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VYCHÁZKY

Čas: 2,5 hod.

TroskyRovensko pod Troskami

Trosky

Liberecký kraj 

GPS: 50°30‘59“N, 15°13‘50“E

Vladislav Rapprich
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Úvod
 Symbolem Českého ráje je zbytek naší nejkrásnější sopky – Trosky. Na tuto vycházku však musíme 

vyrazit autobusem. asfaltová silnice naštěstí vede až na parkoviště na úpatí Trosek. z parkoviště již můžeme 
pokračovat kolem Trosek pěšky a do obhlídky sopky můžeme zařadit i návštěvu hradu.

Vybavení
základním vybavením na geologickou vycházku jsou 
dobré boty. rozhodně se vám bude hodit kladívko, no-
tes, mapa (třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň 
na mobilu). 

Charakter krajiny
Trosky tvoří výraznou krajinou dominantu Českého ráje.  
Jsou totiž jedním z reliktů drobných rozptýlených vul-
kánů, které v mladších třetihorách prorazily usazenina-
mi mělkého křídového moře ve východní části české 
křídové pánve a přilehlé části podkrkonošské pánve 
s permokarbonskými usazeninami jezer a řek. Severo-
západně od Jičína se oproti převážně rovinaté krajině 
tvořené jílovci a slínovci zvedá rozsáhlá pískovcová plo-
šina, jejíž součástí jsou i prachovské skály. a právě na této 
pískovcové plošině sedí Trosky. východně od Trosek, 
za Kozákovsko-táborským hřbetem pak krajina přechází 
do zvlněného terénu podkrkonoší. v celé oblasti se tyčí 
celá řada nevelkých, ale morfologicky nápadných kop-
ců. Jedná se o relikty drobných vulkánů, které tu soptily 
před 17 miliony let. Byly to malé sopky, z nichž každá 
měla jednu nebo několik málo erupcí a vyhasla. Každá 
další aktivita vytvořila o kus dál nový vulkánek.

pohled na Trosky tyčící se v jinak ploché krajině.
Trosky tyčící se nad pískovcovou plošinu. 
vpravo v pozadí Kozákov.
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představují přívodní dráhy bazaltového magmatu, které 
utuhlo uvnitř dvou sopečných kuželů – dvojčat. 

1. při výstupu od parkoviště po cestě k bráně hradu stojí 
rozhodně za pozornost drobné opuštěné lůmky při úpa-
tí věže Baba. Jsou zde dobře odkryty zvrstvené hrubě 
zrnité sopečné strusky. Strusky jsou úlomky sopečné 
horniny s velkým množstvím bublinek po sopečných 
plynech. Jak magma stoupá vzhůru, klesá rozpustnost 
plynu a tvoří se bublinky neboli vezikuly. Ty rostou a ros-
te i jejich počet, až magma roztrhají při erupci.
erupci si můžeme znázornit s pomocí láhve se syce-
nou limonádou. pokles tlaku při výstupu magmatu 
nasimulujeme uvolněním uzávěru nápoje. v této chvíli 
můžeme pozorovat vznik bublinek. a zatřeseme-li láhví, 
dokonce se můžeme dočkat vulkanické erupce.

2. Mezi struskami jsou občas 
větší sopečné bomby. Ty mívají 
tvar kapky nebo vřetene. Když 
je totiž ze sopečného jícnu vy-
vržen větší útržek lávy, zůstává 
déle žhavý a plastický. díky 
tomu ho při letu tvaruje od-
por vzduchu do podoby kapky 
nebo vřetene. pěknou sopeč-
nou bombu najdeme nedaleko 
brány do hradu, tedy za rohem 
hradní zdi, vlevo od brány (při 
pohledu na bránu). 

3. ze stejného místa můžeme 
také pozorovat strmý sklon 
zvrstvených sopečných stru-
sek. Je to dost neobvyklé, pro-
tože sopečné erupce vytvářejí 
na svazích vulkánů vrstvy se 
sklonem kolem 30°. 
Můžete si ve škole udělat malý 
pokus. vezměte hrst nějakého 
sypkého materiálu (písek, cukr, 
sůl) a sypte ho na hromádku. 
začne se vám tvořit kužel, 
jehož svahy budou mít sklon 
asi 30°. Stejným způsobem 
se postupně vrší i sopečné 
kužele.

v případě Trosek se nejprve vytvořily dva malé sopečné 
kužele tvořené vulkanickou struskou. Následně se na po-
vrch prodraly dva pně – tedy dvě skalní jehly. Čedičové 
magma většinou velmi dobře teče a nevytváří takovéto 
jehly. Na Troskách však došlo k tomu, že magma částečně 
vykrystalovalo ještě pod povrchem, a proto se chovalo jako 
relativně tuhé. Jak se tyto dvě jehly draly k povrchu, defor-
movaly původní sopečné kužely a tak došlo k vyvlečení vrs-
tev strusky až do jejich současného strmého sklonu. 

4. opravdoví nadšenci se ještě během cesty zpátky 
na parkoviště mohou podívat v jižní části Trosek na skálu 
mezi oběma skalními věžemi. Mohou zde ve skále najít 
jakousi rouru. Jedná se o lávový tunel. pokud teče láva 
vhodnou rychlostí, vytvoří se na jejích okrajích pevná kůr-
ka, ale žhavá a stále tekutá láva z vnitřku proudu odteče 
dál a zanechá za sebou prázdný tunel. Na Troskách máme 
doložené jediné dva lávové tunely v České republice!

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

dvě skalní věže Trosek: Baba (vlevo) a panna (vpravo).
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Sopečná bomba 
ve struskových uloženi-
nách na Troskách.
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Strmě ukloněné vrstvy 
sopečných strusek 
na Troskách.
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Malý lávový tunel na Troskách.

Fo
to

 V
. R

ap
pr

ic
h


