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ABSTRAKT: 

 Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi využití lokalit v blízkém okolí města 

Bíliny pro pořádání terénní výuky přírodopisných oborů s důrazem na geologii a botaniku. 

Cílem práce je vytvořit základní přehled o možnostech terénní výuky v okolí města, ověřit 

existující zdroje informací o přírodovědných poměrech Bílinska, stručně je shrnout a 

na základě konfrontace informací ze zdrojů a přímých terénních zkušeností vybrat 

nejvhodnější lokality pro účely terénní výuky. Práce nejprve přehledně shrnuje základní 

přírodní poměry Bílinska od geologických poměrů, přes klimatické podmínky a základní 

botanické charakteristiky až po historický vývoj lidského osídlení a jeho dopady na krajinu. 

Následně je podrobně charakterizováno sedm lokalit v okolí města a v městě samotném, které 

jsou vybrány s ohledem na svoji vhodnost a názornost pro terénní výuku ve sledovaných 

oborech. Studované lokality odrážejí také různý typ prostředí od národní přírodní rezervace 

(Bořeň), přes lesoparky (Bezovka, Kyselka), parky (Zámecký park), centrum města až 

po rekultivovanou výsypku uhelného dolu Bílina a vlastní povrchový důl Bílina. Každá 

lokalita je lokalizována formou ortofotomapy včetně podrobné fotografické dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

terénní výuka, botanika, geologie, Bílina, Česká republika  



ABSTRACT: 

 The bachelor thesis deals with possibilities of using localities in the area of Bílina town 

as the background for a field lecturing in natural history, mainly geology and botany. The 

main aim is to prepare a new conception of the filed lecturing in the vicinity of Bílina based 

on the existing sources of references and new datasets derived from own field works. First, 

the thesis summarizes the basic overview concerning to geological, climatic, botanical 

characters of the studied area linked to a historical development of human settlement and its 

impact on the landscape and its exploitation. Subsequently, eight localities selected with 

regard to their suitability and clarity for field lecturing are characterized in geological and 

botanical aspects. The studied sites also reflect a different type of environment from National 

Nature Reserve (Bořeň), through forest parks (Bezovka, Kyselka), parks (Castle Park), 

environment of town center to the reclaimed mine dump of the Bílina Mine and still working 

Bílina Mine. Location of the studied sites is presented via specific orthophotomap and the 

sites are also supplemented by attached photographical documentation. 
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1. Úvod 

 Předkládaná bakalářská práce s názvem „Příměstské lokality města Bíliny – 

objekty terénní výuky botaniky a geologie“ navrhuje v oblasti města Bíliny a jeho okolí 

vhodné exkurzní lokality pro terénní výuku botaniky a geologie. Autorka se záměrně 

vyhýbá podrobnému zoologickému zpracování oblasti, protože si je vědoma toho, že by 

vznikl příliš široký tematický rámec, který by bakalářská práce těžko mohla pojmout a 

také proto, že praktická terénní výuka živočichů v české přírodě má velké množství 

legislativních omezení, vyžaduje v mnoha případech jejich odchyt a tím i přítomnost 

osob se speciálním oprávněním, které běžný pedagogický pracovník nemá. Pohyb již 

malé skupiny dětí v terénu způsobuje takový hluk, že pozorování jinak běžných 

živočichů je prakticky vyloučené. Problémem je také to, že množství živočichů je 

nejméně aktivní právě v době běžné výuky. V důsledku toho se tak praktické 

zoologické zkoumání krajiny může zúžit pouze na některé nechráněné a málo pohyblivé 

živočišné skupiny. Podobná omezení v oblasti botanické a geologické jsou minimální a 

dovolují mnohem větší zážitkové zapojení dětí do výuky. 

 Práce v úvodu popisuje obecné přírodní poměry oblasti města Bílina a blízkého 

okolí jako celek a následně jsou vybrané lokality geograficky vymezeny a podrobně 

charakterizovány z botanického, historicko-geologického a moderně geologického 

hlediska a vhodně doplněné o fotografickou dokumentaci. Takto sumarizované a 

simplifikované poznatky ze studovaných lokalit jsou podkladem pro následnou 

transformaci do formy edukačních podkladů – průvodců jednotlivými lokalitami, které 

budou využitelné přímo pro vlastní terénní výuku (exkurze) žáků 2. stupně ZŠ, studentů 

SŠ a členů přírodovědných organizací, nebo budou moci sloužit jako standardizovaný 

podklad pedagogickým pracovníkům pro jejich pedagogickou práci v oblasti terénního 

výzkumu a EVVO. Zpracování konkrétních detailních průvodců lokalitami a 

konkrétních tematických procházek a exkurzí, autorka plánuje zrealizovat v podobě 

diplomové práce. Zpracovaný materiál ale může jako obecný návod pro kreativnější 

pedagogické pracovníky sloužit také přímo bez jeho dalšího rozpracovávání. Práce 

do značné míry vychází ze zkušeností desetileté činnosti Bílinské přírodovědné 

společnosti, jejíchž akcí se autorka zúčastňuje. Při pořádání akcí pro veřejnost a 

pravidelných schůzek dětského přírodovědného oddílu Bílinské sojky vznikl velmi 

dobrý přehled o možnostech využití okolí Bíliny pro terénní výuku žáků, ale dosud 

nebyl nijak formálně zakotven, aby jej mohli využívat i běžní pedagogové během 
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výuky. Až na jediný případ byly lokality zvoleny tak, aby byly běžně přístupné a 

dosažitelné pěším způsobem z centra města Bíliny. Všechny lokality byly autorkou 

opakovaně osobně rekognoskovány.  
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2. Bílina a okolí 

2.1 Vymezení studované oblasti, geografie 

 Město Bílina (207 m n. m.; GPS 50°32'54.456"N, 13°46'34.121"E) a jeho 

bezprostřední okolí (podle http://bilina.cz) se nachází na severozápadě Čech (obr. 1) 

ve východní části severočeské pánve, v tzv. mostecké části mezi vrcholky Krušných hor 

s vrcholky kolem 800–900 m n. m. a Českým středohořím s nedalekou nejvyšší horou 

Milešovka – 836,6 m n. m. Město Bílina má rozlohu 3 253 ha. Nejníže položeným 

místem na území Bílinska je v současné době dno hnědouhelného dolu s pouhými 30 m 

n. m. Nejvyšším bodem v okolí je hora Bořeň s nejvyšší absolutní výškou 539,3 m. n. m 

(Mach & Závada, 2011). 

 

Obr. č. 1 Mapa ČR s lokalizací Bíliny (zdroj: Atlas podnebí Česka; upravila Machová). 

  Bílinsko v pojetí této práce není území správního celku. Střed zde pojatého 

Bílinska je samotné město Bílina s jižně položenou NPR Bořeň, na východě sousedící 

s Radovesickou výsypkou a severozápadně ležícím povrchovým dolem Bílina 

(obr. č. 2). 
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Obr. č. 2 Mapa okolí města Bíliny s označením popisovaných lokalit. Zpracováno na bázi mapy měřítka 

1:10 000 (zdroj: Odbor měřictví a geologie Severočeských dolů a.s. – dále OMG SD a.s.).  

Lokality: 1 – Bořeň, 2 – Kyselka, 3 – lom Bílina, 4 – údolí Bezovka, 5 – Radovesická výsypka, 6 – 

zámecký park, 7 – Bílina město. 

 Vodopisně náleží oblast k povodí Labe. Řeka Bílina, která městem protéká, 

pramení v Krušných horách na jihovýchodním svahu hory sv. Anny, protéká středem 

Mostecké pánve a vlévá se do Labe. Praslovanské jméno Bílina dostala řeka podle bílé 

vody, kterou za jarních povodní způsoboval splavený kal z kaolínových ložisek, který 

do řeky přinášely její přítoky (Szaffner et al., 1982). Název města byl tedy v historii 

pravděpodobně odvozen od řeky s bílou vodou nebo z přídavného jména „bílý“ 

(staročesky bielý) a termín „Bielina“ měl označovat bílé, tedy bezlesé místo (Kocourek 

& Kocourková, 2001). Do řeky Bíliny se v centru města vlévají dva potoky a to Syčivka 

protékající Žižkovo údolím (správně Čistce) a Lukovský potok protékající údolím 

Bezovka.  
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2.2 Klimatická charakteristika studované oblasti 

 Území České republiky je dle Atlasu podnebí Česka (2007) na rozmezí 

kontinentálního a oceánského typu klimatu a náleží do severního mírného pásma. 

Bílinsko patří do oblasti teplé až mírně teplé, suché, s mírnou zimou a s kratším 

slunečním svitem s převládajícími západními větry.  

 Teplotní rysy klimatu jsou ovlivňovány vegetací a velmi výrazně antropologickou 

činností. Například znečištění atmosféry způsobené v oblasti Bílinska především 

průmyslovými podniky a dopravou spojené s častými inverzemi způsobuje některé 

místní výjimky. V době dlouhotrvající tlakové výše nad střední Evropou, která v oblasti 

způsobí bezvětří a nemožnost míchání teplých a chladných vrstev vzduchu se v celém 

Podkrušnohoří vytvoří inverze. Chladnější těžší vzduch klesá do údolí, ve kterém je 

poté společně s jedovatými zplodinami z místních průmyslových podniků i dopravy 

uzavřen (příloha, foto č. 22). V celém Podkrušnohoří včetně Bílinska je pak mlha, vlhko 

a chladno, zatímco ve vyšších polohách (ve výšce zhruba kolem 800 m n. m.) je jasné, 

slunečné a teplé počasí (teplotní rozdíl vyšších a nižších poloh činí až 11 °C). 

 Průměrná roční teplota vzduchu je 8–9 °C. V jarních a letních měsících 14 °C. 

Pro poslední léta je charakteristický rychlý přechod od zimního období k vysokým 

teplotám již během března a dubna (Štekl et al., 2005). Dlouhodobý srážkový úhrn zde 

činí do 500 mm. V jarních a letních měsících je to asi 320 mm a na podzim a v zimě je 

to asi 180 mm srážek. Průměrná maximální výška sněhové pokrývky je kolem 15 cm a 

počet dní se sněhovou pokrývkou patří k nejmenším v ČR.  

 Nízké srážky v zimním i letním období jsou způsobeny dešťovým stínem závětrné 

strany Krušných hor. Během roku zde převládají západní a severozápadní směry větru. 

Průměrná rychlost větru je 3–4 m/s (Tolasz et al., 2007). Aktuální data a historická data 

je možné dohledat na http://www.chmi.cz a http://portal.chmi.cz, Holtanová, 2012.  
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2.3 Geologická stavba a vývoj 

 

Obr. č. 3 Geologická mapa okolí Bíliny s označením popisovaných lokalit (Mach, 2012 – 

nepublikováno, odvozeno z Kopecký et al., 1991). 1 – výsypky, povrchové doly a plaviště, 2 – města a 

obce, 3 – miocén, lomské vrstvy, 4 – miocén, libkovické vrstvy, 5 – miocén, holešické vrstvy, 6 – miocén 

nerozlišený, 7–21 – produkty oligocenního vulkanizmu, (7 – znělce, 8 – znělcové diatremové brekcie, 9 

– trachyty, 10 – trachyandezity,11 – 18 – různé typy čedičových hornin, 9 – sopečné Komínové brekcie, 

20 – tufy, 21 – tufity), 22–25 – svrchní křída, 26 – karbon  paleoryolit, 27 – proterozoikum ortorula, 28 

– řeky a potoky, 29 – tektonické zlomy, 30 – lokality. 

Čísla v kroužcích – popisované lokality:1 – Bořeň, 2 – Kyselka, 3 – lom Bílina, 4 – údolí Bezovka, 5 –

Radovesická výsypka, 6 – zámecký park, 7 – Bílina město. 



15 
 

 Geologickou stavbu popisovaného území obecně ozřejmuje odkrytá geologická 

mapa (obr. č. 3) zpracovaná na základě starších mapových podkladů (Kopecký et al., 

1991) a následující popis geologického vývoje. Detailnější popis geologických poměrů 

lze pak nalézt u popisů jednotlivých lokalit. 

 Z geologického hlediska vznikala oblast Bílinska již od mladšího prekambria – 

proterozoika (starohory). Během svrchního proterozoika až do kambria postihlo 

geologické jednotky (horninové komplexy) kadomské vrásnění, které způsobilo 

deformace starších hornin a vyvrásnění kadomského horstva, a za působení značných 

tlaků a teplot došlo k přeměnám hornin včetně intruzí (průnikům) hlubinných hornin, 

hlavně žul k povrchu. Metamorfními procesy vznikly nejstarší známé horniny oblasti 

Bílinska. Jsou to středně zrnité muskovit-biotitické ortoruly, pararuly a migmatity, 

tvořící dnes rozsáhlé výchozy kolem centra města a ve svazích údolí řeky Bíliny a jejích 

přítoků (Kopecký et al., 1991). Nejvhodnější lokalitou pro popis proterozoických hornin 

a vegetace na nich rostoucí je údolí Bezovka – lokalita č. 4 viz mapy (obr. 2 a 3). 

 Horniny spodního paleozoika (prvohory) na Bílinsku nenalézáme ani 

v hlubokých vrtech pod nánosy mladších hornin. Proto není známo, zda zde byly 

paleozoickou erozí odstraněny nebo zde vůbec nevznikly. Během variského vrásnění 

v mladším paleozoiku docházelo opět za vysokých teplot a tlaků k přeměnám 

(metamorfóze) starších hornin, k jejich tavení a mísení s horninami zemského pláště. 

Tak, jako během kadomského vrásnění vznikají hlubinné horniny granitoidy a hlubinné 

procesy provází sopečná činnost. Uhlotvorba a sedimentace ve sladkovodních pánvích 

karbonu známá z jiných částí českého masivu, nejblíže z hřebene Krušných hor 

(Malkovský et al., 1985) se na Bílinsku neprojevila. Během svrchního karbonu (přesněji 

od svrchního westphalu) do spodního permu dochází k silně explozivní vulkanické 

činnosti, při níž se na povrch dostává tzv. teplický porfyr (správněji ryolit), který 

zasahuje od Saska přes Dubí až k mostecké pánvi (Malkovský et al., 1985). Těleso 

ryolitu má svůj jižní okraj hluboko v podloží asi 4 km severně od města Bíliny. Bílinsko 

tedy dopad erupcí kyselého magmatu na povrch nepochybně významně pocítilo. 

V permu bylo na území českého masivu klima kontinentální velmi suché a krajina měla 

pouštní ráz. Na Bílinsku se to ale neprojevilo vznikem nějakých geologických útvarů 

(Kopecký et al., 1990).  
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 V éře mezozoika (druhohory) – trias, jura zůstává zpočátku oblast Bílinska stále 

souší. Ve svrchní křídě (obr. č. 6) došlo k transgresi moře do severní a východní části 

Českého masivu, což bylo způsobeno klimatickými změnami a počátkem horotvorných 

procesů alpinského vrásnění. Moře se dostalo rovněž do oblasti současného Bílinska. 

