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Vrty 4630_B Prostřední Žleb u Děčína (50.80940° N,
14.20288° E) a 4650_A Skalice u České Lípy (50.75014° N,
14.50684° E) (obr. 1), které jsou předmětem zájmu, byly
realizovány s ohledem na zpřesnění geologického modelu
sz. části české křídové pánve (ČKP) v rámci projektu „Re-
bilance zásob podzemních vod“. Oba vrty byly situovány
v tzv. lužickém faciálním vývoji, typickém dominancí
těles křemenných pískovců od svrchního cenomanu po
santon.

Profil vrtu 4630_B až do hloubky cca 107 m tvoří silicifi-
kované křemenné pískovce s podřízenými polohami
jílovito-prachovitých pískovců. Pískovce jizerského sou-
vrství ve svrchní části profilu se od pískovců podložního

bělohorského souvrství odlišují vyšším obsahem jílu a pra-
chu. Jejich rozhraní je definováno litologickým kontrastem
mezi bělavým bimodálním pískovcem a podložním žluto-
oranžovým, silicifikovaným, středně až hrubě zrnitým kře-
menným pískovcem a projevuje se i výraznou změnou
trendu karotážních křivek (obr. 2). Od hloubky cca 107 m
je patrné zjemňování do jílovito-prachovitých pískovců až
vápnitých prachovců/slínovců, pokračujících až k bázi
souvrství v hloubce 138 m. V pískovcích bělohorského
souvrství byl v intervalu 98,80–100,70 m identifikován
rozpadavý pískovec až písek s nápadnými rezavými shluky
Fe (hydro)oxidů (obr. 4A), který však nebyl detekován
žádnou z použitých karotážních metod (obr. 2).
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Obdobná hornina byla nalezena i ve vrtu 4650_A. Profil
vrtu (obr. 3) ve svrchní části do cca 204 m dominantně tvoří
pískovce březenského souvrství. Ty se dělí na dvě facie –
facii křemenných pískovců a tzv. flyšoidní facii, které jsou
pro coniac v lužické faciální oblasti typické (Valečka 1979,
Valečka – Rejchrt 1973). Čech et al. (1987) a Nádaskay
a Uličný (2014) interpretují flyšoidní (heterolitickou) facii
jako turbidity, přičemž je rozlišován vývoj s dominancí
amalgamovaných pískovcových poloh a vývoj s izolova-
nými pískovcovými polohami v rámci převažujících aleu-
ropelitů. Poloha s rozpadavým pískovcem s rezavými shluky
v hloubce 103,38–103,70 m se nachází v intervalu, který je
ekvivalentem tzv. flyšoidní facie s převahou pískovcových
poloh.

K����������������������������

Ve vrtu 4630_B má hornina v zájmovém intervalu
(98,80–100,70 m) charakter jílovito-prachovitého středně
zrnitého rozpadavého pískovce až písku oranžovohnědé
barvy s četnými rezavými shluky Fe (hydro)oxidů o veli-
kosti 1–2 mm (obr. 4A). Rozpadavost horniny ji výrazně
odlišuje od okolních tvrdých, silicifikovaných křemenných
pískovců bělohorského souvrství. Vrtáním byla vynesena
pouze část materiálu a interval rozpadavé horniny byl hod-
nocen jako ztrátový. Kontakty s nadložím ani s podložím
se nedochovaly.

Ve vrtu 4650_A je zájmový interval (103,38–103,70 m)
tvořen rovněž rozpadavým jemnozrnným pískovcem až
pískem (obr. 4B) s rezavými shluky (obr. 4C), které v okol-
ní hornině nejsou přítomné. V příměsi jsou hojná prachová

