


Kontrola č. 9 – Rozsedlinová jeskyně na hoře Jezeří (Jezerka/Seeberg) 

Jezerka (Seeberg) je nejskalnatějším vrchem východního Krušnohoří. Jeho strmé svahy 

s průměrným sklonem 35° spolu s výrazně zašpičatělým, 705 metrů vysokým vrcholem, který se 

tyčí nad jámou hnědouhelného velkolomu Československé armády, tvoří při pohledu z podhůří 

nápadnou krajinnou dominantu. 

Vrcholová oblast hory, porostlá neobvykle pokroucenými borovicemi a buky, je z náhorní strany 

přístupná i pro turisty. Nabízí jim dech beroucí vyhlídku do gigantické jámy povrchového dolu 

s litvínovskou chemičkou, teplárnou Komořany a několika tepelnými elektrárnami v pozadí. 

Průvodce po přírodní rezervaci Jezerka tento bizarní rozhled příhodně nazývá „Mosteckým 

panoramatem“. Stačí však jen malinko pootočit hlavu a ukonejší vás úžasný výhled na protější 

Jedlovou či do údolí Vesnického potoka s přehradou Jezeří. Těsně k vrcholu Jezerky přiléhal 

kdysi hrad Starý Žeberk (Altseeberg). Do dnešních dnů se z něj zachovaly pouze nepatrné, 

v terénu obtížně rozpoznatelné zbytky. 

Nejvyšší partie jihozápadního hřebene Jezerky zdobí Skála nad Mufloní dolinkou. V její údolní 

stěně se nachází poměrně velká rozsedlinová jeskyně s puklým stropem. 

 

Ve spodní části jižního hřebene, severně od věže Střecha, se tyčí 2 m vysoký Hurníkův viklan. 

Tento přírodní výtvor při pohledu od východu připomíná lidskou hlavu na úzkém, 4 m vysokém 

skalním podstavci. Kámen je téměř po celé své výšce přeťat rýhou výrazné mrazové pukliny. 

Horní části východního hřebene Jezeří vévodí mohutný pilířovitý skalní útvar Jezeřská bašta, 

která ve své jižní stěně ukrývá tzv. Dagmařinu jeskyni. 

Kontrola č. 10 – Skalní brána 

Rulová skalní brána ve východním úbočí hory Jedlová patří bezesporu mezi nejpozoruhodnější 

skalní útvary Krušných hor. Některé prameny ji nazývají skalním oknem, což je ale 

z geomorfologického hlediska nepřesné. Okno je otvor menších rozměrů, který vzniká zpravidla 

ve vyšších partiích skály, přičemž nedosahuje jejího úpatí. Skalní brána musí alespoň jednou 

stranou, v našem případě náhorní jižní, úpatí dosáhnout. 

Bránu najdete zhruba 40 m nad cestou, která vede po západní hranici NPR Jezerka, přibližně 

200 metrů severozápadně od Tereziny vyhlídky. Z jednoho místa této cesty je možné bránu 

zahlédnout, ovšem pouze v období, kdy jsou stromy bez listí. 

Tento skalní útvar již leží mimo území Národní přírodní rezervace Jezerka, ale ještě uvnitř jejího 

ochranného pásma. Do budoucna se zvažuje jeho prohlášení za chráněný přírodní výtvor. 

Skála je poměrně těžko přístupná, problémy činí zejména sestup velmi příkrou suťovitou strání, 

kde občas hnízdí i vosy :-). Relativně pohodlnější přístup umožňuje mírnější svah od Terezina 

sedátka, kolem skalní věže Prsty. 

 

Brána představuje nádhernou ukázku mrazového zvětrávání ruly. Na výšku měří něco málo 

přes pět metrů, a je zhruba dva metry široká. Její otvor je orientován ve směru severozápad – 

jihovýchod. Skála, v němž brána vznikla, má dva samostatné vrcholy, z nichž ten jižnější o něco 

málo převyšuje svého severního brášku. Z náhorní strany je skalisko zhruba pět metrů vysoké, 

jeho údolní stěna dosahuje výšky až 25 metrů. 


