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	Der Špičák / Sattelberg gehört zu den auffälligen Basaltkuppen  
auf der Hochfläche des Ost-Erzgebirges. 
Špičák patří k nejvýraz nějším čedičovým kupám, které vystupují  
z krušnohorské náhorní roviny. 

	An der Ostseite des Špičák / Sattelbergs blieben einige Sand-
steinfelsen erhalten. | Na východní straně Špičáku se zachovalo 
několik pískovcových skal.

	Uhu (Bubo bubo) | Výr velký

vorherige Seiten | předchozí strany

Predigtstuhl im Rabenauer Grund | Skála Predigstuhl v oblasti 
Rabenauer Grund

Blick von den Granitporphyrfelsen des Puklá skála / Sprengberg 
über die Talsperre Fláje / Fleyh | Pohled z porfyrové Puklé skály na 
Flájskou přehradu
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Der Eispanzer unterdrückt das Plätschern des Bergbaches. 
Die Landschaft hüllt sich in winterliches Schweigen. Doch 

von den Felsen der Talhänge hallt ein dumpfes »Buhuu« durch 
die frostklare Dämmerung. Der immense Schatten des Uhus 
löst sich von den Klippen. 

Die Symboltiere des Naturschutzes, lange Zeit fast ausge-
storben, haben in den felsreichen Tälern des Ost-Erzgebirges 
wieder ein Zuhause gefunden. 

Hukot horského potoka tlumí ledový krunýř. Krajině vládne 
mrazivé ticho zimního úsvitu. Tiché zahoukání – obrovský 

stín výra se odlepil od skály a mizí v údolí. 
Výr velký – sova, která se v Německu stala symbolem ochra-

ny přírody – byl dlouho na pokraji vyhynutí. Dnes našli výři sta-
ronový domov ve skalnatých údolích východního Krušnohoří.
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Vor 25 Millionen Jahren brach das Gebirge auseinander.  
Der Nordteil wurde angehoben und schräg gestellt.  

Seither fließen Bäche und Flüsschen in Richtung Elbe und 
graben sich unermüdlich in die Hochfläche ein. Welche Kraft 
sie dabei entfalten können, zeigt sich bei den mehrmals 
im Jahrhundert wiederkehrenden Hochwasserfluten, dann 
erleben die Erzgebirgler Erdgeschichte in Aktion. Indem die 
Fließgewässer ihre Täler schufen, legten sie vielerorts auch die 
alten Gesteine frei, die seither größere und kleinere Felsen an 
den Talhängen bilden. 

Der Südteil des »Ur-Erzgebirges« indessen sank damals, 
im Tertiär, in die Tiefe und bildet seither das Nordböhmische 
Becken. Vulkanisches Magma wurde an die Erdoberfläche 
gedrückt und erstarrte teilweise zu heute auffälligen Land-
schaftsmarken wie Geising- und Sattelberg, Wilisch und 
Luchberg. 

Später kamen die Eiszeiten. Das Wasser in den Gesteins-
klüften gefror, das sich ausdehnende Eis vermochte selbst 
die Harten unter den Felsen zu sprengen. Große Blockhalden 
künden noch heute davon: am Kahleberg, am Bärenfelser 
Spitzberg und am Schlottwitzer Lederberg beispielsweise. 

Auf den südwärts gerichteten Klippen finden die besonders 
sonnenhungrigen Pflanzen und Tiere wichtige Refugien. Hier 
gibt es noch Sonnenplätze für Kreuzottern  
und letzten Halt für einzelne Wacholdersträucher. Blatt- und  
Krustenflechten verschiedener Art überziehen das Gestein.

Gleichzeitig sorgt auf der Schattenseite nicht selten der 
Austritt von Kluftwasser für Lebensraum feuchtigkeitsbedürf-
tiger Moose und Farne. 

Die endlosen Hohlräume der Blockhalden indes bieten 
nicht nur einer Vielzahl von Insekten und Spinnen Unter-
schlupf, sondern auch Mäusen, Spitzmäusen und Wieseln 
Verstecke vor ihren Fressfeinden. Zum Beispiel den Uhus,  
die irgendwo auf einem Felsabsatz ihre Jungen großziehen.

Před 25 miliony let – v období třetihor – došlo k roztržení 
krušnohorské kry a její severní část byla následně vyzdviže-

na a zešikmena. Od té doby tečou zdejší potoky a řeky do Labe 
a vytrvale si hloubí cestu náhorní plošinou. Miliony let při tom 
odkrývají na mnoha místech horninové podloží – proto se na 
údolních stráních nacházejí různě velká skaliska. Síla zdejších 
vodních toků se projeví několikrát za století při povodních: 
obyvatelé Krušných hor pak zažívají »geologické dějiny« na 
vlastní kůži.

Jižní část původních »Krušných hor« v průběhu třetihor 
poklesla a utvořila Mosteckou pánev. Sopečné magma, jež se 
na některých místech dostalo na povrch, pak dalo vzniknout 
dnešním krajinným dominantám, jako je Geisingberg, Špičák, 
Wilisch a Luchberg. 

Později přišly doby ledové. Voda v puklinách zmrzla a led 
roztrhal i ty nejtvrdší skály. Ještě dnes nám to připomínají  
velká kamenná moře: mimo jiné na Kahlebergu, na Spitzbergu 
u obce Bärenfels a na schlottwitzském Lederbergu. 

