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Čas: 2,5 hod.

Zebín

Královéhradecký kraj 

GPS: 50°27‘12“N, 15°22‘26“E

Vladislav Rapprich
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Jičín Zebín
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1. opuštěný lom na západním svahu Zebína
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jsou i Prachovské skály. Na severovýchod pak krajina 
přechází do zvlněného terénu Podkrkonoší. V celé ob-
lasti se tyčí celá řada drobných, ale morfologicky ná-
padných kopců. Jsou to relikty drobných vulkánů, které 
tu soptily před 17 miliony let. Šlo o malé sopky, z nichž 
každá měla jednu nebo několik málo erupcí a vyhasla. 
Další aktivita vytvořila o kus dál nový malý vulkánek.

1. Až k úpatí Zebína se dá dojet autem nebo autobu-
sem, do Valdic (stanice Jičín-zastávka) jede dokonce 
vlak. Na Zebín můžeme však vyrazit i pěšky z centra  
Jičína po modré turistické značce (3 km, asi 40 min).  
Nevypravíme se hned až na vrchol, ale nejprve zavítá-
me do opuštěného lomu v západní části kopce. Vidíme, 
že kopec je tvořen převážně úlomkovitým sopečným 
materiálem (pyroklastika). Žíla pevného čediče, která 

proráží pyroklastika, byla předmětem těžby, a proto 
po ní z velké části zbyla v kopci vytěžená průrva. 
Udělejte si schematický nákres opuštěného lomu 
na Zebíně.
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Úvod
 Exkurze na Zebín nás zavede na relikt drobné 

třetihorní sopky, která u dnešního Jičína prorazila 
svrchnokřídové usazeniny mělkého moře.

Vybavení
Základním vybavením na geologickou procházku jsou 
dobré boty. Rozhodně se vám bude hodit kladívko, no-
tes, mapa (třeba turistická), lupa a fotoaparát (alespoň 
na mobilu). Hodit se bude také metr nebo alespoň pra-
vítko.

Charakter krajiny
Zebín tvoří výraznou dominantu nejbližšího okolí Jičína. 
Je totiž jedním z reliktů drobných rozptýlených vulká-
nů, které ve třetihorách prorazily usazeninami mělkého 
křídového moře ve východní části české křídové pánve 
a přilehlé části podkrkonošské pánve s permokarbon-
skými usazeninami jezer a řek. Severozápadně od Jičína 
se oproti převážně rovinaté krajině tvořené jílovci a slí-
novci zvedá rozsáhlá pískovcová plošina, jejíž součástí 

Pohled na Zebín ostře se tyčící z ploché krajiny.Krajina kolem Zebína.
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Kontakt čedičové žíly (vlevo) s pyroklastickými uloženinami 
(vpravo).
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n2. Podívejme se na pyroklastika (úlomkovitý sopečný 
materiál) nejprve z dálky. Je dobře patrné, že tato pyro-
klastika jsou uložena v mocných vrstvách, které se uklá-
nějí od středu kopce k jeho okrajům. Zebín totiž není jen 
přívodní drahou sopky vypreparovanou selektivní erozí. 
Je to skutečně zbytek sopečného kužele. 
Zkuste nakreslit, jak asi Zebín vypadal v době, kdy 
aktivně soptil.

3. Při detailním pohledu vidíme, že sopečné vyvrženiny 
jsou tvořené drobnými ostrohrannými úlomky bez bub-
linek. 
Změřte si velikost několika úlomků sopečných vy-
vrženin a údaje si zapište.

Pokud budete mít příležitost zavítat na Trosky, podívej-
te se na tamější sopečné vyvrženiny. Přestože mají obě 
sopky stejné chemické složení a soptily ve stejné době, 
uloženiny se nápadně odlišují. Na Troskách vidíme pře-
vahu velkých útržků sopečných strusek (mají množství 
bublinek – vesikul po sopečných plynech). Zkuste si jich 
také několik změřit a výsledky porovnat s hodnotami ze 
Zebína. Odlišný charakter sopečných vyvrženin souvisí 
s odlišným stylem erupcí – proč se ale lišily erupce, po-
kud jejich magmata měla stejná složení? Příčinu musí-
me hledat v prostředí, ve kterém k erupcím docházelo. 
Na pískovcích, kde soptily Trosky, bylo sucho, a erupci tak 
hnaly pouze sopečné plyny. Oproti tomu v oblasti dneš-
ního Jičína se na nepropustných jílovcích vytvořilo baži-
naté prostředí. Explozivitu sopečné erupce pak zvýšilo 
množství vody šokově se měnící na páru.

4. V sopečných vyvrženinách Zebína najdete četné 
útržky podložních hornin, mezi kterými jsou křídové 
i permské usazeniny, ale také horniny hlubšího podloží 
reprezentované žulami a rulami. Občas je možné do-
konce najít velké fragmenty původně obřích krystalů 
amfibolu, které krystalizovaly hluboko v magmatickém 
krbu. Amfibol je minerál černé barvy, ve kterém může-
me identifikovat štěpné trhliny, které spolu svírají úhel 
zhruba 120°. 

5. Cizorodé úlomky naleznete i v kompaktním čediči. 
Jsou to fragmenty peridotitu, kterému zelenou barvu 
dodává převládající minerál olivín. Peridotit je hlavní 

složkou zemského pláště, a tyto úlomky nám tak doklá-
dají, že čedičové magma dorazilo k povrchu až z hlou-
bek zemského pláště. V dutinách v bazaltu pak také na-
leznete krystaly kalcitu.
Dokážete nakreslit strukturu Země (vnitřní jádro, 
jádro, plášť, kůra)?

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

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

Uloženiny sopečných erupcí odkryté lomem ve svahu Zebína.
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Sopečné vyvrženiny Zebína s četnými úlomky podložních 
hornin (xenolity).
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