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Alkalické lamprofyry v Českém středohoří

Nejrozsáhlejší centrum magmatické aktivity vulkanického 
komplexu Českého středohoří představuje roztocký intru-
zivní komplex (RIC), který je tvořen především hypabysál-

ními tělesy essexitu, monzodioritu a sodalitického syenitu, 
jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 33–28 Ma (Skála  
et al. 2014; Ulrych – Balogh 2000). Na roztocký intru-
zivní komplex je prostorově vázán roj alkalických žilných 
hornin (stáří 30–25 Ma), který celkově čítá okolo 1000 
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Summary: A spectacular NE–SW-trending dyke of Cenozoic alkaline 
lamprofyre is located near Suletice in the České Středohoří Volcanic 
Complex (CSVC) and is spatially associated with a large magmatic 
centre of the Roztoky Intrusive Complex (Fig. 1). The dyke was 
exposed by denudation from surrounding less resistant basaltic 
rocks into the striking shape of the rock wall with distinct horizontal 
columnar jointing, which is ca. 1 m thick, 10 m long and 5 m high. 
A supposed continuation of the dyke was tracked SW from the 
rock wall in the distance of ca. 400 m (Figs 2 and 3). Due to its 
similarity with famous olivine nephelinite to melilitite dyke of the 
Great Devil’s Wall near Osečná in Northern Bohemia, it is called 
simply “Devil’s Wall” or “Hibsch’s monchiquite” according to J. E. 
Hibsch, the geologist who first documented the dyke. The mineral 
composition of the alkaline lamprophyre includes large phenocrysts 
of clinopyroxene, minor Ti-rich amphibole and accessory minerals 
such as magnetite and apatite, which are present in the form 
of inclusions in clinopyroxene. The fine-grained groundmass is 
formed by thin plagioclase laths and/or by basaltic volcanic glass. 
The proportion of plagioclase and glass in the groundmass varies 
within the intrusive body. Plagioclase-dominated groundmass is 
typical rather for the samples from the core represented by the 
rock wall, whereas hyaline groundmass of the rock forming the 

dyke continuation is exclusively composed of glass. Vesicular 
fillings or tiny veinlets of zeolite mineralisation also occur within 
the groundmass (Fig. 4). Alkaline lamprophyre of the Devil’s Wall 
is ultrabasic (SiO2 content ~ 40 wt. %) and is enriched in TiO2, 
Al2O3, Fe2O3

tot and K2O. In contrast, it is relatively poor in MgO 
with Mg-number varying from 44 to 58 (Table 3). The investigated 
samples display positive anomalies of Ti and Ta along with negative 
anomaly of Pb and show an enrichment of LREE over HREE (Fig. 5).  
Initial Sr–Nd isotope composition of the Devil’s Wall dyke yielded the 
least radiogenic 87Sr/86Sr ratios from the CSVC alkaline lamprophyres 
along with relatively high 143Nd/144Nd values (Fig. 6). Observed 
isotope signature in combination with the LILE/HFSE ratios similar 
to those of MORB indicates a more substantial contribution of the 
asthenospheric mantle component to the metasomatised litho-
spheric mantle source of the Devil’s Wall alkaline lamprophyre. 
Regarding the variable mineralogical and geochemical features 
of the studied dyke, the composition of the alkaline lamprophyre 
varies from camptonite to monchiquite, resembling a special 
variety of alkaline lamprophyre called “wesselite”. Considering 
the fact that an occurrence of such a spectacular rock wall formed 
by alkaline lamprophyre has not yet been documented in the 
Bohemian Massif and, moreover, any “wesselite”-like dyke has not 
yet been described in the CSVC, it makes the dyke of Devil’s Wall 
near Suletice a unique geoheritage not only in the České Středohoří 
Mts., but in the whole Bohemian Massif.

Čertova ze u Suletic („Hibschův monchiquit“) – 
žíla kenozoického alkalického lamprofyru 
v Českém středohoří
Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre 
in the České Středohoří Mts.
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převážně radiálně orientovaných intruzí, které jsou situo-
vány v okruhu přibližně 15 km od centra RIC (cca 10 km 
sv. od Ústí nad Labem; obr. 1). Žilné horniny roztockého 
intruzivního komplexu jsou tvořeny převážně alkalickými 
lamprofyry (camptonit >> monchiquit) a intermediál-
ními maenity (intruzivní trachyty až leukokratní syenity), 
méně časté jsou pak žíly bazaltového až fonolitového 
složení (Skála et al. 2014 a citace v této práci). Ve vzác-
ných případech lze pozorovat petrografickou variabilitu 
v rámci jednoho žilného tělesa, kdy například camptonit 
přechází svým minerálním složením a texturní stavbou 
do monchiquitu v jiné části téže žíly. Tento fenomén byl 
detailně popsán v nedalekém vulkanickém komplexu Ral-
ské pahorkatiny a příslušná žilná hornina camptonitového 
až monchiquitového složení byla označena podle typové 
lokality v obci Veselí (německy Wesseln) jako „wesselit“ 
(Ulrych et al. 2014 a citace v této práci). Tato kenozoická  
(~ 30 Ma) žíla, související s tefriticko-bazanitovým vul-
kanismem Ralské pahorkatiny, byla dlouhou dobu mylně 
geneticky spojována se svrchnokřídovými (~ 70 Ma) ul-
tramafickými lamprofyry, typickými pro Ralskou pahor-
katinu (např. Rock 1991; Scheumann 1922). Na rozdíl 
od „wesselitu“ jsou ultramafické lamprofyry vázány na tzv. 
osečenský intruzivní komplex melilitického složení. Ultra-
mafické lamprofyry lze podle jejich typových lokalit dále 
klasifikovat na olivinicko-melilitické polzenity (typ „ve-
secit“ a „modlibovit“) a alnöity (typ „luhit“), které oproti 
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Obr. 1. Mapa žilných výskytů v rámci roztockého intruzivního 
komplexu s vyznačenou polohou Čertovy zdi u Suletic (Ulrych – 
Balogh 2000, upraveno).
Fig. 1. Map of dyke occurrences within the Roztoky Intrusive 
Complex with marked location of the Devil’s Wall near Suletice 
(Ulrych – Balogh 2000, modified).

