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Čas: 1,5 hod.

Liberecký kraj 

GPS: 50°37‘08“N, 15°13‘83“E

Václav Ziegler

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

erKoberovy – Čertí kopeček  

KoberovyTurnov



Ko
be

ro
vy

 –
 Č

er
tí 

ko
pe

če
k  

VYCHÁZKA

2

1. pohled na Čertí kopeček  2. Čertí kopeček  3. bývalý teplý pramen
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Úvod
 Exkurze vás blíže seznámí se zbytkem (reliktem) tufového kužele, který se vytvořil 

na západním svahu Kozákova během jeho třetihorní aktivity. Navršený tufový kužel má typickou 
podobu sopečného kužele, se kterými byste se dnes setkali např. na sicilské Etně. Seznámíte se také se zdejší 
horninou a s bohatou geologickou historií zdejšího kraje, který je součástí Českého ráje.

Start a cíl exkurze
Exkurze vás zavede za jedním velmi mladým sopečným 
kuželem – na Čertí kopeček u Koberov. Do Koberov se 
dostanete snadno veřejnou autobusovou dopravu buď ze 
Železného Brodu (směr Turnov), nebo z Turnova směrem 
na Železný Brod. Od autobusové zastávky v Koberovech to 
není daleko, asi necelých 500 m, a možná ani to ne. Čertí 
kopeček se nachází na jižním okraji Koberov, vlevo od sil-
nice směrem na Turnov. Stačí k němu ze silnice sejít polní 
cestou. Návrat je pak stejný, jenže opačným směrem.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (ne-
máte-li, poslouží i zednické či obyčejné). Jste na geolo-
gické exkurzi a kladivo byste mít s sebou měli. Stejně 
důležité bude, abyste si vzali s sebou tužku, zápisník, 
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení 
odebraných geologických vzorků, případně i na naleze-
né fosilie) a lupu, abyste si mohli prohlédnout drobné 
minerály či fosilie v hornině. Dobré je také s sebou mít 
zabezpečenou lahvičku octa (8 %) pro určování uhličita-
nu vápenatého v hornině. A také fotoaparát by se vám 
mohl hodit! Co mohl – rozhodně se vám bude hodit! 
Spolu s kladivem, lupou a novinami na balení vzorků 
bude zřejmě tou nejdůležitější pomůckou.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Stojíme-li u  Čertího kopečku, stojíme ve  sníženi-
ně mezi hřbetem Kozákova a Hamštejna na straně 
východní a  výraznou kvestou (stupněm v  krajině) 
hodkovicko-rovenského zlomu (který je souběž-
ný se zlomem označovaným jako lužická porucha) 
na straně západní. Zdejší údolí s plochým dnem a alu-
viálními náplavy potoka Stebénka vznikly až v době pole-
dové. Podle hodkovicko-rovenského zlomu byly odkryty 
horniny středního turonu (vápnité pískovce s množstvím 
zkamenělin). Samotný Čertí kopeček leží na západním Čertí kopeček.
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v třetihorách hlavní kráter dnešního Kozákova a jeho zbyt-
ky jsou na něm patrné dodnes. Čertí kopeček je dnes také 
jedinou podobnou strukturou na zdejším svahu. Hlavní 
čedičové třetihorní proudy stékaly po severním svahu 
hory, směrem na Semily a k Železnému Brodu. Pojďme se 
však podívat na samotný Čertí kopeček.     

Průzkum lokality
Ještě než zahájíte průzkum, měli byste vzít na vědomí, že 
lokalita se nachází uprostřed lučních porostů a že místní 
by asi nebyli moc rádi, kdybyste tyto porosty pošlapali 
víc, než je nezbytně nutné.
Na lužické poruše leží vulkanické centrum Kozáko-
va (nejvyšší vrchol Českého ráje – 744 m n. m.) mezi Tur-
novem a Semily. Jeho aktivita spadá nejspíše do svrchní-
ho miocénu (před 4–6 miliony lety) a může být i o něco 
mladší. Hlavní lávové proudy alkalických olivinických 
bazaltů a  bazanitů (čedičů), mocné až 30 m, stékaly 
směrem severním, k Semilům. Obsahují velmi hojné 
xenolity útržků hornin bohatých olivínem (lherzo-
lity – viz obrázek). Ale zpět k Čertímu kopečku. Ten je 
trochu jiný a má i jiný vznik. Určitě si zde nafotografujte 
kozákovský hřeben! 

