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Poznáš tuto památku? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Klobuck%C3%BD_menhir1.jpg


„Kamenný pastýř“ u Klobuk 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Klobuck%C3%BD_menhir1.jpg


Menhir u Klobuk 

• Kamenný pastýř (též Kamenný muž, 
Zkamenělec či Zkamenělý slouha) je menhir 
stojící osamoceně v poli 1 km severozápadně 
od obce Klobuky na Kladensku. Jedná se o 
nejvyšší menhir v Česku, 3,5 m vysoký 
neopracovaný sloupovitý balvan z tmavého 
železitého křídového pískovce. Jde o jeden z 
mála kamenů v Česku, který můžeme s 
vysokou pravděpodobností považovat za 
skutečný pravěký menhir. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Menhir
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klobuky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Poznáš tuto památku? 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vinaricka_hora.jpg


Vinařická hora 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vinaricka_hora.jpg


Vinařická hora 

• Vinařická hora (413 m) je kopec 1 km severně 
od Vinařic v okrese Kladno. 

• Vinařická hora je pozůstatkem třetihorního 
stratovulkánu. Opuštěné lomy, v nichž 
probíhala těžba od 19. století do 80. let 20. 
století, odkrývají pohledy na střídavě uložené 
vrstvy čediče, vyvrženého popela a utuhlé 
lávy, které tvoří těleso sopky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vina%C5%99ice_(okres_Kladno)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stratovulk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8D


• Během sopečné aktivity vznikla v místě dnešní 
Vinařické hory puklina hluboká asi 700 m, do 
které pak napadaly povrchové horniny. V 
minulém byly objeveny geologické kuriozity – 
přirozenou cestou zkoksované uhlí v místech, 
kde žhavé magma kdysi přišlo do styku s 
uhelnou slojí. 

• Západní část Vinařické hory o rozloze 69 ha je 
od roku 1985 chráněnou přírodní památkou; 
byla zde zřízena naučná stezka.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magma
http://cs.wikipedia.org/wiki/1985
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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