Tabulka 1. Mineralogické a geochemické srovnání alkalických a ultramafických lamprofyrů Českého středohoří a Ralské pahorkatiny, 
včetně olivinického melilititu, který tvoří známou Čertovu ze u Českého Dubu.
Table 1. Mineralogical and geochemical comparison of alkaline and ultramafic lamprophyres of the České Středohoří and Ralská Pahorkatina 
volcanic complexes, including olivine melilitite forming the famous Devil’s Wall near Český Dub.

Rock type
Alkaline lamprophyres Ultramafic lamprophyres Olivine melilitite

Camptonite Monchiquite “Wesselite” “Vesecite” “Modlibovite” “Luhite” (Devil‘s Wall in RPVC)

Age [Ma] 30–28 25 31–28 80–68 70–63 63–61 64–59

Mineralogy

Clinopyroxene X X X – x X, GM X, GM

Amphibole X X X – – – –

Feldspar GM – GM – – – –

Olivine x x x X X X X, GM

Dark mica x x x X, GM X X, GM –

Melilite – – – GM GM GM X, GM

Foids x GM x, GM x X x X, GM

Volcanic glass – GM GM – – – GM

Geochemistry

SiO2 [wt. %] 43–48 46 39–42 30–34 33–35 33–36 36–40

Mg# 37–57 47 46–78 73–77 70–73 46–79 65–75
87Sr/86Sr(i) 0.7041–0.7044 0.7040 0.7046–0.7061 0.7042–0.7049 n. a. 0.7042 0.7033–0.7034

ɛNd 2.2–2.5 2.4 3.3–3.5 4.3–4.6 n. a. 3.2 4.9–5.2

References 1 1 2 2 2 2 2

RPVC = Ralská Pahorkatina Volcanic Complex; X = major constituent; x = minor constituent; GM = groundmass; – absent; Mg# = 100 × Mg/(Mg + 
Fetot); i (lower index) = initial (age-corrected) Sr isotope composition; n. a. = not analysed.
References: 1 – Skála et al. (2014) and Ulrych – Balogh (2000); 2 – Ulrych et al. (2014).



Krmíčková, S. – Krmíček, L. (2020): Čertova ze u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru 37

polzenitům obsahují navíc hojný klinopyroxen. Celkově 
se od alkalických lamprofyrů liší jak mineralogicky, tak  
i geochemicky (Ulrych et al. 2014 a citace v této práci; 
tab. 1).

Alkalické lamprofyry v Českém středohoří tvoří nejčas-
těji subvertikální, okolo 1 m mocné žíly, které intrudovaly 
do okolních terciérních vulkanických či vulkanoklastických 
hornin. Typickým příkladem výskytu camptonitu i mon-
chiquitu je opuštěný bazanitový lom Dobkovice („Zajíčkův 
lom“), popřípadě činný kamenolom Přední Lhota u Těchlo-
vic, v němž žíly camptonitu, bostonitu a maenitu prorážejí 
okolním bazanitem těženým společností ČNES dopravní 
stavby, a. s. (Krmíčková et al. 2020). Nejvýznamnějším 
výskytem alkalického lamprofyru v Českém středohoří 
z hlediska mocnosti a expozice výchozu je subvertikální 
3–5 m mocná žíla camptonitu prorážející okolními svrch-
nokřídovými pískovci obnaženými ve starém lůmku při jv. 
okraji obce Leština (Skála et al. 2014). Výskytem žilných 
hornin v Českém středohoří se již od počátku 20. století 
zabýval významný geolog a vulkanolog a místní rodák Jo-
sef Emanuel Hibsch, který detailně zmapoval geologickou 
stavbu Českého středohoří. Hibsch (1903) zde popsal četné 
camptonitové žíly, jejichž mocnost se pohybuje zpravidla 
mezi 3 a 5 m, ale může dosahovat dokonce až 15 m. Mezi 
nejvýznamnější výskyty camptonitu uvádí 240–375 m 
dlouhé žíly na SZ od obce Leština, přes nyní již zaniklou 
obec Vitín až po Přerov u Těchlovic. Jako příklady výskytu 

monchiquitu Hibsch (1903) uvádí 210–500 m dlouhé žíly 
v. od Velkého Března, j. od Lhoty pod Pannou a s. od obce 
Povrly.

Čertova ze neboli „Hibschův monchiquit“

Během terénního průzkumu Českého středohoří v létě 2018 
byla podrobněji zdokumentována žíla alkalického lamp-
rofyru erozí vypreparovaná z podložních vulkanoklastik 
a olivinických bazaltů do podoby morfologicky výrazné 
skalní zdi (Radoň 2006), která leží 600 m sv. od osady Be-
rand mezi obcemi Suletice a Byňov (okres Ústí nad Labem) 
v údolí pravostranného přítoku Homolského potoka v nad-
mořské výšce 365–371 m n. m. (obr. 2). Mocnost žilného 
tělesa odpovídá 1 m, délka vypreparované části dosahuje 
přibližně 10 m a výška skalní zdi v jejím nejvyšším bodě 
činí zhruba 5 m (obr. 3A). Žíla se vyznačuje zřetelnou hori-
zontální sloupcovitou odlučností s nepravidelnými čtyř- až 
pětibokými průřezy sloupců o průměru 10–20 cm (obr. 3B). 
Skalní zeď je orientovaná ve směru JZ–SV pod azimutem 
cca 40° a uklání se k JV pod úhlem asi 20°. V terénu bylo 
rovněž sledováno pokračování žíly v jz. směru od skalní 
zdi, které vytváří relativně nenápadné žilné těleso o moc-
nosti 1 m a výšce do 50 cm, připomínající chaoticky navrše-
nou kamennou zídku (obr. 3C). Nejvzdálenější výskyt žilné 
horniny od tělesa skalní zdi byl v terénu zdokumentován 

Obr. 2. Pozice Čertovy zdi u Suletic a jejího předpokládaného pokračování, včetně lokalizace studovaných vzorků, vyznačené v topografické 
mapě (zdroj https://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk).
Fig. 2. Position of the Devil’s Wall near Suletice and its supposed continuation, including location of studied samples marked in the 
topography map (sourced from https://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk).
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přibližně 200 m sv. od osady Berand (337 m n. m.). Celková 
délka žíly od tohoto jejího předpokládaného počátku je od-
hadována na 410 m (obr. 2).

