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Abstract: Various types of products of mafic monogenetic volca-
nism were observed in the Levín volcanic field within the Perm-
ian post-orogenic Krkonoše Piedmont Basin. Two quarries offer
excellent study materials in the area, where outcrops are mostly
lacking. These quarries are situated on the opposite margins of the

volcanic field. Scoria-flow deposits derived from Strombolian
eruptions occur in the quarry of Hvězda. These are interbedded
with lava flow and deposits of a phreatomagmatic eruption
(base-surge, accretionary lapilli rich fall-out). Agglutinated spat-
ter cone deposits were described in Studenec Quarry. Hawaiian
volcanic activity was followed by subsequent lava flows
emplaced in subaquatic conditions producing pillow-lava struc-
tures and hyaloclastic breccias.

Obecně nízká viskozita a nízké obsahy plynů bazických
magmat způsobují mnohem klidnější erupce než tomu
je u magmat kyselých. Erupce bazických magmat bývají
navíc relativně krátkodobé a vytvářejí častěji drobné –
monogenetické – formy: struskový kužel, aglutinovaný
kužel (spatter cone), maar, tufový kužel. Přes obvykle
značnou jednotvárnost bazického vulkanismu jsme měli
možnost v levínském vulkanickém poli (LVP) dokumen-
tovat celou řadu typů produktů monogenetického bazic-
kého vulkanismu.

LVP je nejvýchodnějším výskytem vulkanitů v převážně
sedimentární výplni podkrkonošské pánve (obr. 1), jejíž
mocnost ve studované oblasti dosahuje až 800 m. Podkrko-
nošská pánev patří k systému extenzních/transtenzních
pánví ve variských internidech, který se vytvořil během
postorogenní fáze variského orogénu v době od westphalu
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Obr. 1. Zjednodušená geologická mapa podkrkonošské pánve s vyznačenými studovanými lokalitami (zjednodušeno podle Táslera a Prouzy 1985). Ter-
ciér: 1 – olivinické čediče; karbon–spodní perm: 2 – bazaltandezity až trachyandezity; 3 – dacity až ryodacity; 4 – souvrství trutnovské, 5 – chotěvické,
6 – prosečenské, 7 – vrchlabské, 8 – semilské, 9 – syřenovské, 10 – kumburské.



nejméně do saxonu, tzn. v období před 310–280 mil. let.
Převládající efuze bazaltických andezitů jsou doprovázeny
intruzemi a občasnými erupcemi.

Permským mafickým vulkanismem v podkrkonošské
pánvi se na konci 80. let zabývala Schovánková (1989),
která rozčlenila vulkanity především geochemicky a pet-
rograficky. Oblast nejvýchodnějších výskytů efuzivních
forem převážně jemnozrnných a drobnozrnných bazaltan-
dezitů s přítomností pyroklastického materiálu zařadila
do jednoho komplexu a sjednotila pojmem „levínská sku-
pina“. Vzhledem k tomu, že termín „skupina“ má význam
stratigrafický, rozhodli jsme se pro vulkanity oblasti Le-
vína použít obecnější pojem – levínské vulkanické pole
(LVP), který také lépe vystihuje monogenetický charak-
ter vulkanismu než provizorně zavedený pojem levínský
vulkanický komplex (např. Rapprich 2008). Bazické vul-
kanity z okolí Levína, dříve označované jako melafyry,
studovala jako první v rámci své diplomové práce Poni-
kelská (1982). Prouza a Tásler (in Pešek et al. 2001) strati-
graficky zařadili vulkanické horniny LVP na rozhraní
vrchlabského a prosečenského souvrství. Geochemii pod-
krkonošských melafyrů nově přehodnotili Ulrych et al.
(2002). První poznatky o přítomnosti produktů strombol-
ských a freatomagmatických erupcí v LVP publikoval
Rapprich (2008).

Nedostatek přirozených výchozů v LVP omezuje vulka-
nologické studie na dvě lokality: činný lom Studenec
(v. okraj obce Studenec) a opuštěný Hvězdův lom (j. od
obce Karlov), které tvoří severovýchodní a západní okraj
LVP.

Charakteristika vulkanických uloženin
levínského vulkanického pole

Rapprich (2008) v hrubých rysech rozlišil tři hlavní jednot-
ky v Hvězdově lomu: lávový proud, uloženiny freatomag-
matické erupce (base surge, napadávky s akrečními lapilli)
a uloženiny struskových pyroklastických proudů. Výzku-
my vedené v roce 2008 byly zaměřeny na zpřesnění popisů
a genetických interpretací těchto uloženin a jejich srovnání
s dalšími odkryvy v rámci LVP.

