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Přestože byl celkový vývoj vulkanického komplexu Čes-
kého středohoří již dobře popsán (Cajz 2000; Cajz et al.
1999, 2009), stále toto sopečné pohoří nepřestává udivovat
variabilitou jednotlivých erupcí a událostí. Pochopitelně

takovéto detailní studie vyžadují velmi dobrou odkrytost
studovaného fenoménu a ke slovu tak přicházejí náhodné
rozsáhlé odkryvy při větších stavbách (Rapprich et al.
2010), případně katastrofických událostech (Kycl et al.
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2012) a především odkryvy v činných nebo opuštěných lo-
mech.

Primárním účelem dokumentace lomu Žandov v okrese
Česká Lípa bylo zjištění příčin sesouvání severní lomové
stěny a odhad možného, ekonomicky únosného dalšího
postupu těžby. Severovýchodní část dobývacího prostoru
Žandov (dále jen DP) a předpolí kamenolomu byly v mi-
nulosti postiženy sesuvem. K sanaci sesuvu je třeba od-
lehčit vrchní partie sesouvajícího se svahu a rovinaté par-
tie nad ním a upravit do pozvolných sklonů tak, aby již
nedocházelo k nežádoucím sesuvům. Vzhledem k tomu,
že vrchní část sesuvu leží mimo hranice DP, byla sanace
této části sesuvu povolena územním rozhodnutím o změ-
ně využití území, vydaným odborem výstavby a dopravy
Městského úřadu Žandov dne 5.9.2012, pod č.j. MěÚŽ
1530/2012-91/328. V současné době se v kamenolomu
řeší:
a) sanace sesuvu severovýchodního svahu lomu (zahrnuje

DP a plochu územního rozhodnutí) – odlehčení svahu,
b) dotěžení zbytkových bilančních a nebilančních zásob

v DP,
c) finální sanace a rekultivace území dotčeného hornickou

činností, území zahrnující činnost prováděnou hornic-
kým způsobem a plochu územního rozhodnutí včetně
návrhu na tvorbu rezervy na sanace a rekultivace a důlní
škody.

Ložisko prozkoumali v letech 1957–1959 pracovníci
Vysoké školy železniční a v roce 1985 Agrostavu Česká
Lípa. Ani z jedné z těchto akcí není k dispozici závěrečná

zpráva. Prokop (1966) popsal ložisko v rámci inventari-
zace stavebních surovin. Výpočet zásob z roku 1985 pro-
jednávalo Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR o rok
později. Při geofyzikálním průzkumu v roce 1961 byly na
lokalitě provedeny geofyzikální práce, jejichž účelem bylo
ohraničení ložiska (rozsah čedičového výlevu) a případná
určení mocnosti skrývky. Problematika úkolu byla řešena
magnetometrií, a to na ploše ca 400 × 200 m v profilech po
40 m. Průzkumné geofyzikální profily prakticky nezasáhly
do vlastního ložiska, byly ukončeny na jeho obvodu.
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Nová terénní makroskopická pozorování byla doplněna
dvěma vrty (Ža-1, 37 m, X: 734919, Y: 974406; a Ža-2,
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45 m, X: 734934, Y: 974302), jednou technicky kopanou
šachticí uvnitř dobývacího prostoru (Žandov SŽa-1, 13 m,
X: 735013, Y: 974384) a třemi geofyzikálními profily
(INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky – obr. 1). Vrty
byly bezjádrové a litologický obsah tak mohl být určován
pouze z drti. Přestože byla technologie vrtání bezjádrová,
podařilo se z vrtu Ža-1 z hloubky 20 m a z vrtu Ža-2
z hloubky 31 m získat dostatečně velké úlomky pyroklas-
tických uloženin, aby z nich mohl být připraven výbrus pro
studium genetického typu pyroklastik. Pro výbrusy byly
odebrány také vzorky pyroklastických uloženin ze spodní
části lomu, kde tato pyroklastika vystupují z podloží baza-
nitové lávy. Na geofyzikálních profilech byly měřeny
rychlosti šíření seizmických vln při reflexní seizmice a mul-
tielektrodové profilování elektrického odporu. Obě zvo-
lené metody dokážou dobře odlišit pyroklastika s nízkým
odporem (do 50 Ωm) a nízkou rychlostí šíření seizmických
vln (vp kolem 1000 m.s–1) od kompaktní bazanitové lávy
s vysokým odporem (zvětralé kolem 100 Ωm, čerstvé až
250 Ωm). Neporušené bazaltoidy by měly mít i vysokou
rychlost šíření seizmických vln (vp = 2500–3500 m.s–1).
V lomu Žandov je však tenká poloha bazanitové lávy silně
porušena svahovými pohyby a láva tu tak má rychlosti ší-
ření seizmických vln do 500 m.s–1.

