
                           
 
 

Miniprojekt „ Objevy �ekají na Tebe“ 
 

Škola:   ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov 
 
Vedoucí geologického klubu :     Vlasta Žižková, 
�lenové klubu :    Žáci 6.ro�níku, žákyn� 9.t�ídy    
   
   

Téma na leden 2014 :          P�ÍRODNÍ  RIZIKA 
 
 
Cíl :   Zjistit možná rizika p�írodních katastrof, zaujmout vlastní názor na jejich 

p�edcházení a zjistit jejich vliv na oblast, kde žijeme – Chomutov, Jirkov  
 
Zkoumané lokality - oblast mezi Chomutovem, Jirkovem a Mostem 

  - exkurze v okolí sídlišt� Zahradní a Tel�ské údolí Jirkov 
 

Studijní úkoly   -  najít a zpracovat informace o p�írodních živlech ( voda – 
záplavy a povodn� …, vítr – tornáda…, ohe� – požáry…, 
sopky – lávové proudy, mra�na …, zem�t�esení – epicentrum 

  a hypocentrum…) 
- jimi zp�sobené katastrofy a jejich dopady – rizika 
- pracovat s informacemi pracovních list� projektu 

 
Obsah :  1. Základní poznatky katastrof 
              2. Rizika spojená s katastrofami v naší lokalit� 
              3. Záplavy a povodn� – možnosti a prevence, práce v terénu  
              4. Svahové pohyby v naší oblasti 
                      Práce v terénu-prevence záplav, rizika svahových pohyb� a sesuv� 
              5. Zem�t�esení v nejbližším okolí 
              6. Prezentace Ivany Kuriljakové – katastrofy a rizika 
              7. Záv�r 
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1. Základní poznatky 
  
Podstatou všech p�írodních katastrof jsou �ty�i hlavní procesy: 
 
a) Rychlé pohyby hmot – zem�t�esení, svahové pohyby 
b) Uvoln�ní hlubinné zemské energie a její p�evedení na povrch – sope�ná 
�innost, zem�t�esení 

c) Zvýšení vodní hladiny �ek, jezer a mo�í – povodn�, mo�ské zátopy, tsunami 
d) Vyrovnání teplotních rozdíl� v atmosfé�e – orkány, tropické cyklóny 
 
 
2. Rizika spojená s katastrofami v našem region� 
 
 Zjistili jsme, že v naší lokalit� mohou vzniknout tato rizika : 
 
a) Záplavy – vlivem nadm�rných srážek se zvedne hladina �ek a potok� 
b) Svahové pohyby – sesuvy – je-li nestabilní svah, p�sobením gravitace pohyb 

p�dy, zeminy �i horniny ( p�írodními vlivy, ale i zásahem �lov�ka do terénu) 
c) Zem�t�esení se projeví – krátkodobými pohyby zemského povrchu o r�zné   

         intenzit� vlivem tlak� mezi litosférickými deskami 
 
3. Záplavy a povodn� 
 
Po prudších deštích se v letním období rozlévá voda z povodí Chomutovky. 
V zimních m�sících vzniká riziko p�edevším rozmrzáním ledu, vzniku ker a 
p�etékání vody p�es led. Tyto situace vznikají celkem pravideln�, ale jsou 
hlídány a regulovány. 
 

 ZÁPLAVY A POVODN� v našem okrese Chomutov 

 P�IROZENÁ  POVODE�  OVLIVN�NÁ  MIMO�ÁDNÝMI  P�Í�INAMI 

     - ucpání profil� propustk�, nahromad�ní plavenin u pilí�k� mostk�                
 - poškození mostk� a lávek, rozliv nad mostkem                                              
 - v letním období – p�i prudších deštích, ucpání propustk�, rozlití vody            
 - v zimních m�sících – rozmrzání a p�etékání  
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Místa možného ohrožení: 

Zátiší – Jablo�ová ul., Nad T�eš�ovkou, Šrobárova ul., Blatenská ul. 

V povodí Chomutovky – silni�ní most u firmy FINSTAV,lávka za garážemi 
v Bezru�ov� ul.,Kostelní ul.- silni�ní most,Bezru�ova u PLUSu,cyklistická stezka 
pod železni�ním mostem v Bezru�ov� ul.,Škroupova ul.,profil Chomutovky 
v podkov�,mostek pod Muzeem , U Galerie,Riegrova ul.,Na B�lidle,Dukelská      
u bývalého skladu zeleniny,Dukelská u zahrádká�ské kolonie. 