zrna, méně středně až hrubě zrnitý písek. Nadloží a podloží
intervalu tvoří paralelně laminované jílovito-prachovité
jemně až středně zrnité pískovce s příměsí drobných klastů
fusitu a s četnými bioturbačnímit exturami. Kontakty s nad-
ložím a podložím nejsou v obou případech zachovány. Pří-
tomnost rezavých shluků Fe (hydro)oxidů představuje vý-
znamný rozdíl oproti dalším intervalům s rozpadavými
pískovci až písky, kterých je v rámci heterolitické facie
březenského souvrství několik a které jsou důsledkem po-
rušení původně kompaktních pískovců zvýšeným přítla-
kem při vrtání.
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Zmíněné polohy jsou tvořeny z 85–90 % zrny klastického
křemene s malou příměsí zrn kvarcitů. Pro zrna je typické
chaotické uspořádání a mimořádně nízký stupeň vytřídění.
Velikostí spadají od hrubě siltové frakce po velmi hrubou
psamitickou frakci (obr. 5–7). Dominují méně zaoblená
zrna prvního sedimentačního cyklu, vzácná jsou zaoblená,
druhocyklová zrna ze starších sedimentů. U zrn je běžná
tlaková deformace, projevující se nepravidelnou sítí trhli-
nek (obr. 6 a 7). Ojediněle bylo zjištěno zrno křemene,
v němž jsou kromě trhlinek patrny i nepravidelné esovité
deformační struktury (obr. 7). U mnoha zrn došlo k jejich
fragmentaci – jde o ostrohranná, často nepravidelně tvaro-
vaná zrna a o zrna s částečně původním zaoblením a čás-
tečně s ostrým nebo velmi nepravidelným, zubovitým
ohraničením. Těmito vlastnostmi se zrna křemene i kvarci-
tů výrazně liší od okolních pískovců, které jsou dobře vy-
tříděné, tvořené středně až hrubě zrnitou frakcí, zrna mají
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vesměs zřetelné zaoblení dané sedimentárním transportem
(chybí velmi angulární zrna, převažují subangulární zrna,
méně častá jsou zrna angulární, vzácná pak suboválná až
oválná) a nevykazují stopy tlakových deformací a frag-
mentace.

V obou polohách byly zjištěny vzácné drobné klasty vul-
kanogenního materiálu. Ve vrtu 4630_B jde o 0,8 mm vel-
ký klast vulkanické strusky (obr. 8), ve vrtu 4650_A Ska-
lice o dva 0,5 mm velké klasty drobně porfyrického
bazaltoidu (obr. 9). Obě polohy se vyznačují hojnou pří-
tomností drobných shluků Fe-(hydro)oxidů. Shluky o veli-
kosti 0,1–2 mm nevytvářejí konkrece, avšak vyplňují ne-
pravidelně prostor mezi zrny (obr. 8) a ve vrtu 4650_A
pronikají i do rostlinných pletiv (obr. 10). Na některých zr-
nech křemene, která jsou v kontaktu s železitými shluky, je
patrna slabá koroze. Původ železitých shluků může být buď
z roztoků doprovázející erupci, nebo v důsledku sekun-
dární koncentrace Fe-sloučenin, původně rozptýlených
v okolním pískovci. V poloze ve vrtu 4650_A jsou časté
zaoblené klasty prachovců, velké kolem 1–1,5 mm, s velmi
jemnozrnnou pelitickou základní hmotou, slabě prosyce-
nou Fe-(hydro)oxidy (obr. 11). Zrnitost a struktura těchto
klastů koresponduje s vápnito-jílovitými prachovci, které
se ve stejném vrtu nacházejí v několika polohách v interva-
lu 192–365 m.

Ve vrtu 4630_B Prostřední Žleb byly v poloze nalezeny
hojné fragmenty dřev blíže neurčitelných jehličnanů o veli-
kosti 0,5–3,5 mm. V příčných řezech jsou zřetelné jednotli-
vé „kolečkovité“ tracheidy, s radiálně orientovanými dře-
ňovými jednovrstevnými paprsky (obr. 10). V podélných
řezech patrné protáhlé tracheidy mají místy příčně oriento-
vaná, tzv. křížová políčka (obr. 12). Nalezené fragmenty
dřev nejsou prouhelněné.
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Přítomnost vulkanických klastů a velkého množství po-
praskaných a rozdrcených křemenných zrn v popisova-
ných žílách dokládá, že jejich vznik je v obou případech
spjat s vulkanickými procesy explozivního charakteru.
Ty jsou v zásadě dvou typů – freatické a freatomagma-
tické.

Freatomagmatické struktury jsou výsledkem explozivní-
ho procesu vyvolaného na kontaktu mezi magmatem a ex-
terním zdrojem vody, nejčastěji meteoricky dotovaným
kolektorem. U freatických struktur dochází k explozi v dů-
sledku nepřímé interakce mezi magmatickým tělesem
a meteorickou vodou, a to teplem uvolňovaným z intrudu-
jícího magmatu (Tăma.s – Milési 2003). Do tohoto procesu
tak nevstupuje juvenilní magmatický materiál. Samotné
množství juvenilního materiálu přitom není směrodatné,
neboť i v žílách freatomagmatického původu je obvykle
obsažen pouze v malém množství. .