Na jižně orientovaných skalách dnes nacházejí útočiště 
světlomilné rostliny a živočichové. Kameny jsou porostlé 
různými druhy lupenitých a korovitých lišejníků. Daří se zde 
zmijím, tu a tam se na skále uchytí jalovec. Naopak ve stínu 
vytváří podzemní voda příhodné podmínky pro vlhkomilné 
mechy a kapradiny. 

Nekonečné dutiny kamenných moří poskytují útočiště 
mnoha druhům hmyzu a pavouků. Také myši, rejsci a lasice se 
tu mohou schovat před predátory. Smrtelným nebezpečím je 
pro ně například výr, pečující na některém ze skalních výběžků 
o svá mláďata.

	Flächennaturdenkmal Blockhalden am Kahleberg  
Přírodní památka Blockhalden am Kahleberg
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rechte Seite oben  
pravá strana nahoře

	Der Nördliche Streifenfarn 
(Asplenium septentrionale) ist 
ein leicht zu übersehendes 
Gewächs sonniger Felspartien. 
Nenápadný sleziník severní 
roste na osvětlených skalních 
partiích.

	Zauneidechsen (Lacerta  
agilis) sind wärmebedürftig – 
und deshalb an den Felsen  
des Hügellandes (regelmäßig  
bis etwa 400 m, in seltenen  
Fällen, z. B. Kahleberg auch bis  
> 800 m ü. NN) zu Hause.  
Ještěrka obecná vyhledává 
teplo, a proto jí velmi vyhovují 
skály v polo hách do 400 metrů.

	Anfang Mai leuchtet das Felsen-Steinkraut (Aurinia saxatilis) 
auf dem Burgfelsen von Rechenberg. | Na začátku května rozsvítí 
hradní skály v Rechenbergu tařice skalní.

rechte Seite unten  
pravá strana dole

	Im Sommer bringt das  
Heidekraut (Calluna vulgaris)  
auf viele Felskuppen rosa Farb-
tupfer. | Vřes obecný zbarvuje  
v létě mnoho skal do růžova.

	Zu den häufigen und auffäl-
li gen Felsflechten gehört die 
Rauhaarige Nabelflechte 
(Umbilicaria hirsuta). | K hojným 
a nápadným druhům lišejníků 
na skalách patří pupkovka 
srstnatá.
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

auf den Seiten 88 bis 95 vorgestellte Geotope  
geotopy představené na stranách 88 až 95

1  FND Hohler Stein Oelsen | Skalní brána Hohler Stein u obce Oelsen
2 PP Vrása bei Osek /Ossegg | PP Vrása u Oseka

3 Gneis-Steinbruch Görsdorf | Rulový lom Görsdorf

4  Seiffener Pingen | Seiffenské pinky

5    Haselstein | Jeřabina

6  ND Buttertöpfe und ND Weißer Stein | Skály Buttertöpfe u Frauensteinu

7  Quarzitfelsen am Steinberg Reichstädt | Kvarcitové skály u Reichstädtu

8  Granit-Steinbruch Naundorf | Žulový lom Naundorf

9  Altenberger Pinge | Altenberská pinka

10  Steinerne Sonne am Pramenáč / Bornhauberg | Kamenná slunce na Pramenáči

11  Harter Stein Ammelsdorf | Vrch Harter Stein u Ammelsdorfu

12 Porphyrfächer bei Mohorn-Grund | Porfyrový vějíř u obce Mohorn-Grund

13  Granitporphyr-Steinbruch Kesselshöhe | Kamenolom Kesselshöhe

14  Burgfelsen Frauenstein | Skály na hradě Frauenstein

15  Backofenfelsen Freital | Skály Backofenfelsen Freital

16  Soldatenhöhlen Kreischa | Jeskyně Soldatenhöhlen Kreischa

17  Götzenbüschchen bei Oelsa | Vrch Götzenbüschchen u Oelsy

18  Einsiedlerstein in der Dippoldiswalder Heide | Einsiedlerstein v Dippoldiswalder Heide 

19  Wilisch

20  Basalt-Steinbruch Ascherhübel | Čedičový lom Ascherhübel

weitere besonders wertvolle Felsen und Blockhalden 
další významné skály a suťová pole

21  Wieselstein | Loučná

22  Sprengberg | Puklá skála

23 Hartmannsdorfer Schweiz

24  NSG Weißeritztalhänge 

25   NSG Rabenauer Grund

26   FND Blockhalde Kahleberg

27   »Klein Tirol« zwischen Schlottwitz und Glashütte  
»Malé Tyrolsko« mezi obcemi Schlottwitzem a Glashütte

28   NSG Müglitzhang

29   Seidewitztal unterhalb Liebstadt | Údolí říčky Seidewitz pod Liebstadtem

30   Sattelberg | Špičák

3
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Radtour | Tip na cyklovýlet

Per Fahrrad zum Sattelberg, zum Oelsener 
Hohlen Stein und zum Tannenbusch bei Bad 
Gottleuba 

Je näher der Erzgebirgskamm ans Elbtal heranrückt, desto 
stärker ist das Gefälle der Bergbäche – und mit umso mehr 

Energie haben sie die Felsen bloßgelegt. So manches interes-
sant anzuschauende Gebilde ist dabei. Der Hohle Stein bei 
Oelsen ist das größte natürliche Felsentor im Gneisgestein. 
Graugneise bieten im Westteil des Naturraums Ost-Erzgebirge 
den Untergrund für weite, wellige Hochflächen. Hier an der 
Ostflanke hingegen rücken die Täler immer näher aneinander. 
Gleichzeitig nähert sich von Norden die Mittelsächsische 
Störung, hinter der die vielfältigen Schiefer-, Grauwacke-, 
Granit- und sonstigen Formationen der Elbtalzone beginnen. 
Im Osten lagern die Sandsteine der Sächsisch-Böhmischen 
Schweiz auf. Und alles überragt der Sattelberg / Špíčák bei 
Krásný Les / Schönwald mit seinem markanten Basaltgipfel.  
Für geologische Vielfalt ist im Gottleubagebiet also gesorgt. 

