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Abstract: Geological cross-sections based on the geological map-
ping and borehole data allowed to characterize extremely sub-
sided tectonic blocks near Děčín (northern Bohemia). The blocks
are arranged in a fault field, called after the village of
Bechlejovice. The Fault Field is elongated in the N-S direction,
related to the Děčín Fault Field, and its faults were found to dislo-
cate Cretaceous sediments, Paleogene sandstones as well as the
Tertiary volcanosedimentary complex. This fault field lies on the
NW flank of the flat Benešov syncline. It was formed within at
least two tectonic phases, first occurring before the Paleogene
sedimentation and second one after the formation of the
volcanosedimentary complex. The southernmost tectonic block
of this field is the deepest subsided block in the whole Bohemian
Cretaceous Basin, with base of the Cretaceous sediments at the al-
titude –750 m.

Práce na geologických podkladech vyžadovaných pro pro-
jekt „Severočeské termy“ se v roce 2009 soustředily na ře-
šení stavby několika dílčích, tektonicky komplikovaných
území hlavně mezi Ústím nad Labem a Děčínem (celé úze-
mí projektu „Severočeské termy“ zaujímá oblast české kří-
dové pánve ohraničenou na V lužickým zlomem, na
S krušnohorským zlomem, děčínským, českokamenickým
a doubickým zlomovým polem, na J středohorským zlo-
mem včetně českolipského zlomového pole a na Z linií
mezi Teplicemi a Litoměřicemi). Jedno z komplikovaných
území se nachází u v. okraje děčínské aglomerace, mezi j.
okrajem Ludvíkovic a Bechlejovicemi (Bechlejovice jsou
dnes součástí Děčína). Konstrukce geologicko-faciálních
řezů a detailní terénní revize v něm zjistily existenci zlo-
mového pole se stupňovitě zakleslými krami (syntetický

pokles), které navazuje na děčínské zlomové pole. Nejnižší
tektonická kra se nachází u Bechlejovic. Z tohoto důvodu a
vzhledem k tomu, že jeden ze zlomů byl již dříve nazván
bechlejovický, nazýváme zlomové pole jako bechlejovické.

Dosavadní výzkumy

Území mezi j. okrajem Ludvíkovic a Bechlejovicemi zpra-
coval již Hibsch při sestavení geologické mapy listu Tet-
schen v měřítku 1 : 25 000 (Hibsch 1896). Jeho mapa v něm
nezobrazuje žádný zlom. Při geologickém mapování
v měř. 1 : 25 000, které prováděl Ústřední ústav geologický

74 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Obr. 1. Průběh děčínského zlomového pole a bechlejovického zlomového
pole ve v. části děčínské aglomerace a v jejím okolí. 1 – průběh zlomu
ověřený, 2 – průběh zlomu předpokládaný, 3 – jižní okrajový zlom děčín-
ského zlomového pole, 4 – osa benešovské synklinály, 5 – bechlejovický
zlom podle Valečky et al. (1970), 6 – směr a sklon vrstev, 7 – průběh
geologicko-faciálních řezů, 8 – strukturní vrty, 9 – významné vrty.



v šedesátých až osmdesátých letech mi-
nulého století, byla zhotovena mapa lis-
tu Děčín v Gauss-Krügerově síti (Va-
lečka et al. 1970). Na mapě bylo
zásadně zpřesněno znázornění děčín-
ského zlomového pole, v území mezi j.
okrajem Ludvíkovic a Bechlejovicemi
byl zakreslen jediný zlom, protínající
ve směru SSV-JJZ Bechlejovice, a na-
zván bechlejovický (obr. 1). Při tvorbě
listu Děčín geologické mapy 1 : 50 000
(Valečka et al. 1999) a účelovém geolo-
gickém mapování okresu Děčín (Va-
lečka et al. 2000) bylo detailně vyma-
pováno děčínské zlomové pole až k s.
okolí Huntířova (obr. 1). Mezi zlomo-
vým polem a Bechlejovicemi ke zpřes-
nění tektoniky nedošlo. Další poznatky
přinesla až práce Cajze et al. (2004),
kteří v tektonickém schématu Českého
středohoří naznačují s využitím bechle-
jovického zlomu tektonické ohraničení
zakleslé kry u Bechlejovic a zakreslují
zlom směru SZ-JV, nazvaný ploučnic-
ký, který se zhruba kryje se zlomem
pod Pustým vrchem (k. 499, obr. 1).

