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Abstract: The geologic cross-sections, constructed on the base of
existing geological maps and drillings allowed to define the new
important tectonic structure in the eastern part of the České
středohoří Mts. This structure, called the Proboštov Fault Field
disrupted the sediments of the Cretaceous cover as well as the
Tertiary volcanic-sedimentary complex. The fault field is situated
in the SE flank of the flat assymetric Benešov Syncline. This fault
field is generally oriented in the same direction as the syncline
axis, i.e. SW-NE. The bed inclination in this climb ranges be-
tween 1.5–2.5° to NW. The Proboštov Fault Field divides the
eastern part of the České středohoří Mts. into two great tectonic
blocks. The NW block subsided as much as 320 m.

Geologické práce na projektu „Severočeské termy“, jehož
nositelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a
na němž se podílí i Česká geologická služba (úkol 644600),
se během roku 2008 soustředily na konstrukci geologic-
ko-faciálních řezů. Konstrukce řezů v měřítku 1 : 50 000,
desetkrát převýšených, spojená s terénní revizí tektonic-
kých struktur v centrální části zájmového území mezi
Labem a Ploučnicí, vedla ke zjištění nové zlomové struktu-
ry. Existence nové struktury mimo jiné vyjasňuje problém
„tašovské kry“ (volný termín užívaný hydrogeology)
v okolí Tašova z. od Třebušína, tj. její rozsah, strukturní
pozici a tím i její vliv na režim proudění podzemních vod.

Dosavadní výzkumy od 80. let 20. století

Strukturní stavbu křídového pokryvu v místě „tašovské
kry“ a jejím širokém okolí znázornila tektonická mapa české

křídové pánve vytvořená během úkolu „Syntéza české kří-
dové pánve“ v letech 1980–1989 (Herčík – Herrmann –
Valečka 2003). Kra (bez pojmenování) je na ní znázorněna
jako rozsáhlý tektonický segment, ohraničený na J úštěc-
kým zlomem (směru VSV-ZJZ), na Z zlomem žitenickým
(směru SSZ-JJV) a na V zlomem malečovsko-okřešickým
(směru SZ-JV). Kra v tomto pojetí vytvářela uzavřený troj-
úhelníkovitý blok, jehož sz. výběžek pronikal až k Labi,
do osy synklinální struktury směru SV-JZ (viz obr. 1).
Okolní zlomy variabilních směrů byly vymezeny jako
hypotetické. Shodně znázorňuje zlomovou tektoniku i
základní geologická mapa 1 : 50 000 (Shrbený et al. 2001).
S menšími úpravami je zlomová tektonika – s dominancí
zlomů směru SZ-JV – znázorněna na mapě Českého stře-
dohoří 1 : 100 000 (Cajz ed. 1996). I podle poslední publi-
kace Cajze et al. (2004) věnované zlomům v Českém stře-
dohoří jsou v širším okolí „tašovské kry“ dominantní
zlomy směru SZ-JV nazvané malečovský, zubrnický, ver-
neřický a ploučnický zlom. Tyto krátké – max. 8 km dlou-
hé – zlomy však jak dále na SZ, tak dále k JV nemají ověře-
né pokračování. Jediný zlom směru JZ-SV je v délce ca
10 km předpokládán mezi Čeřeništěm a Týništěm u Zubr-
nice. Tento zlom, identifikovaný ve vulkanosedimentár-
ním komplexu Českého středohoří, nazvali Cajz et al.
(2004) tašovský (obr. 1).