Zpočátku se jednotlivé vyvýšené oblasti chovaly jako ostrovy a na jejich svazích 

se ukládaly specifické útesové usazeniny (dnes brekcie a organodetritické vápence 

cenomanu). Posléze bylo zatopeno Bílinsko celé a v šelfovém moři se usazovaly 

jemnozrnné vápnitojílovité sedimenty – vápnitá bahna. Výsledkem jejich sedimentace 

jsou dnes mocné vrstvy jílovitých vápenců a slínovců vycházející na povrch zejména 

jižně a východně od města Bíliny, řazené k období turonu až koňaku (Kopecký et al., 

1991 a 1990). Vhodnou lokalitou pro poznávání útvarů tohoto období je povrchový lom 

Bílina – lokalita č. 3 (obr. 2 a 3). Započalo také oživení vulkanické činnosti.  

 I přesto, že byl Český masiv zpevněn variským vrásněním, začíná v  nejstarším 

období kenozoika (třetihory) – paleogénu (obr. č. 6) docházet vlivem alpinského 

vrásnění souvisejícím s pohyby v alpsko-karpatské části Evropy k nerovnoměrným 

vertikálním pohybům – ke zdvihům a poklesům ker zemské kůry a ke vzniku zlomů a 

hlubokých zlomových pásem (Malkovský et al., 1985). Po vyklenutí Českého masivu 

došlo v jeho oslabené severozápadní části, v blízkosti rozhraní mezi oblastí tepelsko-

barrandienskou a sasko-durynskou k postupnému vzniku poklesové zóny (příkopu) – 

podkrušnohorského prolomu neboli oherského riftu (obr. č. 4). Právě na území tohoto 

riftu leží Bílinsko. Vznik riftu proběhl v několika fázích (Rajchl, 2000). V první fázi 

probíhala intenzivní vulkanická činnost, následovalo postupné zaklesávání plochy riftu 

podél zlomů východozápadního směru, během kterého se nakupila většina sedimentární 

výplně riftu a v závěru došlo v režimu SZ-JV roztažení k poklesu podél zlomů SV-JZ 

směru a výstupu dnešních Krušných hor. 
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Obr. č. 4 Oherský rift (Rajchl & Uličný, 1999). Basin (pánev), Fault Zone (zlomová zóna), Mts. (hory). 

 Ve starším paleogénu – v oligocénu a začátkem neogénu – ve spodním miocénu 

se intenzivní vulkanickou činností dostávají na povrch alkalická (obsahují větší 

množství sodíku a draslíku oproti vápníku), převážně bazaltová (též bazická nebo 

nenasycená, chudá na SiO2) magmata z mnohakilometrových hloubek (40 km i více) i 

taveniny z mělčích částí pláště Země. V areálu oherského riftu se tak objevuje 

vulkanický komplex České středohoří, kde trvala vulkanická činnost zřejmě 

od svrchního eocénu do konce oligocénu. České středohoří leží mezi litoměřickým a 

krušnohorským zlomem podél centrálního zlomu, který probíhá středem oherského riftu 

(Chlupáč et al., 2002). V okrajových částech riftu se objevují především bazické 

(zásadité – dle obsahu SiO2 menšího jak 52 %) vulkanity – různé typy alkalických 

čedičů, kdežto v centrální části jsou vulkanity středního složení (více jak 52 % a méně 

než 63 % SiO2) – znělce a trachyty. Na Bílinsku jsou nejvýraznějšími projevy sopečné 

činnosti znělcová (sodalitický fonolit) hora Bořeň a čedičové (olivinický bazalt) vrchy 

Chlum a Kostrlík nedaleko centra města. Na západ a sever od města se podobné horniny 

vyskytují hluboko v podloží mladších usazených zemin pod názvem střezovské 

souvrství. Nejvhodnějšími lokalitami pro poznávání oligocenní vulkanické činnosti jsou 

hora Bořeň (lokalita č. 1), lom Bílina (lokalita č. 3) a také údolí Bezovka (lokalita č. 4) 

– viz mapy (obr. 2, 3) a detailní popis lokalit níže. 
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 Na konci oligocénu a ve spodním miocénu utichala hlavní fáze třetihorní 

vulkanické činnosti a celá oblast vulkanického centra Doupovských hor a Českého 

středohoří začala pozvolna poklesávat. Do této poklesávající oblasti přinášely řeky 

(ústící do pánve v oblasti Žatecka), zvětraliny starších útvarů zejména metamorfických 

a magmatických hornin jihozápadní části Českého masívu, zvětraliny třetihorních 

vulkánů, ale i sedimentární horniny křídové a horniny mladších prvohor tzv. horniny 

permokarbonské (Dvořák et al., 2010). Jíly a jílovce pocházející z tohoto období tvoří 

podloží uhelné sloje severně a západně od města Bíliny a nazýváme je duchcovskými 

vrstvami. I když v období neogénu dochází k postupnému ochlazování klimatu a celé 

území ČR se opět stalo souší, klima se podobalo klimatu dnešního Středomoří. 

Ve vznikající pánvi se vytvořila rozsáhlá oblast říčních niv s močály a mělkými jezery. 

Z původně občas zaplavovaných ploch se stala periodicky nebo stále zaplavená území, 

kde se usazovala rostlinná hmota v podobě rašeliny. Na Bílinsku, kam se přesunulo 

po dalších horotvorných procesech ústí hlavního toku, vznikla říční delta, kde 

se usazoval písčitý a jílovitý materiál za vzniku tělesa – tzv. bílinská delta (Mach in 

Vaněk, 2007). Stometrová vrstva tohoto materiálu svým tlakem na 200 m mocnou 

vrstvu rašeliny spolu s prouhelňovacími procesy dala vzniknout 30 m mocné uhelné 

sloji. Rašeliniště totiž bylo následně zatopeno jezerem, ve kterém se uložilo až 300 m 

písků a jílů. Převážně písčité sedimenty jsou řazeny k vrstvám holešickým a nadložní 

jílovité zeminy k vrstvám libkovickým (Dvořák et al., 2010). Miocenní útvary nelze 

studovat jinde než přímo v jámě lomu Bílina (lokalita č. 3) – viz mapy (obr. 2, 3). 

 Útvary vzniklé v období kvartéru (čtvrtohory) – pleistocénu (obr. č. 6) popisuje 

zvláštní geologická mapa (obr. č. 5), zpracovaná Machem (nepublikováno) na základě 

státní geologické mapy měřítka 1 : 25 000 (Kopecký et al., 1990 a 1991). V Pleistocénu 

se střídala chladná období – glaciály (doba ledová) s teplejšími – interglaciály (doba 

meziledová). Klima bylo tedy v období glaciálu chladné a suché a na území Bílinska 

převažovaly tundry a stepi. Dle Ložka však v prostoru nížin a pahorkatin na našem 

území nepřevládaly tundrové formace, nýbrž sprašová step
1
, s ročními průměry teplot 

pod bodem mrazu, ale vrchol léta byl pravděpodobně teplý, jako je dnes (Ložek, 2010). 

V  interglaciálech bylo naopak klima vlhčí a teplejší, takže se zde šířily lesy (Zelený, 

                                                           
1
 Spraše – navrstvená nezpevněná hornina převážně z prachových částic s příměsí jemného písku a jílu, 

vyvátá z ledovcových nánosů, které nebyly pokryty vegetací. Na našem území byly významným zdrojem 

i zvětraliny místních hornin. Spraše vznikaly v glaciálním prostředí a v první polovině interglaciálu, která 

se vyznačovala suchým kontinentálním podnebím s teplým až horkým létem (Ložek, 2010). 
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1999). Během glaciálu docházelo na území Bílinska díky mechanickému zvětrávání 

k akumulaci říčních štěrků, spraší, navátých písků a dalších sedimentů. V pleistocénu 

došlo k postupnému výzdvihu Krušných hor, které dnes značně ovlivňují v oblasti 

Bílinska množství srážek. Do poloviny pleistocénu tekla údolím Bíliny řeka Ohře, která 

posléze přemístila své koryto jižněji a zanechala hluboké údolí svému přítoku – Bílině 

(Hurník, 2001). Při prohořívání slojí hnědého uhlí v podkrušnohorské pánvi dochází 

k metamorfóze vrstev v okolí za vzniku rohovcovitých hornin – porcelanitů. Ty jsou 

známy z okolí nedaleké obce Braňany a z lokality zvané Větrák asi 500 m od  centra 

města Bíliny. Uloženiny kvartéru lze najít na všech studovaných lokalitách, nejlépe lze 

ale procesy probíhající v tomto období sledovat na lokalitě zámecký park (lokalita č. 6) 

a v okolí hory Bořeň (lokalita č. 1) viz geologická mapa (obr. č. 5). 
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Obr. č. 5 Geologická mapa Bílinska s kvartérními útvary a s vyznačením popisovaných lokalit (Mach, 

2012 – nepublikováno, odvozeno z Kopecký et al., 1991): 1 – holocén, fluviální štěrkopísky hlíny, 2 – 

holocén, deluvio fluviální sedimenty, písčitohlinité usazeniny, 3–7 – pleistocén (3 – würm, deluvioeolické 

písčitohlinité sedimenty, 4 – wurm-riss, proluviální písčité štěrky, 5 – würm, spraše a sprašové hlíny, 6 – 

deluviální  sedimenty, 7 – deluviální  sedimenty s úlomky hornin, 8–13  – fluviální písčité štěrky (terasy: 8 

– mladomindelské, 9 – staromindelské, 10 – mladogünzské, 11 – starogünzské, 12 – pliocenní nižší, 13 – 

pliocenní vyšší), 14 – spodní miocén, holešické až duchcovské vrstvy jíly, písky, uhelná sloj, 15 – spodní 

miocén nerozlišený, 16–21 – oligocén, (16 – čediče olivinické, 17 – tefrity, 18 – bazanity, 19 – bazické 

tufy, 20 – trachyandezity, 21 – fonolity), 22–24 – svrchní křída, organodetritické vápence, slínovce, 

jílovité vápence (22 – střední až spodní turon, 23 – svrchní až střední turon, 24 – spodní coniak až 

svrchní turon), 25 – svrchní proterozoikum – ortorula. Studované lokality (čísla v kroužcích): 1 – Bořeň, 

2 – Kyselka, 3 – lom Bílina, 4 – údolí Bezovka, 5 – Radovesická výsypka, 6 – zámecký park, 7 – Bílina 

město. 
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 V období kvartéru (obr. č. 6) se na změnách v přírodě výrazně začíná podílet také 

člověk. I přesto, že na Bílinsku máme o působení člověka zmínku z mladší doby 

kamenné (Waldhauser, 2001), archeologické výzkumy na Písečném vrchu, který je 

od města Bíliny vzdálen necelých 20 km jsou známy doklady o působení člověka již ze 

starší doby kamenné (Fridrich, 2005). Nejvýraznější ovlivnění krajiny člověkem nastalo 

s počátkem povrchové těžby v mostecké pánvi, při kterém se přesouvá obrovské 

množství skrývkové zeminy při dobývání uhlí. Vznikají tzv. antropogenní (ovlivněné či 

způsobené člověkem) uloženiny (Chlupáč et al., 2002). Procesy související s lidskou 

činností jsou pak dobře sledovatelné na lomu Bílina (lokalita č. 3) a na Radovesické 

výsypce (lokalita č. 5) viz mapa (obr. č. 5). 

Obr. č. 6 Výřez z chronostratigrafické tabulky (upraveno podle Košťáka, 2011) se stručným popisem 

geologického vývoje a vývoje flory a fauny na Bílinsku.  
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2.4 Botanika 

 Rozmanitost (diverzitu) a skladbu vegetace ovlivňují jak biotické (živé složky – 

živočichové včetně člověka, rostlinstvo, bakterie), tak abiotické (neživé složky – 

podnebí, teplota, voda, reliéf, horninové podloží, atd.) faktory (Chytrý, 2007). Podle 

reliéfu krajiny, druhu hornin, klimatu a půdy lze tedy usuzovat, jaká bude na určitém 

stanovišti skladba vegetace.  

Naopak vegetace významně ovlivňuje klima v přízemní vrstvě atmosféry a tím 

má i značný vliv na zdraví člověka. Skladba, množství a druh vegetace ovlivní 

vydatnost slunečního záření, teplotu a vlhkost vzduchu, výpar, vyzařování tepla, 

rychlost větru, turbulence vzduchu a v neposlední řadě kvalitu vzduchu. Schopnost 

zelených rostlin fotosyntézy (přeměna anorganických látek v rostlině na látky organické 

působením světla), jejímž základem je redukce oxidu uhličitého a uvolňování kyslíku, je 

podmínkou života na Zemi. Zeleň je schopná filtrovat a absorbovat prachové částice 

z ovzduší. Vhodně zvolená zeleň především v hustěji osídlených průmyslových 

aglomeracích s hustou dopravní sítí se vyznačují schopností tlumit hlukové zamoření 

(krátké vlny do 250 Hz a dlouhé vlny nad 2 500 Hz) a snížit tak hluk o několik decibelů. 

Zeleň dále přispívá k estetičnosti prostředí i k ekologizaci. Především les má nejcennější 

ekologickou funkci a to hydrologickou, kdy reguluje vodní režim krajiny a ve svažitých 

terénech ochraňuje půdu proti erozi (Zelený, 1999). 

  Z hornin, ze kterých se zvětráváním ústrojných zbytků, působením živých 

organismů a podnebí tvoří půdy, se na území Bílinska nacházejí křídové sedimenty, 

třetihorní sopečné horniny a sedimenty mladších třetihor a čtvrtohor, jak je popsáno 

výše. Půdy jsou v oblasti Českého středohoří díky sopečné mateční hornině (čediče, 

fonolity, tufy) těžké s vysokým obsahem minerálních prvků (fosfor, draslík) a velmi 

úrodné. Tyto půdy se hodí především pro pěstování ovoce. Podle půdního typu se zde 

vyskytují na podkladu křídových útvarů rendziny. Jsou to půdy těžší bohaté na vápník a 

tím pádem alkalické. V údolních polohách bývají na podkladě tvořeném křídovými 

horninami boroviny, což jsou půdy, které se snadno sytí vodou a jsou přínosem 

v suchých oblastech. Na okrajích miocénních pánví se nachází především těžší půdy, 

hnědozemě s nižším obsahem živin (Havrda & Vrána, 1957). 

 V chladném a suchém období pozdního glaciálu (9 000–8 000 let př. n. l.) 

se na území Bílinska vyskytovaly mokřady se stolístkem klasnatým (Myriophyllum 
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spicatum) a rdestem (Potamogeton ssp.) a rozsáhlé stepní porosty, a to jak na skalách – 

skalní step tak i na sprašových půdách – sprašová step. Předpokládá se, že zde byly 

řídké borové až boro-březové háje s dalšími klimaticky nenáročnými dřevinami. 

Chladnomilné druhy rostlin se i po následném oteplení klimatu na území Bílinska 

dochovaly dodnes (tzv. glaciální relikty).  