Diese erschließt sich am besten auf einer Radtour, begin-
nend in Petrovice / Peterswald (das auch am Wochenende von 
Pirna aus mit einem Bus erreicht werden kann, der Fahrräder 
mitnimmt!). Empfehlenswert ist ein Mountainbike, wenn man 
auf dem ausgewiesenen Radweg 3017 zum Sattelberg gelan-
gen will. Alternativ kann man auch auf der Straße nach Krásný 
Les / Schönwald radeln. Dabei überquert man die Autobahn 
A17 / D8, die seit Baubeginn 2003 in einem großen Bogen um 
den Sattelberg führt. Der Verkehr hat die zuvor sehr ruhige 
Region radikal verändert. 

Čím více se krušnohorský hřeben blíží k Labi, tím větší spád 
mají zdejší potoky – a tím větší silou mohou obnažovat 

skryté skály. Někdy přitom vzniknou opravdu zajímavé útvary, 
například Hohler Stein u Oelsenu, který je největší přirozenou 
rulovou skalní branou. Šedé ruly v západní části východního 
Krušnohoří vytvářejí podloží pro velké zvlněné náhorní plošiny. 
Tady, na úplném východě, se k sobě údolí stále více přibližují. 
Zároveň se od severu blíží středosaský zlom, za nímž začínají 
rozmanité břidlicové, drobové, žulové a další útvary saského  
Polabí. Na východě se rozkládají pískovce Českosaského 
Švýcarska a nad tím vším vyčnívá čedičový Špičák u Krásného 
Lesa. Okolí Gottleuby je geologicky opravdu pestré. 

Zdejší kraj se vyplatí poznávat v sedle kola, nejlépe horského. 
Začneme v Petrovicích a vydáme se buď po značené cyklo-
trase číslo 3017, nebo po silnici směrem na Krásný Les. Po ní 
přejedeme dálnici D8, jejíž oblouk vede od roku 2003 přímo 
pod Špičákem. Původně tichý a zapomenutý kraj se od té doby 
velice změnil.  

Při výstupu na vrchol už se musíte obejít bez kola. Velké 
kamenné moře přechází v typické čedičové sloupce s vrcho-
lem v nadmořské výšce 724 m. Na východní straně kopce pak 
najdeme pískovcové skály. 

Na kole ke Špičáku, ke skalní bráně  
Hohler Stein a k lesíku Tannenbusch u obce 
Bad Gottleuba

Petrovice / Peterswald (Bus ab Pirna, am Wochenende mit 
Fahrradtransport)  Krásný Les / Schönwald  Špíčák / Sattel-
berg (zu Fuß)  Oelsengrund  Hohler Stein  Kulmer Steig  
 Tannen busch  Bad Gottleuba (Bus)   ca. 25 km

Petrovice  Krásný Les  Špičák (pěšky)  Oelsengrund  
 Hohler Stein  Kulmer Steig  Tannenbusch  Bad Gottleu-
ba (autobus)
 cca 25 km
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Der Aufstieg zum Sattelberg geschieht dann zu Fuß. Eine 
große Basaltblockhalde geht in typische Basaltsäulen über, die 
zum 724 Meter hohen Gipfel aufstreben. Nach Osten hingegen 
bricht das Plateau des Berges mit Sandsteinfelsen ab. 

Die weitere Radtour führt durch das Gottleubatal, wo vor  
dem Talsperrenbau die Siedlung Oelsengrund lag. Am Weg-
rand sind immer wieder kleinere Gneisfelsen offengelegt.  
Unweit der Straße bei Oelsen verbirgt sich im Wald das 
Flächennaturdenkmal Hohler Stein, ein drei Meter hohes 
Felsentor. Kurz darauf folgt linker Hand eine der artenreichsten 
Wiesen des Naturschutzgebietes Oelsen, die Stockwiese mit 
Hunderten Sibirischen Schwertlilien. 

Über einen der ältesten Passwege, den Kulmer Steig, 
erreicht man schließlich die Nordostgrenze des Erzgebirges, 
hier markiert durch einen kleinen, bewaldeten Hügelrücken, 
den Tannenbusch. Dessen Turmalingranit wird in einem auf-
gelassenen Steinbruch von einer Informationstafel erläutert. 
Reizvoll ist auch eine kleine Wanderung auf einem Lehrpfad 
über den felsigen Kamm des Wäldchens. 

Projížďka pokračuje údolím Gottleuby. Kdysi tu stávala osada 
Oelsengrund, která však musela ustoupit výstavbě přehrady. 
Po stranách cesty můžeme vidět obnažené rulové bloky. V lese 
u Oelsenu se nedaleko silnice skrývá třímetrová skalní brána, 
přírodní památka Hohler Stein. O kus dál najdete po levé ruce 
jednu z druhově nejbohatších luk přírodní rezervace Oelsen, 
Stockwiese, se stovkami kosatců sibiřských. 

