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VYCHÁZKA

1

Čas: 3 hod.

Liberecký kraj 

GPS: 50°36‘05“N, 15°13‘22“E

Václav Ziegler
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VYCHÁZKA
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1. pohled na Průchody z obce  2. soutěska Průchody  3. řícení skal horní části soutěsky  4. pseudokras na plošině Klokočských skal
 5. výhled na Kozákov  6. pseudokras při cestě na Rotštejn  7. Rotštejn – skalní okno  8. parkoviště v Rotštejně pod hradem

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.



3

VYCHÁZKA
Kl

ok
oč

í –
 P

rů
ch

od
y 

a 
Ro

tš
te

jn
                                  

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er

Příklady zvětrávání zdejších pískovců.

Příklady zvětrávání zdejších pískovců.
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Úvod
 Exkurze vás má blíže seznámit 

s horninami svrchního turonu a coniaku, se 
skalním městem a s rozpadem hornin skalního 
města. Ještě než vstoupíte do Průchodů, jimiž se 
dostanete na temeno skalního města, prohlédněte 
si dobře, z jakého materiálu se zdejší skalní město 
skládá (písku a jeho úlomků je všude dostatek), 
a potom opatrně stoupejte pískovcovým 
schodištěm nahoru. Není to výstup náročný, 
zvládne ho každý. Na rozdíl od vápnitých hornin 
středního turonu v nedalekém profilu 
u Klokočských Louček v těchto horninách příliš 
zkamenělin není. Vzácně se zachovávají pouze jádra 
mlžů. Již při výstupu vás budou okouzlovat tvary 
přirozeného zvětrávání pískovcových skal 
a po výstupu se podíváte také na nedaleký vrch 
Kozákov. Po prohlídce temene skalního města nad 
Průchody se vydáte po žluté turistické značce (cca 
600 m) na nedaleký skalní hrad Rotštejn, v jehož 
okolí jsou rovněž pěkné tvary zvětrávání zdejšího 
skalního města. Od Rotštejna potom už můžete sejít 
na parkoviště nebo o kousek dále do Loktuše 
na autobusovou zastávku Na Špici. 
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Pohled na Klokočské skalní město od Louček.
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Exkurze navazuje na vycházku, jejíž cílem byl profil kří-
dovými horninami u Klokočských Louček. Za necelý kilo-
metr od profilu, tedy asi za 10 minut pěší chůze, budete 
stát v Klokočí u vstupu do Klokočského skalního města, 
u Průchodů. Jinak vás do Klokočí může dovézt veřejná 
autobusová linka či vámi objednaný exkurzní autobus. 
Exkurzní autobus můžete poslat pod Rotštejn na par-
koviště, pokud chcete jet veřejnou autobusovou linkou, 
budete muset dojít na linku do Loktuše (stanice Na Špi-
ci), odkud můžete jet buď do Turnova, nebo přes Kozá-
kov do Semil, nebo přes Koberovy do Železného Brodu.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (ne-
máte-li, poslouží i zednické či obyčejné), i když s ním 
tentokrát příliš pracovat nebudete. Ale jste na geolo-
gické exkurzi a kladivo byste mít s sebou měli. Daleko 
důležitější bude vzít si s sebou tužku, zápisník, skládací či 
pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných ge-
ologických a paleontologických vzorků) a lupu, abyste 
si mohli prohlédnout drobné minerály a případně i zka-
meněliny na místě samém. Dobré je také s sebou mít za-
bezpečenou lahvičku octa (8 %) pro určování uhličitanu 
vápenatého v hornině. A třeba také fotoaparát. Mohl by 
se vám hodit! Co mohl, bude se vám hodit! Myslím, že 
bude zřejmě nejdůležitější pomůckou.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Zdejší krajina, pouze zdánlivě plochá, je ovlivněna průbě-
hem rovensko-hodkovického zlomu (souběžný zlom 
se zlomem lužickým, tzv. lužickou poruchou), podle něhož 
kra jižní (se skalním městem) poklesla a kra severní mírně 
stoupla, následkem čehož ji eroze v minulých geologických 
dobách připravila o nadložní křídové vrstvy a odkryla horni-
ny středního turonu. Ty nadložní horniny se naopak za-
chovaly v kře jižní a jsou dobře přístupné ve skalním 

městě. Temeno skalního města je rovné a jeho celek připo-
míná stolovou horu. Na východ, přes údolí potoka Stebén-
ka, se vypíná Kozákov, nejvyšší hora Českého ráje (744 m n. 
m.). U vstup do skalního města je zpočátku mírné stoupá-
ní a až v Průchodech, které tvoří úzká rokle mezi skalními 
masivy, jsou docela pohodlné schody, které vás dovedou 
na temeno skalního města. Tak už se nezdržujme a pojďme!

