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Abstract: The geologic cross-sections, recently constructed on
the base of all geological maps and drillings confirmed a compli-
cated tectonic structure of the Cretaceous cover in the area around
the town of Česká Kamenice (North Bohemia). The first, plastic
deformation phase folded the complex of hard, fragile, sand-
stones into flat, asymmetric anticline. During the second, fragile
phase the fault systems fractured the steeper anticline limb. The
bed inclination in the individual blocks ranges between 6–13° to
SSE which corresponds to the original inclination of the anticline
limb.

Zájmovým územím projektu Grantové agentury České re-
publiky „Severočeské termy“, jehož nositelem je od
r. 2007 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a na
němž se podílí i Česká geologická služba (úkol 644600), je
rozsáhlý areál mezi Teplicemi na Z a okrajem křídové pán-
ve v Lužických a Žitavských horách na V. Jako hlavní geo-
logický podklad pro řešení hlavních záměrů projektu jsou
konstruovány geologicko-faciální řezy. Řezy v délkovém
měřítku l : 50 000 jsou 10× převýšené, aby umožnily zná-
zornit i litologická tělesa s limitní mocností 10 m. Dosud
zkonstruované řezy zatím mj. dovršují postupně získávané
znalosti o tektonické stavbě křídového pokryvu v sz. okolí
České Kamenice. Stavba je značně komplikovaná díky
vrásovým i zlomovým deformacím.

Dosavadní výzkumy (od 60. let 20. století)

Ještě na generální mapě ČSSR je na listu M-33-IX Dě-
čín-Görlitz (KOPECKÝ – LORENZ et al. 1962) na V od Děčína

zakresleno jediné zlomové pole směru V-Z, končící u Čes-
ké Kamenice. Území na S až SV od České Kamenice je
v mapě interpretováno jako bezzlomové. SOUKUP (1963) a
MALKOVSKÝ (1979) zmíněné pole označili jako českokame-
nické. Pracovníci Uranového průzkumu Liberec (sine
1980) při vyhodnocení vrtů zjistili, že křídový pokryv
v okolí Jetřichovic je porušen několika zlomy. Soubor zlo-
mů označili jako doubické (popř. chřibské) zlomové pole.
Mapy izolinií výškové pozice turonské báze (KAAS – PRA-

ŽÁK – VALEČKA 1984) existenci pole potvrdily. Mapování
VALEČKY et al. (1997), při němž byly sledovány i výškové
průběhy litologických hranic uvnitř psamitického vývoje
jizerského souvrství, průběh pole zpřesnilo a ověřilo jeho
napojení na lužický zlom. Doubické pole pak bylo zakres-
leno do strukturně-tektonické mapy české křídové pánve
(HERČÍK – HERRMANN – VALEČKA 1999) s tím, že byla zjiště-
na i jeho návaznost na pole českokamenické. Konstrukce
této mapy a zhotovení geologické mapy 02-24 Nový Bor
v měř. 1 : 50 000 (VALEČKA et al. 1999) umožnily identifi-
kaci zlomů ve v. části českokamenického zlomového pole.
Poslední výzkum byl proveden právě v souvislosti s kon-
strukcí geologicko-faciálních řezů v rámci zmíněného pro-
jektu GA ČR.

Geologicko-faciální řezy a strukturní pozice
doubického a českokamenického zlomového
pole

Území na SZ od České Kamenice zobrazují okrajové části
dvou řezů, které příčně – ve směru ZSZ-VJV a SZ-JV
(obr. 1, 2 a 3) – protínají infiltrační oblast zájmového úze-
mí projektu. Ke konstrukci řezů byly kromě uvedených
map využity pracovní mapy autora v měřítku 1 : 10 000 a
všechny vrty. V roce 2007 a začátkem r. 2008 byla v okolí
profilů provedena terénní revize, spojená s měřením úklo-
nů vrstev.

Severozápadní část řezů 1-1’ a 2-2’ pokračuje 2 km a
3,5 km za s. okrajový zlom doubického pole (obr.1 až 3).
Řez 1-1’ (obr. 2) ověřil obě zlomová pole, oddělená mo-
hutnou, 2,5 km širokou krou s vrchy Strážiště a Větrný
vrch. Doubické pole je v řezu široké necelé 2 km, tvoří ho
tři zlomy se stupňovitým poklesem v desítkách metrů. Stej-
ně široké je českokamenické pole, tvořené rovněž třemi
zlomy. Pohyb podél těchto zlomů je však podstatně vyšší –
u jižního okrajového zlomu dosahuje 300 m. V poli se vy-
skytuje 1 km široká hrásťovitá kra.

