvy se stabilní pĜímČsí kĜemenných zrn promČnlivé
velikosti. LokálnČ se vyskytují uvnitĜ pánve v okolí rulových ostrĤvkĤ napĜ. u HoĜan, Dolního
JiĜetína. Od krušnohorského okraje zabíhají jazykovitČ do pánve též špatnČ vytĜídČné písky
s prolohami výše zmínČných jílovcĤ. Místy bývají zpevnČny kĜemitým tmelem. Na dnČ Velkolomu
ýSA byly v podloží sloje odkryty i štČrky s valouny až pĜes 5 cm v prĤmČru. P Ĝi s. okraji dobývacího
prostoru téhož lomu jsou v urþitých partiích až pĜes 20 m mocné, þasto nevytĜídČné písky, popĜ.
pískovce až slepence resp. brekcie, místy silnČ slídnaté, s prolohami jílovcĤ. Mají charakter
rozplaveného zvČtralého rulového eluvia. Ve vrtných profilech bývají oznaþovány jako ssplachový
materiál z krystalinikas. Jako pĜíklad lze uvést vrt Al-49 v katastru býv. obce Albrechtice, jímž byly
zastiženy v mocnosti 20,5 m a ve vrtu Al-47 dokonce v mocnosti 37,6 m.
Dosud nevyjasnČné stratigrafické postavení mají kĜemence na atraktivní lokalitČ Salesiova
výšina u Oseka. V geologické literatuĜe se o ní zmiĖují již oba Reussové (1790, 1801, 1840, 1854) a
Jokély (1858). Její zvláštností je, že zde pískovce netvoĜí souvislý vrstevní soubor. Výšina
(Letohrádek) je totiž skalní útvar, skládající se z nakupeniny rozmČrných, mnohametrových blokĤ
tvrdých kĜemitých pískovcĤ až slepencĤ (foto ý 14). Okolní terén pĜevyšuje až o 18 m. KĜemencové
bloky jsou kolem ní roztroušeny v podobČ kamenných moĜí do vzdálenosti pĜes 1 km na V i Z a pĜes
1,5 km na J. Na nČkdejším povrchovém dole S. K. Neumann v Lomu u Mostu (Louþná) byl kvartér
reprezentován témČĜ 8 m mocnou polohou ostrohranných kĜemencových úlomkĤ až metrových blokĤ.
Zhruba dvČ desítky metrĤ pod Letohrádkem se táhne až stometrová shradbas rozvolnČných
pískovcových kvádrĤ (foto ý 13). V první polovinČ 19. stol., kdy tento prostor nebyl zarostlý dnešním
impozantním bukovým a dubovým lesem, byla vrcholová partie výšiny upravena jako vyhlídková
skalka. Dokonce na ní byla pozdČji postavena dĜevČná modlitebna (gloriet). Výšina byla pojmenována
v r. 1835 po tehdejším opatu oseckého kláštera Salesiu Krügnerovi, který byl velkým obdivovatelem
krušnohorské pĜírody. V okolí výšiny se kĜemenec po staletí tČžil a zpravidla na místČ opracovával.
Využíval se zejména jako stavební kámen. Poslední kamenolom, v nČmž se tesaly dlažební þi
obrubníkové kostky a mlýnské žernovy, skonþil provoz v padesátých letech 20. stol. (foto ý 15).
P ísemné záznamy jsou již od 17. stol., kdy se pískovec využíval pĜedevším jako kamenický a
sochaĜský materiál. NapĜ. Matyáš Braun z nČho vytesal pro Valdštejna sochy v duchcovském
zámeckém parku. P odle návrhu téhož sochaĜe byl ze salesijského pískovce vytesán jeden z nejvČtších
a nejkrásnČjších morových sloupĤ v ýechách na Zámeckém námČstí v Teplicích. Dokonce v P raze
jsou z nČho portály Zemské banky, sokl MČstské spoĜitelny a þást dlažby na II. námČstí P ražského
hradu (Krutský 1993). Z téhož materiálu je rovnČž stará dlažba v Teplicích. Jak velké množství
mlýnských žernovĤ bylo vyrobeno ve zdejších kamenolomech, ilustrují archiválie oseckého kláštera
(Krutský 1997). NapĜ. jen v r. 1777 jich bylo vytesáno 54 a v následujícím roce 50 kusĤ. Podle zápisĤ
je na Mostecku kupovali mlynáĜi z Mostu, Bylan, Lomu, Louþné, Nové Vsi, JiĜetína, Litvínova,
Šumné, Dobrþic, P aĜidel, Kopist, Obrnic a Sedlce. Asi pČtina se dokonce vyvážela do Saska (až do
Freibergu).
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Salesijské kĜemité pískovce jsou pestrého zrnitostního složení s pĜevahou hrubého materiálu.
P Ĝevládají hrubozrnné pískovce s kĜemitým tmelem. Místy to jsou až slepence s velikostí valounĤ do
8 cm. KĜe menná zrna jsou dobĜe opracovaná. P ískovce jsou nevýraznČ horizontálnČ zvrstvené, což
poukazuje na sedimentaci v jezerním prostĜedí. Na nČkterých vrstevních spárách, zejména v širším
prostoru výšiny, obsahují otisky a výlitky lastur sladkovodních mlžĤ považované za pozĤstatky škeblí
(Anodonta) nebo velevrubĤ (Unio). Blíže se jimi zabýval pouze P etrbok (1923), který výskyt škeblí
vyluþuje. V ma teriálu Národního muzea urþil tĜi nové druhy (Unio klikai, U. frankenbergii, U.
kettneri). Muzejní materiál obsahoval údajnČ též rostlinné zbytky urþené Bayerem jako Sequoia sp.,
Pinus sp., Juglans sp.).
O stratigrafickou pozici salesijských kĜemencĤ se dodnes vedou odborné spory, které zaþaly
na poþátku 20. stol. Do té doby byly (právČ tak jako kĜemence u ýernovic na Chomutovsku) Ĝazeny
do podloží hnČdouhelné sloje a vesmČs považovány za oligocenní. V r. 1904 však vystoupil Höfer
(1904) na schĤzi vídeĖské Akademie vČd s poznatkem, že pod kĜemenci byla navrtána hnČdouhelná
sloj, což vyluþuje jejich oligocenní stáĜí. Na to reagoval Hibsch (1904) na schĤzi ěíšského
geologického úĜadu ve Vídni. Dnešní pozici kĜemencĤ vysoko v nadloží sloje sice akceptoval, ovšem
nadále je považoval za oligocenní. Do nadloží miocenních sedimentĤ se podle Hibsche sesuly z úboþí
Krušných hor, kde cca 200 m nad výšinou se jejich zbytek na rulách dochoval dodnes. Tuto
geologickou situaci dokládá existencí podobného sesuvu u Žandova, kde na miocénu spoþívají
dokonce kĜídové pískovce (novČji tam byly zjištČny i bloky krystalinika). V pováleþném období se
k tomuto problému vrátil VánČ (1961). DospČl sice k závČru, že kĜemence s nejvČtší
pravdČpodobností reprezentují pískovcový horizont v nadložních jílech, ale že ještČ zbývá Ĝada
nejasnotí. Nedlouho na to však nabyl pĜesvČdþení (VánČ 1964), že kĜemence patĜí k mocné poloze
psamitĤ, tvoĜících vložku mezi jíly v nadložním souvrství. O pĜíslušnosti pískovcĤ k písþitému
horizontu nad lomskou slojí je rovnČž pĜesvČdþen Absolon (1987). KĜemencové bloky považuje za
rozvolnČnou lavici, postiženou plíživým sesouváním smČre m ke Krušným horám (podle úklonu blokĤ
k horám). Salesiova výšina pak v podstatČ pĜedstavuje svČdeckou horu, která se v nejvyšší úrovni
pánevního terciéru (+450 m) zachovala právČ díky petrografické povaze pískovcĤ. Za dĤkaz pohybu
blokĤ k horám považuje mimo jiné i nepĜítomnost proluviálních štČrkĤ z krystalinika. HibschĤv názor
(pĤvodní pozice pískovcĤ v podloží sloje) by prý potvrdil jedinČ nález schránek velevrubĤ ve
výchozech bazálních pískovcĤ, což se dosud nikomu nepodaĜilo. K tomu ovšem nutno dodat, že se
nikdy nenašly ani v pískovcích tČžených v posledním kamenolomu, který byl v tČsném sousedství
výšiny. Výskyt schránek rodu Unio lze totiž považovat za nahodilý jev. Na mnohých vrstevních
spárách (bloky na SalesiovČ výšinČ) jich nalezneme tisíce, zatímco jen desítky metrĤ dále po nich
není ani stopy. Tudíž i jejich objevení v trosce pískovcĤ ve výchozu na úpatí hor by bylo skuteþnou
náhodou. Aþkoliv se jeví Absolonova pĜedstava jako nejpĜijatelnČjší, neoprostila se bezezbytku všech
nejasností. Je totiž zarážející, že by se v tak vysoké stratigrafické pozici mohly vyskytovat ještČ
natolik opracované hrubozrnné sedimenty. KromČ toho nebyla vrtným prĤzkumem zjištČna ani poloha
kĜemitých pískovcĤ in situ (na místČ, v rámci vrstevního sledu). Hrubozrnná poloha odpovídající
salesijským pískovcĤm nebyla nikdy zastižena ani v píscích v areálu nadložních vrstev. Naproti tomu
Hibschovu pĜedstavu podporuje do znaþné míry sesuv rul mezi DĜínovem a Kundraticemi; kromČ
jiného generelním úklonem k úpatí Krušných hor a absencí krušnohorských proluviálních štČrkĤ
v jejich podloží. P Ĝihlédneme-li k uvedenému a dalším sesuvĤm, známým z úpatí Krušných hor
(zejména u Varvažova), nelze vylouþit reálnost Hibschovy pĜedstavy. P ro úplnost, jako ssalesijský
sesuvs, jenž po krušnohorském svahu transportoval rozlámané bloky kĜemencĤ a zastavil se až
v prostoru Salesiovy výšiny, je interpretuje i Elznic – Zelenka (1987).