Geologicko-faciální řezy
v širším okolí tašovské kry

V širším okolí tašovské kry bylo zkonstruováno pět
geologicko-faciálních řezů. Příčné řezy 1-1’, 2-2’ a 3-3’
jsou orientovány do směru SSZ-JJV a jsou kolmé k po-
délným řezům I-I’ a II-II’ (obr. 1). Řezy byly konstruovány
s využitím všech vrtů, včetně vrtů provedených GPUP, kte-
ré byly získány z archivu nynějšího podniku Diamo s.p. Ke
konstrukci řezů bylo použito i geologické mapy Čecha et
al. (1991) a geologických map v měř. 1 : 10 000 zpracova-
ných v rámci účelového mapování v letech 1997 až 2008
(Valečka et al. 2000, 2003, 2008). V širším okolí „tašovské
kry“ byla v roce 2008 provedena terénní revize. Terénní
vymezení tektoniky je nesnadné vzhledem ke geologické
stavbě území. Sedimentární sekvenci české křídové pánve
z velké části překrývá vulkanosedimentární komplex Čes-
kého středohoří, v němž je identifikace zlomů obtížná. Ne-
snadná je i v křídových sedimentech, neboť odkryty jsou
pouze nejmladší křídové sedimenty – březenské souvrství,
převážně ve flyšoidní facii (vápnité jílovce s polohami pís-
kovců), a merboltické souvrství pískovců, s tenkými vlož-
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kami jílovců. Hranice mezi těmito jednotkami je většinou
obtížně stanovitelná. Flyšoidní facie se v nejvyšší části vy-
značuje větším množstvím pískovcových poloh, které jsou
mocné až několik metrů a často jsou na sebe „nalepeny“.
V tomto případě nelze na menších výchozech spolehlivě
odlišit flyšoidní facii od merboltických pískovců. Přesto
terénní sledování výškové pozice báze vulkanosedimentár-
ního komplexu a místy i báze merboltického souvrství
zpřesnily lokalizaci zlomových struktur mezi Dlouhým vr-
chem a údolím Ploučnice.

Zmíněné řezy 1-1’, 2-2’ a 3-3’ (obr. 2, 3 a 4) protínají
napříč zájmové území projektu „Severočeské termy“,
ohraničené na SZ krušnohorským zlomem a děčínským
zlomovým polem v jeho pokračování a na JV zlomem
středohorským. Z řezů je především patrna deformace
křídového pokryvu do rozsáhlé synklinální struktury, po-
pisované Herčíkem, Hermannem a Valečkou (2003) jako
benešovská synklinála, s osou ve směru JZ-SV. Na SV
pokračuje tato synklinála až do v. okolí České Kamenice,
kde vyznívá. Její pokračování na JZ od Ústí nad Labem
není zatím jasné. Ve strmějším severozápadním rameni
synklinály se úklon pohybuje kolem 2,5°, jihovýchodní,
kratší rameno má většinou mírnější úklon 1–1,5°, který je

v řezu 1-1’vyšší a dosahuje ca 2,5°. Toto rameno přechází
směrem k JV do areálu se subhorizontálním uložením kří-
dového pokryvu.

V profilech 1-1’až 3-3’byl identifikován zlom, resp. zlo-
mové pole, protínající jihovýchodní rameno benešovské
synklinály. Výška skoku, odvozená z poklesu sz. kry, kolí-
sá v jeho z. části od 120 do 320 m, s nejvyššími hodnotami
v okolí Proboštova. Směrem k SV hodnota skoku klesá,
v profilu 3-3’ je asi 90 m, dále k SV se snižuje a v. od
Ploučnice zlom v křídovém pokryvu vyznívá. Na po-
délném řezu I-I’, vedeném přes Benešov nad Ploučnicí a
Kamenický Šenov, se již neprojevuje.