V řezu 2-2’ (obr. 3) je doubické pole široké jen 1 km a je
tvořeno třemi zlomy, s poklesem jv. ker, řádově opět v de-
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sítkách metrů. Zhruba tuto šířku i stup-
ňovitý styl záklesu ker si pole udržuje
i dále na V k Doubici (obr. 1), od níž po-
kračuje k SV do okolí Brtníků, kde na-
vazuje na lužický zlom. V řezu 2-2’se
již neprojevuje českokamenické zlomo-
vé pole, které podle stávajících, revizi
vyžadujících poznatků patrně vyznívá
sv. od České Kamenice (obr. 1), může
však i končit na příčných zlomech.

Z obou řezů je evidentní, že obě zlo-
mová pole probíhají v rameni vrásové
struktury, kterou fragmentují v řadu ker.
Úklony vrstev, naměřené jak v obou po-
lích, tak v kře Strážiště a Větrného vrchu
dosahují hodnot 6 až 10° (obr. 1, 4 až 7).
Na j. svazích Strážiště byl tento úklon
potvrzen i výškovým průběhem hranice
báze teplického souvrství, které se ve fa-
cii vápnitých jílovců ostře ukládá na
středně až hrubě zrnité křemenné pís-
kovce jizerského souvrství (řez 1-1’,
obr. 2).

Celková šířka obou polí spolu s krou
Strážiště a Větrného vrchu s uvedenými
úklony vrstev je téměř 6 km, přičemž
úklon vrstev je zřejmý i za j. okrajem
českokamenického pole (obr. 2). To do-
kládá, že zlomová pole neprotínají krát-
ký flexurní ohyb, ale rameno rozsáhlé
vrásové struktury. Z řezů je zřejmé, že
osa vrásové struktury probíhá asi 1,5 km
sz. od severního okrajového zlomu
doubického pole (obr. 2 a 3). Existence
této vrásové struktury byla nejprve
předpokládána KAASEM, PRAŽÁKEM aVA-

LEČKOU (1984, a to jen na základě výško-
vého průběhu báze spodního turonu.
VALEČKA et al. (1986) ji nazvali jetřicho-
vická antiklinála. Jetřichovickou anti-
klinálu, která byla patrná i na řezu v dél-
kovém měřítku 1 : 200 000 vedeném u v.
okraje Děčína, popisují HERČÍK, HERR-

MANN a VALEČKA (1999). Antiklinála je
asymetrická, se strmějším jv. ramenem.
Severovýchodní rameno je velmi mírně
ukloněno k SZ (obr. 2 a 3).

V severozápadním okolí České Ka-
menice je průběh osy jetřichovické anti-
klinály patrný i v terénu, v. od Růžov-
ského vrchu, kde byly VALEČKOU et al.
(1997) vymapovány rozsáhlé výchozy
vrcholové části bělohorského souvrství
v areálu tvořeném spodní částí souvrství
jizerského. Osa antiklinály je v generelu
orientována do krušnohorského směru
(JZ-SV), noří se k SV a poblíž lužického
zlomu se stáčí k S (HERČÍK – HERRMANN –
VALEČKA 1999). Řezy potvrzují předpo-
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1. Tektonická stavba v sz. okolí České Kamenice. 1 – průběh zlomu ověřený, 2 – průběh zlomu
předpokládaný, 3 – osa jetřichovické antiklinály, 4 – směr a sklon vrstev, 5 – průběh geo-
logicko-faciálních řezů.

