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2. Detailní mapka Chomutovsko - Strážišt�   
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S geologickým vývojem a stavbou �R jsme se seznamovali ve školním atlase a 
u�ebnicích. Vyhledávali jsme další informace k tématu v PC a vypracovávali 
zadané úkoly v pracovních listech. 

3. Geografie našeho „domova“ - Chomutova 

                   

Naše bydlišt� se nachází na úpatí Krušných hor d�íve nazývaných 
Rudoho�í. Geologická historie Krušných hor za�íná v p�edprvohorním 
období, kdy se patrn� vytvo�ily nejstarší usazeniny a vyv�eliny, pozd�ji 
zm�n�né vlivem tlak� a tepla v hloubce zemské k�ry na tzv. šedé a �ervené 
ruly. Takže vývoj Rudoho�í za�al již p�ed rozd�lením jednotného 
kontinentu tzv. Rodinia. 

Chomutov – poloha, vodstvo, georeliéf 

M�sto Chomutov se rozkládá p�i okraji hn�douhelné pánve na jižním 
úpatí Krušných hor. Nadmo�ská výška se uvádí 330 m, nicmén� reliéf 
katastru m�sta je daleko �lenit�jší. 

Z vodohospodá�ského hlediska je nejd�ležit�jší povodí Oh�e a �eka 
Bílina se svými p�ítoky.  

Osídleným územím protékají horské potoky a �í�ky – Chomutovka, 
Bílina a Ha�ka. Je zde také celá �ada vodních ploch vzniklých um�le. 
Jednak jsou to rybníky a plochy vzniklé v d�sledku vodní �innosti - 
zatopené propadliny. Zvláštním p�ípadem a zárove� p�írodním 
unikátem je Kamencové jezero, které vzniklo v 19. století zatopením 
kamencového dolu. 
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Nejd�ležit�jším geomorfologickým útvarem jsou Krušné hory, pod 
nimiž m�sto leží. Severozápadním sm�rem se jako hradba táhne pás hor 
tvo�ený pom�rn� strm� se svažujícími svahy. Na n� navazují  mírn�ji se 
svažující plochy. Sm�rem do vnitrozemí se reliéf dále snižuje a zploš�uje. 

 

Nep�ehlédnutelnou dominantou je na severním okraji m�sta vrch Strážišt�, 
zvaný též Partyzán. Dosahuje nadmo�ské výšky 512 m a pro pot�eby 
obyvatel m�sta byla na jeho vrcholu postavena rozhledna . Tato lokalita je 
cílem zkounání našich objev� v tomto �asovém období  a zadání tématu 
v projektu Objevy �ekají na Tebe. 

Geologická stavba 

Z hlediska geomorfologického �len�ní je Chomutovsko sou�ástí �eské vyso�iny 
a nižšího celku Krušnohorské soustavy. Jednotlivými celky této soustavy 
zastoupenými v oblasti jsou Krušné Hory a Mostecká pánev. Pro oba tyto celky 
jsou typické rozdíly nejen v tvarové �lenitosti, ale hlavn� v geologickém složení 
a hospodá�ském využívání.  

Krušné hory jsou tvo�ené komplexem p�em�n�ných hornin magmatického 
nebo sedimentárního p�vodu, jejichž stá�í je odhadováno na 560 milion� let 
(tj. konec starohor). Pro tyto horniny (ruly, svory, svorové ruly) se užívá 
názvu krystalinikum. B�hem následných horotvorných pochod� pronikaly 
do hornin krystalinika intruze. Tento geologický vývoj umožnil v Krušných 
horách vzniku velkého množství rudonosných žil. 
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Na jihu, v oblasti Mostecké pánve, je vlastní krystalinikum p�ekryto usazeninami 
t�etihorního a �tvrtohorního p�vodu. Nejvýznamn�jší jsou miocénní sedimenty, 
jejichž st�ední souvrství je tvo�eno hn�douhelnou slojí. Sloj je uložena v hloubce 
100 m a dosahuje mocnosti 15 až 20 m. Z obou stran je tato vrstva ohrani�ena 
pís�ito-jílovitými sedimenty. 

Georeliéf 

Dnešní reliéf Krušných hor je výsledkem t�etihorního tzv. alpínského 
vrásn�ní, je však do jisté míry také poz�statkem variského vrásn�ní 
z mladších prvohor. 