Popisovaná žíla alkalického lamprofyru byla poprvé 
zdokumentována Hibschem (1903), o čemž svědčí její po-
jmenování „Hibschův monchiquit“, které je užito v geo - 
 logických textech v Hibschově muzeu v jeho rodné obci  
Homole u Panny. Známější pojmenování tohoto skalního 
útvaru, které se objevuje v turistických mapách i v popu-
lárně-naučných textech (např. Radoň 2006; Svoboda 2017), 
je Čertova zeď. Tento název odkazuje na podobnost s žilným 
systémem Čertových zdí (Západní, Malá a Velká Čertova 
zeď), který se nachází v Ralské pahorkatině mezi obcemi 
Osečná a Český Dub (okres Liberec) a geologicky náleží 
k osečenskému komplexu tvořenému hypabysálním intru-
zivním tělesem melilitického složení. Tyto všeobecně zná-
mější Čertovy zdi se podobně jako „Hibschův monchiquit“  
vyznačují charakteristickou horizontální sloupcovitou od-
lučností, liší se však svým složením olivinického nefelinitu 
až melilititu a stářím, které odpovídá přelomu svrchní křídy 
a paleogénu (Ulrych et al. 2014; tab. 1). Výskyt intruzí 
olivinického melilititu, které mohou geneticky souviset 
s žilným rojem Čertových zdí v Ralské pahorkatině, byl 
rovněž zdokumentován v rámci krkonošsko-jizerského plu-
tonu v okolí Liberce (Bukovská et al. 2018).

Čertovu zeď u Suletic blíže charakterizoval Radoň 
(2006), který v mafické základní hmotě monchiquitu po-
zoroval až 1 cm velké vyrostlice augitu, drobnější zrna 
ilmenitu či magnetitu a dutiny vyplněné zeolitovou mine-
ralizací. Dokonce uvádí také výskyt až 6 mm velkých krys-
talů pyrhotinu. Kromě monchiquitu Radoň (2006) zmiňuje 
také alternativní označení horniny jako žilný analcimicko-
-nefelinický tefrit.

Radoň (2006) popisuje v blízkém okolí další dva žilné 
výskyty – menší vypreparovanou monchiquitovou žílu 
na východním konci rokle Homolského potoka a fo-
nolitovou žílu na západním konci rokle. Také Svoboda 
(2017) navíc popisuje výskyt menší skalní zdi, která se 
nachází přibližně 150 m v. od hlavního tělesa Čertovy zdi 
(„Hibschova monchiquitu“) u Suletic, avšak v terénu není 
morfologicky zdaleka tak nápadná. Kromě těchto skalních 
útvarů, které ve své publikaci souhrnně označuje jako Čer-
tovy zdi u Suletic, zmiňuje Svoboda (2017) i další dva vý-
skyty obdobných „Čertových zdí“ tvořených alkalickým 
bazaltem, které se nacházejí v blízkosti zaniklého hradu 
Vraty (Rattenstein) a přírodní památky Stříbrný roh u obce 
Těchlovice (okres Děčín).

Ačkoliv žíla Čertovy zdi neboli „Hibschova monchiquitu“  
představuje petrograficky ojedinělý skalní útvar nejen 
v Českém středohoří, ale i v celém Českém masivu, nebyla 
doposud detailně geochemicky charakterizována. Předklá-
daná studie přináší první geochemickou charakteristiku 
terciérního alkalického lamprofyru, který tvoří studované 
žilné těleso Čertovy zdi u Suletic, včetně izotopového slo-
žení Sr–Nd.

Metodika

Čerstvé vzorky alkalického lamprofyru byly odebrány ze 
svrchní partie skalního útvaru Čertovy zdi, a to jak z okra-
jové části žíly (vzorek Sul1), tak i z její centrální partie 
(vzorek Sul2). Pro petrografické srovnání byla vzorkována 
také nezvětralá okolní bazaltoidní hornina (Sul3). Žilná 
hornina bez známek alterace z předpokládaného pokračo-
vání Čertovy zdi (Sul4) byla odebrána jak pro petrografické, 
tak i geochemické porovnání s horninou tvořící hlavní tě-
leso skalní zdi. Lokalizace studovaných vzorků je uvedena 
v přehledné topografické mapě na obr. 2 a v tab. 2.

Petrografická charakteristika všech horninových vzorků 
byla provedena s použitím optického polarizačního mikro-
skopu OLYMPUS BX51, vybaveného digitální kamerou 
DP 70, v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze. 
Vzorky Sul1 a Sul4 byly dále podrobeny horninové che-
mické analýze v laboratoři Bureau Veritas v kanadském 
Vancouveru. Pomocí metody ICP-ES byly stanoveny kon-
centrace hlavních oxidů a Ba, Ni, Cu, Pb a Zn, zatímco 
metodou ICP-MS byly analyzovány obsahy ostatních sto-
pových prvků, včetně prvků vzácných zemin (REE = Rare 
Earth Elements). Ztráta žíháním (LOI = Loss On Ignition) 
byla stanovena rozdílem hmotností vzorků před a po žíhání 
při teplotě 1000 °C. U vzorku Sul4 byla navíc provedena 
kontrolní analýza z důvodu ověření přesnosti analytických 
dat (analýza označena jako „Sul4 dupl.“ v tab. 3). Ana-
lytické detaily a detekční limity jsou uvedeny na webové 
stránce laboratoře (www.acmelab.com).

Analýza Sr–Nd izotopového složení vzorku Sul1 byla 
realizována v čisté laboratoři Geologického ústavu AV ČR,  
v. v. i. Horninový vzorek pomletý na analytickou jemnost 
byl nejprve rozložen pomocí HF, HNO3 a HCl a následně 
byla provedena separace stroncia a neodymu na kolonách 
s použitím ionexů Sr.Spec, TRU.Spec a LN.Spec (TrisKem). 
Izotopové složení Sr a Nd bylo analyzováno hmotnost-
ním spektrometrem s termální ionizací (ThermoFinnigan  
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Tabulka 2. Seznam a lokalizace studovaných vzorků. 
Table 2. List and location of investigated samples. 

