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Geopark UNESCO 
Łuk Mużakova/Muskauer Faltenbogen/Muskau Arch

Území Světového geoparku UNESCO Łuk Mużakova zahrnuje unikátní geologickou strukturu, pozoro-
vatelnou v krajině ve formě skupiny morénových kopců ve tvaru oblouku ohnutého k jihu. Systém mo-
rénových kopců určuje tvar splazu skandinávského ledovce, jehož transgrese způsobila glacitektonické 
porušení neogenních sedimentů, tvořených převážně prachovci, písky, hlínami a hnědým uhlím. Údolí 
řeky Lužická Nisa protéká centrální částí geoparku a zároveň tvoří hranici mezi Polskem a Německem. 

Exkurzní průvodce ke studijní cestě v rámci projektu 
GECON – geologická kooperační příhraniční síť 

30. 9.–2. 10. 2019

Geopark UNESCO Łuk Mużakowa
Jacek Koźma

Administrativní umístění geoparku Łuk 
Mużakowa (Muskauer Faltenbogen)

Georeliéf území Łuk Mużakova z pohledu digitálního 
modelu LiDAR
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Celková plocha morénového valu jako geologického útvaru činí 170 km2, z toho se nachází v Polsku 
75 km2 a v Německu 95 km2. Oblast geoparku je větší než geologická formace morénového valu a má 
578,8 km2, z toho v Polsku se nachází něco přes 30 % oblasti. Podle správního členění leží geopark v ně-
meckých spolkových zemích Braniborsku a Sasku a na polském území v lubuském vojvodství. Geopark 
Łuk Mużakova, na německém území pojmenovaný Geopark Muskauer Faltenbogen, je jedním ze čtyř 
příhraničních evropských geoparků UNESCO, což je jeho významnou vlastností. 

Geopark Łuk Mużakowa má unikátní morfologii, zvláště dobře pozorovatelnou na digitálním modelu 
georeliéfu a na topografických mapách. Na jeho území jsou zřetelně pozorovatelné úzké protáhlé pás-
mové deprese, rozdělené malými kopci morénových útvarů. Na některých místech v pásmech moréno-
vých útvarů jsou deprese orientované napříč k osám morénových útvarů.

Zvrstvení těchto přirozených morfologických tvarů je vázáno na glacitektonické a glaciální procesy. 
Přirozené deprese terénu se vyskytují v zónách glacitektonicky postižených, téměř vertikálně uložených 
slojí hnědého uhlí. Geneze depresí je spojena s procesem zvětrávání, které způsobuje zmenšování ob-
jemu slojí hnědého uhlí a vznik výše situovaných zlomů.

Morénové struktury jsou spojené s fázemi pohybu skandinávského ledovce různého stáří v období 
jižního a středopolského zalednění. Podpovrchové, výhodně situované, strmě ukloněné sloje hnědého 
uhlí byly důvodem jejích občasného hospodářského využívání. Na území morény Łuku Mużakova se 
intenzivně těžilo hnědé uhlí a jako doprovodné suroviny také keramické jíly a sklářské písky. Průmyslová 
těžba těchto surovin trvala od poloviny 19. století do 70. let 20. století.

Morfologie území geoparku Łuk Mużakova se v současné době vyznačuje koexistencí přírodních 
a antropogenních tvarů georeliéfu. Přírodní morénové deprese a elevace sousedí s těžebními jámami 
povrchového dobývání. V blízkém okolí se nacházejí odvaly hornin odtěžených během zpřístupňování 
ložisek uhlí. Většina výkopů vzniklých těžební činností je zaplavena důlní vodou. Jejich kumulace vytváří 
antropogenní vodní plochy s jedinečnými krajinnými hodnotami. Specifické geomorfologické útvary 
terénu spojené s glaciální geologickou historií spolu s antropogenními útvary po těžebních činnostech 
vytvářejí jedinečnou symbiózu, která je hlavní poznávací hodnotou geoparku.

Jednotlivé umělé a přírodní krajinné části geoparku jsou zpřístupněné formou tematických geotu-
ristických stezek. Historie geoparku začíná v počátku 21. století, kdy byl v letech 1999–2001 zpracován 
první jednotný soupis geologických míst geoparků, v Německu zvaných geotopy. Na území geoparku 
v oblasti Braniborska, Saska a lubuského vojvodství bylo rozlišeno 95 stanovišť, z toho 34 v polské části 
geoparku, 34 v braniborské a 27 v saské části.

