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V období od června 2014 do prosince 2015 bylo v rámci
projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ v sz. části
české křídové pánve (ČKP), na území mezi Ústím nad
Labem, Českou Lípou a Varnsdorfem (obr. 1), odvrtáno
celkem 13 vrtů. Vzhledem ke zvolené technice vrtání a po-

vaze získaných dat byly vrty rozděleny do dvou kategorií –
geologických (jádrových) a hydrogeologických (bezjádro-
vých, vystrojených). Cílem jádrových vrtů bylo doplnění
poznatků o litofaciálním vývoji v místech s nedostatečnou
vrtnou prozkoumaností, umožňující přesné stratigrafické
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zařazení (obr. 2) a korelace svrchněkřídových profilů v lu-
žickém faciálním vývoji a blízkém okolí. Na jejich základě
pak byl zpřesněn izoliniový model kolektorů podzemních
vod a tektonické schéma sz. části ČKP. Hydrogeologické
vrty, cílené na ověření proudění podzemních vod a kapaci-
ty kolektorů, poskytly karotážní data, která byla využita
jako litologická proxy ve stratigrafických korelacích Ulič-
ného et al. (2015). Materiál z jádrových vrtů byl podroben
petrografickému, sedimentologickému a stratigrafickému
studiu. Cílem této zprávy je stručné shrnutí nejvýznamněj-
ších zjištění vyplývajících z vrtných prací projektu „Rebi-
lance zásob podzemních vod“ a jejich uplatnění v kontextu
dalšího výzkumu uloženin svrchní křídy v lužickém faciál-
ním vývoji.
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Komplikovaná strukturní situace v tektonicky značně po-
rušené sv. části oherského riftu v okolí Nového Boru a také
ne zcela jasná představa o litofaciálním vývoji coniaku
byly důvodem realizace dvou vrtů. Pískovce březenského
souvrství vystupují na povrch především ve sloupském
skalním městě, kde byl situován vrt 4650_F Sloup. Ten
provrtal komplex pískovců označovaný jako „sloupský
kvádr“ a přibližně 50 m mocný interval s tzv. flyšoidní facií
v jeho podloží. Stratigrafickou korelací bylo potvrzeno vý-
razné zaklesnutí křídových sedimentů v novoborském pří-
kopu vůči lasvické hrásti podél systému zhruba sv.-jz. zlo-
mů v okolí Sloupu (obr. 3).

Na SZ od Sloupu vykliňují pískovce březenského sou-
vrství od vrtu J-157558 Okrouhlá k JJZ do komplexu aleu-
ropelitů s flyšoidní facií ve vrtu Vf-1 Volfartice. Pro bližší
charakteristiku faciálního přechodu byl mezi tyto dva vrty
situován vrt 4650_A Skalice. Březenské souvrství v něm
bylo zastoupeno pískovci, uspořádanými do několika na-
horu hrubnoucích cyklů od bioturbovaných jílovito-pra-
chovitých pískovců po křemenné, resp. štěrčíkovité pís-
kovce, přičemž tento trend byl zaznamenán i v karotážních
křivkách. Mocnost tohoto sledu se snižuje k JZ k vrtu
J-157558 (obr. 4A). Jeho podloží tvoří od cca 134 m bio-
turbované jílovito-prachovité pískovce s polohami kalci-
fikovaných pískovců. Níže, od zhruba 160 m, převažují
polohy křemenných pískovců mocnosti od prvních cen-
timetrů až do dvou metrů, oddělené tenkými polohami
jílovito-prachovitých pískovců, popř. amalgamované
(obr. 4B). Valečka a Rejchrt (1973) obdobný sled řadí
k tzv. flyšoidní facii s dominancí pískovcových poloh.
Vložky provápnělých pískovců oddělených prachovci
označují jako tzv. typickou flyšoidní facii, ve vrtu repre-
zentovanou intervalem 192–204 m (obr. 4C). Čech et al.
(1987) a Nádaskay a Uličný (2014) obě facie interpretují
jako turbidity. Jelikož ve výchozu se vyskytují sporadicky,
představuje jádro z vrtu 4650_A cenný materiál pro studium
dynamiky sedimentárního prostředí v coniaku. Význam-
nou část profilu – 163 m (hl. 204–367 m) – zabírá komplex
teplického a březenského souvrství, tvořený jílovci až pra-
chovci s proměnlivým obsahem karbonátu a místy zvýše-
nou příměsí jemně písčité frakce. V hloubce 295,4–296,9 m
je přítomna také nahoru zjemňující poloha pískovce, inter-
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pretovaného jako turbidit. Stratigraficky tato poloha odpo-
vídá tzv. žandovskému pískovcovému tělesu Uličného et
al. (2015). Členění komplexu je obtížné kvůli absenci lito-
logických markerů jako horizonty pelosideritových kon-
krecí (vyšší část coniaku), resp. karbonáty teplického sou-
vrství a silicifikované slínovce (rohatecké vrstvy) ve
spodním coniaku. Jejich ekvivalenty byly v okolních vr-
tech určeny biostratigraficky v mocnosti max. 17,2 m
(Vf-1, Čech et al. 1987). Právě biostratigrafická data
v kombinaci s geochemickými proxy umožní detailní stra-
tigrafické členění tohoto intervalu a jeho korelaci na pís-
kovcová tělesa proximální části coniackého sedimentární-
ho systému.