      PROTRŽENÍ  HRÁZE VODNÍHO DÍLA - VLÁŠTNÍ POVODE�   

VD Kameni�ka a K�ímov – nebezpe�í pr�lomové a zátopové vlny ve m�st�  
 Chomutov a ve správních obvodech obcí Údlice, Nezbylice, Bílence. 

VD Jirkov – nebezpe�í pr�lomové a zátopové vlny ve m�st� Jirkov. 

 OCHRANA P�ED POVODN�MI 

 Ve m�st� Chomutov je z�ízena p�i Magistrátu m�sta Chomutova Povod�ová 
komise , která zabezpe�uje ochranu život	 a majetku osob. 

 -   zpravidla v b�eznu a kv�tnu jsou provád�ny povod�ové prohlídky                   
-   varuje ob�any p�ed povodn�mi všemi dostupnými prost�edky                         
-   �iní opat�ení ke snížení ztrát na životech a majetku osob                                 
-   poskytuje humanitární pomoc postiženým ob�an�m    

P�ehled ohrožených obcí a lokalit ze zvláštní povodn�  

Název místa Vzdálenost od vod.díla v 
km 

P�edpokládaný �as 
dosažení 

Poznámka  

Chomutov 7,43 12 minut   
Údlice  12,43 20 minut   

Nezabylice 14,99 22 minut   
Bílence 17,10 30 minut   

  
Stupn� povod�ové aktivity 

  
Limitní vodní stavy a pr	toky na �ece Chomutovka: 

Stav bd�losti Stav pohotovosti Stav ohrožení P. �. Tok Katego
- rie Hlásný profil 

cm m3/s cm m3/s cm m3/s 
1. Chomutovka B T�etí mlýn 80 8 100 14 -* -* 
2. Chomutovka C1 Lávka za garážemi       
3. Chomutovka C2 Pod galerií 60 - 80 - 100 - 
4. Chomutovka C3 Dukelská ulice u firmy 

PULS 
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                                          Chomutovka 
 

                                                        
 

Chomutovka je �í�ka v severozápadních �echách, levostranný p�ítok Oh�e. Délka 
toku je 45,2 km. Plocha povodí m��í 160,4 km². 

Pramení v Krušných horách zhruba 840 metr� nad mo�em 2,5 km severozápadn� 
od Hory Svatého Šebestiána v okrese Chomutov. Na n�kterých mapách je jako 
Chomutovka myln� ozna�ován spojovací kanál z povodí �erné, který vede sedlem 
mezi Skelným a Novoveským vrchem. Za Horou Svatého Šebestiána obrací sv�j 
tok k jihovýchodu a 13 km dlouhým a p�es 200 m hlubokým Bezru�ovým údolím 
se prodírá dol� z Krušných hor, které opouští ve m�st� Chomutov. Protéká 
Chomutovem a dál pokra�uje k jihovýchodu, nyní již m�lkým a otev�eným údolím 
v bezlesé krajin�. Te�e mimo jiné p�es Údlice, Velemyšleves, Bitozeves a 
Postoloprty, za nimiž ústí v nadmo�ské výšce 181 m zleva do Oh�e. 

Jirkovská vodní nádrž a Tel�ské údolí – oblast, našich �astých 
výprav za „ Objevy �ekají na Tebe“.  

Vodní nádrž Jirkov byla vybudována v letech 1960-1965 na �ece Bílin� v údolí kousek 
severozápadn� od m�sta Jirkova. Jejím ú�elem je odb�r vody pro zásobování pitnou vodou 
oblast Chomutovska, protipovod�ové ochran� a zajišt�ní minimálního pr�toku pod hrází. 

Hráz je sypaná, kamenitá z místního materiálu s vnit�ním šikmým jílovitým t�sn�ním. Je 
dlouhá 190 m a vysoká 55,6 m, objem nádrže �iní 2,769 m3 se zatopenou plochou 16,4 ha. 
Sou�ástí nádrže je malá vodní elektrárna o celkovém výkonu 140 kW. 

