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Čas: 2–2,5 hod.

Hřídelecká hůra

Královéhradecký kraj 

GPS: 50°26‘91“N, 15°32‘36“E

Václav Ziegler
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1. pohled na Hřídeleckou hůru  2. lom na Hřídelecké hůře s horninami a minerály  3. pohled na Hřídeleckou hůru z větší dálky
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Úvod
 Hřídelecká hůra je neovulkanitové těleso v podobě sopečné homole a správně se jmenuje Malá 

Horka (398 m n. m.). Nachází se na východním okraji obce Hřídelec a býval zde lom. Hornina se zde těžila 
do roku 1926, kdy byl lom po vytěžení bazaltoidních hornin opuštěn a stal se předmětem zájmu především 
mineralogů. Hřídelecká hůra je totiž mimořádně bohaté naleziště minerálů. Pěkné ukázky minerálů 
z Hřídelecké hůry jsou uloženy nejen v Národním muzeu v Praze, ale především v Novopacké klenotnici. 
Prostor lomu, navazující na obytná stavení, slouží jako skládka nejrůznějšího materiálu a odpadu, a to přesto, 
že lokalita je už od roku 1980 vyhlášena za zvláště chráněné území, dnes se statutem přírodní 
památky.

Start a cíl exkurze
Málokterá exkurze po výlevných vyvřelinách Českého 
masivu může být tak podrobná a inspirativní jako exkur-
ze na Hřídeleckou hůru. Dostanete se sem autobusem 
veřejné dopravy z Jičína nebo exkurzním autobusem. 
Přístup k exkurzní lokalitě je bez omezení (zákazu vjez-
du) v dosahu cca 250 m. Lokalita se nachází na východ-
ním okraji obce Hřídelec (severní část okresu Jičín), ne-
daleko Nové Paky. Zpáteční cesta je stejná, je však nutné 
si ověřit a dodržet odjezdy veřejných autobusů.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (ne-
máte-li, poslouží i zednické či obyčejné). Jste na geo-
logické exkurzi a kladivo byste mít s sebou měli. Stej-
ně důležité bude, abyste s sebou měli tužku, zápisník, 
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení 
odebraných geologických vzorků a mineralogických 
nálezů) a lupu, abyste si mohli prohlédnout drobné 
minerály na místě. Dobré je také mít po ruce zabez-Lom na Hřídelecké hůře – naleziště zdejších minerálů.

Pohled na okolní krajinu i s Hřídeleckou hůrou.
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pečenou lahvičku octa (8 %) pro určování uhličitanu 
vápenatého v hornině. Mohl by se vám hodit třeba 
i fotoaparát. Co mohl – bude se vám hodit! Myslím, 
že vedle kladiva, lupy a novin na balení vzorků bude 
zřejmě nejdůležitější pomůckou. A přiberte s sebou 
tentokrát i atlas nerostů.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Homolovitý útvar Hřídelecké hůry vystupuje nápad-
ně z paroviny na hranici České tabule a Podkrkono-
ší. Zejména při pohledu od jihu je Hřídelecká hůra velmi 
dobře patrná. V jejím okolí jsou pole a louky, sama obec 
Hřídelec leží v terénní sníženině a je viditelná díky kostel-
ní věži. Okolní pole jsou obdělávána a v těsném okolí hůry 
a na ní samotné jsou vysázeny ovocné stromy, hlavně třeš-
ně a švestky. Směrem k severu se začíná terén mírně vlnit.

Průzkum lokality
Svou prohlídku započneme v bývalém lomu, rozšířené-
ho v minulých letech sběrateli minerálů. Hřídelecká 
hůra je sopečný komín s pňovými žílami nefelinického 

bazanitu, které však byly téměř zcela vylámány více než 
20 m hlubokými šachtovými chodbami. V roce 1926 byl 
lom opuštěn.
1. Nefelinický bazanit je bazická vyvřelá výlevná 
hornina příbuzná čediči (také se zde někdy jako čedič 
označuje), jejíž minerální základ tvoří živce, olivín a nefelín. 
V reliktech zachovalý bazanit je silně alternovaný (změně-
ný), místy silně karbonitizovaný (prosycený uhličitanem 
vápenatým) a přechází do komínové nebo subvulka-
nické brekcie. Brekcii tvoří sopečný pyroklastický materiál 
(sopečné pumy, lapilli, popel) a četné jsou také xenolity 
(uzavřené útržky) křídových hornin. Na otevřené lomové 
stěně jsou dobře viditelné horniny samotné i sopečná 
brekcie. Prohlédněte si je a odeberte si vzorky hornin.    
2. Komínová nebo subvulkanická brekcie obsa-
huje četné xenolity křídových sedimentů, z nichž 
některé mají i několik m v průměru. Xenolit je uzavře-
nina cizorodé horniny v magmatické hornině, která se 
do ní dostala při průchodu magmatu (lávy) k zemské-
mu povrchu, když byla utržena od matečného tělesa. 
V našem případě jsou to útržky z vrstev křídových pís-
kovců a slínovců. Také xenolity bývají vždy postiženy 