 Na začátku holocénu a ústupu staroholocénního bezlesí při postupně se zvyšující 

průměrné teplotě rostly na území Bílinska před výrazným zásahem člověka kolem řeky 

Bíliny vrby a topoly, na přilehlých svazích to pak byly dubohabrové a dubolipové háje 

s bohatým bylinným podrostem. Při vrcholech kopců sopečného původu a na jejich 

jižních svazích se vyskytovala subxerofilní (teplomilná) šípáková doubrava (podle dubu 

šípáku), např. na Kaňkově, Trupelníku. Ve štěrbinách skal rostly teplomilné a 

suchomilné byliny, např. na Bořni (Zelený, 1999). Z pozdně pleistocénního a raně 

holocénního období přetrvaly mezi skalní vegetací Bořně suchomilné rostliny jako je 

hvězdnice alpská (Aster alpinus), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), hvozdík sivý 

(Dianthus gratianopolitanus) – kriticky nebo silně ohrožené a zvláště chráněné druhy. 

Stepní ráz krajiny se postupně měnil v lesostep, až nakonec došlo k výraznému 

zalesnění. Tam, kde vzhledem ke specifickým podmínkám (např. skalní stanoviště 

s nedostatkem vláhy a živin na Bořni) nedošlo k zalesnění, se vedle sebe dochovaly jak 

chladnomilné druhy rostlin, tak teplomilné druhy, které se sem během střídání glaciálů i 

interglaciálů dostávaly ze západních, východních i jižních směrů (Správa CHKO České 

středohoří, 2008). 

 Oteplení klimatu po poslední době ledové umožnilo přechod lidstva od sběračství 

a lovectví k pastevectví a zemědělství, jejichž provozování začalo výrazně měnit 

krajinu. Z archeologických nálezů víme, že první člověk se na Bílinsku objevil v mladší 

době kamenné (Kocourek & Kocourková, 2001). Zemědělské obhospodařování se 

projevilo vznikem nových ekotypů (skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým 

životním podmínkám) a šířením nových druhů rostlin. Některé druhy se adaptovaly 

na pastvu dobytka nebo sečení luk, další byly schopny růst v kulturách zemědělských 

plodin. Obrovský zlom ve vývoji krajiny přišel v 11.–14. století při intenzifikaci 

(zvyšování výroby) zemědělství a řemesel. Došlo k velkému odlesnění jak pro potřeby 

zemědělství, tak pro potřebu tepla v domácnostech i pro řemeslnou výrobu. Ekosystémy 

byly ochuzovány o živiny při odběru sklízených kulturních plodin i sena. Od konce 

13. století jsou na Bílinsku rozsáhlé vinice. Várečné právo bylo městu uděleno v roce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
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1590 a založení prvního pivovaru je datováno rokem 1615. V 18. století vznikají na 

Bílinsku první uhelné doly a krajina se zde v těchto místech postupně stala místem bez 

vegetace. V tomto století zde zůstaly vzhledem k rozvíjejícímu se zemědělství a 

průmyslu pouze 2% lesních porostů (Zelený, 1999). Poválečnou dobu 20. století 

můžeme charakterizovat jako dobu scelování malých pozemků pro intenzívní 

zemědělství, používání umělých hnojiv a pesticidů, odvodňování krajiny, konec 

extenzivní pastvy dobytka v důsledku velkokapacitních chovů (Chytrý, 2007).  

 Hlavní význam pro rostlinný pokryv má podnebí, které je na Bílinsku teplé a 

suché a společně s nadmořskou výškou okolo 200–500 m n. m. se zde vytvořily ideální 

podmínky pro teplomilnou květenu. V současné době řadíme vegetaci Bílinska dle 

fytogeografického členění do oblasti termofytika – teplomilné květeny.  

2.5 Historie lidského osídlení a vliv člověka na krajinu 

2.5.1 Historie oblasti 

 První osídlení Bílinska se datuje již od mladší doby kamenné, o čemž svědčí velké 

množství archeologických nálezů. Nejstarší hrubě opracovaný křemencový nástroj byl 

nalezen u Chudeřic. V 6.–5. tisíciletí př. n. l. na Mosteckém předměstí, v Chudeřicích a 

v prostoru dolu Rudiay I zanechali svou lineární a vypíchanou keramiku první 

zemědělci z mladší doby kamenné. V době bronzové zde již byla vytvořena hustá síť 

osad lidí knovízké kultury (Kocourek & Kocourková, 2001 a Luxa, 1997). Slované se 

na Bílinsku usazují v 1. polovině 6. století. Brzké osídlení Bílinska a jeho pokračování 

bylo umožněno vhodnými klimatickými podmínkami, kvalitní půdou, řekou Bílinou 

s jejími přítoky, které umožňovaly zavlažování. Nemalou zásluhu na vzniku a rozvoji 

osad měl i členitý terén, který umožňoval ochranu před případným napadením nepřáteli. 

 V době vrcholného středověku (první polovina 13. století) se o Bílinsku hovoří 

jako o kraji luk, pastvin, polí, rybářství i vinic. Minerální prameny byly využívány již 

na začátku 17. století a jejich léčivé účinky byly známy a potvrzeny geologem, 

balneologem a lékařem Franzem Ambrosem Reussem (Budinská in Adamovič et al., 

2001). F. A. Reuss (1761–1830) zároveň poukazoval na možnost využití zdroje uhlí 

jako náhrady dřeva pro zdroj tepla. Popel po spálení uhlí z těchto lokalit se dříve 

používal v malé míře jen jako hnojivo. I když se s těžbou uhlí u Chudeřic začalo již 
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v roce 1613, první ložisko hnědého uhlí bylo otevřeno v roce 1750, kde se uhlí těžilo 

hlubině. Nález uhlí a jeho následné dobývání tak již po mnoho desítek let ovlivňuje 

veškerý život na Bílinsku (Kocourek & Kocourková, 2001). 

2.5.2 Od historie k současnosti 

 Dnes je historické centrum města Bíliny s 15 901 obyvateli (Územní plán města 

Bíliny, 2012) o rozloze 32,39 km
2 

(dostupné z http://www.czso.cz) obestavěno třemi 

velkými panelovými sídlišti, která byla budována postupně od roku 1958 jako náhrada 

domů pro obyvatele zlikvidovaných obcí kvůli postupu těžby hnědého uhlí i pro nově 

příchozí zaměstnance dolů (Kocourková & Kocourek, 2011). Tak začala éra 

průmyslového rozmachu, který přinesl Bílinsku jak klady, tak i zápory.  

 Na Bílinsku se sice prudce zvýšila životní úroveň obyvatelstva – nové domy, 

obchody, školy, školky, poliklinika, sportoviště, silnice a cesty, kulturní zařízení a 

v neposlední řadě stálé zaměstnání, která byla na druhé straně vykoupena prudkým 

poklesem kvality životního prostředí. Především to byly vysoká prašnost způsobená 

blízkostí povrchových hnědouhelných dolů a úpravny uhlí, exhalace a popílek z blízké 

elektrárny (Štekl et al., 2005), prašnost způsobená přesunem mnoha kubíků zeminy 

z hnědouhelného dolu pomocí pásových dopravníků na Radovesickou výsypku a stále 

se zvyšující silniční doprava (Kocourek & Kocourková, 2001). Bílinsko však zasáhly i 

škodlivé látky z nedalekých chemických závodů v Litvínově a Ústí nad Labem 

(Strategický plán rozvoje města Bíliny, 2006). To vše působilo na zdejší živé organismy 

značně destruktivně, což lze doložit například na úhynu celého lesního porostu 

v blízkých Krušných horách, ale především na zdravotním stavu obyvatelstva. 

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že lidé v takto průmyslově zatížených oblastech trpí 

ve velké míře astmatem, alergiemi, imunodeficiencí, nemocemi dýchacích cest, 

zvýšeným výskytem vrozených vývojových vad u novorozenců. Znečištěné životní 

prostředí je také jednou z příčin nižší porodní hmotnosti u dětí, většího výskytu 

nádorových a kardiovaskulárních onemocnění a v neposlední řadě neurologické 

poškození dětí (Manych, 1988). 

 Dopad na rostlinstvo a živočišstvo měla kromě jedovatých složek v ovzduší a 

vodě také destrukce původní krajiny na místě povrchové těžby hnědého uhlí a 

na místech výsypek, kam se přesunulo obrovské množství skrývkové zeminy 
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z povrchového hnědouhelného dolu (Luxa et al., 1997). V současné době máme 

jedinečnou možnost pozorování kladných změn jak v kvalitě ovzduší, tak především 

změn v původní krajině, složení rostlinstva a živočišstva na zdevastovaných územích. 

Výsypky, které se zpočátku spíše podobají měsíční krajině, se přirozeným postupem 

vegetace – primární sukcesí po krátké době zazelenají a jsou schopny poskytnout i 

útočiště prvním živočichům (Zelený, 1999).  

 Hlavní směr pro vytvoření správně fungujícího krajinného systému takto 

postižených území a rychlost jakým se zdevastovaná území stanou opět krajinou blížící 

se krajině ekologické i sociálně ekonomické, určí rekultivační snahy člověka. 

Při rekultivaci tj. zahlazení stop po devastující činnosti člověka se většinou kombinují 

rekultivace lesnické, zemědělské, vodohospodářské a ostatní, což je úprava ploch 

do podoby parků, příměstské zeleně, sportovišť a jiných rekreačních ploch (Štýs & 

Helešicová, 1992).  



27 
 

3. Bořeň – NPR národní přírodní rezervace 

3.1 Vymezení lokality 

 Národní přírodní rezervace Bořeň (NPR Bořeň) se nachází jižně od města Bíliny 

těsně za hranicí chráněné krajinné oblasti Českého středohoří (CHKO České středohoří 

– vyhlášena 1976). NPR Bořeň (obr. č. 7) byla vyhlášena roku 1977 na rozloze 23,24 

ha. Ochrana byla zavedena z důvodů botanických zoologických, geomorfologických, 

geologických a krajinářských (Cajz et al., 1996). NPR Bořeň je z centra města Bíliny 

přístupná po zelené turistické značce ve vzdálenosti cca 2,5 km s délkou chůze přibližně 

40 minut.  

 

Obr. č. 7 Ortofotomapa Bořně (zdroj: OMG SD, a.s.). 



28 
 

 Samotný Bořeň (příloha, foto č. 1) je osaměle stojící znělcová hora (tzv. skalní 

suk), nacházející se jižně od města Bíliny na jihozápadním okraji Českého středohoří 

nedaleko jižního okraje mostecké pánve. Hora Bořeň tedy není součástí CHKO České 

středohoří, náleží pouze pod její správu. Vypíná se do výšky 539,3 m n. m. a stáří hory 

Bořeň lze odhadnout na 27–30 miliónů let (Mach & Závada, 2011). Bořeň tvoří 

výraznou dominantu jak pro město Bílina, tak i pro celé České středohoří. Hoře dodává 

na zajímavosti fakt, že jeho silueta je ze všech světových stran rozdílná. Nejznámější a 

nejzajímavější tvar Bořně skýtá pohled ze severu, kdy se Bořeň jeví jako ležící lev. 

Vrchol Bořně je z centra města Bíliny vzdálen vzdušnou čarou 2,4 km.  

 Bořeň s jeho bezprostředním okolím je v současné době zařazen mezi evropsky 

významné lokality (EVL) v soustavě Natura 2000 (lokalita zřízena v roce 2005). EVL 

Bořeň zabírá rozlohu 67,4043 ha a její jádro tvoří hora Bořeň. Soustava Natura 2000 je 

soustava chráněných území, které na svých územích vytvářejí státy Evropské unie. EVL 

se tvoří za účelem ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (CHKO České středohoří). 

3.2 Geologie 

 V podloží se vyskytuje dvojslídná (biotit-muskovitická) a biotitická ortorula 

svrchně proterozoického (starohory) stáří. Ve stráni podél stezky k turistické chatě 

vystupují ortoruly místy s velmi nápadnou stébelnatou strukturou, která vznikla 

lineárním protažením původních minerálů při intenzivní deformaci žul během 

metamorfózy. Výchozy ortorul v údolí Bíliny jsou součástí skrytého hřbetu hornin 

krystalinika, který jako elevace probíhá ve směru Z-V pod J částí Českého středohoří. 

Na povrch vystupuje jen v izolovaných ostrůvcích (Cajz et al., 1996).
  

 Ortorulový masiv byl v mezozoiku (druhohorách) zakryt až 150 m mocnou 

vrstvou křídových slínovců, pískovců a jílovitých vápenců řazených ke střednímu a 

svrchnímu turonu, tedy k jizerskému a teplickému souvrství. (Mach & Závada, 2011). 

V kenozoiku (třetihorách) – v oligocénu před 27–30 miliony lety začalo pronikat 

k povrchu mezi křídovými sedimenty a rulami krystalinického podloží v oblasti zlomu 

znělcové magma, které se ještě pod povrchem setkávalo s podzemní a posléze i 

s povrchovou vodou. Místo, kde se magma setkalo s vodou, se díky explozím přehřáté 

páry, které ještě více rozrušovaly okolní horniny, zahlubovalo. Diatrema (nálevkovitý 
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útvar), která díky zahlubování vznikla, mohla mít na povrchu formu kráteru s okolním 

prstencem vyvrženého materiálu (maar). V kráteru se mohlo nacházet jezero. Jakmile 

vystupující magma začalo k povrchu stoupat rychleji, vytlačovalo k povrchu explozemi 

rozdrobenou porézní výplň diatremy. Magma se za rozšiřování horní nálevky diatremy 

rozlilo na povrch do prostoru maaru a vytvořilo houbovitý útvar. Znělcové magma má 

sice relativně nízkou viskozitu (nízký obsah SiO2  dobře teče), ale vysoký obsah 

krystalů minerálů (na Bílinsku fonolitů) zapříčinil, že magma teklo pomaleji a hůře. 

Únik sopečných plynů způsobil zpěnění povrchu výlevu za vzniku pemzové brekcie
 

(Mach & Závada, 2011). Sodalitický znělec, ze kterého je Bořeň tvořen je magmatická 

hornina, která vznikla ztuhnutím křemičitanové (silikátové) taveniny neboli magmatu. 

Název je odvozen od zvonivého zvuku, který hornina při poklepání vydává. Znělec je 

velmi pevný, na čerstvém lomu se jeví na omak i na pohled jako mastný. Je světle šedý 

až nazelenalý. Je použitelný jako tavící přísada ve sklářském a keramickém průmyslu. 

Hornina je složena z oxidů: SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, Fe2O3, CaO, TiO2, MnO, MgO, 

FeO, P2O5, CO2 a dále C, H2O
+
, F, Cl, S, H2O

- 
 (Mach & Závada, 2011 dle Rapprich & 

Knesl, 2011), ale obsahuje i řadu dalších prvků, které se vyskytují ve stopových 

koncentracích např.: zirkonium (používá se jako brzdič neutronů v jaderných 

reaktorech), baryum (v podobě síranu se využívá při RTG k vyšetření střev), 

radioaktivní thorium, uran i slabě radioaktivní draslík a další prvky prakticky celé 

Mendělejevovy chemické tabulky.  