Dalším reprezentantem podložních vrstev jsou zpravidla zcela odvápnČné pĜeplavené
svrchnokĜídové slíny a slínovce. Jsou to jílovce nazelenalých barev, nČkdy rĤznými odstíny
mra morované nebo šmouhované. Vyskytují se zejména v širším okolí býv. obcí Slatinice, HoĜany,
Vršany až k HolešicĤm. DuroĖ (1964) v nich dokonce nalezl opracované a podrcené schránky
moĜské mikrofauny. Podobné jílovce byly vrtným prĤzkumen zjištČny i mezi Kopisty, Mariánskými
Radþicemi a BraĖany. Zastiženy byly i u DĜínova.
Více þi ménČ bez pĜímé vazby na kĜídové slíny jsou vápnité sedimenty. SilnČ vápnité jíly
byly navrtány v prostoru starého Mostu a obsahovaly dokonce vložky pórovitých sladkovodních
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vápencĤ. Brus uvádí (in Brus et al. 1987), že v poloze svČtlešedého, slabČ nazelenalého jílu ve vrtu
Mo-526, se obsah CaCO 3 pohyboval od 30 do 81 %.
Vápnité jílovce s bohatou mČkkýší fauna byly v 70. letech odkryty v tČsném podloží hlavní
sloje na dole ýSA v prostoru poblíže nČkdejší obce ErvČnice (ýtyroký – Elznic 1977).
V odvodĖovacích záĜezech pĜi budování dĤlní podzemní þerpací stanice byly zpĜístupnČny v mocnosti
5 - 6 m. Zastupovaly je šedé vápnité jílovce prokládané polohami hnČdých a uhelných jílovcĤ
s šedohnČdými jílovci na bázi. Místy byly více þi ménČ prokĜemenČlé. TémČĜ v celém profilu
dominovaly schránky suchozemských mČkkýšĤ druhu Cepaea cf. bohemica, popĜ. Cepaea sp. a
Klikia sp., sploštČlé a podrcené vahou nadloží. V promČnlivém množství zde byly zastoupeni i
sladkovodní mČkkýši Gyraulus trochiformis applanatus, Gyraulus sp., Planorbarius sp., Nystia
rubeschi a Sphaerium oepfingense. P lavením byla získána pomČrnČ chudá a jednotvárná savþí
mikrofauna zastoupená hlodavci Pseudotheridomys parvulus, Peridomys murinus (Fejfar in
Malkovský et al. 1988). Úlomky schránek náležely drobným vodním mČkkýšĤm rodĤ Gyraulus,
Nystia, Sphaerium a zjištČny byly i spóry parožnatek (Chara). Z makroflóry je uvádČn javor Acer
tricuspidatum, skoĜicovník Daphnogene polymorpha a exota Toddalia maii (semena).
Za j. okrajem pánve je na Mostecku dokonce ložisko sladkovodních vápencĤ. Je to klasická
lokalita u Korozluk. P rvní zprávu o jejím paleontologickém obsahu podal již Reuss (1840, 1852).
P odrobnČ zpracoval mČkkýší faunu Klika (1892) a revidoval Wenz (1917). Drobný pĜíspČvek
uveĜejnil Thuma (1916) a nelze opomenout ani Slavíka (1870) a Boettgera (1870). Sladkovodní
vápence budovaly návrší tČsnČ na j. okraji obce. JeštČ v
19. stol. zde byly tČženy v dnes zašlém lomu mezi silnicí Most
- P raha a Korozluky - Zajeþice. V nedávné minulosti byly
odkryty slíny s hlízami tvrdého vápence a mČkkýší faunou
napravo od silnice na P rahu v cestČ k poslednímu domku
(dnes u zastávky autobusĤ). Vápenec býval pĜístupný ještČ v z.
stČnČ lomu, kde ve svrchní þásti byl pórovitČjší a pĜecházel až
do slínĤ, ve spodní byl celistvý. Hlízy þasto pórovitého
vápence jsou roztroušeny jak po svahu nad silnicí na P rahu,
tak v okolních polích. Malkovský et al. (in Kopecký et al.
1990) zmiĖuje vrt situovaný cca 100 m jz. od lomu, jímž byl
ve hloubce 22 m zastižen sladkovodní vápenec o mocnosti 2,2
m. Obsah CaCO 3 se v nČm pohyboval okolo 90 %.
Stratigrafické postavení korozluckých vápencĤ dnes
nelze bezpeþnČ doložit. Vzhledem k nepĜístupnosti
souvislejšího profilu pokraþujícího do podloží þi nadloží, lze
jej vymezit jen rámcovČ podle výskytu hornin v širším sousedství vápencĤ. V podloží vápencĤ jsou
nejspíše pestré tufitické jíly a v nadloží hnČdouhelná sloj. P Ĝi stavbČ nové silnice do P rahy byl v jejím
záĜezu ve spodních partiích porcelanitĤ odkryt nevyhoĜelý zbytek mourového uhlí a to ve stejné
výškové úrovni s vápenci. Nelze proto vylouþit, že pĜípadný vzájemný styk v daném prostoru je
tektonický. P Ĝíslušnost vápencĤ k podložnímu souvrství tČsnČ pod uhelnou slojí je však zjevná (viz
ýtyroký et al. 1964 a další). Již Klika (1892) je považoval za miocenní a Wenz (1917) je zaĜadil do
burdigalu. Podle gastropodové fauny jsou dnes porovnávány se sedimenty z tČsného podloží sloje na
dole ýSA i na dole Merkur u Ahníkova na P runéĜovsku, kde je egenburgské stáĜí (spodní burdigal)
doloženo savþí faunou (Fejfar 1974). P onČkud vČtší stáĜí jim pĜisuzuje Konzalová (1981) a v podstatČ
je porovnává s žichovskými (lužickým) poloopály. Na ponČkud starší úroveĖ usuzuje podle
pĜítomnosti pylových zrn Cupanieidites eucalyptoides, sice paleotropického elementu, ale zjištČných
též v evidentnČ pánevních miocenních sedimentech (bazální sloj u Vrbky).
MČkkýší fauna je shodná s faunou tuchoĜických vápencĤ a obsahuje 27 druhĤ. Výjimkou je
pouze druh vodních mČkkýšĤ Nystia rubeschi, který v TuchoĜicích chybí (obr. 26). Je to vĤdþí druh
korozluckých vápencĤ, popsaný již Reussem (1849, pĤvodnČ jako Pomatias Rubeschi). Dnes je
považován za vĤdþí druh severoþeských vápnitých sedimentĤ v podloží hlavní sloje. ZjištČné druhy
jsou smČsí suchozemských a sladkovodních mČkkýšĤ, pĜiþemž vodní pĜevažují. P Ĝedstavují tedy
primárnČ sladkovodní spoleþenstvo, do nČhož byly z okolí splaveny ještČ zbytky suchozemských
mČkkýšĤ. Hlavními pĜedstaviteli vodních mČkkýšĤ (kromČ již jmenovaného) jsou Radix subovata,
Galba subpalustris, Gyraulus trochiformis applanatus. Ze suchozemských Poiretia (Pseudolescina)
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oligostroma, Oxychilus dentatum, Cepaea bohemica a Vertigo calosa. Dále stojí za zmínku Reussovy
druhy Acme callosa, Zonites (Aegopsis) algiroides, Trichia (Leucochroopsis) apicalis, Triptychia
vulgata, Vertigo callosa, Strobilops elasmodonta, Ancylus decussatus.

