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Geologická minulost krajiny Andělské Hory

Krajina v blízkém okolí Andělské Hory má zhruba 300 mil. let starý geologický

vývoj, který lze dešifrovat z přítomných hornin.

Převažujícími a zároveň také nejstaršími horninami jsou na území obce Andělská

Hora žulové horniny karlovarského masívu (plutonu). Na severozápadním okraji

směrem ke Karlovým Varům byla zjištěna také středně zrnitá žula se zajímavým

růžovým odstínem, který pravděpodobně vyvolávají drobná zrnka vtroušených

granátů. Ojediněle je severně od Travného vrchu žulový masív prorážen žílami

světlých granitů, tzv. aplitů. Všechny typy těchto hornin vznikly před cca 300-250

miliony let jako kořenové části vysokého pohoří (geologické období: mladší

paleozoikum, karbon-perm, pozdně variské magmatity).

V tuto velmi dávnou dobu došlo totiž ke srážce kontinentů Gondwana a Laurasie,

která vyvolala vznik gigantického superkontinentu Pangea. Podél kolize obou

starých kontinentů se tehdy zdvihlo vysoké pásemné pohoří, tzv. Centrální

pangejské pohoří. Tehdy ještě neexistoval Atlantický oceán, který tyto dvě části

původně jednoho pohoří rozdělil. Jen pro představu o činnosti těchto gigantických

vnitrozemských sil….

RNDr.Ing. Miroslav Hájek, GeoVision s.r.o., Plzeň



Vlastní horu Engelsberg buduje podle nových 

geologických poznatků poměrně vzácná hornina 

– tzv. sodaliticko-nefelinický trachyt. Sopouch 

trachytu protnul žulový masív prakticky kolmo 

vzhůru







Hrají: Miroslav Donutil, Petr MaláčIva Bittová, Blanka Rudová, 

František Derfler, Franta Kocourek, Bolek Polívka a další



Hrají:

Simona Postlerová, Marek Vašut, Hana Maciuchová, Luděk 

Munzar, Miroslava Pleštilová, Naďa Konvalinková



Hrad, původně zvaný

Engelsburg vznikl až na

přelomu 14. a 15.

století na bečovském

panství pánů z Rýzmburka.

Důvodem k jeho výstavbě

zřejmě byla snaha ochránit

rozsáhlé panství

Rýzmburků. Když jeho

stavitel Boreš z Rýzmburka

zemřel, majitelé hradu se

začali rychle střídat. V

letech 1406-14 patřil

Oldřichovi Zajíci z

Házmburka. Od roku 1430

byl majetkem Jakoubka z

Vřesovic, roku 1437 přešel

na Šliky , v 60. letech patřil

Zbyňku Zajícovi z

Házmburka a od roku 1466

pánům z Plavna.



Zejména páni z

Plavna provedli rozsáhlé

stavební úpravy. Právě z

jejich pozdně gotické

přestavby pochází většina

dodnes patrných zbytků

zdiva. Po roce 1565 se

majitelé opět střídali a v

17. století přestal být

sídelním hradem. Roku

1621 byl zkonfiskován a

prodán Heřmanu Černínovi

z Chudenic. Roku 1635 byl

dobyt Švédy a poté již

rychle chátral a definitivně

byl opuštěn po požáru roku

1718.



















Jmenuji se Ondra, narodil jsem se

11.září 2011 a když mi bylo 14 (

rozuměj 14 dní) vyrazil jsem na

svojí první výpravu. Kam jinam než

na hrad Engelsburg, mám hrady

rád…

Jsou mi 3 a jsem tam furt…







2006 torzo V štítu (donjonu)                    Z štítu (1.-2.patro + torzo s/z nároží) 











































Však ono to 
půjde!



Lanovka od kostela sv. Michaela



45 m převýšení – 60 metrů dopravní 
délka



Kam na kámen ?



Kamenolom Horní Tašovice 
nebo Evropsky chráněná lokalita ?







Dozdívky a stabilizace





Západní palác – rekonstrukce klenby



Stavba vyhlídkové plošiny

•



Vyhlídková terasa 



DON JON-západní stěna



DON JON - severní stěna 
vyzděno v celé šíři stěny 



DON JON -východní stěna



DON JON -vnitřní západní stěna 



DON JON-Vnitřní stěna východní



Vnitřní jižní



Klenba 



Severní vnitřní stěna







Svítání a kostel nejsvětější trojice





Zmije 





Křivka obecná  



Andělská hora = stálé místo setkávání
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