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1. Charakteristickou horninou Slavkovského lesa jsou hadce (ser-
pentinity), vytváøející skalky napø. v NPP Køí�ky. Z hadcù se pøi

zvìtrávání uvolòuje
hoøèík, který pøíznivì
ovlivòuje flóru a obo-
hacuje té� minerální
vody v Louce u Beèo-
va nadTeplou.

2. V �ádné CHKO
naší republiky není
tolik tmavých hornin
nazývaných amfiboli-
ty jako zde. Dobøe
jsou odkryty zvláštì
v hlubokém údolí Tep-
lé, kde vytváøejí èetné
skalní útvary. Jednou
z dominant je vysoká
skalní vì� nad pra-
vým bøehem øeky.

3. Jako ztracená èapka dávného obra vypadá pøírodní památka
Kyn�vartský kámen. Je nejvìtší z mnoha kulovitých �ulových
skalních blokù, které se ve Slavkovském lese vyskytují. Vznikl
balvanitým zvìtráváním �uly z masivu Lesného a Lysiny a jeho

povrch je zbrázdìn
svislými rýhami, zva-
nými pseudoškrapy.

4. V národní pøírodní
památce Jan Svatoš
na levém bøehu Ohøe
najdeme øadu �ulo-
vých skalních vì�í, pi-
líøù a ku�elù, které se
vyznaèují výraznouod-
luèností podle nìko-
lika systémù puklin,
zhruba na sebe kol-
mých. Jejich tvary jsou
výsledkem selektivní-
ho zvìtrávání �ul kar-
lovarského masivu.

5. Greisen je hornina vzniklá pøemìnou �ul. Na Slavkovsku se
pou�íval jako dekoraèní a stavební materiál ještì døív ne� jako
ruda cínu. Obelisk z této horniny v mariánskolázeòském parku
pøipomíná dr. K. J. Heidlera, lékaøe J. W. Goetha.

Na obálce jsou rašelinné louky s prameny a mofetami v pøírodní
rezervaci Mokøady pod Vlèkem.

6. Národní pøírodní rezervace Kladské rašeliny se svou typickou
vegetací je krajinnou ozdobou CHKO Slavkovský les. Snímek
zachycuje tzv. Malé rašeliništì. Je to mírnì vypouklé vrchovištì,
porostlé hlavnì borovicí blatkou, brusnicemi a suchopýrem. Vlast-
ním podkladem vegetaèního koberce je silná vrstva rašeliny.

Ètvrtohory
1 – rašeliništì

Tøetihory
2 – písky a jíly
3 – vulkanity

Prvohory a starohory
4 – �uly
5 – fylity, svory, ruly, migmatity

6 – ortoruly
7 – hadce (serpentinity)
8 – amfibolity, eklogity, metagabra
9 – násun mariánskolázeòského metabazitového komplexu

10 – zlomy zjištìné a pøedpokládané
11 – hranice CHKO Slavkovský les
12 – èísla lokalit zobrazených na fotografiích

7. Na území Slavkov-
ského lesa jsou kro-
mì jímaných a jinak
vyu�ívaných prame-
nù také pøírodní vý-
vìry minerálních vod
zvané divoké. Jeden
z nich u obce Èíhané
patøí k mariánskolá-
zeòské skupinì pra-
menù. Jeho èervena-
vé zbarvení zpùsobují
hlavnì �elezité sra�e-
niny, které se vytváøe-
jí pøi styku mineralizo-
vaných vod hlubšího
obìhu s vodami povr-
chovými. Kromì slou-
èenin �eleza se na
povrchu mohou tvoøit
i jiné nerosty.

