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VINAŘICKÁ HORA

Kladno
Vinařice

Vinařická hora
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Středočeský kraj

GPS: 50°10‘33“N, 14°5‘26“E

Markéta Vajskebrová

Čas: 4 hod.
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1. náměstí Vinařice  2. počátek naučné stezky  3. rozcestí žluté značky a odbočka do lomu  4. cesta po dně lomů  5. hlavní západní lom 
 6. bílá opuková stráň  7. vřesoviště na pískovci  8. hlavní vrchol Vinařické hory
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VYCHÁZKY

Úvod
 vycházka na vinařickou horu 3 km severně 

od Kladna nám umožní prozkoumat stavbu 
složené třetihorní sopky odkryté v historickém 
lomu (jedna z nejlepších ukázek v Čr). 
Na svazích hory se vyskytují druhohorní 
usazeniny různého typu, které podmiňují vznik 
odlišných půd a projevují se pak i rozdílnými 
rostlinnými společenstvy.

 pro vycházku je možné využít trasu naučné 
stezky (celkem 2,5 km), jejíž výchozí bod (bod 2) 
je u požární nádrže na žluté turistické značce asi 
0,5 km severně od náměstí vinařic (bod 1). 
lokalita je chráněna v režimu přírodní památky, 
v okolí lomu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
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Vybavení
Geologické kladívko, zápisník, kompas (příp. geologický), 
geologická mapa, dobrá obuv.

Charakter krajiny
Stezka nejprve prochází po západním úbočí vinařické 
hory, kde ční 150 metrů nad údolím Svatojiřského potoka, 
a byla to právě vodní činnost, která zde údolí vymodelova-

la a díky níž se potok tak hluboko zařízl. z jižního, západní-
ho a severního pohledu je tedy vinařická hora i přes svou 
nepříliš velkou nadmořskou výšku (413 m n. m.) z dálky 
dobře vidět. Na východní straně přechází vinařická hora 
pozvolna v plochou, druhohorními křídovými usazenina-
mi krytou tabuli, při pohledu z východu vypadá hora jen 
jako mírná vyvýšenina se dvěma vrcholy. Charakter krajiny 
bude pochopitelně nejlépe vidět z vrcholu, kde je nečeka-

ně pěkný rozhled. Cestou na vás hlubokým dojmem brzy 
zapůsobí členitost zdejšího prostředí umocněná lomovou 
těžbou čediče. 
zorientujte se podle kompasu, turistické a geologické 
mapy. Kde jsou hlavní světové strany, odkud jste k loka-
litě přicestovali? Na turistické mapě si všímejte vrstevnic, 
na geologické mapě si všimněte horninové pestrosti 
projevující se různými barvami.

Členité prostředí přírodní památky vinařická hora při pohledu na hlavní vrchol.
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zastavení naučné stezky na hlavním vrcholu vinařické hory  
s dalekým rozhledem.
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A
přibližně v místě, kde se rozchází naučná stezka se žlutou 
značkou (bod 3), je po pravé straně důležitá odbočka na-
učné stezky. Ta nás povede po dně starých lomů (bod 4) 
až k vysoké lomové stěně, kde je stavba sopky názorně 
vidět. Ještě se podívejte nahoru mírně zpět, zde jsou vi-
dět skalní výchozy vedlejšího vrcholu vinařické hory. 
vstupujeme do nitra vinařické hory, odkud byla hor-
nina vytěžena (bod 4). Svahy kolem nás se zvyšují 
po obou stranách, jsou příkré a horniny zde jsou mno-
hem lépe odkryty. všímejte si různých výchozů, tvarů, 
barev a typů.
došli jsme k pozvolna zarůstající vysoké lomové stěně 
(bod 5), pokud vám to stromy dovolí (lépe pokud jsou 
bez listí), prohlédněte si profi l zdáli. Jsou tam vidět něja-
ké oddělitelné vrstvy? Jak jsou odlišitelné? Kterým smě-
rem a pod jakým úhlem jsou ukloněny? pokuste se celý 
profi l zakreslit do zápisníku.

