
Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství,
získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
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Abstract: The volcaniclastic deposits exposed by tunnel-con-
struction on the D8 highway (in its highest segment crossing the
České středohoří Mts.) display variety of fragmentation and sedi-
mentation processes. The tephritic volcaniclastic deposits of the
Děčín Fm. were exposed in facies that have not been observed be-
fore. The sedimentation starts with proximal deposits of
phreatomagmatic activity overlain by tephritic lava flow. Two
units of lahar deposits capped by fine-grained epiclastics cover
the pyroclastic deposits and lava. The uppermost part of the ex-
posed sediments consists of resedimented pyroclastic deposits al-
ternating with distal phreatostrombolian fall-out deposits and
proximal maar-volcano pyroclastic deposits.

Ačkoliv stavba dálnice D8, procházející Chráněnou krajin-
nou oblastí České středohoří, neznamená přínos pro místní
přírodu, přispívají stavební práce na této komunikační tep-
ně značnou měrou ke studiu hornin a stylu aktivity vulka-
nického komplexu Českého středohoří (CSVC). V roce
2005 byla u Úžína na Ústecku při stavbě dálnice odkryta
sekvence dokládající existenci bazanitových láv štrbické-
ho souvrství v nadloží sedimentární výplně mostecké pán-
ve (Cajz et al. 2009), nyní jsou obnažována vulkanoklasti-
ka umožňující detailní studium stylů vulkanické aktivity
souvrství děčínského (Kycl et al. 2009).

Stavba dálnice D8 v úseku Lovosice–Řehlovice je posled-
ní dosud nedobudovanou částí tahu Praha–státní hranice
ČR/SRN, který dále pokračuje do Drážďan (A17). Úsek
0805 začíná u Lovosic na mimoúrovňové křižovatce se sil-

nicí I/15, kde navazuje na stavbu 0804 a končí u Řehlovic,
kde navazuje na stavbu 0806. Celková délka budovaného
úseku je 16,412 km, jeho součástí jsou tři mimoúrovňové
křižovatky (Lovosice, Bílinka a Řehlovice), dva tunely
(Prackovice a Radejčín) a 16 dálničních mostů.

Tento příspěvek je zaměřený na popis a vulkanologickou
interpretaci sledu vulkanoklastických hornin, které byly
obnažené v prvních fázích budování tunelu Radejčín v cen-
trální části CSVC. Staveniště části stavby F – tunely Radej-
čín se nachází v trase dálnice D8 na km 58,500–59,550.
Nadmořská výška dané oblasti je ca 360–370 m. Tunel
Radejčín je dálniční tunel se dvěma jednosměrnými tune-
lovými troubami. Portálové a připortálové úseky jsou bu-
dovány jako hloubené, střední části tunelových trub jsou
ražené. Osová vzdálenost tunelů je 27,5 m. Nejvyšší výška
nadloží nad tunelovými troubami je 28,0 m. Tunel je reali-
zován v nezastavěném území, pod polem a nelesní zelení.

Ražba a hloubení tunelu u Radejčína odkryly sekvenci
vulkanoklastických hornin děčínského souvrství (sensu
Cajz 2000 – obr. 1). Toto souvrství je charakterizováno
jako komplex se střídající se efuzivní a explozivní aktivi-
tou bezolivinických bazaltoidů (tefrity, trachybazalty až
bazaltické trachyandezity) – má tedy stratovulkanický styl
stavby. Bez jednoznačných důkazů byl zatím na základě
indicií předpokládán centrální vulkán s množstvím parazi-
tických přívodních drah, i ve značně periferních oblastech.
Centrální přívodní dráha tohoto značně erodovaného slo-
ženého vulkánu byla předběžně odhadována v centrální
části Českého středohoří, mezi Ústím a Děčínem. Tunel
Radejčín je situován v jedné z erozních trosek děčínského
souvrství, v partii vzdálené asi 15 km jihozápadně od před-
pokládaného centra. V místě stavby severního portálu tu-
nelu u Radejčína je možné rozdělit celou odkrytou sekven-
ci na čtyři jednotky, které pro přehlednost v textu a
obrázcích značíme RA až RD.

RA – Při bázi vystupují špatně vytříděná vulkanoklastika
s hojnými ostrohrannými úlomky bezolivinického bazal-
toidu. Přes špatné vytřídění mají vulkanoklastika podpůr-
nou strukturu zrn. Celá sekvence je uložená pod úhlem
ca 30° k JV (obr. 2). Objevují se vrstvy o zrnitosti odpoví-
dající pískovci s diagonálním zvrstvením – struktury cha-
rakteristické pro uloženiny pyroklastických přívalů (base
surge). Dále polohy, ve kterých jsou pod většími klasty zře-
telné dopadové stopy (bomb sag – obr. 3) a polohy výrazně
hrubozrnné s převahou úlomků o velikosti 3–5 cm.