Geologicko-faciální řezy

Pro vyjasnění tektonické stavby mezi
děčínským zlomovým polem a Bechle-
jovicemi byly konstruovány dva 10×
převýšené geologicko-faciální řezy
(obr. 2 a 3). K jejich konstrukci byly
využity všechny významné vrty včetně vrtů bývalého
GPUP, jejichž dokumentaci poskytlo Diamo, s. p. Využity
byly stávající geologické mapy a výsledky podrobné terén-
ní revize. Při terénní revizi byl sledován mj. výškový prů-
běh rozhraní mezi nejmladšími souvrstvími české křídové
pánve, tj. mezi jemně až středně zrnitými křemennými pís-
kovci merboltického souvrství (obr. 4) a vápnitými jílovci
březenského souvrství. Ve svrchní části březenského sou-
vrství je flyšoidní facie, která se vyznačuje přítomností de-
cimetrových vložek jemnozrnných pískovců v jílovcích.
Vložky jsou na sebe místy nalepeny a vytvářejí až několik
metrů mocné pískovcové sekvence. Sledován byl i výško-
vý průběh hranice mezi křídovými sedimenty a terciérním
vulkanosedimentárním komplexem Českého středohoří.
Komplex nasedá jak na březenské, tak na merboltické sou-
vrství. Během revize byl zjištěn v opuštěné, zčásti zaveze-
né pískovně 1 km ssv. od mostu přes Ploučnici v Bechlejo-
vicích dosud neznámý relikt slabě zpevněných středně
zrnitých kaolinitických pískovců s vložkami pestře zbarve-
ných prachovitých jílovců až jílovitých prachovců (obr. 5).
Relikt se ukládá na březenské souvrství (obr. 2) a je zázna-
mem kontinentální, říční sedimentace, ke které došlo v pa-
leogénu před vznikem vulkanosedimentárního komplexu.
Obdobné pískovce s vložkami jílů řazené do spodního a

středního oligocénu z několika míst v okolí pískovny
v mapě vyznačil a popsal Hibsch (1986); výskyty v součas-
né době nelze potvrdit. Relikt podobných paleogenních se-
dimentů byl v nedávné době zjištěn v Benešově nad Plouč-
nicí (Valečka 1999). Rozhraní mezi křídovými souvrstvími
zastihla i řada vrtů v okolí Bechlejovic, hranici mezi křído-
vými sedimenty a vulkanosedimentárním komplexem pro-
vrtaly vrty S-3 v Bechlejovicích a J-496386 v Soutěskách
nedaleko Bechlejovic. Z geologicko-faciálních řezů vyply-
nula existence několika tektonických ker, navazujících v j.
části Ludvíkovic na děčínské zlomové pole. Děčínské zlo-
mové pole má v blízkém okolí Ludvíkovic generelní směr
SV-JZ, který se v Děčíně a u s. okraje Ludvíkovic mění
na směr pro pole typický, tj. V-Z. Jižní okrajový zlom v dě-
čínském poli odděluje na povrchu křemenné pískovce ji-
zerského souvrství od vápnitých jílovců či flyšoidní facie
březenského souvrství (obr. 1–3). Děčínské pole protíná
jižní, strmější rameno asymetrické jetřichovické antikliná-
ly v blízkosti její osy (Herčík – Herrmann – Valečka 2003).
Pole je v okolí Děčína široké mezi 1–3 km.Úklon vrstev
v jednotlivých krách kolísá od 8° do 22° k J až JJV. Kry
většinou postupně zaklesávají k J, místy se uvnitř pole vys-
kytují kry vůči okolí jak zakleslé (příkopy), tak vyzdvižené
(hrástě). V okolí Ludvíkovic však kry vesměs klesají k J
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Obr. 2. Geologicko-faciální řez 1-1’. 1 – křemenné pískovce s indexy kolektorů (souvrství:
A – perucko-korycanské, B – bělohorské, C – jizerské, C + B – jizerské a bělohorské, D – merbol-
tické), 2 – jílovité, zčásti vápnité jemnozrnné pískovce (spodní část bělohorského souvrství, jizer-
ské souvrství), 3 – slínovce, vápnité jílovce (bazální část bělohorského souvrství, teplické a březen-
ské souvrství ), 4 – terciérní (paleogenní) středně zrnité kaolinitické pískovce, 5 – terciérní
povrchové vulkanity a sedimenty vulkanosedimentárního komplexu Českého středohoří, 6 – meta-
morfity saxothuringika a lugika, granodiority lužického masivu.



