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KVARTÉRNÍ SEDIMENTY NA ÚZEMÍ LISTU 11-424 DOLNÍ BĚLÁ

Quaternary sediments on the map sheet area 11-424 Dolní Bělá
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Abstract: Quaternary sediments are present in extremely small
extent as denudation processes prevailed. Holocene sediments of
fluvial and run-off origin fill valleys and depressions in recent
morphology, organic and colluvial sediments were found in lim-
ited extent and thickness. Upper Pleistocene aeolian and colluvial
deposits are present very rarely. Accumulations of anthropogene
deposits (pit tips) in places of previous mining activities are pres-
ent.

Protože je území mapy 11-424 Dolní Bělá součástí rozsáh-
lé denudační oblasti, zachovaly se zde kvartérní sedimenty
pouze v menším rozsahu. V morfologicky členitém terénu
modelovaném do měkčích tvarů jsou nejrozšířenější sedi-
menty fluviální a deluviofluviální, v menší míře organické
a deluviální, ojediněle eolické. Antropogenní uloženiny re-
prezentují především pozůstatky činnosti spojené s těžbou
nerostných surovin.

Spraše a sprašové hlíny (svrchní pleistocén) se zacho-
valy pouze ve třech malých závějích v jz. rohu území, na z.
svazích říčky Třemošné. Největší z nich se vyskytuje
v chatové oblasti Rozvadov. Hlíny zde byly v minulosti tě-
ženy a používány v malé cihelně k výrobě plných cihel pro
místní potřebu. Světle žlutohnědá jílovitoprachová spraš,
místy s drobnými ostrohrannými úlomky neoproterozoic-
kých břidlic a křemene o vel. 0,3–1 cm je odkryta v moc-
nosti 1 m v malé nezarostlé části stěny bývalého hliniště při
z. okraji chatové osady.

Deluviální jílovité až písčité hlíny s úlomky a valouny
hornin (pleistocén–holocén) vytvářejí zejména ojedinělé,
plošně málo rozsáhlé nesouvislé pokryvy na svazích spla-
chových depresí (Mostice, Dolní Bělá, Krašovická mysliv-
na, Mrtník). Méně často se zachovaly v podobě lokálních
pokryvů ve spodních partiích svahů v údolí říčky Bělé a ně-
kterých místních potoků. Protože byla na starších geolo-
gických mapách za svahové sedimenty často považována
také eluvia, došlo v jejich plošném rozsahu ke zřetelné re-
dukci.

Petrograficky i litologicky jde o pestré sedimenty zcela
závislé na horninovém složení v jejich blízkém okolí včet-
ně podloží. Významnou roli hraje v jejich tvorbě odolnost
hornin vůči zvětrávání a jeho charakter. S tím do jisté míry
souvisí i proměnlivá mocnost těchto sedimentů. Ověřeny
byly především ve v. polovině studovaného území.

Východně od obce Hvozd, v sz. okolí rybníka, pokrývají
část j. svahu plochého hřbetu, tvořeného zvětralými neo-
proterozoickými metadrobami s tufitickou příměsí, svaho-
vé hlíny mocné 2,6–2,7 m, v jejichž podloží byla lokálně
zjištěna 0,5 m mocná poloha štěrkovitého písku (VANĚK –
BRUDA 1960).

V Dolní Bělé mají až 2 m mocná deluvia charakter hnědé
prachovité hlíny s úlomky metabazaltů o vel. až 3 cm, spo-
čívající na hnědošedém, zcela rozvětralém a značně rozpu-
kaném metabazaltu (FRYŠ 1989), nebo 1,5–6,0 m mocné
okrové hlíny často s množstvím na hranách mírně zaoble-
ných úlomků proterozoických hornin (BENEŠ 1974). Neda-
leko hráze rybníka v j. části obce potvrdil HROUDA (1990)
2,7–2,9 m mocné deluviální písčité hlíny přecházející ve
spodní části do hlinitokamenité suti, tvořené úlomky a ka-
meny břidlic o vel. do 5–10 cm, tvořících 20–70 % objemu
sedimentu.