8. Vøídlo je nepo-
chybnì nejpopulár-
nìjší z karlovarských
pramenù i ze všech
term na území naší re-
publiky. Teplota vody
se pohybuje okolo
72 °C. Vysoký obsah
látek rozpuštìných
v minerální vodì se
srá�í ve formì povla-
kù a kùr a vytváøí zná-
mý vøídlovec, který
doká�e bìhem nìko-
lika hodin obalit pøed-
mìty vlo�ené do vody
vøídla; právì tak vzni-
kají známé karlovar-
ské rù�e.

9. Staré dùlní dílo Jeroným je pozoruhodnou památkou na dobý-
vání cínových rud. Na stìnách chodeb s povlaky sazí po rozru-
šování skal ohnìm (tzv. sázení ohnìm) jsou v �ule patrné stopy
po nástrojích dávných horníkù – �elízku a mlátku.

10. Nejvìtším povrchovým pozùstatkem po dobývání cínu a wol-
framu je dùlní propadlina na tzv. Hubském pni. Mnoho menších
dùlních dìl se tu pøi velké katastrofì v 17. století v dùsledku
znaèného podfárání celého povrchu hromadnì propadlo.

11. Odkrytý profil èedièe v lomu u Hlinek má charakteristickou
sloupcovitou odluènost. Je chránìn jako pøírodní památka Èedi-
èové varhany u Hli-
nek. Na nedalekém
Uhelném vrchu se v le-
tech 1909–1929 tì�ilo
tøetihorní voskové uhlí;
pokus o obnovení tì�-
by byl v 60. letech
ukonèen.

12. Roztrháním skal pøi
mrazovém, pøevá�nì
mechanickém zvìtrá-
vání hornin v chlad-
ných obdobích ètvr-
tohor vznikly i tyto
balvany �ul a amfibo-
litù, nacházející se na
svazích u Panoramy
v Mariánských Láz-
ních.

13. Voda se k dùlním strojùm, vodotì�ným zaøízením a
stoupovnám u Krásna a Horního Slavkova pøivádìla pomocí
unikátních systémù kanálù zvaných stoky, jejich� celková délka
byla a� 30 kilometrù. Voda tekla v zahloubených korytech v lesích
i po lou- kách nad údolími zdejších tokù. Poblí� obce Prameny
najdeme obnovený kanál Dlouhá stoka, který byl na panství
Pluhù z Rab- štejna vybudován v první polovinì 16. století.

Foto Stanislav Wieser (1, 4, 6–10, obálka), Karel Pošmourný (2,
3, 5, 11, 13, v textu), Jiøí Rudolský (12).



Lesní rašeliništì v pøírodní rezervaci Smraïoch u Mariánských Lázní o�ivuje jemné bublání plynných výronù ve vyvìrající minerální vodì.

Geologické muzeum v pøírodì

Chránìné krajinné oblasti v Èeské republice jsou území s
harmonicky utváøenou krajinou a významným mno�stvím
pøirozených ekosystémù, popøípadì s dochovanými památkami
historického osídlení. Ne v�dy si uvìdomujeme, �e právì ne�ivá
pøíroda dává ka�dému chránìnému území jeho neopakovatelnou
tváønost a ráz. Geologic-ká a geomorfologická stavba území, její
specifiènost, stejnì jako lát-kové slo�ení pøítomných hornin a nerostù
se v�dy podílejí i na roz-manitosti, bohatství a vzácnosti druhù �ivé
pøírody.

Chránìná krajinná oblast Slavkovský les, vyhlášená 3. kvìtna 1974,
svou rozlohou 610 km patøí k nejvìtším chránìným územím
v Èeské republice. Le�í v prostoru mezi Karlovými Vary,
Mariánskými Láznìmi a Kynšperkem nad Ohøí. Je to geologicky i
krajináøsky osobitý celek, vystupující v dùsledku pohybù podél zlomù
strmì nad Tachovský pøíkop a Chebskou a Sokolovskou pánev.
Jenom na jihovýchodì pøechází pozvolna do Tepelské plošiny.