V podloží komplexu teplického a březenského souvrství
se v oblasti mezi linií Česká Kamenice–Česká Lípa a lužic-
kým zlomem vyskytuje sekvence masivních, převážně
jemnozrnných pískovců tzv. svrchního oddílu jizerského
souvrství sensu Valečka (2000). Vrtem 4650_A byl ověřen
v neúplné mocnosti 37 m. Ve vrtech Vf-1 a J-309484 dále
k JZ již chybí. Vrtem 4650_A je tedy doloženo jeho po-
zvolné vyklínění směrem k J/JZ. Svrchní oddíl jizerského
souvrství sensu Valečka (2000) je součástí genetické jed-
notky TUR 7 Uličného et al. (2009, 2015), která však na zá-
kladě nových dat z vrtu 4730_B Stvolínky (viz dále) patří
do svrchního turonu až spodního coniaku. V této práci je
genetická jednotka TUR 7 řazena k teplickému souvrství.
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Jak ukazují stratigrafické korelace Nádaskayho a Uličné-
ho (2014) i dřívější studie Valečky (1979a, b), březenské
souvrství v oblasti Lužických hor se vyznačuje pestrým
litofaciálním vývojem s řadou generelně k JZ vykliňují-
cích pískovcových těles, oddělených první desítky metrů
mocnými intervaly jílovců a prachovců, z nichž část nej-
spodnějšího intervalu (17,2 m ve vrtu Vf-1, Čech et al.
1987) náleží již teplickému souvrství. Právě ověření pro-
filu teplického a březenského souvrství (coniac), které
zde dosahuje celkové mocnosti kolem 300 m, bylo cílem
vrtu 4650_X Svor.

Pískovce březenského souvrství analogické těm, které se
podílejí na stavbě větší části Lužických hor a v okolí se
vyskytují ve výchozech, byly zachyceny ve svrchní části
vrtu, přičemž do podloží, zhruba v intervalu 47–65 m, po-
stupně přecházely do bioturbovaných jemnozrnných pís-
kovců. Mezi 65–78 m se nacházely jílovito-prachovité
jemnozrnné pískovce s polohami provápnělých pískovců,
velmi podobné těm, které byly v nejsvrchnější části kom-
plexu aleuropelitů teplického a březenského souvrství in-
terpretovány jako flyšoidní facie. Její podloží v intervalu
78–98 m tvoří vápnité a písčité prachovce se dvěma polo-
hami jemnozrnných, špatně vytříděných jílovitých pískov-
ců. Ve vrtu 4650_X je tento interval přítomen v hloubce
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119,70–175,50 m; v důsledku vmístění neogenního fonoli-
tového tělesa jsou však destruovány i části pískovců v obou
tělesech. Interval pískovců se směrem na V od vrtu
J-060467, kde působí nejvíce kompaktně, výrazněji štěpí,
přičemž ve vrtu KHV-3 je již rozdělen přibližně 6 m moc-
nou polohou prachovců. Jeden z možných scénářů laterál-
ních přechodů této jednotky dále na V a Z ilustrují Rap-
prich a Nádaskay (2017).