Model a fotografie deprese terénu nad zvětrávající slojí hnědého uhlí, tzv. gizer 
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Situování historických povrchových dolů hnědého uhlí, keramických jílů a sklářských písků v oblasti 
glacitektonické struktury Łuku Mużakova

Vybrané části současné krajiny geoparku Łuk Mużakova

Doporučené geotopy byly klasifikovány podle hlavních tematických skupin. Provedené inventarizační 
práce ukazují, že nejpočetnější skupinou jsou lokality spojené s historickým hornictvím a nejčastěji se 
týkají míst povrchového a hlubinného dobývání hnědého uhlí. Problematika geologické stavby oblasti, 
historie důlního průmyslu a proměny krajiny po těžbě jsou zpřístupněné návštěvníkům geoparku pomoci 
tematických geoturistických stezek, k nimž v polské části patří geoturistické stezky Dawna kopalnia Ba-
bina (Bývalý důl Babina), Wydmy kotliny Zasieckiej (Duny Zasiecké kotliny) a Tradycje ceramiczne na Łuku 
Mużakowa (Keramické tradice na Łuku Mużakova).
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Vybrané geoturistické cesty v polské části geoparku

Geoturistická stezka Dawna Kopalnia Babina (Bývalý důl Babina)
Trasa geoturistické stezky Dawna Kopalnia Babina (Bývalý důl Babina) vede přes část oblasti zasaže-
nou těžbou hnědého uhlí a keramických jílů v předválečném dole Babina a poválečném dole Przyjaźń 
Narodów – Szyb Babina (Přátelství národů – Šachta Babina). Stezka s celkovou délkou cca 4 km začíná 
úsekem bývalé důlní cesty na jih od křižovatky s ulicí Kopaniana v lokalitě Nowe Czaple a končí v areálu 

Schematický náčrt rozmístění geotopů v oblasti 
polsko-německého geoparku Łuk Mużakova

Rozmístění geoturistických stezek na území 
geoparku Łuk Mużakova

Mapa geoturistické trasy v oblasti hnědouhelného Bývalého dolu Babina
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bývalé cihelny v městečku Łęknica. Směrem od lokality Nowe Czaple stezka zpočátku prochází úze-
mím hlubinného obývání a historickými povrchovými dobývkami s výchozy jílů a hnědého uhlí, pak 
vede kolem největšího zaplaveného lomu, nádrže Afrika – bývalého těžebního areálu šachty „Šupina C“. 
Když míjíme krátkou odbočku směrem k vývěrům kyselých železitých vod, stezka přechází přes propady 
podzemních dobývek a dále se rozvětvuje do dvou procházkových cest vedoucích k vodní nádrži vzniklé 
na místě dobývání jílů. Vracíme se od okraje bývalého těžebního areálu jílů a dostáváme se na poslední 
úsek cesty, který vede oblastí, kde se ještě po uzavření uhelného dolu těžily v 80. letech keramické jíly. 
Dále stezka protíná výrazně vyvinutou ledovcovou morénu, tvořenou písčitoštěrkovými balvanitými se-
dimenty. Končí na parkovišti, odkud je také možné dostat se do areálu bývalé cihelny v městečku Łęknica.  

U parkovacích a relaxačních míst umístěné informační tabule upozorňují na nejzajímavější složky těž-
bou dotčené krajiny. Obzvláště pozoruhodné jsou současné formy antropogenní eroze výchozů hornin 
na okraji vodní nádrže Afrika a vývěry vod s krustami různých minerálů usazených na horninách tvořících 
dno v okolí vývěrů. Na vzniku krust se podílejí také železité bakterie. Za příznivých povětrnostních pod-
mínek a přiměřeného osvětlení paprsky slunce můžeme obdivovat neobvyklé barvy vod zaplavených 
povrchových dobývek. Na trase stezky sousedí jezera s barvami vodních hladin červeno-oranžovými 
a s různými odstíny zelené a modré. Na několika místech můžeme pozorovat výchozy sloje uhlí jak napříč, 
tak v podélném řezu tam, kde byla uhelná sloj dislokována zlomem, který způsobil její posunutí.