až k okrajovému zlomu. Na J od okrajového zlomu u Lud-
víkovic se nachází sled dalších tektonických ker zaklesáva-
jících k J, jak je patrno z řezu na obr. 2. Kry vytvářejí zlo-
mové pole, v němž tektonicky nejnižší kra se nachází
u Bechlejovic (obr. 2 a 3). U Bechlejovic byl Valečkou et
al. (1970) vyznačen zlom nazvaný bechlejovický (obr. 1),
sled ker jižně od okrajového zlomu děčínského zlomového
pole proto nazýváme bechlejovické zlomové pole. Pole
protažené ve směru S-J, tvořené nejméně pěti krami, je
5 km dlouhé a nejvýš 2 km široké (obr. 1). Bechlejovické
pole navazuje na děčínské zlomové pole u Ludvíkovic,
s nímž společně tvoří 7 km dlouhé pole s poklesy j. ker
(obr. 1 a 2). V bechlejovickém poli dosahuje relativní veli-
kost poklesu u ker 100–200 m. Tyto hodnoty jsou vyšší než
v sousedící části děčínského pole, kde kolísají od 30 m do
150 m. Tektonicky nejníže položenou kru bechlejovického
pole ověřil v r. 1953 vrt S-3 (obr. 6). V této kře je úroveň
báze křídy ca –750 m, báze turonu (bazálního turonského

izolátoru) v –675 m a báze vulkanose-
dimentárního komplexu v úrovni +50
m až +60 m. Tyto hodnoty jsou nejnižší
nejen v oblasti „severočeských term“,
ale v celé české křídové pánvi. Mezi
touto krou a j. okolím je přerušena ko-
munikace mezi kolektory B a C, defi-
novanými Herčíkem, Hermannem a
Valečkou (2003), v kontaktu je pouze
svrchní část kolektoru C s bazálním ko-
lektorem A. Kvůli malému rozsahu kry
(asi 2 km2) nepředpokládáme, že by
mohla mít významnější vliv na proudě-
ní podzemních vod. V této kře se za-
choval v mocnosti kolem 350 m vulka-
nosedimentární komplex Českého
středohoří. Spodní část komplexu za-
stihl vrt S-3. Jeho popis provedl Miloš
Procházka z tehdejšího Ústředního
ústavu geologického, který se v Bech-
lejovicích věnoval výskytu fauny a fló-
ry v diatomitech (Procházka 1953); ne-
stihl již vrt zpracovat a publikovat,
k dispozici je pouze primární, strojopis-
ná dokumentace. Schematizovaný pro-
fil vrtu s petrografickou nomenklaturou
používanou v současnosti zobrazuje
obr. 6. Vrt prošel asi 28 m mocnou
hmotou rozlehlého sesuvu pod tzv. bech-
lejovickou stěnou. Vulkanosedimentární
komplex tvoří střídání povrchových vý-
levů kompaktních bazaltoidů se směs-
nými vulkanoklasticko-sedimentárními
pískovci až jílovci a s polohami lapilo-
vých vulkanoklastik. V profilu se vy-
skytuje i poloha „čistých“ jemně až
středně zrnitých pískovců, polohy uhel-
ných jílovců a tři intervaly páskova-
ných diatomitů mocné až 5,2 m. Spodní
poloha uhelných jílovců je pod kontak-
tem s nadložními bazaltoidy kontaktně

metamorfovaná. V profilu byly zjištěny zbytky flóry. Nad
vrtem je v tzv. bechlejovické stěně a výše nad stěnou od-
kryt asi 200 m mocný sled povrchových bazaltoidů, střída-
jících se s polohami vulkanoklastik.

