
Sluňák u Žitenic na Litoměřicku, s nímž nepohnete. Sluňák na Písečném vrchu, o váze cca 200 kg. 



 Lze je nalézt na některých místech v polích. Lidově se jim říká "sluňáky". Díky zvláštní barvě totiž vypadají jako by na 

ně stále svítilo sluníčko, zejména když se lesknou po dešti. Sluňáky nalézané v nemnoha okrscích v Českém středohoří jsou 

nejkrásnější a výskyt pěkných exemplářů přesahuje z lounského okraje Středohoří na Žatecko. Nádherný exemplář je 

vystaven v lounském muzeu a jiným, velice pěkným, je dekorován lounský léčivý pramen Luna. Také leckde jinde v České 

kotlině se sluňáky vyskytují, leč nedosahují té krásy. 
  

 Sluňák je přeměněná hornina, křemenec,  asi vzniklý z pískovce silicifikací čili druhotným prokřemeněním jeho 

pórů. Tyto kameny jsou   skoro jen z křemene o zrnitosti kolem 0,3 mm. Jiné minerály (živec, slída aj.) jsou vidět na 

výbrusu pod mikroskopem jako nepatrná příměs v úlomcích. Pojivo tvoří tzv. jílové minerály (kaolin, illit) a sekundární křemen 

rohovec. Žlutookrovou barvu sluňákům dodává rozptýlený kysličník titaničitý, mineralogicky anatas. Když barva sluňáku 

někdy místy přechází do červena, je to způsobeno příměsí železa.  
 

 Tyto kameny mají hrbatý a jamkatý, a přitom na dotek hladký povrch, jsou mechanicky mimořádně odolné a po rozbití 

se vyznačují silně ostrohranným lomem. Mnohé mají tvary vypadající tak, jako by byly vymodelovány ze sochařské hlíny. 

Některé mají otvory, jako by byly navrtány, anebo úplně provrtány. Často ovšem jejich vzhled trochu kazí kdoví jak a kdoví 

proč vzniklý bílý, při drhnutí velmi odolný, ale nožem odloupnutelný potah na části povrchu. Po pokápnutí kyselinou šumí, 

tudíž jej zřejmě tvoří uhličitan vápenatý. Stejný potah se ovšem vytvořil i na kamenech čedičových, jež se v polích nacházejí 

spolu se sluňáky. 
 

 Pokud jde o objemovou hmotnost, jsou to kameny těžké skoro jako čedič, ale opuka je o třetinu lehčí. Tvůrci zahradní 

architektury vyhledávají roztodivně tvarované balvany měřící třebas i 2 m. Nalézají se na místech, kam je přemístili 

zemědělci, aby jim nepřekážely v polích. Někdy se nezdají nijak velké, ale přesto pro velkou váhu nemohly být přesunuty v 

minulosti koňmi, ale spíše až v současnosti pomocí silného traktoru. Pouhý kubický metr totiž váží 2,65 tuny.  

Sluňáky nechť jsou představeny: 



Sluňáky jsou pro jejich krásu a 

příjemné působení užívány v 

zahradním designu, zde v tzv. 

Orientální zahradě (Botanická 

zahrada v Liberec). 



Lounský léčivý pramen Luna, dekorovaný nádherným sluňákem, je dalším příkladem využití tohoto druhu 

kamene. Pohled směrem ke kopci Oblíku ale ruší zábradlí. 



Pěkný sluňák o velikosti 34 x 27 cm, nalezený v poli 

u Libčevsi.  

Miskovitý sluňák nalezený  u  Libochovic, s výraznou 

vápencovou krustou. 



• Mohly teoreticky vznikat jako krusta na povrchu paroviny, jestliže by prokřemenění bylo způsobeno diagenezí při 

vlhkém tropickém klimatu starších třetihor. 

• Podle jiné teorie vznikaly spíše v sušším subtropickém klimatu, v hlubokých horizontech půd blízko hladiny podzemní 

vody, a sice prosycováním vzlínající vodou, která obsahovala křemičité ionty uvolněné zvětráváním hornin. 

• Proces jejich vzniku však mohl souviset i s vulkanismem při utváření Českého středohoří, a potom by prokřemenění 

bylo hydrotermální, způsobené teplým až vlažným roztokem kyseliny křemičité. 

Balvan vypreparovaný na úbočí Písečného vrchu. 
Balvany  na bílé stráni u Třtěna. 



Sluňák  na bílé stráni 

Třtěna leží  na svahu z 

druhohorního slínovce, 

jímž byl patrně původně 

obklopen.  Na povrchu 

má vápencovou krustu.  

Způsob vzniku pevné vápencové krusty na některých sluňácích je také záhadný. 



Sluňák vymletý z erodované  bílé stráně u Třtěna se záhadně vzniklými otvory.  Byl fotografován  1. března 2012  a bylo 

vidět, jak jedním otvorem prorostla stébla rákosu. 



Písečný vrch na západním okraji Českého středohoří je místem zpracování křemenců v době kamenné, 

a také těžby  křemenců (sluňáků) pro průmyslové zpracování v relativně nové době. Nyní je chráněn a 

skýtá odkryté horniny , podněcující úvahy o vzniku sluňáků. 



Uměle soustředěné sluňáky pod Písečným vrchem na západním křídle Českého středohoří. 

Pravděpodobně pozůstatek po vybírání těchto balvanů pro průmyslové účely. 



Některé rozměrné sluňáky, nyní ležící pod Písečným vrchem, mají takovéto nepochopitelné tvary. Jsou to 

snad zlomky obrovských balvanů, vzniklé při těžbě uvnitř kopce.  



Sluňáky nedávno vyvlečené traktorem z pole pod Písečným vrchem. (V pozadí kopec Milá.) 



Pole u Libčevsi jsou plná drobných sluňáků, které jsou odedávna vybírány z ornice a házeny na hromady u 

polí. Tak vznikají tzv. hromadince. Časem se na nich mohou uchytit jasany a další dřeviny. Zarostlý 

hromadinec je na levém snímku, v detailu pak je na pravém snímku.  



U Libčevsi (vlevo) a u Libochovic na Šibeňáku (vpravo) jsem nalezl dosud přibývající hromadince. Tyto 

drobnější sluňáky se hodi jako originální těžítka.  

Těžítko z hromadince 

u Třtěna. 
Těžítko z hromadince 

u  Libochovic. 



Krásný kámen mlčí o svém původu a jsou k dispozici tři teorie. 

Nám, romantikům, to tak stačí!  