Oba dva vrty procházely nejprve 10,5, respektive 13 m
mocnou polohou rezavě navětralé, do bloků rozpadlé baza-
nitové lávy, přičemž bloky bývají případně gravitačně pro-
míchané s jílovitou mezerní hmotou. Vrt Ža-1 pod reliktem
lávy provrtal asi 13 m středně zrnitých pyroklastik, která
nejsou dobře vytříděná, mají však podpůrnou strukturu
klastů o velikosti až 5 mm. Převládají angulární až suban-
gulární úlomky hypokrystalického bazanitu se sklovitými
okraji (obr. 3). Drobné úlomky jsou zcela sklovité. Vyrost-
lice v litických úlomcích tvoří klinopyroxen, olivín a ojedi-
něle také biotit. Stejné minerály se vyskytují jako krysta-
loklasty. Charakter klastů, tedy jejich tvar, špatné
vykrystalování a přítomnost skla, svědčí o hydroklastické
fragmentaci. Struktura pyroklastik pak o uložení napadá-
ním v těsné blízkosti zdroje. Tyto uloženiny nejlépe odpo-

vídají produktům freatomagmatické erupce surtseyského
stylu, formující tufový kužel.

Přibližně v hloubce 24 m narazil vrt na šedočerný čerstvý
masivní jemnozrnný olivinický bazaltoid o mocnosti
11,5 m. Posledních 1,5 m pod tímto pevným bazaltoidem
byla zelenavá výrazně zjílovělá pyroklastika s nápadně ve-
zikulovanými fragmenty. Tato spodní poloha by mohla od-
povídat silně alterovaným struskovým uloženinám strom-
bolské erupce. Pro přesnější interpretace však nebylo
vyneseno dostatek kvalitního materiálu.

Vrt Ža-2 je oproti vrtu Ža-1 lokalizován více k S a také
o více než 10 m výše. Pod bází lávového proudu v hloubce
asi 14 m již vrt procházel pouze pyroklastickými uloženina-
mi podobného charakteru jako ve vrtu Ža-1 (obr. 4). I v tom-
to případě jde o pyroklastika vytvořená hydroklastickou
fragmentací při freatomagmatické erupci surtseyského typu.
Vzhledem k výskytu hruběji zrnitých poloh, nárůstu moc-
nosti i zvedání nadmořské výšky stropu předpokládáme, že
vrt Ža-2 je oproti Ža-1 situován blíže ke zdroji a rozdíl mezi
oběma vrty je dán svahem tufového kužele.

Svah tufového kužele je zřetelný i na geofyzikálních pro-
filech (obr. 5). V nich se navíc objevuje i těleso o vysokém
odporu, kterým je mělce uložená bazanitová intruze zasti-
žená vrtem Ža-1. Z profilu je také zřejmé, že největších
mocností nabývají tufy za severním okrajem lomu, kde je
možné předpokládat erupční centrum.
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• V prostoru současného lomu Žandov vytvořila během
formování ústeckého souvrství (sensu Cajz 2000) série
surtseyských erupcí v bažinatém až mělce jezerním pro-
středí nevysoký tufový kužel. Tento pyroklastický kužel
byl posléze pohřben sekvencí láv olivinických bazaltoidů
ústeckého souvrství.

• Přívodní dráhou erupcí v Žandově je patrně mělce intru-
zivni těleso, zastižené geofyzikálními profily a vrtem
Ža-1 v severní části lomu.
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• Sesouvání v severní části lomu je dáno uložením lávové-
ho proudu na svahu pohřbeného tufového kužele.

Poděkování. Vulkanologický výzkum lokality Žandov se uskutečnil
v rámci projektu České geologické služby č. 381300, podporovaného
Ministerstvem životního prostředí ČR. Vrtné a geofyzikální práce
byly financovány společností Polabské štěrkopísky s.r.o., Praha, kte-
ré děkujeme za poskytnutí dat k vědeckému bádání a za přístup do
lomu Žandov. Kvalitu příspěvku svými připomínkami zvýšili editor
Václav Kachlík, recenzent Filip Tomek a jeden anonymní recenzent.
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