V prvohorách p�sobením jedné z v�tví variského vrásn�ní došlo k vytvo�ení 
poho�í. Toto poho�í však bylo následn� p�sobením geologických sil zarovnáno 
v parovinu a její �ásti op�t vyzdviženy b�hem t�etihor. V pr�b�hu �tvrtohor pak 
vlivem neotektonického modelování, klimatických zm�n, denuda�ní a místy též 
vulkanické �innosti získaly Krušné hory svou sou�asnou podobu. 

Pro poho�í Krušných hor je charakteristická asymetrická stavba. Zatímco na 
stranu n�meckého Saska sestupují svahy mírn�, k jihu do �ech spadají velice 
prudce.Poho�í je p�í�n� rozd�leno údolími vymodelovanými erozní �inností 
povrchových tok�. K nejvýznamn�jším pat�í i údolí Bezru�ovo, které se za�íná 
na západním konci Chomutova.Nejvyššími vrcholy Krušných hor v oblasti 
Chomutovska jsou Medv�dí skála (924 m. n. m.), Meziho�ský vrch (916 m. n. 
m.) a Jelení vrch (859 m. n. m.). Významnými krajinnými dominantami jsou 
též Poustevna (826 m. n. m.) a Hradišt�(594 m. n. m.) 

Klima 

Z klimatického hlediska lze v oblasti vyd�lit dv� zcela odlišná pásma – 
horské a nížinné. Pro horské pásmo jsou charakteristické nižší pr�m�rné teploty 
(kolem 4°C), zatímco v nížinných oblastech dosahují ro�ní pr�m�rné teploty 
dvojnásobných hodnot (až 8,5°C). D�ležitým jevem, který sev oblasti 
uplat�uje,je deš�ový stín. Vzhledem k p�evládajícím západním v�tr�m, je v�tšina 
srážek zadržena práv� na západní stran� Krušných hor. 
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 Pr�m�rné ro�ní srážky tak klesají od 950 mm na h�ebenech ke 450 mm 
v nížinné �ásti (samotné m�sto Chomutov má ro�ní úhrn 450 – 500 mm srážek).  

Typickým klimatickým jevem pro oblast Chomutovska jsou výrazné teplotní 
inverze, zp�sobené omezeným proud�ním vzduchu p�es horské p�ekážky.  

Chrán�ná území 

V Krušných horách se vyskytují dv� lokality kategorie národní p�írodní 
rezervace. Jedná se o „Novodomské rašeliništ�“ a lokalitu „Jezerka“, která 
zahrnuje typické a dnes již ojedin�lé spole�enství bukového lesa. Do kategorie 
p�írodní rezervace pat�í typické krušnohorské vrchovišt� s významnou rašelinní 
vegetací „Na Lou�kách“ a 200 let starý bukoklenový porost na svazích u 
p�ehrady Kameni�ka nazvaný „Buky nad Kameni�kou“. 

Na Chomutovsku jsou památné stromy �i jejich skupiny. Vesm�s se jedná o 
stromy starší sta let, primát drží „Dub u �erveného Hrádku“, jehož stá�í je 
odhadnuto na 350 let. V samotném Chomutov� se u St�ední pr�myslové školy 
nachází skupina stoletých platan� a v areálu Podkrušnohorského zooparku v �R 
i v Evrop� rozlohou ojedin�lý sad kaštanovníku setého („Kaštanka“), založeného 
p�ed 300 lety zdejšími jezuity. 

4. Kopec Strážišt�   
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Rozhledna na Strážišti u Chomutova  
�

Typ/materiál: kamenná (sou�ást hotelu) 
Lokalita: kopec Strážišt�, cca 5km severn� od Chomutova 
GPS: 50°29'12.106"N, 13°24'31.555"E 
Nadmo�ská výška: 511m 
Okres: Chomutov 
Období výstavby: 1931  
Celková výška: 20m 
Výška vyhlídkové plošiny: 17m 
  
P�ístup: asi 2km za Chomutovem vede ke Strážišti ze silnice Chomutov-Blatno 
zna�ená odbo�ka vpravo (v levoto�ivé zatá�ce), dále pokra�ovat úzkou asfaltkou 
asi ješt� cca 1,5km až k hotelu Partyzán  
Výhled: výhled se nabízí z prostoru za hotelem (konec bývalé sjezdovky) na �ást 
Jirkova (sídlišt� Vina�ice), místní �ást Chomutov-B�ezenec a hradbu Krušných 
hor s dominantou vysíla�e Jedlová hora. 
Historie: Kopec Strážišt� u Chomutova již koncem 19. stol. pat�il k oblíbeným 
výletním míst�m. Výsledkem tohoto zájmu bylo vybudování d�ev�né výhlídky – 
Glorietu – na nejvyšším bod� Strážišt�. Stavba byla otev�ena 2. �ervence 1882 a 
nahradila jiný p�vodní d�ev�ný objekt. Gloriet byl ve svém p�ízemí obehnán 
p�íst�eškem s možností ob�erstvení. Turisté mohli vystoupat na osmibokou 8m 
vysokou rozhlednu. 
Objekt byl v letech 2005-2010 zrekonstruován. 
 
