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Čas: 2 hod.

Čertova zeď u Osečné            

Liberecký kraj 

GPS: 50°40‘27,41“ N,14°56‘45,86“ E

Václav Ziegler
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Český DubOsečná
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1. začátek exkurze – obec Kotel  2. Pod Čertovou zdí  3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi  4. Čertův stolec  5. Čertova zeď  6. výhled na Ještěd a Kotelská lípa
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Exkurzi můžeme zahájit i ukončit v obci Kotel u Oseč-
né, kde je autobusová zastávka. K ní se dostanete auto-
busem z Českého Dubu a do Českého Dubu lze přijet 
z několika směrů, např. od Liberce či od Turnova. Z Čes-
kého Dubu pokračujete autobusem na Osečnou a po-
slední zastávkou před Osečnou je právě zastávka v Kot-
li. Z Kotle je pak východisko k Čertově zdi vzdáleno cca 
700 m po silnici zpět proti příjezdu autobusu, což lze 
snadno dojít pěšky. Nejlépe je ovšem mít zájezdový 
autobus, který může zastavit na parkovišti pod Čerto-
vou zdí. Odtud už se pokračuje pěšky, a to po modré 
turistické značce.
Pozor! U tohoto parkoviště je funkční silážní jáma a ne 
vždy to tu voní lesem! Ale to nám nemusí vadit. Jdeme 
přece na geologickou exkurzi.

Vybavení
Vezměte si s sebou geologické kladívko (nemáte-li, po-
slouží i zednické či obyčejné). Jste na geologické ex-
kurzi a kladivo byste mít s sebou měli vždy, i když třeba 
ani potřeba nebude. Stejně důležité bude mít po ruce 
tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny 
(na zabalení odebraných geologických vzorků a mine-
ralogických nálezů – úlomků horniny je tady po těžbě 
dost a dost, hlavně na cestě, přírodní památku ničit 
otloukáním nelze!) a lupu, abyste si mohli prohlédnout 
strukturu zdejších hornin na místě samém. Dobré je 
také s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa (8 %) pro 
určování uhličitanu vápenatého v hornině. A také foto-
aparát. Určitě se vám bude hodit! 

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Nacházíme se v Českodubské pahorkatině s pěkným vý-
hledem na Ještěd. Českodubská pahorkatina vznikla 
jako tektonicky podmíněný strukturně denudační re- 
liéf s kaňonovitými údolími, zaříznutými do strukturně 

Okolí Čertovy zdi, Českodubská pahorkatina.

Úvod
 Cílem exkurze je národní přírodní památka Čertova zeď. Jako chráněná část přírody byla 

vyhlášena v roce 1964. Je to část vypreparované čedičové žíly v délce asi 1,6 km s výraznou sloupovitou 
odlučností. Sloupky jsou tu však uloženy vodorovně. Čedič byl v minulosti těžen ke stavebním účelům, takže 
tu zbyly jen části kdysi několik desítek kilometrů dlouhé žíly. Žíla je široká 2 až 3 m. Zbytky žíly byly nazvány 
Čertova  hlava a Čertův stolec. Kromě toho je zachována i rýha po vylámání horniny, která ukazuje, kudy 
původní Čertova zeď probíhala.
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dominanty v podobě četných vulkanických suků a tzv. 
čertových zdí. Právě zdejší Čertova zeď (někdy zvaná 
i Velká Čertova zeď) je toho příkladem. Pojďme se tedy 
na ni podívat blíže.

Průzkum lokality
Než zahájíme samotnou prohlídku, řekneme si, jak 
zdejší Čertova zeď vznikla. Alpinské procesy se v pev-
né, variským vrásněním konsolidované kře Českého 
masivu odrazily vznikem tzv. saxonských zlomů 
a  zlomových pásem, která místy dosáhla značných 
hloubek a vedla k pronikům magmat ze svrchního 
zemského pláště až na povrch. Hojná tělesa se sou-
střeďují v blízkosti lužické poruchy a na křížení poruch 
směru SV–JZ a SZ–JV. Vystupují zde ultrabazické 
alkalické horniny, náležející prvé, nejstarší vulkanic-
ké fázi, která trvala od svrchní křídy až do eocénu, tedy 
z doby před 80–50 miliony lety. Jedním z typických 
tvarů jsou zde kolmé, jen několik málo metrů široké žíly, 
které před vydobytím tvořily nápadné, erozí vyprepa-
rované „čertovy zdi“. Jsou to výplně trhlin zasahujících 
hluboko do zemské kůry. Mezi ně patří i naše Čertova 
zeď.
1. Když se vydáme po modré turistické značce z naše-
ho výchozího bodu, povede nás cesta podle vylámané 
rýhy. Ano, hornina tady byla těžena od osídlení zdejšího 
kraje, protože byla vhodná jako stavební kámen a na-
víc se dobře lámala podle vodorovně uložených sloupů. 
Ve své svrchní části žíla vyplnila puklinu ve svrchno-
křídových pískovcích (vápnité pískovce středního tu-
ronu), které jsou dobře vidět ve vylámané rýze a okolo 
ní najdete jejich úlomky. Nějaký z nich si seberte, možná 
v něm objevíte i zkamenělinu, třeba jádro schránky mlže. 
Horniny středního turonu jich obsahují hodně. Pískovec 
si také prohlédněte lupou. Křemenná zrna jsou jednak 
spojena vápnitým tmelem a jednak mohou být „speče-
ná“ v porcelanickou hmotu vystupujícím magmatem.                                                      