Sample Rock type Field characteristic Altitude Latitude (N) Longitude (E)

Sul1 alkaline lamprophyre dyke margin 371 m 50° 38.837‘ 14° 09.791‘ 

Sul2 alkaline lamprophyre dyke centre 371 m 50° 38.837‘ 14° 09.791‘ 

Sul3 basaltic rock surrounding rock 358 m 50° 38.687‘ 14° 09.684‘ 

Sul4 alkaline lamprophyre dyke continuation 337 m 50° 38.657‘ 14° 09.591‘ 



Krmíčková, S. – Krmíček, L. (2020): Čertova ze u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru 39

TRITON TIMS). Přesnost měření byla kontrolována ana-
lýzou standardu GSP-2 (USGS), přičemž směrodatná od-
chylka 2-sigma nepřekročila hodnotu 7 × 10–6 pro poměr 
87Sr/86Sr a 3 × 10–6 pro poměr 143Nd/144Nd.

Petrografická charakteristika

Na základě studia výbrusů z různých částí žíly alkalického 
lamprofyru Čertovy zdi lze usuzovat na krystalizační po-
sloupnost jednotlivých minerálních fází. Mezi nejstarší 
fáze patří minerály ze skupiny spinelů a apatit, které jsou 
obvykle automorfně omezené a jsou uzavírány vyrostli-
cemi klinopyroxenu. Sukcesně mladší jsou pak vyrostlice 

hnědého amfibolu, které mohou uzavírat starší klinopyro-
xeny. Hnědé amfiboly mohou být rovněž výrazně zonální, 
přičemž nejtmavší (Ti-bohaté) vnější zóny kompozičně 
odpovídají sukcesně nejmladším jehličkovitým amfibolům 
v hemikrystalické základní hmotě.

Alkalický lamprofyr odebraný z okrajové části Čertovy 
zdi (vzorek Sul1) obsahuje mikrovyrostlice klinopyroxenu 
o velikosti do 1–1,5 mm, které vykazují oscilační zonálnost. 
Jemnozrnná hemikrystalická základní hmota je tvořena 
plagioklasy a bazickým vulkanickým sklem a obsahuje 
rovněž drobné jehličkovité krystaly hnědého (Ti-bohatého) 
amfibolu délky až 0,5 mm. V akcesorickém množství je pří-
tomen magnetit a apatit, které se vyskytují ve formě inkluzí 
v klinopyroxenu (obr. 4A). Alkalický lamprofyr odebraný 

Sample Sul1 Sul4 Sul4 dupl.

SiO2 [wt.%] 39.7 41.2 41.3

TiO2 4.18 3.59 3.57

Al2O3 14.4 12.0 11.9

Fe2O3
tot 14.3 12.9 12.9

MnO 0.22 0.19 0.20

MgO 5.61 9.10 9.08

CaO 11.5 13.7 13.8

Na2O 1.47 2.88 2.84

K2O 3.33 1.19 1.17

P2O5 0.88 0.72 0.73

LOI 3.90 2.00 2.00

Total 99.5 99.4 99.5

Mg# 43.8 58.3 58.2

Cr [ppm] 41 130 130

Ni 19.3 47.6 n. a.

Co 40.6 45.5 46.8

Sc 19 34 34

V 405 388 386

Cu 64.1 117 n. a.

Zn 96 76 n. a.

Rb 87.2 29.7 29.5

Cs 0.5 0.6 0.8

Ba 742 611 588

Sr 1130 893 885

Ga 18.2 17.0 17.2

Ta 6.30 3.80 4.20

Nb 90.8 66.7 66.7

Hf 8.3 6.6 6.5

Zr 361 262 258

Y 26.4 24.7 23.5

Pb 3.0 4.9 n. a.

Sample Sul1 Sul4 Sul4 dupl.

Th 6.0 5.9 6.0

U 1.8 1.9 1.6

La 72.7 58.6 57.9

Ce 140 119 116

Pr 15.9 13.9 13.8

Nd 59.7 53.0 54.2

Sm 10.0 9.52 9.14

Eu 3.04 2.66 2.81

Gd 8.28 8.03 7.74

Tb 1.09 1.03 0.96

Dy 5.52 4.96 4.98

Ho 1.04 0.92 0.87

Er 2.54 2.30 2.18

Tm 0.32 0.28 0.27

Yb 2.04 1.86 1.82

Lu 0.30 0.26 0.24

ΣREE 323 277 273

Ba/Nb 8.17 9.16 8.82

Rb/Nb 0.96 0.45 0.44

Th/Nb 0.07 0.09 0.09

Th/La 0.08 0.10 0.10

LaN 112 90.4 89.4

LuN 4.41 3.82 3.53

CeN/YbN 18.1 16.9 16.8

Eu/Eu* 1.02 0.93 1.02

87Sr/86Sr 0.703823 n. a. n. a.
143Nd/144Nd 0.512779 n. a. n. a.
87Sr/86Sr (T) 0.70373 n. a. n. a.
143Nd/144Nd (T) 0.51276 n. a. n. a.

ɛNd +3.1 n. a. n. a.

LOI = Loss On Ignition; Mg# = 100 × Mg/(Mg + Fetot); n. a. = not analysed; N (lower index) = normalisation to primitive mantle values (McDonough – 
Sun 1995); T = Sr–Nd isotope data recalculated for the age of 30 Ma.

Tabulka 3. Obsahy hlavních oxidů, stopových prvků a izotopové poměry Sr–Nd ve vybraných vzorcích.
Table 3. Whole-rock major, trace-element and Sr–Nd isotope analyses of selected samples.



z centrální partie Čertovy zdi u Suletic (vzorek Sul2) je 
ve srovnání s okrajem žíly hrubozrnnější a obsahuje 
makroskopicky viditelné (milimetrové až centimetrové), 