Průzkum lokality
Ještě než zahájíme samotný průzkum, povíme si, že zde 
budeme intenzivně využívat bloky pro kresby skalních 
útvarů a fotoaparáty pro fotografickou dokumentaci. Jen 
před vstupem do skalního města odebereme pár vzor-
ků horniny a pokusíme se tu najít i zkamenělinu. Jsou tu 
však vzácné. Vzorky označíme a zabalíme do přinesené-
ho novinového papíru.
Již při příchodu do Klokočí jsou velmi dobře vidět jed-
notlivé skalní věže, z nichž některé nesou skalní bloky, 
které vypadají, že by se mohly každou chvíli zřítit. To jsou 
viklany a setkáme se s nimi i nahoře, na temeni skal. 
Červená turistická značka vás pohodlně dovede ke skal-
ní soutěsce, k Průchodům. Klokočské skály je skalní se-
skupení s kolmými stěnami do údolí Klokočského poto-
ka (odtud přicházíme) a do vsi Klokočí i do údolí potoka 
Stebénky. 

1. Již cestou si všímejte větších či menších skalních 
bloků a balvanů, které kdysi byly nahoře a během po-
slední doby ledové i v době poledové (ta trvá zhru-
ba 12 tisíc let) se zřítily dolů. Také je tu hojně jemné-
ho křemenného písku, který zvětráváním opadává pod 
skalní věže a bloky. Kromě toho jsou na skalních věžích 
zřetelně vidět viklany, což jsou skalní bloky spojené 
se svým podložím jen malou plochou.             

2. Nyní již budeme stoupat vzhůru podle profilu a soutěs-
kou Průchodů. Profil zachycuje svrchní část usazenin 
české křídové pánve. Je založený převážně v běložlu-
tých až bělošedých hrubozrnných kaolinitických pískov-
cích, silně rozpadavých. Jde o svrchní část teplického 
souvrství (svrchní turon až coniak) české křídové 
pánve. Možné jsou nálezy jader schránek mlže druhu 
„Inoceramus“ inconstans. Dále se v pískovci nacházejí i já-
dra schránek dalších mlžů, např. Isocardia zitteli, Liopistha 
aequivalvis a dalších. V podloží vystupují místy žlutošedé 
vápnité jílovce, které jsou silně rozpadavé. V horní části 
profilu jsou vyvinuty žluté, silně hrubozrnné pís-
kovce se slabými polohami slepenců, které náleží 
březenskému souvrství české křídy. Mnozí badatelé 
soudí, že zdejší pískovce se usadily nedaleko mořského 
břehu, v rozsáhlé říční deltě řeky, která stékala z nedaleké-
ho tzv. západosudetského ostrova. Viklan.
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Řícení skalních bloků.
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3. Na skalních stěnách profilu se intenzivně projevuje 
zvětrávání horniny. Skalní věže či skalní bloky jsme 
viděli již před vstupem do skal, nyní kolem nich prochá-
zíme a pozorujeme drobné jeskyně a na věžích a blocích 
aeroxysty (voštiny) i skalní římsy. 

4. Při výstupu schodištěm si určitě všimneme některých 
zakleslých skalních bloků mezi protilehlými stěnami. 
Jsou důkazem řícení ve  skalním městě, ke kterému 
sice zatím docházelo v minulosti, ale celý terén zdejšího 
skalního města je tímto jevem ohrožen.    
5. Na temeni skalního města si můžeme povšimnout mno-
hých tvarů pseudokrasu. Pseudokras je soubor povrcho-
vých i podzemních tvarů, které jsou vzhledově obdobné 
tvarům v krasových horninách, ale vznikly jinými pochody 
než rozpouštěním v různých typech vyvřelých, usazených 
(hlavně pískovce a slepence) a přeměněných hornin; k po-
chodům, které vytvářejí pseudokras, patří zejména zvět-
rávání (hlavně chemické a mechanické), svahové pohyby, 
chemické vyplavování a pochody za působení mrazu, 
větru a při vulkanické činnosti. Zdejší pseudokras je velmi 
významný a také dobře probádaný. I to malé jezírko na pro-
tilehlé straně Průchodů je zaplavený pseudozávrt. 
6. Z temene skalního města nad Průchody je velmi pěk-
ný výhled na Kozákov. Je to nejvyšší hora Českého ráje 