Vrt 4640_C Horní Světlá byl cílen na ověření strukturní
situace a litofaciálního vývoje svrchní části jizerského
a teplického souvrství v proximální zóně poblíž okrajové-
ho lužického zlomu. Problémem této oblasti bylo přesné
stratigrafické zařazení coniackých pískovců, vystupujících
kolem Luže a Sonnenbergu, jelikož jak na české, tak na ně-
mecké straně nebyl dosud k dispozici hlubší jádrový vrt.
Nový vrt zjistil v podloží coniackých pískovců (v hloubce
10,75–121,95 m) málo známý litologický vývoj teplického
souvrství: mnohonásobnou cyklickou stavbu (cykly řádo-
vě v metrech) řady vápnitý prachovec–jílovito-prachovitý
pískovec–křemenný pískovec, místy s vložkami uhelných
jílovců až slojek uhlí, polohou rudofialového prachovce,
ve spodní části pak s polohami vápnitých pískovců až hlí-
zovitých vápenců. Podloží teplického souvrství tvoří typic-
ky polycyklicky zvrstvené křemenné hrubozrnné až štěrčí-

kovité pískovce jizerského souvrství, zachycené v neúplné
mocnosti 52,55 m. Vrt byl ukončen v tělese fonolitu
v hloubce 178 m. O fonolitových tělesech, která se vyzna-
čují alkalickým charakterem, blíže pojednává práce Rap-
pricha a Nádaskayho (2017).
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Za účelem ověření mocnosti, litologie a stratigrafické pozi-
ce tzv. kozelského pískovcového tělesa, částečně odkryté-
ho j. od obcí Kolné a Kozly (zjz. od České Lípy), byl v je-
jich sousedství situován vrt 4730_B Stvolínky. Pískovcové
těleso bylo považováno za součást jizerského souvrství
a teprve Klein jej zařadil do teplického souvrství (Klein –
Růžička 1990) a zobrazil tak i na geologické mapě 02-42
Česká Lípa v měřítku 1 : 50 000 (Klein et al. 1993). Uličný
et al. (2009, 2015) však těleso řadí ke genetické jednotce
TUR 7 a současně jej kladou do nejvyšší části jizerského
souvrství. Vrt ověřil kozelské těleso ve facii převážně
křemenných pískovců v mocnosti 59,20 m (v hloubce
3,80–63,00 m). V podloží tělesa se nachází 18,6 m mocný
sled vápnitých, prachovito-písčitých jílovců až jílovitých
prachovců, ostře uložených na nerovný povrch pískovců
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jizerského souvrství. V rámci tohoto intervalu je v hloubce
66,00–66,40 m vložena poloha vápnitého bimodálního pís-
kovce, jemně až středně zrnitého, s plovoucími velmi hru-
bými zrny až valounky křemene. Poloha má erozivní bázi
a ostrou horní hranici. Kolem 3 % horniny tvoří až 4,7 mm
velké bioklasty, hlavně mlži, zčásti tlustostěnní (ústřice?),
červené řasy, mechovky, echinodermáta i foraminifery
(obr. 5A). Polohu považujeme za tempestit, který vznikl
redepozicí siliciklasticko-karbonátového písku z mělko-
vodní příbřežní zóny, na což poukazuje přítomnost schrá-
nek tlustostěnných mlžů a fragmentů řas.