Zcela zvláštní postavení mají vulkanogenní slínovce v podloží sloje v separátní pánviþce u
SkyĜic. V nich byla na poþátku 20. stol. nalezena památná miocenní savþí fauna. P odloží je známo
jednak z profilu jámy P rokopi a doplĖkového popisu hornin Hibschem (1902), jednak z profilĤ dvou
vrtĤ ze šedesátých let. O jednom se podrobnČji zmiĖuje Holý (1964). Podle oficiálního profilu jámy je
pod poþvou sloje 10 m zeleného jílovce, 4,6 m modrého jílovce, 2,8 m dalšího zeleného jílovce a 7,6
m modrého jílovce. Dále se v mocnostech 1-3 m stĜídají pestrobarevné jílovce s þervenými, bílými a
hnČdými jílovci o celkové mocnosti 13,6 m. P odle Hibsche byly jámou zastiženy dvČ fosiliferní
polohy. Jednou byla druhá vrstva zelených jílovcĤ (14,9 m pod poþvou sloje) o mocnosti 2,8 m. Ve
skuteþnosti se podle Hibsche jednalo o soubor stĜídajících se sotva cm mocných poloh tmavošedých
až þerných bituminózních a hoĜlavých, rĤznobarevných jílĤ a bĜidliþnatých jílĤ. Z nich pocházely
zbytky rostlin, ryb, obojživelníkĤ a schránky mČkkýšĤ (Laube 1903, P etrbok 1938, 1958). Vrstvy
byly pĜeplnČny schránkami mČkkýšĤ a skoĜepatcĤ. Laube uvádí, že jím studované zbytky žab a ryb
byly zþásti v jílovitém, zþásti uhelnatém materiálu, který pĜipomíná tzv. papírové þi bĜidliþnaté uhlí z
nČkterých lokalit v ýeském stĜedohoĜí. Bituminózní poloha (Laubeho uhelnatý materiál) ovšem leží
mnohem výše bezprostĜednČ pod poþvou uhelné sloje a je tĜetí fosiliferní vrstvou (viz obr. 27).
V šedesátých letech v ní byly sbírány zbytky žab, ryb, mČkkýšĤ, ostrakodĤ a rostlin (BĤžek in
Malkovský et al. 1985, Obrhelová 1990). Obrhelová (1987) se též pokusila o rekonstrukci zdejšího
uhlotvorného moþálu (obr. 28). Stejná poloha se zbytky ryb a žab byla kdysi pĜístupná i na sousedním
lomu Hrabák u ýepiroh (Špinar 1953). Odkryta byla i pĜi jv. okraji lomu Most.
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Druhou fosiliferní vrstvou byla dvoumetrová první þervená poloha, kterou Hibsch v profilu
doplnil ještČ o šedou barvu. Z ní pocházely památné savþí zbytky (Schlosser 1902, 1910). Tuto
polohu tvoĜil mČkký drobivý materiál zvČtralé horniny brekciovitého þi slepencového vzhledu. V téže
horninČ byl ražen pĜekop do vzdálenosti cca 80 m od jámy (celková délka pĜekopu byla 650 m). S
urþitou nesrovnalostí pĜispČl P etrbok (1938), když uvedl, že jím studovaný zbytek mČkkýše Acme sp.
pocházel z hloubky 83 m od povrchu. V profilu jámy je totiž pĜíslušná fosiliferní poloha ve hloubce
42,35 - 45,15 m a samotná jáma byla hluboká pouze 66,4 m. Jestliže se odvolává na informace ing.
Kalluse, pak se zmínČný údaj vztahoval jedinČ ke staniþení v pĜekopu od jámy. Zejména pĜihlédne-li
se k informaci Hibsche o dosahu fosiliferních vrstev v pĜekopu. Z rozrážek v pĜekopu zĜejmČ pocházely i další nálezy z r. 1909, které nechal vyrazit tehdejší majitel Baldauf (Hibsch 1910, Laube
1910). Za zmínku ještČ stojí, že v archivních materiálech SUBAK (nČmecká spoleþnost, spravující za
II. svČtové války zdejší doly) existuje série fotografií obratlovþích zbytkĤ (foto ý 16), které poukazují
na další nálezy ve þtyĜicátých letech, o jejichž osudu není nic bližšího známo.
Holý (1964) porovnával výsledky vrtu SĜ-2 z r. 1962 v tČsné blízkosti jámy s profilem jámy a
shledal, že si zhruba odpovídají. P odle zmínČného vrtu je pod slojí 11 m šedozeleného slínu, 20 m
souvrství zelenavých a bČlavých vulkanogenních jílĤ až slepencĤ a brekcií s valouny
zkaolinizovaného tefritu, ruly a kĜídových slínovcĤ. Do spodní poloviny souvrství se vkládají þtyĜi
pĜíkrovy zjílovČlého tefritu, mocné kolem 1 m.
S pĜihlédnutím k mocnosti a petrografickému zastoupení vulkanitĤ v širším okolí lze
pĜedpokládat, že skyĜická pánviþka byla predisponována diatrémou z nejmladšího období
vulkanického komplexu (Hurník – Kvaþek 1999). V její zatopené maarové depresi pravdČpodobnČ
ještČ dlouho doznívaly projevy sopeþné aktivity v podobČ mofet (exhalace suchého CO 2 o teplotČ
menší než 100 o C) a horkých pramenĤ bohatých na CaCO 3. Sedimenty a pĤvodní vulkanogenní
horniny byly tČmito výrony pĜepracovány v nevrstevnaté, drobtovitČ rozpadavé tufogenní slíny, þasto
pĜeplnČné schránkami drobných sladkovodních mČkkýšĤ a skoĜepatcĤ. P otom þetnost vČtšinou
izolovaných kosterních nálezĤ vyšších savcĤ poukazuje na to, že maarové jezero bylo smrtícím
napajedlem.
Nálezy fauny pocházejí podle Holého (1964) asi jednak ze spodních poloh slínovcĤ, jednak
z tČsné blízkosti nejsvrchnČjšího tefritového pĜíkrovu. P roto nevyluþuje, že spodní obratlovþí fauna by
mohla být téhož stáĜí jako poslední fáze výlevu nefelinického tefritu. Hlavní tČleso tefritu o mocnosti
pĜes 30 m bylo zastiženo zhruba 120 m v. od jámy vrtem SĜ-1. K tomu Holý dodává, že za
pĜedpokladu správnosti výše uvedeného názoru by byla vČtšina vyvĜelin v okolí miocenního stáĜí,
neboĢ nefelinické bazanity jsou mladší než tefrity. Fejfar (1985) analogizuje soubornČ obČ, resp.
všechny tĜi polohy s fosiliferní polohou v podloží sloje na Dole þs. armády a ve vrtech v okolí
Chomutova, Kralup a Ahníkova. Do téhož horizontu a tedy do spodního miocénu, zaĜazuje zdejší
ichtyofaunu Obrhelová (1990).
Do 70. let 20. stol., kdy byla objevena fauna u Ahníkova, byla skyĜická miocenní fauna
nejbohatší na zbytky savcĤ (kromČ souboru savcĤ z tuchoĜických vápencĤ). ZjištČny zde byly zbytky
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psovitých (Amphicyon eseri), bezrohých pĜíbuzných nosorožcĤ (Aceratherium lemanense),
prasatovitých (Palaeochoerus typus), jelínkovitých (Palaeomeryx sp.), tapírovitých (Palaeotapirus
helveticus, obr. 5) a známy jsou dokonce zbytky bobra (Steneofiber eseri). Z ryb byly popsáni
potomci oligocenního jelce od Lužic (Palaeoleuciscus luzicensis) a to Leuciscus socoloviensis (podle
Gaudarta 1996 Palaeoleuciscus chartaceus) jakož i pĜíbuzný lína Palaeotinca egeriana. Dále je
uvádČna žába Palaeobatrachus bohemicus, želvy (Ptychogaster, Chelydra murchisoni), aligátor
(Diplocynodon darwini) a pozĤstatky kachny (Anas blanchardi). Místy se velmi hojnČ vyskytovaly
ulity mČkkýšĤ. Hibsch (1910) uvádí Helix mattiaca, Planorbis dealbatus (synonymum druhu
Gyraulus dealbatus), P. cornu (synonymum, tj. neplatný název druhu Coretus cornu), Buliminus cf.
complanatus (synonymum druhu Ena /Napaeus/ complanata) a skoĜepatce Cypris sp. MČkkýši z
Mariany ve sbírkách Národního muzea se zabýval P etrbok (1958). O vztahu Kafky k této lokalitČ byla
zmínka již ve stati o historii výzkumĤ (blíže viz Hurník – Kvaþek 1999).
V podloží sloje, v prostoru bývalých obcí Kundratice a DĜínov, v sousedství výskytu
vápnitých sedimentĤ na Velkolomu ýSA byly v 80. letech odkrývány silicity, které pronikaly až do
spodní lávky hlavní sloje. Tato, pro pánev exotická a sbČratelsky atraktivní hornina, však byla na dnČ
lomu pĜístupná jen pomČrnČ krátkou dobu. NejménČ nČkolikametrová mocnost silicitĤ byla ovČĜena
pĜi hloubení vodohospodáĜských objektĤ. Podle vrtné dokumentace kolísá v rozmezí 1 - 25 m. Silicity
jsou vČtšinou šedoþerné až þerné barvy, jen ojedinČle až bČlošedé. Mají charakteristickou lasturnatou
štČpnost se sklonem k vytváĜení ostrých hran. Podle Zelenky – MacĤrka (1985) pĜipomínají slovenské
limnokvarcity z okolí Banské Štavnice (nikoliv barvou). Vedle amorfního SiO 2 v nich byl zjištČn
vláknitý i zrnitý kĜemen, tridymit, cristobalit, kryptokrystalický i vláknitý chalcedon. Dále obsahují
organickou hmotu vþetnČ pylových zrn, sférické sirníky železa, jílové minerály a relikty kalcitu. O
kalcifikovaných sedimentech s mČkkýší faunou, vyskytujících se v sousedství silicitĤ, byla zmínka
výše. Na rozdíl od nich si však schránky mČkkýšĤ v silicitech zachovaly pĤvodní, neporušený tvar.