(744 m n. m.) a je budována vyvřelými výlevnými horni-
nami. Kozákov byl totiž v minulosti dvakrát sopkou. 
Poprvé v období permokarbonském, kdy se vypínal 
nad močálisky podkrkonošské pánve. Tehdy z něho vyté-
kaly lávy, jejichž složení bylo bazaltové (čedičové) a kte-
rým dnes říkáme melafyry. Jejich stáří je zhruba 290 mi-
lionů let. V nich, resp. v dutinách po unikajících plynech 
a na puklinách hornin, později vznikly minerály, jako jsou 
křemeny a jejich barevné odrůdy (ametyst, záhněda, cit-
rín, křišťál) a chalcedony, k nimž řadíme i acháty a jaspisy 
a mnohé další minerály. Dobře se nacházejí ve Votrubco-
vě lomu na jižním svahu Kozákova. Druhá fáze sopečné 
činnosti postihla Kozákov v  mladších třetihorách 
(zhruba před 15–5 miliony let) a dala vzniknout jeho se-
vernímu svahu, jež je budován z čedičů. Velký kráter se na-
cházel u Prackova (dosud je zde patrný) a vyvrhoval četné 
lapilli a sopečné pumy, které se dosud na vrcholu Kozá-
kova nacházejí. Láva potom stékala severním směrem 
(k Semilům). Čediče jsou odkryty mnoha lomy a v někte-
rých se dosud těží. V lomech je dobře patrná sloupovitá 
odlučnost čedičů. A v čedičích se nacházejí také zajímavé 
minerály, především olivín, ale i sopečné sklo či olivinické 
pecky, jež nám vypovídají o vnitřní stavbě Země. Na zá-
padním a jižním úbočí Kozákova jsou také uloženy usaze-
né horniny české křídové pánve. 

7. Od Průchodů se vydáme po žluté turistické značce 
na skalní hrad Rotštejn. Cesta nás tam dovede po nece-
lém kilometru pohodlné chůze, při níž můžeme pozoro-
vat  mnohé úkazy pseudokrasu (zejména pseudozávrty). 
Rotštejn je zřícenina skalního hrádku nad stejnojmennou 
vískou, na jižním okraji Klokočských skal. Připomíná se už 
roku 1318. Co je ovšem v jeho těsném okolí zajímavé, 
jsou tvary zvětrávání zdejších pískovců. Nejvýraznějším 
útvarem je zde skalní okno. Je to otvor ve skalním blo-
ku. Kromě toho jsou v jeho okolí dobře znatelné voštiny 
a římsy, výsledky mechanického a chemického zvětrá-
vání zdejších hornin. Na některých skalních stěnách jsou 
ovšem také vidět stopy lidské činnosti, které ke zvě-
trávání tvarů skalního města velmi silně přispívají.   

Od skalního hrádku již pak sestupujeme do vsi Rotštejn, 
ale i tady můžeme cestou pozorovat zřícené skalní bloky. 
Ve vsi naši exkurzi ukončíme.

Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, které 
jsme během exkurze připravili. Pokusíme se podle lite-
ratury určit i případně nalezené zkameněliny. Určitě si 
připravíme i nákres trasy exkurze se zakreslenými zasta-
veními, kdyby si někdo chtěl tuto trasu projít. A také:

Římsy a voštiny.
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Pohled na Kozákov z Průchodů.
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Skalní okno na Rotštejně.
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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

1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkurze a řádně je 
popište! A prostudujte si doporučenou literaturu. Je to vel-
mi, velmi užitečné. Daleko užitečnější než to pracně hledat 
v počítači. V psané literatuře máte všechno jako na dlani!
2. Nakreslete si plánek exkurze a vyznačte do něj svá za-
stavení a místa sběrů vzorků.
3. Teď už nebude velká práce dát dohromady vý-
stavku pro školu, kamarády či rodiče, které na  ni 
můžete pozvat! Nezapomeňte však vystavené ma-
teriály označit cedulkami, na kterých bude název 
vzorku, kde a kdy jste ho sebrali a kdo ho sebral! 
Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Zvětrávání pod Rotštejnem.
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A ještě ta doporučená literatura!
Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky. – Academia. Praha.
Beurlen, K., Lichter, G. (1997): Zkameněliny. – Ikar. Praha.
Habětín, V., Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha.
Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia. Praha.
Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M. (ed.) (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha
Sejkora, J., Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia. Praha.
Ziegler, V. (1998): Geologické exkurze po Praze a okolí. – Karolinum. Praha.
Ziegler, V. (1999): Geologické vycházky po Českém ráji a jeho okolí. – Karolinum. Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha.
Ziegler, V. (2003): Stratigrafi e křídových sedimentů v oblasti Českého ráje. – Pedagogická fakulta UK. Praha.

Člověk se přičinil o zvětrávání.
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