Popis stanovišť 
Upadowa VIa – Úpadnice VIa

Prvním místem na geoturistické trase je portál do podzemí dolu. Tady se nacházela úpadní chodba – 
 štola Upadowa VIa, která umožňovala přístup k podzemním dobývkám a byla rovněž místem dopravy 
na povrch. Šachty dolu Babina neměly jednotlivá jména, jak je jinak u dolů obvyklé. Na hornických ma-
pách dolu Babina byly značeny vzestupně římskými čísly, počínaje od jihozápadu od oblasti údolí Lužické 
Nisy až k severovýchodu k oblasti Bronowice. Upadowa VIa se nachází v centrální části dolu, v místech, 
kde se těžilo do konce 60. let. V počátcích těžby ve 20. letech byla důlní díla vystrojována dřevěnou vý-
ztuží, postupně pak ji nahradila zděná výztuž z cihel. V malé budově poblíž ústí úpadní štoly bylo umís-
těno tažné strojní zařízení. Mezi pozůstatky úpadní štoly Upadowa VIa patří zbytky portálu vyzděného 
žlutými cihlami, charakteristickými pro mužakovský region. V prodloužení osy úpadní štoly se nachází 
hluboká sníženina téměř kruhového tvaru, vzniklá propadem poddolovaného území.

Schéma úpadní chodby typické pro hlubinné doly polské části Łuku Mužakova
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Dobývka B2
Ze zpevněné bývalé důlní cesty, kterou prochází počáteční úsek geoturistické trasy, jdeme stranou k okraji 
protáhlého jezera, kde se nachází vyhlídka. Z vysokého odvalu nabízí výhled na jezero vzniklé po důlní 
činnosti s průhlednou vodou s neobyčejně zajímavou smaragdovou barvou pozorovatelnou za příhod-
ných podmínek slunečního osvětlení. Povrchová dobývka je situována do polohy jílů, jejichž delší osa 
byla orientována severovýchodním směrem. Byla těžena již ve 20. letech minulého století, o čemž také 
svědčí místní pojmenování Hliněnky – Szyb gliny (Hliněná štola; viz také mapa z roku 1937). Zdejší cihelna 
byla zlikvidována ihned po roce 1945. Dobývka, kde se nyní nachází malebné antropogenní jezero, měla 
na hornických mapách označení B2 a souvisí s povrchovou těžbou hnědého uhlí v letech 1957–1959. 
Na jejím prodloužení jihozápadním směrem se nacházel výchoz s označením B1. Těžební práce zde pro-
běhly o něco dříve, v letech 1953–1956. Smaragdová barva vody je způsobena jílovcovými horninami 
a jemnozrnnými křemennými písky z okolí nádrže. Jen na protilehlé straně vyhlídky jsou pozorovatelné 
výchozy uhelných slojí jako hnědě zbarvené pásy sedimentárních hornin. I přes značnou kyselost vody 
můžeme pozorovat zajímavou vodní vegetaci dokonale viditelnou v průzračné tůni.

Nad úpadní štolou Upadowa VI
Z vyhlídky nad nádrží B2 vede trasa geologické stezky bývalou důlní cestou přímo nad jihozápadní okraj 
této části nádrže, kde se nachází úzký a vyvýšený poloostrov tvořený jílovitými nevytříděnými písky. 
Poloostrov téměř dělí jezero na dvě dílčí části. Bez znalosti důlních map můžeme nabýt přesvědčení, že 
je to část stejného výchozu, který jsme obdivovali dříve z vyhlídky na vysokém odvalu. Ale tato oblast 
rozdělení vodní nádrže je místem, kde se nacházela úpadní štola Upadowa VI. Zpevněná důlní cesta, 
po které vede stezka, probíhala dále středem nádrže, kde byla rozvodna a kudy procházela důlní kolejová 
dráha spojující úpadní štoly Upadowa Va a IV. Od ústí bývalé štoly trasa geoturistické stezky vede po lesní 
cestě kolem nádrže a prochází místy, kde se i v horkém létě vyskytují kaluže mléčně šedé vody. Zabarvení 
je způsobeno výskytem nepropustných jílovitých zemin. Po bývalé důlní technice už není ani vidu.