Bližší určení původu vulkanických klastů, tedy zda jde
o produkty fragmentace hlouběji uložených žilných vulka-
nických těles či o juvenilní materiál, není možné. Výplň
popisovaných žil tedy označujeme pouze jako explozivní
brekcie.

&��� ��

Vzhledem k absenci tmelů, které by ve výplni žil krystali-
zovaly ze zbytkových hydrotermálních fluid, transportova-
la úlomky hornin z podloží při explozi pouze vodní pára,
případně další vulkanické plyny. O prostorovém rozsahu
žil nelze uvažovat, neboť k dispozici jsou pouze bodová
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data z vrtů. Jelikož výrazná litostratigrafická rozhraní
(např. rozhraní pískovců jizerského a bělohorského sou-
vrství) se ve vrtu 4630_B shodovala s příslušnými maximy
karotážních křívek, lze vyloučit výraznější posun jádra,
a tudíž můžeme považovat mocnost intervalu s explozivní
brekcií jako přibližně skutečnou mocnost žíly. V případě
vrtu 4650_A byl měřením prvkových koncentrací terénním
XRF-spektrometrem doložen posun jádra vůči křivce ga-
makarotáže o cca 2,5 m. Důvodem tohoto posunu může být
právě ztráta části materiálu explozivní brekcie.

Vazbu žil zachycených oběma vrty na konkrétní tekto-
nické struktury nelze doložit. Oba vrty se nacházejí ve
vzdálenosti nejméně 1 km od ověřených tektonických
struktur. U vrtu 4630_B jsou to zlomy u s. okraje děčínské-
ho zlomového pole, probíhající 1,5 km j. od vrtu. Blízkost
zlomů zřejmě ovlivňuje hojný výskyt subvertiklálních i ko-
sých puklin, často rozevřených, zjištěných v pískovcích
bělohorského souvrství jak ve vrtu, tak v okolních výcho-
zech. Nejbližší doloženou strukturou k vrtu 4650_A je čes-
kokamenický zlom, který probíhá cca 1–1,5 km s. od vrtu.
V blízkém okolí vrtu jsou zcela hypoteticky předpokládány
zlomy radiálního uspořádání (obr. 1). Pukliny se v pískov-
cích kolem žilné výplně vyskytují vzácně. Nejbližší ter-
ciérní subvulkanická tělesa se nacházejí v případě vrtu

4630_B až v zakleslé (riftové) struktuře Českého středoho-
ří u Děčína, 5 km jjz. až jjv. od vrtu. U vrtu 4650_A jsou
nejbližší výskyty vzdáleny pouhých 0,7 km v sz. a 1 km
v jv. směru. Na základě magnetometrie, která v lokalitě
„Pod Slunečnou“, cca 2 km jjz. od vrtu, ověřila přítomnost
série podpovrchových vulkanických těles, patrně žil
(J. Adamovič, ústní sdělení), existuje předpoklad výskytu
vulkanických těles obdobného charakteru i v užším okolí
vrtu. Z hlediska hloubkové pozice jsou freatické a freato-
magmatické žilné struktury kladeny do svrchních partií
hydrotermálních systémů (např. Nairn – Wiradiradja 1980,
Sillitoe 1985, Jamtveit et al. 2004), do hloubek nejčastěji
kolem 200–300 m, méně do 1000 m pod paleoreliéfem, kde
vzhledem k fyzikálním podmínkám dochází k hydraulické-
mu štěpení a freatické brekciaci okolních hornin (Heden-
quist – Henley 1985). V obou vrtech byly explozivní brek-
cie nalezeny v hloubce kolem 100 m. Vzhledem k rozsahu
eroze sedimentů svrchní křídy, zejména během oligocénu
(Rapprich et al. 2007), by jejich původní pozice mohla do-
sahovat hloubek 300–400 m.

Úlomky dřev mohou pocházet z porostu na terciérním
povrchu, na který erupce pronikla, a při cirkulačním pohy-
bu ještě neusazeného brekciovitého materiálu mohly být
„zataženy“ do hloubky desítek až prvních stovek metrů.
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Obdobným případem je historický nález kusu kmene oli-
gocenního stromu ve vulkanické brekcii u Jáchymova, kte-
rý byl zavlečen do hloubky víc než 300 m (Dupéron et al.
2008).