Celé území má ráz rozsáhlé náhorní roviny, le�ící v prùmìrné
nadmoøské výšce 700–800 m. Na okrajích této roviny bývají erozí
zahloubená krátká údolí potokù, které odvádìjí vodu z vìtšiny území
do Ohøe a Teplé. Údolí obou øek jsou hluboce zaøízlá a místy mají a�
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kaòonovitý charakter. Jen nepatrnou èást oblasti odvodòuje Kosov-
ský potok do M�e. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa – Lesný (983
m n. m.) a Lysina (982 m n. m.) – jsou v jihozápadní, ponìkud
zdvi�ené èásti. Nejni�ší místo je u øeky Ohøe u Šemnice 360 m n. m.

Pro území je charakteristická znaèná rùznorodost hornin a pøítom-
nost nìkterých atraktivních geologických jevù. Proto zde nalezneme
øadu geologicky podmínìných chránìných území, z nich� nìkterá
mají nejvyšší mo�ný stupeò ochrany v naší republice – byla vyhláše-
na jako národní pøírodní památky (�ulové skály Jan Svatoš, hadcové
skály Køí�ky, Upolínová louka) a rezervace (Kladské rašeliny, Plu-
hùv bor). Jedineèné jsou karlovarské termální prameny, nejteplejší
z celé Èeské republiky. Pozornosti neujdou rašeliništì, lemovaná
lesními porosty, a odolné skalní suky, ojedinìle vystupující z krajiny,
stejnì jako velké zaoblené izolované bloky �ul (napø. Kyn�vartský
kámen), které by mohly pøipomínat i díla starých civilizací, i kdy� jsou
„pouhým“ pøírodním výtvorem. Vìtšinu skalního povrchu zakrývají
pùdy s porosty lesù a luk nebo pole.

Co se tu skrývá pod zemským povrchem, jaká je prostorová geolo-
gická stavba území do hloubky, to vyèteme z geologických map, kte-
ré jsou z tohoto území, stejnì jako z celé Èeské republiky, sestavo-
vány ji� déle ne� 150 let. Ty nejstarší zpracovali odborníci tehdejšího
Øíšského geologického ústavu, sídlícího ve Vídni. Na Slavkovsku a

Karlovarsku mapovali v letech 1853 a� 1857 Ferdinand von Hoch-
stetter a Johann Jokély. Hlavními opìrnými body pro studium geolo-
gické stavby v�dy byla údolí, zahloubená do tvrdých skal. V novìjší
dobì k nim pøistoupily i èetné vrty, cílené na vyhledávání lo�isek ne-
rostných surovin nebo pro úèely hydrogeologické, a geofyzikální mì-
øení, podle nich� mù�eme usuzovat na urèité typy hornin hluboko pod
zemským povrchem.