Dostáváme se na jednu z nejstarších spojnic ze Saska do 
Čech, takzvanou Chlumeckou stezku (Kulmer Steig). Nyní se 
nacházíme na severovýchodní hranici Krušných hor, kterou 
tvoří malý zalesněný hřbítek jménem Tannenbusch. Na naučné 
tabuli v opuštěném lomu se můžeme dočíst o zdejším turma-
línovém granitu. Za malou odbočku stojí naučná stezka, která 
nás povede přes skalnatý lesní hřeben.

Der Hohle Stein bei Oelsen ist das größte natürliche Felsentor im 
Erzgebirgsgneis. | Hohler Stein u Oelsenu je největší rulovou skalní 
branou v Krušných horách.
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Praktische Naturschutzeinsätze | Ochrana přírody

FFH-Gebietsbetreuung Rollefelsen

Uhus sind große, mächtige Vögel mit bis zu 180 Zentimetern 
Flü gelspannweite. Doch an ihrem Nistfelsen reagieren sie sehr 
empfindlich auf Störungen, zum Beispiel durch Felskletterer. 
Vor allem im Müglitztal gelten viele der Gneisklippen als Klet-
tergipfel, und selbst entlegene Felsen werden von Bergsteigern 
aufgesucht. Aus Artenschutzgründen bestehen für einige Be-
reiche jedoch Sperrzeiten, in denen das Felsklettern untersagt 
ist. Ehrenamtliche Betreuer des NATURA-2000-Gebietes (das 
Müglitztal gehört zum europäischen Schutzgebietssystem) in-
formieren die Klettersportler vor Ort darüber, damit die Uhus 
hier ungestört ihre Jungen großziehen können. 

Evropsky významná lokalita Rollefelsen

Výr velký je mohutný dravec s rozpětím křídel až 180 centimet-
rů. Navzdory impozantnímu vzhledu se jedná o ptáka velice cit-
livého vůči vyrušení, například horolezci. Ti si oblíbili především 
údolí říčky Müglitz / Mohelnice, kde se nachází mnoho rulových 
skalních masivů i osamělé skály. Kvůli ochraně výra však platí, že 
v určité době je vstup do těchto míst zakázán. Horolezce o tom 
informuje dobrovolná služba »naturové« oblasti (údolí je sou-
částí evropské sítě chráněných území Natura 2000). Díky těmto 
opatřením tak zdejší výři mohou v klidu vyvést svá mláďata.
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Geotope – Zeugnisse der Erdgeschichte

Entstehen und Vergehen. Das ewige Wechselspiel der Natur 
kann sehr rasch verlaufen, wie beim nur wenige Tage kurzen Er-
wachsenendasein mancher Insekten. In der unbelebten Natur 
hingegen scheinen – mit menschlichem Zeitmaßstab betrach-
tet – die Prozesse auf Ewigkeiten erstarrt zu sein: zu Kristallen, 
Gesteinsklippen, Landschaftsformen. Aufgeschlagenen Büchern 
gleich berichten Steinbruchwände und natürliche Felsbildungen 
von lange zurückliegenden Vulkanausbrüchen oder einstmals 
in großer Tiefe vollzogenen Schmelzvorgängen, von Brandun-
gen an Meeresküsten und von der Sprengkraft gefrierenden 
Eises. Eines fernen Tages werden auch diese Zeugnisse der Erd-
geschichte natürlich vergangen sein, doch lohnt es sich, diese 
Geotope so gut wie möglich in »lesbarem« Zustand zu erhalten.

Geotopy – němí svědkové dějin Země

Vznik a zánik. Příroda ve své nekonečné rozmanitosti: několik 
hodin či dní trvá dospělý život některých druhů hmyzu, neko-
nečné věky – z lidského pohledu – vznikají krystaly, skalní útesy 
a krajinné útvary. Jako v otevřené knize můžeme číst na stěnách 
kamenolomů nebo přírodních skal o dávných sopečných erup-
cích, o tání hluboko pod povrchem, o příboji na mořském po-
břeží či o schopnosti ledu trhat skály... I dnešní geologické útva-
ry čeká nevyhnutelný zánik, zatím se nám však vyplatí zachovat 
je v co »nejčitelnějším« stavu. 

Hohler Stein bei Oelsen (Abb. siehe S. 86)  | Felsentor, ca. 3 m  
hoch und 4 m breit – das größte natürliche Gneis-Felsentor im 
Erz gebirge | Grauer Biotitgneis, Ausgangsgestein: Sedimente aus  
dem Präkambrium (> 570 Mio. Jahre), Metamorphose im Unter-
karbon (vor 350 – 330 Mio. Jahren) | Flächen naturdenkmal (FND),  
einschließlich des umgebenden, naturnahen Waldbestands 
 (1,5 ha) ca. 500 m nördlich des unteren Ortsendes von Oelsen,  
an der Straße Richtung Bad Gottleuba

Skalní brána Hohler Stein u obce Oelsen (foto na straně 86)  
Skalní brána, cca 3 m vysoká a 4 m široká – největší přírodní 
rulová skalní brána v Krušných horách | Šedá biotitická rula: 
spodní karbon (350 až 330 mil. let) | Přírodní památka, spolu  
s přilehlým přírodě blízkým lesním porostem (1,5 ha) | Cca 500 m  
severně od dolního konce obce Oelsen, u silnice směrem na 
Bad Gottleuba

