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JIŘÍM SVOBODOU
Jedinečná, komplexní,
výpravná kniha
o Českém středohoří

15. ledna 2015
od 17 hodin
v Kamenném sále zámku Trmice

z
neralogická naleziště
z hrady a zámky mi
dy
pá
do
vo
lokality a zajímavosti
z přírodní a historické

z

Věnuje se počítačové graﬁce, malířství, sochařství
a fotografování. Zamiloval si České středohoří
už v dětství. Začalo to účastí na oblíbených
turistických pochodech Ústecká jarní padesátka
a Porta Bohemica. Pak už se jeho zájem o tuto
jedinečnou krajinu stále prohluboval. Z podnětu
svých přátel se začal věnovat dokumentaci krás
Českého středohoří systematicky, a tak v průběhu
asi pěti let vznikla tato kniha. Autor využil svých
znalostí a dlouhé praxe v oboru digitálního zpracování
textu a obrazu, takže kniha je autorovým dílem
nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska výtvarného
a technického zpracování.

PROGRAM:
y Autor Vás poutavou formou seznámí s důvody
vydání knihy, poodhalí průběh vzniku projektu
a upřesní samotný obsah knihy.
y Během besedy proběhne i křest knihy.
y Knihy si budete moci na místě zakoupit za
výhodnějších podmínek s možností podepsání
autorem.
y Součástí besedy bude i soutěž, ve které
můžete jeden výtisk knihy vyhrát.
y Součástí programu bude i vyhodnocení
fotograﬁcké soutěže Fotoklubu UFO.

KRAJINA PADAJÍCÍCH VOD

odopády v Mlýnském dole
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důl, neboť kdysi vody
se nachází v rokli zvané Mlýnský kamenné základy lze
Zřícené
vanky poháněly dva mlýny.
metrů pod vodopádem.

Bílé stráně nad Pokrat
Pokratickým potokem

KRAJINA TAJEMSTVÍ

Bílé stráně na Litoměřicku nad údolím
Pokratického potoka jsou národní přírodní
památkou České republiky. Lokalita je
ceněna pro své bohatství vzácných
teplomilných druhů rostlin.
Svahy Bílých strání se prozrazují nápadně
nápa
bílou barvou obnažených hornin.
Dobře viditelné jsou například z vrchů
Kamýku a Hradiště, které se nacházejí
severozápadně od Bílých strání, tedy
na druhém břehu Pokratického potoka.
Právě
do údolí Pokratického potoka se horniny
horn ze svahů Bílých strání již mnohokrát
sesunuly a i dnes lze pozorovat poměrně
pomě
intenzivní erozi. Bílé stráně nabízejí
pohádkově krásné scenérie v každém
ročním období.

asi osm metrů.
ně a jeho celková výška je
závislosti na množství vody,
může měnit svůj vzhled v
horní vodopád na dva rovnoběžné
ž je dost vody, rozdělí se
pak voda
do úzké skalní průrvy. Z té
ebe asi tři metry. Vtékají
způsobem. Balvan totiž překrývá
kého balvanu velmi efektním
tříštící
z části zakrývá závoj vody
oří tak pseudojeskyni, kterou
nánosů,
před balvanem uvolní od
eskyně. Pokud se prostor
zmizí.
vodní záclony pak na čas
něnou jeskyní. Krásný efekt

Můžete se těšit na bohatou komentovanou
fotodokumentaci z této jedinečné knihy.

Nápadně bílá hornina má svůj speciální
speciáln název – zvonivá opuka inoceramová.
Obsahuje totiž zkamenělou mořskou
faunu,
f
především lastury mlžů inoceramus.
Vzhledem k tomu, že Bílé stráně jsou
přírodní
p
památkou, není možné na lokalitě
cokolii sbírat. Ovšem v blízkém i vzdáleném
vzdále
okolí chráněného území lze najít
nespočet
nespo
očet dalších lokalit, kde lze zkameněliny
zkame
sbírat, a to navíc mnohem bezpečněji,
protože
protožže svahy Bílých strání jsou velmi
prudké.
p
Stejná vápencová hornina s obsahem
zkamenělin
zkameenělin se těží například v obrovském
obrovsk vápencovém lomu v Úpohlavech
(jižně od Lovosic), odkud také pocházejí
pocházej nejkrásnější ukázky zkamenělin
– někdy
i značných
značných rozměrů.

který je úhlopříčně rozdělený
ezka značená čtverečkem,
do rokle,
v Moravanech a směřuje
úhelník. Začíná na návsi
a pak stále sleduje tok potoka
nimi nepatrné zříceniny mlýna,
kolmé skály s viditelnou
el. Rokli potoka lemují působivé
jejíž
lesa, mineme starou kaolínku,
ností. Jakmile vyjdeme z
modré
sestupujeme stále dolů po
nají pevnost, a pak už jen

h Zálezel.

Jihovýchodně
Jihovýýchodně od Bílých strání se nachází
nachá známá skála Kočka na vrchu
Sovice.
Asi 300
3000 metrů severně od Kočky lze spatřit
spa nápadně bílý výchoz inoceramových
opuk, přes něž vede cesta, a kde se lze
dlouho
d
probírat tunami opukových úlomků.
Zde jee možné také velice dobře pozorovat
pozorov prokřeměnění této vápencové
horniny,
které vzniklo
v
tzv. tropickým zvětráváním.
zvětráváním Křemen někdy vytváří velmi
zajímavé
estetické
esteticcké tvary, a dokonce drobné krystaly
kryst nebo pseudomorfózy po krystalech
kalcitu.
kalcitu
tu.
Pokud
d lokalitu navštívíte na jaře, budete odměněni
pohledem na řadu krásných
a vzácných
vzáccných rostlinných druhů.

kaskáda

cesty
vodopádem a z turistické
olik kroků nad Moravanským
malebnými
výhled. Spolu s okolními
ce pěkný a ničím nezakrytý
kolepě.
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de ). Na jaře
jař se na svazích Bílých strání objeví
krásná
ná vysoká květenství
kvě
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ten
nství
nstv
ví vstavače
vsta
avač
ače nachového.
nac

efektní.
podmínkách neobyčejně
vodopádu je při správných
ale jestliže
pod kulovitým balvanem,
protéká pseudojeskyní
poněkud
pak si voda najde cestu
amenem ucpe usazeninami,
malé jeskyně pak kontrastuje
e v efektním oblouku. Temnota
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ská kaskáda při pohledu

Vás srdečně zvou
nové knihy
na představení
p

Horní zkamenělina patří mlži inoceramus.

je složený ze dvou proudů.

Dolní ukázka je kalciﬁ
kalciﬁkovanou
anou schránkou ramenonožce
ra
rame
menonožce
enonožce
Gibbithyris
yris semiglobosa.
semiglobosa
semiglob
semiglobo
sa.

z cesty nad údolím.
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velk bílé květy.
velké

ÊÊ Detail
D
vstavače
vstava
vače
če nachového,
nachovéého,
o, v jehož
j

květenství na svou kořist číhá pavouk.

ÊÊÊ Vzácnou
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lze snadno přehlédnout.

modrým květem je koulenka vyšší.

Æ Kouzelná
Kou
uzelná scenérie
scen
nérie Bílých
Bílý
Bí
lých strání.
strá
ÆÆ Další
D lší rostlinný
ostlinný klenot
klen pětiprstka

žežu
žežulník
začíná rozkvétat koncem května.
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Těšíme se na Vaši účast!

www.tajemstvistredohori.cz