Sopečná aktivita vinařické hory spadá do období odpo-
vídající hlavní vulkanické činnosti v Českém středohoří 
a doupovských horách (oligocén až spodní miocén). vina-
řickou horu vytvořilo několik po sobě jdoucích sopečných 
erupcí, při kterých se země rozevřela v několika puklinách. 
do těchto puklin zapadaly do hloubky 600−700 m velké 
bloky hornin, které se v té době vyskytovaly na povrchu. 
(Jde o nejmladší horniny druhohorního křídového moře 
a třetihorní horniny, které se v širším okolí vinařické hory 
už nevyskytují, protože byly odneseny). 

Jakým způsobem byly odneseny? Znáte odborný 
termín, který se v této souvislosti používá? 
odpověď: eroze, denudace.
Jakým způsobem člověk zjistil přítomnost těchto 
hornin tak hluboko pod povrchem? (Uvědomte 
si, že jsme v kraji černého uhlí.) 
odpověď: Horniny byly nalezeny při důlních pracích 
právě při černouhelné těžbě.

obnažená stavba sopky na stěně západního lomu.

LEGENDA
kvartér  
 6 nivní uloženiny, náplavy
 16 naváté uloženiny, spraš
 20 svahové uloženiny

třetihory  
 170 čedič, bazaltoid
 208 čedič, nefelinit s olivínem
 252 pyroklastika,vyvržené úlomky hornin

druhohory, křída  
 307 opuky, bělohorské vrstvy
 315 jílovce, pískovce, slepence,
  perucko-korycanské souvrství

prvohory, svrchní karbon a perm  
 430 pískovce, jílovce, arkózy

Geologická mapa nejbližšího okolí vinařické hory.
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při vstupu do lomu je po levé straně drobounce kostko-
vitě se rozpadající blok křídové opuky. podle odlišného 
charakteru horniny jej snadno rozpoznáte. 
v mladší fázi dochází k výlevům lávy, hlavní kráter 
(puklina) byl v místech dnešního vrcholu, později byl 
vyplněn vyvřelou horninou. v levé části nejvyšší stěny 
tohoto lomu je relikt vulkánu reprezentován tmavě 
šedohnědými struskami a představuje i přívodní drá-
hu lávy.
Na struskách spočívá mocná vrstva čediče, tedy utuhlý 
mocný lávový proud. zejména tato hornina byla před-
mětem zdejší těžby. 
v další fázi se však magma stoupající po puklině vzhůru 
náhle setkalo s podpovrchovou vodou a došlo k výbu-
chům s velkým množstvím plynů, páry, popela a úlomků 
různých hornin z nitra kráteru. výsledkem je následují-
cí světlejší několik metrů mocná vrstva tzv. pyroklastik 
s obsahem drobných úlomků čediče i druhohorních 

usazenin. Nad touto vrstvou se v levé nejvyšší části pro-
filu znovu objevují strusky ukloněné pod úhlem 30°. zde 
na profilu zobrazená historie je ukončena ještě jedním 
lávovým proudem – nejvyšší vrstvou čediče. 
podle schématu si ve svém nákresu označte jednotlivé 
horninové vrstvy.
Pomocí kladívka prozkoumejte horninu. Jaký je 
její název a do které skupiny hornin patří (hornina 
vyvřelá, přeměněná, nebo usazená)? Podle čeho 
se to dá poznat?
Je to čedič, hornina vyvřelá. Charakteristickým znakem 
čedičů je jemnozrnná celistvá tmavě zbarvená a vše-
směrně uspořádaná textura.
zdejší vyvřelá hornina se označuje termínem olivinický 
nefelinit. Jednodušeji řečeno jde o čedič. Je to poměr-
ně rozšířená vulkanická hornina, hojná např. v Českém 
středohoří. v některých částech obsahuje hornina velké 
množství dutin, jejichž stěny bývají pokryty zajímavými 

nerosty, např. kalcitem, chloritem nebo zeolity (vzorky 
některých nerostů pocházející z vinařické hory si můžete 
prohlédnout také v Národním muzeu). 
Ještě jednou se zadívejte na profil a na horniny ležící 
na dně, pozorujte jejich rozpadavost.
dělitelnost horniny (způsob jejího rozpadu) je většinou 
deskovitá, často nepravidelně. Na některých místech je 
zde možné vidět také balvanitý rozpad se soustředně 
uspořádanými plochami (výsledkem jsou balvany připo-
mínající kouli).