Trasa stezky vede dále k největšímu vytěženému poválečnému dolu Babina a protíná starou sil-
nici od lokality Przewoz k městečku Łęknica. Na krajnicích silnice jsou viditelné žulové silniční sloupky 
a na cestě zbytky asfaltové konstrukční vrstvy. Rovnoběžně ke staré silnici vedla také trasa důlní kolejové 
dráhy, dopravující uhlí k blízké briketárně a výdřevu pro důlní výztuž.

Nádrž – dobývka Šupina C, hnědouhelné sloje
Přes asfaltovou cestu dojdeme k severovýchodnímu břehu velké nádrže, pozůstatku po těžbě, kterou 
vymezuje vysoký svah. V něm je viditelný geologický profil se slojemi uhlí vybízející k poznání historie 
geneze hnědého uhlí a situování hnědouhelných slojí dolu Babina v geologickém profilu terciérních 
útvarů. Dobýváním vznikla antropogenní vodní nádrž vymezená stěnami lomu, podél kterých vede větší 
část geologické trasy. Je tedy situována do oblasti největšího povrchového těžebního prostoru pováleč-
ného dolu Babina, který byl činný v letech 1964–1968.Tento výchoz je na hornických mapách značený 
jako dobývka C, přitom jeho delší a užší část byla označována jako C1. Podle geologické dokumentace 
vyhotovené v roce 1957 byly geologické zásoby hnědého uhlí v této části lomu vypočteny na více než 
2 200 000 tun, z toho větší část uhlí byla vytěžena již dříve. Sloje nedotěženého uhlí, které patří do  
2. lužické sloje, jsou dodnes obnaženy v severovýchodních strmých stěnách povrchového dolu, k nimž 
vedou z hlavní trasy schůdky. Na tomto místě názorně hnědé zbarvení zemin indikuje výchozy uhelných 
slojí. Nevelký kopec u břehu nádrže je pozůstatkem odvalu odtěžených hlušinových hornin. Podobné 
se nacházejí na nedalekém, o něco větším prodlouženém kopci, který vytváří poloostrov. Podle tvaru je 
obvykle nazýván Grzbiet słonia (Sloní hřbet). Vodní nádrž vzniklá na místě těžebního prostoru Šupina C 
a C1 dostala kvůli tvaru název Afrika a s rozlohou 20,2 ha je největším jezerem vzniklým zaplavením lomu 
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v polské části Łuku Mużakova. Jeho maximální délka dosahuje 896 m a šířka 468 m (o průměrné šířce 
225 m). Chcete-li obejít celé jezero, musíte absolvovat trasu o délce 2 625 m. Průměrná hloubka jezera je 
9,7 m a maximální hloubka asi 24 m. Při zvětrávání pyritu (FeS2), obsaženého v úhelných slojích, vzniká 
kyselina sírová a v důsledku toho mají vody nádrže kyselý charakter s pH 3,0, což odpovídá kyselosti octa. 
Hnědo-rudou barvu vody, viditelnou u břehu, způsobují sloučeniny železa, které jsou v ní rozpuštěny 
a jejichž koncentrace dosahují až 6 mg/dm3. Trasa stezky podél jihovýchodního okraje stěny lomu vede 
zpočátku na výrazném náspu dopravní cesty až k vysokému okraji lomové stěny s rozmanitými tvary 
vzniklými erozí antropogenních uloženin.

Formy eroze
Odhaduje se, že v oblasti povrchového dolu Babina bylo během celého období jeho činnosti odtěženo 
kolem 430 ha zemin. Jen část této plochy po uzavření lomu byla plánovaně rekultivována. Rekultivace 
uvnitř odvalu a sousedních pozemků spočívala v zalesňování, pozůstatky dobývek pak byly zaplaveny 
vodou. Nejprve byly vyrovnány sklony svahů výsypek a dobývek a neutralizovány kyselé půdy před 
následující výsadbou. Tyto práce se v praxi ukázaly jako velmi nákladné. Výsadba byla prováděna na ze-
minách tvořených jemnozrnnými písky miocenního stáří, často s naplavenými úlomky a drtí hnědého 
uhlí. Takový materiál je silně náchylný k erozi, ve které dominuje vyplavování a zvětrávání, což významně 
bránilo rozvoji vegetace. 