Dnes víme, �e nejhojnìjšími horninami jsou v celém území tzv.
krystalické bøidlice a hlubinné �ulové vyvøeliny, jejich� soubory geo-
logové obecnì nazývají krystalinikum. Krystalické bøidlice vznikly
z usazených i vyvøelých hornin a jejich mocnost dosahuje a� nìkoli-
ka kilometrù. Moøské usazeniny z doby starohor a starších prvohor
byly bìhem dlouhých geologických procesù postupnì pøemìnìny
pùsobením horotvorných tlakù, zvýšených teplot a prostupujících
hlubinných tavenin, horkých roztokù a plynných emanací. Tyto pøe-
mìny znaènì zastírají pùvodní charakter a vznik: napø. z pùvodních
jílovitých usazenin moøských pánví vznikly hedvábnì lesklé fylity a
pøi intenzivnìjší pøemìnì (metamorfóze) pak hrubìji zrnité svory,
které mají lesk støíbøitý. Nejèastìji se však zde vlivem vyšší meta-
morfózy vytvoøily zrnité, hrubì bøidliènaté ruly. Z pùvodních pískù a
pískovcù vznikly touto pøemìnou odolné kvarcity, z jílovitých vápen-
cù erlany, z èedièù a tufù amfibolity a ze starých �ulových hornin or-
toruly. Nìkteré horniny se pøi vysokých teplotách (a� 800 °C) roztavi-
ly a jsou jakýmsi pøechodním èlánkem mezi horninami pøemìnìnými
a hlubinnými vyvøelinami. Øíkáme jim migmatity. Zájem geologù ze-
jména v posledních desetiletích upoutaly zdejší tmavé pøemìnìné
horniny – eklogity, metagabra, amfibolity a hadce. Jeliko� mají
mno�ství tzv. bází (�eleza, hoøèíku a manganu), nazývají se sou-
hrnnì metabazity a ultrabazity. Tvoøí zde nejvìtší tìleso tohoto dru-
hu v celé naší republice, tzv. mariánskolázeòský komplex. Pùvodnì
to byly horniny podobající se trochu èedièùm, ale ochuzené o køemík
a obohacené o �elezo, hoøèík a hliník. Na rozdíl od mnohých jiných
pøemìnìných hornin nevznikly v zemské kùøe, ale ještì hloubìji – a�
v zemském plášti. Ten le�í v oblasti Slavkovského lesa v hloubce
pod 30 km. Panují tu vysoké teploty, a� 900 °C, a obrovské tlaky –
0,9 a� 1,6 GPa (gigapascalù), co� je, mimochodem, zhruba dvakrát
a� ètyøikrát více, ne� dosahují moderní velké lisy k úpravì nesklad-
ného a rozmìrného odpadu. Jsou zde i nové teorie o obrovských
pøesunech zmínìných metabazitù a ultrabazitù a jejich vtlaèení do
dnešních míst podél jakési gigantické jizvy.

Geologové dokazují, �e pøemìna pùvodních usazených a vyvøe-
lých hornin v horniny metamorfované tu byla výsledkem dvou horo-
tvorných pochodù, z nich� nejstarší – kadomský – probìhl ve staro-
horách, tedy pøed asi 600 miliony let. Mladší, variský, se odehrál
v prvohorách a vyvrcholil pøed 380 a� 300 miliony let. Na nìkterých
místech vnikly do tìles pøemìnìných hornin hlubinné vyvøeliny �ulo-
vé nebo �ulám podobné. Na povrch vystupují zejména v sv. èásti
CHKO jako karlovarský masiv, sz. od Horního Slavkova jako masiv
Krudum a mezi Kladskou a Láznìmi Kyn�vart jako masiv Lesného a
Lysiny. Tato tìlesa pronikla bìhem nìkolika fází v závìru variského
horotvorného pochodu v karbonu do okolních zvrásnìných a pøemì-
nìných krystalických bøidlic. Pozdìji �uly ji� nepostihla �ádná tla-
ková pøemìna. Podobnì jako jiné �ulové masivy jsou zdejší �uly
prostoupeny systémem puklin, které podmiòují jejich kvádrový roz-
pad. Starší typ �ul v okolí Lokte je charakteristický výskytem velkých
krystalù draselného �ivce, tzv. karlovarských dvojèat. Mladší typy �ul,
zejména z masivu Krudum, jsou obohaceny mnoha vzácnými prvky,



jako napø. fluorem, lithiem, rubidiem, cínem a wolframem. Na-
hromadìní tìchto prvkù ve vrcholových èástech �ulových tìles vedlo
a� ke vzniku významných cínových a wolframových lo�isek v okolí
Krásna. Rudy tìchto kovù vznikly z tìkavých plynných a tekutých lá-
tek tzv. greisenizací, provázející �ulové magma s teplotami a�
500 °C. Podobnými procesy vznikly i horniny neobyèejnì obohace-
né sodným i draselným �ivcem (feldspatity), které jsou dùle�itou su-
rovinou pro keramický a skláøský prùmysl.