Minerály tvořící znělec Bořně jsou: sanidin (60 %) – světle zbarvený alkalický 

živec viditelný pouhým okem, sodalit (8 %), nefelin (11–15 %), tmavě zelený pyroxen 

(12 % – egirín), hainit (0,2–0,5 %), apatit (0,5 %), titanit (0,5 %). Tmavé zbarvení 

horniny způsobují kovy železa, hořčíku a dalších. Pokud je znělec vystaven 

povětrnostním vlivům mění své tmavé zbarvení díky větrání křemičitanových minerálů 

v minerály jílové (montmorillonit, kaolinit) v barvu bílou. Na Bořni však můžeme 

v současné době na povrchu skály místo bílé barvy, kterou Bořeň svítil do dálky ještě 

koncem 19. století, pozorovat tmavě šedou až černou barvu. Výzkumy ukazují, že 

tmavé zbarvení způsobuje tenká vrstvička uhlíkatých látek, která pravděpodobně 

vznikla usazováním prachových a plynných emisí z průmyslové výroby a dopravy 

(Mach & Závada, 2011). 

V kvartéru (čtvrtohorách) byl pevný fonolit vystaven spíše mechanicko – 

fyzikálnímu větrání a odnosu materiálu blízkou řekou Ohře (Praohře). Vrch byl 
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postupem času výrazně modelován mrazovým zvětráváním; vznikly zde sruby, věže, 

štíty, sloupy a jehly. Je zde vyvinuta pseudokrasová jeskyně (Cajz et al., 1996). 

Můžeme zde pozorovat deskovitou i sloupcovou odlučnost s až 100 m vysokými 

skalními stěnami (příloha, foto č. 2). Deskovitá odlučnost je důsledkem existence 

převážné orientace krystalů v hornině způsobené tečením magmatu a její směry jsou 

na Bořni orientovány kopulovitě, sloupcová odlučnost je důsledkem postupného tuhnutí 

znělcového tělesa a směry orientace sloupů horniny vytvářejí kuželovitý tvar (Mach & 

Závada, 2011). Svahy hory pokrývají kamenohlinité sutě a suťová pole. Z ptačí 

perspektivy bychom mohli pozorovat systém tektonických zlomů, kde se dobře daří 

vegetaci. Tok řeky Ohře erozi urychlil, když na místě dnešního toku řeky Bíliny prořízl 

západně od Bořně hluboké údolí v podložní rule, vypreparoval a obnažil pod zemí 

vzniklé části sopečných útvarů a odnesl značnou část západní strany hory. Teprve 

v kvartéru došlo k výraznému vyzdvižení Krušných hor a díky erozní činnosti došlo 

k rozčlenění do té doby spíše rovinatého reliéfu. Tok Ohře se vlivem naklánění terénu 

při zdvihu Krušných hor přeložil více k jihu a jeho koryto převzal jeho přítok – řeka 

Bílina (Mach & Závada, 2011, Hurník, 2001, Malkovský et al., 1985).  

3.3 Botanika 

 Geologická stavba a klima jsou hlavními předpoklady pro vývoj živé přírody. 

Teplé klima a výživný substrát, původem ze sopečných hornin, ovlivnily vznik stepních 

a lesostepních společenstev s bohatou květenou. Ledové doby zde po sobě zanechaly 

druhy alpínské a severské. Bořeň se proto řadí mezi botanicky nejpestřejší a 

nejhodnotnější botanické lokality v celé České republice (Cajz et al., 1996). 

Před příchodem člověka rostly v okolí Bořně rozsáhlé dubo-habrové háje a subxerofilní 

doubravy. 

 NPR Bořeň je však třeba z hlediska podmínek pro růst vegetace rozdělit na 

několik menších oblastí (obr. č. 8): 

1. S a SV přístupová cesta od centra města Bíliny – les a křoviny (mozaika 

hercynských dubohabřin, suťových lesů, vysokých křovin, vzrostlých náletů a 

výsadeb dřevin). V této lokalitě se nachází dub zimní (Quercus petraea), javor mléč 

(Acer  platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula 

pendula), třešeň ptačí (Prunus avium), lípa srdčitá (Tilia cordata) a další. 



31 
 

2. S–SV úpatí Bořně – stinné balvanité severní svahy a úpatí s akumulací balvanů 

(zachovalý suťový les). V lesních společenstvech např. hojně roste lilie zlatohlávek 

(Lilium martagon), vzácně se vyskytuje dřín jarní (Cornus mas) a zcela ojediněle lze 

objevit kruštík modronachový (Epipactis purpurata). 

3. Z, JZ až J svahy pod Bořněm (převážně výsadby geograficky a ekologicky 

nevhodných dřevin, křoviny, částečně i degradované fragmenty suťových lesů a 

teplomilných doubrav). Nevhodně zde byly vysazeny např. borovice černá (Pinus 

nigra), smrk ztepilý (Picea abies) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

4. Stinné i slunné skalní útvary vlastního znělcového lakolitu (vegetace skalkové 

stepi). Zde roste nejbohatší populace hvězdnice alpské (Aster alpinus) v České 

republice (příloha, foto č. 3). Dále se zde vyskytuje hvozdík sivý (Dianthus 

gratianopolitanus), tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum 

liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český 

(Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea 

subsp. sponhemica), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), jestřábník bledý 

(Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), rozrazil 

klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mochna písečná (Potentilla arenaria), 

kosatec bezlodyžný (Iris aphylla), řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček 

štětinolistý (A. setacea), zvonek jemný (Campanula gentilis), ostřice drobná (Carex 

supina), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), mák časný (Papaver 

confine), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), žluťucha menší (Thalictrum minus). 

5. J, JZ až západ – výslunné a strmé skalnaté svahy (acidofilní teplomilná doubrava 

s otevřenými stanovišti vegetací skalkové stepi). V lesních společenstvech hojně 

roste např. lilie zlatohlávek (Lilium martagon), vzácně se vyskytuje dřín jarní 

(Cornus mas) a zcela ojediněle lze objevit kruštík modronachový (Epipactis 

purpurata). 

6. Zarůstající pastviny J, JV až V od Bořně, část VKP „Bořeňská step“ (xerotermní a 

mezofilní trávníky bývalých pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a 

skupiny vzrostlých stromů především na agrárních snosech). Zde roste kozinec 

dánský (Astragalus danicus), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. 

Bohemika), ostřice nízká (Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), 

mochna písečná (Potentilla arenaria), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), 
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hlaváček jarní (Adonis vernalis), světlík tatarský (Euphrasia tatarica), smldník 

jelení (Peucedanum cervaria), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), kavyl 

vláskovitý (Stipa capillata), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis). (Jaroš, 2008) 

 Z lišejníků je rozšířena terčovka skalní (Parmelia saxatilis), terčovka bublinatá 

(Hypogymnia physodes), která se používá jako bioindikátor kyselých plynů v ovzduší 

(Kremer, 1998).  

 Ve zlomových systémech se daří vegetaci díky tomu, že se v nich lépe udržuje 

dešťová voda, dochází zde k rychlejšímu zvětrávání a přísunu minerálních látek 

z horniny (Mach & Závada, 2011). 

 Lokalita Bořeň je přístupná z centra města Bíliny po zelené turistické značce. 

Na úpatí Bořně k chatě Pod Bořněm trvá cesta přibližně 40 minut. Z toho 20 minut vede 

cesta městskou zástavbou a 20 minut po lesních a lučních nezpevněných cestách. 

Samotný výstup na vrchol Bořně pak trvá 30 minut a je veden po nezpevněných cestách 

jak hlinitých tak kamenitých. Poslední metry výstupu je cesta upravená na skále. Během 

posledních metrů výstupu a na samotném vrcholu Bořně je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti, neboť samotný vrchol není opatřen žádnými ochrannými prostředky proti 

zřícení z hory. Samotný vrchol je však dostatečně prostorný pro poučenou třídní 

skupinu nebo i jinou skupinu dětí. Při výstupu na vrchol není potřeba zvláštní výbavy. 

Je doporučená sportovní pevná obuv Vzhledem ke statutu NPR, je zakázáno vstupovat 

mimo upravené cesty. Další pravidla chování v této lokalitě určují pravidla NPR. 

Většinu zmíněných výše popsaných objektů je možné při výuce pozorovat z cesty. Jen 

některé rostliny rostoucí na J–JZ na výslunném skalnatém svahu není možné z cesty 

pozorovat. Lokalita je i vzhledem k nízké četnosti sněhové pokrývky v zimních 

měsících přístupná po celý rok. V zimním období bez zelené vegetace je možno lépe 

pozorovat jednotlivé geologické útvary a některé houby a lišejníky. Jarní měsíce jsou 

nejlepší dobou pro poznávání květeny skalkové stepy a bylin luk a lesů. 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 2 500 m, 40 minut chůze 

ZŠ Aléská – 2 200 m, 30 minut chůze  

ZŠ Lidická – 2 600 m, 40 minut chůze 



33 
 

ZŠ praktická – 2 000 m, 30 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 4 000 m, 60 minut chůze 

 
Obr. č. 8 Rozčlenění lokality Bořeň z hlediska botaniky. Upraveno dle Jaroše. (Ortofotomapa Bořně; 

zdroj: OMG SD, a.s.) Botanické podoblasti NPR Bořeň: 1 – lesy a křoviny, 2 – suťový les, 3 – 

degradované fragmenty suťových lesů a teplomilných doubrav, 4 – vegetace skalkové stepi, 5 – 

acidofilní teplomilná doubrava s vegetací skalkové stepi, 6 – suché acidofilní trávníky, zarůstající 

pastviny a bylinné meze. 
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4. Lázeňský park 

4.1 Vymezení lokality 

 Lázeňský park, je vybudovaný na jižním okraji města Bíliny. Park přechází 

většinou plynule v lesní porost, pouze východní hranici parku tvoří železniční trať, 

silnice a lázeňské budovy (obr. č. 9). Celková rozloha lázeňského areálu Bílina – 

Kyselka je 10,764 ha a nachází se v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých 

zdrojů. 

 

Obr. č. 9 Lázeňský park (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 
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4.2 Využití minerálních pramenů v Bílině 

 Základ bílinskému lázeňství dala minerální voda, kterou poprvé zmiňuje ve své 

kronice Václav Hájek z Libočan (r. 1541), když popisuje spor z r. 761 o zvláštní 

Bílinskou solnou vodu. První písemná zmínka o využívání bílinské kyselky je datována 

rokem 1607. Ještě počátkem 18. století se minerální voda odebírala pro běžnou domácí 

potřebu kvůli nedostatku pitné vody. Prameny pro léčivé účely zakoupila v roce 1710 

od města kněžna Eleonora Lobkowitz. Poté, co byly prameny v roce 1712 vyčištěny a 

upraveny k používání, započal dlouholetý rozvoj lázeňství. Léčivé účinky Bílinské 

kyselky potvrdil ve svém díle „Natturgeschichte der Biliner Sauerbrunnen in Böhmen“ 

z roku 1788 Franz Ambros Reuss, který působil v lobkovických lázních jako lékař. 

Věhlas léčivých pramenů se záhy dostal i za hranice a ve 2. pol. 18. století se kyselka 

rozvážela do Ruska, Anglie, Německa, ale i do dalekého Ria de Janeira v hliněných 

džbáncích zalitých voskem. V letech 1786–1790 byly založeny kolem pramenů sady, 

postavena hrnčírna a pec na výrobu džbánů. V roce 1855 byl zbudován rozsáhlý 

lázeňský park. Lázeňské budovy i stavba zřídelního závodu, které zůstaly dodnes, jsou 

dílem architekta Sablicka z let 1875–1900. Lesní kavárna sem byla přesunuta ze zemské 

jubilejní výstavy v Praze konané v roce 1891. Po politickém převratu v r. 1989 byl 

provoz lázní ukončen. Lázně s přilehlým lázeňským parkem a stáčírnou minerální vody 

byly v r. 1992 v restituci vydány Lobkowiczům. Následný prodej soukromé firmě pak 

znamenal pokračování provozu stáčírny minerální vody, ale uzavření lázní. 

  Výskyt minerálky je vázán na puklinové systémy v rulovém masivu 

proterozoického stáří (Hurník, 2001 – sborník), který zde v údolí vytvarovaném 

pravěkou Ohří a dnešní řekou Bílinou vystupuje na povrch. Puklinový systém je 

hlubinného založení a jeho vznik souvisí s třetihorní tektonikou oblasti a s vulkanickou 

činností. Voda, jejímž zdrojem jsou terasové a nivní štěrky řeky Bíliny a hlavně 

rozsáhlé povrchové povodí svahu vrchu Mnichovce,  proniká již miliony let do puklin  

rul a je vystavena opačnému proudu unikajícího CO2. Tento plyn se ve vodě rozpouští, 

částečně ji disociuje a vytváří z ní slabou kyselinu, která rozpouští živce a slídové 

minerály v rule.  Za vysoké koncentrace CO2 a neustálého tlaku vodního sloupce se 

z rozpouštěných minerálů uvolňují do vodního roztoku různé ionty, především alkalické 

kovy (Na
+
, K

+
) a kovy alkalických zemin (Ca

2+
, Mg

2+
), ale také řada dalších prvků a 

iontů (Cl
-
, F

-
, SO4

2-
, Li, Al, Fe). Bílinská kyselka patří mezi přírodní, alkalické, 



36 
 

hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací minerálních látek (5–7 g/l) a 

volného CO2, který dodává nápoji přirozenou perlivost. Teplota vyvěrající vody je mezi 

17–20 °C. Dlouhodobé využívání povrchového pramenu kyselky snížilo její hladinu 

natolik, že musí být dnes čerpána z hloubky ze zdroje BJ 6 – vrtu hlubokého 190,6 m, 

který se nachází jižně od hlavní budovy lázní a do stáčírny je čerpán podzemním 

potrubím. Aby byla dlouhodobě udržena stálá hladina minerálky a nedocházelo k jejímu 

mísení se znečištěnými  povrchovými vodami (hlavně vodami z řeky Bíliny) je její 

současné čerpání omezeno limitem 35 litrů za minutu tedy téměř 18 milionů litrů za rok. 

 Mezi blahodárné účinky Bílinské kyselky patří: neutralizace žaludeční kyseliny, 

mukolytický účinek, protizánětlivý účinek, sekundární stimulace žaludeční sekrece, 

protektivní účinek na slinivku břišní, zvýšení tlumivého účinku moče na tvorbu 

oxalátových konkrementů, ovlivnění matabolismu kyseliny močové. Pomocí Bílinské 

kyselky se léčí onemocnění dýchacích orgánů, zánětlivá onemocnění horních a dolních 

cest dýchacích, choroby žaludku a tenkého střeva, střevní divertikulózy, chronické 

záněty slinivky břišní, nemoci ledvin a močového měchýře, působí jako prevence 

tvorby urátových a oxalátových kamenů, léčí žlučníkové a střevní dyspepsie, poruchy 

metabolismu kyseliny močové (dna) a pomáhá při podpůrném léčení recidivující 

vředové choroby (zdroj: http://bilinskakyselka.cz). 