Čertova zeď.
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Vodorovně uložené čedičové sloupy na Čertově zdi.
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2. Asi po sedmi stech metrech dorazíte k nejzacho-
valejší části Čertovy zdi, zvané Čertův stolec. 
Čediči podobnou horninu tu tvoří melilitický olivi-
nický nefelinit, který je druhem alkalického bazaltu. 
Je to černošedá, nepříliš pórovitá hornina s hojnými 
drobnými vyrostlicemi olivínu a pyroxenu. V hornino-
vém základu obsahuje zdejší hornina pyroxen, olivín, 
foidy (zástupce živců, hlavně nefelin) a sopečné sklo. 
Foidy vznikají místo živců při nedostatku SiO

2
 v mag-

matu. A to je případ zdejší horniny. Horninu si můžete 
prohlédnout lupou přímo na útvaru, vzorek si seberte 
v okolí (hlavně na cestě). Zbylo jich tu dost po lámání 
kamene.  
3. Určitě jste si již všimli, že pevnější nefelinit byl vy-
preparován z okolních měkčích hornin křídového stá-
ří jako skalní zeď široká kolem 2 m, která sestává 
z vodorovně uložených sloupků. I zde se uplatňuje 
sloupovitý rozpad čedičových hornin, jenže sloup-

ky jsou tady uloženy vodorovně. Je to způsobeno 
tím, že ke sloupovitému rozpadu čedičových hornin  
dochází kolmo k ploše stydnutí magmatu, která zde 
byla na bocích žíly a tvořily ji křídové pískovce. Pro-
to ty vodorovně uložené sloupky. Zdokumentujte si 
je zákresem či fotografií a změřte jejich průměr. Jsou 
mnohem užší než třeba čedičové sloupy na Panské 
skále u Kamenického Šenova či na severní straně  
Kozákova.   
4. Při zpáteční cestě se ještě jednou podívejte do vy-
lámaného prostoru na křídové horniny. Místy se mo-
hou vyskytnout i porcelanity. Ty však, spolu s dalšími 
úlomky zdejších hornin, s největší pravděpodobností 
naleznete na poli pod lesem před nástupem na turis-
tickou cestu. Někdy zde můžete najít i úlomky tzv. žele-
zivců (pískovců prosycených limonitem). Zkuste si i zde 
sebrat několik vzorků pro školní výstavku.
Vrátíme se do obce Kotel, kde nás určitě zaujme tisí-
ciletá Kotelská lípa a od ní pohled na Ještěd. Jeho 
vrchol tvoří světle sericitické metakvarcity patrně or-
dovického stáří. Exkurze končí a nyní už nás čeká cesta 
do školy za dalšími novými poznatky! 

Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky a hlavně nákresy, mapy 
i fotografie, které jsme během exkurze připravili či kou-
pili. Určitě si připravíme i plánek trasy exkurze se za-
kreslenými zastaveními, kdyby si někdo chtěl tuto trasu 
projít. A také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkurze a řád-
ně je popište! A prostudujte si doporučenou literaturu. 
Je to velmi, velmi užitečné. Daleko užitečnější, než to 
pracně dohledávat v počítači. V psané literatuře máte 
všechno jako na dlani!
2. Teď už nebude velká práce dát dohromady výstavku 
a můžete na ni pozvat spolužáky a rodiče! 
Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Zdejší hornina.
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Pohled na Ještěd.
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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.
Brož, K. (2006): Národní přírodní rezervace Soos. – Městské muzeum Františkovy Lázně. 
Habětín, V., Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha.
Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha.
Kettner, R. (1954): Všeobecná geologie, III. díl. – ČSAV. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M., ed. (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Kouřimský, J. (1999): Užitkové nerosty a horniny. – Aventinum. Praha.
Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. – Dokořán. Praha.
Medenbach, O., Sussiecková-Fornefeldová, C. (1995): Minerály. – Ikar. Praha.
Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha
Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. – Nakladatelství JIH. České Budějovice.
Sejkora, J., Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia. Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha. 

Vylámaný prostor po Čertové zdi (pískovce jizerského 
souvrství, křída).
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