 

5. Exkurze – zkoumaná lokalita : kopec Strážišt� 

Tentokrát jsme se vydali prozkoumat lokalitu - kopec Strážišt� u Chomutova. 
Cesta k cíli kli�kuje smíšeným lesem a nabízí k pozorování a prozkoumání krásy 
živé i neživé p�írody. Poznávali jsme r�zné druhy porost�, tlející d�eviny, které 
jsou domovem plísní hub a živo�ich�. Lákavé k posezení byly koberce mech�, 
které zdobily i p�ítomné pa�ezy. P�ekvapily nás i v zim� houby, hlasy pták�, ale 
také smutný nález odpadk� - smetišt�. Les není domovem jen zv��e, ale také  
( jak jsme poznali) i lidí. Betonový bunkr z 2.sv�tové války, který z�stal v našem 
lese se stal domovem lidí, kte�í tu z n�jakých d�vod� žijí. Jsou to „bezdomovci“.  
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Cestou jsme sbírali vše, co bylo pro nás zajímavé. P�edevším horniny, které jsme 
nesli v batozích do školy k dalšímu prozkoumání. To bylo také hlavním cílem 
naší akce. Na vrcholu nás �ekala „ odm�na“  - hotel Partyzán, kde jsme na�erpali 
vydanou energii a uchvátil nás výhled  na okolní reliéf, který je okouzlující.  
 
 

        
 
Z výšky jsme shlíželi do údolí na B�ezenec, Jirkov, krásné nám známé Tel�ské 
údolí, na dalším vrcholu se ty�ila Jedlová ….p�ed námi ve vlnilo krásné 
zalesn�né panorama úžasného kraje. Žijeme v krásné �ásti zem� . 
 
Dalším velmi p�íjemným p�ekvapením pro nás bylo, když jsme mluvili osobn� 
s majitelem zdejšího hotelu panem Donátem a zjistili, že jeho koní�kem je práv� 
geologie � !  
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Seznámil nás s jeho sbírkou nerost� a hornin, která zdobí interiér restaurace i 
okolí stavby a s rostlinami vytvá�í „skalku a zahradu hornin“. Dozv�d�li jsme se, 
že zajímavé „kousky“ získával né jen z místních lokalit, ale z r�zných �ástí �R i 
ze zahrani�í.  
 
 
 
Prohlédli jsme si mramorové desky, zkamen�liny d�eva olivovníku, �erven� 
zbarvený rudný kousek z M�d�nce, pískovce, vápenec opracovaný silou mo�e a 
mnohé další.  
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Cestou zp�t jsme nacházeli zástupce nejrozší�en�jšího k�emene, �edi�e, také filit.  
 

                       
 
Zamýšleli jsme se nad fungováním symbiózy mezi organismy, vztahy mezi 
živou a neživou p�írodou. Pozorovali jsme p�írodu jeko celek. 
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    „Kouzlo p�írody“ i v zim�. To nešlo p�ehlédnout. Pa�ez jako z pohádky. 
 
 Není nad to, vid�t tu krásu na vlastní o�i a sáhnout si na vše, co nás zajímá. Je to 
nejlepší u�ebnice. 
 
6. Zkoumání nasbíraných vzork� 
 
Ve škole v klubu jsme nasbírané vzorky podrobili d�kladn�jšímu pr�zkumu i 
pod mikroskopem.  
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7. Záv�r: 
 

Exkurze byla pro nás, jako vždy, velmi zajímavá. 
Opravdu platí, že další objevy �ekají na nás ���� ! 

Již se t�šíme. 
 
Za geologický klub : 
  Ondra Dosed�l, Eliška a Natálka Fejferovi, Ivana Kuriljaková,  
 Aleš Sazima, Aleš Wetzl, Jindra Ungr, Marek Frühauf, Marek Šulik 
 
 
Použitá literatura a zdroje :  
       internet, vlastní fotografie, školní atlas, u�ebnice, pracovní listy projektu 
 
 
Chomutov   28.2. 2014 
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