Silicity bývají místy prostoupeny dutinami, z nichž malé dutiny bývají zcela zaplnČny modrošedým
až modrobílým chalcedonem, který na stČnách vČtších dutin vytváĜí ledvinovité až krápníkovité
povlaky. NČkdy tvoĜí v silicitech nepravidelné žilné systémy. VĤþi základní silicitové hmotČ
pĜedstavuje tedy chalcedon vývojovČ druhou generaci. TĜetí generaci SiO 2 reprezentuje kĜišĢál, jehož
krystaly dosahovaly velikosti až 1,5 cm. P odobnČ jako okolní vápnité jílovce obsahují silicity místy
nahlouþeniny schránek suchozemských mČkkýšĤ rodu Cepaea. Na rozdíl od sousedních vápnitých
jílovcĤ nejsou zde schránky deformovány. Vzácností nejsou ani prostorovČ zachované silicifikované
stonky rákosin.
Silicity vytváĜejí více þi ménČ jednotné þoþkovité tČleso o plošném rozsahu pĜes 1 km.
Stratigraficky nejsou vyhranČné, neboĢ prostupují sedimenty podložního souvrství a zasahují až do
bazálních partií hlavní sloje. Silicifikace proniká (resp. pronikala, dnes vesmČs odtČženo) i nČkolik
metrĤ vzhĤru do uhelné sloje, v níž v promČnlivé intenzitČ zpevĖuje spodní uhelné polohy. Zelenka –
MacĤrek (1985) považují zdejší silicity za pĤvodní chemogenní sedimenty v jezírkách až moþálech
s dostateþným pĜínosem volné kyseliny kĜemiþité. Ta prosakovala i do okolních nezpevnČných
sedimentĤ (jílovito-uhelné a vápnité bahno), v nichž zatlaþovala uhliþitan vápenatý. Zdrojem kyseliny
kĜemiþité byly zĜejmČ vývČry horkých pramenĤ související s doznívající sopeþnou þinností. P rameny
vyvČraly k povrchu do mČlkého jezera þasovČ soubČžnČ s ukládáním splachového materiálu, který byl
na periferii silnČ vápnitý. P oslední, spíše rozptýlené vývČry, pronikaly ještČ do uhlotvorného moþálu
bČhem hromadČní uhlotvorné hmoty spodní lávky hlavní sloje.
Specif ické horniny podložního souvrství byly navrtány a pozdČji obnaženy lomem Most na
s. úpatí vrchu HnČvín. Jsou to splachy až více þi ménČ rozplavené osypy v okolí tČlesa sodalitického
fonolitu a jeho erupcí vyzdvižené kry krystalinika (viz pĜíslušná staĢ o znČlcích). P odle atypického
zrnitostního složení je Brus – Hurník (1968) oznaþili jako tilloidy. P odloží produktivního miocénu
zde tvoĜí (kromČ znČlce a rulové kry) svrchnokĜídové slínovce. Ve vrtné dokumentaci bývají partie
tilloidĤ oznaþovány jako sstratigrafický horizonts, srulová intraformaþní bloková suĢs nebo
ssplachys. Mají dvojí petrografické složení. Jedny jsou písþitojílovité a pocházejí ze zvČtralého
krystalinika. Druhé jsou ze zkaolinizovaného znČlce a pĜi prĤzkumu se pro nČ vžilo oznaþení
sznČlcová suĢs. Jejich plošný rozsah je dosti omezený. Nejdále od výchozu sloje na úpatí vrchu
zabíhají lalokovitČ do pánve písþitojílovité splachy a to do vzdálenosti 700 - 1200 m. Rozsahem jsou
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vázány na výchoz rulové kry v podloží o délce zhruba 1 km (obr. 30). Dosah znČlcových sedimentĤ
do pánve je poloviþní. Mocnost obou akumulací se pohybuje (pohybovala, neboĢ zþásti byly odtČženy
lomem Most) od nČkolika m v blízkosti výchozĤ zdrojových hornin do decimetrĤ v prostoru
vyklínČní. Jen výjimeþnČ pĜesáhla 17 m.

Písþitojílovité sedimenty rulového pĤvodu netvoĜí vČtšinou jednu vrstvu, nýbrž se vzdáleností od
výchozĤ se štČpí do více poloh prokládaných jíly. Na bázi bývají ostĜe omezeny, smČrem nahoru
pĜecházejí pozvolna do nevrstevnatých jílĤ (podložních). V nich se zpoþátku ještČ objevují
neopracované úlomky kĜemene, pozdČjí rozptýlené drobné agregáty sideritu. Charakteristickým
znakem písþitojílovitých sedimentĤ je ostrohrannost a zrnitostní nevytĜídČnost kĜemenných zrn. Jsou
smČsí nejrĤznČjších zrnitostních frakcí od jílu do drobného štČrku. Zaznamenány byly i bloky o
mocnosti 0,7 m. Nelze je proto oznaþit ani jako jíly, písky, ani jako štČrk, þímž pĜípomínají ledovcové
sedimenty (tilly). Hrubozrnné polohy (zrnitost okolo 1 cm) zpravidla postrádají jakékoliv znaky
zvrstvení. Enormní mocnost tohoto horizontu 38,8 m, budovaného vesmČs rulovou blokovou brekcií,
byla zjištČna vrtem Mo-214 zhruba uprostĜed rulové kry na východním svahu HnČvína. P od poþvou
uhelné sloje v nČm bylo 0,6 m uhelného jílu. Následovalo 1,1 m pískovce ostrohranných zrn až 0,7
cm) s úlomky rul do 3 cm. Tmel byl jílovitý a jednotlivá zrna kĜemene se þasto ani navzájem
nedotýkala. P od ním až na strop ruly byla bloková rulová suĢ. JeštČ vČtší mocnosti, tj. 52 m, dosahuje
sbloková brekcies ve vrtu Mo-195 v tČsné blízkosti styku rulové kry se znČlcovým tČlesem HnČvína.
P odobnČ vrt Mo-165 prošel sice jen 11,5 m srulovou sutís ovšem aniž by dosáhl jejího podloží a
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byl na rozdíl od pĜedchozího vrtu situován na protilehlém okraji rulové kry, tedy pĜi rozhraní s kĜídou.
S pĜihlédnutím k povrchu ruly na okolních vrtech, je mnohem pravdČpodobnČjší považovat tyto partie
za zastižené drcené zóny, po nichž docházelo k výzdvihu rulové kry. Nejedná se proto ani v tomto
pĜípadČ o sopeþnou brekci, jak výše uvedené sedimenty interpretuje Kopecký (in Malkovský et al.
1985).
P olohy z krystalinického materiálu jsou zejména okolo okrajĤ rulové kry proloženy na
nČkterých místech, popĜ. pĜekryty zcela odlišným horninovým a to znČlcovým materiálem. Ten do
stran nabývá na pĜevaze a vytváĜí nesouvislý lem kolem HnČvína a Širkého vrchu, zejména na jejich
s. stranČ. Skládají se z úlomkĤ zvČtralého znČlce jen velmi málo zaoblených. Jejich velikost se
nejþastČji pohybuje mezi 0,5 - 30 cm. Bývají vesmČs zcela zkaolinizovány a mezery mezi úlomky
(které se mnohdy navzájem nedotýkají) jsou vyplnČny kaolinitickým jílem s promČnlivým obsahem
sideritu. Dnes vycházejí na povrch na znaþné ploše obnaženého svahu HnČvína nad koridorem. Brus –
Rieder (1975) ve zvČtralinové kĤĜe úlomkĤ nalezli novotvoĜený sanidin. Tedy minerál, který jako
souþást znČlcového magmatu primárnČ vytváĜí právČ ve znČlci HnČvína tabulkovité vyrostlice o
velikosti až pĜes 1 cm.
Sedimenty podložních vrstev na úpatí HnČvína jsou tedy, tak jako na jiných místech v pánvi,
úzce spjaty s horninovou skladbou bezprostĜedního podloží (obr. 29). P odle jejich minimálního
stupnČ vytĜídČní lze usuzovat na pomČrnČ rychlou až pĜekotnou sedimentaci na okraji mČlkého jezera.
Dále od bĜehu byl potom materiál rozplavován a mísen s materiálem splavovaným do jezera ze
širšího okolí. PĤvod písþitojílovitých sedimentĤ v rulové kĜe dokazuje též obsah tČžkých minerálĤ.
Dominuje v nich totiž turmalín a zirkon, které svým þerstvým vzhledem nenasvČdþují delšímu
transportu. P ro úplnost, turmalinická ortorula byla zastižena vrtem Sš-12, situovaným sz. od HnČvína,
ve hloubce 215 - 230 m. Výskyt menšího množství andalusitu a zejména anatasu pĜi bázi vrstevního
souboru by mohl indikovat i urþitou pĜímČs z bazálních klastik kĜídy.