Při bázi lomové stěny v podloží lávového proudu byla
nově zjištěna další sekvence pyroklastických uloženin
(ca 2,5–3 m mocná), kterou tvoří šest makroskopicky odli-
šitelných poloh:
1.na bázi poloha s převahou základní hmoty bohaté slídou

a s fragmenty strusky od 0,5 do 5 cm;
2.drobná čočka s podpůrnou strukturou základní hmoty s hoj-

ně zastoupenými jemnými fragmenty strusky (1–5 mm);
3.poloha s podpůrnou strukturou základní hmoty, ojedině-

le se slídou a struskovými fragmenty (2–10 mm) koncen-
trovanými v plochých čočkách;

4.poloha s náznaky jemného zvrstvení s horizonty oboha-
cenými rozloženými a karbonatizovanými fragmenty
bez znaků krystalinity (primárně pravděpodobně sklo),
jež jsou normálně i inverzně zvrstveny; svrchní část této
polohy obsahuje ostrohranné úlomky klastů sedimentů
(obr. 2);
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Obr. 2. Makrovzorek ze spodní sekvence pyroklastik Hvězdova lomu: po-
loha 4 (viz text) – náznaky normálního inverzního zvrstvení s horizonty
obohacenými fragmenty rozloženého skla.

Obr. 3. Makrovzorek ze spodní sekvence pyroklastik Hvězdova lomu: po-
loha 6 (viz text) – nejsvrchnější poloha, na bázi vzorku je patrná hrubší
poloha s převahou litických fragmentů, která se směrem vzhůru zjemňuje,
ve svrchní části jsou patrné akreční lapilli.

Obr. 4. Hornina svrchního pyroklastického proudu s útržky alterovaného
skla, vezikulovaného a fragmentovaného při strombolském typu erupce.



5.masivní poloha s jemnější základní hmotou, ojedinělými
litiky bez sklovitých fragmentů;

6.sekvenci zakončuje masivní poloha s převažující základ-
ní hmotou, s množstvím fragmentů strusky a alterované-
ho skla, ve svrchní i spodní části s litiky velikosti až
25 cm (jemně vezikulovaná láva, kvarcit, karbonatizova-
ná struskovitá láva, pískovec); nejsvrchnější část těsně
pod lávovým proudem tvoří tuf s normálním zvrstvením
na bázi se subangulárními až angulárními litickými frag-
menty nahoře s polohou akrečních lapilli a slabě veziku-
lárními lávovými bombami (obr. 3).
Svrchní pyroklastická poloha má v podloží uloženiny

freatomagmatické erupce, které vyplňují trhliny a nerovný
povrch lávového proudu. Tvoří je jemně zrnitý tuf se slídou
a s akrečními lapilli, které jsou nejvíce koncentrovány
v hlubokých trhlinách. Nad touto polohou se vyskytují hru-
bě zvrstvené polohy (4–5) s převahou hrubší základní hmo-
ty a množstvím angulárních litických fragmentů, vulkanic-
kých bomb a fragmentů alterovaného skla (dosahujících
velikosti až 15 cm; obr. 4).

V lomu Studenec a jeho nejbližším okolí převládají facie
koherentních lávových proudů a ložních intruzí. Nově do-
kumentovány byly horniny jejich doprovodných erupcí.
V jižní části lomu Studenec byly zjištěny uloženiny agluti-
novaného kužele (nebo kuželů vytvořených puklinovou
erupcí). Jsou zde odkryty horniny červenohnědé barvy slo-
žené převážně ze spečených plastických útržků lávy.
V mikroskopu je patrná struska s oxyhydráty Fe s drobněj-
šími vezikulami, místy koalescentními. V útržcích lávy
jsou patrné hojně glomerokrystalované shluky plagioklasů
(obr. 5). V hornině se vzácně vyskytují litické fragmenty a
sedimentární příměs. Horniny tohoto charakteru vycházejí
na povrch i na bázi v sz. části lomu.

Další zřetelnou facií v lomu Studenec je lávový proud
s polštářovými texturami různých velikostí a tvarů. Smě-
rem do nadloží jsou v sv. části lomu nad kulovitými útvary
se zchlazeným okrajem patrné i laloky lávy o velikosti
až 2,5 m. Okraje polštářů tvoří zelená jílová hmota, která
nahrazuje primární sklo. Mají tloušťku až několik centi-
metrů. Mezi jednotlivými polštáři a laloky jsou patrné hya-
loklastitové brekcie s angulárními úlomky zelené barvy

(obr. 6). Kulovitá i lalokovitá láva má místy patrné radiálně
uspořádané trhliny, jež jsou stejně jako hyaloklastitové
brekcie pozůstatkem rychlého ochlazování magmatu ve
vodním prostředí.

Polohy polštářových láv jsou doprovázeny řadou druhot-
ných minerálů. Zejména v prostorech mezi hyaloklastity se
vyskytují křemičitany, dále kalcit, zeolity a chlority. Dru-
hotné výplně mohou mít také četné vezikuly při okrajích
polštářových láv nebo ve sledu kompaktnějších láv.

