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Úvod:  
Exkurze byla organizována jako praktická část výuky v předmětu Základy fyzické geografie. Cílem exkurze bylo 
na příkladu lokalit v blízkém okolí města Ústí nad Labem a) vysvětlit procesy, které se podílejí na dlouhodobém 
vývoji krajiny, b) poukázat na vztahy přírodních a sociálních složek krajinné sféry, c) poukázat na procesy, které 
krajinu v lokálním měřítku utvářejí v současnosti a d) seznámit studenty s přírodně významnými lokalitami území.   
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Lokality: 
1 Vrkoč: čedičová žíla s charakteristickou odlučností 
horniny, způsobenou ochlazováním ze tří stran (z boků 
druhohorní sedimenty, shora atmosféra). Skalní výchoz 
byl ze stran obnažen fluviální erozí, frontální část je po-
změněna těžbou v minulosti. Severní strana je stinná a 
vhodná pro chladno a vlhkomilné rostliny a živočichy 
(např. mlok skvrnitý).    

 
2 vodopád na Podlešínském potoce: 
nejvyšší vodopád v Českém středohoří (12 m) vznikl flu-
viální erozí díky existenci horninově odlišných na sebe 
nasedajících vrstev neovulkanitů. Méně odolné vrstvy 
byly denudovány, zatímco na pevnějších byl vytvořen 
výrazný stupeň - skalní stěna. Pod ní je akumulována 
balvanitá suť jako následek skalního řícení v minulosti. 
Nevyrovnaný sklon (vodopády aj.) je charakteristický i 
pro další toky Českého středohoří, které sledují erozní 
bázi oblasti, řeku Labe.    

3 Vrkoč vyhlídka: výhled na další lokality - 
a) sesuvy na Vaňově (vznik podmíněn odlišnými fyzi-
kálními vlastnostmi horninového prostředí v podloží a 
na povrchu, tj. sedimentů a neovulkanitů). Kromě se-
suvů je pro území charakteristické také skalní řícení, 
které lze indikovat jizvami na dřevinné vegetaci pod 
skalními stěnami.  
b) Masarykova zdymadla - zdymadla vystavěná na 
přelomu 20. a 30. let 20. století jsou v současnosti 
technickou památkou. Jez s výškovým rozdílem hladi-
ny ca 10 m, způsobuje zdvih hladiny Labe 20 km proti 
proudu. Na lokalitě diskutovány možnosti lepšího 
splavnění toku.       

Vodopád na Podlešínském potoce 
 



4 kamenitá akumulace na Vaňově: kamenité akumulace jsou charakteristickým prvkem krajiny 
Českého středohoří. Vznikaly postupným rozpadem skalních srázů a srubů za působením biogenního i mrazové-
ho zvětrávání v průběhu celého holocénu, pravděpodobně však již periodicky i dříve. Některé z akumulací podle 
geofyzikálních průzkumů dosahují hloubek přes 20 m, pouze 2-3 metry však mívají volný systém dutin, tj. jsou bez 
drobnozrnné výplně. Na akumulacích s vhodným tvarem a dostatečným rozsahem systému nevyplněných dutin 
se vytvořil specifický mikroklimatický režim. Teplý vzduch je v létě a na podzim nasáván dovnitř a v zimě pak díky 
nižší hustotě uniká systémem dutin nahoru, kde vyvěrá (ventaroly) a zabraňuje udržení sněhové pokrývky. Chlad-
ný zimní vzduch pak působí inverzně, klesá dolů a vyvěrá - často v tzv. ledových jamách, v nichž se led a sníh 
drží až do pozdního jara. Tyto lokality jsou vhodným stanovištěm pro chladnomilné druhy, který jsou v našich pod-
mínkách často reliktem pleistocénních glaciálů.        

5 Větruše: lokalita je vhodná pro poznání paleo-
geografického vývoje širšího okolí od konce vulkanic-
ké třetihorní aktivity (40-16 mil. let před současností). 
Po konci vulkanismu, jehož centrum leželo v tzv. Roz-
tocké kaldeře (u obce Roztoky nad Labem), se v úze-
mí vytvořil rozsáhlý zarovnaný povrch (postvulkanická 
denudační úroveň), jenž dále podléhal celkovému 
tektonickému zdvihu stejně jako dílčím pohybům po-
dél tektonických linií. Do tohoto povrchu se již od po-
čátku čtvrtohor začala zahlubovat řeka Labe. Zahlu-
bování, které v tomto případě probíhalo ve víceméně 
periodickém rytmu daném střídáním glaciálů a inter-
glaciálů, je patrné na reliktech říčních teras, z nichž 
nejvyšší se nachází ca ve výšce 260 m n m. 
(Mariánská skála, Severní terasa, aj.)). Nižší úrovně 
se díky rejuvenaci (zmlazování) svahů dochovaly jen 
ve velmi malé míře¨. Nejzachovalejší jsou mladší pís-
čité až štěrkovité  fluviální náplavy na březích toku. V 
průběhu čtvrtohor se tak Labe zahloubilo ca o 130 m,  
tento údaj je však relativní, neboť zahlubování bylo 
podmíněno i výše uvedeným protichůdným tektonic-
kým zdvihem.         

Jižní pohled  
z Větruše 

Lokalita je zajímavá i z hlediska studia svahových po-
hybů, které se zde podle archivních zpráv vyskytly již 
na konci 19. století (1899) a později pak v jeho první 
třetině (1916). Nejnovější událostí je zřízení opěrné 
zdi¨na podzim roku 2007.. Rekonstrukce zdi ještě stá-
le probíhá.   
V neposlední řadě lze z této lokality spatřit koryto Bíli-
ny, které v minulosti náleželo řece Ohře. Ta však byla 
zatlačena směrem k jihu, pravděpodobně vlivem spla-
venin, které byly přinášeny menšími vodními toky z 
území Krušných hor, které v té době podstupovaly 
fázi opětovného tektonického zdvihu. Na překladu 
koryta řeky Ohře se ovšem mohla podílet i dílčí tekto-
nika území severozápadních Čech.          

U informační tabule 
„Invazní druhy“ 

Můstek nad erozní 
strží  nedaleko  

Větruše 
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