ZnČlcový slepenec byl v 60. letech odkryt též v tČsném podloží sloje pĜi separátní otvírce dolu
Vrbenský mezi Širokým vrchem a Reslem. V záĜezu, sahajícím témČĜ 1,5 m pod poþvu sloje, byl na
bázi zelenavý tufitický jíl a na nČm slepenec ze zcela zkaolinizovaného znČlce o velikosti valounĤ až
pĜes 1 dm. Základní hmotu tvoĜil šedobílý jíl. Slepenec promČnlivého zrnitostního složení byl
nepravidelnČ prokládaný polohami uhelnatého jílu s xylity. Soubor tČchto sedimentĤ do znaþné míry
upomínal na plážové sedimenty podle pĜedstavy Fediuka (in Malkovský et al. 1988, viz výše).
Spodní písþito-jílovité vrstvy
Zatímco sedimenty pĜedchozího období se vyznaþovaly redepozicí místních hornin ve znaþnČ
roztĜíštČných, plošnČ více þi ménČ rozsáhlejších, þasto bezodtokých jezerních nádržích, následující
vrstvy jsou charakteristické usazeninami, pĜinášenými soustĜedČnými vodními toky z oblastí mimo
pánev. SouþasnČ se formovala v podstatČ dvČ rozsáhlejší prĤtoþná jezera, popĜ. aluvální plošiny.
Jedno se rozprostíralo v žatecko-chomutovském prostoru, druhé v bílinsko-mosteckém, resp.
litvínovském. Navzájem byly oddČleny nevýrazným hĜbetem, táhnoucím se od znČlcových kopcĤ u
Mostu napĜíþ dnešním prostorem pánve k jejímu severnímu okraji u býv. Kundratic (v ponČkud jiném
pojetí podobnost s P etrascheckovým jezeĜsko-reselským hĜbetem). V prvém pĜípadČ se sedimentaþní
prostor stabilizoval a sedimentace mimopánevního materiálu zde pokraþovala s urþitými oscilacemi i
po celé následující období, kdy ostatní plochu pánve pokryly uhlotvorné moþály a pralesy. Výsledný
sedimentární soubor je oznaþován jako tČleso žatecké delty miocenního toku, pĜitékajícího ze
stĜedních až západních ýech pĜes Rakovnicko. Z nČho nejspíše jedno rameno proniklo pĜes prostor
dnešního ýeského stĜedohoĜí na Bílinsko. Jeho sedimenty lze sledovat od dnešního okraje pánve na
Duchcovsku pĜes Liptice, Libkovice a Mariánské Radþice na Litvínovsko, kde se ukládaly na dnČ
dílþího mČlkovodního jezera. V uvedeném pruhu se v úseku od Duchcova až k LibkovicĤm projevily
následnČ i v anomální stavbČ hlavní sloje. Jezerní plocha mezi Mariánskými Radþicemi a Litvínovem
nČkolikrát oscilovala a zarĤstala i uhlotvornými pralesy (spodní sloje). V severních partiích tohoto
slitvínovsko-duchcovského jezeras se materiál pĜinášený od jihu mísil s materiálem
z krušnohorského krystalinika, kde lze tušit rovnČž morfologicky nevýraznou elevaci (Krušné hory
však ještČ neexistovaly). Tzn., že na znaþné ploše v dnešní s. þásti pánve a pĜilehlé partii Krušných
hor byly již kĜídové sedimenty vesmČs denudovány. Uvedené dílþí jezero nedosahovalo na Mostecku
ani k dnešnímu jižnímu denudaþnímu okraji pánve. Na severu však jeho pláže s krušnohorskými
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písky pĜesahovaly do prostoru dnešních Krušných hor. KromČ denudaþního severního omezení na to
poukazují i nejvČtší mocnosti jeho sedimentĤ (až pĜes 100 m), zjištČné vČtšinou v osní, tj. nejhlubší
þásti pánve, víceménČ sblížené s dnešním severním okrajem.
V obou dílþích jezerech došlo obþas natolik ke zmČlþení, že doþasnČ a v promČnlivém rozsahu
nastoupilo distrofní stadium reprezentované uhlotvornými pralesy. Jejich pozĤstatky jsou uhelnaté
jíly až jilovité uhlí o popelnatosti zpravidla od 30 - 70 %. V prostoru žatecké delty byly pojmenovány
VánČm (1957) jako sbazální slojes a pozdČji vyþlenČny jako samostatný stratigrafický þlen v
podložním souvrství (VánČ 1987). Na Mostecku podobné uhelné sedimenty poprve popsal již
P etrascheck (1929) pod oznaþením spodložní slojs. TĜebaže je uvedl ve stati o podloží hlavní sloje,
považoval je za odštČpenou spodní lávku hlavní sloje, která se objevuje i ve vČtší vzdálenosti od
hlavní sloje, napĜ. u Libkovic až 30 m. Naproti tomu Stodola (1952), který je zjistil ve dvou vrtech
mezi Zálužím a Dolním Litvínovem, je porovnával se slojí Josef na Sokolovsku a proto je považoval
za oligocenní. Hurník – Rameš (1960), a s nimi ve shodČ P ekárek (1960), pro nČ použili termínu
sspodní slojs. S pĜihlédnutím k prioritČ a vČcnému významu doporuþili Hurník – Wildová (1964) pro
uhelné sedimenty ve spodních písþíto-jílovitých vrstvách oznaþení spodložní slojes. P Ĝi prĤzkumu
tČchto slojí v prostoru mezi Zálužím a Kopisty použil Hrdina (1968, 1969) termínu sbazální slojs.
Ztotožnil se sice s P etrascheckovým názorem o jejich odštČpení z nejspodnČnší þásti hlavní sloje,
stratigraficky je však zaĜadil do podložního souvrství. Dnes je oficiálnČ používán termín spodní sloj.
Své tzv. bazální uhelné vrstvy se snažil vymezit VánČ (1987) i v mostecké þásti pánve. Do
sbazálních písþito-jílovitých vrstevs Ĝadil napĜ. nejspodnČjší partie neogénu ve vrtu Os-9 mezi
Lomem a Osekem v mocnosti 36,8 m, na jejichž stropu je 6 m mocný soubor stĜídajících se až
nČkolika decimetrových poloh uhelných lupkĤ, hoĜlavých lupkĤ a detritického uhlí. Teprve zbytek
sedimentĤ o mocnosti 48 m, až po poþvu hlavní sloje, považoval za spodní písþito-jílovité vrstvy.
P odobnČ ve vrtu Lom-15 leží podle VánČho pĜímo na kĜídČ 26,4 m bazálních písþito-jílovitých vrstev
a 6 m bazálních uhelných vrstev. Teprve nad nimi je 65,45 m spodních písþito-jílovitých vrstev. VánČ
považoval za pozoruhodné, že i v nich jsou vysoko nad jím vymezenými bazálními uhelnými
vrstvami další uhelné polohy. Jejich existence však jen dokazuje, že podmínky pro uhlotvorbu (byĢ
nČkdy jen náznakovou - uhelnaté lupky) se v rámci spodních písþito-jílovitých vrstev objevovaly
v nejrĤznČjších výškových i horizontálních úrovních. Tedy, že další detailnČjší þlenČní podslojových
písþitojílovitých sedimentĤ má zcela subjektivní charakter a z obecného hlediska jej lze považovat za
zbyteþné a neopodstatnČné. P ro ilustraci lze namátkou uvést vrt MR-57 (u Mariánských Radþic),
který je od výše jmenovaných vrtĤ vzdálen zhruba 3 km jihozápadním smČre m. Vrt zastihl spodní
písþito-jílovité vrstvy v mocnosti 46,1 m. V nich jsou ekvivalenty podložních slojí (stĜídající se až
nČkolikadecimetrové polohy detritického uhlí, hoĜlavých a uhelných lupkĤ, jílovcĤ hnČdých až
šedých barev se zuhelnatČlými rostlinnými zbytky) ve þtyĜech výškových úrovních. Naspodu je to
vrstevní soubor o mocnosti 12,8 m, následuje šedohnČdý jílovec mocný 2 m, další uhlonosný soubor o
mocnosti 7,45 m, jílovec šedý až hnČdošedý mocný 1,7 m a na nČm opČt uhelnaté sedimenty o
mocnosti 3,9 m. Nad nimi je témČĜ 14 m jílovcĤ a znovu 4,2 m uhlonosných sedimentĤ, na které
nasedá hlavní sloj mocná 36 m. P oslední polohu by bylo možno s urþitými výhradami považovat již
za souþást spodní lávky hlavní sloje. P rávČ tato situace svádČla k pĜedstavČ, že podložní sloje se
odštČpují od hlavní sloje jako její spodní lávka. OstatnČ VánČ to považuje jako rozhodující odlišovací
znak bazálních slojí od podložních slojí. Ve skuteþnosti se místy s hlavní slojí jen sbližují.