Na svahu protějšího údolí, v Horní Bělé, byly naopak za-
stiženy 1,4 m mocné hnědé písčité hlíny (FRYŠ 1989). Ob-
dobné sedimenty šedé a hnědé barvy, místy s valouny hor-
nin do velikosti 4 cm, byly ověřeny v mocnosti 1,2–1,7 m
v obci Mrtník (FRYŠ 1989).
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V severovýchodním okolí obce Loza zastupují 1,3–1,5 m
mocná deluvia šedožluté až hnědošedé, šedě nepravidelně
šmouhované silně hrubě písčité jíly s valouny hornin o vel.
do 2–3 cm (GROTZ 1979).

V rokli sz. od Krašovické myslivny, v jv. rohu území
mapy, byla zjištěna akumulace narudle hnědé silně jílovi-
topísčité hlíny s převahou klastického materiálu z karbon-
ských hornin v odkryté mocnosti asi 5–6 m (MALECHA

1957).
Ve v. okolí obce Mostice se vyskytují až 3 m mocné jílo-

vité hlíny, hlouběji písky až písčité jíly s valouny hornin,
spočívající na rozvětralých karbonských pískovcích až sle-
pencích (VANĚK 1973). Není ale vyloučeno, že spodní část
uvedeného souvrství je již eluvium a vlastní deluviální se-
dimenty jsou méně mocné.

Nesouvislé výskyty svahových uloženin byly rovněž za-
znamenány na svazích toku Bělé a potoků Veska a Brod-
ského.

Západně od obce Dražeň se nalézají v úzkém pruhu le-
mujícím splachovou depresi na svahu potoka Veska delu-
viální sedimenty v podobě písčité až písčitojílovité hlíny
s úlomky křemene, mocné 1,7–2,0 m (ROZŠAFNÝ 1990).

V severozápadním okolí obce Tlucná se vyskytuje 1,8 m
mocná šedožlutohnědá silně písčitá hlína s valounky hor-
nin do velikosti 0,5 cm, spočívající na zvětralé bělošedé
kaolinizované arkóze s hojnými valouny křemene o rozmě-
rech 3–10 cm (WILD – VANÍČEK 1971), zatímco v širším z. a
j. okolí obce Bučí byly prokázány světle hnědé až hnědé
písčité až jílovité hlíny často s četnými valounky křemene
o velikosti do 1 cm, v jejichž podloží spočívá tmavě hnědá
svahová hlína téhož litologického charakteru. Ověřená
mocnost sedimentu přesahuje 5 m, ale její celková hodnota
není známa (WILD –VANÍČEK 1971, FRYŠ 1989).

Při z. okraji Krašovické myslivny zjistil FRYŠ (1989) še-
dočernou písčitou hlínu s valouny hornin do velikosti 3 cm,
spočívající na světle hnědém písčitém jílu s valouny téže
velikosti. Celková mocnost zde dosahuje 1,5 m.

Holocenní jsou deluviofluviální, fluviální, organické se-
dimenty a antropogenní uloženiny.

Deluviofluviální hlíny a jíly vyplňují dna občasně pro-
tékaných depresí a jejich mísovitých uzávěrů. Do údolních
niv vodních toků přecházejí většinou prstovitě. V někte-
rých případech, kdy byla unášecí síla vodního toku nedo-
statečná, vytvořily splachy při svém vyústění do nivy zře-
telný výplavový kužel (Malešín, Loza, Krašovice).

Charakter deluviofluviálních sedimentů byl při mapová-
ní ověřen u obcí Hvozd a Líté, staršími technickými prace-
mi u Plání (ROZŠAFNÝ 1987) a v Mrtníku (FRYŠ 1989). Nej-
častěji jde o hnědé, tmavě hnědé, hnědošedé až šedé,
zcela lokálně hlouběji světle šedě skvrnité, většinou silně
humózní jílovité prachovité až jemně písčité hlíny, even-
tuálně jíly, místy s úlomky křemene a zvětralých hornin
z blízkého okolí o velikosti do 5 cm. Dosahují mocnosti
0,5–1,0 m, ojediněle 1,8 m (Pláně).

