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Vrch Radobýl (399,4 m n. m.), ležící 2,5 km z. od Litomě-
řic, tvoří těleso olivinicko-nefelinického bazanitu, jehož
genezi lze podle současných představ vysvětlit utuhnutím
lávového jezera vzniklého v nižších partiích přívodní drá-
hy výlevného vulkánu oligocenního stáří (Kopecký 2010,
Cajz 1994). Tento vulkán prorazil vrstvy okolních svrchně
křídových slínovců a jílovců, náležejících jizerskému
a teplickému souvrství. Bazanity byly v první polovině
20. století předmětem intenzivní těžby. Kámen se dobýval
na čtyřech etážích rozsáhlého stěnového lomu, v jehož pa-
tě bylo podle dobových fotografií vyraženo rovněž něko-
lik horizontálních štol neznámé délky. Geologickou situa-
ci této lokality a průběh těžby podrobně popisuje Hibsch
(1937).

Na lomových stěnách je jedinečným způsobem odkryta
velmi složitá struktura bazanitových proudů vykazujících
sloupcovitou odlučnost. Cajz (1994) soudí na značně kom-
plikované podmínky při chladnutí taveniny.

Vzhledem k přítomnosti styku svrchně křídových sedi-
mentů a třetihorních vulkanitů je Radobýl – zejména jeho
okrajové partie – náchylný ke vzniku svahových pohybů.
Predispozicí je kluzná plocha jílem bohatých sedimentů, za-
tížených hmotou bazanitového tělesa či jeho zvětralin.
V současné době je v blízkosti Radobýlu evidováno pět
aktivních svahových deformací (sesuvy, ploužení), které po-

stihují především hlinitokamenitá deluvia tvořená směsí
úlomků bazanitů i křídových sedimentů.

Ke svahovým deformacím na Radobýlu nedochází pouze
v současnosti, sesuvy se zde vyskytovaly již v minulosti,
mnohdy v poměrně velkém rozsahu. Zhruba 150 m sz. od vr-
cholu Radobýlu je postiženo komplexní svahovou deformací
rozsáhlé území v délce 600 m a šířce 300 m. Výška odlučné
stěny dosahuje 20 m. Jde o fosilní sesuv, ve spodní části
zmlazený mladšími, recentními pohyby. V jižní části lomu
se nachází další narušené území o délce 100 m a šířce 60 m
(Kycl – Valigurský 2003). V tomto místě došlo v průběhu
kvartéru k odtržení masivních bazanitových bloků, díky če-
muž se rozevřelo několik svislých rozsedlin, z nichž největší
má šířku max. 1 m a hloubku 8 m.

Tato rozsedlina je zajímavá hned ze dvou důvodů. Prvním
je přítomnost jeskyně, která vznikla pod zaklíněnými kame-
ny až balvany ve spodní nejužší části rozsedliny (v literatuře
označovaná jako Jeskyně na Radobýlu). Vlastní jeskyně má
celkovou délku 11,5 m, čímž se řadí mezi deset nejdelších
pseudokrasových jeskyní v neovulkanitech Ústeckého kraje
(Pokorný – Holec 2009). Druhým důvodem je sedimentární
výplň rozsedliny nad balvanitým stropem jeskyně. Vyjma
jeskynní dutiny je rozsedlina v celé výšce vyplněna žlutook-
rovými sprašemi a sprašovými hlínami s vysokým obsahem
bazanitových úlomků, pocházejících ze stěn rozsedliny. Prů-
zkumem těchto sedimentů bylo zjištěno, že obsahují četný
paleontologický materiál.
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Předmětem studia byla sedimentární výplň nacházející se
v úzké rozsedlině v prostoru nad Jeskyní na Radobýlu (GPS
50° 31´44.42˝ N; 14° 5´32.55˝ E). S pomocí horolezecké
techniky byly z čelní stěny výplně v rozsedlině odebrány se-
dimenty formou vertikálního transektu v intervalu odběrů
1 m, přičemž odběry byly číslovány odshora dolů, tzn. od
nejmladší vrstvy po nejstarší (vzorek 1 – vzorek 7). Odebrá-
no bylo celkem 107,0 kg materiálu, který byl následně roz-
plaven na pedologických sítech o průměru ok 4,0, 2,0, 1,0
a 0,5 mm. Získané zbytkové frakce byly po vysušení mecha-
nicky protříděny s cílem izolovat paleontologický materiál
se zaměřením na kosti obratlovců a schránky měkkýšů. Vy-
tříděné fosilie byly předány k determinaci a následně vyhod-
noceny v paleoekologickém kontextu širšího okolí lokality.

Vzorky z vrstev, kde bylo možno použít úlomky kostí
o minimální hmotnosti 3 g, byly podrobeny analýze radioizo-
topu 14C s cílem určit jejich stáří. Aplikována byla metoda
AMS (Accelerator Mass Spektrometry), která umožňuje da-
tovat i velmi malé vzorky s hmotnostmi řádově v gramech.