Mísovitá odlučnost při okraji mocného příkrovu.

Schéma jednotlivých vrstev sopečných uloženin na hlavní lomové stěně západního lomu.
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Čedič byl na území vinařické hory těžen snad už ve stře-
dověku, pro místní potřebu. v 19. století bylo otevřeno 
mnoho lomů, svahy vinařické hory jsou z tohoto důvo-
du velmi členité (zakusování lomových stěn a navážky 
nepotřebných odklizů). Čedič se používal na výrobu sil-
ničního štěrku, dlažebních kostek, opěrných zdí u drah, 
hrází u řek a rybníků, drobná drť se používala do betonu 
a na posypávání pěšin. v kraji, kde je o tvrdou horninu 
nouze, byl čedič z vinařické hory velmi žádán a dopravo-
ván i do vzdálenějších míst mimo okres slánský a kladen-
ský. v 80. letech 20. století byla těžba čediče ukončena.
až budete procházet vesnicemi a městy v okolí vinařické 
hory, zkuste najít místo, kde byla zdejší hornina použita.

B
Hlavní trasa naučné stezky pokračuje dále od zastave-
ní č. 2 (bod 3). Nebo si cestu na vrchol můžete zkrátit 
po úzké pěšince vedoucí po severním svahu lomu.
Krásně odkryté vyvřelé horniny nejsou na vinařické hoře 
jediným typem hornin. Geologický vývoj daného území 
sahá až do období starohor před 570 miliony let. Nejstar-
šími horninami vzniklými z jílovitého bahna na mořském 
dně jsou nejhlouběji uložené jílovité břidlice. v prvoho-
rách moře ustoupilo, neboť v Českém masivu probíhalo 
vrásnění a území se zdvihalo. pozůstatkem teplého kli-
matu mladších prvohor jsou sedimenty černouhelných 
pánví (pískovce, jíly, uhelná drť). Následující druhohory 
jsou charakterizovány dlouhým obdobím odnosu ma-
teriálu, poslední zde zachované horniny pochází z křídy. 
Jsou to říční usazeniny s plynule navazujícími mořskými 
usazeninami uloženými v horninovém záznamu nad nimi. 
po ústupu moře se krajina jevila jako rozlehlá rovina. Na-
stalo období třetihor, které na tomto místě proběhlo díky 
sopečné činnosti velmi dramaticky, ale o tom jsme si už 
povídali ve vytěženém nitru vinařické hory.
Nejmladšími horninami ležícími na povrchu vinařické 
hory jsou tzv. spraše. Byly naváty během čtvrtohor a tvo-
ří převážně východní pozvolnou stranu vinařické hory.

období čtvrtohor je významné také z důvodu tvor-
by nynějšího vzhledu krajiny, kdy se díky erozi dostaly 
v různých místech k povrchu nestejně staré horniny od-
lišných typů. Na nich se pak vyvíjejí různé typy půd a roz-
dílná rostlinná společenstva. Zamyslete se, co je příči-
nou jevu, kdy na rozdílném horninovém podkladu 
můžeme nalézt jiná rostlinná společenstva. odlišné 
chemické složení hornin (z rozdílných chemických prvků 
tvořících horninu vznikají při její erozi i rozdílné minerál-
ní látky) a také jejich fyzikální vlastnosti (např. propust-
nost pro vodu, kyselost) mají vliv na typ vznikajících půd. 
a každé kytičce vyhovují jiné podmínky, jiná půda a jiná 

vlhkost. vzniká tak pestrá mozaika různých rostlinných 
společenstev.

C
Na trase naučné stezky budete přecházet přes tzv. bílou 
stráň – rostlinné společenstvo vyvíjející se na druhohorní 
opuce (bod 6), později také vřesoviště s mechy na prvo- 
horních pískovcích (bod 7).