4.3 Botanika 

 Lázeňský park, dnes většinou zanedbaný je evidovaný jako významný krajinný 

prvek. Původně pojatý v anglickém stylu s přechody do běžného hospodářského lesa je 

dnes zajímavý především z dendrologického hlediska. Na rozdíl od lesů a městské 

zástavby se zde zachovaly i stromy starší jak 100 let. Z popisu dřevin v parku (Boršiová 

& Mach, 2008) provedeného Bílinskou přírodovědnou společností, vychází většina níže 

uvedených faktů. Uvedená literatura také jednotlivé dřeviny lokalizuje na leteckých 

snímcích. Lázeňský park, jehož založení se datuje rokem 1855 Václavem Skalníkem 

(1776–1861) v tehdejší době uznávaným botanikem a dendrologem, členem Botanické 

společnosti v Řezně (Regensburg), který zakládal i další lázeňské parky v Čechách. 

  Hlavní přístupová cesta z centra města Bíliny k lázeňskému areálu Kyselskou 

ulicí je lemována kombinovanou alejí z jírovců maďalů a lip srdčitých. Jírovce však 

budou vzhledem ke svému nedobrému stavu, na kterém se podílí stáří a neblahý vliv 
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klíněnky jírovcové po dlouhých letech nahrazeny třešní pilovitou (Prunus serrulata) 

tzv. sakurou.  

 V okolí hlavní lázeňské budovy se nachází jedlovec kanadský (Tsuga 

canadensis), 100 let stará borovice vejmutovka (Pinus strobus). V těsném sousedství 

nalezneme jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), primitivní nahosemennou dřevinu, která 

se na naší planetě vyskytuje plných 200 milionů let, jediný exemplář v Bílině. Strom, 

který byl pravděpodobně zasazen s dostavbou hlavní lázeňské budovy, je liliovník 

tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Liliovník tulipánokvětý pochází ze Severní 

Ameriky, kde dorůstá výšky 30 m. Stromu se vpravo od lázeňské budovy viditelně daří, 

jelikož dorostl do výšky 20 m a pravidelně kvete a plodí. To, že byl tento liliovník 

vyhlášen v roce 2006 státem chráněným památným stromem, jen podtrhuje jeho 

význam z hlediska stáří, exotického původu a botanického zařazení k primitivním 

krytosemenným rostlinám magnoliovitým. Významným stromem vlevo od hlavní 

lázeňské budovy je nízký rozložitý strom zasazený pravděpodobně někdy v první 

polovině 20. století javor dlanitolistý (Acer palmatum), jejímž přirozeným domovem je 

Japonsko. V parčíku s vodotryskem a pramenem (příloha, foto č. 4), z něhož se kdysi 

odebírala minerální voda za hlavní lázeňskou budovou, je možné obdivovat mohutnou 

lípu velkolistou (Tilia platyphylos). Nachází se zde také několik exemplářů zeravu 

řasnatého neboli obrovského (Thuja plicata ´Zebrina´), které patří jako kultivary 

´Zebrina´ v Čechách k těm nejstarším, více jak 100 let starým. Blahodárný stín v letním 

období poskytuje hustě rostlý tis červený (Taxus bacata). V malém parčíku zvaném 

růžový vedle budovy inhalatoria najdeme v Bílině ojedinělou skupinku tří douglasek 

tisolistých (Pseudotsuga menziesii) a jedli ojíněnou (Abies concolor), jejichž stáří 

se odhaduje na 40–50 let. V okolí lesní kavárny je možné se obdivovat krásně rostlému, 

mohutnému buku lesnímu (Fagus sylvatica ´Pendula´) v převislé variantě. Strom ční 

do výšky 23 m, šířka koruny je 25 m a obvod kmene má 190 cm. Roste zde také 

kaštanovník setý (Castanea sativa), který pravidelně kvete a plodí. Jeho jedlá semena 

však nejsou dostatečně vyvinuta. S kaštanovníkem jsme se mohli na Bílinsku setkat i 

v třetihorách, což nám dokládají nálezy listů a dřeva v usazeninách z této doby. Jedním 

z nejstarších stromů v Bílině bude jeden ze tří exemplářů dubu červeného (Quercus 

rubra), který je původem ze Severní Ameriky a v blízkosti lesní kavárny byl 

pravděpodobně zasazen v době jejího přesunu ze Zemské výstavy v Praze v roce 1892. 

Jižně od lesní kavárny roste mohutný jilm vaz (Ulmus laevis). V části parku zvaném 
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„osmička“ zapadá v okolním porostu jerlín japonský (Sophora japopnica). Vzácným 

kultivarem jinak běžného stromu na „osmičce“ je javor mléč (Acer platanoides 

´Cucullatum´). Od původního javoru se výrazně odlišuje svým tvarem listů, který není 

ostře pětilaločnatý, ale má vějířovitý tvar s nevelkými dvanácti laloky. V zimě 

k nerozeznání od běžného jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) zde roste jeho kultivar 

´Diversifolia´. Najdeme zde i v ČR málo rozšířený javor velkolistý (Acer 

macrophyllum), jehož listy mohou dorůst až 60 cm. V dalších částech lázeňského 

areálu je možné vidět topol šedý (Populus x canescens), který je nalézán i v třetihorních 

usazeninách, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dub letní (Quercus robur). 

 V podrostu stromů můžeme nalézt i mnoho zajímavých bylin jako např.: čemeřice 

černá (Helleborus niger), kokořík vonný (Polygonatum doratum);(příloha, foto č. 6), 

dymnivka dutá (Corydalis cava), kozlík lékařský (Valeriana officinalis), okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium), ze Sibiře invazivní netýkavka malokvětá (Impatiens 

parviflora). Zajímavostí je také výskyt čemeřice černé na stráni na konci jírovcové aleje 

pod areálem minigolfu. Z keřů zde běžně roste naopak bez černý (Sambucus nigra), 

brslen evropský (Euonymus europaeus).  

 Podél řeky Bíliny se žlutí sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), 

orsej jarní (Ficaria verna), smetánka lékařská (Taraxacum officinale). Dále zde roste 

například kostival lékařský (Symphytum officinale). 

 Lázeňský park je z centra města vzdálen přibližně 1,5 km a cesta trvající 20 minut 

vede po asfaltové komunikaci. V celém lázeňské parku jsou cesty asfaltové nebo 

vysypány štěrkem. Lokalita je přístupná po celý rok. Vzhledem k doporučovaným 

objektům ke studiu v této lokalitě je nejlepším ročním obdobím pro návštěvu konec léta 

a podzim, kdy je také možné s dětmi opravit a rozvěsit ptačí budky a krmítka (příloha, 

foto č. 5). 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 800 m, 10 minut chůze 

ZŠ Aléská – 1 000 m, 15 minut chůze  

ZŠ Lidická – 600 m, 8 minut chůze 

ZŠ praktická – 800 m, 10 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 2 300 m, 30 minut chůze 
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5. Povrchový lom Bílina 

5.1 Vymezení lokality 

  Lom Bílina (obr. č. 10) se nachází severozápadně od města Bíliny. Nejbližší okraj 

lomu je od centra města Bíliny vzdálen přibližně 1,3 km a správní a hospodářské 

budovy prakticky navazují na městskou zástavbu. Lom Bílina (příloha, foto č. 7) je 

součástí mostecké pánve (dříve severočeské hnědouhelné pánve). 

 

Obr. č. 10 Lom Bílina (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 
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5.2 Geologie 

 Podobně, jako je tomu v případě výše popsané mostecké pánve, tvoří nejhlubší 

a nejstarší podloží uhelného ložiska odspodu ortoruly až žuly svrchního proterozoika. 

V severní polovině ložiska jsou proterozoické jednotky proraženy a překryty tělesem 

teplického ryolitu karbonského stáří. Obě tyto jednotky víceméně souvisle pokrývají 

ve vrstvě až 150 m mocné mořské slínovce a pískovce křídového stáří, především 

středního a svrchního turonu (jizerského a teplického souvrství). V severozápadní části 

ložiska byly křídové sedimenty erodovány patrně v oligocénu. Nesouvislý pokryv až 

80 m mocný vytvářejí na křídových horninách produkty oligocenního vulkanizmu 

ve značném stupni postižení subtropickým zvětráváním, řazené ke střezovskému 

souvrství (Domácí, 1977). Jedná se většinou o tefrity, bazanity, fonolity v podobě 

lávových proudů, lakolitů, výplní přívodních kanálů a žil a jejich tufy případně tufity 

v podobě více či méně nesouvislých vrstev. Zejména elevace erozních zbytků 

oligocenních sopečných těles v podloží výrazně ovlivňují stávající reliéf sloje, 

samozřejmě spolu s tektonickými poruchami. Nejvýraznější je tzv. elevace Albert 

v jižní části ložiska, tvořená znělcovou výplní centra rozsáhlé diatremy. Lokálně 

ovlivňují kvalitu a mocnost sloje zejména v její spodní části elipsovité uzavřené 

deprese, často prokázané maarové struktury. Větráním vulkanických a křídových hornin 

v oligocénu a posléze i ve spodním miocénu vznikly až několik desítek metrů mocné 

vrstvy svahových jílovcových drob, jílů a tufitů, s nimiž se během spodního miocénu 

počala prolínat sedimentace říční. Produktem tohoto režimu sedimentace jsou jílovcové 

droby, písky a jílovce duchcovských vrstev (Malkovský 1985, Zíma & Mach, 1999). 

 Vlastní ložisko je tvořeno souvislou slojí tvořenou hnědým uhlím (příloha, foto 

č. 8) ve stadiu přeměny (metamorfózy) na hranici orto – a metafáze prouhelnění 

(Havlena, 1963) jež je z hlediska nejnovějších klasifikací řazeno na hranici mezi lignity 

a „subbituminous coal“ („skoro černé“), (OSN, 1998). Do tohoto ranku je uhlí řazeno 

díky poměrně vysokému stavu prouhelnění, který se projevuje relativně nízkým 

obsahem vody (Wtr = 28 %), vysokým obsahem uhlíku v hořlavině (Cdaf = 71 %) a 

relativně vysokým koeficientem odraznosti (R0 = 0.4). Z hlediska obsahu popela 

poskytuje uhelná sloj širokou plejádu petrografických typů od čistého jílu po velmi čisté 

uhlí s obsahem popela pod 3 %. Sloj je několika výraznými vrstvičkami jílu vertikálně 

rozdělena na 3 lávky s převažujícím charakterem suroviny. Spodní lávka je tvořena 

střídáním decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu a jílovitého uhlí v celkové mocnosti 
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od 5 do 20 m. Maximálních mocností lávka dosahuje ve střední části ložiska. V severní 

části ložiska je tato lávka od sloje odštěpena a oddělena mocnou vrstvou jílů a bývá 

proto někdy označována za tzv. spodní sloj. Střední lávka je tvořena převážně 

monotónními vrstvami uhlí xyliticko-detritického v celkové mocnosti až 20 m 

oddělenými třemi různě výraznými proplástky. Svrchní lávka o mocnosti do 4 m není 

rozšířena na ložisku souvisle a má také proměnlivé složení (Zíma & Mach, 1999). 

 Nadloží ložiska tvoří hlavně sedimenty bílinské delty (holešické vrstvy) 

o mocnostech až 150 m. Z hlediska architektonické skladby (Rajchl & Uličný, 1999) je 

těleso bílinské delty tvořeno složitým komplexem vrstev jezerních a prodeltových jílů 

střídajících se s plošně lalokovitými dílčími deltovými tělesy, často synsedimentárně 

deformovanými a pruhy písčitých výplní pravěkých koryt doprovázenými pásy jemných 

povodňových usazenin. Z petrologického hlediska se jedná o souvislou škálu 

klastických hornin od jílů přes silně prachovité jíly, písčité jíly, a písky až po štěrky. 

Vzácností nejsou ani jejich diageneticky zpevněné varianty v podobě jílovců, 

prachovců, pískovců a sideritovců (pelokarbonátů). Jílovitá složka je tvořena illitem, 

kaolinitem a fyzikálním jílem (křemenné částečky), prachovitá složka křemennými 

prachovými zrnky. Diageneticky zpevněné polohy se vyskytují v celém profilu 

deltových sedimentů, zvýšená koncentrace je však zřetelná v oblastech do 50–70 m 

nad hlavou uhelné sloje. Diageneticky zpevněné horniny obsahují  různé množství 

cementujícího materiálu (u jílovců a pelokarbonátů je to siderit nebo ankerit, u pískovců 

dolomit). U některých pelokarbonátových konkrecí obsah sideritu překračuje 80 %. 

Libkovické vrstvy uložené na sedimentech bílinské delty jsou tvořeny jíly, místy 

zpevněnými na sideritické jílovce až pelokarbonáty. Na rozdíl od jemných sedimentů 

deltových jednou z jílových složek je mimo jiné i minerál montmorillonit (Malkovský 

et al., 1985). Zhruba v mocnosti 20 m od povrchu jsou libkovické prachovité jíly 

postiženy intenzivním větráním, které silně ovlivnilo jejich soudržnost a vytvořilo 

z nich nestabilní rozpadavou a lepivou zeminu. V severní části dolu mocnost 

libkovických vrstev dosahuje více jak 100 m. Kvartérní sedimenty tvoří štěrkopísky 

v mocnostech od 0 do 8 m a vrstva ornice do 1 m. 

 Oblast lomu je díky pestré geologické stavbě nalezištěm mnoha minerálů. Fosilní 

pryskyřice tzv. duxit se našla na prouhelněných prokřemenělých kmenech stromů. 

V oblasti tektonické poruchy bílinského zlomu se vyskytuje markazit. Vzácně je možné 

najít organické minerály whewellit a hartit. V bývalých lomech keramických jílů 
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se našly až 20 cm krystaly sádrovce. Na vypálených jílech z lomu Bílina byly objeveny 

submikroskopické šupinky stříbra v síře. Síru v podobě jehlicovitých a kostrovitých 

krystalů najdeme především na požářištích, kde se vyskytuje i arsensíra. Působením 

sirných bakterií vznikl pyrit. Sulfidické koule tzv. bílinské koule, horniny a další 

minerály jsou popsány v knize Minerály severočeské hnědouhelné pánve od Zdeňka 

Dvořáka (Dvořák et al., 2012). 

5.3 Paleontologie  

 Fosilie, které dnes na území mostecké pánve nacházíme, jsou důkazem života 

v oblasti nálezu, ale i mimo ni a to v případě, že sem byl materiál přinesen řekou. 

Z fosilních typů zde nacházíme fosilní stopy po činnosti organizmů, otisky a zbytky těl 

a fosilní chemické látky, které jsou rozptýleny v horninách (Kvaček et al., 2004). 

 V období staršího miocénu se na území dnešního povrchového lomu Bílina 

zpočátku nacházelo rašeliniště, které bylo převážně slatinného typu, tzn. vždy 

dostatečně zavodněné a zásobované vláhou spodní vody. V okolí rašeliniště patřilo 

nejvyšší stromové patro velikánu patisovci (Glyptostrobus europaeus) a pasekvoji 

(Quasisequoia couttsiae). Tisovec (Taxodium dubium) tvořil nejvyšší stromové patro 

v méně zavodněné oblasti. V nižším stromovém patře se nacházely opadavé listnaté 

dřeviny jako např. tupela (Nyssa haidingeri).  

