Čas: 4 hod.

Radobýl u Litoměřic
Vladislav Rapprich

Ústecký kraj
50°31'49"N, 14°5'36"E
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Úvod
Vrch sopečného původu, který se tyčí nad
Litoměřicemi, se jmenuje Radobýl. Geologická stavba
Radobýlu je odkryta opuštěným lomem, ve kterém
se čedičové sloupce přestaly těžit již ve třicátých
letech dvacátého století. Kromě geologických
zajímavostí je z vrcholu Radobýlu také úžasný rozhled
na kraj kolem Litoměřic. Karel Hynek Mácha z tohoto
vrchu kdysi spatřil požár v Litoměřicích a vydal se
na pomoc těm, kteří ho hasili.

Vybavení
Základním vybavením na geologickou vycházku jsou
dobré boty. Rozhodně se vám bude hodit kladívko, notes, mapa (třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň
na mobilu).

Charakter krajiny

1. Na vycházku vyrážíme z Litoměřic po žluté turistické
značce. Procházíme nejprve ve spodní části svahu kvartérními svahovými a eolickými (větrnými) usazeninami.
Teprve ve vyšší části svahu, jak se blížíme k bývalému
dolu a podzemní továrně Richard, dostávají se na povrch zpod pokryvu kvartérních uloženin křídové usazeniny mělkého moře. Ty jsou zastoupeny zejména jílovci,
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Opuštěný lom na Radobýlu.
Foto V. Rapprich

Litoměřice tvoří jednu z bran do Českého středohoří. To je
sice pohoří sopečného původu, ale současné tvary kopců
nejsou pozůstatkem původních sopečných kuželů. Tvary,
které dnes vidíme, jsou dílem eroze. Ta přednostně odnášela měkčí horniny okolních křídových usazenin, zatímco
tvrdší horniny vyplňující přívodní dráhy dávných sopek erozi odolaly a tvoří tak jakési suky vystupující z krajiny. Přesto
ale České středohoří netvoří jen tyto obnažené přívodní
dráhy. Stále tu můžeme nalézt i zbytky původních lávových
proudů. V okolí Litoměřic například poblíž Hlinné.

Jižní okraj Českého středohoří přechází do České tabule (Radobýl uprostřed).
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v západní části Českého středohoří převažují kopce vulkanického původu vymodelované selektivní erozí.

slínovci a prokřemenělými vápenci. dobře si prohlídneme morfologii Českého středohoří. Na západě převažují
izolované suky vypreparované selektivní erozí, zatímco
při pohledu na severovýchod vidíme spíše vyvýšené
plošiny tvořené akumulacemi čedičových láv.
2. při vstupu do opuštěného lomu na radobýlu (nezáleží
na tom, do které části se dostanete) si pozorně prohlédněte uspořádání sloupců, do kterých je čedičová hornina rozpukána.
Nakreslete uspořádání čedičových sloupců odkryté
ve stěně opuštěného lomu.

ve stěně opuštěného lomu na radobýlu jsou sloupce
uspořádány do různých směrů.

pukliny se vytvářejí, jak hornina chladne. při chladnutí totiž zmenšuje objem a začíná se vytvářet šestiboký systém

prasklin. Jak chladnutí pokračuje, trhliny postupují dále
do nitra chladnoucího lávového tělesa. Sloupce jsou tedy

protože víme, že čedičové sloupce se tvoří kolmo k ploše,
která ochlazuje lávový proud, můžeme zpětně provézt
rekonstrukci tvaru lávového tělesa. v případě radobýlu
se zdá, že zde došlo v několika fázích k tvorbě lávového jezera v sopečném kráteru.
Sopku už dávno odnesla eroze
a zůstala jen utuhlá láva.
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vždy orientovány ve směru chladnutí a kolmo na zchlazovací plochy. pokud tedy vidíme sloupce, které jsou uspořádány rovnoběžně a svisle, s velkou pravděpodobností se
jedná o lávový výlev. v případě rovnoběžných vodorovně
uložených sloupců se s největší pravděpodobností jedná o žílu. Sloupce uspořádané do obráceného vějíře pak
většinou značí tuhnutí lávy v lávovém jezeře vyplňujícím
kráter nebo lávy v hlubokém údolí.
zkuste si nakreslit linie, které by byly vedeny podél
konců čedičových sloupců (ty jste si nakreslili v rámci
předchozího úkolu) a zároveň kolmo k orientaci těchto
sloupců.
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3. Na závěr se ještě můžeme
detailně podívat na některý
z odpadlých čedičových sloupců a přesvědčit se o jeho tvaru.
většina sloupců jsou téměř dokonalé šestiboké hranoly, vzácněji se vyskytují pěti-, čtyř- nebo
sedmiboké.
detailní pohled
na sloupcovou odlučnost.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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