Ve spodní části vápnitých prachovců byla zjištěna přítom-
nost Didymotis eventu 0 společně s mlžem Mytiloides scupi-
ni (Heinz) a výše i s amonity druhu Prionocyclus germari
(Reuss) (obr. 5B). Výskyty těchto druhů jasně dokládají pří-
slušnost těchto vrstev ke střední části teplického souvrství
(svrchní turon). Coniackého stáří by pak mohla být svrchní
část kozelského pískovcového tělesa, popř. by úsek coniaku
byl součástí kondenzační polohy ve stropě těchto pískovců.
Tato poloha je tvořena glaukonitickým jílovitým pískovcem
s fosfatickými konkrecemi a fosfatizovanými zbytky fauny.
V jejím nadloží byly ve vrtu zachovány 1,4 m mocné vápnité
jílovce, sledovatelné také ve svahu nad vrtem v mocnosti
30–40 m. Obdobný vývoj, mocnost a pozici tělesa zjistily
vrty J-432640 Heřmanice a 2H-278 Valteřice, vzdálené
3,3 km sz., resp. 3,8 km ssz. od vrtu 4730_B.
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Pro zpřesnění stratigrafie rajonu 4630 Děčínský Sněžník
byly realizovány dva vrty: 4630_B, provedený jádrově,
a bezjádrový 4630_A, jehož cílem bylo získání karo-
tážních dat vztažených k profilu 150 m vzdáleného ma-
povacího vrtu DC-2 Děčínský Sněžník. Vrt DC-2 byl
proveden v roce 1968 jádrově bez karotáže, ale s podrob-
ným litologickým zpracováním. Vrt DC-2 není v pří-
stupných vrtných databázích, i proto je jeho profil pre-
zentován na obr. 6. Vrt DC-2 ověřil v mocnosti 140,15 m
téměř celé jizerské souvrství, jehož úplná mocnost
v místě vrtu dosahuje 145–150 m (podle korelací Valeč-
ky 1989). Souvrství se člení na tři do nadloží hrubnoucí
progradační cykly, oddělené ostrými rozhraními
(obr. 6). Na bázi začínají jemnozrnnými pracho-
vito-jílovitými pískovci nebo vápnitými jílovitými pra-
chovci až prachovitými jílovci gradujícími do středně až
hrubě zrnitých štěrčíkovitých křemenných pískovců
u stropu cyklů. Spodní cyklus, nasedající na bělohorské
souvrství, je v okolí Děčínského Sněžníku součástí ko-
lektoru B. Pískovce ve středním a svrchním cyklu odpo-
vídají dílčím kolektorům Ca a Cb, odděleným izolátory
prachovců až jílovců. Karotážní křivky ve vrtu 4630_A
zřetelně odlišily izolátorské a kolektorské litotypy. Vrty
DC-2 a 4630_A představují díky litologickému profilu
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doplněnému karotáží typový profil pro 15–20 km širo-
kou zónu mezi Děčínem a Ústím nad Labem, v níž se v ji-
zerském souvrství cyklicky střídají slínovce až pískov-
ce, které obvykle tvoří dva dílčí kolektory C1 a C2. Zóna
směru SSZ-JJV pokračuje jak na JJV, mezi Litoměřice
a Úštěk, v příkopu (riftu) Českého středohoří, tak na SSZ
do okolí Pirny v Německu.