Vzhledem k neznámému průběhu žil v prostoru byla
zvažována i možnost přínosu rostlinného detritu z bazál-
ních svrchněkřídových peruckých vrstev. Vrt 4630_B ne-
byl dovrtán do podloží, v jeho místě však výskyt peruckých
vrstev nepředpokládáme. Vrstvy chybějí v blízkých vrtech
DN-13/61 a DS-2-JC i ve vzdálenějším vrtu DS-4-JC a ne-
byly nalezeny ani ve výchozech v kaňonu Labe. Nejblíže
se vyskytují až ve vrtu DN-4/61, vzdáleném 3 km zsz. od
vrtu 4630_B (obr. 1). Rostlinný detrit z peruckých vrstev je
na rozdíl od nalezeného detritu zpravidla prouhelněný.

Kontaminaci recentním materiálem, např. z odřezků
z pracovních vzorkovnic, nepředpokládáme. Proti konta-

minaci svědčí zejména fakt, že v obou případech byl studo-
vaný mikroskopický preparát připraven z relativně kom-
paktního vzorku (nikoli z rozsypu), u kterého je možnost
zavlečení cizorodého materiálu téměř vyloučena. Proti ná-
zoru o recentním stáří fragmentů konifer svědčí rovněž
skutečnost, že některé jsou místy intenzivně prosyceny Fe
(hydro)oxidy (obr. 10).

T�	M�

Makroskopická odlišnost pískovců v zájmových interva-
lech vrtů 4630_B a 4650_A, a mikroskopicky zjištěná data
vedly k jejich vyčlenění jako samostatné facie. Vzhledem
k ne zcela jasné genezi pro ni doporučujeme označení ex-
plozivní brekcie. Tyto brekcie vznikly v důsledku plyn-
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ných explozí (freatického, resp. freatomagmatického cha-
rakteru) vázaných na oligo-miocenní vulkanismus. Dosud
tato facie nebyla popsána z vrtů ani z výchozů, její identifi-
kaci totiž ztěžuje snadné vyvětrání na výchozech a ztráty
jádra ve vrtech. Lze předpokládat častější výskyt tohoto
typu žil, jejichž identifikace vyžaduje zvýšenou pozornost
při terénním výzkumu i při dokumentaci vrtů.

Poděkování. Vrtný materiál byl získán díky projektu „Rebilance
zásob podzemních vod“, financovaného z Operačního programu
Životní prostředí (EIS-SFŽP 10051606). Vrtný materiál byl zpra-
cován v rámci interních projektů České geologické služby
č. 339200 a 322300. Autoři děkují Jakubovi Sakalovi (Přírodově-
decká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za konzultace při urče-
ní fragmentů dřev, Jiřímu Adamovičovi (Geologický ústav AV

ČR) za konzultaci přítomnosti podpovrchových vulkanických tě-
les v okolí vrtu 4650_A a Vladislavu Rapprichovi z České geolo-
gické služby za konzultace při určení klastů vulkanických hornin
a cenné připomínky k první verzi manuskriptu. Poděkování patří
rovněž recenzentům Vladimíru Cajzovi a Jakubovi Jiráskovi.

����������

ČECH, S. – HERCOGOVÁ, J. – KNOBLOCH, E. – PACLTOVÁ, B. – POKOR-

NÝ, V. – SAJVEROVÁ, E. – SLAVÍK, J. – ŠVÁBENICKÁ, L. – VALEČKA, J.
(1987): Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1. – Sbor. geol. Věd, Geol.
4, 113–159.

���

"�8 F8 -�� 23756$ (������ 2375> ��8 ;54>75 �8 )���� ����?�������
�������� �9��� �/�� <8
:�/8 F8 �������� 23756$ (������> ����� ;54875 �8 ����� �� �����?1
�������������9��� �/���<8�R�����?�,8�-������8

"�8 ;58 -�� 23456� R�������
� S��> ��8 FF>75 �8 :��/��
� ���	�
H�����
�
 	 ����
�� ��� > � ����
N�� �������	��N�� �����������>
���/��
��H��������
M����
��
 ����� ����:�19�?���<����O8
:�/8 ;58 �������� 23456� R�������
� S��> ����� FF875 �8 �����
������
 �� ��
���� ���� ���/��
� ���� � �?����� 
�� �� �� 
���
����������8 :��/��
� �� �����? �����/
���� ? ���
 9�?���<������8
R�����?�,8�-������8

