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Čas: 2 hod.

Slánská hora 

Středočeský kraj 

GPS: 50°13‘54“N, 14°5‘43“E

Vladislav Rapprich
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1. bývalý lom  2. západní okraj lomu  3. vrchol  4. skalní bludiště na severozápadním svahu
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Vybavení
Základním vybavením na geologickou procházku jsou dob-
ré boty. Rozhodně se vám bude hodit kladívko, notes, mapa 
(třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň na mobilu). 

Charakter krajiny
Slánská hora je jedním z pozůstatků sopečné činnosti 
ve středních Čechách. Spíše rovinatá, mírně zvlněná kra-
jina je tvořena mořskými usazeninami svrchní křídy, v je-
jichž podloží se nacházejí kontinentální uloženiny svrch-
ního karbonu a permu. Krajinu narušují především údolí 
orientovaná přibližně ve směru východ-západ a ojediněle 
také drobné kopce tvořené sopečnými relikty, které se 
nad okolní krajinu zvedají asi o padesát metrů. Známá je 
Vinařická hora u Kladna, ale i Slánská hora stojí za návště-
vu. Oba tyto kopce naposledy soptily před 30 miliony let. 

1. Slánská hora je ze tří stran zpřístupněna naučnou 
stezkou. My začneme exkurzi od jihovýchodu a nejprve 
navštívíme opuštěný lom, ve kterém se těžil kámen pro 
stavební účely. Pozorně se podíváme na lomovou stěnu. 

Na Slánskou horu je lépe vyrazit v zimě, protože stromy 
nemají listí, které by zakrývalo výhled. 
Nakreslete si schéma uspořádání sloupcové odluč-
nosti v lomové stěně.
Vidíme, že všechny sloupce jsou orientovány rovnoběž-
ně a svisle. To znamená, že celé těleso lávy tuhlo najed-
nou a nejsou tu patrné jednotlivé porce, které by se po-

stupně vylévaly a chladly. Znamená to také, že šlo o plo-
ché těleso lávy, které zároveň chladlo odspodu a svrchu. 
Pravděpodobně se tedy díváme do utuhlého lávového 
jezera. To vyplnilo sopečný kráter.

2. V lesíku na jihozápadním konci lomové stěny jsou od-
kryty zbytky okraje sopečného kráteru, v němž vidíme 

Úvod
 Spousta českých měst se může pyšnit 

faktem, že stojí v blízkosti vyhaslé sopky. Ale 
málokteré české město má zbytek sopky přímo 
ve svém centru. Slaný se takovou výsadou 
pyšnit může. Je tedy zřejmé, že geologická 
exkurze z města Slaný povede na sopku – 
Slánskou horu. Velká část kopce zmizela 
v důsledku těžby kamene, stále je tu ale řada 
geologických fenoménů k obdivování. 
Nejlepším obdobím k návštěvě Slánské hory je 
začátek zimy, ideálně s první sněhovou 
nadílkou. 

Jemný poprašek sněhu zvýrazňuje sloupcovou odlučnost.
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Stěna sloupcově odlučného čediče v opuštěném lomu.
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Odkryv sopečných vyvrženin v lesíku na jihozápadním konci 
lomové stěny.
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pozorovatelné náznaky zvrstvení, jak se vrstvy vyvrže-
né jednotlivými erupčními pulsy postupně ukládaly 
na sebe. Díky těmto úlomkovitým sopečným vyvrženi-
nám tedy víme, že sopka nejprve vybuchla velikou ex-
plozí, která vytvořila asi 1 km široký nálevkovitý kráter, 
do něhož se potom vylila láva.

3. Dojem skutečné sopečné činnosti pak získáme na vr-
cholu a v severozápadní části kopce. V zimních měsících 
zde z mnoha děr a trhlin uniká teplý vzduch. Rozdíl tep-
loty vzduchu stoupajícího z jam oproti okolnímu vzdu-
chu je opravdu výrazný a nevyžaduje ani citlivé přístro-
je. V minulosti se předpokládalo, že se jedná o dozvuk 
sopečné činnosti. Musíme si ale uvědomit, že k erupci 
Slánské hory došlo před asi 30 miliony let, což je dost 
dlouhá doba na úplné vychladnutí tak malého útvaru. 
Ve skutečnosti tento kopec celé léto akumuluje teplo. 
Rozehřátá skála pak během zimy ohřívá vzduch, kte-
rý proudí četnými trhlinami. Díky komínovému efektu 
(teplý vzduch je lehčí, a proto stoupá) si kopec při úpatí 
nasává studený vzduch a ohřátý vzduch uniká ve vrcho-
lové části.
Odeberte si vzorek a zkuste při hodině fyziky změ-
řit tepelnou kapacitu horniny (mělo by vyjít při-
bližně 2 MJ/m3×K).

4. Skála na severozápadě kopce je silně rozpukaná 
a rozpadlá do bloků, mezi kterými vzniklo jakési blu-
diště. To je dobré místo, kde se můžeme detailně po-
dívat na sloupcové rozpukání horniny. Pukliny se to-
tiž vytvářejí, jak hornina chladne a zmenšuje objem. 
Přitom začíná vznikat šestiboký systém prasklin. Jak 
chladnutí pokračuje, trhliny postupují dále do nitra 
chladnoucího lávového tělesa. Sloupce jsou tedy vždy 
orientovány ve směru chladnutí a kolmo na zchlazo-
vací plochy. 

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

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

Unikání teplého vzduchu ve vrcholové části Slánské hory.
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Bludiště mezi bloky sloupcově rozpukaného čediče.
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