Nyní však současný stav vysazených stromů ukazuje, že rekultivace bývalých důlních výsypek se zda-
řila. Procesy eroze půdy dnes můžeme pozorovat jenom v místech vysokých a strmých břehů nádrží, kde 
stromy nemohou zakořenit. Tato místa, na nichž z hlediska rekultivace dominují negativní procesy, jsou 
současně velmi atraktivní pro návštěvníky. Mohou pozorovat celou škálu problémů, které museli řešit 
lesníci při výsadbě – zohlednit morfologii a složení antropogenních útvarů, rychle se rozvíjející fenomén 
srážkové eroze a sedimentace vyplavovaného materiálu na okrajích nádrže. Při okrajích nádrže Afrika se 
nacházejí sedimenty tvořené valouny křemene, detritem hnědého uhlí, muskovitem a příměsí jílovitého 
materiálu. 

Pohled z rozhledny na antropogenní jezero Afrika, bývalou dobývku Šupina C 
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V rámci různozrnných frakcí se často vyskytují různě intenzivně mineralizované úlomky hnědého 
uhlí, valouny hornin přivlečených ledovcem ze severu, bloky roztrhaných vrstev zvětralých keramických 
jílů a železitých slepenců i balvany křemenců odolných zvětrávání. Při úpatí svahu vycházejí na povrch 
valouny krystalických hornin s ostrými hranami tvořenými protnutím několika povrchů vzniklých eolickou 
abrazí, odborně nazývané hrance. Byly formovány za těžkých klimatických podmínek v předpolí ledovce, 
v období severopolského zalednění. Rýhování viditelné na jejich povrchu způsobil písek hnaný větrem 
při zemi. Z hlediska formování různorodé a zrnitostně pestré sedimenty svahů nádrže v místech bez 
souvislé vegetace silně postihla eroze. Vytvořila pravidelné hluboké stružky, které se postupně zvětšují 
do struh s profilem ve tvaru písmene V s vysokými a strmými břehy. Svahy údolí jsou fantaskně vymo-
delované do tvarů věží, sloupů a oblouků, obklopujících vytěžené prostory, a v celku tak vytváří krajinu 
až děsivou, nevídanou na našem území a v našich klimatických podmínkách. Takové pohledy jsou více 
typické pro pouštní podnebí. 

Břehy nádrže jsou atraktivní nejen krajinně, ale poskytují také dokonalé místo pro pozorování součas-
ných procesů ovlivňujících profil svahů. V horní partii svahu a ve svahu jsou dominantní procesy eroze, 
u úpatí v oblasti pláží a břehů nádrže se ukládá splavovaný horninový materiál. Proces eroze svahů je 
výsledkem činnosti srážkové vody, ze začátku drobné stružky vody vytvářejí síť četných erozních rýh 
a ty se pak mění v regulérní strže, které se dále zahlubují do svahu. V průběhu času dochází k  průnikům 
původně oddělených hlubokých strží. Jejich další rozpad způsobuje celkovou destrukci částí svahů. 

Proces se nejrychleji rozvíjí v místech, kde se v naplaveném materiálu vyskytují větší bloky krysta-
lických hornin, glaciálních balvanů a terciérních křemenců. Jsou velmi odolné vůči činnosti srážkových 
vod, nejčastěji „vypadávají” ze svahu a často pak po sobě zanechávají dutiny – kaverny, což napomáhá 
vzniku věží a sloupů. Na okrajích se vytvářejí ještě jiné velmi zajímavé geomorfologické útvary související 
s erozně odolnými krystalickými horninami. Jsou to „skalní hřiby”, tj. malé sloupky, jejichž hlava pře-

Různorodé formy eroze nadložních hornin působením srážkových vod
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čnívá přes spodní část a je tvořena odolnější horninou s rozměry o velikosti několika centimetrů. Tyto 
atraktivní drobné geomorfologické útvary jsou výsledkem rychlé eroze naplavených sedimentů kolem 
ploch krystalických hornin. 