V blízkosti facie polštářových láv v s. části lomu byla od-
kryta subhorizontálně uložená vulkanoklastika v mocnosti
3–4 m. Tyto horniny s inverzní i normální gradací se zjem-
ňují směrem do nadloží. Obsahují hojný křemen, útržky
strusky, strusky částečně palagonitizované, fragmenty vul-
kanitů a vulkanoklastik.

V nadloží této polohy je poloha bazaltandezitické ložní
žíly s další nadložní vulkanoklastickou polohou (v nej-
svrchnější části lomu). Tyto svrchní pyroklastické uloženi-
ny červenohnědé barvy jsou vcelku nevytříděné, místy
s náznaky vrstevnatosti a s normálním zvrstvením, s četný-
mi karbonatizovanými vulkanickými bombami různých
velikostí (max. 30 cm) a se základní hmotou bohatou na
fragmenty bazického alterovaného skla.
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Obr. 6. Hyaloklastitová brekcie z báze sv. části lomu Studenec. Foto autoři.

Obr. 5. Vzorek aglutinované lávy z lomu Studenec, v detailu mikrofotografie – hustě vezikulovaná struska a útržky lávy se shluky krystalů.



Závěr

V Hvězdově lomu se střídají lávové proudy se sekvencemi
pyroklastických proudů strombolských erupcí, jež jsou do-
provázeny uloženinami freatomagmatických erupcí.

V lomu Studenec převládají sekvence efuzí, přičemž fa-
cie polštářových láv se sklovitými okraji a hyaloklastity
zřetelně dokazují vmístění lávy do jezera.

Červenohnědé horniny oxidované strusky s útržky láv
z j. části lomu Studenec byly identifikovány jako část aglu-
tinovaného kužele. Ten byl produktem lávové fontány,
vznikající při erupcích havajského typu.

Nejsvrchnější polohy v s. částech lomu nad lávovými po-
lohami jsou patrně pyroklastické proudy s četnými altero-
vanými fragmenty bazického skla, sedimentární příměsí a
příměsí karbonatizovaných bomb strombolské erupce.

Dokumentovaná část levínského komplexu byla vytvo-
řena efuzemi a erupcemi bazického monogenetického vul-
kanismu. Jejich časová posloupnost v rámci celého kom-
plexu není zatím stanovena. Jedno z center erupcí bylo
nalezeno na sv. okraji LVP v lomu Studenec. Pravděpo-
dobně na trhlině vystupovalo bazické magma produkující
lávové fontány a vytvářející nevysoké aglutinované kužely
(tzv. spatter cones). Tyto drobné útvary v prostředí aluviál-

ní plošiny mohly vytvořit překážku intermitentních perm-
ských toků a tak i za poměrně krátkou dobu přispět k vy-
tvoření jezera. Následující lávy – ze stejného nebo dalšího
nedalekého přívodu – se vylévaly do mělkého jezera. Po-
zdější strombolská aktivita měla pravděpodobně své cen-
trum již mimo námi studovanou lokalitu.

Výzkum vulkanosedimentárního komplexu centrální části podkr-
konošské pánve je financován projektem VaV– SP/2e6/97/08.
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Abstract: Correlation of well and geophysical data provides the
framework for 3D modelling of subsurface deposits. Outcropping
deposits and structures covered by Quaternary could be as well
successfully detected and relations between them revealed.
Pre-sedimentary relief of Cretaceous deposits in the NE-part of

Mnichovo Hradiště Basin; digital elevation model of Permo-Car-
boniferous top envelope of the western part of Krkonoše
Piedmont Basin; and Lužice Fault zone with deformed Prosečné
Formation acquired by kriging are presented in this paper. Com-
bination of borehole geophysics and outcrop data supported con-
struction of 100 m × 100 m grid resolution model of top
Permo-Carboniferous envelope. Therefore, the upthrow on Lu-
žice fault was evaluated (≥ 320–370 m), pre- to synsedimentary
relief of Jizera palaeovalley in depths from –250 m to –300 m
above sea level was revealed and probable Permo-Carboniferous
formation boundaries were assessed based on the model.

Klíčovým nástrojem pro rekonstrukci průběhu podpovr-
chových uloženin je 3D modelování na základě korelace
vrtných a geofyzikálních dat. V kombinaci s digitálním
modelem reliéfu a omezením vycházejících uloženin zá-
roveň lze 3D modely využít při konstrukci geologických
map. V rámci aktivity Prostorové modelování geologic-
ké stavby v pánevních oblastech projektu Výzkumného
centra, která je soustředěna na stavbu podloží české kří-
dové pánve, tvoří podstatnou součást rekonstrukce mo-
delování svrchního omezení permokarbonu. Model stro-
pu permokarbonu nejenom vykresluje presedimentární
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