Z řezů je zřejmé, že generelní směr zlomového pole je
krušnohorský, tj. od JZ k SV. Z detailního zákresu pole do
mapy – umožněného využitím vrtů, zmíněných mapových
podkladů a terénní revizí – vyplývá, že jde o komplikovanou
strukturu. Strukturu tvoří hlavní zlom (vyznačený v řezech
na obr. 2, 3 a 4), severně od Litoměřic doprovázený para-
lelním zlomem s malou výškou skoku (ca 50 m, obr. 1 a 2).
Je velmi pravděpodobné, že hlavní zlom vyznačený v ře-
zech je doprovázen zlomy souběžnými, hlavně na V od
Proboštova, až k předpokládanému ukončení struktury.
Zlom vyznačený v řezech má nerovný, „zazubený“ průběh
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Obr. 1. Průběh proboštovského zlomového pole ve v. části Českého středohoří (nejsou znázorněny zlomy, které na pole nenavazují). 1 – průběh zlomů
ověřený, 2 – průběh zlomů předpokládaný, 3 – osa benešovské synklinály, 4 – dosavadní ohraničení „tašovské kry“, 5 – tašovský zlom podle Cajze et al.
(2004), 6 – průběh geologicko-faciálních řezů, 7 – strukturní vrty, 8 – významné mapovací vrty. Čísla v kroužku: 1 – hlavní zlom proboštovského zlomo-
vého pole, 2 – zlom zubrnický, 3 – zlom libochovanský, 4 – zlom žimský, 5 – zlom u Ryjice, 6 – severní okrajový zlom středohorské zlomové zóny.
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Obr. 2. Geologicko-faciální řez 1-1’. 1 – křemenné pískovce s indexy kolektorů (A – perucko-korycanské souvrství, A + B – perucko-korycanské a bělo-
horské souvrství, B – bělohorské souvrství, D – merboltické souvrství), 2 – jílovité, zčásti vápnité jemnozrnné pískovce (spodní část bělohorského sou-
vrství), 3 – slínovce, vápnité jílovce (bazální část bělohorského souvrství mezi kolektory A a B, jizerské, teplické a březenské souvrství), 4 – terciérní,
převážně povrchové vulkanity, 5 – permokarbon, 6 – metamorfity saxothuringika.

Obr. 3. Geologicko-faciální řez 2-2’. 1 – křemenné pískovce s indexy kolektorů (A – perucko-korycanské souvrství, B – bělohorské souvrství, C – jizer-
ské souvrství, D – merboltické souvrství), 2 – jílovité, zčásti vápnité jemnozrnné pískovce (spodní část bělohorského souvrství, část jizerského souvrství),
3 – slínovce, vápnité jílovce (bazální část bělohorského souvrství, část jizerského souvrství, teplické a březenské souvrství), 4 – terciérní, převážně povr-
chové vulkanity, 5 – intruze terciérních fonolitů, 6 – metamorfity saxothuringika, popř. lugika, místy granitoidy.



a nelze vždy rozhodnout, zda jde o jeho směrovou variabili-
tu nebo posouvání samostatnými zlomy. Celou strukturu
proto označuji jako proboštovské zlomové pole, neboť v oko-
lí Proboštova je nejlépe identifikovatelné díky maximální
hodnotě poklesu severozápadní kry (řez 2-2’ na obr. 3).

Proboštovské zlomové pole a jeho význam

Zlomové pole odděluje dvě rozsáhlé tektonické kry v cen-
trální části Českého středohoří na východ od Labe. Kra ji-
hovýchodně od zlomu pokračuje až ke středohorskému,
resp. okrajovému zlomu středohorského zlomového pásma
v pojetí Cajze et al. (2004). Kra severozápadně od zlomu,
zaujímající osní část benešovské synklinály a její sz. rame-
no, pokračuje až ke krušnohorskému zlomu a na něj nava-
zujícímu děčínskému zlomovému poli.

Proboštovské zlomové pole protíná jihovýchodní, pře-
vážně mírně ukloněné rameno benešovské synklinály
v křídovém pokryvu. V generelu je směr pole shodný se
směrem osy synklinály.