V důsledku erozní činnosti na úpatí svahů vznikají náplavové kužele, které se postupně spojují do plo-
chy s mírným úklonem k vodní hladině. V období silných srážek je povrch náplavových kuželů také 
erodován drobnými toky povrchové vody, které pak vytvoří erozní rýhy s rozměry související s inten-
zitou průtoku. Vytříděný písčitý materiál je pak unášen až do nádrže, kde pod vodou jsou patrné další 
náplavové kužele, tentokrát tvořící podvodní deltu. Směry proudění povrchových vod jsou zde doko-
nalé viditelné, podél jejich tras se totiž nejrychleji usazuje detrit hnědého uhlí. V období sucha nahro-
maděné aluviální sedimenty přemisťuje vítr. Mnoho indicií, které zanechaly proudící srážkové vody, je 
pak setřeno a jsou nahrazeny novými tvary, způsobenými následujícími srážkami. Tyto cyklické procesy 
eroze a akumulace, které v budoucnu povedou k celkovému zániku současných vysokých elevací, jsou 
účinně zpomalovány výsadbou stromů. Výsadba dřevin je však s obtížemi realizovatelná na zvětšujících 
se plochách náplavových kuželů. 

Vývěr kyselých důlních vod
Na konci bývalé dobývky „Šupina C“ v nejužším místě nádrže Afrika odbočuje od hlavní trasy cesta jiho-
východním směrem k místu bývalé těžby „Šupina D“. Trasa zde vede napříč kontaktní zónou blízko sebe 
ležících glacitektonických struktur značených jako „Šupina C“ a „Šupina D“. Tyto struktury situované podél 
zlomových zón od sebe oddělují nepropustné vrstvy jílových hornin a propustné vrstvy písků a štěrků. 
Trasa přichází na území zaniklých dobývacích povrchových prostor, značených jako D, s rozsáhlými vývěry 
podzemních vod. Vyvěrají na území s vegetací s odstraněnými písčitými a písčito-jílovitými zeminami, kde 
začíná vodoteč, která protéká mezi mělkými, místy periodickými nádržemi. Potok tekoucí jihozápadním 
směrem ústí do nádrže, bývalé dobývky, kruhového půdorysu a je situován poblíž toku Lužické Nisy. 
Nejvíc viditelný a zajímavý vývěr podzemních vod, který můžeme obdivovat pohledem z lávky pro pěší, 
je uprostřed mísovité prohlubně tvořené železitými sedimenty. Další, menší vývěry se nacházejí na dně 
potoka a vyvěrají bezprostředně z jeho dna. 

Vývěry podzemních vod jsou pod proměnlivým pulzujícím hydrostatickým tlakem, což se místy 
podobá malým bahenním sopkám. Místa vývěrů a okolní sedimentární horniny poskytují dokonalé 
místo pro pozorování geochemických procesů, které probíhají v prostorách bývalé těžby hnědého uhlí. 
Ve vodách zaplaveného dolu Babina jsou rozpuštěné chemické sloučeniny tvořeny především železem, 
manganem, vápníkem, hořčíkem, sodíkem, draslíkem a sírany. Koncentrace vodíkových iontů způsobuje 
jejích vysokou kyselost. Provedené chemické analýzy vod vývěrů zjistily vysoké koncentrace železa 
a vápníku. Sedimenty vznikající kolem vývěrů s různými minerálními fázemi obsahují zejména minerály 
sádrovec, goethit, schwertmanit a jarosit. Kolem mísovité prohlubně lze nejsnadněji pozorovat zřetelné 
krystaly sádrovce o velikosti do 2 mm, obzvlášť dobře viditelné v obdobích sucha. Naproti tomu nahnědlé 
slepence jsou tvořeny goethitem a jeho nažloutlé odrůdy jarositem. Nejhůře pozorovatelný je nevýrazně 
krystalický schwertmanit, který vytváří paprsčité minerální agregáty, pouhým okem neviditelné. 

Podíl jednotlivých minerálních fází v sedimentech vznikajících kolem vývěrů podzemních vod se mění 
v závislosti na kyselosti vody a koncentraci síranových iontů. Nejnižší pH a nejvyšší koncentrace síranů 
napomáhají vysrážení jarositu. Při zvýšení pH a snížení hodnoty koncentrace síranů začíná krystalizovat 
schwertmanit. Goethit se může srážet bezprostředně z vodního roztoku nebo jako geochemická proměna 
ze schwertmanitu, který může také přecházet v jarosit. Rychlost tvorby železitých sedimentů závisí rovněž 
na aktivitě mikroorganismů, specifických bakterií patřících do skupiny železitých bakterií. Tyto bakterie 
energii pro život a reprodukci čerpají z oxidačních reakcí rozpuštěného železa, a to nejvhodněji v kyselém 
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prostředí. Samotné bakterie nelze vidět bez řádného zvětšení, ale jejich přítomnost se projevuje na hla-
dině vody jako duhové skvrny připomínající rozlité ropné látky.

