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Čas: 5 hod.

Lovoš (Lovosice) 

Ústecký kraj 

GPS: 50°31‘44“N, 14°1‘3“E

Vladislav Rapprich
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1. Malé Žernoseky – pohled do Brány Čech  2. Kybička  3. Lovoš – vrchol
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Pohled na Lovoš od severu.

Krajina Českého středohoří modelovaná selektivní erozí (zleva: Boreč, Lovoš, Milešovka, Kletečná, Kubačka).
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Úvod
 Exkurze je směřována na vrch Lovoš, který 

se tyčí nad městem Lovosice v Ústeckém kraji. 
Samotné město je sice vybudováno 
na čtvrtohorních říčních, svahových a větrných 
usazeninách, které překrývají druhohorní 
(křídové) usazeniny mořské, nachází se však 
na jižním úpatí Českého středohoří a je tak 
dobrým výchozím bodem za poznáváním 
českých sopek.
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Základním vybavením na geologickou procházku jsou 
dobré boty. Rozhodně se vám bude hodit kladívko, no-
tes, mapa (třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň 
na mobilu).

Charakter krajiny
Lovosice leží na rozhraní dvou výrazně odlišných typů 
krajiny. Na severu vymodelovala selektivní eroze mezi 
zbytky vulkanických těles krajinu kopcovitou, kterou 
protíná řeka Labe. Naproti tomu na jihu se rozprostírá 
rovina s ojedinělými vrcholy, jako jsou Hazmburk a Říp. 

1. Na exkurzi vyrážíme z Malých Žernosek po žluté. 
Na rozcestí „Malé Žernoseky“ si uděláme malou odbočku 
po zelené směrem na Litochovice. Po asi 700 m vede do-
prava odbočka na pláň, ze které je výhled do Brány Čech 
(Porta Bohemica), což je hluboký kaňon, kterým se řeka 
Labe zařízla do Českého středohoří. Řeka tu prorazila 
třetihorní vulkanické horniny (Lovoš, Radobýl, Kubačka, 
Deblík), pod nimi křídové mořské usazeniny (například 
svahy s vinicemi nad Velkými Žernoseky), pod kterými 

jsou karbonské vulkanity (plošina, na které stojíte), a ty 
leží na nejstarších přeměněných horninách (přírodní re-
zervace Kalvárie na protějším břehu Labe).
Při pohledu do údolí vidíte, že řeka zanechala jakési stup-
ně – terasy (na jedné právě stojíte). Vznik těchto teras je 
dán tím, že se řeka zařezávala po etapách. Na každé této 
terase pak také zanechala své usazeniny – všimněte si 
v poli velkého množství valounů.
Načrtněte schematický profil údolím Labe.
Plošina, na které stojíte, je tvořena uloženinami ohromné 
sopečné erupce, ke které došlo na konci karbonu, před 
asi 300 miliony let. Na povrchu plošiny jsou sice tyto 
uloženiny překryty čtvrtohorními štěrky Labe, ale dobře 
jsou odkryty v činném lomu Kubo. 
Pokud dojdete až ke  hraně, ze které uvidíte 
do lomu, načrtněte schematický obrázek vybrané 
části lomové stěny.
Jedná se o takzvané ignimbrity, tedy uloženiny žhavých 
lavin tvořených směsí sopečného popela, pemzy, kame-
ní a horkých plynů. Zdrojem těchto lavin byl ohromný 
kráter (18 × 35 km), v jehož středu dnes stojí město Tep-
lice a který zasahuje až do Německa.

Dokážete si představit takovou žhavou lavinu, ří-
tící se od sopečného kráteru? Zkuste ji namalovat.
V ignimbritech v lomu Kubo vidíme výraznou sloupcovi-
tou odlučnost, podobně jako na čedičových kamenných 
varhanách Panská skála u Kamenického Šenova. Odluč-
nost v systému téměř pravidelných šestibokých sloupců 
vzniká při chladnutí horniny na povrchu. Při chladnutí se 
totiž zmenšuje objem horniny, a ta proto praská.
Po návratu na rozcestí pokračujeme po žluté značce 
Opárenským údolím k Císařským schodům, po kte-
rých začínáme stoupat k samotnému vrcholu Lovoše.  
Závěrečná část stoupání pak již sleduje značku modrou. 

Pohled do Brány Čech.
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Ryolitové ignimbrity v lomu Kubo.
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Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

2. Nejprve docházíme k nižšímu vrcholu Lovoše – ke  
Kybičce. Podíváme se detailně na horninu. Ta se rozpadá 
do desek, je jemnozrnná a má šedavou barvu. Pouhým 
okem můžeme odlišit dva různé minerály. Jednak jsou 
to drobné téměř čiré (ve zvětralém stavu bělavé) destič-
ky s dobře vyvinutou štěpností a skelným leskem – to je 
sanidin (sodnodraselný živec). Druhý viditelný minerál 
tvoří tenké černé jehličky – to je amfibol a hornina jako 
celek je fonolit neboli znělec.

3. Od Kybičky již můžeme pokračovat k samotnému 
hlavnímu vrcholu. Po cestě míjíme skalní výchozy výraz-
ně odlišného horninového typu. Tato hornina je tmavo-
šedá až černá a rozpadá se do sloupců nebo nepravidel-
ných bloků. Pokud se na kus čerstvě odlomené horniny 
podíváme lupou, uvidíme větší kousky zelenavého mi-
nerálu bez štěpnosti se skelným leskem – olivín. Vedle 
olivínu jsou v hornině černé krystalky pyroxenu. Minerály 
v základní hmotě jsou příliš drobné na to, aby bylo mož-

né je rozeznat pouhým okem. Tato druhá hornina je tedy 
čedič neboli bazalt. Pouhým pohledem tedy odlišíme 
dvě různé vulkanické horniny, tvořící Lovoš. Zároveň se 
jedná o dvě nejběžnější horniny v celém Českém stře-
dohoří.

Jistě jste si na Lovoši všimli, že čedič tu vytváří výrazný 
strmý a špičatý kopec, zatímco znělec jen mírné návr-
ší. Tím se Lovoš liší od zbytku Českého středohoří, kde 
právě znělce tvoří ty výrazné a strmé kopce, jako je Mile-
šovka, Milešovský Kloc, Kletečná, Lipá hora či Pařez. Je to 
dáno tím, že Lovoš představuje vypreparovanou přívod-
ní dráhu vulkánu, který už dávno obrousila eroze.
Zkuste načrtnout siluetu Lovoše a nad ním siluetu 
původní sopky.

Čedičové skalky ve vrcholové části Lovoše.
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