Vrty 4630_A a 4630_B přinesly karotážní data umož-
ňující korelaci významných rozhraní, hlavně hranice
mezi bělohorským a jizerským souvrstvím. Ta byla ve
vrtu 4630_A určena v hl. 141,1 m, což téměř odpovídá
její pozici ve vrtu DC-2, v němž se nachází v hl.
141,85 m. Bazální polohu jizerského souvrství tvoří
v jádrových vrtech DC-2 a 4630_B jílovito-prachovitý,
bimodální pískovec decimetrových mocností, ve vrtu
DC-2 a 4630_A i s vyšším obsahem železitého tmelu
(obr. 7). Železitý tmel v bazální poloze byl zjištěn i ve
vrtu 4630_A, v němž byly v odpovídající úrovni karotáží
identifikovány výrazné magnetické vlastnosti horniny.
Kromě častých železitých poloh jsou přítomny i železité
impregnace ve formě trubicovitých a konvolutních Lie-
segangových struktur. Pískovce bělohorského souvrství
(kolektor B) se ve vrtu 4630_B i DC-2 vyznačují inten-
zivní silicifikací, projevující se nárůsty křemitého tmelu
kolem klastických zrn křemene a výrazně sníženou pó-
rozitou. Křehkost silicifikovaných pískovců usnadňuje
vznik hojných puklinových zón bez minerálních výplní.
Ve vrtu 4630 _B byla zjištěna v hl. 99,80–100,70 m poloha
nesoudržného alterovaného pískovce, interpretovaná Ná-
daskaym a Valečkou (2017) jako explozivní brekcie ve vý-
plni žíly freatického, resp. freatomagmatického původu.
Kromě toho vrt ověřil v podloží bělohorského souvrství
v neúplné mocnosti 12 m sekvenci jemnozrnných křemen-
ných pískovců cenomanského stáří, jak doložily nálezy
inoceramů ze skupiny Inoceramus pictus (Sow.), které jsou
známy z povrchového výchozu na lokalitě Stěna u Telnice.
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Bezjádrové vrty, ačkoliv byly projektovány pro hydrogeo-
logické účely, přinesly i využitelná geologická data. Jsou
to především karotážní křivky (hlavně gama, odporová
a hustotní karotáž), které byly využity jako náhrada za jád-
rový litologický profil a také jako základní data pro regio-
nální geneticko-stratigrafické korelace (Uličný et al.

�(�

+��F RF *������� W	�	���� ���
��	� �� ��� ���	��
$�� ���������!
��� .%)A! ��F CDC!DB �F ������ �	 ����	 ����� � 
����	 ����	���)

$�
����W	������DKGBL-�?���F�K@F�M����4F�5��	#
�F
M��F RF *������  	��������� ��������	! ����� ��"	� � ��	 4��	��
M�F! ���	���	 .%)A .�#���
� 0��W��
! �	��� CDCFDB �F 9� ���	���	
DKGBL-! ��	 �	� 	;������ �����	�� ��;���� � ��	 ����	��� ���
? ��F�K@F��������"�4F�5��	#
�F

+��F QF S���� 
����W���� ���	�� � �	������$� �"����	���)
���
$� ���� DKCALC% 5V	�����	! � ��F ABB3GEB �F T����� ����)

����W	 � �����	�� ���� �	�������$ 
����W	 � ]�	
�
AGA3AEP � ���� � 
�������� �	 �������� ����
" ���	���	����" ��)

� ������ �
����$ �������	J��	��	 �����	�
��� ����	�F U� 3 ����)

����W!�',�3��	�����������������
����WF
M��F QF (	��)���� ��I���	�  ��� ���	���	 DKCALC% 5V	�����	F '	)
�����	 �	�
� � ��	 �����)��" ��� ��� �	����	� ����	�� � ��	
�	����� ��� =����� ���	���� AGA3AEP � ��	 ���	���	�	� �� ������ �	�
��������	�J���	����	� � ��	 ������	 T�F! �� 	���	��	� �" ��	��
 ����	��� ���	��	� �� ��	 ������F U� 3 �����)��" ���!
',�3��	�������������"����F

��'�0�� ���������+����,1 567��8�� �9�0���!	�����:����9� �#��3
���	��"���3���0"�$�7	����0� �������
���4