automorfně až hypautomorfně omezené vyrostlice klinopy-
roxenu, které jsou obklopeny jemnozrnnou pla gioklasovou 
základní hmotou světle našedivělé barvy (obr. 3D a 4B). 
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Obr. 3. Terénní fotodokumentace Čertovy zdi („Hibschova monchiquitu“). A – Erozí vypreparovaná žíla tvořící morfologicky nápadnou 
skalní ze; B – Výrazná horizontální sloupcovitá odlučnost na sz. straně Čertovy zdi; C – Předpokládané pokračování žíly „Hibschova 
monchiquitu“, ležící přibližně 400 m jz. od hlavního tělesa Čertovy zdi; D – Alkalický lamprofyr s makroskopicky viditelnými vyrostlicemi 
klinopyroxenu a zeolitovými výplněmi drobných dutin, odebraný z centrální partie Čertovy zdi (vzorek Sul2); E – Okolní bazaltoidní 
hornina s protaženými vesikulami vyplněnými zeolitovou mineralizací (vzorek Sul3).
Fig. 3. Field photodocumentation of the Devil’s Wall (“Hibsch’s monchiquite”). A – Dyke exposed by denudation forming a morphologically 
striking rock wall; B – Distinct horizontal columnar jointing on the NW side of the Devil’s Wall; C – Supposed continuation of the “Hibsch’s 
monchiquite” dyke, situated ca. 400 m SW from the main body of the Devil’s Wall; D – Alkaline lamprophyre with macroscopically 
distinct clinopyroxene phenocrysts and zeolite fillings of tiny vesicles sampled from the central part of the Devil’s Wall (Sul2 sample); 
E – Surrounding basaltic rock containing elongated vesicles filled with zeolite mineralisation (Sul3 sample).
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V hornině jsou přítomny také hojnější a větší, až 1 mm 
dlouhé jehličkovité krystaly Ti-bohatého amfibolu. Stejně 
jako ve vzorku z okraje zdi (Sul1) obsahuje klinopyroxen 
inkluze magnetitu a apatitu (obr. 4B). Místy se v hornině 
vyskytují také zeolity, které vyplňují drobné vesikuly o ve-
likostech 1–2 mm (obr. 3D, 4B).

V okolí Čertovy zdi se nalézá jemnozrnná bazaltoidní 
hornina (vzorek Sul3), která se vyznačuje výskytem čet-
ných, 1–2 cm velkých protáhlých miarol, zčásti vyplněných 
zeolitovou mineralizací (obr. 3E). Hornina obsahuje drobné 
vyrostlice klinopyroxenu s oscilační zonalitou, které mo-
hou dvojčatně prorůstat. V jemnozrnné základní hmotě tvo-
řené plagioklasy se vyskytují rovněž větší lišty plagioklasu 
o velikosti okolo 0,5 mm. V akcesorickém množství je opět 
přítomen magnetit a apatit ve formě inkluzí v klinopyro-
xenu (obr. 4C). Zeolitová výplň s převahou natrolitu je při 
okrajích dutin podstatně jemnozrnnější a směrem do jejich 
středu velikost jehličkovitých krystalů narůstá do délky až 
několika mm (obr. 4D).

Alkalický lamprofyr odebraný v pokračování žíly Čer-
tovy zdi (vzorek Sul4) představuje mafickou horninu, která 
obsahuje četné porfyrické vyrostlice klinopyroxenu o ve-
likostech 0,5–1 cm, doprovázené méně hojnými, avšak 
většími vyrostlicemi hnědého amfibolu o rozměrech do-
sahujících až 1 × 2 cm. Zatímco klinopyroxen je převážně 
hypautomorfně omezený, často zdvojčatělý a ve srovnání 
se vzorkem Sul1 nevykazuje tak zřetelnou zonalitu, amfibol 
vytváří převážně automorfně omezené krystaly s výraznou 
štěpností a oscilační zonálností. Drobnější krystaly klino-
pyroxenu mohou být rovněž uzavírány většími vyrostlicemi 
amfibolu. Na rozdíl od vzorků Sul1 a Sul2 odebraných ze 
skalní zdi se vzorek Sul4 vyznačuje výrazně hyalinním 
charakterem základní hmoty. Akcesorické minerály jsou 
zastoupeny apatitem a magnetitem, jejichž zrna tvoří uza-
vřeniny v klinopyroxenu i amfibolu. Přítomny jsou taktéž 
zeolity, které sekundárně vyplňují trhliny v amfibolu nebo 
vytváří tenké žilky v základní hmotě (obr. 4E, F).

Geochemická charakteristika

Vzorek alkalického lamprofyru odebraný z okrajové části 
žíly (Sul1) se od vzorku z předpokládaného pokračování 
žíly (Sul4) geochemicky odlišuje pouze nepatrně (tab. 3). 
Díky svému mineralogickému složení mají vzorky rela-
tivně vysoké obsahy volatilních komponent (LOI ~ 2–4 
hm. %). Z pohledu koncentrace SiO2 mají zkoumané al-
kalické lamprofyry ultrabazické složení. Vzorek Sul1 
je s obsahem SiO2 ~ 39,7 hm. % mírně bazičtější oproti 
vzorku Sul4, který obsahuje ~ 41,2 hm. % SiO2. Koncent-
race TiO2, Al2O3, Fe2O3

tot a K2O jsou ve vzorku Sul1 vyšší 
ve srovnání se vzorkem Sul4. Naproti tomu má vzorek Sul1 
nižší obsahy MgO, CaO a Na2O než vzorek Sul4 (tab. 3). 
Nejvýraznější rozdíl mezi oběma vzorky představuje hod-
nota Mg-čísla [100Mg/(Mg + Fetot)], která pro vzorek Sul1 
odpovídá ~ 44 a pro vzorek Sul4 ~ 58.

Alkalické lamprofyry Čertovy zdi u Suletic se vyzna-
čují variabilními obsahy kompatibilních tranzitních kovů 
(např. Cr, Co, Ni). Vzorek Sul1 má v porovnání se vzorkem 

Sul4 koncentrace tranzitních kovů vždy nižší (Cr 41–130 
ppm, Co 41–47 ppm, Ni 19–48 ppm). Horniny mají rov-
něž proměnlivé obsahy nekompatibilních prvků s velkým 
iontovým poloměrem, přičemž vzorek Sul1 má tyto hod-
noty naopak vyšší (LILE; Sr 885–1130 ppm, Ba 588–742 
ppm, Rb 30–87 ppm). Obdobně jako LILE, také obsahy 
nekompatibilních prvků s velkým iontovým potenciálem 
jsou v horninách variabilní (HFSE; Zr 258–361 ppm,  
Nb 66,7–90,8 ppm, Ta 3,8–6,3 ppm). Koncentrace U a Th 
jsou u obou vzorků srovnatelné (U 1,6–1,9 ppm, Th 6 ppm). 
Obsah Pb (3,0–4,9 ppm) je ve studovaných horninách re-
lativně nižší oproti jeho průměrné koncentraci v primitiv-
ním plášti, což se projevuje výraznou negativní anomálií 
v normalizačním diagramu stopových prvků (Sun – McDo-
nough 1995; obr. 5A). Poměry LILE/HFSE jsou ve zkou-
maných alkalických lamprofyrech rovněž proměnlivé  
(Ba/Nb = 8,2–9,2; Rb/Nb = 0,44–0,96; Th/Nb = 0,07–0,09; 
Th/La = 0,08–0,10) a jsou srovnatelné s geochemickým 
složením primitivního pláště a bazaltů středooceánských 
hřbetů (MORB; srov. Rollinson 1993). Horniny nevyka-
zují tzv. „TNT“ (Ta–Nb–Ti) negativní anomálii, která je 
dle Rocka (1991) typická především pro vápenato-alkalické 
lamprofyry. Studované alkalické lamprofyry jsou naopak 
charakteristické vysokými obsahy těchto prvků, což se 
projevuje pozitivními anomáliemi, zejména v případě Ta 
a Ti (obr. 5A).

