
obsah SiO2, ve srovnání s horninou z Matčiny hory, lze
její příslušnost ke kambrickým vulkanitům s vysokou
pravděpodobností odmítnout. Stejně tak příslušnost k or-
dovickým vulkanitům, ač ji nelze vyloučit, se na základě
obsahů stopových prvků jeví jako málo pravděpodobná.
Nejlepší shodu nalézáme při porovnání s bazaltoidy silur-
skými. K definitivnímu přiřazení by však bylo třeba údajů
geochronologických, které ovšem vzhledem k vysokému
stupni postmagmatické přeměny horniny bude obtížné
získat.

Poděkování. Děkujeme prof. F. Fediukovi za diskusi o klasifikaci
žilné horniny, České geologické službě za poskytnutí údajů o vul-
kanitech Barrandienu z geochemické databáze pro regionální
srovnání a O. Gottsteinovi za materiály k historii mlynářského
rodu Sýkorů. Studie byla podpořena výzkumným záměrem
AV0Z30130516.

Literatura

BOŘICKÝ, E. (1881): Petrologická studia porfýrových hornin v Čechách.
Díl I. Porfýry a porfyrity křemenné. – Arch. přírodověd. Výzk. Čech,
nová Ř., 1880, IV. díl, 4,  94–97.

FEDIUK, F. – FEDIUKOVÁ, E. (1989): Složený intruzivní peň od Kožlan na
Kralovicku. – Acta Univ. Carol., Geol., 1988, 4, 437–479.

FEDIUK, F. – FEDIUKOVÁ, E. (1996): Příspěvek k petrografii a mineralogii
hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intru-

zívního shluku u Mladotic, západní Čechy. – Erica, 1996, 6, 3–19.
KRUPIČKA, M. (2005): Poklady a pověsti. – Měsíčník Zbirožsko, 3,

10–13. Městský úřad. Zbiroh.
LANG, M. (2007): Za zlatým andělem v Matčině hoře. – Vítaný host,

Čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje. Plzeň.
LE MAITRE, R. W. – STRECKEISEN, A. – ZANETTIN, B. – LE BAS, M. J. –

BONIN, B. – BATEMAN, P. – BELLIENI, G. – DUDEK, A. – EFREMOVA,
S. – KELLER, J. – LAMEYRE, J. – SABINE, P. A. – SCHMID, R. – SOER-

SEN, H. – WOOLEY, A. R. (2002): Igneous rocks: A classification and
glossary of terms, Recommendations of the International Union of
Geological Sciences, Subcommission of the Systematics of Igneous
Rocks. – Cambridge Univ. Press. 252 str.

PATOČKA, F. – VLAŠÍMSKÝ, P. – BLECHOVÁ, K. (1993): Geochemistry of
early Paleozoic volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif,
Czech Republic): implications for paleotectonic reconstructions. – Jb.
Geol. Bundesanst., 136 (4), 873–896.

SLAVÍK, F. (1900): Slídnatý diabas z Přísednice a Drahoňova Újezda u Zbi-
roha. – Rozpr. Čes. Akad. Vědy Slovesn. Umění, Tř. II, 9, 30, 1–9.

SLAVÍK, F. (1901): Glimmerdiabas von Přísednice und Drahoňův Újezd
bei Zbiroh (Résumé des böhmischen Textes.) – Bull. Int. Acad. Sci.
(Prague), 86–91.

SLAVÍK, F. (1917): Vulkanismus v Barrandienu. I. část. – Čas. Mus. Král.
Čes., Odd. přírodověd., 91, 1–35.

ULRYCH, J. – CIMBÁLNIKOVÁ, A. – FIALA, J. (1976): Petrology of the
Petrovice melagabro. Petrologie petrovického melagabra. – Rozpr.
Čes. Akad. Věd, 89, 1–58.

VOKÁČ, V. (1940): O rodu Sýkorově, nejstarším mlynářském rodě na na-
šem okrese. – Žďár, List národního souručenství, ročník 39, číslo
50–51 ze dne 20. prosince 1940. Rokycany.

WALDHAUSROVÁ, J. (1971): The chemistry of the Cambrian volcanics in
the Barrandian area. – Krystalinikum, 8, 45–75.

VARIOLIT VE VRTU Np-1 NEPASICE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Variolite in the borehole Np-1 Nepasice in Eastern Bohemia

FERRY FEDIUK

Geohelp, Na Petřinách 1897, 162 00 Praha 6

(13-24 Hradec Králové)

Key words: volcanics, variolitic structure, spilite, Proterozoic,
Bohemian Massif, deep borehole

Abstract: An over 2 km deep structural borehole penetrating in
Eastern Bohemia the sedimentary cover of Upper Cretaceous,
Lower Carboniferous and Devonian continued in the lenghth of
almost 1200 m through a slightly metamorphosed volcanosed-
imentary sequence the age of which remained uncertain. During
the revision of bore-cores, variolites have been found within the
volcanic (spilitic) sectors of it. On the actual surface of the Czech
Republic, such texture is known exclusively from Neoproterozoic
of Bohemian Massif. This finding supports opinions, that the
pre-Devonian part of the borehole profile represents the analogy

of the Central Bohemian (Barrandian) type Neoproterozoic, af-
fected by a pre-Variscan tectonometamorphic event.