 Na místech s volnou hladinou vody rostly vysoké zázvorovníky 

(Spirematospermum wetzleri), kapradiny (Pronephrium stiriacum, Blechnum dentatum), 

popínavé rotangové palmy (Calamus daemonorops) a na hladině se vyskytovaly 

nepukalky (Salvinia reussi) a řezany (Stratiotes kaltennordheimensis). Tůňky lemovaly 

rákosiny (poaceae). Mimo močál rostly vrby (např. Salix varians), olše (několik druhů 

např. Alnus julianiformis), javory (několik druhů např. Acer tricuspidatum), jasany 

(např. Fraxinus bilinica), jilmy (Ulmus piramidalis), nižší palmy rodu sabal (Sabal 

lamanonis) a lípovitá kraigie (Craigia bronii).  

 V prostoru lomu o šířce 4 km a hloubce 200 m se podařilo nalézt a určit fosilie 

více jak 100 druhů třetihorních rostlin. Fosilie se zde nalézají ve formě zuhelnatělých 

listů, otisků rostlin na deskách jílu, exempláře fosilních květů, semen, plodů, celých 

plodenství a větviček (Kvaček et al., 2004) stejně jako v celé mostecké pánvi (Kvaček 

& Teodoridis, 2007; Teodoridis & Kvaček, 2006). Pozitivním faktem je to, že řada 
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z běžnějších fosílií je na lomu Bílina stále nalezitelná, takže při exkurzi na lomu Bílina 

je možno vyzkoušet sbírání zkamenělin v praxi (příloha, foto č. 9). 

5.4 Historie těžby 

 Počátky průmyslové těžby hnědého uhlí spadají do 2. poloviny 18. století, kdy 

bylo v r. 1750 otevřeno ložisko hnědého uhlí u Chudeřic (později důl Rudiay II) a 

v r. 1751 začala těžba u starého bílinského nádraží (Carolina později Rudiay I). Uvádí 

se, že v r. 1755 se zde vytěžilo 464 věder ročně (1 vědro = 60–65 kg uhlí). Kolem roku 

1790 už to ale bylo 62–69 tis. věder za rok. Mimo tyto odborně vedené štoly však 

docházelo i k dobývání uhlí z mělkých šachtic a povrchových odkrývek s nepatrnou 

těžbou a krátkou životností. Tato díla se brzy zavalovala a zatápěla vodou, čímž se 

pouze pustošila zemědělská půda a většina zásob uhlí zůstávala pod zemí. Velkým 

problémem také byly důlní požáry. Na počátku 19. století vytěžily Lobkovicovy 

bílinské doly 6 450 tun uhlí, což bylo nejvíce v tehdejším litoměřickém kraji. Hlubinné 

dobývání započalo ve 2. polovině 19. století, kdy byly otevřeny hlubinné doly Emerán 

(1860–1941), Patria, Amalia, Francisci, Rudiay a další. Poslední hlubinný důl Mír 

se nacházel v Břežánkách a od roku 1927 do roku 1974 změnil několikrát své jméno 

(původně President Masaryk, Konrad Henlein, Stalingrad). Lomové dobývání započalo 

po I. světové válce kdy byl v Bílině otevřen v roce 1939 důl Rudiay, který byl v roce 

1947 přejmenován na Maxim Gorkij. V roce 1964 vzniká na Bílinsku národní podnik 

Doly Julia Fučíka se závody M. Gorkij, A. Jirásek, J. Fučík, Dukla a Pokrok, který 

spadal pod Severočeské hnědouhelné doly (SHD), koncern Most. Po roce 1989 zůstává 

Bílinský důl jako jediný činný lom v bílinské oblasti a stává se součástí 

a. s. Severočeské doly Chomutov (Luxa et al., 1997). V roce 2011 vytěžil důl Bílina 

přes 10 miliónů tun uhlí při cca 53 mil. m
3
 odklizu nadložních zemin (zdroj: 

www.sdas.cz). 

 Nutno říci, že lom Bílina je dnes z dlouhodobého historického hlediska v poslední 

fázi existence. V r. 2035 (Zelený, 1999) nebo po možné úpravě územně ekologických 

limitů v r. 2050 bude těžba ukončena. Proto již dnes existují plány, jak zrekultivovat 

největší středoevropský důl. Jáma by měla být zaplavena podzemní i povrchovou vodou 

dříve odkloněných toků za vzniku vodní nádrže Maxim o rozloze 1 050 ha a hloubce až 

150 m, která by měla sloužit k rekreaci obyvatelstva (Zelený, 1999). 
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 Do výchozího bodu k návštěvě této lokality, který je z centra města Bíliny vzdálen 

2 km se dostaneme po vyasfaltovaných chodnících města. Přístup na tuto lokalitu je 

podmíněn dohodou s vedením Dolů Bílina. Lokalitu je možné navštívit pod vedením 

určeného pracovníka Dolů Bílina a to jen v letních měsících. Pro přístup na lokalitu je 

třeba dbát zvýšené opatrnosti a je nutné chránit se ochrannými prostředky (helma) a 

v neposlední řadě dodržovat veškerá povinná nařízení a pravidla pro pohyb a chování 

na lokalitě. Oděv i obuv je třeba volit pracovní. Po předchozí domluvě je možné 

požádat o fundovaný výklad některého pracovníka Dolů Bílina k samotnému lomu, 

dobývání uhlí i k rekultivacím. Na lokalitě je možnost vidět při práci velkorýpadla i 

zakladače a na bezpečném místě přímo v lomu je možné provádět sběr fosilií. 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 1 600m, 20 minut chůze 

ZŠ Aléská – 2 700 m, 40 minut chůze 

ZŠ Lidická – 1 700m, 20 minut chůze 

ZŠ praktická – 2 500 m, 35 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 2 500m, 35 minut chůze  
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6. Údolí Bezovka 

6.1 Vymezení lokality  

 Údolí Bezovka (obr. č. 11) je zbytkem původního údolí Lukovského potoka. 

Začíná v Litoměřické ulici v Bílině a pokračuje východním směrem cca 1 km až 

do místa, kde je přehrazeno Radovesickou výsypkou. Svahy údolí jsou také nazývány 

„pohádkovým lesem“. Lokalita nebyla dosud systematicky popsána (příloha, foto č. 10). 

 
Obr. č. 11 Údolí Bezovka (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 

6.2 Geologie 

 Geologická stavba údolí je definována specifickým podložím, tvořeným výhradně 

svrchno-proterozoickými rulami obnaženými erozní akumulační činností Lukovského 

potoka během kvartéru (čtvrtohor). Ruly tvoří prudké svahy údolí většinou porostlé 

lesem, štěrkové a hlinité sedimenty potoka tvoří ploché dno kaňonovitého údolí, 

využívané k  rybníkářství. Suťové spodní části svahů jsou využity k výstavbě rodinných 

domů. Na začátku údolí (lokalita Hradiště) je zajímavostí nevelký výchoz třetihorní žíly 

silně přeměněné čedičové horniny, známý výskytem pozoruhodné modifikace minerálu 

kaolinitu zvané anauxit a pseudomorfózami jílových minerálů (cimolit; příloha, foto 
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č. 11); po augitu (Svejkovský et al., 2012). Další geologickou zajímavostí údolí je jeho 

závěr směrem proti proudu potoka. Ten je tvořen svahem Radovesické výsypky 

navršené zde v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. 

6.3 Botanika  

 Svažitý terén údolí Bezovky má charakter dubohabřin. Na jižním svahu je údolí 

na počátku Horské ulice porostlé pásmem buku lesního (Fagus sylvatica) a borovicí 

černou (Pinus nigra), na který navazuje listnatý les s dubem letním (Quercus robur), 

habrem obecným (Carpinus betulus). Uprostřed je mladý dřevnatý porost na místě 

polomu smrkového porostu, kde najdeme modřínovou výsadbu společně s břízou 

bělokorou (Betula pendula) a náletové dřeviny. V zadní části roste především habr 

obecný (Carpinus betulus), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a podél potoka pak vrba jíva 

(Salix caprea). V lese najdeme kapradiny, mechy, lišejníky a choroše. Na jižním svahu 

je ve spodní části vybudována naučná stromová stezka zaměřená na vývoj naší země 

od pravěku po novověk. Vrchní část naučné stezky se pak orientuje na české výtvarné 

umění. Obě stezky vyúsťují na konci údolí do otevřené krajiny Radovesické výsypky, 

kde roste mladá olše lepkavá (Alnus glutinosa), modřín opadavý (Larix decidua) a 

z keřů svída krvavá (Cornus sanguinea), hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) a 

hloh obecný (Crataegus oxyacantha). Podél cest přímo v údolí roste jetel ladní 

(Trifolium campestre), kostival lékařský (Symphytum Officinale L.), rozrazil rozekvítek 

(Veronica chamaedrys), mochna husí (Potentilla anserina), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), jetel luční (Trifolium pratense) a plazivý (Trifolium repens) a další. 

 Cesta severním svahem směrem od Radovesické výsypky zpět do města začíná 

pohádkovým lesem s vyřezanými dřevěnými postavičkami v porostu borovice černé 

(Pinus nigra). Na prosluněném severním svahu je také možné nalézt zbytky rulových 

teras bývalých vinic ze 13. a 14. století. Dnes jsou tyto terasy porostlé dubem letním 

(Quercus robur). Cesta končí na suchých travnatých svazích nad sídlištěm 

Za Chlumem. V přední části je pak úpatí údolí zastavěno rodinnými domy a svahy jsou 

využívány jako zahrady.  

 Z bylin na svahu údolí roste konvalinka vonná (Convallaria majalis), mochna 

stříbrná (Potentilla argentea), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), violka 
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vonná (Viola odorata) jaterník podléška, jestřábník Lachenalův (hieracium lachenalii) a 

mnoho dalších.  

6.4 Voda v krajině 

 Údolí Bezovka je rekreačním a odpočinkovým prostorem nejen díky lesnímu 

porostu, ale i díky vodnímu toku a umělým nádržím, které tento prostor obohacují 

z hlediska biologického, kulturního, zdravotního, estetického i hospodářského. Hlavní 

funkcí těchto vodních ploch je však především zlepšování mikroklimatu města. 

Do vodní nádrže Bezovka v zadní části údolí přitéká voda z podloží Radovesické 

výsypky, pod kterou byla vybudována gravitační odvodňovací štola ústící do zbytku 

původního koryta Lukovského potoka. Tato nádrž slouží především k zachycení a 

sedimentaci jílových částic přicházejících z podloží výsypky. Horní část Lukovského 

potoka byla při budování výsypky přeložena do potoka Mukovského, který se vlévá 

do Syčivky. Změna přirozeného režimu některých toků byla provedena kvůli potřebě 

odvodnit Radovesickou výsypku. Lukovský potok je pak od ústí do města zakryt a jeho 

vodu můžeme spatřit až těsně před místem než se jako pravostranný přítok vlije do řeky 

Bíliny. V rámci revitalizace povodí Lukovského potoka byly v údolí obnoveny dva 

rybníky – Dřínecký a Radovesický s celkovou plochou 1,01 ha (Územní plán města 

Bílina, 2012). Dřínecký rybník byl pojmenován podle obce Dřínek, která musela 

ustoupit budované Radovesické výsypce. Obec Dřínek dostala své jméno 

pravděpodobně podle dřínu obecného (také svídy), který roste na vápně. Tuto 

domněnku podtrhuje fakt, že obec byla známa pěstováním ovoce, lískových a vlašských 

ořechů k prodeji. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se zde zpracovávaly i plody dřínu 

obecného do kompotů, na džemy a sirupy s vysokým obsahem vitamínu C (Bolliger, 

1998).  

 Chovný Radovesický rybník je plný kaprů, amurů, tolstolobiků, štik, candátů, 

cejnů, plotic a perlínů (Pilař, 2012). Rybářům slouží i rybník Dřínecký a Bezovka. Ve 

vhodném období je možné na rybnících vidět lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans), 

rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) a rdest vzplývavý (Potamogeton natans). 

U Dříneckého rybníku roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus; příloha, foto č. 12). Rákos 

obecný (Phragmites australis) se rozšířil i u rybníku Bezovka. 
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 Údolí Bezovka je z centra města dosažitelná do 15 minut po městských 

chodnících. Výchozím bodem je konec Horské ulice u výchozu třetihorní žíly 

přeměněné čedičové horniny s výskytem minerálu cimolitu. Na svazích údolí jsou 

upravené hliněné cesty, centrem údolí vede asfaltová silnice. Na březích rybníků je 

cesta vysypána jemným štěrkem  Lokalita je vhodná k pozorování a výuce po celý rok. 

Je velmi lehce dostupná. K cestě do údolí není nutná žádná zvláštní výbava a vzhledem 

k bezpečnosti je to jedna z nejbezpečnějších lokalit. Zvýšenou pozornost je třeba dbát 

jen na cestách ve strmém svahu a u volných hladin rybníků. 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 1 100m, 15 minut chůze 

ZŠ Aléská – 1 500m, 20 minut chůze  

ZŠ Lidická – 1 300m, 20 minut chůze 

ZŠ praktická – 1 300m, 20 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 700 m, 10 minut chůze  



49 
 

7. Radovesická výsypka – změněná tvář krajiny 

7.1 Vymezení lokality 

 Radovesická výsypka se nachází východně od města Bíliny na území zaniklých 

obcí (Vaněk, 2007a) Radovesice, Hetov a Dřínek (obr. č. 12 a obr. č. 13). 

 

Obr. č. 12 Radovesická výsypka v květnu 2007 (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 

 

Obr. č. 13 Radovesická výsypka v červnu 2010 (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 
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7.2 Geologie  

 Radovesickou výsypku (příloha, foto č. 13) tvoří třetihorní nadložní zeminy 

z dolu Bílina. Historie budování výsypky započala rokem 1966 zpracováním projektu 

(Mach & Vaněk, 2007). Za období od roku 1974 do r. 2003 bylo do širokého údolí 

potoka v okolí bývalých Radovesic přesunuto 680 milionů m
3
 písku a jílu z nadloží 

uhelné sloje na dole Bílina. V některých místech v původní ose údolí dosahuje mocnost 

výsypky až 125 m. Výsypka přehradila údolí a za tímto valem se hromadila část vody 

z původního povodí potoka. Odvedení vody z předpolí výsypky se muselo řešit 

vybudováním podzemní štoly. Ústí štoly (příloha, foto č. 14) se nachází ve východním 

svahu údolí. Štola je téměř 2 km dlouhá a je vyhloubena v podložních rulách (Dvořák et 

al., nepublikovaná dokumentace SD a.s.). Vody sbírané drenážemi do této štoly jsou 

dnes jedním zdrojem vody pro zbytek Lukovského potoka, který dříve tekl právě 

v ploše, kde je dnes výsypka. 

 Hluboko pod tělesem výsypky jsou uloženy svrchnokřídové vápnité usazeniny. 