Strukturní pozice
a vývoj bechlejovického zlomového pole

Pole protíná sz. rameno benešovské synklinály (obr. 1 a 2),
která je hlavní vrásovou strukturou v oblasti „severoče-
ských term“ a projevuje se v deformaci křídového pokryvu
i vulkanosedimentárního komplexu od Ústí nad Labem až
k lužickému zlomu. Pole zasahuje až do blízkosti synkli-
nální osy. Terciérní vulkanosedimentární komplex nasedá
v jednotlivých krách bechlejovického pole na různé strati-
grafické jednotky (merboltické, resp. březenské souvrství),
nebo na tutéž stratigrafickou jednotku v různé denudační
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Obr. 3. Geologicko-faciální řez 2-2’. 1 – křemenné pískovce s indexy kolektorů (souvrství:
A – perucko-korycanské, B – bělohorské, C – jizerské, C + B – jizerské a bělohorské, D – merbol-
tické), 2 – jílovité, zčásti vápnité jemnozrnné pískovce (spodní část bělohorského souvrství, jizer-
ské souvrství), 3 – slínovce, vápnité jílovce (bazální část bělohorského souvrství, teplické a březen-
ské souvrství), 4 – terciérní povrchové vulkanity a sedimenty vulkanosedimentárního komplexu
Českého středohoří, 5 – vulkanosedimentární výplň permokarbonské českokamenické pánve,
6 – metamorfity saxothuringika.



úrovni (např. merboltické pískovce jsou v nejhlubší kře za-
chovány v mocnosti jen 10 m, v úzké sousední vyšší kře je
jejich mocnost nejméně 100 m; v úzké kře byly pískovce
těženy v lomu – viz obr. 4). Z těchto skutečností usuzuje-
me, že bechlejovické pole bylo formováno nejméně ve
dvou fázích a pohyby u zlomů byly protisměrné. První fáze
proběhla před vznikem vulkanosedimentárního komplexu,
nejspíše před uložením paleogenních pískovců, druhá fáze
po vzniku vulkanosedimentárního komplexu, který byl de-
formován společně s výplní české křídové pánve do ploché
benešovské synklinály. Nelze vyloučit ani vliv další fáze,
následující po formování spodní části vulkanosedimentár-
ního komplexu, v níž Cajz et al. (2004) identifikovali zlo-
my, neprojevující se ve svrchní části komplexu. Vznik a
průběh bechlejovického pole zřejmě ovlivnily obnovené
pohyby na staré zlomové struktuře v křídovém fundamen-
tu. V tomto území probíhá podle Kučery, Peška (1982)
v křídovém podloží zlomové rozhraní mezi permokarbo-
nem a krystalinikem, orientované ve směru SSV-JJZ. Ve
vrtech bývalého GPUP Smordov (J-594 368) a Křešice
(J-557339), vzdálených 4 km, resp. 2,5 km jz. a z. od vrtu
S-3, byly pod křídou navrtány ruly saxothuringika (krušno-
horského krystalinika). Ve vrtu Stavební geologie Sk-1
Benešov nad Ploučnicí, vzdáleném 4,5 km vjv. od vrtu S-3,
byla pod křídou zjištěna vulkanosedimentární výplň česko-
kamenické permokarbonské pánve.

Závěry

1. U východního okraje děčínské aglomerace byl zjištěno
zlomové pole s krami stupňovitě zaklesávajícími k J.

2. Zlomové pole nazvané bechlejovické navazuje na dě-
čínské zlomové pole.

3. Nejjižnější kra bechlejovického pole je tektonicky nej-
nižší krou v české křídové pánvi, s bází křídy v úrovni
ca –750 m.

4. Zlomové pole se formovalo během nejméně dvou tekto-
nických fází; starší zřejmě předcházela sedimentaci pa-
leogenních písků, mladší se projevila po vzniku vulka-
nosedimentárního komplexu Českého středohoří.

5. Vznik zlomového pole patrně ovlivnilo obnovení pohy-

bů na zlomové struktuře v podloží české křídové pánve,
která odděluje krystalinikum saxothuringika od permo-
karbonské výplně českokamenické pánve.

6. U kolektorů v tektonicky nejnižší kře bechlejovického
pole je omezena komunikace s křídovými kolektory
v okolí. Malý rozsah kry vylučuje významnější vliv na
proudění podzemních vod.
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Obr. 5. Opuštěná pískovna 1 km ssv. od mostu přes Ploučnici v Bechlejo-
vicích. Paleogenní středně zrnité kaolinitické pískovce s vložkami pestře
zbarvených jílovitých prachovců; patrny jsou poklesy decimetrového
řádu. Foto J. Valečka.