"�8 ;;8 -�� 23756$ (������> ��8 ;54>75 �8 T����
N ����� 9��
����<
������	�� � �����=
� ���	�
��8 R�������N ������ ����� H� ���
��1

 ��:�19�?���<����?8
:�/8 ;;8 �������� 23756$ (������> ����� ;54875 �8 !� 
��� �����
9��
�����< ���� ���  
����?�
/� ����
� ��@ �
��8 ����� �� ���/��1
�?������/
�����?����
�9�?���<������8�R�����?�,8�-������8

"�8 ;G8 -�� 23456� R�������
� S��> ��8 FF>75�8 R����
N ��� ���/1
��
��� ���	� H�����
�
 U 	 �����=�
N�� ����������� H�� ����?
����
� ����
� ���=�	� ������?> ���/��
� H� ������
 
�	?����M
N1
����������N�����
?������
�8�T���=�
��
����?8
:�/8 ;G8 �������� 23456� R�������
� S��> ����� FF875 �8 #�
/�1
� ��
�� ������
 �� ��
���� ���� ���/��
�> � ��� 
��� ?  
���1
��� �
� ��������� @ ���� /���
�8 ������� ������8 R���� ?
,8�-������8

���'�/� � 0�1�����2 ��+����,3�45���"	�
;�6�� �	��������������������"��/
;�2���	�2�� <� =;/��<���
��



DUPÉRON, J. – DUPÉRON-LAUDOUENEIX, M. – SAKALA, J. – DE FRAN-

CESCHI, D. (2008): Ulminium diluviale Unger: historique de la décou-
verte et nouvelle étude. – Ann. Paléont. 94, 1–12.

HEDENQUIST, J. W. – HENLEY, R. W. (1985): Hydrothermal eruptions in
the Waiotapu geothermal system, New Zeeland: their origin, associa-
ted breccias and relation to precious metal mineralization. – Econ.
Geol. 80, 1640–1668.

CHÁB, J. – STRÁNÍK, Z. – ELIÁŠ, M. (2007): Geologická mapa České re-
publiky 1 : 500 000. – Čes. geol. služba. Praha.

JAMTVEIT, B. – SVENSEN, H. – PODLACHIKOV, Y. – PLANKE, S. (2004):
Hydrothermal vent complexes associated with sill intrusions in sedi-
mentary basins. In: BREITKREUTZ, C. – PETFORD, N., ed.: Physical
Geology of High-Level Magmatic Systems. – Geol. Soc. Spec. Publ.
234, 233–241.

NÁDASKAY, R. – ULIČNÝ, D. (2014): Genetic stratigraphy of Coniacian
deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous
Basin. – Z. Dt. Ges. Geowiss. 165 (4), 547–575.

NAIRN, I. A. – WIRADIRADJA, S. (1980): Late Quaternary hydrothermal

explosion breccias at Kawerau geothermal field, New Zealand. – Bull.
Volcanol. 43, 1–14.

RAPPRICH, V. – CAJZ, V. – KOŠŤÁK, M. – PÉCSKAY, Z. – ŘÍDKOŠIL, T.
– RAŠKA, P. – RADOŇ, M. (2007): Reconstruction of eroded mono-
genic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character
of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and
subsequent erosional rates estimation. – J. Geosci. 52 (3–4),
169–180.

SILLITOE, R. H. (1985): Ore-related breccias in vulcanoplutonic arcs. –
Econ. Geol. 80, 1467–1514.

TĂMAȘ, C. G. – MILÉSI, J.-P. (2003): Hydrothermal breccia pipe structu-
res – General features and genetic criteria – II. Phreatic breccias. –
Stud. Uni. Babeș-Bolyai, Geol. 48 (1), 55–66.

VALEČKA, J. (1979): Paleogeografie a litofaciální vývoj severozápadní
části české křídové pánve. – Sbor. geol. Věd, Geol. 33, 47–81.

VALEČKA, J. – REJCHRT, M. (1973): Litologie a geneze tzv. flyšoidní fa-
cie coniaku ve východní části Českého středohoří. – Čas. Mineral.
Geol. 18, 379–391.

��� ���'�/� � 0�1�����2 ��+����,3 45����	���6����	��	
�6���������	
�����
����7�����
������8�����9���$	
�:������#��9�	