Celkové obsahy prvků vzácných zemin (REE) jsou 
ve studovaných vzorcích relativně vysoké, ve srovnání 
s jejich koncentracemi v primitivním plášti (Sun – McDo-
nough 1995), přičemž vzorek Sul1 je oproti vzorku Sul4 
o REE obohacený více (ΣREE 273–323 ppm). Z průběhu 
křivek REE normalizovaných na primitivní plášť (obr. 5B) 
je patrné výrazné nabohacení lehkých prvků vzácných 
zemin (LREE) oproti těžkým prvkům vzácných zemin 
(HREE). Hodnota LaN se pohybuje v rozmezí od 89 do 112, 
zatímco LuN je mnohem nižší (3,53–4,41). Poměr CeN/YbN, 
který odráží stupeň frakcionace mezi LREE a HREE, se 
pohybuje v úzkém rozpětí 16,8–18,1. Zkoumané alka-
lické lamprofyry zcela postrádají výraznou Eu anomálii  
(Eu/Eu* = 0,93–1,02).

Izotopové složení Sr–Nd alkalického lamprofyru z okra-
jové části žíly Čertovy zdi (vzorek Sul1) bylo přepočteno 
na referenční stáří 30 Ma, které odpovídá vmístění žilného 
roje alkalických lamprofyrů vázaných na roztocký intru-
zivní komplex. Iniciální izotopový poměr 87Sr/86Sr je ro-
ven 0,70373, zatímco iniciální poměr 143Nd/144Nd odpovídá 
0,51276 (obr. 6; tab. 3). Parametr εNd, který vyjadřuje míru 
odchylky vzorku od předpokládaného izotopového složení  
Nd chondritu, dosahuje hodnoty +3,1, charakteristické pro 
hor niny roztockého intruzivního komplexu (Skála et al. 2014).

Diskuse

Žíla alkalického lamprofyru, která tvoří Čertovu zeď u Sule-
tic, se svou relativně malou mocností okolo 1 m po svém 
vmístění do okolních bazaltových hornin podlehla poměrně 
rychlému zchlazení, což se projevuje jednak v rozdílné  
velikosti porfyrických vyrostlic mafických minerálů v její 
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hrubozrnnější centrální partii oproti jemnozrnnějšímu zchla-
zenému okraji (obr. 4A, B), jednak proměnlivou přítomností 
bazického vulkanického skla, které bylo dokumentováno 
zejména v základní hmotě předpokládaného pokračování 
žíly (3E, F), a to v zastoupení, které je v alkalických lamp-
rofyrech Českého masivu výjimečné. Na druhou stranu se 
však v celém průběhu žilné intruze nejednalo o překotné 
zchlazení a žíla prodělala komplexnější vývoj, přičemž u ní 
došlo k vytvoření výrazné horizontální sloupcovité odluč-
nosti (obr. 3B), která u velmi rychle zchlazených intruzí 
může být přítomna pouze v iniciálních náznacích označo-
vaných jako „pseudohieroglyfy“ (srov. Raška et al. 2019).

Z petrografického hlediska lze na základě minerální aso-
ciace pozorované ve vzorcích odebraných z hlavního tělesa 
Čertovy zdi (Ti-bohatý amfibol – kaersutit, klinopyroxen – 
diopsid, magnetit, apatit, plagioklas ± sklo tvořící základní 
hmotu; obr. 4A, B; srov. Krmíčková et al. 2020; Skála  
et al. 2014; Ulrych et al. 2018) horninu klasifikovat spíše 
jako camptonit, než Hibschem zavedený monchiquit. Hor-
nina odebraná z pokračování žíly naopak mineralogicky 
odpovídá spíše monchiquitu, o čemž svědčí přítomnost vul-
kanického skla (případně i analcimu) a absence plagioklasu 
v základní hmotě (obr. 4E, F), což je hlavním rozlišovacím 
znakem monchiquitu od camptonitu (např. Rock 1991). Po-
dobné variace v mineralogickém složení žíly alkalického 
lamprofyru byly již v Českém masivu popsány (lokalita 
Veselí, Ralská pahorkatina) a tento horninový typ, jehož 
petrografické složení kolísá v rámci jednoho žilného tělesa 
mezi camptonitem a monchiquitem, byl lokálně označen 
jako „wesselit“ (Ulrych et al. 2014 a citace v této práci).

Chemické složení alkalického lamprofyru odebraného 
jak z hlavního tělesa Čertovy zdi, tak i z jejího předpo-
kládaného pokračování bylo porovnáno se složením 
camptonitu, monchiquitu a „wesselitu“ z Českého středo-
hoří a Ralské pahorkatiny (obr. 5; Krmíčková et al. 2020). 
Průběhy normalizovaných křivek studovaných vzorků se 
nejlépe shodují se složením monchiquitu a „wesselitu“, 
zatímco od camptonitu se mírně odlišují například nižšími 
obsahy U, Nb, Zr a Pb a výraznějším obohacením o Ti  
(obr. 5A). Z normalizačních diagramů stopových prvků (obr. 
5A) i REE (obr. 5B) lze usuzovat, že vzorek Sul1 se svým  
složením blíží spíše „wesselitu“, zatímco složení vzorku 
Sul4 odpovídá spíše monchiquitu. K podobným závěrům 
lze dospět i v porovnání s průměrným složením camptonitu 
a monchiquitu, které publikoval Rock (1991). Ačkoliv se 
složení vzorku Sul1 geochemicky více podobá camptonitu 
(např. relativně vyšší obsahy Al2O3, TiO2 nebo HREE a zá-
roveň nižší obsahy MgO nebo CaO), absolutní hodnoty 

koncentrací se často pohybují na pomezí průměrného slo-
žení camptonitu a monchiquitu. Obsahy některých hlavních 
oxidů (např. SiO2, Fe2O3

tot nebo P2O5), LREE nebo hodnota 
Mg-čísla (srov. Krmíčková et al. 2020; Skála et al. 2014) 
dokonce nasvědčují spíše monchiquitovému složení vzorku 
Sul1, zatímco ve vzorku Sul4 se více podobají hodnotám 
publikovaným pro camptonit. Z geochemického hlediska se 
tedy rovněž nabízí klasifikovat alkalický lamprofyr Čertovy 
zdi u Suletic jako přechodný typ camptonitu až monchi-
quitu, se znaky blízkými tzv. „wesselitu“.