D
Hlavní vrchol vinařické hory je v nadmořské výšce 413 m 
(bod 8). Je odtud daleký rozhled.
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Severní výhled z vrcholu vinařické horky na Hazmburk (30 km) a lovoš (40 km).
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Jaké znáte sopečné útvary vzniklé v  třetihorách 
na  našem území? Za  pěkného počasí je možné 
vidět některý i  na  severním obzoru, poznáte je?  
Např. Milešovka, Hazmburk, Říp, Bezděz, nejbližší je Slán-
ská hora.
Celý severní obzor je posetý vrcholky Českého středo-
hoří. Nejvyšší a špičatý kužel ležící v severním pohledu 
patří Milešovce (837 m n. m.), vpravo před ní lze spatřit 
dvě věže zříceniny na Hazmburku (418 m n. m.). vpravo 
od Řípu (456 m n. m.) jsou někdy v dálce vidět dva vrcho-
ly Bezdězu (vyšší z nich měří 604 m n. m., vzdušná vzdá-
lenost 60 km). výjimečně může bystré oko v dáli vlevo 

od Bezdězu rozeznat siluetu Ještědu (téměř 90 km).
při bližším pohledu je směrem na východ za polem vi-
dět okraj nejmladšího lomu vinařické hory jako obrov-
ská díra v zemi a jižně nad poli vystupuje druhý vrchol 
vinařické hory (408,2 m n. m.) s řadou vzrostlých akátů. 
Nachází se na čedičovém hřbetu protaženém ve směru 
v–z, kde byla ve třetihorách další velká puklina, pozdě-
ji také vyplněná celistvým čedičem, který tvoří vrchol 
a část úbočí hřebene. výlev čediče je mladší než vyšší 
části hlavního kráteru, neboť jimi proráží. 
zde nás čeká ještě jedno malé překvapení. Jen pár me-
trů od vrcholu směrem na severozápad (nad úvozovou 

slepou cestou) jsou malé skalní výchozy. vezměte svůj 
kompas a zorientujte ho. pak s ním pomalu pohybujte 
asi 10 cm nad skálou. Najdete-li správné místo, střelka 
kompasu se začne neuspořádaně vychylovat. Je to tím, 
že zdejší hornina obsahuje velké množství magnetic-
kých minerálů, které na střelku působí v jisté chvíli silněji 
než zeměpisný sever.
Prohlédněte si stratigrafickou tabulku, která zná-
zorňuje jednotlivá geologická období a  typ zdejší 
horniny. Proč nejsou některá období na území za-
stoupena? 
pravděpodobně došlo k jejich erozi a odnosu.

K zamyšlení
Ze sopečných výbuchů máme odůvodněný strach. 
Jsou sopky vůbec něčím na Zemi prospěšné? Když 
ano, napiš čím. Kde se na Zemi nachází  nejvíce čin-
ných sopek? Které sopky v současnosti činné jsou 
nejblíže ČR? 
Tvorba vyvřelých hornin vynáší na povrch různé prv-
ky z hlubin země, na ztuhlé lávě vznikají úrodné půdy. 
Nejvíce činných sopek je zejména v oblastech rozhraní 
litosférických desek (Kamčatka, Filipíny, aljaška, andy...). 
Nejbližší činné sopky jsou v itálii (etna, vesuv, Stromboli).
Naučná stezka vás zavede zase zpět na svůj začá-
tek, kde také končí.

pomalu zarůstající nejmladší lom východně od vrcholu.
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další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

Miliony let Éra Útvar Oddělení Stupeň Typ hornin

kvartér
(čtvrtohory)

holocén
spraše, náplavy, svahové uloženiny, sutě

pleistocén

terciér
(třetihory)

neogén pliocén mladší fáze sopečné činnosti (explozivní, výlevná)

miocén starší fáze sopečné činnosti (explozivní)

paleogén oligocén

eocén v puklinách zapadané kry jezerních uloženin

paleocén

mezozoikum
(druhohory)

křída svrchní maastricht nezastoupeno

campan

santon

coniak v puklinách zapadané kry mořských uloženin

turon glaukonitické jílovce, bělohorské vrstvy – opuky

cenoman korycanské vrstvy – pískovce, slepence

perucké vrstvy – pískovce, jílovce

spodní nezastoupeno

jura

trias

paleozoikum
(prvohory)

perm arkózy a jíly, uhelná drť, zuhelnatělé části kmenů

karbon

devon nezastoupeno

silur

ordovik

kambrium

prekambrium

proterozoikum
(starohory)

fylitické břidlice

archaikum nezastoupeno
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1,8

23

65

135

95

250

355

570