Kdy� se pozdìji v druhohorách a tøetihorách vrásnily Alpy a Karpa-
ty, Èeský masiv vèetnì území Slavkovského lesa postihla tato oro-
geneze ménì. Pùvodnì související geologické celky však byly rozlá-
mány na dílèí kry, z nich� nìkteré poklesly a jiné vystouply, o�ivila se
vulkanická a zemìtøesná èinnost. Severnì od obce Lazy, v severo-
ji�ním pásu dlouhém asi 5 km, probíhá jedna ze známých seizmic-
kých zón Èeské republiky. V úzké souvislosti se zdejšími èetnými vý-
rony oxidu uhlièitého a minerálních vod pøedpokládají seizmologové
ohniska zdejších otøesù v hloubkách 7 a� 15 km pod zemským povr-
chem. Ve srovnání s blízkou oblastí Kraslicka èi Chebska jde o pod-
statnì slabší seizmické úèinky, nebo� Richterovo magnitudo dosa-
huje jen 1,6–1,7. Celkovì, zejména v severní èásti CHKO, je zvýšen
tepelný tok, který dosahuje hodnot a� 80 mW/m . Tomu odpovídá i
menší mocnost zemské kùry, kterou zde odhadujeme do 30 km. Mo-
hutná pásma geologických zlomù sz.-jv. smìru, jako napø. ma-
riánskolázeòský zlom, jsou velmi dùle�itá ve stavbì zdejšího území.

Geologický vývoj pokraèoval v tøetihorách proniky a výlevy sopeè-
ných hornin. Jsou to hlavnì èedièe a andezity Doupovských hor, za-
sti�ené na sv. okraji CHKO. Další drobná tìlesa tøetihorních vyvøelin
jsou na øadì dalších míst: ve v. okolí Beèova nad Teplou (Uhelný
vrch, Hùrka, Lysina, Chloumecký kopec) a v. od Mariánských Lázní
(Podhorní vrch). Na sz. okraji území a u Dra�ova, Rybnièné a Kolové
se vyskytují té� sladkovodní tøetihorní sedimenty. Na poèátku minu-
lého století se v nich dokonce tì�ilo hnìdé uhlí. Geologickou pes-
trost dokumentují i sedimenty z geologicky nejmladšího období –
ètvrtohor. Jsou to pøedevším svahové sedimenty, zbytky terasových
štìrkù a sutì, štìrkopísèité ulo�eniny v korytech øíèních tokù a raše-
linné pokryvy. Z mrazového zvìtrávání ve starších ètvrtohorách
vznikla na strmých svazích Slavkovského lesa drobná kamenná
moøe a kamenité sutì s velkými bloky hornin. Rozlehlá rašeliništì vr-
chovištního typu s charakteristickými porosty najdeme zejména v jz.
èásti CHKO, nejznámìjší z nich u Kladské a Krásna.

Partie území vyzdvi�ené horotvornými pochody byly bìhem dal-
ších geologických etap sni�ovány pùsobením vody a vìtru. Pøedpo-
kládá se, �e tato eroze snesla na dva kilometry horninového masivu a
tak obna�ila horniny vzniklé ve velké hloubce. V dnešních geolo-
gických mapách se nám proto jeví území CHKO jako jakási obrov-
ská mozaika nìkolika pùvodnì spolu nesouvisejících èástí starého
krystalinika a terciérních a kvartérních hornin. Podle jejich regionální
pozice jsou oznaèovány místními názvy, jako napø. slavkovská rulo-
vá kra, jednotka Kladské, chebská pánev apod.

Pùdní pokryvy jsou zde ovlivnìny jednak pestrostí zdejších hornin
(�uly, ruly, fylity, hadce, èedièe atd.), jednak rozdíly v nadmoøských
výškách. K jejich rozmanitosti pøispívá i intenzivní èinnost èlovìka. Ve
Slavkovském lese jsou charakteristické zvláštì skeletové pùdy, dále
jsou tu podzoly, pùdy podzolované, rašeliništní a nivní.