2. Geologicko-faciální řez 1-1’. 1 – křemenné pískovce s indexy kolektorů (A – perucko-ko-
rycanské souvrství, B + C – svrchní část bělohorského souvrství a jizerské souvrství, D – březenské
souvrství), 2 – jílové, zčásti vápnité jemnozrnné pískovce (spodní část bělohorského souvrství),
3 – slínovce, zčásti prachovité (bazální část bělohorského souvrství mezi kolektory A a B + C a tep-
lické a březenské souvrství v nadloží kolektorů B + C), 4 – terciérní vulkanity, 5 – permokarbon,
6 – granitoidy lužického masivu.



klad těchto autorů, že antiklinála
byla založena v první fázi tekto-
nické deformace křídového po-
kryvu a její jv. rameno bylo
v další fázi kerně rozbito podél
zlomů. Strukturní pozici zlomo-
vých polí – jejich naložení na
vrásové rameno – nejspíše
ovlivnily reologické vlastnosti
horninové sekvence, v první
fázi deformované do ploché vrá-
sy. V příkřejším jv. rameni bylo
záhy dosaženo momentu, kdy
masivní, pevné a křehké křemen-
né pískovce ztratily schopnost
plastické deformace a následo-
vala fáze vzniku křehkých defor-
mací – puklin a zlomů, zatímco
ve velmi mírně ukloněném sz.
rameni ke vzniku zlomů nedošlo.
Podél zlomů došlo k pohybu
v desítkách, ojediněle i stovkách
metrů, až na výjimky s tendencí
stupňovitého poklesu jv. ker. U
krátkých příčných zlomů mohlo
dojít i k horizontálním posunům.
Naměřené úklony vrstev (obr. 1,
4 až 7) sice mohly být modifiko-
vány při pohybech ker, předpokládáme však, že zhruba od-
povídají původnímu úklonu strmějšího vrásového ramene
před vznikem zlomů.

Terénní výzkum v letech 2007 a 2008 zpřesnil i dosavad-
ní znalosti o průběhu doubického a českokamenického
pole na Z od České Kamenice. V okolí Lužné se obě pole
sbíhají (obr. 1) do pole jediného, které ve směru V-Z pokra-
čuje k Děčínu. V tomto poli byly naměřeny vyšší úklony
vrstev v hodnotách 13–20°. To indikuje význam příčného
zlomu v údolí Kamenice u Jánské a Lužné (obr. 1). Zlom
patrně protíná úsek ramene antiklinály, v němž se sklon
zmírnil.

Závěry

1. V západním okolí České Kamenice – u Jánské a Lužné –
se od českokamenického zlomového pole odděluje zlo-
mové pole doubické. Dál na V se mezi obě pole vkládá
rozsáhlá tektonická kra. Zatímco doubické pole pokra-
čuje až k lužickému zlomu, českokamenické pole zřej-
mě končí v. od České Kamenice.

2. Geologicko-faciální řezy potvrdily, že zlomová pole
doubické a českokamenické jsou situována do střední
části strmějšího ramene asymetrické vrásy (jetřichovic-
ké antiklinály) a spolu s oddělující krou vytvářejí struk-
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3. Geologicko-faciální řez 2-2’ (vysvětlivky shodné s obr. 2).

4. Úklon vrstev křemenných pískovců jizerského souvrství k JJV v dou-
bickém zlomovém poli, výchoz u střední části Všemil. Foto J. Valečka.

5. Úklon vrstev křemenných pískovců jizerského souvrství k JJV, z. svah
vrchu Strážiště ( k. 469). Foto J. Valečka.



turu, jejíž základní charakter lze specifikovat jako stup-
ňovitý pokles. Kry v této struktuře mají úklon 6–10°
k JJV.

3. Potvrzení existence spojitých, vrásových struktur má
zásadní význam pro řešení výškových diferencí korelo-
vatelných hranic v křídovém sledu, které byly zjištěny
ve vrtech. Diference byly zatím vysvětlovány přede-
vším existencí nespojitých struktur – zlomů. V řadě pří-
padů je tyto diference možné řešit úklony vrstev ve vrá-
sách. To má dopady i pro úvahy o návaznosti, resp.

přerušení kolektorských těles v zájmovém území pro-
jektu „Severočeské termy“.
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6. Úklon vrstev křemenných pískovců jizerského souvrství k JJV v dou-
bickém zlomovém poli, opuštěný lom v severní části Srbské Kamenice.
Foto J. Valečka.

7. Úklon vrstev křemenných pískovců jizerského souvrství k JJV v areálu
spojení doubického a českokamenického zlomového pole, výchoz u jižní-
ho okraje Srbské Kamenice (0,7 km s. od Lužné). Foto J. Valečka.