Vrtná prozkoumanost České republiky z dob extenzivního
geologického průzkumu a výzkumu měla co do počtu vrtů i
jejich hloubky rozsah, jaký nám záviděl celý geologický
svět. V celkové odvrtané metráži jsme v tomto směru patři-
li mezi „nejprovrtanější“ státy v celosvětovém měřítku.
Přesvědčivě o tom vypovídá přehled, který sestavili a pub-
likovali SUK, ĎURICA et al. (1991). Jejich seznam registruje
kromě mnoha vrtů o hloubce přes 500 m i více než šest set
vrtů hlubších než jeden kilometr. Rekordní vrtné hloubky
u nás dosáhl vrt Jablůnka-1 u Vsetína – 6506 m – a byly při-
praveny projekty na vrty ještě hlubší, jejichž realizace se
však již neuskutečnila.

Není pochyb o tom, že těmito hlubokými vrty se podstat-
ně zkvalitnily znalosti o geologii naší republiky. Ale stejně
tak platí, že k využití plného informačního potenciálu,
který je v materiálech těchto vrtů ukryt, bohužel zdaleka
nedošlo. Platí to i o 2156 m hlubokém vrtu Np-1, který byl
v letech 1971 až 1972 odvrtán hluboko do podloží výcho-
dočeské křídy 10 km v. od Hradce Králové. Jeho výsledky
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byly sice zhodnoceny velice zevrubnou zprávou (HOLUB et
al. 1989), ale přesto tu určité mezery zůstaly. Naštěstí je lze
na základě dochovaných skartačních materiálů aspoň díl-
čím způsobem zacelit.

Vrt Np-l u obce Nepasice zaujímá mezi našimi struktur-
ními vrty zvláštní postavení. Je to dáno nejen jeho hloub-
kou, která v době dokončení vrtu v r. 1972 byla českoslo-
venským rekordem, ale především mimořádností jeho
geologických zjištění. Pod půlkilometrovým překryvem
svrchní křídy se zde neobjevuje ani terigenní permokar-
bon, ani granitoidy či středně až silně přeměněné metamor-
fity, ale 430 m mocný sedimentární komplex, v jehož spod-
ní části GALLE (1976), CHLUPÁČ a ZIKMUNDOVÁ (1976) a
ZUKALOVÁ (1976) faunisticky jednoznačně doložili svrchní
devon přecházející ve své většinové svrchní sekvenci do
spodního karbonu v kulmské facii (obr. 1). Věrohodnou
podobu tak dostala představa opírající se o předchozí po-
znatky z Ještědska a vrtu u Třebechovic pod Orebem
o mořském průlivu mezi labským břidličným pohořím a
Moravou, s otevřenou interpretační možností existence
bočního zálivu směřujícího do oblasti hlinecké zóny.

Pod devonem vrt od hloubky 962 m pokračoval až do své
konečné metráže 2156, tedy skoro 1200 m, ve slabě přemě-
něné vulkanosedimentární sérii, kterou CHLUPÁČ a ZIKMUN-

DOVÁ (1976) zařadili s otazníkem k proterozoiku a SUK a ĎU-

RICA et al. (1991) ke krystaliniku. Na geologickém stáří této
části vrtu se nedokázal shodnout ani autorský kolektiv závě-
rečné zprávy HOLUBA et al. (1989), v níž zejména mikropa-
leontologové (DRÁBEK, KONZALOVÁ, FATKA) se značnou dáv-
kou nejistot připouštěli i stáří staropaleozoické. Takové
interpretaci nahrávaly i petrografické korelace, v nichž
BARTH srovnával vulkanity problematického souvrství se
šternbersko-hornobenešovským devonem či s vrbenskými
vrstvami Hrubého Jeseníku a KUKAL s ordovickými diabaso-
vými horninami Barrandienu (oba in HOLUB et al. 1989).
O petrografickou argumentaci, ovšem se zcela odlišnými
závěry pro statigrafické zařazení, se opírá i následující text.

Charakteristika variolitu

V souvrství pod 961,9 m se spolu s výrazně převládajícími
fylitickými břidlicemi, metaprachovci a metadrobami ob-
jevují tři sektory, v nichž souvisle nebo se značnou převa-
hou vystupují vulkanické horniny (viz obr. 1). Horní a
střední poloha je tvořena bazickými horninami bazaltoidní
povahy, v nejspodnější poloze pak vystupují vulkanity ky-
selé až intermediární, ryolitové, ryodacitové až andezitové
povahy, přeměněné v porfyroidy a sericitické břidlice
(WALDHAUSROVÁ in HOLUB et al. 1989); mezi analogy, s ni-
miž je citovaná autorka srovnává, by patrně neměly chybět
porfyroidy od Lukavic a Vítanova.