Kolem nádrže byla zp�ístupn�na cesta spojující Jirkov a Telšské údolí. Na vrchu nad vodní 
nádrží se nachází zbytky bývalého hradu Nanštejn.   
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                                                                Jirkovská vodní nádrž 

 

Podkrušnohorský p�ivad�� – chrání p�ed 
povodn�mi  
Délka toku: 33,8 km                                                                                                            
Pramen : Oh�e                                                                                                                               
Ústí : do Bíliny                                                                                                                           
Úmo�í, povodí : Atlantský oceán, Severní mo�e, Labe, Bílina 

Podkrušnohorský p�ivad�� nebo P�ivad�� Oh�e–Bílina je vodní dílo, soustava vodních 
kanál�, potrubí a nádrží, které chrání podkrušnohorské povrchové doly p�ed povodn�mi z 
menších krušnohorských tok�, zásobuje vodou z �eky Oh�e pr�mysl v oblasti m�sta 
Chomutov a celoro�n� p�ivádí dostatek vody do �eky Bíliny.                                            
Stavba p�ivad��e za�ala v roce 1957 a byla dokon�ena v roce 1982. Celé dílo o délce 33,8 km 
a je rozprost�eno tém�� od m�sta Klášterec nad Oh�í až za Jirkov. 

                   

Akvadukt p�ivad��e p�es Chomutovku                         P�ivad�� s propustí do zooparku v Chomutov� 
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 Bilance roku 2013  Chomutov 
 
 Podkrušnohorský zoopark v Chomutov� bude mít letos z�ejm� nejnižší 
návšt�vnost za posledních šest let. Podepsalo se na tom hlavn� deštivé jaro a  
také letní záplavy. 

Obci Želenice se záplavy rovn�ž nevyhnuly. Rozvodn�ná �eka zatopila 
nap�íklad zahradní domky až do výše jednoho metru. Lidé evakuovali domácí 
zví�ata, zachra�ovali, co se dalo. Zmatená zv�� panika�ila a schovávala se, jeden 
pes se utopil.  

2.6. 2013   Okres Chomutov zaznamenal nejvíce zásah� z d�vod� v�tru a dešt�. 
Výjezdy k spadlým strom�m p�esáhly po�et 40. 
 
Exkurze v terénu : 
 
         Naše výprava za vodními toky a nádržemi  

Vypravili jsme se zjistit, jak vypadá tok naší Chomutovky. Voda je �istá, 
vy�nívající kameny ob�as  pokryté ledem. B�ehy jsou kamenité, ale místy je vid�t 
úprava – prevence rizik. Momentáln� je klidná, p�opomíná spíš potok �. 

Cesta kolem p�ivad��e vede Chomutovskými sídlišti, kde to dob�e známe. Koryto 
je um�lé – betonové, voda nemá kam uhnout. P�i tání led� – v rizikovém období, 
se její množství reguluje. O to se nám postarají z Povodí Oh�e. �ást p�ivad��e, 
který byl svým sklonem nebezpe�ný zv��i i lidem, je p�ikryt a te�e pod zemí. 
Seb�hli jsme po jeho vršku až k jeho ústí, kde se vlévá do nádrže v Jirkov�. I p�es 
mráz z�stává �ást hladiny bez ledu a kachny mají kde plavat �.                                            
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4. Svahové pohyby v naší oblasti 

Hledali jsme v našem okolí, kde dochází k sesuv�m a zapátrali jsme také i trochu 
do historie.Tím, jak jsme neustále mysleli na n�jaký „úlovek“ k našemu tématu, 
všimli jsme si už na chodníku za školou, že svah, který cestu lemuje, „p�etéká“ 
p�es obrubník na asfalt. Svah nám pomalu ale jist� „ pohlcuje“ chodník �. Ale za 
po�ádným soustem odtržené zeminy jsme se vypravili dále do terénu. 

                                

Z našeho pátrání vybíráme zajímavé lokality nap�. : 

Jezerka u Chomutova 

Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv. P�íkré svahy údolí a vrchu Jeze�í 
asi 1,5 km jihozápadn� od zámku Jeze�í a 1,5 km severovýchodn� od Vysoké 
Pece. 

Rezervace ( významná geologická lokalita Skalní brána; skalnaté strmé svahy pokrývá 
nejp�irozen�jší a nejzachovalejší porost v Kruš. horách) je ovlivn�na provozem rozsáhlého 
lomu �s. armády. Lom, ležící asi 50 m od jižní hranice rezervace, tvo�í n�kolik desítek metr� 
hluboký a více než 3 km šíroký zá�ez o délce více než 10 km. I když byla v p�edstihu u�in�na 
p�íslušná opat�ení k zajišt�ní stability svahu a vodohospodá�ských pom�r�, a p�es trvalý 
monitoring, který zajiš�uje provozovatel lomu, pat�í tato rezervace k nejohrožen�jším v 
ústeckém regionu. 