Ve spodním turonu, kdy počala transgrese, se usazovaly organodetritické vápence a bílé 

křemité písky a pískovce v mocnosti 2–3 m. Ty jsou dnes řazeny k vrstvám 

bělohorským. Ve středním turonu se z vápnitých mořských sedimentů vytvořilo 30 m 

mocné souvrství slínů až slínovců jizerských vrstev, které od pevných jílovitých 

vápenců svrchního turonu vrstev teplických odděluje fosfátová koprolitová vrstva. 

Coniak – březenské vrstvy představuje zpevněné vápnité slínovce (10 m mocné zvonivé 

inoceramové opuky – pojmenovány dle stratigraficky vůdčí zkameněliny svrchní křídy 

– mlže rodu Inoceramus) a měkké zelenavě šedé slíny až slínovce o celkové mocnosti 

35 m (Dvořáková & Dvořák, 2010). Všechny tyto vrstvy byly předmětem zkoumání 

paleontologů počínaje F. A. Reussem a jeho synem A. E. Reussem, neboť jen díky 

nálezům fosilií si můžeme utvořit představu o složení tak vzdáleného ekosystému, jako 

bylo křídové šelfové moře s blízkou pobřežní zónou.  

 Ve třetihorách proniklo do dnešního prostoru Radovesické výsypky čedičové 

magma a vytvořilo žíly vulkanických čedičových hornin. Během těžby křídového 

slínovce pro meliorační účely byla část těchto často skrytých těles odkryta a došlo zde i 

k zajímavým nálezům minerálů (Svejkovský et al., 2012). V kvartéru docházelo 

především k mohutné erozi, denudaci a odnosu materiálu do moře a proto je toto období 
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v podloží výsypky zastoupeno sprašemi, sutěmi a aluviálními náplavami Lukovského 

potoka (Dvořáková & Dvořák, 2010). 

7.3 Rekultivace 

 Rekultivace znamená aktivní obnovu a tvorbu půdního fondu v oblasti 

devastované průmyslovou činností (Štýs & Helešicová, 1992). Do 60. let 20. století 

se rekultivace devastovaných pozemků po těžbě prováděla jednoduchým obnovením 

původního terénu a jeho obděláním. Náročnější technické úpravy se začaly provádět až 

koncem 80. let, kdy bylo třeba zrekultivovat nejen plošně malá území přímo zasažená 

těžbou, ale i rozsáhlé plochy výsypek (Luxa et al., 1997).  

 Rekultivační práce k dosažení ekologické rekonstrukce na Radovesické výsypce 

započaly v roce 1986 a vrcholí v současnosti. Předpokladem pro realizaci rekultivace 

na tak rozlehlém území v tomto případě 1 100 ha (Luxa et al., 1997), bylo provádět 

stavbu výsypky tak, aby tvarem, uložením zemin a vodními poměry byla připravena 

pro rekultivaci a nedocházelo k narušování stability výsypky.  

 Vzhledem k tomu, že půdní horizonty zpočátku zcela chybí a jejich vznik trvá 

velice dlouho (Zelený, 1999), bylo prvořadým úkolem selektivní odklizení úrodných 

zemin, které byly posléze umístěny na povrch výsypky. V případě Radovesické 

výsypky byly ve velkém odtěžovány i křídové horniny z podloží. Ty byly použity 

na základní půdní melioraci fytotoxické výsypkové zeminy v objemu 3 miliónů tun 

krychlových metrů. K obnovení vodního režimu pro budoucí živou složku výsypky bylo 

nutné provést hydromeliorační úpravy, které znormalizovaly mechanické, fyzikální a 

chemické vlastnosti substrátu, jehož nevyrovnanost je dána různorodostí materiálu 

pocházejících z různých vrstev. Hydrotechnické úpravy spočívaly v založení vodních 

toků po obvodu výsypky, několika záchytných a sedimentačních vodních nádrží, dále 

v technických úpravách svahů a ve  výstavbě komunikací (Štýs & Helešicová, 1992). 

Poslední biotechnickou částí rekultivace spočívající v oživení výsypky rostlinným 

pokryvem se završil rekultivační cyklus.  

 Nutno zmínit, že v nejvyšších polohách Radovesické výsypky byly ponechány 

dvě plochy k přirozené sukcesi (příloha, foto č. 15). I když je zřejmé, že vývoj na těchto 

plochách dříve či později dojde do stádia lesa, sukcesní plochy patří z biologického 
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hlediska k tomu nejhodnotnějšímu, co se na výsypce nachází. Biodiverzita je zde 

mnohem vyšší, než na sousedních plochách. Důvodem je obrovská pestrost stanovišť, 

substrátů, orientací svahů, míry zavodnění terénu. Ve srovnání s tím je uměle vytvořená 

rekultivace pouští. 

7.4 Botanika 

 Zemina na výsypce je zprvu bez mikroorganismů, semen, výtrusů i živočichů 

(Zelený, 1999). Primární, sekundární sukcesí a rekultivační činností člověka dochází 

během několika let k velmi výrazným změnám. 

 Pionýrskými rostlinami, které se na výsypku dostaly pomocí tzv. anemochorie, 

endozoochorie, popřípadě hydrochorie, byly podběl obecný (Tussilago farfara), vrbka 

úzkolistá (Chamerion angustifolium). Z dřevin je to bez černý (Sambucus nigra). 

Později se objevují starček lepkavý (Senecio viscosus), lebeda lesklá (Atriplex 

sagittata), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia) a další především jednoleté druhy. 

Z vytrvalých druhů se objevily mezi prvními srha laločnatá (Dactylis glomerata), třtina 

křovištní (Calamagrostis epigejos), bodlák obecný (Carduus acanthoides), pcháč rolní 

(Cirsium arvense). Prvotní společenstvo však bylo po několika letech nahrazeno jiným, 

kde převládal pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), komonice bílá (Melilotus alba) a 

lékařská (Melilotus officinalis), orobinec širolistý (Typha latifolia), rákos obecný 

(Phragmites australis), sítina článkovaná (Juncus articulatus). Po dvacátém roce 

sukcese, se může z dřevin uplatnit bříza bělokorá (Betula pendula) či ostružiník sivý 

(Rubus caesius).  

 K primární a sekundární sukcesi pak člověk přispěl směsky trav a jetelovin, které 

jsou důležité pro obnovu půdní struktury a stabilizaci povrchu. Stromy se sázely 

ve svažitých úsecích v druhové skladbě běžné pro okolní území (autochtonní). 

Výjimkou byla výsadba prováděná již v 80. letech minulého století, kdy byly 

vysazovány některé introdukované jehličnaté dřeviny se zvýšenou odolností proti 

exhalacím. Mezi běžně vysazované původní druhy patří lípa srdčitá (Tilia cordata), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol černý (Populus nigra), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), habr obecný (Carpinus betulus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a borovice 

lesní (Pinus sylvestris). K introdukovaným druhům patří smrk pichlavý (Picea pungens) 

a modřín opadavý (Larix decidua). 
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 Lokalita Radovesické výsypky je velmi rozlehlou lokalitou, dnes již zcela 

přístupnou. Vhodné výchozí body na Radovesickou výsypku jsou dva a to konec údolí 

Bezovky a severovýchodní okraj sídliště Za Chlumem. První výchozí bod – štola, která 

přivádí vody ze spodních vrstev Radovesické výsypky je vzdálen od centra města Bíliny 

necelé 2 km a jeho dosažení je možné po 20 minutách chůze. Druhý výchozí bod – 

garáže u sídliště Za Chlumem je přibližně ve stejné vzdálenosti a i doba dosažení je 

stejná. Jen je třeba počítat s tím, že cesta vede po některých úzkých městských 

chodnících podél frekventovaných silnic. Lokalita je přístupná po celý rok, ale 

při nepřízni počasí je třeba počítat s rozbahněným terénem, i když je možné využít i 

panelové cesty položené při budování Radovesické výsypky a rekultivačních 

činnostech. Pro pochopení rozlehlosti této lokality, je lépe využít některého 

z vyhlídkových bodů v Bílině, jako je louka nad Fierlingerovou osadou („Výsluní“) 

na mosteckém předměstí nebo pohled z vrcholu Bořně. 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 2 500m, 35 minut chůze  

ZŠ Aléská – 2 700 m, 40 minut chůze 

ZŠ Lidická – 2 700 m, 40 minut chůze 

ZŠ praktická – 2 500m, 40 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 1 000m, 15 minut chůze (druhý výchozí bod Za Chlumem) 
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8. Zámecký park 

8.1 Vymezení lokality 

 Zámecký park se nachází na rulovém ostrohu (obr. č. 14) v centru města Bíliny 

v sousedství barokního zámku (příloha, foto č. 16), který stojí na místě bývalého 

kamenného hradu z 1. pol. 13. století. V místě dnešního zámeckého parku bývalo 

rozsáhlé raně středověké hradiště – správní centrum přemyslovského státu (Pažourek, 

2012).  

 

Obr. č. 14 Zámecký park (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 
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8.2 Geologie 

 Geologická stavba podloží zámeckého parku vznikla činností řeky Bíliny (Ohře) a 

jejích dvou přítoků (Lukovského potoka a Syčivky) a to jak její erozní, tak akumulační 

činností. Během postupného snižování erozní báze během kvartéru (čtvrtohor) 

se všechny toky etapovitě zařezávaly. Na plošinách vznikajících během jednotlivých 

meziledových dob se pak akumulovaly říční sedimenty. Výsledkem eroze je samotný 

rulový ostroh mezi Lukovským potokem na severu, Syčivkou na jihu a řekou Bílinou 

na západě. V tomto prostoru byly erodovány všechny geologické útvary mladší než 

svrchní proterozoikum (rula). Během jedné fáze v nejmladších třetihorách (v pliocénu) 

a dvou kumulačních fází v dobách meziledových (staromindelská a mladogünzská 

terasa) se pak vytvořily několik metrů mocné vrstvy štěrkovitých nánosů (Kopecký et 

al., 1990 a 1991). Ruly vycházejí v přirozených i umělých skalních výchozech kolem 

celého ostrohu i na jeho plošině. Na nejnižší terase stojí zámek, samotná prostřední 

terasa se nachází na ploše parku a nejvyšší a tedy nejstarší terasa se již nachází 

nad samotným parkem směrem severovýchodním. Projevuje se nejlépe na povrchu –

valouny stabilních hornin lze sbírat přímo v cestě nebo na sousedních polích a v sadech. 

Strategická poloha ostrohu byla využívána od raného středověku, jako stavební plošina 

pro správní střediska oblasti. 

8.3 Botanika 

 Původně park anglického typu se vyznačuje značným stupněm zanedbání, a 

protože přímo navazuje na okolní lesní lokality (údolí Syčivky a údolí Bezovka) 

postupně se sem přesunula část divokých rostlin. Reliktem parku je především síť cest a 

staré dřeviny. Díky tomu, že park nebyl posledních 60 let prakticky udržován, dřeviny 

zde do značné míry rostou a umírají přirozeně jako v pralese. Dožívají se zde relativně 

vysokého věku, což je zřejmé i z jejich rozměrů. Nacházejí se zde bezkonkurenčně 

největší dřeviny na Bílinsku. Obvody jejich kmenů (příloha, foto č. 17) ve výšce 1,3 m 

nezřídka dosahují přes 3 m (Boršiová & Mach, 2008). Za zmínku stojí obrovské lípy 

srdčité (Tilia cordata) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jasany ztepilé (Fraxinus 

excelsior), trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia), duby letní (Quercus robur) a habry 

obecné (Carpinus betulus). Uprostřed parku roste skupina mohutných borovic černých 

(Pinus nigra), nedaleko bývalého valu slovanského hradiště na jeho severovýchodní 
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straně je také skupinka velkých jedlovců kanadských (Tsuga canadensis). Mnohé tyto 

staré stromy poskytují hnízdní příležitosti doupným ptákům. Z hlediska bylinné 

vegetace je park velmi podobný okolním lesům a je tudíž nejzajímavější na jaře, kdy 

zde kvetou orseje jarní (Ficaria verna), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky hajní 

(Anemone nemorosa) i sasanky pryskyřníkokvěté (Anemone ranunculoides). Bohužel 

východní polovinu parku ve velké míře pokrývá podrost náletového bezu černého 

(Sambucus nigra, L.). 

 Zámecký park je jednoznačně nejblíže položenou lokalitou k centru města Bíliny 

ze všech v práci popisovaných lokalit. První výchozí bod je vzdálen pouhých 300 m 

z centra v ulici Na hradišti na parkovišti u plavecké haly. Druhý výchozí bod je 

souhlasný s výchozím bodem do lokality Bezovka – konec Horské ulice. Do zámeckého 

parku vede asfaltová cesta a po parku je možné se pohybovat po vyšlapaných úzkých 

neudržovaných cestách. K dosažení této lokality není potřeba žádné zvláštní výbavy ani 

dobré fyzické kondice. Lokalita je pro výuku zcela bezpečná bez přístupu dopravy a 

větší možnosti jakéhokoli zranění. Lokalita je přístupná a vhodná k výuce (příloha, foto 

č. 18) především od jara, kdy je možné nacházet různé druhy bylin do podzimu, kdy je 

možné výuku zaměřit především na dřeviny. 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 550 m, 8 minut chůze 

ZŠ Aléská – 850 m, 15 minut chůze 

ZŠ Lidická – 750 m, 10 minut chůze 

ZŠ praktická – 600m, 8 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 1400m, 20 minut chůze 
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9. Bílina – město 

9.1 Vymezení lokality 

 Průmyslové město Bílina (obr. č. 15) se nachází na severozápadě Čech mezi 

Krušnými horami a Českým středohořím v údolí řeky Bíliny. Lokalitou Bílina – město 

je myšleno pouze historické centrum města spolu s přilehlými obytnými čtvrtěmi 

(příloha, foto č. 19). 

 

Obr. č. 15 Město Bílina (ortofotomapa, zdroj: OMG SD a.s.). 
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9.2 Dřeviny 

 Představení dřevin, které jsou popsány v knize Významné dřeviny města Bíliny 

od Jany Boršiové a Karla Macha, lze začít v centru města, kde v těsné blízkosti kostela 

sv. Petra a Pavla roste jilm vaz (Ulmus laevis). Tento strom je prvním památným státem 

chráněným stromem na území města. Další jilm se nachází při cestě na zámek. I přesto, 

že jilmy jsou v posledních letech často napadány houbovou chorobou (tzv. grafióza), 

jsou bílinské exempláře zdravé. Dřeviny rodu Ulmus byl hojně rozšířen na Bílinsku i 

v miocénu.  

  V městském parku u husitské bašty roste nejméně 100 let starý platan javorolistý 

(Platanus x acerifolia). I tento strom je navržen do seznamu státem chráněných 

památných stromů. Pro platan je typická jeho hladká šedohnědá kůra odlupující se 

ve velkých šupinách. Z domácích druhů v této oblasti je habr obecný (Carpinus 

betulus). Hojně roste habr i v údolí Bezovka. Fosilizované dřevo rodu Carpinus bylo 

nalezeno v třetihorních usazeninách mostecké pánve. 

 V nábřežní ulici v blízkosti Gymnázia zaujme svým dekorativním vzhledem asi 

40 let stará vrba „smuteční“ (Salix x sepulcralis). Mohutnost stromu je možné přičíst 

dobrému stanovišti v blízkosti řeky. 