����0
$�������

����



2015). Ty umožnily pochopení prostorových přechodů
mezi kolektorskými pískovci a izolátorskými aleuropelity.
Příkladem je vrt 4612_1C Všebořice, situovaný v rajonu
4612 poblíž Chabařovic, v území s řídkou sítí hlubokých
vrtů dosahujících alespoň bazální části svrchní křídy. Pod
39 m mocným sledem bazálních terciérních sedimentů a al-
terovaných vulkanitů mostecké pánve prošel vrt nečekaně
mocnou (cca 274 m), litologicky monotónní sekvencí ji-
zerského až březenského souvrství, ve vývoji vápnitých
pelitů, méně i jílovitých biomikritických vápenců. V tomto
vývoji se jako jediný korelovatelný interval projevil úsek
v hl. 253–265 m s vtroušenými střípky tvrdých bělavých si-
licifikovaných vápenců, které litologicky odpovídaly roha-
teckým vrstvám. Přítomnost vrstev a jejich přesnou pozici
do hl. 232–259 m potvrdila karotáž, konkrétně série sblíže-
ných výrazných anomálií v křivce zdánlivého měrného od-
poru (obr. 8). Tato forma odporové křivky může být využita
ke korelaci i ve starších vrtech, které v rajonu 4612 většinou
skončily v monotónní sekvenci. Bázi křídové sekvence tvo-
řily v hl. 322–350 m pískovce, dále nečlenitelné, odpovídají-
cí již spojenému kolektoru AB, typickému pro z. část rajonu.
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Vrtný průzkum v sz. části ČKP přispěl k doplnění geolo-
gického modelu kolektorů podzemních vod, zpřesnění
stratigrafického členění a tektoniky a přinesl také nová data
o litofaciálním vývoji svrchněkřídových uloženin. Vrty
4650_A a 4650_F pomohly objasnit tektonickou stavbu sv.
části oherského riftu v okolí Nového Boru a také přinesly
nová data o sedimentárních faciích coniaku (březenského
souvrství). Významným je zejména zachycení tzv. flyšoid-
ní facie, kterou ověřil i vrt 4650_X v Lužických horách.
Díky datům z vrtu 4640_C se povedlo stratigraficky zařadit
coniacké pískovce v okolí Luže a Sonnenbergu a také ově-
řit málo známý proximální vývoj teplického souvrství. Li-
tofaciální vývoj a stratigrafickou pozici tzv. kozelského
pískovcového tělesa pomohl objasnit vrt 4730_B. Na jeho
základě bylo těleso zařazeno do střední části teplického
souvrství (svrchní turon). Vrty 4630_A a 4630_B ověřily
litofaciální vývoj bělohorského a jizerského souvrství (tu-
ron), čímž pomohly zpřesnit mocnost a rozsah kolektorů B
a C v oblasti levého břehu Labe. Hydrogeologické bezjád-
rové vrty poskytly především karotážní data, díky nimž
bylo možné korelovat stratigrafické jednotky v měřítku
celé sz. části ČKP (Uličný et al. 2015). V případě vrtu
4612_1C umožnila karotážní data v kombinaci se sítovými
vzorky i přes absenci jádra vyčlenit interval silicifikova-
ných vápenců rohateckých vrstev. Do budoucna se počítá
s využitím získaných vrtných dat pro detailní sedimentolo-
gický a stratigrafický výzkum.

Poděkování. Vrtný materiál byl získán díky projektu Rebilance
zásob podzemních vod, financovanému z Operačního programu
Životní prostředí (EIS-SFŽP 10051606). Vrtný materiál byl
zpracován v rámci návazných interních projektů České geolo-
gické služby č. 339200 a 322300. Poděkování patří zaměstnan-
cům vrtných, karotážních a hydrogeologických firem, Geofyzi-
kálního ústavu AV ČR, v. v. i., skladu hmotné dokumentace ČGS
v Lužné u Rakovníka a rovněž všem odborným pracovníkům
ČGS, podílejícím se na úspěšné realizaci vrtných prací v sz. čás-
ti ČKP. Poděkování patří i recenzentům Tomáši Kočímu a Petru
Mužákovi.
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