K ověření výplavových kuželů mocných 1,0–1,5 m došlo
v obcích Loza a u Krašovické myslivny (FRYŠ 1989). Svr-
chu hnědé humózní proměnlivě písčité hlíny přecházejí
hlouběji do hnědošedých až šedých písčitých jílů, místy
s valouny hornin o velikosti do 8 cm.

Fluviální hlíny, jíly, písky až štěrky vyplňují údolní
nivy vodních toků, především říček Třemošné, Bělé a poto-
ků Zlatý, Veska a Brodský. Nejpodrobněji byly ověřeny
náplavy údolní nivy Bělé v úseku Dolní Bělá–Krašovice
(FRYŠ 1989). Nejsvrchnější polohu tvoří hnědé slabě humóz-
ní písčité hlíny, ojediněle jíly. Hlouběji spočívají většinou
hnědé, žlutohnědé jíly až písčité jíly s lokálními polohami
písčitých štěrků s valouny o velikosti do 3–5 cm. Ojediněle
se zde vyskytují hnědočerné až černé jíly se silným orga-
nickým podílem. V bazální části leží nesouvislá poloha
hnědých až šedých proměnlivě hlinitých nebo jílovitých
štěrků s valouny o rozměrech 3–10 cm, které představují
přeplavenou část rozvětralých karbonských slepenců z šir-
šího okolí. Celková mocnost holocenních náplavů zde
značně kolísá – v rozmezí 1,0–5,5 m. Určitou výjimku
představují náplavy pod hrází a dnem rybníka v Dolní
Bělé, kde jejich mocnost výrazně kolísá mezi 0,7–7,0 m.
Svrchní část výplně údolní nivy zde tvoří 0,4–4,4 m mocný
většinou tmavě šedý, hlouběji černošedý silně zapáchající
písčitý bahnitý jíl s výrazným organickým podílem rostlin-
ného původu. Spodní polohu náplavů pak představuje
0,3–3,0 m mocný zelenošedý hlinitopísčitý štěrk s různě
zrnitým pískem a valouny (50–60 %) zejména křemene,
buližníku a břidlice o velikosti 0,5–5 cm, místy až 8 cm
(HROUDA 1990). Část holocenních náplavů této říčky byla
odkryta cca 50 m j. od obce Loza (viz foto 1, 2). Na horním
toku Bělé, z. od Spankova, byly ověřeny pravděpodobně
1 m mocné nivní sedimenty v podobě tenké polohy tmavě
hnědé humózní hlíny spočívající na světle okrovém silně
jílovitém, nestejnozrnném písku s příměsí valounů o veli-
kosti do 4–6 cm. V podloží leží rovněž karbonské hrubě
písčité arkózovité slepence rozvětralé na pestrobarevný jí-
lovitopísčitý štěrk (VRÁNA 1976).

Lokálně byly ověřeny také náplavy malých místních
potoků v okolí obcí Líté a Mrtník (FRYŠ 1989), tvořené vět-
šinou hnědou až hnědošedou slabě humózní písčitou hlí-
nou, přecházející hlouběji do hnědé jílovité hlíny, místy až
písčitého jílu, který je lokálně šedočerný a obsahuje silnou
organickou příměs. V podloží jílů se místy vyskytuje ba-
zální poloha jílovitého štěrku s valouny o velikosti do 8 cm.
Velmi kolísavá mocnost těchto náplavů se pohybuje v roz-
mezí 1,8–3,8 m, zcela ojediněle (Líté) dosahuje hodnoty až
7,5 m, ale v tomto případě není jasné, kde končí vlastní ná-
plav a začíná eluvium rozvětralé grafitické metabřidlice.