Nejlépe a v nejlepší kvalitČ jsou spodní sloje vyvinuty na pokleslé kĜe zlomu Viktoria na jih
od Mariánských Radþic a Libkovic. Zpravidla jsou zde ve dvou polohách. Svrchní leží prĤmČrnČ 5 13 m pod poþvou hlavní sloje a její mocnost dosahuje nanejvýš kolem 3 m. Severním smČrem se
rozmršĢuje až do þtyĜ dílþích poloh, rychle vykliĖujících. Spodní poloha se v západních partiích
rozmršĢuje severním smČre m až na tĜi, které bČjem nČkolika set metrĤ postupnČ vykliĖují. Nejdále
k severu zde zabíhá stĜední lávka. Východním smČre m pokraþuje spodní poloha v mocnosti mezi 3 -7,
výjimeþnČ až 9 metry víceménČ v jednotném vývoji a v okolí Libkovic vyhluchá. Vzájemná odlehlost
obou poloh bývá 2 - 10 m. Mocnost jalových sedimentĤ spodních písþito-jílovitých vrstev pod
spodními slojemi se pohybuje v širokém rozmezí zhruba od 2 do 10 m. GenerelnČ se zvyšuje
severním smČre m a v pĜípadČ jalových ekvivalentĤ spodních slojí v okolí Lomu u Mostu až na desítky
metrĤ (viz výše zmínČné vrty). Mocnost meziloží mezi hlavní slojí a spodními slojemi se rovnČž
zvČtšuje generelnČ severním smČrem a dále v pánvi mĤže dosáhnout až nČkolik desítek metrĤ. Na
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jižním okraji bývá okolo 4 - 8 m s tím, že místy klesá až na 0. Spodní sloje tak dokládají jižní okraj
subsidujícího (poklesávajícího) sedimentaþního prostoru dílþího litvínovsko-duchcovského jezera
v dobČ spodních písþito-jílovitých vrstev. Není bez zajímavosti, že tento okraj se mezi Zálužím a
Mariánskými Radþicemi rámcovČ shoduje, resp. sbližuje s prĤbČhem zlomu Viktoria. Ovšem
genetické vztahy lze vylouþit, neboĢ zlom je mnohem mladší než sloje.
Jalový ekvivalent spodních slojí byl v r. 1959 obnažen v jedné z nejhlubších partií pánve
šachticí do podloží a tykadlovou chodbou na dole Kohinoor I v Lomu u Mostu. Spodní písþito-jílovité
vrstvy jsou zde mocné pouze 20 m. Zastoupeny jsou pĜevážnČ svČtle šedohnČdými, vesmČs
nevrstevnatými jílovci se zuhelnatČlými zbytky dĜev a koĜenĤ. Zpoþátku mají charakter nadložních
jílovcĤ, ve stĜedních partiích až vzhled náznakovČ tufitických jílovcĤ (avšak mikroskopicky nebyla
tufogenní pĜímČs zjištČna). TémČĜ na bázi je poloha stĜednozrnného písku o mocnosti až nČkolika
decimetrĤ. V partii zpĜístupnČné šibíkem byly písky nepravidelnČ horizontálnČ a diagonálnČ zvrstveny
a jejich báze byla nerovná, se stopami eroze. Jílovce zde obsahují þtyĜi pelosideritové polohy. Jejich
mocnost je znaþnČ promČnlivá (až pĜes 0,4 m) a váže se na nČ vždy zvýšený obsah rostlinných
zbytkĤ. Druhá poloha shora byla využita jako poþva ražby tykadlové chodby, avšak ani ta neodolala
horskému tlaku (pĜes 400 m pod povrchem), spolu s jílovci se deformovala, rozlámala a vzdouvala
(szarĤstání spodkĤs). Tak byla zpĜístupnČna pelosideritová brekcie, druhotnČ stmelená mladší
generací, vesmČs dobĜe krystalovaného sideritu. Mezery v brekcii byly neúplnČ vyplnČny þistým
kaolinitem. V urþité partii se vyskytovaly pĜímo v pelosideritu nebo tČsnČ nad ním rozmČrné, silnČ
deformované, vykotlané paĜezy (Havlena – Hurník 1963). Uhelná hmota dosáhla nejvyššího
hnČdouhelného stupnČ prouhelĖovacího procesu, tj. byla pĜemČnČna v metaxylity. Zastiženy byly
rovnČž suhlovces (þerné prokĜemenČlé sideritické jílovce), pĜeplnČné dlouze kopinatými listy
bažinného dubu Quercus rhenana. Podle texturních znakĤ, rostlinných zbytkĤ a paĜezĤ lze celý
vrstevní soubor charakterizovat jako sedimenty mČlkovodního prostĜedí stojatých vod až pĤdních
horizontĤ (kromČ pískĤ pĜi bázi). P rávČ toto prostĜedí bylo zĜejmČ pĤvodcem místy zvýšeného
výskytu kulovitých agregátĤ sideritu, jejichž pĜítomnost bývá nČkdy považována za vĤdþí pro
podložní vrstvy. P elosideritové polohy lze považovat za neproduktivní ekvivalenty spodních slojí. P ro
úplnost spodní písþito-jílovité vrstvy zde nasedají pĜímo na tČleso zjílovČlého znČlce - Laubeho vrchu
(viz str. 37).
Hlavní hnČdouhelná sloj
VĤdþím vrstevním þlenem miocenní výplnČ pánve je hlavní hnČdouhelná sloj. Je to
stratigraficky nejstálejší a petrograficky nezamČnitelná jednotka. Její plošný rozsah se v podstatČ
kryje s dnešním vymezením pánve a separátních pánviþek, s nimiž pĤvodnČ tvoĜila pánev jednotný
celek. Nedávno byl sice vysloven názor (Hokr in Malkovský et al. 1985), že se hlavní sloj netvoĜila
souþasnČ po celém území pánve, nýbrž v nejrĤznČjších výškových úrovních vrstevního sledu
produktivního miocénu. Rámcovou izochronii hlavní sloje však jednoznaþnČ prokazuje jednak
stabilní pozice sloje právČ ve vrstevním sledu, jednak víceménČ stabilní vývoj proplástkĤ ve sloji.
P okud sloj strmČ upadá podél jižních þi severních výchozĤ, jakož i kolem vyvĜelých tČles v podloží,
jalové proplástky probíhají konformnČ s úklonem sloje. KromČ toho mocnost jednotné sloje pĜes 30 m
po pĜepoþtu na pĤvodní neslehlou mocnost nekromasy koresponduje s mocnosti ekvivaletního
souboru sedimentĤ žatecké delty. S ním je nejen þasovČ synchronní (kromČ spodních písþitojílovitých vrstev), ale zaujímá i stejnou pozici v již zmínČném vrstevním sledu.
K nahromadČní tak velkého množství rostlinné hmoty (nekromasy) aby vznikla desítky metrĤ
mocná uhelná sloj, musely být splnČny, vedle klimatických podmínek dvČ zásadní okolnosti. Je to
minimální výškové rozþlenČní krajiny a útlum tektonické aktivity, která se omezovala pouze na
sekulární klesání sedimentaþního prostoru. Rozhodující totiž byla úroveĖ vodní hladiny, která
limitovala jak rĤst uhlotvorné vegetace, tak i hromadČní nekromasy. Uvážíme-li, že mocnost neslehlé
nekromasy musela být nejménČ 6x vČtší než je dnešní mocnost sloje (Hurník 1972), pak i elevace,
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pĜevyšující tehdejší terén o 100 m, z mizely nakonec snadno pod uhlotvornými moþály. Nejlépe to lze
demostrovat na bezprostĜedním okolí Mostu, kde lze pĜedpokládat, že pĤvodní výškové rozdíly se
pĜíliš neodlišovaly od dnešních, spíše byly menší. P Ĝi prĤmČrné mocnosti sloje 36 m v prostoru
starého Mostu to znamená, že pĤvodní mocnost nekromasy dosahovala až 215 m. ZnČlcové tČleso
HnČvína pĜed poþátkem tvorby hlavní sloje zjevnČ nepĜevyšovalo okolí o tuto hodnotu. Takže jeho
vegetaþní pokryv v závČru splynul s uhlotvorným pralesem (obr. 30). Jako pevný suk se však
znČlcové tČleso projevovalo bČhem kompakce (slehávání) nekromasy i nadložních jílĤ, takže hotová
sloj nakonec vybíhala z mísovité deprese pod mČstem strmČ do svahu. ZnČlec byl obnažen a þásteþnČ
snad i vysunut do dnešní podoby až bČhem mohutné denudace ve þtvrtohorách.

SoubČžnČ s hromadČním, sleháváním, þásteþným rozkladem rostlinné hmoty a následným
pĜekrytím jílovitopísþitými sedimenty, nastupuje její pĜemČna v uhlí, tj. prouhelĖovací proces.