Proboštovské zlomové pole má logickou strukturní ná-
vaznost na zlomy s poklesem sz. ker, které ohraničují vy-
zdviženou hrásťovitou kru v centrální části Českého středo-
hoří, v níž je odkryto krystalinikum saxothuringika. Jde
o zlomy, které označili Cajz et al. (2004) jako libochovan-
ský a žimský (obr. 1). Žimský zlom byl potvrzen a vyma-
pován dále k Z, kde pokračuje až do v. okolí Bíliny (Valeč-
ka et al. 2008). Poblíž spojení proboštovského zlomového
pole a libochovanského zlomu se nachází v s. okolí Lito-
měřic tektonicky komplikovaný úsek. V něm se na zlo-
mové pole napojuje severní okrajový zlom středohorské
zlomové zóny v pojetí Cajze et al. (2004, obr. 1). U okrajo-
vého zlomu je pokles sz. kry menší než u proboštovského
zlomového pole (řez 2-2’ na obr. 3).

Proboštovské zlomové pole porušuje nejen křídu, ale i
vulkanosedimentární komplex. K některým pohybům po-
dél zlomů v poli tedy došlo až v mladším terciéru. V podlo-
ží křídy byly ve vrtech po obou stranách zlomového pole
zjištěny jak metamorfity saxothuringika, popř. lugika (sen-
su Cháb ed. 2008) a místy i variské a starší granitoidy,
tak vulkanosedimentární výplň permokarbonských pánví.
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Obr. 4. Gelogicko-faciální řez 3-3’. 1 – křemenné pískovce s indexy kolektorů (A – perucko-korycanské souvrství, B – bělohorské souvrství, C + B – ji-
zerské a bělohorské souvrství, C – jizerské souvrství, D – merboltické souvrství), 2 – jílovité, zčásti vápnité, jemnozrnné pískovce (spodní část bělohor-
ského souvrství, jizerské souvrství), 3 – slínovce, vápnité jílovce (bazální část bělohorského souvrství, teplické a březenské souvrství), 4 – terciérní, pře-
vážně povrchové vulkanity, 5 – intruze terciérních fonolitů, 6 – permokarbon, 7 – metamorfity lugika a granitoidy.



Zatím nelze určit, zda je zlomové pole jen neotektonického
původu. Proboštovské zlomové pole krušnohorského smě-
ru je nejvýznamnější zlomovou strukturou v centrální části
Českého středohoří na V od Labe. Dosud byly v zóně jeho
průběhu považovány za dominantní příčné, do směru
SZ-JV orientované zlomy (viz Cajz et al. 2004). Z těchto
zlomů byl potvrzen pouze zlom zubrnický v údolí u Zubr-
nice (obr. 1). Navíc byl zjištěn další zlom, paralelní se zu-
brnickým, s velkou hodnotou poklesu jz. kry (120–140 m),
který posunuje zlomové pole k SZ. U původního zubrnic-
kého zlomu je pokles jz. kry menší (50–70 m); zlom však
pokračuje do údolí Labe, kde se stáčí do směru V-Z (obr. 1, 3)
a poté opět navazuje na zlom směru SZ-JV u Ryjice, který
vymapovali již Čech et al. (1991). V údolí Labe a u Ryjice
se pokles jihozápadní (jižní) kry zvyšuje na 100–130 m.
Zlomy malečovský (který měl na V ohraničovat „tašov-
skou kru“) a verneřický v pojetí Cajze et al. (2004) nebyly
potvrzeny. Zlom ploučnický v pojetí Cajze et al. (2004) byl
ověřen jen v blízkém v. okolí Děčína a jeho pokračování
k Benešovu nad Ploučnicí, k ose benešovské synklinály,
není příčným řezem 3-3’ prokázáno.

Tašovská kra není autonomní krou hrásťovitého charak-
teru. Jde jen o klínovitý výběžek vysoko položené kry na
JV od zlomového pole. Rozhraní vulkanosedimentárního
komplexu a křídy (merboltického souvrství) v tomto vý-
běžku dosahuje až k 590 m n. m. V podobném výběžku
v západním okolí Verneřic je zmíněné rozhraní v úrovni
kolem 550 m n. m. (u výskytů merboltických pískovců
v sz. okolí Verneřic a v. a j. od Valkeřic, u zaniklé obce Slu-
ková). Tento výběžek ohraničují na Z zubrnické zlomy.