Sesuvy p	dy v našem okolí 

                     
 
                                                    Sesuvy mezi Jeze�ím a Jezerkou 
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V oblasti lomu s úpatím Krušných hor mezi Vysokou Pecí a Horním Ji�etínem 
v okresu Chomutov dochází k mohutným sesuv	m, které ohrožují vlastní svahy 
Krušných hor a také  Dolní zámecký park pod zámkem Jeze�í.                          
Nyní je sesuv krásn� vid�t. Jsme sv�dky, jak se zm�ní krásná p�íroda zásahem 
�lov�ka na „ m�sí�ní krajinu“. 

Jeze�í  je název zaniklé osady v sousedním okrese Most.. Osada byla sou�ástí 
obce Albrechtice a nacházela se sm�rem od ní zhruba 1 km západn� na úpatí 
Krušných hor v nadmo�ské výšce 290 metr� p�ímo v podhradí zámku Jeze�í.  

                                  Zámek Jeze�í 

 

Kundratice (okres Chomutov) 

Obec Kundratice ležela p�ibližn� 6 km severovýchodn� od m�sta Jirkova v 
okrese Chomutov. Její nadmo�ská výška byla 270 m a její katastr m��il 460 ha.. 
Vlivem rozsáhlé d	lní �innosti došlo k postupnému zániku obce. Obec se        
s blížící t�žbou vylid�ovala a její zbylí obyvatelé byly vyst�hováni zejména  
na sídlišt� B�ezenecká v Chomutov�, práv� tam, kde my bydlíme ����. 
Kundratice zanikly pro d�lní �innost 30. 6. 1974. 
 

Práv� p�i odstra�ování povrchu zem� – skrývky, bývá nebezpe�í sesuvu 
zeminy. Aby nedošlo ke katastrof�, kterou by si zp	sobili sami lidé svou 
�inností, musí se tato rizika hlídat. 
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Exkurze v terénu :  

     Tel�ské údolí – cíl exkurze „sesuvy“ a rizika 
 

Dnes 25.1. 2014 jsme se vydali objevovat p�írodní rizika op�t v našem regionu. 
 Ani p�edpov�� silných mraz� nás neodradila od našeho objevovatelského zám�ru 
v terénu. Teplom�r v Chomutov� klesal k – 6 °C.  
Uv�domili jsme si tak, že i mrazy jsou krutá p�írodní rizika, která mohou 
p�ipravit o život zv�� i �lov�ka…. 
 

„Pobyt venku by kv�li mrazivému po�así m�li omezit sta�í a nemocní lidé a malé 
d�ti, samoz�ejmostí je teplé oble�ení ve více vrstvách a pokrývka hlavy.“ Tak toto 
doporu�ení jsme slyšeli ráno z rádia, než jsme se vydali s naším geologickým 
klubem za další výpravou, tentokrát zkoumat rizika v p�írod�. Cíl naší cesty byly 
„sesuvy“. Dle našeho plánu jsme se vypravili do již námi známého Tel�ského 
údolí. Je krásné a pozoruhodné v každém ro�ním období. Nabízí k prozkoumání 
živou i neživou p�írodu a vše co s ní souvisí.     

Je jedno z nejkrásn�jších, nejzachovalejších a nejdivo�ejších údolí v Krušných 
horách. Protéká jím Tel�ský (Rudolický) potok  pramenící v nadmo�ské výšce 885 
m. Na svazích údolí se nacházejí mohutné balvany a skály se zajímavými názvy 
(nap�. Na Volárn�, Rolni�ka, Lesní masiv, Velká st�na), které nás vždy uchvátí 
svým tvarem a pro nás dobrodružstvím.  

Naše cesta k vyty�enému cíli vedla nejd�íve kolem vodního p�ivad��e. Síla jeho 
vody dopadá na lopatky turbíny Malé vodní Jirkovské elektrárny. Zastavili jsme se 
u potoka a prohlédli si koryto, které bylo zpevn�no balvany, které se tekoucí 
vodou uvol�ovaly. Zkonstatovali jsme, že je zde riziko zborcení �ástí b�ehu, 
sesunem balvan� se m�že utrhnout i kus b�ehu, a že by bylo dobré ho opravit �.  