Izotopové složení Sr–Nd Čertovy zdi bylo přepočteno 
na 30 Ma, což přibližně odpovídá stáří dalších alkalických 
lamprofyrů geneticky spjatých s roztockým intruzivním 
komplexem (30–25 Ma; Ulrych – Balogh 2000). O přísluš-
nosti Čertovy zdi k žilnému roji RIC nasvědčuje také její 
orientace, která směřuje přímo do centra komplexu u obce 
Roztoky (obr. 1; Radoň 2006). Izotopové poměry 87Sr/86Sr 
a 143Nd/144Nd stanovené ve vzorku z Čertovy zdi u Suletic 
byly srovnány se Sr–Nd izotopovým složením dalších alka-
lických lamprofyrů (Skála et al. 2014) a vul kanických hornin 
z Českého středohoří a vybraných vulkanických komplexů 
střední a západní Evropy (Ulrych et al. 2018 a citace v této 
práci). V diagramu iniciálních poměrů 143Nd/144Nd vs. 
87Sr/86Sr (obr. 6) spadá zkoumaný vzorek do pole pro České 
středohoří, avšak od většiny alkalických lamprofyrů se liší 
nižšími hodnotami iniciálního poměru 87Sr/86Sr a zároveň 
mírně vyšším či přibližně srovnatelným iniciálním poměrem 
143Nd/144Nd. Současně se izotopové složení vzorku nijak zá-
sadně neliší od dalších bazaltoidních hornin středoevropské 
vulkanické provincie (např. Rhön, Urach, Hegau, Vogézy; 
obr. 6). Izotopová signatura „Hibschova monchiquitu“ se 
v porovnání s ostatními alkalickými lamprofyry Českého 
středohoří nejvíce blíží průměrnému složení plášťové kom-
ponenty označované jako evropský astenosférický rezer-
voár (EAR; Cebrià – Wilson 1995). To umožňuje vyloučit 
případnou výraznější kontaminaci korovým materiálem, 
která by posunula izotopové složení do více radiogenních 
poměrů 87Sr/86Sr. Příspěvek astenosférické plášťové kom-
ponenty v průběhu kenozoika ovlivnil složení metasomati-
zovaného litosférického svrchního pláště, který je hlavním 
zdrojem vulkanických a subvulkanických hornin Českého 
masivu (Krmíčková et al. 2020). Vliv astenosférické kom-
ponenty na složení svrchního pláště se projevil v důsledku 
postupného otevírání oherského riftu, což se promítlo také 
do izotopového složení kenozoických alkalických lam-
profyrů a dalších vulkanických hornin oherského riftu  
(Krmíčková et al. 2020). Pozorované izotopové složení 
tedy může nasvědčovat o nezanedbatelné roli komponenty  
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Obr. 4. Mikrofotografie studovaných vzorků alkalického lamprofyru Čertovy zdi a okolní bazaltoidní horniny. A – Oscilačně zonální 
porfyrické vyrostlice klinopyroxenu (Cpx) s inkluzemi magnetitu (Mag) a drobné jehličkovité krystaly Ti-bohatého amfibolu (Amp) 
obklopené jemnozrnnou hemikrystalickou základní hmotou v alkalickém lamprofyru z okrajové části žíly (vzorek Sul1; zkřížené nikoly –  
XPL); B – Porfyrické vyrostlice klinopyroxenu (Cpx), jehličkovité krystaly Ti-bohatého amfibolu (Amp) a kulovité vesikuly vyplněné 
zeolitovou mineralizací (Zeo) v jemnozrnné plagioklasové základní hmotě v alkalickém lamprofyru z centrální partie žíly (vzorek Sul2; 
XPL); C – Dvojčatné prorůstání klinopyroxenu (Cpx), lišty plagioklasu (Pl) a drobné inkluze magnetitu (Mag) v jemnozrnné plagioklasové 
základní hmotě v okolní bazaltoidní hornině (vzorek Sul3; XPL); D – Relativně velká dutina vyplněná různě dlouhými tenkými jehlicemi 
natrolitu (Ntr), obklopená jemnozrnnou základní hmotou s vyrostlicemi klinopyroxenů (Cpx) v okolní bazaltoidní hornině (vzorek Sul3; 
XPL); E – Zdvojčatělé vyrostlice klinopyroxenu (Cpx), oscilačně zonální vyrostlice Ti-bohatého amfibolu (Amp) a tenká zeolitová žilka 
(Zeo) v hyalinní základní hmotě tvořené vulkanickým sklem v alkalickém lamprofyru z předpokládaného pokračování žíly Čertovy zdi 
(vzorek Sul4; XPL); F – Několik mm velká porfyrická vyrostlice oscilačně zonálního Ti-bohatého amfibolu (Amp) s výraznou štěpností, 
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která je protkána tenkými zeolitovými žilkami (Zeo), a drobnější krystaly klinopyroxenu (Cpx), které jsou uzavírány amfibolem nebo jsou 
obklopené hyalinní základní hmotou tvořenou dominantně vulkanickým sklem (vzorek Sul4; plošně polarizované světlo – PPL).
Fig. 4. Photomicrographs of investigated samples of the Devil’s Wall alkaline lamprophyre and the host basaltic rock. A – Oscillatory 
zoned phenocrysts of clinopyroxene (Cpx) with magnetite inclusions (Mag) and tiny needle-shaped crystals of Ti-rich amphibole (Amp) 
surrounded by fine-grained hemicrystalline groundmass in alkaline lamprophyre from the dyke margin (Sul1 sample; cross-polarised 
light – XPL); B – Phenocrysts of clinopyroxene (Cpx), needle-shaped crystals of Ti-rich amphibole (Amp) and spherical vesicles filled with 
zeolite mineralisation (Zeo) in fine-grained plagioclase-bearing groundmass of alkaline lamprophyre from the central part of the dyke 
(Sul2 sample; XPL); C – Twinned clinopyroxene (Cpx), laths of plagioclase (Pl) and tiny inclusions of magnetite (Mag) in fine-grained 
plagioclase-bearing groundmass in surrounding basaltic rock (Sul3 sample; XPL); D – A relatively large vesicle filled with variably long 
thin crystals of natrolite (Ntr), embedded in fine-grained groundmass with phenocrysts of clinopyroxene (Cpx) in the basaltic rock (Sul3 
sample; XPL); E – Twinned phenocrysts of clinopyroxene (Cpx), oscillatory zoned phenocrysts of Ti-rich amphibole (Amp) and thin zeolite 
veinlet (Zeo) in hyaline groundmass comprising volcanic glass in alkaline lamprophyre from the supposed continuation of the Devil’s 
Wall dyke (Sul4 sample; XPL); F – Several mm large phenocryst of oscillatory zoned Ti-rich amphibole (Amp) with distinct cleavage, 
intersected with zeolite veinlets (Zeo), and minor crystals of clinopyroxene (Cpx), which grow through amphibole or are surrounded by 
hyaline groundmass formed predominantly by volcanic glass (Sul4 sample; plane-polarised light – PPL).
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astenosférického (konvektivního) pláště v litosférickém 
plášti, jenž je zdrojem magmatu žíly Čertovy zdi u Suletic.