Vulkanity všech tří poloh jsou postiženy přeměnami
stupně anchimetamorfózy až chloritové zóny facie zele-
ných břidlic. Přesto se však v nejvyšší části střední vulka-
nické polohy podařilo zastihnout reliktní facii, která pozor-
nosti zpracovatelů závěrečné zprávy a dokumentátorů
unikla, pro petrografickou korelaci je však mimořádně dů-
ležitá. Vyznačuje se totiž variolitickou texturou.

Pro českou petrografii objevil variolity spolu s polštářo-
vými lávami, textury dříve u nás neznámé, SLAVÍK (1909)
v barrandienském proterozoiku. Po něm se těmito pozoru-
hodnými a poměrně vzácně se vyskytujícími horninami
podrobně zabýval FIALA (1966, 1967), který jejich lokality
v proterozoiku západních a středních Čech rozšířil a po-
drobně prostudoval.

Termín variolit (variola = neštovice), zavedený již v ro-
ce 1648 (!), je označení pro horninu s drobnými, relativně
světlými převážně plagioklasovými sférolity velikosti
hrášku, hojně rozesetými v tmavším jemnozrnném až ce-
listvém základu vulkanitu obvykle bazaltového složení.
Vznik takové textury souvisí s prudkým ochlazením a
prakticky se nevyskytuje jinde než v submarinních výle-
vech, především v jejich okrajových partiích. Aniž bychom
zabíhali do teoretických podrobností, spokojme se s kon-
statováním, že v Českém masivu jsou variolity typomorf-
ním znakem výlučně barrandienských spilitů. Jestliže se
objevily i ve spilitickém metabazaltu vrtu Np-1, lze tuto
skutečnost brát jako významnou podporu názoru, že vulka-
nosedimentární série spodní části tohoto vrtu je analogem
barrandienského proterozoika. I když petrografické analo-
gie jsou obecně pro geochronologické zařazování hornin
relativně nepříliš silným argumentem, je třeba výše uvede-
nému názoru přičíst věrohodnost minimálně do té doby,
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Obr. 1. Zjednodušený profil vrtu Np-1. Hustší šikmou šrafou jsou znázor-
něny úseky souvislých nebo převládajících vulkanitů v proterozoiku.



dokud nebudou u nás zjištěny variolity i v jiných než prote-
rozoických formacích.

Nepasický variolit se objevuje, přerušován kluznými zó-
nami, v mocnosti necelého jednoho metru těsně nad metráží
1300 m. Jeho makroskopický vzhled zachycuje obr. 2. V mi-
nerálním složení se kromě velmi kyselého plagioklasu
uplatňuje aktinolit, chlorit, epidot, kalcit a leukoxen. Horni-
na byla chemicky analyzována (závěrečná zpráva HOLUBA et
al. 1989 žádnou chemickou analýzu bazického vulkanitu ne-
obsahuje) v laboratoři Přírodovědecké fakulty UK s výsled-
ky, které jsou uvedeny v tabulce 1. Vyplývá z ní, že jde
o horninu do značné míry karbonatizovanou. Pomineme-li
relativně vysoký obsah těkavin, vyplyne z dosazení do pet-
rochemických diagramů pro horninu normální bazaltový,
subalkalický, alkalicko-vápenatý a nízkodraselný chemis-
mus, jaký je v barrandienských spilitech běžný.

Závěr

Vrt Np-1 zastihl tři statigrafické jednotky, a to svrchno-
křídovou, kulmsko-devonskou a pro třetí je na základě

přítomnosti charakteristického vulkanitu – spilitového va-
riolitu – proklamováno neoproterozoické stáří. Zatímco
sedimentace v rámci kulmsko-devonské jednotky probí-
hala bez přerušení, zeje mezi křídou a kulmem hiát o roz-
pětí 250 milionu let a mezi devonem a neoproterozoikem
časová prodleva zhruba 170 milionů let. Do předkulmské-
ho hiátu lze vmístit chladnou variskou tektogenezi, do
předdevonského hiátu spadají události provázené slabou
regionální metamorfózou.
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Obr. 2. Vrtné jádro metabazaltu s variolitickou strukturou z vrtu Np-1,
hloubka 1303,8 m. Mírně zmenšeno.

Tabulka 1. Silikátová analýza variolitického metabazaltu z vrtu
Np-1, hl. 1303,8 m (hmotnostní procenta)

SiO2 44,80

TiO2 1,26

Al2O3 12,17

Cr2O3 0,012

Fe2O3 7,72

FeO 5,74

MnO 0,031

MgO 5,99

CaO 13,18

Na2O 3,03

K2O 0,29

P2O5 0,12

CO2 5,74

H2O
+ 2,91

H2O
– 0,19

celkem 100,183