Míjeli jsme Jirkovskou vodní nádrž, která se mrazem postupn� m�nila v ledovou 
plochu. Krom� zákazu zne�iš�ování vody je riskantní zkoušet sílu ledových ker ! 
Nám to ale nedalo a sílu jsme vyzkoušeli alespo� hodem kamene �! Ovšem 
zvedající se svahy údolí nás op�t nezklamaly. Vždy tam najdeme, co hledáme. 
Odhalené �ásti trhajícího se b�ehu nad cestou, nám poskytly zkoumat to, za �ím 
jsme se práv� vydali. Trhliny v kopci nám daly naklédnout i pod ko�eny strom�. 
N�které se sesuvem naklán�ly. Ve skalách sme pozorovali trhliny, které vznikají 
tím, jak kopec „ pracuje“ a je v pohybu. Vše jsme dokumentovali focením.  
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N�které �ásti skal a uvol�ující kameny, nám p�išly nebezpe�né. Shodli jsme se, že 
je zde riziko uvoln�ní a pádu. Krom� balvan� tu z výšky spadl i kdysi �lov�k. U 
jeho k�ížku jsme se vyfotili. To bylo smutné zjišt�ní. Ale naše výprava zjistila, co 
pot�ebovala a splnila veškerá o�ekávání. Sice jsme p�kn� promrzli, ale také p�kn� 
užili �. T�šíme se na další !  
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5)  Zem�t�esení 

Zjistili jsme, že naše oblast je našt�stí bez v�tších rizik. Po shlédnutí dokument� a 
zjišt�ní, co vše vuklanická �innost a zem�t�esení dokážou, jsme rádi, že bydlíme 
práv� zde. Ob�as nás ale i u nás naše „živá“ planeta upozorní svou silou. Našli 
jsme, že Cheb není od nás tak daleko – asi 90 km, odkud ob�as k nám zem�t�esné 
vln�ní dojde. 

       
        Naše práce : Ondra, Natálka, Jindra  6.B                          Autor :  Jind�ich Ungr  6.B 

Zem�t�esení na západ� �ech vznikají asi osm kilometr� hluboko v pásu mezi 
Luby u Chebu a Novým Kostelem. Jde o lokalitu, kde se zem�t�esení vyskytují 
pravideln�. Na území �R ale zasahují také siln�jší ot�esy z východoalpské oblasti, 
z Panonské pánve, Západních i Východních Karpat a jihovýchodního N�mecka. 

Obvykle jde o déle trvající zem�t�esné roje, kdy se zem� chv�je i po dobu 
n�kolika týdn� a ot�esy se vyskytují prakticky každý den. Siln�jší zem�t�esný roj 
zasáhl tuto �ást Chebska v roce 2011. Nejsiln�jší ot�esy dosáhly 3,8 stupn�. 

Zem�t�esení na Chebsku má na sv�domí hlavn� tlak alpského systému, jde o 
seismologicky asi nejaktivn�jší oblast v �esku. 

               Tak kde je ten Cheb ? 
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6. Katastrofy a rizika - prezentace  

 - zpracovala Ivana Kuriljaková z 9.A 

     

����ivelné pohromy
Ivana Kuriljaková IX.A

  
 
     Prezentaci lze rozkliknout 
 

 7. ZÁV�R 
Naše pátrání po katastrofách a jejich rizicích splnila naše o�ekávání a moc nás 
bavila. Hlavn� ov��ování informací p�i exkurzích. Dozv�d�li jsme se spoustu 
nového a hlavn� jsme se podívali na nová místa, kam bychom asi sami nešli. Toto 
téma bylo i mnohdy plné vzrušení. Ješt�, že nejsou u nás takové katastrofy. Úkoly 
jsme splnili a t�šíme se na další pr�zkumnou výpravu. Objevy �ekají na nás � !  

                                                                                             
  Tým klubu :  Ondra, Eliška, Natálka, Petr,Alešové, Jindra,Martina, Marek 

 Zdroje :  Internet – Seznam a Google, Wikipedie otev�ená encyklopedie                                                             
      Živelní katastrofy I, II, III – DVD filmexport home video s.r.o, B�sn�ní živl� – DVD extra   
      poblisting s.r.o                                                                                                                                                 
      Informace z Magistrátu m�sta Chomutov                                                                                                                
      Vlastní fotodokumentace                                                                                                                                           
       V Chomutov�  9.2.2014   Vlasta Žižková  
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