Obr. 6. Profil vrtu S-3 Bechlejovice (upraveno podle M. Procházky).
1 – sesuvné hmoty, 2 – kompaktní bazaltoidy, 3 – lapilová vulkanoklasti-
ka, 4 – směsné vulkanoklasticko-sedimentární pískovce, 5 – směsné
vulkanoklasticko-sedimentární jílovce, 6 – jemnozrnné až středně zrnité
pískovce, 7 – uhelné jílovce, 8 – diatomity, 9 – vápnité jílovce s vložkami
jemnozrnných pískovců (flyšoidní facie), 10 – hojná flóra, 11 – hojná
mikrofauna. Hranice mezi terciérním vulkanosedimentárním komplexem
a svrchní křídou je v hloubce 138,50 m.

Obr. 4. Výchozy lavicovitě vrstvených pískovců merboltického souvrství
v opuštěném lomu u západního okraje Bechlejovic. Foto J. Valečka.
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Abstract: Cretaceous sediments in the area of the map sheet
03-341 Kněžmost belong to Jizera Development of the Bohemian
Cretaceous Basin. The Cretaceous sequence consists of Peruc
Member, Korycany Member, Bílá hora Formation, Jizera Forma-
tion, Teplice Formation, Rohatce Member(?) and Březno Forma-
tion. The thickness of the sequence is about 600 metres.

Aktuální poznatky o křídových sedimentech na listu
03-341 Kněžmost pocházejí z dokumentace dostupných
výchozů a odkryvů během současného geologického ma-
pování území Českého ráje a z jediného nového mapovací-
ho vrtu Muž-1. Pro poznání vrstevního sledu jsou velmi
významné starší jádrové strukturní vrty, prováděné za růz-
nými účely především od přelomu 50. a 60. let až do 80. let
minulého století. Nejdůležitějšími z nich jsou vrty
VŠ l-Všeň a SK-7c Buda. Vrt VŠ-1 byl sice jádrován až od

svrchní části bělohorského souvrství níže, byl však petro-
logicky vyhodnocen (Valečka 1973) a vrt SK-7c byl po-
drobně dokumentován (Čech – Valečka 1980). Další vrty
byly provedeny u rybníku Žabakor (V-1) u v. okraje území
listu pod Vyskří (V-2) ) a u Branžeže (V-3). Z vrtů V-1 až
V-3 je k dispozici jen zběžný makroskopický popis, vyjma
svrchní části vrtu V-3 Branžež. Vrt V-3 podrobně do
hloubky 115 m popsal J. Soukup (popis uložen v archivu
oddělení křídy České geologické služby); v tomto vrtu vy-
sbíral z vápnitých jílovců v nadloží jizerského souvrství
početnou kolekci makrofauny, která bude revidována S.
Čechem z ČGS. Schematický „nastavovaný“ profil
(obr. 1), zohledňující poznatky z terénu i vrtů, dává přehled
o všech křídových stratigrafických členech, zastižených na
území listu. Jsou to perucké vrstvy, korycanské vrstvy, bě-
lohorské, jizerské, teplické a březenské souvrství. Rohatec-
ké vrstvy nelze v tomto regionu vzhledem k nevýraznému
(netypickému) litologickému vývoji samostatně vyčlenit.
Na povrch vycházejí pouze mladší stratigrafické jednotky
počínající jizerským souvrstvím.

Pro perucké vrstvy, vyvinuté jen lokálně v hlubších de-
presích paleoreliéfu, jsou typické nahoru zjemňující cykly.
Začínají hrubšími nestejnozrnnými pískovci. Výše násle-
dují jílovité či prachovité jemně až středně zrnité pískovce,
nejvyšší část cyklů tvoří jílovce, místy uhelné. Ve vrtu
VŠ-1 jsou tyto cykly vyvinuty tři, každý z nich nasedá na
podloží s ostrou erozivní hranicí. Jde o typické fluviální
cykly, podmíněné migrací říčního koryta. Zjištěná moc-
nost peruckých vrstev je zde 12,7 m. Ve vrtu SK-7c Buda
bychom za takový cyklus mohli považovat bazální část kří-
dového vrstevního sledu o mocnosti ca 15 m, kde slepence
a hrubozrnné pískovce přecházejí ve středně zrnité pískov-
ce s tmavými jílovitými laminami. Paleotoky byly součástí
říční sítě, jejíž prostorové rozmístění a orientaci se pokusili
rekonstruovat Uličný et al. (2009).
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