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Čas: 4 hod.

Úhošť (Kadaň) 

Ústecký kraj 

GPS: 50°21‘44“N, 13°15‘8“E

Vladislav Rapprich
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1. sopečné uloženiny v podloží láv Úhoště  2. lávové proudy na Úhošti  3. lávové brekcie  4. výhled na Kadaň a Krušné hory  5. výhled na morfologii Doupovských hor
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krajiny. Nejvyšších výšek dosahují centrální části vulka-
nického pohoří. Směrem k okrajům se celé pohoří svažu-
je. Samotná Úhošť pak tvoří stolovou hory s vrcholovou 
plošinou mírně se svažující k východoseverovýchodu. 

1. Na exkurzi vyrazíme pěšky z centra Kadaně nejprve 
po modré turistické značce. Nejprve přejdeme most přes 
řeku Ohři, ze kterého se můžeme podívat, jak se řeka za-
řezává do nejstarších hornin v této oblasti – ortorul. Svahy 
směrem ke Kadaňské Jeseni jsou pokryté čtvrtohorními 
svahovými uloženinami, ale v rovince na úpatí Úhoště se 
již dostáváme do sopečných vyvrženin – tufů, které tvoří 
přímé podloží Úhoště. Sopečný popel a strusky se tu před 
asi 34 miliony let ukládaly střídavě ve vodě a na souši, 
občas jsou v nich tenké vrstvy jezerních vápenců nebo 
pohřbené zbytky rostlin. Silně zvětralé tufy (zpevněný so-
pečný popel) se dokonce těžily jako tzv. kadaňská hlinka. 

My si ale po modré stezce dojdeme až k úpatí jihovýchod-
ního cípu Úhoště a zde si pozorně prohlédneme svah. 
Udělejte si schematický nákres jihovýchodního 
cípu Úhoště.

Vybavení
Základním vybavením na geologickou procházku jsou dob-
ré boty. Rozhodně se vám bude hodit kladívko, notes, mapa 
(třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň na mobilu). 

Charakter krajiny
Kadaň je město situované na rozhraní Doupovských hor 
a mostecké pánve v podhůří Krušných hor. Řeka Ohře se 
v těchto místech prořízla do podložních ortorul a vytvo-
řila hluboký a ostře zaříznutý kaňon, který končí Nechra-
nickou nádrží. Krajina mostecké pánve je silně přetvoře-
na lidskou, především těžební činností. Na severozápad 
od Kadaně jsou pak výrazným krušnohorským zlomem 
oddělené Krušné hory, jejichž vrcholovou část tvoří opět 
relativně plochá krajina. Doupovské hory jsou erozním 
reliktem rozsáhlého vulkánu, což se odráží i na vzhledu 

Celkový pohled na Úhošť. 
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Mírně se svažující povrch Doupovských hor připomíná tvarem 
štítové sopky na Havaji. 
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Úvod
 Na Úhošti se podíváme na okrajovou část 

třetihorního sopečného pohoří Doupovských hor. 
Je to pozůstatek štítového vulkánu, podobně jako 
Mauna Loa nebo Mauna Kea na Havaji.

Svah jihovýchodního cípu Úhoště.
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každý stupeň totiž představuje jeden lávový proud.  
Celkem můžeme napočítat nejméně devět lávových 
proudů, které tvoří Úhošť. 

2. Napojíme se na naučnou stezku a budeme stoupat 
svahem Úhoště vzhůru. Cestou míjíme jednotlivé lávo-
vé proudy. Tvoří je různé druhy čedičů, z nichž některé 
obsahují olivín (olivové zelený minerál se skelným les-
kem), jiné ne. Jednotlivé lávové proudy se tímto smě-
rem vylévaly před 28 až 22 miliony let.

3. Těsně pod vrcholem, přímo za cedulí naučné stez-
ky číslo 4, se pozorně podíváme na odkrytou skálu.  
Vidíme, že horní část tvoří kompaktní čedič, ale spodní 
část skalního odkryvu tvoří brekcie – rozlámaná hornina.
Načrtněte si skalku odkrytou za naučnou cedulí.

Dříve se soudilo, že to jsou uloženiny explozivních so-
pečných erupcí. Dnes ale víme, že se jedná o důsledek 
tvorby utuhlé kůrky na stále tekoucí lávě. V důsledku po-
kračujícího pohybu lávy se tato kůrka drtila a drolila. 

4. Na vrcholové plošině si pak můžeme připomenout, 
že stojíme na povrchu lávového proudu. Lávové prou-
dy se však nezastavily v místě Úhoště, ale pokračovaly 
dále směrem, kde dnes stojí Kadaň. Pozůstatky stejné-
ho sledu lávových proudů jako na Úhošti totiž najde-
me na Svatém kopečku, Prostředním i Zadním vrchu. 
Souvislý pruh láv rozdělila činnost eroze do jednotli-
vých kopců, které jsou tak jen pozůstatkem lávových 
proudů. 
Zkuste nakreslit schematickou mapku, jak asi lá-
vové proudy tekly z centra Doupovských hor přes 
Úhošť a Svatý kopeček na Prostřední a Zadní vrch.

Zbytky lávových proudů dnes tvoří kopce, ale původně 
tyto lávy vyplňovaly údolíčka. Protože je však čedič velmi 
odolný proti erozi, došlo k vypreparování těchto lávo-
vých výplní údolí a tím k inverzi reliéfu. 

5. Na závěr přejdeme vrcholovou plošinu na západ, od-
kud je výhled na navazující část Doupovských hor. 
Nakreslete tvary, kterou vidíte – připomínají spíše 
špičatý vulkán, jako Fuji nebo Merapi, nebo naopak 
plochý vulkán, jako jsou Mauna Loa a  Mauna Kea 
na Havajských ostrovech?
Morfologie je jedním z důkazů, že Doupovské hory ne-
jsou reliktem stratovulkánu, ale štítové sopky. Nakonec 
se po červené turistické stezce vydáme zpět do Kadaně, 
tentokrát přes Pokutice.

Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

Brekcie pod lávou za 4. zastavením naučné stezky.
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Pohled z Úhoště na Kadaň, Svatý kopeček, Prostřední a Zadní vrch. 
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