1. Čertí kopeček vznikl jako postranní sopečný 
kužel Kozákova a  je tvořen pyroklastiky. Ta jsou 
odkryta v několika drobných  lůmcích na vrcholu. Tvoří 
je ostrohranné úlomky čediče, volně nasypané na sobě, 
později stmelené krystalizací kalcitu. Charakter úlomků 

odpovídá freatomagmatické erupci, což znamená, 
že vystupující magma  se na povrchu setkalo s vodou. 
Teplotní šok pak vyvolal prudké rozdrobení magmatu při 
sopečném výbuchu. Fotografie Čertího kopečku určitě 
rozšíří vaši sbírku geologických zajímavostí.    
2. Uhličitanový tmel mezi sopečnými úlomky do-
kládá aktivitu minerálního pramene, bohatého 
na uhličitany, a to ještě po ukončení sopečné činnosti. 
Vyloučené uhličitany pak zpevnily zdejší volně nasypa-
né vyvrženiny vulkánku. Tomu se říká karbonatizace 
horniny. Bohužel, uhličitanový tmel nejen spojil sypkou 
horninu, ale důkladně prosytil i čedičové úlomky, čímž 
znemožnil analytické datování horniny. Jistě si tady ode-
berete vzorek horniny, je velmi zajímavý.                                                        
3. Morfologicky nápadný kužel na  jižním okraji 
Koberov je tedy vulkanického původu. Je zajímavé, 
jak přišel ke svému jménu. Prý kdysi z něho vytékal teplý 
pramen vody. A pro tu vodu si sem jezdil v kraji známý 

doktor Kittl z nedalekého Návarova. Neměl však dobrou 
pověst. Věřilo se, že má smlouvu s čertem a ten mu právě 
onen teplý pramen na úpatí kuželovitého kopce zařídil. 
Proto Čertí kopeček.
Ano, spojitost se žhavými zemskými hlubinami je tady 
na místě. Jeho ostrý morfologický vzhled, prakticky nepo-
stižený erozí, a i to, že se vulkánek nachází v údolí, může 
naznačovat, že jde o skutečně mladou sopku. Předpoklad, 
že stojí na nivních uloženinách potoka, se však nepotvrdil.  

Obejděte si ještě jednou Čertí kopeček, zkontrolujte 
si, zda jste dnes něco důležitého nezapomněli zdoku-
mentovat, a vydejte se na zpáteční cestu. Je možné, že 
ve zdejších křídových uloženinách (na západ od Čertího 
kopečku) nějakou tu zkamenělinu najdete.

Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, které 
jsme během exkurze připravili. Určitě si připravíme i ná-
kres trasy exkurze se zakreslenými zastaveními, kdyby si 
někdo chtěl tuto trasu projít. A také:
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. Zhotovte si geologickou mapku okolí Železného Bro-
du, nebo si opatřete  geologickou mapu list Liberec, 
měřítka 1 : 200 000. V prodejně České geologické služby 
v Praze na Klárově ji určitě budou mít.
4. 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!

Hornina z Čertího kopečku.
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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

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.
Kachlík, V. (2003): Geologický vývoj území České republiky. – Přírodovědecká fakulta UK. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M. (ed.) (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Mísař, Z. et al. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. – SPN. 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.
Svoboda, J. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list Liberec (M-33-X) + mapa. – NČSAV. 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.

A potom můžete heslo „Čertí kopeček u Koberov“ zkusit vyhledat i přes Google!

                                                                             