Od vývěrů kyselých důlních vod se vracíme na hlavní trasu geoturistické stezky, která za zatáčkou 
výrazně mění svůj směr a dále příčně protíná hlavní směrovou orientaci uhelných slojí bývalého lomu. 
Takto se dostáváme k výchozu uhelného ložiska.

Výchoz uhelného ložiska
Pokud povrch území protíná nějaké geologické těleso, pak společnou oblast – průnik – geologové 
a horníci odborně nazývají výchoz. V případě měkkých a sypkých sedimentů zřídka můžeme pozorovat 
atraktivní výchozy, protože v našem podnebí rychle degradují především erozí a pak zarůstají vegetací. 
Ještě celkem nedávno, do konce 70. let 20. století, v oblasti u dolu Babina byly vidět velké přírodní ge-
ologické výchozy se zvrásněnými slojemi uhlí a je doprovázející vrstvy písků, prachovců a jílů. Ve stěně 
bývalé povrchové dobývky, která byla částečně zasypána během rekultivačních práci, se nachází jeden ze 
dvou zachovaných přirozených geologických profilů, které můžeme ještě dnes najít v polské části Łuku 
Mužakova. Jde o výchoz uhelné sloje v podélném profilu a obnažuje průběh sloje. V terénu vypadá jako 
hnědý pruh o délce cca 600 m a mocnosti 2 m. Místy jsou ve svahu viditelné útržky zvětralých jílových 
vrstev a vrstvy jemnozrnných písků. 

Bez podrobných důlních map lze dnes jen obtížně začlenit tuto málo mocnou, netěžitelnou uhelnou 
sloj ke skupině těžitelných, tedy bilančních uhelných slojí. Ze zkušenosti horníků ale víme, že v geologic-
kém profilu uhelných slojí miocenního stáří se nad hlavní 2. lužickou slojí nacházela již zmíněná dopro-
vodná sloj, ne vždy těžebně využívaná kvůli malé mocnosti. V centrální části výchozu je hnědouhelná 
sloj dislokována zlomem s vertikální složkou pohybu. Díky tomu můžeme na výchozu sloje pozorovat 
působení pohybu ledovce, který deformoval uspořádání uhelných slojí. 

Pramen kyselých důlních vod na trase geoturistické stezky
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Propady podzemních prostor dolu
Další trasa geoturistické stezky prochází přes dobývací území dolu a prochází přes místa propadů. Jsou 
to protáhlé prohlubně zaplavené silně kyselou vodou s hodnotou pH 2,8 a vysokým obsahem železa, 
dosahujícím 203 mg/dm3. Zaplavené propady po obou stranách silnice mají rezavě oranžové zabarvení 
vody a odumřelé kmeny stromů svědčí o škodlivých účincích kyselých vod. I přes viditelné destrukční 
projevy dávají zaplavené propady neobvyklý půvab této zvláštní krajině. Dobývky dolu Babina se nachá-
zejí až cca 60 m pod povrchem. Po vytěžení uhlí byly likvidovány metodou zvanou zával, což znamená, že 
po vyplenění výztuže byly prostory chodeb a dobývacích komor ponechány přirozenému zavalení. Pod-
zemní díla byla zaplavena vodou nebo založena tekutým pískem, který dobře zakládá vydobyté prostory. 

V poválečném období jednotlivé provozy těžily selektivně uhlí ve slojích o mocnostech 2,0–3,5 m 
v závislosti na místních geologických podmínkách. Po ukončení dobývání a vyplenění výztuží dobývek 
následovaly povrchové projevy pomalého poklesu až propadu. Odhaduje se, že hloubka propadů může 

Schematický diagram výchozu uhelné sloje

Povrchové propady nad podzemními dobývkami
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dosáhnout 80 % z celkové mocnosti vytěžených slojí. Tuto odhadovanou hloubku povrchových propadů 
musíme dále ještě zvětšit o mocnost nadložních vrstev tekutých písků. Odhadovaná hloubka propadů 
pak může dosahovat až několika desítek metrů. Propady se tvoří i po velmi dlouhé době. I když rychlost 
a místo vzniku fenoménů propadů je obtížné určit a často závisí na kolísání hladiny podzemních vod, 
jejich pozorování ukazuje, že po zhruba deseti letech po ukončení dobývání povrchové propady pomalu 
vyznívají. Ani tak ale místa, kde byla realizována podzemní těžba, nejsou na povrchu vhodná pro výstavbu. 

