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VYCHÁZKA

1

Čas: 2 hod.

Středočeský kraj 

GPS: 49°34‘03“N, 14°21‘77“E

Václav Ziegler
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Sedlčany

Žemličkova LhotaHusova kazatelna
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VYCHÁZKA

2

1. viklan Husova kazatelna  2. seskupení dalších viklanů  3. eluvium durbachitu Čertova břemene

2.

3.

1.
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K Husově kazatelně u Žemličkovy Lhoty se dobře do-
stanete autobusem ze Sedlčan přes Vysoký Chlumec 
do Žemličkovy Lhoty. Tady, při pravé straně silnice 
na Petrovice, leží mimořádný soubor viklanů, chrá-
něný zákonem, který nese podle největšího z nich 
jméno Husova kazatelna. Od silnice vás k ní po nece-
lých 150 m dovede turistická značka, kterou kopíruje 
i naučná stezka. Lze se sem pohodlně dostat i zájez-
dovým autobusem po silnici z Vysokého Chlumce 
na Petrovice a ten může zaparkovat u výjezdu z polní 
cesty naproti odbočce na Žemličkovu Lhotu. Zpět se 
dostanete opačným postupem.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko 
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné) pro od-
běr geologických vzorků. Dále pak tužku, zápisník, 
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení 
odebraných geologických vzorků) a lupu, abyste si 
mohli prohlédnout strukturu horniny a její minerály 
na místě samém. Důležitý je také fotoaparát, neboť 
ne vše se vám podaří zakreslit a fotodokumentace 
je fotodokumentace. A jak se nám bude po návratu 
do školy hodit!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Jižní část Středočeské pahorkatiny, Krásnohorská 
pahorkatina, je krajina, kde nad mírně zvlněnou plochu 
vystupují četná zalesněná návrší, budovaná ve svém 
základu hlubinnými vyvřelinami středočeského 
plutonu. Mnohé jejich výchozy se zvětráváním promě-
nily v bizarní balvany a viklany, které se nacházejí nejen 
na návrších, ale i na polích či rybnících. Hlavní podíl 
na vzniku těchto balvanů má hlubinná vyvřelina dur-
bachit, označovaná také jako typ Čertovo břemeno. 
Jmenuje se tak po obrovském viklanu, který se nazývá  

Husova kazatelna.

Úvod
 Chráněné území Husova kazatelna se nachází na zalesněném návrší po pravé straně silnice z Vysokého 

Chlumce na Petrovice, asi 12 km jižně od Sedlčan, 2 km severovýchodně od Petrovic a necelý 1 km západně 
od Žemličkovy Lhoty, v bezprostředním okolí kóty 509,9 m. Je to jižní část Středočeské pahorkatiny, kde nad 
mírně zvlněnou  krajinu vystupují četná zalesněná návrší, budovaná ve svém základu hlubinnými vyvřelinami 
středočeského plutonu. Mnohé jejich výchozy se zvětráváním proměnily v bizarní balvany a viklany, které se 
nacházejí nejen na návrších, ale i na polích či rybnících. Hlavní podíl na vzniku těchto balvanů má hlubinná vyvřelina 
durbachit, označovaná také jako typ Čertovo břemeno.
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Vrškámen nebo také Čertovo břemeno. Našli byste ho 
na východním okraji Petrovic, kde tvoří významnou 
krajinnou dominantu. Další krajinnou dominantou je  
Husova kazatelna (509,9 m n. m.).