 Na břehu řeky Bíliny podél silnice ve směru od Teplic se nachází nejdelší bílinské 

stromořadí, které je složeno převážně z javoru mléče (Acer platanoides), méně z javoru 

klenu (Acer pseudoplatanus) a několika exemplářů jírovce maďalu (Aesculus 

hippocastanum). Toto stromořadí bylo založeno během rekonstrukce silnice začátkem 

60. let 20. století. I když jsou javory proti exhalátům poměrně odolné, vedle rušné 

silnice a zimním solením pochopitelně trpí. 

 V blízkosti rušné silnice protínající město na dvě části roste u supermarketu hojně 

rozšířená dřevina v oblasti javor babyka (Acer campestre). Vzhledem k tomu, že javor 

babyka dorůstá 15–20 m jen na těch nejlepších stanovištích a v současné době se jako 

parkový strom příliš nevysazuje, je bílinský javor se svými 15 m výšky a stářím cca 60–

80 let vzácností. Na několik metrů vzdálené ploše se nachází malý hájek javoru 

stříbrného (Acer saccharinum), javorů (mléč, babyka) a lípami. Domovinou tohoto 

javoru jsou lužní lesy na východě Severní Ameriky. 
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 Mezi v Bílině rozšířené stromy patří lípa velkolistá (Tilia platyphylloss). Mohutný 

100 let starý solitérní exemplář se nachází v místě spojení Kyselské a Skleničkovy ulice 

v místě ještě před 35 lety fungující studny. Vedle budovy stáčírny na Kyselce roste 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který se díky svým velkým uhlově černým pupenům 

bezpečně pozná i v zimním období (Russell & Cutlerová, 2007) a pro svůj 297 cm 

velký obvod je to jeden z nejobjemnějších stromů v Bílině. 

 V parčíku naproti budovy ZŠ Lidická roste jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 

´Pendula´). Parčík byl původně hřbitovem u bývalého kostela Sv. Štěpána. Možná i 

z tohoto důvodu zde byl zasazen smuteční (převislý) kultivar jasanu ztepilého. 

 Jediný bílinský exemplář svítelu (jasanovec) latnatého (Koelreuteria paniculata) 

byl nalezen u vchodu do bývalé ZŠ na Teplickém předměstí. Svítel dorůstá obvykle 

do výšky 10 m. Ten bílinský je zatím 4,5 m vysoký, neboť byl pravděpodobně zasazen 

v době založení školy, tedy někdy až kolem r. 1964. Dalším zajímavým stromem, který 

v jarním období vítal bývalé žáky školy svým zápachem v době kvetení, je pajasan 

žláznatý (Ailanthus altissima), původem z Číny. Je to odolný druh vůči exhalacím a 

ve volné přírodě je schopen rychlého šíření pomocí výhonků z mohutné kořenové 

soustavy. 

 Na hranici ulice Čsl. armády a sídliště Za Chlumem rostou mladé cca 30 let staré 

lísky turecké (Corylus colurna), pocházející z horských lesů jihovýchodní Evropy a 

Malé Asie. V sídlišti se nacházejí ještě další exempláře, které jsou však značně poničené 

vandaly. 

 Obyvatelé sídliště na Pražském předměstí mohou být pyšní na dlouhé stromořadí 

třešně pilovité (Prunus serrulata), které se v prvním květnovém týdnu obsype velmi 

dekorativními květy (příloha, foto č. 21). Třešně pilovitá tzv. sakura však roste i 

v parčíku na Žižkově náměstí a v panelovém sídlišti na Teplickém předměstí. 

V blízkosti stromořadí třešně pilovité roste v ulici M. Alše exotická borovice ohebná 

(Pinus flexilis). Podlouhlé zralé šišky jsou značně lepivé kapkami pryskyřice obsahující 

jedlá semena uzavřená v tvrdém obalu. Další druh borovice – borovice těžká (Pinus 

ponderosa) nebo též žlutá (podle žlutých letorostů) je nenáročný, mrazuvzdorný a 

odolný vůči suchu. Oproti borovici černé (jehlice po dvou ve svazku) má ve svazku tři 

jehlice. Silné šupiny šišek jsou opatřeny tvrdým, ostrým hrotem (Russell & Cutlerová, 
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2007). Několik borovic těžkých bylo pro svou dekorativnost zasazeno koncem 70. let 

20. století v právě dokončeném sídlišti Pražské předměstí II v okolí Jižní ulice. 

 Tato lokalita je pro výuku vhodná především v pozdním létě a začátkem podzimu. 

Úskalí při výuce je rozlehlost lokality a při záměru projít celou lokalitu naráz také 

roztroušenost jednotlivých popisovaných exemplářů v lokalitě. Komplikace také může 

působit pohyb skupiny po městských frekventovaných komunikacích. Botanické 

objekty rozmístěné v blízkosti škol však dávají příležitost k jejich studování během 

krátkých časových úseků. V rámci např. Dne Země se děti mohou učit stromy 

v blízkosti svých škol sázet a následně se o ně starat (příloha, foto č. 20). 
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10. Diskuze 

 Protože cílem práce bylo hlavně ověření aktuálnosti a použitelnosti stávajících 

literárních zdrojů a jejich konfrontace se skutečnou praktickou využitelností lokalit 

pro terénní výuku přírodovědných oborů geologie a botaniky, diskutuje autorka 

především tento aspekt. Autorka všechny lokality osobně zná a opakovaně je během 

nejméně posledních deseti let navštěvovala, při čemž během posledních dvou let to bylo 

zejména s důrazem na ověřování literárních údajů, přístupnosti lokalit, fotodokumentaci 

a zjišťování nových možností, které z literatury nejsou zřejmé. Velkou inspirací autorce 

byla intenzivní vědecká a publikační činnost Bílinské přírodovědné společnosti o.s. a 

jejích členů (Jaroš 2008, Boršiová & Mach 2008, Dvořáková a Dvořák 2010, Mach a 

Dvořáková 2011, Mach a Závada 2011, Svejkovský et al. 2012) a publikace 

Severočeských dolů a.s. (Zelený 1999, Kvaček et al. 2004, Dvořák et al. 2010, Dvořák 

et al 2012). Pomohla navíc možnost přímé konzultace konkrétních faktů a možností 

přímo s členy Bílinské přírodovědné společnosti (často zároveň pracovníky SD, a.s.) – 

specialisty v jednotlivých oborech. Další literární zdroje (Kopecký et al. 1990 a 1991, 

Kvaček a Teodoridis 2007 a 2006, Rajchl a Uličný 1999 a 2000 atd.) se ukázaly jako 

obecnější a jejich aplikace na cíl autorčiny práce a na přímé využití pedagogickou 

veřejností se ukázaly omezené dílem jejich příliš vysokou odborností vzhledem 

ke sledované cílové skupině (žactvo ZŠ a SŠ), dílem příčinami jazykového rázu (většina 

běžných pedagogů není schopna odborně psané anglické texty dobře interpretovat). 

V případě aktuálních informací od dvou výše uvedených vydavatelů lze přímo čerpat 

při sestavování učebních podkladů a jejich publikace lze přímo doporučit pedagogické 

veřejnosti ke studiu i terénní aplikaci. Bílinská přírodovědná společnost navíc 

prostřednictvím vedení dětského přírodovědně-turistického oddílu (Bílinské sojky) 

v menším měřítku přímo provádí to, co je možné zevšeobecnit a provádět s většími, 

školními skupinami žáků. To, co je již deset let víceméně živelně prováděno při vedení 

tohoto oddílu a odráží se to na jeho výsledcích v přírodovědných soutěžích 

celonárodního charakteru (Zelená stezka – Zlatý list, Indiánská stezka, SOČ), je podle 

názoru autorky možno využít, převést do psané formy konkrétních metodických 

příruček šitých na míru možnostem bílinských škol případně dalších vzdělávacích 

institucí z blízkého i širokého okolí. Autorka po konzultaci s členy společnosti 

(K. Mach, Z. Dvořák, M. Horák, P. Jaroš) opakovaně zmíněné lokality navštívila. 

Návštěvy lokalit prováděla jednak pro to, aby zjistila jejich využitelnost a přístupnost 
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v různých obdobích roku a jednak proto, aby ověřila přímo na místě různým způsobem 

získané informace. Vyjma lomu Bílina jsou všechny navržené lokality velmi dobře 

přístupné pěšky z centra města, liší se pouze časovou dostupností a fyzickou náročností. 

Na těchto lokalitách ani neexistují omezení vyplývající z vlastnických a jiných práv. 

Většina lokalit, opět vyjma lomu Bílina, nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření a je 

zvládnutelná s využitím běžného pedagogického dozoru. V případě NPR Bořeň je 

specifikem nutnost dodržování pravidel pohybu a chování v chráněném území. Během 

roku lze jednotlivé lokality postupně navštívit při cvičeních v přírodě, v průběhu 

tzv. projektových dní nebo formou celodenních exkurzí. Jednotlivé lokality jsou pro 

návštěvy vhodné ve specifických obdobích, tak aby jejich edukační potenciál byl využit 

na maximum, některé jsou v určitých ročních obdobích omezeně přístupné, nebo zcela 

nepřístupné z logistických a bezpečnostních důvodů. Například lom Bílina je možno 

navštěvovat jen v letním období, navštěvování Bořně se může stát nebezpečným rovněž 

během zimy, při sněhové pokrývce. Naproti tomu lokality spíše dendrologického rázu, 

jako je centrum města nebo parky mohou být vděčným cílem i během podzimu, či 

v zimním období bez sněhové pokrývky. Díky členům Bílinské přírodovědné 

společnosti lze na Bílinsku navíc organizovat i velmi netradiční exkurze přímo 

pod vedením odborníků, jako například geologickou exkurzi na lom Bílina, či 

botanicko-geologickou exkurzi do NPR Bořeň. Kapacita takovýchto exkurzí je však 

velmi omezená s ohledem na časové možnosti členů společnosti v době běžné školní 

výuky a proto také autorka hledá možnosti, jak jimi získané informace předat přímo 

pedagogickým pracovníkům a následně běžným žákům a studentům. 
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11. Závěr 

 Předložená práce shrnuje zjištěné literární zdroje i osobní zjištění autorky a členů 

Bílinské přírodovědné společnosti o lokalitách v okolí města Bíliny použitelných 

pro účely provádění terénní výuky přírodovědných oborů, zejména geologie a botaniky. 

Využitím všech těchto informačních zdrojů a opakovanou rekognoskací na místě bylo 

zjištěno, že vytipované lokality navrhované jako místa pro terénní školní i mimoškolní 

výuku přírodopisných disciplín poskytují velmi vhodné podmínky k tomuto účelu. 

Existujících podkladů a další rekognoskace těchto lokalit během roku včetně 

experimentálního ověřování na konkrétních školních kolektivech je možno využít 

k vypracování podrobných plánů přírodovědných vycházek v okolí města Bíliny. Tento 

cíl by autorka chtěla splnit zpracováním diplomové práce během navazujícího 

magisterského studia. Výsledkem budoucí diplomové práce by měly být sady 

výukových materiálů pro pedagogy i žáky, zpracované se zřetelem na rámcové 

vzdělávací plány, v podobě zcela konkrétního průvodce pro každou lokalitu v určitém 

období s popisy a lokalizací konkrétních zastávek během terénního cvičení, konkrétního 

potřebného vybavení, časového rozvrhu, pracovními listy, testovými otázkami, náměty 

na hry a materiály a tématy pro následné zpracování nabytých poznatků ve třídě. 

Navržené materiály budou ověřovány přímo na konkrétních školních kolektivech. 

Autorka by ráda zpracování tohoto materiálu orientovala nejen na poznávání přírody 

na Bílinsku, ale také na výchovu k ochraně přírody formou doprovodných 

ochranářských aktivit, jako je například úklid odpadků v okolí používaných stezek, 

nebo drobných managementových opatření na zajímavých botanických lokalitách. 

Cílem budoucí práce autorky je také poukázat na možnosti a limity člověka formovat 

přírodu, na chyby, kterých se při tom dopouští a na to jaké jsou dopady různých 

způsobů hospodaření v krajině. K tomu dává Bílinsko unikátní příležitost jako 

málokterá část naší vlasti. Hry v přírodě lze i pozitivně ovlivňovat tak, aby děti byly 

motivovány nejen k posilování znalostí o přírodě v okolí města, ale i k zlepšování 

fyzické kondice, proto autorka předpokládá i prokládání exkurzí soutěživými hrami 

fyzického rázu.   
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http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_3_Mapy_char_klim&last=false
http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_3_Mapy_char_klim&last=false
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13. Seznam použitých zkratek 

EVL   evropsky významné lokality 

EVVO  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

NPR   národní přírodní rezervace 

OMG SD, a.s. odbor měřictví a geologie Severočeských dolů, akciová společnost  
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14. Příloha 

 

Foto č. 1 Hora Bořeň – lokalita č. 1 (Machová, 2007).  

  

Foto č. 2 Sloupcová odlučnost         Foto č. 3 Hvězdnice alpská (Aster alpinus), (Machová, 2007). 

(Machová, 2011). 
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Foto č. 4 Lázeňský park (bývalý Josefův pramen) – lokalita č. 2 (Machová, 2005). 

  

Foto č. 5 Děti ZŠ při instalaci ptačích budek      Foto č. 6 Kokořík vonný (Polygonatum doratum) 

(Machová, 2006).          v podrostu stromů (Machová, 2012). 



73 
 

 

Foto č. 7 Lom Bílina – lokalita č. 3 (Machová, 2012).  

  

Foto č. 8 Uhelná sloj a rýpadlo KU300  (Mach, 2009).   Foto č. 9 Zkamenělá flóra – spodní miocén 

         (Mach, 2011).



74 
 

 

Foto č. 10 Údolí Bezovka – lokalita č. 4 (Machová, 2012). 

  

Foto č. 11 Minerál cimolit (Machová, 2010). Foto č. 12 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus), (Machová, 

       2011). 
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Foto č. 13 Radovesická výsypka – lokalita č. 5 (Machová, 2013). 

  

Foto č. 14 Ústí odvodňovací štoly (Machová, 2012). Foto č. 15 Primární sukcese (Machová, 2011). 
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Foto č. 16 Zámecký park – lokalita č. 6 (Machová, 2012). 

  

Foto č. 17 a 18 Činnost dětí z přírodovědného oddílu (Mach, 2010). 
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Foto č. 19 Město Bílina – lokalita č. 7 (Machová, 2012). 

  

Foto č. 20 Děti ze ZŠ při sázení      Foto č. 21 Alej třešně pilovité (Prunus serrulata) 

(Machová, 2007).         (Machová, 2007). 

 



78 
 

 

Foto č. 22 Inverzní situace nad Bílinou (Machová, 2012). 



 
 

Příloha č. 1 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

Závěrečná práce 

Druh práce  

Název práce  

Autor práce  

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 

náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla 

stanovena na 5 Kč. 

V Praze dne………………………………. 

Jméno a příjmení žadatele 
 

Adresa trvalého bydliště 

 

 

          podpis žadatele 

  



 
 

Příloha č. 2 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