Závěry

1. V centrální části Českého středohoří v. od Labe byla de-
finována nová tektonická struktura – proboštovské zlo-
mové pole.

2. Zlomové pole, v detailu komplikovaného průběhu, je
orientováno generelně ve směru SV-JZ. Pole protíná ji-
hovýchodní, ploché křídlo synklinální struktury – bene-
šovské synklinály, dobře patrné v křídovém pokryvu.

3. Zlomové pole odděluje dvě velké kry (bloky), z nichž
severozápadní kra je pokleslá až o 320 m.

4. Zlomové pole je dominantní strukturou v centrální části
Českého středohoří v. od Labe, strukturně navazuje na
zlomy s poklesy sz. ker na Z od Labe.

5. Ze zlomů směru SZ-JV byl potvrzen jen zlom v údolí u
Zubrnice; zlom pokračuje na Z od Labe, do v. okolí Ústí
nad Labem. Zlom ploučnický vyznívá již z. od Benešo-
va nad Ploučnicí.

6. Tašovská kra jako autonomní hrásťovitá struktura ne-
existuje, jde jen o výběžek kry jihovýchodně od zlomo-
vého pole, který by neměl mít zvláštní funkci v režimu
proudění podzemních vod.

7. Proboštovské zlomové pole porušuje jak křídový po-
kryv, tak nadložní terciérní vulkanosedimentární kom-
plex. V podloží křídy nemá funkci strukturního rozhra-
ní.

Poděkování
Předložené výsledky byly získány díky finanční podpoře Grantové
agentury České republiky (205/07/0691).

Literatura

CAJZ, V. et al. (1996): České středohoří. Geologická a přírodovědná
mapa. Měřítko 1 : 100 000. – Čes. geol. úst. Praha.

CAJZ, V. – ADAMOVIČ, J. – RAPPRICH, V. – VALIGURSKÝ, L. (2004):
Newly identified faults inside the volcanic complex of the České stře-
dohoří Mts., Ohře/Eger graben, North Bohemia. – Acta Geodyn. Geo-
mater., 1, 2, 213–222.

ČECH, S. et al. (1991): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR
1: 25 000, 02-411 Ústí nad Labem. – MS Čes. geol. služba. Praha.

HERČÍK, F. – HERRMANN, Z. – VALEČKA, J. (2003): Hydrogeology of the
Bohemian Cretaceous Basin. – Czech geol. Surv. Prague.

CHÁB, J., ed. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho
karbonského a permského pokryvu. – Čes. geol. služba. Praha.

SHRBENÝ, O. et al. (2001): Geologická mapa ČR. List 02-41 Ústí nad La-
bem. – Čes. geol. úst. Praha.

VALEČKA, J. (red.) – CAJZ, V. – KADLEC, J. – SCHULMANNOVÁ, B.
(2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe, v okresu Děčín.
Geologická mapa 1 : 10 000. – MS Čes. geol. služba. Praha.

VALEČKA, J. (red.) – CAJZ,V. – KYCL, P. – RAPPRICH, V. – VALIGURSKÝ,
L. – ZELENKA, P. (2003): Nebezpečí svahových pohybů v jv. části Čes-
kého středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B. Geologie, Geolo-
gická mapa. – MS Čes. geol. služba. Praha.

VALEČKA, J. (red.) – CAJZ, V. – KYCL, P. – MLČOCH, B. – RAPPRICH, V. –
ZELENKA, P. (2008): Geologie, geologická mapa, legenda. Dokumen-
tace a mapování svahových pohybů – oblast České středohoří
2004–2007. – MS Čes. geol. služba. Praha.

44 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 • Česká geologická služba, Praha, 2009 • ISSN 0514-8057