Závěr

Na základě provedeného petrografického a geochemic-
kého zhodnocení kenozoického alkalického lamprofyru, 
který u obce Suletice tvoří 1 m mocnou žílu označovanou 

pro svůj nápadný charakter skalní zdi s výraznou hori-
zontální sloupcovitou odlučností jako Čertova zeď nebo 
také „Hibschův monchiquit“, lze zpřesnit jeho postavení 
v klasifikaci alkalických lamprofyrů. Mineralogické slo-
žení horniny tvořící skalní zeď i její předpokládané pokra-
čování zahrnuje porfyrické vyrostlice hnědého amfibolu, 
klinopyroxenu, akcesorické množství magnetitu, apatitu ± 
plagioklas ± vulkanické sklo v základní hmotě a společně 
s proměnlivými trendy obsahu hlavních oxidů i stopových 
prvků ukazuje na variace mezi dvěma typy alkalického 
lamprofyru – camptonitu a monchiquitu – a podobá se 
hornině lokálně označované jako „wesselit“. 

V Českém masivu nebyl doposud geologicky popsán 
výskyt žíly alkalického lamprofyru vypreparované do po-
doby výrazné skalní zdi, jako je tomu v případě Čertovy 
zdi u Suletic. Společně s izotopovou signaturou Sr–Nd, 

která v kombinaci s geochemickým složením horniny uka-
zuje na nezanedbatelný příspěvek astenosférické plášťové 
komponenty v jejím zdroji, má žíla Čertovy zdi u Suletic 
svébytné postavení nejen mezi alkalickými lamprofyry 
Českého středohoří, ale i celého Českého masivu.

Poděkování. Příspěvek byl vypracován díky institucionální pod-
poře Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (projekt RVO 67985831), 
a také díky projektu FAST VUT v Brně (projekt č. LO1408  
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Obr. 6. Iniciální izotopové poměry 143Nd/144Nd vs. 87Sr/86Sr alkalického 
lamprofyru Čertovy zdi u Suletic ve srovnání se Sr–Nd izotopovým 
složením alkalických lamprofyrů z Českého středohoří (Skála et al. 
2014) a dalších kenozoických vulkanických hornin Českého masivu, 
střední a západní Evropy (hodnoty vynesených polí viz Ulrych et al. 
2018 a citace v této práci). EAR = evropský astenosférický rezervoár 
(Cebrià – Wilson 1995); HIMU = rezervoár s vysokou hodnotou μ 
(238U/204Pb); DMM = ochuzený MORB pláš (Hart 1988). 
Fig. 6. Initial 143Nd/144Nd vs. 87Sr/86Sr isotope ratios for the alkaline 
lamprophyre of the Devil’s Wall near Suletice in comparison with 
Sr–Nd isotope composition of alkaline lamprophyres from the 
České Středohoří Volcanic Complex (CSVC; Skála et al. 2014), and 
other Cenozoic volcanic rocks from the Bohemian Massif and from 
Central and Western Europe (for values of plotted fields see Ulrych 
et al. 2018 and references therein). EAR = European Asthenospheric 
Reservoir (Cebrià – Wilson 1995); HIMU = high μ (238U/204Pb); DMM =  
Depleted MORB Mantle (Hart 1988).

Obr. 5. Geochemické složení alkalického lamprofyru Čertovy zdi 
a jejího pokračování ve srovnání s hodnotami pro camptonit, 
monchiquit a přechodný typ, tzv. „wesselit“, z Českého středohoří 
a Ralské pahorkatiny (Krmíčková et al. 2020 a citace v této práci). 
A – Obsahy vybraných stopových prvků normalizované složením 
primitivního pláště (McDonough – Sun 1995); B – Koncentrace prvků 
vzácných zemin (REE) normalizované hodnotami pro primitivní 
pláš (McDonough – Sun 1995).
Fig. 5. Geochemical composition of alkaline lamprophyre of the 
Devil’s Wall and its continuation in comparison with values of 
camptonite, monchiquite and transitional type of “wesselite” from 
the České Středohoří and Ralská Pahorkatina Volcanic Complexes 
(Krmíčková et al. 2020 and references therein). A – Contents of 
selected trace elements normalised to the composition of primitive 
mantle (McDonough – Sun 1995); B – Concentrations of rare 
earth elements (REE) normalised to values of primitive mantle 
(McDonough – Sun 1995).
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„AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a tech-
nologie“, podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program 
udržitelnosti I“). Autoři děkují M. Radoňovi (Regionální muzeum 
v Teplicích) za pomoc s lokalizací žíly Čertovy zdi a J. Ulry chovi 
(Geologický ústav AV ČR v Praze) za odbornou diskusi a po-
skytnutí cenných mapových podkladů a geologické dokumentace  
J. E. Hibsche. Poděkování patří rovněž V. Štědré a Z. Tasá ryové 
(Česká geologická služba) za připomínky v rámci recenzního  
řízení.
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