Nejprve se uplatĖuje biochemická fáze, tedy rozkladné procesy za úþasti mikroorganismĤ. P robíhá
bČhem celého hnČdouhelného stadia s tím, že smČre m k vyššímu stupni ubývá na úkor geochemické
fáze, která je dána pĤsobením teploty a tlaku. V hnČdouhelném stadiu prouhelĖovacího procesu jsou
rozlišovány tĜi fáze. Nejnižší je hemif áze (lignity), stĜední ortofáze a nejvyšší metafáze. Na Mostecku
dosáhlo uhlí stĜední fáze prouhelĖovacího procesu tedy hnČdouhelné ortof áze. Pouze ve dvou
okrscích pĜechází až do metafáze. Je to u nČkdejších ErvČnic na dole Eliška (dnes souþást Dolu þs.
armády) a v nejhlubší partii pánve u Hrdlovky na dole Alexander (známý shnČdouhelný antracits).
Juraski (1940) toto zušlechtČní uhlí pĜipisoval pĤsobení tepla z vulkanických tČles v podloží sloje.
Havlana (1963) však tuto domnČnku odmítá, neboĢ zmínČné vulkanity v podloží jsou starší. Vyšší
stupeĖ prouhelnČní vztahuje jednoznaþnČ k váze nadloží, resp. k velké mocnosti nadložních vrstev.
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P odle pĤvodu rostlinné hmoty jsou v uhlí rozlišovány makroskopicky patrné dvČ základní
složky: dĜevová a bylinná, tj. xylitická a detritická. Xylity tvoĜí zpravidla lesklou, naproti tomu
detrity matnou složku uhlí. P odle pĜevahy té které složky je uhlí oznaþováno jako uhlí xylitické nebo
detritické (popĜ. s vyjádĜením stupnČ prouhelnČní orto- þi metaxylit, resp. metadetrit). P Ĝechodné
formy jako xylitický detrit, detritický xylit. NejþastČji se v uhlí víceménČ pravidelnČ stĜídají obČ
složky a takové uhlí je oznaþováno jako páskované uhlí. Toto páskování bylo typické právČ pro
hnČdouhelný santracits z dolu Alexander, tedy páskovaný metadetrit.
Hlavní hnČdouhelná sloj je na Mostecku ve dvojím vývoji. V centrální (mostecké) þásti pánve
je to jednotná sloj o celkové mocnosti vesmČs pĜes 30 m, prokládaná jen centimetrovými až
decimetrovými proplástky jílovitého uhlí þi jílĤ. V jihozápadní þásti a separátních pánviþkách se
smČrem na Chomutovsko a Žatecko štČpí zpravidla do tĜí slojových pásem (vrstev), oddČlených
navzájem až desítky metrĤ mocným jalovým meziložím.
Jednotná sloj se na znaþné ploše skládá ze tĜí lávek (v hornické praxi þasto oznaþovaných
jako dílþí sloje). Spodní lávka je budovaná stĜídajícími se polohami uhlí s jílovitým uhlím a jalovými
proplástky. Její mocnost dosahuje zpravidla jen nČkolik metrĤ. P Ĝi severozápadním okraji pánve se
nČkdy redukuje na minimum, popĜ. vizuálnČ splývá se stĜední lávkou. StĜední lávka (v hornické
praxi shlavní slojs) je nejkvalitnČjší a tvoĜí ji nejménČ popelnaté uhlí (zpravidla pod 10 %). Mocnost
vesmČs pĜesahuje pĜes 20 m a na pĜevážné ploše mostecké þásti pánve je okolo 36 m ( foto ý 17).
Zhruba uprostĜed bývá jílovitý proplástek, oznaþovaný v hornické praxi jako szásekový proplásteks
využívaný pĜi hlubinném dobýváni zvláštČ komorováním na zával. Na stropu je výrazný jalový
proplástek mocný nČkolik dm, oznaþovaný v praxi jako cvišák. V dobývacím prostoru dolu Ležáky
byl zdvojený s mezivrstvou uhlí o mocnosti až 3 m (foto ý 18). Na západ od Mostu nabývá na
mocnosti (až pĜes 1 m) a v areálu žatecké delty se napojuje na svrchní meziložní vrstvy (na lomech
Šverma a Vršany). Svrchní lávka o mocnosti nČkolika metrĤ bývá opČt nepravidelnČ prokládána
jalovými proplástky, popĜ. jílovitým uhlím.
P roplástky jsou vesmČs budovány kaolinitickými, popĜ. illiticko-kaolinitickými jíly, resp.
jílovci. Výjimkou byl pouze nepravidelný proplástek odkrytý na dole Ležáky, který byl zastižen
v prostoru nČkdejšího cukrovaru v MostČ. TvoĜil jej totiž vulkanogenní materál (montmorillonitické
jíly s kusy zvČtralého znČlce a dvojslídné ortoruly). Jelikož okolní uhlí nebylo tepelnČ pozmČnČno,
pĜedstavoval proplástek nejspíše bahnotokový proud. V této souvislosti nutno upozornit na nepĜesnost
v lokalizaci. Brus – Hurník – Sysel (1966) uvádí, že proplástek se vyskytoval v nadložní sloji. P odle
tehdejších znalostí zde sice byla sloj skuteþnČ zdvojená a toto zdvojení se vysvČtlovalo pronikem
dílþího ramene delty do uhlotvorného moþálu (viz tehdy sestavené schéma stadiálního vývoje obr.
31). Teprve pozdČji, postupem porubní fronty do lomu Most, se zjistilo, že ke zdvojení došlo
druhotnČ až pĜi vzniku rozsáhlé deformaþní struktury tČsnČ po uložení hlavní sloje (foto ý 19).
P roplástek byl tedy v hlavní sloji.
P o chemicko-technologické stránce je uhlí dvousložkovým heterogenním (rĤznorodým)
materiálem. Je to smČs složitých organických slouþenin a popelovin. P omČrné zastoupení obou složek
je natolik variabilní, že neexistují viditelná pĜesná kritéria pro hranici mezi uhlím a jalovinou.
Vzájemný pomČr je vyjadĜován obsahem popela a ten je zároveĖ základním korelaþním znakem. Jeho
obsah se zjišĢuje laboratornČ spolu s dalšími technologickými vlastnostmi. P odle nich se potom
upĜesĖuje o jaký druh uhlí se jedná. P Ĝitom hraniþní hodnoty jsou stanoveny umČle.
KromČ obsahu popela (A) se stanovuje vlhkost (W), prchavá hoĜlavina (V), spalné teplo a
výhĜevnost (Q) a síra. Vlhkost, resp. obsah vody v uhlí se na Mostecku pohybuje v širokém
rozmezí od 10 - 55 %. V prĤmČru bývá 20 % v nejhlubších partiích pánve (dĤl Alexander,
Kohinoor) a na lomech pĜi jižním okraji pánve (Ležáky, Šverma) až 31 %. PodobnČ vysoká
hodnota je udávána i pro uhlí z nČkdejších hlubinných dolĤ Kolumbus, Masaryk, popĜ. Centrum.
ObecnČ klesá s rĤstem stupnČ prouhelnČní. Naopak výhĜevnost (Q i ) s ním stoupá a na Mostecku se
pohybuje od 9 MJ/kg (2150 kcal/kg) až 13,5 MJ/kg (3250 kcal/kg) do 20 MJ/kg (4800 kcal/kg),
výjimeþnČ pĜes 21,5 MJ/kg (5200 kcal/k). Obsah uhlíku v hoĜlavinČ (Cdaf) bývá nejþastČji
v rozmezí 71 - 77 %, vodík (H daf) 5,6 - 6,1 %, dusík (N daf) 1 - 1,3 % a kyslík (O daf) 14 - 20 %.
Od uvedených parametrĤ ponČkud vyboþují chemicko-technologické vlastnosti gelinitu z
klastické žíly u diatrémy na Dole ýSA u JezeĜí. PĤvodnČ byly porovnávány s vlastnostmi xylitického
uhlí jímž žíla napĜíþ pronikala a s prĤmČrnými hodnotami pro celou sloj zastiženou nedalekým vrtem
Er-151. Gelinit se od ostaních uhlí nápadnČ odlišoval více než dvojnásobným obsahem huminových
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kyselin. V extrémnČ nízkém obsahu popela, vysoké výhĜevnosti a obsahu síry se shodoval s xylitem
(Hurník 1991). Z toho je patrné, že obsah popela a síry je organického pĤvodu, tedy primární. P o
desetiletém skladování doznal gelinit urþitých zmČn, které byly zpĤsobeny oxidací vzdušným
kyslíkem. P odle rozborĤ,
které provedla laboratoĜ
VÚHU Most, došlo ke
ztrátČ vody o 18,5 %
(vlhkost W r= 9,95 %),
podíl
popela
tím
zanedbatelnČ vzrostl na
A d= 4,28 % (tj. o 0,73 %),
výraznČ kleslo spalné teplo
prchavé hoĜlaviny na Q sdaf=
28,06
MJ/kg
(6706
kcal/kg), tedy o 1,72 MJ/kg
(407 kcal), výhĜevnost se
zvýšila na Qi r= 23,02
MJ/kg (5507 kcal/kg), tedy
zhruba o 4 MJ/kg (960
kcal),
prakticky
bezezmČny byl podíl síry
(Sd= 1,87 %, tj. vzrĤst o
0,12 %). P Ĝíþinu zmČny
vlastností prozrazuje obsah
dalších biogenních prvkĤ
obsažených v hoĜlavinČ.