$�������

Plavením a tříděním bylo ze sedimentů odebraných z rozsed-
liny na Radobýlu získáno 7548 ex. úlomků a celých kostí
a zubů drobných obratlovců a 6 fragmentů schránek měkký-
šů. Determinovat se podařilo 461 ex. kostí, přičemž analyzo-
vaný materiál obsahoval pozůstatky minimálně 68 různých
jedinců (MNI = Minimal Number of Individuals), náležejí-
cích patnácti, resp. šestnácti živočišným druhům (včetně po-
dvojného druhu Microtus arvalis/gregalis). Přehled nálezů
rozdělených do jednotlivých vrstev je uveden v tab. 1.
V rámci skupiny Mollusca se podařilo determinovat jednoho
jedince pocházejícího z vrstvy RJ7 – Pupilla loessica Ložek
1954 – a dva fragmenty schránek nalezených v nejsvrchnější
vrstvě RJ1 – Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) a Cepaea
vindobonensis (Férussac, 1821). S pomocí analýzy izotopu
14C se podařilo datovat vrstvu RJ7 41 780 let ±750, vrstvu
RJ6 38 108 let ± 450 a vrstvu RJ4 22 530 let ± 160.

M������

Svahové deformace jsou na Radobýlu a v jeho okolí dobře
zmapované (Kycl – Valigurský 2003), nicméně pozornost
byla věnována především rozboru rizikovosti lokalit a jejich
dynamice ve vztahu k současnosti. Stabilizované sesuvy
staršího data jsou souhrnně označovány jako „fosilní“ bez
bližšího datování jejich vzniku. Analýza determinovaného
paleontologického materiálu ze sprašové výplně rozsedliny,
vytvořené právě na hraně fosilního sesuvu, může pomoci
rozřešit otázku, kdy k tomuto jevu došlo, a ve vztahu k paleo-
klimatologii rovněž charakterizovat procesy, které sesuv
způsobily.
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K identifikaci časového rámce lze užít jak malakologický,
tak osteologický materiál. Taxony nalezené ve vrstvě RJ1
náleží k recentním až subrecentním, i dnes v lokalitě žijícím
druhům. Schránka měkkýše Pupilla loessica z vrstvy RJ7
však svědčí o pleistocenním stáří, neboť tento plž je podle
Horáčka a Ložka (1988) typický pro českou malakofaunu
v suchém a velmi chladném období posledního pleniglaciálu
(ca 40–20 ky).

Ojedinělost nálezu na lokalitě lze vysvětlit stanovištními
nároky druhu, který vyhledával v tehdejší odlesněné krajině
krytá a vlhčí stanoviště. To může být důvod, proč na strmých
a větru vystavených suchých svazích Radobýlu nenacházel
vhodné prostředí.

Osteologické nálezy jsou podstatně četnější a skýtají mož-
nost časové klasifikace většiny jednotlivých odebraných vrs-
tev. Spodní nejstarší vrstva RJ7 v souladu s klasifikací Ho-
ráčka a Ložka (1988) obsahuje faunu drsné kontinentální
stepi v čele s M. gregalis; podstatný je i podíl M. arvalis/ag-
restis a Dicrostonyx cf. torquatus f. gulielmi s méně četným
výskytem Cricetulus cf. migratorius a Lemmus lemmus –

druhové složení tak řadí tuto vrstvu k období pleniglaciálu
posledního glaciálního cyklu. Poměrně vysoký obsah Chio-
nomys nivalis a přítomnost hadích obratlů však svědčí o mír-
nějších podmínkách, než jsou pro toto období charakteristic-
ké (Horáček – Ložek 1988). Vysvětlením může být
příslušnost vrstvy k blíže neurčitelnému teplejšímu výkyvu
v rámci příslušného pleniglaciálu. Analýza izotopu 14C ze
vzorku z vrstvy RJ7 potvrzuje již uvedené souvislosti.

Ve vrstvě RJ6 a RJ5 opět převažují nálezy druhů typických
pro stepní a tundrovou faunu pleniglaciálu. Vzhledem ke slo-
žení fauny (dominující M. gregalis a Dicrostonyx cf. torqua-
tus f. gulielmi, řidčeji M. arvalis/agrestis, Cricetulus cf. mig-
ratorius, Spermophilus cf. citelloides a Chionomys nivalis)
lze uvažovat o pozdnějším pleniglaciálu.

Poněkud jiná situace je ve vrstvě RJ4 – poměrně vyrov-
naný podíl M. gregalis vůči M. arvalis/agrestis i absence lu-
míků rodu Dicrostonyx hovoří pro zařazení vrstvy do konce
pleniglaciálu. Ve vrstvě RJ4 byl učiněn ojedinělý nález car-
pale blíže neurčeného sudokopytníka velikosti soba a také
rybího obratle. Není vyloučeno, že tyto dva nálezy by mohly
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taxony/vrstva RJ1 RJ 2 RJ 3 RJ 4 RJ 5 RJ 6 RJ 7 celkem