Průzkum lokality
Než se soustředíme na průzkum lokality samé, řekne-
me si něco o středočeském plutonu.
1. Středočeský pluton se rozkládá přibližně mezi Ří-
čany, Táborem a Klatovy na ploše asi 3 tisíce km2. Jeho 
složité opakované intruze pronikaly k  povrchu 
zřejmě podle výrazné poruchy zemské kůry – 
středočeského švu, který odděluje kru bohemika 
od  kry moldanubika. Středočeský pluton je vnitřně 
velmi složitý a skládá se z řady typů hlubinných vyvřelin 
různého stáří. Mezi mladší horniny patří i typ Čertovo 
břemeno, který buduje Husovu kazatelnu.  
2. Husova kazatelna je soubor bizarních balva-
nů, které vznikly zvětráváním zdejších hornin. Největší 
z nich je viklan Husova kazatelna, ale patří sem i další 
velké balvany. Již v teplém období třetihor zvětrávaly 
tyto horniny do hloubek několika desítek metrů a pod 
zemí v tomto zvětralinovém plášti vznikala odolná 
balvanitá až kulovitá jádra. Následující tisíce let 
probíhaly erozní a denudační pochody, kterými byla 
odnesena rozložená hornina a balvany nejrůzněj-
ších tvarů a velikostí byly z eluvia (to je ta rozlo-
žená hornina) vypreparovány a zůstaly na místě 
svého vzniku.  
3. Nejpozoruhodnější je z nich viklan Husovy kazatel-
ny, který je asi 4 m dlouhý, 2,5 m široký a téměř 3 m vyso-
ký. Na skalním podkladu spočívá volně malou ploškou, 
takže ho lze snadno uvést rozkýváním do pohybu. Vy to 
ale nezkoušejte, nezapomeňte, že jste ve zvláště chrá-
něném území! Jde pravděpodobně o největší viklan 
v  České republice. Na jeho horní ploše je přirozeně 
vzniklá velká skalní mísa o rozměrech 100 × 90 × 70 cm. 
Několik malých skalních mís se nachází i po obvodu  

Krajina v okolí Husovy kazatelny.
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Mrazová puklina na bavanu u Husovy kazatelny.
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balvanu. Podle tradice zde po svém odchodu z Prahy kázal 
mistr Jan Hus. Také některé další balvany mají místní názvy. 
Například Zkamenělá žába, Hřib či Pecen chleba. Na ně-
kterých balvanech lze pozorovat i mrazové pukliny, 
které od sebe oddělily např. dvě části jednoho balvanu.  
4. Husova kazatelna a ostatní vypreparované balvany 
v okolí jsou tvořeny durbachitem. Durbachit je sy-
enit až žula (granit) bohatý na tmavé minerály. Je 
to převážně tmavá hornina s velkými vyrostlicemi někte-
rých minerálů, hlavně živců. Vyrostlice světlého živce or-
toklasu jsou 1–3 cm veliké, obvykle tabulkovité (tloušťka 
okolo 0,5 cm), jsou uspořádány ve směru protažení těle-
sa horniny. Temnou hmotu tvoří pak amfibol, hnědý až 
černý biotit (tmavá slída) a plagioklasy (sodno-vápenaté 
živce). Vzácný je v hornině křemen. Protože je tu všude 

plno úlomků horniny, vezměte si zde vzorky (balvany ne-
otloukejte!!!) a také si je hned prohlédněte lupou. 
5. V okolí Husovy kazatelny je stále dost rozložené hor-
niny – eluvia. Prohlédněte si i eluvium lupou a vezměte 
si ho trochu s sebou. Určitě v něm při práci s mikrosko-
pem objevíte nejen už výše zmíněné minerály ortoklas, 
amfibol, biotit, plagioklasy či křemen (ten tvoří mnohdy 
rozpadlá zrna), ale třeba i apatit, titanit či zirkon. A hodně 
fotografujte, vždyť zdejší balvany jsou tak malebné! 
Nezapomeňte si dobře zabalit a  popsat vzorky. 
U každého vzorku by měla být cedulka s údaji, kdo vzo-
rek našel (jméno sběratele), datum a místo nálezu, tedy 
v tomto případě Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty. 
Po návratu do školy se vám vše bude moc dobře hodit.  

Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z ex-
kurze spoustu materiálu. Horniny už máme určené 
a popsané, ale teď ty minerály. I ty jdou určit za pomo-
ci odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je na konci 
povídání o exkurzi. Takže:
1. Dáme se do určování; pokud si nebudeme vědět 
rady, páni učitelé rádi pomohou; a když ne, tak určitě 
bude nějaký odborník v nejbližším muzeu.
2. Už máme i nákresy a fotografie? Opět výborně! 
A protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, 
co jste všechno nalezli při exkurzi, připravíme pro ně 
výstavku. Ti starší vám budou závidět, neboť oni na ta-
kové exkurzi nebyli, ti mladší se na takovou exkurzi bu-
dou těšit. Na škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, 
kterou umístíme na volně přístupném a dobře osvětle-
ném místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané 
nákresy a fotografie, na přední plochu pak umístíme 
horniny a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a vý-
stižné popisky. A výstavka je hotová a myslím si, že se 
rádi podívají i páni učitelé. 
Tak hodně zdaru!  

Skalní mísa na Husově kazatelně.
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Zdejší durbachit.
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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


