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Čas: 4 hod.

Šumná

Ústecký kraj 

GPS: 50°22‘35“N, 13°8‘55“E

Vladislav Rapprich
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Klášterec nad Ohří
Šumná
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1. ulice Pionýrů  2. Lázně Evženie  3. údolí Ohře  4. Šumná
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Pohled na vrch Šumná (Šumburk) od západu.
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Úvod
 Na severním okraji Doupovských hor 

můžeme najít pozůstatky několika 
samostatných drobnějších sopek. Mezi nimi je 
i Šumná (Šumburk), kam míří tato exkurze. 
Synonymem slova šumný je hezký a i druhá 
varianta názvu je zkomoleninou německého 
Schönburg (Krásný hrad). Hezký je nejen zbytek 
hradu a kopec, na kterém stojí, ale také údolí 
Ohře, které tento hrad střežil a jímž se budeme 
kochat cestou na exkurzi. Během exkurze si 
provedeme rekonstrukci toho, co se na Šumné 
událo před 20 miliony let.

Vybavení
Základním vybavením na geologickou procházku jsou 
dobré boty. Rozhodně se vám bude hodit kladívko, no-
tes, mapa (třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň 
na mobilu). 

Charakter krajiny
Ohře se prořezává průrvou mezi Krušnými a Doupovský-
mi horami. Krušné hory tvoří přeměněné horniny vzniklé 
během variského vrásnění před více než 300 miliony let. 
Naproti tomu Doupovské hory jsou pohoří sopečného 
původu, které vznikaly před 34 až 20 miliony let. V mi-
nulosti se předpokládalo, že celé Doupovské hory jsou 
reliktem jediného velkého stratovulkánu. Dnes již víme, 
že celé pohoří tvořilo několik sopek, které postupně 
rostly jedna přes druhou. Charakter sopečných ulože-

nin, převaha lávových proudů i pozvolně se svažující 
plošiny těchto lávových proudů nám navíc napovídají, 
že tyto vulkány měly spíše charakter štítových sopek 
(např. Mauna Loa a Mauna Kea na Havaji). V podloží 
severní části Doupovských hor se nacházejí podobné 
přeměněné horniny, jaké tvoří i Krušné hory. Na těchto 
přeměněných horninách leží v okolí Klášterce uloženiny 
proudů bahna a kamení – laharů, které se řítily dolů, když 
se starší vulkány začaly bortit a na nich vyrůstaly vulkány 
nové. Tyto uloženiny jsou pak proraženy těmi nejmlad-
šími malými sopkami, jejichž aktivitou před 20 miliony 
let činnost Doupovských hor ustala. Mezi tyto nejmladší 
vulkánky patří i Šumná.

1. Ještě než vyrazíme na Šumnou, zastavíme se přímo 
ve městě Klášterci na zajímavé geologické lokalitě, která 
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nám objasní, jak vypadá podloží vulkánu Šumná. V ulici 
Pionýrů za transformační stanicí se objevuje skalka. 
Udělejte si schematický nákres skalky v ulici Pionýrů.
Vidíme, že skalku tvoří hornina tvořená různě velkými 
úlomky čediče, které jsou obklopeny jemnější základní 
hmotou. Velké úlomky nemají žádné uspořádání, jsou 
v uloženině rozmístěné chaoticky. To jsou právě ty ulo-
ženiny proudů bahna a kamení, tedy laharů. Lahary jsou 
proudy, které se utrhnou ze svahu vulkánu při silném 
dešti, seizmickém otřesu nebo vulkanické aktivitě. V oko-
lí Klášterce a Kadaně vytvořily v třetihorách na severním 
úpatí Doupovských hor tyto lahary úplný vějíř, jak po-
stupně přitékaly ze svahů vulkánů další a další proudy. 

2. Konečně vyrážíme na samotnou Šumnou – po červe-
né turistické značce od Lázní Evženie. Odtud je krásný 
výhled na celou Šumnou. Za dvacet milionů let postihla 
eroze tento vulkán jen v malé míře, takže se i dnes dí-
váme téměř na původní tvar této malé sopky. Ze sopky 
vytekl lávový proud, který dnes chrání před erozí plošinu 
mezi Šumnou a Kláštereckou Jesení.

Nakreslete Šumnou s kráterem, ze kterého vylétávají 
žhavé kousky sopečných strusek a sopečné bomby.

3. Cestou podél Ohře vidíme, jak se na druhém břehu 
nad řekou tyčí zbytky dvou podobných malých sopek 
– Mravenčák a Lestkov. Míjíme také několik pramenů 
a studánek, jako Eugenie, U zahrádek a Pod Ohřeckou 
loukou. Od zastávky Šumná-rozcestí pak na vrchol kopce 
a zároveň sopky stoupáme po žluté značce.

4. Výrazný a špičatý kopec nad řekou v údolí, které vždy 
představovalo důležitou obchodní cestu, byl jasnou vol-
bou pro stavbu hradu. 

Hradní příkopy pak odkrývají sopečné uloženiny a umož-
ňují nám jejich studium. Každý typ sopečné erupce  Uloženiny laharu v ulici Pionýrů.
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Pohled na Šumnou od Lázní Evženie.
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Zřícenina hradu Šumná.
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Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

totiž zanechává specifi cké uloženiny. Když pak studuje-
me současné vulkány, můžeme k nim na základě podob-
ných sopečných uloženin připodobnit i sopky dávno vy-
haslé. Díky tomu víme, že Šumná neboli Šumburk soptila 
podobně jako dnešní Stromboli. Proto se také se tento 
typ erupcí nazývá strombolský. 
Nakreslete si sopečné uloženiny odkryté v  hrad-
ním příkopu.
Vidíme množství velkých sopečných bomb a útrž-
ků strusky (tmavý porézní sopečný materiál), které se 

o sebe vzájemně opírají. Dvě polohy strusky jsou pak 
oddělené tenkou polohou sopečného tufu (to je zpev-
něný sopečný prach a popel). V přestávce mezi dvěma 
erupcemi Šumné sem tento jemný sopečný popel zavál 
vítr z nějaké vzdálenější sopky. Po erupcích, které vyvr-
hovaly strusky, zalila kráter láva. Na zbytku této lávy pak 
stojí i hrad. Lávový proud však tekl také z kráteru na sever 
směrem na Kláštereckou Jeseň. 

Sopečné uloženiny odkryté v hradním příkopu Šumné. 
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