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1. Úvod 

V rámci našeho dalšího miniprojektu jsme objevovali nové informace v oblasti 

geologického vývoje a stavby území našeho Šluknovského výběžku. Své snažení jsme se 

snažili zaměřit převážně na Varnsdorf a jeho okolí, což je naší škole nejblíže a většina 

z nás tu bydlí. Pracovali jsme opět převážně ve škole, protože počasí nám moc nepřálo, 

pokud to aspoň trošku šlo, tak jsme se vyrazili podívat na známé geologické lokality ve 

Varnsdorfu (Špičák, Hrádek). K naší práci jsme potřebovali hlavně internet, geologickou 

mapu a pracovní listy. Zpestřením naší práce bylo zhlédnutí dokumentu Kameny v české 

krajině.  

 

2. Geologický vývoj a stavba Šluknovského výběžku 

Šluknovská pahorkatina je součástí Lužického žulového masívu, výběžek je 

charakterizován čtyřmi typy hornin, které jsou převážně mladoalgonkického až 

kambrického stáří. Rozšířená je zde žula, nejrozšířenější je ovšem granodiorit. Výběžkem 

prochází také lužický přesmyk, který odděluje pískovce Děčínské vrchoviny a Lužických 

hor od hornin Lužického žulového masívu. Celý výběžek patří do mírně teplé oblasti se 

sklonem do Severoněmecké nížiny, pro kterou je typické oceánské klima. 

 

2.1 Povrch a vodní toky 

Největší část Šluknovského výběžku zaujímá Šluknovská pahorkatina s celkovou 

rozlohou 276 km2, dělí se na Rumburskou a Šenovskou pahorkatinu. Nejvyšším bodem je 

Hrazený (608 m), což je čedičový vrch 4 km JZ od Šluknova a 3 km SZ od Brtníků. 

Nejnižším bodem je naopak místo, kde řeka Křinice opouští území Šluknovského výběžku 

v nadmořské výšce 255 m. I Varnsdorf leží na území Šluknovské pahorkatiny, je tvořen 

skalním žulovým podkladem se sprašovými jíly z doby ledové, v této době jsem zasahoval 

také ledovec ze Skandinávie. Nachází se zde dva významné vrchy, Špičák (viz obr. 1) a 

Hrádek, které jsou tvořeny znělcem a čedičem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kambrium
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Obr. 1: Stěna Špičáku 

 

Šluknovská pahorkatina patří do úmoří Baltského a Severního moře. Do Baltského 

moře odvádí vodu řeka Mandava a její přítoky. Do Severního moře odvádí vodu 

Křinice, Chřibská Kamenice, Rožanský, Jiříkovský potok a další.  

 

2.2 Dolování a těžba 

V současné době se na území Šluknovské pahorkatiny netěží žádná ruda, ale kdysi 

dávno se na některých místech opravdu těžilo, důkazem jsou štoly a lomy. V 19. 

století se pod vrcholem Špičáku těžilo hnědé uhlí, dodnes jsou zde zachovány sloje 

s výskytem uhlí a diatomitů. V 15. století se na kopci Hrazeném pokoušel o těžbu 

stříbra Jiří Šlejnic, v 18. století stejné pokusy zopakoval hrabě Harrach u Křečan, 

ovšem neúspěšně. Nedaleko Varnsdorfu v Jiřetíně pod Jedlovou se v 16. století začalo 

těžit stříbro, zlato, měď, olovo, cín, železo a jiné kovy, právo těžit získalo město na 20 

let, těžbu zde připomíná štola sv. Kryštofa a štola Jana Evangelisty Purkyně (viz obr. 2) 

 

Obr. 2: Štola Jana Evangelisty Purkyně 
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2.3 Geologické lokality 

- Varnsdorf - Špičák  s kótou 544 m – skalní výchoz na rozloze několika set m2, lesem 

zarostlý 

- Varnsdorf – Skála – skalní výchoz 1 km SZ od Rumburka obrostlý stromy 

- Lobendava – Bublava – úsek potoka Bublava, rýžoviště 

- Staré Křečany, Šluknov - Karlovo údolí – 6 štol s délkou 415 m 

- Císařský u Šluknova – Partyzánský vrch s kótou 543 m, lom v provozu, těžba 

kameniva 

- Knížecí – Hrazený – skalní výchoz, opuštěné lomy na úbočí 

- Císařský – Partyzánský vrch – zašlý lůmek v lesíku, drcený lužický granodiorit s žílou 

křemene 

Obr. 3: Vrch Hrazený 

 

3. Závěr 

Opět jsme se nestačili divit, kolik krásných míst se nachází v našem Šluknovském 

výběžku, spoustu z nich jsme ani neznali. Naše další kroky v rámci kroužku povedou právě 

do těchto míst (Hrazený, Skála,…), které jsou registrované jako geologicky významné 

lokality, i když už to nebude součástí miniprojektu. Z naší zkušenosti bychom dále 

doporučili zkoumat louku u rybníku Světlíku na Studánce, nejen že se tam nachází 

obrovské znělcové kameny, o kterých se nemluví, ale také je tam velké množství 

krásných lučních rostlin jako např. šalvěj luční, kakost luční, čekanka obecná, kohoutek 

luční atd. Vidět tyto luční rostliny v době chemizace je opravdu vzácnost, rostlin jsme si 

všimli minulý rok v létě, kdy jsme v rámci botanického kurzu poznávali rostliny a 

mapovali biotopy. 

 

http://cestovani.idnes.cz/?r=tipy-na-vylet&c=A110412_153701_igcechy_tom&foto=TOM3a6afa_sluknov4.JPG
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Přílohy: 

Mapa trasy terénního cvičení 
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Zdroj: www.mapy.cz 