Vrása (»Falte«) bei Osek / Ossegg (Gneis) (1) | Felsen (ca. 8 m  
hoch, 25 m breit) mit deutlich erkennbarer Faltung – sehr be-
deutendes Zeugnis der tektonischen Beanspruchung bei der 
Erzgebirgsentstehung | feinkörniger Biotitgneis | Naturdenk-
mal (0,06 ha) ca. 2 km nordwestlich des oberen Bahnhofs von 
Ossegg / Osek město, zwischen Riesenburg und Naturschutzge-
biet Wolfsgrund 

Vrása u Oseka (rula) (1) | Skála (cca 8 m vysoká a 25 m široká) 
s odkrytou ležatou vrásou – významný svědek vzniku Krušných 
hor | Jemnozrnná biotitická rula | Přírodní památka (0,06 ha)  
Cca 2 km severozápadně od nádraží Osek město, mezi zříceni-
nou Rýzmburk a přírodní památkou Vlčí důl

Steinbruch Görsdorf (2) | aktiver Steinbruch – Betreten nur mit 
Genehmigung der Betreiberfirma! | größter Aufschluss in der 
Flöhazone, bis 35 m hoch | Graugneis, als sog. Flammen-Gneis aus-
gebildet mit hellen und dunkleren Partien (Migmatitgneis – bei 
der Metamorphose teilweise wieder aufgeschmolzen), durch die 
Flöha-Störungszone hervorgerufene Faltung | am nordwestlichen 
Ortsrand von Görsdorf, ca. 1 km nördlich des Bahnhofs Pockau

Kamenolom Görsdorf (2) | Kamenolom v provozu – vstup jen 
na povolení! | Migmatitická (při metamorfóze částečně znovu 
roztavená) rula se světlými a tmavšími partiemi: pozůstatek vrás-
nění, které probíhalo v poruchové zóně podél Flöhy | Na severo-
západním okraji Görsdorfu, cca 1 km severně od nádraží Pockau

Exkurs | Zajímavost
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Seiffener Pingen (3) | »Geyerin« (22 m tief) und »Neuglück« (25 m)  
– Einsturztrichter bzw. Tagebau-Restlöcher des Zinnerzbergbaus 
(16. – 18. Jahrhundert) | an der Geyerin sind die Reste einer Brand-
weitung (Gesteinslockerung mittels Feuer) zu erkennen  Gneis-
Quarz-Brekzie: zerrüttetes und anschließend wieder verkittetes 
Gestein mit Erzanreicherungen | Lehrpfad, Freilichtbühne  unmit-
telbar südlich der Seiffener Ortsmitte (nahe der Kirche) 

Seiffenské pinky (3) | Pinky »Geyerin« (22 m hluboká) a »Neu-
glück« (25 m) – propadliny vzniklé zřícením stropů důlních ša-
chet v 16. až 18. století | U pinky Geyerin jsou patrné pozůstatky 
takzvaného krušení – techniky dobývání horniny pomocí jejího 
rozpálení | Brekcie s rulou a křemenem: rozlámaná a následně 
opět stmelená hornina obohacená o rudu | Naučná stezka, pří-
rodní amfiteátr | Nedaleko (jižním směrem) od centra Seiffenu

Jeřabina / Haselstein (4) | Berggipfel (788 m üNN) mit mehreren 
Felskuppen (bis 15 m hoch) und großen Blöcken | Granitgneis: 
präkambischer (ca. 500 Mio. Jahre alter) Granit, der während des 
Karbons letztmalig metamorphisiert (unter hohem Druck zu Gneis 
umgeformt) wurde | 2009 wiedererrichteter Aussichtsturm ca. 2 km 
südöstlich von Mníšek / Einsiedl, an der Straße nach Janov /Johnsdorf

Jeřabina (4) | Vrchol (788 m) s několika skalisky (až 15 m) | Čer-
vená rula: prekambrická, tj. více než 535 mil. let stará žula, která 
během karbonu jen částečně metamofrovala (= za vysokého 
tlaku se přeměnila na rulu) | V roce 2009 zde byla obnovena roz-
hledna | Cca 2 km jihovýchodně od Mníšku, u silnice do Janova

Buttertöpfe bei Frauenstein (5) | markante weiße Felsklippe 
inmitten einer Ackerfläche; nahebei im Wald der größere, aber 
weniger auffällige Weiße Stein |  Quarzitschiefer – während der 
Metamorphose des umliegenden Gneises aus Quarzsanden und 
nachfolgenden zusätzlichen Verkieselungen (Gangquarz) ent-
standen | Schottergewinnung bis Anfang 20. Jh., heute Flächen-
naturdenkmale: Buttertöpfe 0,13 ha, Weißer Stein 2,6 ha | 1 km 
westlich von Frauenstein an der Straße nach Burkersdorf
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Skály Buttertöpfe u Frauensteinu (5) | Výrazné bílé skály upro-
střed polí. Poblíž v lese se nachází větší, ale méně nápadná skála 
Weißer Stein | Kvarcit: vznikl během metamorfózy okolní ruly 
ve spodním krabonu z křemenných písků a následnou silicifika-
cí | Těžba štěrku až do začátku 20. stol., dnes přírodní památky 
Buttertöpfe (0,13 ha) a Weißer Stein (2,6 ha) | 1 km západně od 
Frauensteinu u silnice na Burkersdorf