Zmìny zpùsobené èlovìkem nastaly vìtšinou dávno pøed vyhlá-
šením CHKO. Na Slavkovsku existují poèetná stará hornická díla na
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rudy, jejich� dobývání zde má tisíciletou tradici. Ji� od 9. století byly
rý�ovány rudy cínu, od 13. století se tì�ba pøesouvá na lo�iska pri-
mární. Kromì proslulého cínu z lo�isek Horní Slavkov a Krásno se tu
od støedovìku tì�ilo støíbro, mìï, olovo a zinek, od poèátku 20.
století i wolfram. Zásahy do krajiny nepøedstavovaly pouze vlastní
tì�ební práce a jejich následky (èetné haldy a propadliny), ale i vo-
dohospodáøská díla, jako kanály, slou�ící k pohonu strojù v dolech a
pro dopravu døeva, a dìdièné štoly, odvádìjící dùlní vody. Nejvíce
zdejší prostøedí ovlivnily prùzkumné a tì�ební práce na uranové rudy
z období 50. a� 60. let minulého století. Dùsledky vyrubání vel-
kého objemu dùlních prostor a mno�ství vytì�eného materiálu jsou
viditelné dodnes. Tì�ba také ponièila pùvodní vodní sítì, zlikvidova-
la mnohé historické báòské rybníky a podstatnì zmìnila hladinu
podzemních vod v oblasti. Geologicky zajímavé zbytky povrchového
dobývání cínových rud lze najít mezi Horním Slavkovem a Krásnem
(bývalé lo�isko Hubský peò) èi severozápadnì od Krásna pod kótou
Šibeník. Zajímavé pozùstatky tì�by zrudnìlé �uly jsou k vidìní
i v opuštìném lomu Steinbruchswald mezi Prameny a Kladskou. Do
zdejší krajiny rovnì� významnì zasáhla tì�ba stavebního kamene a
rašeliny. Hadec byl v malém rozsahu tì�en na výrobu galanterních
pøedmìtù. Jediným dnes tì�eným lo�iskem na území CHKO je
lo�isko feldspatitù Vysoký kámen ssz. od Krásna.

Proudìní i slo�ení podzemních vod je ovlivnìno pestrou
geologickou stavbou, zvìtráváním hornin, vyšší nadmoøskou výškou
i zásahy èlovìka. Pro Slavkovský les jsou specifické èetné zdroje
léèivých minerálních vod a nacházejí se tu dvì významná zøídla
alkalických kyselek. První skupina vod je vázána na slo�itý systém
zlomù pod Krušnými horami. Nejznámìjší z nich jsou uhlièité termální
prameny v lázních Karlovy Vary, horké a� 72 °C. Vznikly jako
výsledek jedi-neèné souhry nìkolika pøírodních procesù ve vhodném
geologickém prostøedí: deš�ové vody se hlubokým obìhem dostávají
asi 2 km pod povrch, kde se ohøejí na koneènou teplotu a obohatí o
rozpuštìné minerální látky (zejména fluor a køemík). Za úèasti oxidu
uhlièitého pak vystupují podél zlomových struktur k povrchu. Druhá
skupina minerálních vod souvisí s hlubinným mariánskolázeòským
zlomem (Mariánské Láznì, Láznì Kyn�vart, Prameny, Èíhaná,
Hoštec, Lou-ka). Zajímavé jsou tu pøírodní vývìry oxidu uhlièitého
(pøírodní pa-mátky Smraïoch a Milhostovské mofety). Oxid
uhlièitý pochází z geologicky mladé sopeèné èinnosti, je� zde má
nìkolik mìlèeji ulo�ených magmatických zdrojù. Aby tì�ba a
pøípadné jiné zásahy èlovìka nenarušily lázeòské prameny, byla
stanovena jejich ochranná pásma.
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