U obce Hůrky byl ověřen 1,2 m mocný holocenní náplav
Zlatého potoka v podobě světle hnědé až žlutohnědé rezavě
skvrnité hlíny s organickými zbytky, spočívající na světle
hnědém hrubozrnném štěrku s valouny o velikosti do
10–15 cm, jehož matrix tvoří hnědý rezavě skvrnitý jíl
s příměsí hrubozrnného písku (VRÁNA 1975), který přechá-
zí hlouběji do rozvětralého slepence.

V nivě Brodského potoka u osady Brod, z. od Krašovic,
tvoří náplavy 1,8 m mocná šedohnědá, rezavě až černě
skvrnitá silně písčitá hlína s valouny křemene a buližníku
do velikosti 10 cm, ve které byl místy nalezen uhelný det-
rit. V bazální části se vyskytují úlomky břidlic (DYK

1992).
Niva potoka Veska byla ověřena při mapování zarážený-

mi sondami z. od obce Dražeň. Pod 25 cm mocnou hnědou,
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proměnlivě humózní prachovitou hlínou, místy s rezavými
skvrnami a zrny křemene do 3 mm, následuje světle šedý,
světle hnědý až žlutohnědý prachovitý jíl s rezavými skvr-
nami a šmouhami, variabilně písčitý, s lokálním výskytem
křemenných zrn a valounků o velikosti 0,5–1 cm, kterých
do hloubky přibývá. V hloubce 1 m je jíl zvodnělý a veli-
kost křemenných klastů dosahuje až 1,5 cm.

Organické sedimenty (rašeliny a rašelinné zeminy)
jsou dobře vyvinuty v jz. části mapovaného území, zejmé-
na na svazích a v údolí Zlatého potoka mezi obcemi Hůrky
a Zahrádka. Rašeliny jsou silně zvodnělé, převážně mecho-
vé, často s dominantním zastoupením rašeliníku. Jejich po-
vrch bývá nerovný a ověřená mocnost zaráženými sondami
v okrajových částech jejich výskytů kolísá v rozmezí
0,3–1,0 m. V podloží byly zastiženy zvodnělé světle šedé
jíly, hlouběji s rezavými skvrnami. Severovýchodně od

Hůrek jsou na s. okraji nejrozsáhlejšího rašeliniště patrné
stopy po bývalé těžbě. Pro rašelinné zeminy je charakteris-
tické nepravidelné střídání poloh částečně přeplavených
rašelin a eluvií hornin z bezprostředního okolí, které mo-
hou organický podíl zcela postrádat. Mocnost jednotlivých
poloh je variabilní.

Antropogenní uloženiny jsou téměř výhradně pozůstat-
ky po těžbě nerostných surovin v podobě hald a zavezených
opuštěných lomů nacházejících se hlavně ve v. polovině
zkoumaného území (např. v okolí Dolní Bělé, Lomničky a
Mrtníka). Největší halda vznikla na okraji lomu v provozu
jz. od obce Zahrádka, na jz. okraji území mapy. Řízenou
skládku tuhého komunálního odpadu „Vlčí jáma“ provo-
zuje obec Líté v bývalé těžebně kaolinu z. od obce. Těžebna
je hluboká 4–6 m a v současné době je z větší části zaveze-
ná. Problematikou skládkování se zabývali na této lokalitě
BRÝDA (1983) a TRAXMANTL (1987), jejím hydrogeologic-
kým průzkumem DYK (1993). Na j. okraji obce Vrtbo se
nacházejí pozůstatky valů pravděpodobně raně středově-
kého opevnění.
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1. Celkový pohled na souvrství holocenních sedimentů v údolní nivě Bě-
lé, odkryté v mocnosti asi 2,5 m. Svrchní část profilu tvoří nepravidelně se
střídající tenké polohy jemnozrnného štěrku až písku s polohami jílu.
V podloží leží hrubý štěrk s jílovitopísčitým matrixem. Foto R. Lojka.

2. Detail holocenního souvrství (viz foto 1). Foto R. Lojka.