a přeměněny teplem a tlakem i prostupující minera-
lizací a jsou tak alespoň částečně asimilovány (pohl-
ceny) prostupujícím magmatem. Xenolity jsou zde 
většinou světle žluté barvy. Dobře si je prohlédněte a 
všimněte si změn na jejich povrchu i uvnitř. Zejména 
při jejich okrajích je patrné, že zde docházelo k reakci 
s magmatem.  
3. Lom je významnou mineralogickou lokali-
tou. Z minerálů jsou odtud známy aragonit, vápenec, 
apatit, olivín, chromit, chromdiopsid, klinoanstatit, 
amfibol, pyrhotin, pyrit, siderit, titanaugit, magnetit, 
ilmenit, biotit a perovskit. V mandlovcových dutinách 
byly zjištěny analcim, ankerit, vápenec, siderit, chlorit, 
aragonit a v sopečných brekciích vápenec, dolomit, 
ankerit, limonit či psilomelan, aragonit, chabazit, opál, 
chalcedon, lublinit, montronit. Najděte si v mineralo-
gických příručkách povídání o jednotlivých minerá-
lech. Nejkrásnějším minerálem tady býval arago-
nit. Jeho medově žluté, dokonale vyvinuté krystaly, 
případně krystalové srůsty i agregáty patří k nejlepším 
ukázkám tohoto minerálu v České republice. Pokus-
te se v dutinách nebo na puklinách zdejších hornin 
nalézt alespoň malou ukázku některého ze zdejších 
minerálů.  
4. Zdejší neovulkanické těleso je třetihorního 
stáří. Hřídelecká hůra s velkou pravděpodobností 
vznikla v mladších třetihorách (neogénu). Její kame-
nivo bylo velmi potřebné, a tak zde byla vylámána až 
20 m hluboká jáma (jámový lom) a také lomové ko-
mory a chodby. Většina tohoto materiálu skončila jako 
silniční kamenivo.   

Nezapomeňte si odebrat vzorky a pokuste se najít byť 
jen malé ukázky zdejších minerálů. Budou se vám v dal-
ší práci hodit. Až ukončíte exkurzi v lomu, vystupte 
na vrchol Hřídelecké hůry. Je odtamtud krásný rozhled 
na všechny čtyři světové strany. Při příznivém počasí bys-
te mohli vidět i Krkonoše.Xenolit křídové horniny.
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Zdejší aragonit.
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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

A ještě ta doporučená literatura!
Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky. – Academia. Praha.
Beurlen, K., Lichter, G. (1997): Zkameněliny. – Ikar Praha.
Habětín, V., Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha.
Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia. Praha.
Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha.
Chráněná území ČR, svazek V. Královéhradecko. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno.
Kachlík, V. (2003): Geologický vývoj území České republiky. – Přírodovědecká fakulta UK. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M., ed. (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Mísař, Z. et al. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. – SPN Praha.
Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha
Němec, J., Ložek, V. et al. (1996): Chráněná území ČR 1 – Střední Čechy. – AOPK. Praha.
Sejkora, J., Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia. Praha.
Ziegler, V. (1999): Geologické vycházky po Českém ráji a jeho okolí. – Karolinum Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha. 

Úkoly a otázky po exkurzi 
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografi e, které 
jsme během exkurze opatřili. Určitě si připravíme i ná-
kres trasy exkurze se zakreslenými zastaveními, kdyby si 
někdo chtěl tuto trasu projít. A také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkurze a řádně je 
popište! A prostudujte si  doporučenou literaturu. Je to vel-
mi, velmi užitečné. Daleko užitečnější než to pracně hledat 
v počítači. V psané literatuře máte všechno jako na dlani!
2. Nakreslete si plánek exkurze a vyznačte do něj svá
zastavení a místa sběrů vzorků.

3. Zhotovte si geologickou mapku okolí Hřídelce a Nové 
Paky nebo si opatřete list geologické mapy 1 : 200 000  
Hradec Králové. V prodejně České geologické služby 
v Praze na Klárově ji určitě budou mít.
4. Teď už nebude velká práce dát dohromady 
výstavku pro školu, kamarády či dokonce ro-
diče, které na ni můžete pozvat! Nezapomeňte 
však vystavené materiály označit cedulkami, 
na  kterých bude název vzorku, kde a  kdy jste 
ho sebrali a kdo ho sebral! 
Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Vulkanická brekcie.
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