Pisces indet. 1 1

Ophidia indet. (cf. Vipera sp.) 1 1 1 3

Anura? indet. 1 1 2

Aves indet. 2 1 3

Spermophilus sp. 1 2 2 5

Cricetulus cf. migratorius (Pallas, 1773) 1 2 3

Dicrostonyx cf. torquatus f. gulielmi (Pallas, 1778) 2 6 3 11

Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) 1 1

Microtus sp. 1 1 2

Microtus arvalis/agrestis 3 3 4 10

Microtus gregalis (Pallas, 1778) 1 4 1 6 6 18

Chionomys nivalis (Martins, 1842) 2 4 6

Lepus cf. timidus Linnaeus, 1758 1 1

Mustela erminea Linnaeus, 1758 1 1

Artiodactyla indet. 1 1

minimální počet jedinců (MNI) 1 1 11 7 25 23 68

počet druhů 1 1 6 5 10 9 16

celkový počet nalezených ex. 20 5 105 347 309 3127 3635 7548
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mít souvislost s lidskou činností. Ke stejnému období (pří-
padně pozdnímu glaciálu) lze podle identifikovaného nálezu
M. gregalis přiřadit i vrstvu RJ3.

Dvě nejsvrchnější vrstvy (RJ2 a RJ1) jsou téměř bez určitel-
ných osteologických nálezů. Vzhledem k nálezu teplomilného
plže Cepaea vindobonensis lze soudit na holocenní stáří, prav-
děpodobně subatlantik až subrecent, což dokládají i nálezy
z dalších lokalit v blízkosti Litoměřic (Ložek 1961, 1964).

Zahájení sedimentace v rozsedlině fosilního sesuvu může-
me na základě uvedených zjištění zařadit do období 42 ky.
V této době panovalo v Českém masivu a potažmo i v oblasti
Radobýlu velmi chladné a suché klima s občasnými vlhčími
výkyvy. Právě jedno z těchto přechodných krátkodobých
oteplení spolu s dlouhodobě probíhajícími procesy mrazové-
ho zvětrávání by mohlo být příčinou změny soudržnosti hor-
ninových těles a iniciace sesuvu, díky němuž se vyvinula
popisovaná rozsedlina. Pohyb skalních bloků byl pravděpo-
dobně jednorázový a poté již docházelo (opět v důsledku
mrazovému zvětrávání) pouze k rozvětrávání stěn rozsedliny
a odlamování menších kamenů až balvanů (a vzniku stropu
jeskyně) a zároveň vyplňování rozsedliny navátou spraší.

Přestože v okolí Litoměřic byla v minulosti prováděna řa-
da výzkumů kvartérních profilů (viz např. Smolíková – Lo-
žek 1964, Ložek 1961 či Ložek – Kukla 1959), tyto práce se
věnují paleontologicky podstatně pestřejším vrstvám inter-
glaciálů a monotónní společenstva glaciálů včetně hojného
výskytu druhu P. loessica jsou ponechána bez popisu, nebo
je autoři zmiňují pouze okrajově (Smolíková – Ložek 1964).
Osteologická charakteristika popisovaných lokalit zcela
chybí. Podrobně studované kvartérní profily pleniglaciální-
ho a pozdně glaciálního stáří s pozůstatky drobných obrat-
lovců však byly zkoumány např. v jeskyni Dzeravá skála
v Malých Karpatech (Horáček 2006). Na této i dalších lokali-
tách ve střední Evropě je možné nalézt rysy společné pro vý-
voj v posledním glaciálním cyklu, které lze vztáhnout i na
sprašovou výplň na Radobýlu.

)���

Paleontologickým výzkumem hlinitokamenité sprašové vý-
plně rozsedliny vzniklé díky fosilnímu sesuvu části skalního
bloku v rámci vrchu Radobýl bylo zjištěno 7548 ex. osteolo-
gických pozůstatků (kostí, zubů a jejich fragmentů) a 6 ex.
měkkýšů (schránek včetně jejich střepů). Determinací bylo
zjištěno 16 taxonů obratlovců a 3 taxony měkkýšů, které po-
ukazují na stáří sedimentů počínající starším pleniglaciálem

posledního glaciálu (spodní vrstvy při bázi profilu) a končící
blíže nespecifikovaným obdobím holocénu v nejsvrchnější
vrstvě. Na základě těchto zjištění je možné datovat vznik se-
suvu do období zhruba 42 ky.

Poděkování. Článek byl finančně podpořen grantem Interní granto-
vé agentury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Paleonto-
logický výzkum pseudokrasu severních Čech. Autoři zároveň děkují
za determinaci fosilního materiálu obratlovců prof. RNDr. Ivanu
Horáčkovi, CSc., (PřF UK Praha) a Mgr. Zdeňce Sůvové (FF ZČU
Plzeň) a také měkkýšů RNDr. Vojenu Ložkovi, DrSc. (PřF UK Pra-
ha). Poděkování rovněž náleží Ing. Petru Kyclovi (ČGS Praha) za
podnětné připomínky ve vztahu ke svahovým deformacím na Rado-
býlu. Radiokarbonové datování bylo provedeno s využitím techno-
logie AMS v laboratoři CEDAD, Università del Salento, Brindisi,
Itálie.
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