Quarzfelsen am Steinberg Reichstädt (6) | ca. 5 m hoher Fel-
sen aus Gangquarz | Teil eines ca. 2 km langen, einige Dutzend 
Meter breiten Quarzganges, der auf eine alte Spaltenfüllung zu-
rückgeht | inmitten Feldgehölz, nach Sturmwurf der umgeben-
den Fichten schöne Aussicht, jetzt wieder aufgeforstet | ca. 1 km 
westlich Oberdorf Reichstädt am Feldweg Richtung Beerwalde

Kvarcitové skály u Reichstädtu (6) | Skály z břidličnatého 
kvarcitu, cca 5 m vysoké | Vznikly pravděpodobně stejným způ-
sobem jako skály Buttertöpfe a Weißer Stein u Frauensteinu. 
Uprostřed remízku, dříve pěkný výhled, dnes v něm brání 
vzrostlé smrky | Cca 1 km západně od Reichstädtu u polní cesty 
na Beerwalde

Steinbruch Naundorf (7) | aktiver Steinbruch – Betreten nur 
mit Genehmigung der Betreiberfirma! | bis 40 m hoher Ab-
baubereich, mehrere Sohlen | Niederbobitzscher Biotitgranit: 
gehört zu den älteren Graniten des Oberkarbons, vor ca. 318 
bis 314 Mio. Jahren durch das langsame Erstarren von Mag-
ma innerhalb der Erdkruste entstanden, nach der Abtragung 
des damaligen Gebirges heute »Kleinkuppenlandschaft« 
zwischen Sohra und Naundorf | westlich der Bob ritzsch am 
Buchberg

Kamenolom Naundorf (7) | Kamenolom v provozu – vstup jen 
na povolení! | Biotitická žula: patří ke starým žulám svrchního 
karbonu, které vznikly před cca 318 až 314 mil. let pomalým 
tuhnutím magmatu uvnitř zemské kůry, po erozi tehdejšího 

horstva dnes drobné pahorky mezi obcemi Sohra a Naundorf 
Mezi obcemi Naundorf a Niederbobritzsch, nalevo od potoka 
u Buchbergu

Altenberger Pinge (8) | größter Bergbau-Einsturztrichter im Erz-
gebirge (12 ha, 400 m Durchmesser, ca. 150 m Tiefe) | Granitgrei-
sen (»Altenberger Zwitter«): jüngster Nachschub granitischen 
Magmas, vor ca. 305 – 300 Mio. Jahren, durch die Anreicherung 
erzhaltiger Dämpfe dabei »vergreist«; Zinnbergbau seit Mitte des 
15. Jh. bis 1991 | Führungen des Bergbaumuseums an den (sonst 
abgesperrten) Pingenrand

Altenberská pinka (8) | Největší krušnohorská propadlina 
vzniklá důlní činností (12 ha, 400 m v průměru, cca 150 m hlu-
boká) | Greisen: vznikl z magmatu, obohaceného o páry s obsa-
hem rud, které před cca 310 mil. let ztuhlo uvnitř zemské kůry. 
Těžba cínu od poloviny 15. stol. až do roku 1991 | Prohlídky po 
okraji pinky (jinak vstup zakázán)

Steinerne Sonne am Pramenáč / Bornhauberg (9) | rötliche 
Porphyrklippen am Südhang der zweithöchsten Erhebung des 
Ost-Erzgebirges (909 m üNN) mit sechs »Sonnen« (bis 90 cm 
Durchmesser) | Teplitzer Quarzporphyr (Rhyolith), Entstehung im 
Oberkarbon (vor ca. 310 Mio. Jahren) aus saurem Magma, in das 
vermutlich vulkanische Auswürfe einschlugen und die sonnen-
ähnlichen Strukturen verursachten | ca. 1 km nordöstlich (ober-
halb) vom Bahnhof Mikulov / Niklasberg, am Forstweg zwischen 
Wittichbaude / Vitiška und Bahnhof Dubí / Eichwald

Kamenná slunce na Pramenáči (9) | Načervenalá porfyrová 
skaliska na jižním svahu druhé nejvyšší hory východního Kruš-
nohoří (909 m) se šesti slunci (max. průměr 90 cm) | Teplický  
křemenný porfyr (ryolit): vznikl ve svrchním karbonu (před cca 
310 mil. let) z kyselého magmatu, do nějž pravděpodobně na-
rážel vyvržený vulkanický materiál, který vytvořil struktury po-
dobné sluncím | Cca 1 km severovýchodně (směrem nahoru) od 
nádraží Mikulov, u cesty z Vitišky na dubské nádraží
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Harter Stein Ammelsdorf (10) | mehrere Felsen inmitten eines 
Fichten-Feldgehölzes | Quarzporphyr mit gut ausgebildeten, 
sechskantigen Säulen (plumpsäulige Absonderung) | westlichs-
ter Erosionsrest der Decke des Teplitzer Quarzporphyrs (Born-
hau / Pramenáč – Kahleberg – Tellkoppe – Kohlberg) | ca. 1 km 
südöstlich von Ammelsdorf, an der Straße nach Schönfeld

Vrch Harter Stein u Ammelsdorfu (10) | Malý skalnatý vrchol 
se šestibokými sloupci | Křemenný porfyr (ryolit) | Západní vý-
běžek původního lávového pole, které dnes tvoří vrcholy Pra-
menáč – Kahleberg – Tellkoppe – Kohlberg (teplický ryolit) | Cca 
1 km jihovýchodně od Ammelsdorfu, u silnice na Schönfeld

