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    Miniprojekt „ Objevy �ekají na Tebe“ 
 
Škola:  ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov 
    ( obtížnost tématu p�izp�sobena znalostem a schopnostem žák�  
    6. ro�níku s aktivní pomocí žákyn� 9.ro�níku ) 
 

Vedoucí geologického klubu : Vlasta Žižková 
 
 
      GEOLOGICKÉ  POCHODY 
 
Geologický vývoj Krušných hor – Chomutovsko 
 

Geologické zajímavosti našeho regionu - Chomutov 
 

                       
 
Cíl:   1. poznat geologicky významná místa v lokalit� Chomutov 
 2. poznat práci geologa 
 

Pom�cky a použitá literatura :   
- práce s PC – internet, literatura o Chomutovsku, u�ebnice - geologie pro ZŠ,   

Mapa m�st Chomutova a Jirkova, webové stránky www.mapy.cz, 
www.geology.cz,  psací pot�eby  

-  na exkurzi : vhodné oble�ení a bezpe�né turistické boty, batoh s psacími 
pot�ebami, lupou, mapou, kompasem, kladívkem a sá�kem na vzorky 

 

Lokalita zkoumání :    místo zaniklé osady „ Gepfertovo pole “ 
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      Geologický vývoj Krušných hor - Chomutovsko 
 
Základ geologické stavby Chomutovska pochází již z prvohor. V období karbonu a 
permu došlo k mohutnému variskému vrásn�ní. V pr�b�hu tohoto vrásn�ní vzniklo 
v �eském masívu n�kolik mohutných poho�í. Jedno z nich leželo p�ibližn� v úseku 
dnešních Krušných hor ( tehdy byla výška mnohem vyšší ). Mezi poho�ími vznikaly 
pánve s jezery a mo�ály, které byly opakovan� zaplavovány mo�em. Vlivem tehdejšího 
teplého podnebí docházelo k pochod�m, které daly vzniknout dnešním uhelným slojím.  
V období druhohor i t�etihor probíhaly na našem území zna�né zm�ny za horkého až 
pouštního klimatu. Intenzivní zv�trávání, horotvorná �innost, intenzivní pohyby 
provázené zlomy umožnily výstupy vulkanických hornin. V Chomutov� je p�íkladem 
�erný vrch. 
�tvrtohory jsou obdobím st�ídání teplých a studených období. Velká intenzita 
tektonických pohyb� se projevila množstvím zdvih� a pokles�, a geografie dostala 
p�ibližn� dnešní podobu. Geologický vývoj Krušných hor probíhá nep�etržit�. I drobné 
ot�esy jsou ob�as patrné.  
 

Geologické zajímavosti našeho regionu – Chomutov 
 

Na Chomutovsku se nachází velké množství geologicky zajímavých míst. Nap�. 
Ahníkov, Blahu�ov, �erný potok, Hora sv. Šebestiána, Hradišt�, Kameni�ka, Kamenná, 
Ková�ská,Vejprty, Vysoká Pec, a další. V t�chto lokalitách se nachází velké množství 
druh� minerál�, polodrahokam� a rud. V lokalit� Hradišt� u �ernovic lze nalézt otisky 
t�etihorní flóry, zejména šišek borovic, list� a jiných �ástí d�evin. 
 

Zkoumané území našimi žáky je lokalita Kamenná – místo 
zaniklé osady Gepfertovo pole. 
 
V blízkosti chomutovského sídlišt� Kamenná v �ásti lesíku se nachází zašlý st�nový lom. 
T�žil se zde k�emenec vzniklý z pís�itých sediment�, p�vodn� tvo�ících podloží uhelné 
sloje. V�tší �ást k�emenné desky o velikosti cca 100 x 40 m byla v minulosti odt�žena. 
Lokalita je významná výskytem až dvoumetrových fosilií z období vzniku t�etihorního 
uhlotvorného mo�álu.  
Ve všech p�ípadech se jedná o poz�statky ko�en� strom�, zasahujících z mo�álu do 
pís�itého podloží.Vyskytují se jak v lomu samotném, tak i v p�ilehlém zá�ezu severního 
nájezdu silnice 1/13. Na opa�né stran� hlavní silnice, uvnit� oblouku jižního nájezdu, se 
nachází slanisko sv�d�ící o blízkém výchozu uhelné sloje, kterou eroze ze severn�ji ležící 
k�emencové desky již dávno odstranila. Z d�vodu absence fosilií nadzemních �ástí 
d�evin, není jejich ur�ení možné. 
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Satelitní a geografická mapa zkoumané lokality 
Gepfertova pole. 

 

                         
 

                         
    

                         
   Foto �ásti zkoumané lokality 
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Práce mladých geolog� v terénu : 
 
Pr�b�h „ o�ima �len� klubu “ :  Ivana Kuriljaková  
        

                 
 

                                                
 
 Dne 26.10. 2013 se náš školní klub geolog� vydal poprvé pátrat po 
geologické lokalit�. Když jsme se všichni sešli u školy, tak jsme dostali za 
úkol pomocí buzoly ur�it polohu naší školy na map� a ur�it náš geologický 
cíl. Poté co jsme úkol splnili, vydali jsme se k lokalit�. Jako lokalitu jsme si 
vybrali bývalý kamenný lom, který se nachází na míst� zaniklé osady 
Gepfertovo pole. Jakmile jsme dorazili na místo, �ekla nám paní u�itelka, 
jakým zp�sobem se zde ložisko vytvo�ilo. Po té si každý vzal kladívko a 
st�ídav� si všichni vyzkoušeli odebrat n�kolik vzork� k dalšímu zkoumání. Po 
odebrání vzork� jsme blíže prozkoumávali ur�enou lokalitu. Po po�ízení 
n�kolika fotodokument� jsme se postupn� za�ali chystat na cestu zp�t ke 
škole. Cílem našeho projektu bylo objevit fosílie, což se nám bohužel 
nepoda�ilo, protože byly skryté za pís�itými sedimenty. P�i práci v této 
lokalit� jsme se dozv�d�li o tom jakým  
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zp�sobem se zde ložisko utvo�ilo a co se v našem okolí nachází za velice 
zajímavé lokality. Všechny nás bavila práce s kladívky i lupami, ale i 
objevování dalších lokalit na map�. Velkým zklamáním pro nás bylo velké 
zne�išt�ní této lokality, které zde zanechali nepo�ádní lidé. Kdyby zde, již 
zmín�né zne�išt�ní nebylo, mohlo by být toto místo skv�lým oddychovým a 
relaxa�ním místem pro d�ti i dosp�lé. Ke zpracování projektu jsme použili 
informace z internetu o geologických lokalitách v okolí Chomutova a mapu 
m�st Chomutova a Jirkova. 
 
Záv�r :  Nebo� jsme fosílie ve zkoumané lokalit� již nenašli, prohlédli jsme si 
je ve školní sbírce. Nalezené vzorky jsme rozt�ídilili a p�ipravili v u�ebn� 
k dalšímu zkoumání, zda nalezený druh horniny potvrdí informace 
z geologických map. V dalších klubových hodinách budeme zjiš�ovat jejich 
vlastnosti.  
 

        
 

                      
                                                                       Zpracovala : Vlasta Žižková 
                                                                                   Dne : 31.10. 2013 