Než zakončíme návštěvu bývalého těžebního areálu dolu Babina, můžeme se volně procházet vybra-
nými stezkami směrem ke dvěma velkým nádržím, které na první pohled vypadají jako přírodní jezera. 
Docházíme k jednomu z těchto jezer s názvem Jedynka (Jednička). Při jeho severním okraji se nachází 
krásná pláž tvořená třetihorními jemnozrnnými křemennými písky, nádrž lemuje rákosový porost a voda 
postrádá rezavou barvu. Nadále však má kyselé pH (3,3), na což poukazují jednotlivé kmeny odumřelých 
stromů tyčících se z vody. Poblíž následuje smaragdová nádrž. Podobně jako další nádrž v sousedství 
vznikla na místě povrchové těžby keramických jílů a částečně hnědého uhlí, ukončené ve 40. a v 50. le- 
tech minulého století.

Geoturistická trasa Duny Zasiecké kotliny

Geoturistická trasa Duny Zasiecké kotliny spojuje severní část geoparku s oblastí morénových kopců sou-
visejících s rozsahem ledovcového pokryvu nejmladšího severního polského zalednění. Bude to spojení 
především cyklistickou trasou, která je nyní ve výstavbě. V této oblasti dominují písčité útvary teras ledov-
cového praúdolí, které zapadají do podobně tvarovaných sedimentů osypových kuželů bývalé Lužické 

Informační tabule na geologické trase u rybníka Duży Staw
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Nisy. Dominantní krajinný prvek tady představují umělé chovné rybníky, částečně vyplňující zatopené 
deprese vzniklé po roztání ledovce. Chovné rybníky propojují lokální toky. Systém vodních toků a vodních 
nádrží je chráněn v rámci systému ochrany Natura 2000. Z hlediska hodnoty neživé přírody jsou nejvíce 
oceňovány parabolické duny o výšce prvních metrů. Eolické jevy vedoucí ke vzniku dun vysvětluje jedna 
z prvních zpracovaných informačních tabulí na stanovišti na severním břehu velkého rybníka Wielki Staw. 
Další informační tabule se budou zabývat hodnotami neživé přírody, dějinami lesního hospodářství  
historií lesní kolejové dráhy pro dopravu dřeva a keramických jílů do blízkých cihelen.

Geoturistická trasa Keramické tradice na Łuku Mużakova

Geoturistická trasa představující dějiny keramického průmyslu mužakovského regionu vede po nejse-
vernějším úseku bývalého kolejiště železniční trati Łęknica–Tuplice. Zde se nachází mnoho informač-
ních tabulí, které se zabývají dějinami hornictví, zpracováním keramických jílů a krásami krajiny Łuku 
Mużakova. Po celé délce bývalé železniční trati byla postavena cyklostezka o délce cca 25 km a zpro-
vozněna v roce 2014. Podél cyklostezky se na místech bývalých vlakových zastávek nacházejí turistické 
přístřešky. Na trase jsou také k vidění různé části bývalé železniční infrastruktury. Bývalá železniční trať, 
po které současně vede stezka, byla postavena Lužickým železničním spolkem (Łużyckie Towarzystwo 
Kolei Żelaznych, Lausitzer Eisenbahn-Gesellschaft). Železniční trať byla otevřena v roce 1898 a byla pro-
vozována téměř 100 let.

Při návštěvě stezky s informačními tabulemi se můžeme seznámit s historií keramických manufak-
tur, které se nacházely na území obcí Tuplice a Döbern na polské a německé části geoparku. Informace 
na tabulích vhodně doplňují turistické mapy a informační prospekty dostupné v centrech turistických 
informací. Trasa zve k návštěvě severní, polské části geoparku, která se nachází v oblasti Tuplic.

Průběh cyklostezky s vystavěnou vlakovou zastávkou Chwaliszowice
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Pohled na trasu Keramické tradice na Łuku Mużakova
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