Porphyrfächer bei Mohorn-Grund (11) | 20 m hoher Auf-
schluss säulenförmigen Eruptivgesteins in früherem Steinbruch 
Porphyr (Rhyolith), arm an Quarzeinsprenglingen | Entstehung: 
im Magma aus Vulkanausbrüchen am Ende des Oberkarbon (vor 
ca. 290 Mio. Jahren) bildeten sich Schwundrisse und führten zu 
Säulenbildung – hier fächerförmig, weil das Magma eine Gelän-
demulde ausfüllte | FND Geologischer Aufschluss Porphyrfächer 
Schmiedersgraben (0,4 ha) | ca. 500 m nordöstlich vom Mohorn-
Grund am Wanderweg zum Landberg

Porfyrový vějíř u obce Mohorn-Grund (11) | Zhruba 20 m vyso-
ký odkryv sloupcovité výlevné horniny v bývalém kamenolomu 
Porfyr s nízkým obsahem křemene (ryolit): v magmatu ze sopeč-
ných erupcí na konci svrchního karbonu (před cca 290 mil. let) 
vznikly praskliny, což postupně vedlo k vytvoření sloupců – zde 
v podobě vějíře | Přírodní památka »Geologischer Aufschluss 
Porphyrfächer Schmiedersgraben« (0,4 ha) | Cca 500 m severový-
chodně od obce Mohorn-Grund u pěší cesty k Landbergu

Steinbruch Kesselshöhe (12) | aktiver Steinbruch – Betreten 
nur mit Genehmigung der Betreiberfirma! | bis 60 m hohe 
Abbaufront von Granitporphyr (Altenberger Mikrogranit) | im 
Oberkarbon, nach dem Aufdringen des Teplitzer Quarzporhyrs, 
in einem breiten, oberflächennahen Gang erstarrtes Magma  

große, helle Feldspatkristalle in auffallend roter Grundmasse 
(»Blutwurststein«) | ca. 2,5 km südwestlich vom Bahnhof Bären-
stein, Straße nach Hirschsprung

Kamenolom Kesselshöhe (12) | Kamenolom v provozu – vstup 
jen na povolení! | Až 60 m vysoká těžební fronta ze žulového 
porfyru (altenberský mikrogranit) | Magma, které ztuhlo v širo-
ké žíle blízko pod povrchem ve svrchním karbonu po vytlačení 
teplického ryolitu | Velké světlé krystaly živce ve výrazně čer-
vené hornině | Cca 2,5 km jihozápadně od nádraží Bärenstein, 
silnice na Hirschsprung

Burgfelsen Frauenstein (13) | bis 10 m hoher Felssporn mit 
weithin sichtbarer Burgruine sowie nordöstlich angrenzenden, 
kleineren Klippen (Zeisigstein, Groß vaterstuhl) | Granitporphyr 
(porphyrischer Mikrogranit), Teil eines Gangzuges von Nassau 
bis Reichstädt | Burgruine und viele wei tere Mauern in Frauen-
stein aus dem gleichen dekorativen Gestein | teilweise inner-
halb des FND Schlosspark Frauenstein (2 ha) 

Skály na hradě Frauenstein (13) | Skalní ostroh s výraznou 
siluetou hradu a menšími skalisky na severozápadní straně 
(Zeisigstein, Großvaterstuhl) | Žulový porfyr (porfyrický mik-
rogranit), součást žíly táhnoucí se od Nassau až po Reichstädt  
Zřícenina i mnoho dalších zdí ve Frauensteinu jsou ze stejné, 
velmi dekorativní horniny | Část území součástí přírodní památ-
ky Schlosspark Frauenstein (2 ha) 

Backofenfelsen Freital (14) | ca. 50 m hohe Felswand mit zahl-
reichen »backofenartigen« Vertiefungen | Rotliegend-Konglo-
merate: geröllförmiges Abtra gungsmaterial (Gneis + Porphyr) 
des Erzgebirgssattels des Va riszischen Gebirges | Perm / Ober-
Rotliegend (vor 285 – 280 Mio. Jahren); gehört zum Döhlener 
Rotliegend-Becken, knapp außerhalb der Naturraumgrenze 
des Ost-Erzgebirges |  Bestandteil des NSG Weißeritztalhänge  
200 m nordöstlich vom Bahnhof Freital-Hainsberg West, direkt 
an der Straße
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Skály Backofenfelsen Freital (14) | Cca 50 m vysoká skalní 
stěna s mnoha prohlubněmi, které připomínají pekařské pece  
Konglomeráty červené jaloviny: štěrkovitý materiál vzniklý ero-
zí původního variského pohoří,  přelom karbonu a permu (před 
308 až 285 mil. let) | Patří k Döhlenské pánvi a nachází se těsně 
za přirozenou hranicí východních Krušných hor. Součást přírod-
ní rezrevace Weißeritztalhänge | Zhruba 200 m severovýchodně 
od nádraží Freital-Hainsberg West, přímo u silnice

Soldatenhöhlen Kreischa (15) | felsiger Steilhangbereich an 
der Lockwitz mit künstlich erweiterten Hohlräumen | Rotlie-
gendes: verkittete Quarzporphyr- und Gneisgerölle aus der 
Abtragungsphase des »Ur-Erzgebirges«, mit Bändern von Fein-
sandstein und tonig-schluffigen Lagen, von Hämatit intensiv 
rot gefärbt | Kreischa-Lungkwitz, gegenüber dem ehemaligen 
Stiftsgut an den Lungkwitzer Promenaden

