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ÚVOD   

Kdesi nad Lovosicemi je tajemná hora, z které se v zimě kouří. Může to být činná sopka? 

Nebo se jedná o nevysvětlitelný úkaz? Naplánujte expedici a zkuste tajemství hory odhalit. 

Připravte se na drsné podmínky – z hory se kouří v zimě, když venku mrzne.  

Vrch Boreč najdete nad stejnojmennou obcí v Českém středohoří, jen 4 kilometry západně 

od Lovosic. Jde o jedno z nejzajímavějších přírodních zákoutí Čech. Vnitřek Borečského vrchu 

je protkán sítí puklin, která v létě slouží jako tepelný akumulátor. V zimě, když venku mrzne, 

předvádí kopec své tajemné divadlo – kouří a hřeje!  
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

JAK JE HUSTÝ TEPLÝ VZDUCH? 

Zkuste vymyslet a provést alespoň dva různé pokusy, kterými dokážete, že teplejší vzduch má 

menší hustotu než studený, a proto stoupá vzhůru. Bude se vám hodit dobrý digitální teploměr. 

Jako třetí pokus navrhujeme sestrojit malý horkovzdušný balón. Dobře na něj fungují lehké 

plastové sáčky do koše. 

 

TŘETIHORY V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ 

Zjistěte základní informace o době třetihor. Co se v té době dělo v Českém středohoří? Jak to 

tady v té době vypadalo? A před kolika miliony let to vlastně bylo? 

 

HLEDEJTE ČINNOU SOPKU 

Najděte si v atlase světa nějakou činnou sopku. Pak o ní zjistěte co nejvíce informací – v které 

zemi leží, jak je vysoká, jak často se probouzí, kdy soptila naposledy, jaké škody napáchala  

a podobně. Neláká vás na zájezd? Několik jich máme i v Evropě. Pokud budete pracovat ve 

skupinách, můžete informace nějak zajímavě zpracovat a potom uspořádat soutěž  

o nejzajímavější sopku. 

 

SOPKY A ZEMSKÁ KŮRA 

Zkuste zjistit, kde se na světě vyskytují sopky a proč jsou zrovna na těchto místech. Řešení 

hledejte v zemské kůře a jejích deskách. Až na to přijdete, možná si dokážete představit, jak 

vznikalo České středohoří. 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: autobus z Lovosic do Režného Újezdu nebo do Borče, případně do vzdálenější 

Bílinky (častější spojení, 2,5 km přes Režný Újezd)    

  

DOPORUČENÁ TRASA: Z Režného Újezdu po naučné stezce na Boreč a zpět (2 km).   

     

ROČNÍ OBDOBÍ: zimní měsíce, sněhová pokrývka 

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: min. 2 hodiny 

 

VYBAVENÍ: mapa, fotoaparát, teploměr, GPS, klíč k určování hornin, botanický klíč 

 

 

Základní informace o Borči najdete na stránkách CHKO České středohoří. Stránky nejsou 

zrovna přehledné, proto použijte vyhledávač dole na levé liště. 

 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE   

 

 

ZMĚŘTE TEPLOTU VZDUCHU 

Na vrcholu Borče najdete jámy s průduchy, kterými vyvěrá teplý vzduch. Vaším prvním 

úkolem je změřit a porovnat teplotu vzduchu v Režném Újezdu, na úpatí Borče, na vyhlídce na 

západním svahu, na vrcholu a v jednom z průduchů. Naměřené teploty zapisujte, ve škole se 

můžou hodit – například při matematice. 

 

SUŤOVÉ POLE 

Nad druhou tabulí naučné stezky je velké suťové pole. Jako kdyby sem na stráň napršela 

hromada kamení. Kdy a jak suťové pole vzniklo? A pozor, není to tak jednoduché, jak se zdá! 

Nemluvíme totiž o třetihorách, nýbrž o čtvrtohorách. 

 

KDE KONČÍ SNÍH 

Až budete stoupat k vrcholu Borče, přijdete na místo, kde končí sníh. Špička kopce je prostě 

bez sněhu. Určete s pomocí mapy nebo GPS, v jaké je to nadmořské výšce. Už tušíte důvod? 

 

BOREČSKÉ ENDEMITY 

Zjistěte, jaké vzácné rostliny na Borči rostou. Které jsou tak vzácné, že nerostou vůbec nikde 

jinde? Zkuste je najít, určit pomocí klíče a vyfotit. 

 

VYFOŤTE PANORAMA 

Na čtvrté zastávce naučné stezky je krásná vyhlídka. Vyfoťte panorama Českého středohoří, 

které odtud vidíte a ve škole ho potom nakreslete. Podle mapy doplňte názvy kopců a jejich 

nadmořskou výšku. 
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PROZKOUMEJTE JÁMY S TEPLÝM VZDUCHEM 

Ty zajímavé jámy na vrcholu nepřehlédnete. Vlezte si do nich a ohřejte se. Pak vyfoťte celek  

i zajímavé detaily. 

Z naučné tabule č. 5 zjistíte, jak se vývěry teplého vzduchu jmenují. Jméno zapište a k tomu 

vysvětlení. Kde se teplý vzduch bere? Proč zrovna v zimě? Děje se tu něco zajímavého taky 

v létě? 

 

URČETE HORNINU 

Boreč je samozřejmě tvořený sopečnou horninou. Vaším úkolem je podle určovacího klíče 

zjistit, která to je. Jeden vzorek vezměte do školy (nebo domů) a založte si sbírku. K tomuto 

kameni zjistěte, kde a jak vznikl a popište jeho základní vlastnosti. 
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3. ČÍM NAVÁZAT:  

 

 

PLAKÁT O BORČI 

Vytvořte plakát, na kterém budou všechny důležité informace o vrchu Boreč. Nakreslete do něj 

schéma kopce s průduchy a přidejte popisky, aby šlo z obrázku pochopit, jak to celé funguje. 

 

DOBA LEDOVÁ 

Slyšeli jste někdy o dobách ledových? To už jsme ve starších čtvrtohorách (pleistocénu). Co se 

v té době dělo se skálou na Borči? 

 

SBÍRKA KAMENŮ 

Založte si sbírku hornin a nerostů. Ale pozor, nejsme v 19. století! Obyčejná prosklená vitrína 

s kameny a jejich názvy by nikoho nezajímala. Vy to vymyslete ORIGINÁLNĚ. Inspirujte se 

v nejlepších světových muzeích, nebo na stránkách terra-mineralia.de. Pokud vás kameny 

opravdu zajímají, zajeďte do muzea Terra Mineralia v saském Freibergu. Stojí opravdu za to! 
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