Obsah uhlíku klesl o 2,33
%, vodíku pouze o 0,69 %,
obsah dusíku se prakticky
nezmČnil. Obsah kyslíku
sice
nelze
vzájemnČ
porovnat, neboĢ u þerstvého
vzorku
nebyl
stanoven. Ve zvČtralém
vzorku je však znaþnČ
vysoký (22,7 %).
Obsah
popela
charakterizuje
vedle
þetnosti proplástkĤ výše
zmínČné lávky. Tak v uhlí
spodní lávky se pohybuje
obsah popela v sušinČ (A d)
v širokém rozmezí mezi 20
- 50 %. Naproti tomu stĜední lávka má vždy nízký obsah popela a v prĤmČru se pohybuje mezi 5 - 10
%. P Ĝitom vyšší obsahy jsou na jihu a nejnižší v ose pánve, která je sblížená se severním okrajem.
Svrchní lávka má opČt v prĤmČru podstatnČ vyšší prĤmČrné obsahy popela s tím, že na zvýšení až k
50 % na jihu pánve se podílejí pĜedevším proplástky. P olohy uhlí se naopak blíží obsahem popela
stĜední lávce. GenerelnČ opČt klesají popeloviny od jihu na sever a v okolí Hrdlovky dokonce až na 10
%.
P odle pĤvodu se rozlišují popeloviny primární a sekundární. Primární mají svĤj pĤvod v
rostlinné hmotČ budující sloj. Jejich obsah v uhlí je rámcovČ konstantní a nízký, zpravidla do 5 %.
Mineralogické složení sice není pĜesnČ známo, ale z chemických analýz vyplývá, že v nich pĜevládají
zásadité kysliþníky, tj. vápníku, železa, hoĜþíku, draslíku a sodíku. Naproti tomu sekundární
popeloviny jsou anorganické látky zanášené do uhlotvorných moþálĤ dominantnČ vodou (vesmČs
jíly). Jako takové jsou po chemické stránce tvoĜeny pĜevážnČ kysliþníky kĜemíku a hliníku. Jsou to
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právČ tyto popeloviny, jejichž obsah urþuje typ sedimentu v ĜadČ uhlí - jíl (napĜ. jílovité uhlí, uhelnatý jíl).
Složení popelovin má i praktický význam, neboĢ ovlivĖuje tavitelnost popela (Zelenka 1975). Uhlí
s pĜevahou primárních popelovin, tj. do Ad ! 10 % (v % sušiny), má popel až tČžce tavitelný, tedy vždy

nad 1 500 o C. Na složení sekundárních popelovin se kromČ popelovin sedimentárního pĤvodu podílejí i
chemogenní minerály. Jsou buć výsledkem diagenetických procesĤ (fyzikálnČ chemické pĜemČny
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usazených hornin), bakteriální þinnosti, cirkulace podzemních vod, nebo jsou juvenilního (hlubinného) pĤvodu. NejþastČji to jsou disulfidy železa (pyrit, markazit) a uhliþitany (siderit). Dále to
jsou rĤzné formy kĜemene a kysliþníkĤ železa, pĜedevším limonitu (hnČdel). TvoĜí se jak bČhem
hromadČní nekromasy (odumĜelého rostlinstva) a v raných stadiích diageneze (syngenetické
minerály), tak s dlouhým þasovým odstupem tĜeba i milionĤ let (epigenetické minerály). NČkteré
minerály, zvláštČ sirníky železa, jsou geneticky tak pestré, že mohou vznikat nejen za všech výše
zmínČných situací, ale i v nejrĤznČjších þasových intervalech. NČkteré minerály, zejména
epigenetické, vznikají zvČtráváním þi jinou pĜemČnou pĜedchozích minerálĤ. Klasickým
pĜedstavitelem je síran vápenatý, tedy sádrovec, jehož pĤvod je vesmČs spatĜován v oxidaci sirníkĤ
železa.
Souþástí popelovin v uhlí je síra. V poþátcích uhelného hornictví v severoþeské pánvi byly
ostatnČ vyhledávány právČ partie obohacené sírou jako tzv. s kameneþné bĜidlices a sloužily k výrobČ
kamence. Mezi nejstarší využívaná ložiska patĜí právČ na Mostecku ýernice a Kundratice pĜi
severním okraji pánve. S prvopoþátky rozvoje uhelného hornictví v pánvi bývá tradiþnČ spojován
mostecký mČšĢan Jan Weidlich. Ovšem v dobČ, kdy dostal jeho syn v r. 1613 od císaĜe Matyáše
povolení kutat uhlí na pozemcích oseckého kláštera a královské komory a používat ho k pálení vápna
a cihel, k výrobČ síry a kamence, jakož i k vytápČní, byly již pĜes pĤl století v provozu kamencové
tČžebny a huti u výše jmenovaných obcí.
P odle archivních materiálĤ pochází nejstarší písemná zpráva z r. 1578 (Bílek – Jangl – Urban
1976). Je to smlouva mezi majitelem jirkovského kamencového dolu Karlovicem a jeho vČĜiteli. Na
jejím základČ se mČlo Meindlovi, jednomu z vČĜitelĤ, dodat mimo jiné 177 centýĜĤ (témČĜ 11 tun)
sbíléhos kamence z ýernic. P odle dalších smluv mČl Karlovic platit dluhy polovinou kamence
z Jirkova a polovinou z ýernic. Vzájemná souvislost mezi kamencovými hutČmi v ýernicích a
Kundraticích je doložena smlouvou z r. 1580. Podle ní se pojišĢují pohledávky dalšímu vČĜiteli
Viktumbovi z Eckstettu (který se v témže roce stal majitelem þernických dolĤ) zástavou þásti
jirkovských dolĤ a pĜíslušenstvím þernických dolĤ, tj. kundratickým polesím o výmČĜe 600 akrĤ
(výroba dĜevČného uhlí používaného pĤvodnČ v hutích jako paliva). P oþátky zdejších kameneþných
provozĤ lze tedy posunout nejménČ do poloviny 16. stol., neboĢ v dobČ uzavírání smluv již u obou
obcí huti stály a k pálení se v nich dokonce zaþalo používat místo dĜíví uhlí z svelkéhos lomu mezi
Kundraticemi a PodhĤĜím. Naproti tomu na Chomutovsku, jak uvádí Reuss (1790): steprve tento rok
se zaþal u Chomutova odpaĜovat kamenec pomocí uhlís. ýernický dĤl s hutí byl v provozu nejménČ
dvČ století. Zachycen je ještČ v mapČ Müllera z r. 1720 (obr. 32) a poslední majitelé Lobkovicové jej
patrnČ provozovali ještČ v polovinČ 18. stol. Avšak v r. 1786 byly údajnČ zdejší doly již opuštČné.
P odle pĤvodu lze rozlišit nČkolik typĤ síry. Jako biogenní prvek je již primárnČ souþástí
nekromasy (síra organická). Je stálou souþastí hoĜlaviny (uhelná hmota bez vody a popelovin) jako
síra organická (Sorg) a její prĤmČrný obsah v sušinČ je 0,75 %. Hokr (1975) po zhodnocení rozborĤ
uhlí z vrtu Ku-73 (Kundratice, tedy z území tradiþnČ bohatého na síru), pĜedpokládá ještČ vazbu síry
pĜímo na organickou hmotu již v hotové sloji bČhem vzniku pyritu þi markazitu. Síra sirníková
(spyritovás), právČ tak jako síra elementární je podle toho v uhlí produktem pozdních hypergenních
(szvČtrávacíchs) procesĤ. Zdrojem síry bylo podle Hokra krušnohorské krystalinikum, z nČhož se do
již hotové sloje dostávala jako síranová síra. Ta byla bakteriální cestou pĜemČnČna na disulfidy
železa.
Své pĜedpoklady opíral Hokr jednak o skuteþnost, že nejvČtší obsahy síry v uhlí jsou (kromČ
dalších center) pĜi severním okraji pánve (zejména na západ od Horního JiĜetína, obr. 33), jednak o
bilanþní úvahu denudace pĜilehlé þásti krušnohorského krystalinika. Vycházel z toho, že v prostoru
vymezeném izolinií 3 % Svšs je nejménČ 26 mil.t síry. P Ĝínos takového množství síry Ĝekou typu
Bíliny by byl nereálný, neboĢ by musel trvat zhruba 8 mil. let. Hokr dále uvažoval o plošném pĜínosu
síry z pĜilehlé þásti Krušných hor. P Ĝi prĤmČrném obsahu síry v primárních horninách cca 1 % by pak
vyhovoval pozvolný odnos krystalinika od zaþátku pliocénu v sumární mocnosti 500 m o objemu
1 000 km3. Je ovšem nepravdČpodobné, aby se bČhem denudace krystalinika (jíž postupnČ podléhaly i
výchozové partie sloje) infiltrovala veškerá síra pĜes úzký výchozový pruh do sloje, zatímco
krystalinický materiál byl transportován mimo území pánve. KromČ toho by se tČžko podobným
zpĤsobem dalo vysvČtlit nabohacení uhlí sírou u ýachovic na Chomutovsku, kde byl nejstarší dĤl na
skameneþné bĜidlices v pánvi.
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