Jeskyně Soldatenhöhlen Kreischa (15) | Skalnatá stráň u obce 
Lockwitz s uměle rozšířenými jeskyněmi | Červená jalovina: sle-
pený štěrk z křemenného porfyru a ruly, pocházející z období 
zvětrávání původních Krušných hor, s pásy výrazně červeného 
hematitu | Místní část Kreischa-Lungkwitz

Götzenbüschchen bei Oelsa (16) | kleine Sandstein-»Insel« 
mit darunterliegender tropischer Gneisverwitterungsschicht 
(20 – 30 cm) | bedeutendes geologisches Zeugnis der Kreide-
zeit, bevor das Ost-Erzgebirge von Meer überdeckt wurde (vor 
ca. 100 Mio. Jahren); intensiv violett gefärbter Gneis, darüber ge-
ringfügige Roterde-Reste | FND (0,03 ha), Feldgehölz | ca. 500 m  
westlich von Oelsa, am Weg zwischen Rabenau und Dippoldis-
walder Heide

Vrch Götzenbüschchen u Oelsy (16) | Malý pískovcový »ost-
růvek«, pod nímž se nachází vrstva zvětralé ruly | Důležitý ge-
ologický svědek křídového období předtím, než bylo východní 
Krušnohoří zaplaveno mořem (před cca 100 mil. let) | Rula zbar-

vená výrazně do fialova a na ní nepatrné zbytky červenozemě. 
Přírodní rezervace (0,03 ha), remízky | Cca 500 m západně od 
Oelsy, na cestě mezi Rabenau a Dippoldiswalder Heide

Einsiedlerstein in der Dippoldiswalder Heide | Sandstein-
Felsgruppe, Hauptgipfel  8 m hoch | Quadersandstein aus krei-
dezeitlichen Meeressedimenten (vor 97 – 95 Mio. Jahren) – die 
Dippoldiswalder Heide gehört zu den Resten der einstmals 
nahezu das gesamte heutige Ost-Erzgebirge überlagernden 
Sandsteinbedeckung | Klettergipfel, sagenbehaftetes Ausflugs-
ziel, naturnaher Kiefern-Eichen-Wald, ND | ca. 2 km westlich 
B170, Bushaltestelle Abzweig Reinberg 

Einsiedlerstein v Dippoldiswalder Heide | Pískovcový skalní 
útvar, v nejvyšším bodě 8 m | Kvádrový pískovec vznikl během 
křídy z usazenin na dně moře (před 100 až 85 mil. let): oblast 
Dippoldiswalder Heide patří ke zbytkům vrstvy pískovce, která 
kdysi pokrývala téměř celé dnešní východní Krušnohoří | Horo-
lezecký terén, pověstmi opředený turistický cíl, přírodě blízká 
borová doubrava, přírodní památka | Cca 2 km na západ od sil-
nice B170, autobusová zastávka Abzweig Reinberg

Wilisch (17) | markanter Berg (476 m üNN) am Nordostrand des 
Ost-Erzgebirges | Basaltkuppe (Olivin-Augit-Nephelinit): aus 
basischer Vulkan lava entstanden, als an der Wende von Alt- zu 
Jungtertiär (vor 25 – 20 Mio. Jahren) an einer hier verlaufenden 
tektonischen Störungszone die Erzgebirgsscholle auseinander-
brach und verschoben wurde | durch einen bis in die 1920-er 
Jahre betriebenen Steinbruch aufgeschlossen, ca. 20 m hohe 
Felswand mit Basaltsäulen, weite Aussicht vom Gipfel nach 
Westen und Süden, basenliebende Pflanzenwelt

Wilisch (17) | Výrazný vrchol (476 m) na severovýchodním okra-
ji východních Krušných hor | Čedičová kupa: vznikla ze zásadité 
sopečné lávy na přelomu starších a mladších třetihor (před 25 
až 20 mil. let), když se krušnohorská kra rozlomila podél zdejší 
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tektonické poruchy | Cca 20 m vysoká skalní stěna s čedičový-
mi sloupci, odkrytá těžbou kamene, jež zde probíhala do 20. let 
20. století | Z vrcholu daleké výhledy na západ a na jih | Zásado-
milný rostlinný pokryv

Ascherhübel im Tharandter Wald (18) | Waldkuppe (417 m 
üNN) mit Steinbruch | Basalt aus dem wahr scheinlich letzten 
Lava erguss im Ost-Erzgebirge (vor ca. 9,4 Mio. Jahren); durch 
einen bis 1913 betriebenen Steinbruch aufgeschlossene Ge-
steinswand (bis 20 m hoch, 80 m breit) mit typischen Basaltsäu-
len | beliebtes Ausflugsziel, Teil des Lehrpfades »Geologisches 
Freilichtmuseum«, FND (2,5 ha) | ca. 1200 m westlich von Hartha,  
Bushaltestelle Kurplatz

Vrch Ascherhübel v Tharandtském lese (18) | Zalesněný kopec 
(417 m) s kamenolomem | Čedič z pravděpodobně posledního 
výronu lávy ve východním Krušnohoří (před cca 10 mil. let). 
Stěna odkrytá těžbou kamene (do roku 1913), vysoká až 20 m 
a široká 80 m, s typickými sloupci čediče | Oblíbený výletní cíl, 
součást naučné stezky »Geologický skanzen«, přírodní památka 
(2,5 ha) | Cca 1200 m západně od obce Hartha, autobusová za-
stávka Kurplatz
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