RB – Pyroklastika RA jsou překryta lávovým proudem
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šedočerného tefritu (obr. 2) s hojnými makroskopicky dob-
ře patrnými vyrostlicemi tmavé slídy. Ve svrchní části se
objevují silně vezikulované až struskovité facie a láva je
brekciovaná (svrchní aa-brekcie). Ve výbruse jsou vedle

vyrostlic klinopyroxenu a tmavých slíd
patrné pseudomorfózy po amfibolech
a části tmavých slíd. Tyto pseudomor-
fózy jsou lemovány vezikulami
(obr. 4). Rozpad vodnatých minerálů
a uvolnění volatilních složek souvisí
s poklesem tlaku za vysoké teploty (vý-
stup magmatu k povrchu). Vezikuly
jsou vyplněny zeolity a pozdními tma-
vými slídami. Základní hmotu tvoří
klinopyroxen, Ti-magnetit, plagioklas,
nefelin a drobné zelené chloritové
pseudomorfózy po neznámém minerá-
lu. Tefritová láva tvoří počvu tunelu,
který je z převážné části ražen v další
sekvenci vulkanoklastických hornin.

RC – Nadloží tefritové lávy je odkrý-
váno v ražené části tunelu. Dokumenta-
ce vulkanoklastik odkrytých v čelbě ra-
ženého tunelu je značně omezená
rychlým postupem razících prací. V tu-
nelu jsou odkrývány chaotické nevytří-
děné akumulace vulkanoklastických
hornin s podpůrnou strukturou matrixu.
Celou akumulaci tvoří dvě jednotky
oddělené asi 10 cm mocnou polohou
jemnozrnného vytříděného materiálu
(písčitá až prachovitá frakce) hnědavé
barvy. Tato poloha má ostrou, rovnou
bázi, ale strop je zdeformovaný, při-
čemž dochází k redukci mocnosti až na
25 % (obr. 5). Charakter této polohy
odpovídá rozmývání v závěrečné – vo-
dou přesycené – fázi sedimentace laha-
ru. Výrazně zvlněný kontakt s nadlož-
ním laharem je způsoben zabořováním
se těžkého materiálu do ještě nezpevně-
ného a vodou nasyceného sedimentu
(load-cast). To odpovídá sedimentaci
obou laharů krátce po sobě. V obou la-
harech výrazně převládá matrix, bloky
jsou nehojné, ale dosahují rozměrů až
30 cm, ojediněle 50 cm. V základní
hmotě (obr. 6) se objevují úlomky růz-
ných jemnozrnných bazaltoidů, vezi-
kulované fragmenty (struska strombol-
ských erupcí) a úlomky skla. Posledně
jmenované jsou produktem rozpadu
lávy na kontaktu s vodou (hyaloklasté-
zy). Struskové fragmenty dokládají
strombolskou aktivitu vulkánu, z jehož
produktů byl lahar derivován, hyalo-
klastické úlomky pak kontakt lávy
s vodou při vulkanické aktivitě krátce
před vznikem laharu. Geometrie laharů

a především jejich bází je značně proměnlivá, patrně v dů-
sledku morfologie paleoreliéfu. Lahary pravděpodobně
vyplňovaly lokální deprese a koryta v relativně plochém
reliéfu.
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Obr. 1. Geologická mapka centrální části Českého středohoří v oblasti mezi obcemi Dolní Zálezly,
Prackovice nad Labem a Žim (podle Šebesty et al. 1997 a Kycla et al. 2003).

Obr. 2. Relativně strmě ukloněná zvrstvená pyroklastika RA překytá tefritovou lávou RB. Foto
V. Rapprich.

Obr. 3. Dopadová stopa (bomb sag) v pyroklastikách RA. Foto V. Žáček.



RD – Uloženiny laharů jsou překryté sekvencí vytřídě-
ných jemnozrnných až středně zrnitých vulkanoklastik.
V přímém nadloží laharů jsou to dobře vytříděná vulkano-
klastika s mocností asi 1 m a podobným složením klastů,
jaké bylo zjištěno v laharech. Tuto část interpretujeme jako
epiklastika a redeponovaná pyroklastika derivovaná z cen-
trálního vulkánu a ukládaná na plošině při jeho úpatí. Na
epiklastických sedimentech leží asi 50 cm poloha jemno-
zrnných dobře vytříděných pyroklastik s podpůrnou struk-
turou zrn, s úlomky nevezikulovaného bazického skla
a drobnými lupínky flogopitu (obr. 7). Charakter napa-
dávky odpovídá distálním uloženinám freatostrombolské
erupce tefritového magmatu. Celou sekvenci uzavírá asi
2 m mocný soubor vrstev se střídáním jemnozrnných a
středně zrnitých pyroklastik s podpůrnou strukturou zrn.
Výrazně hrubší zrnitost oproti předchozí poloze svědčí
o bližším zdroji, nízký stupeň vezikulovanosti fragmentů
pak o freatomagmatické erupci. Celý sled je tedy opět
uzavřen pyroklastiky maarové erupce.

Diskuse

• Relativně vysoký úhel uložení pyroklastik (RA), přítom-
nost větších bomb uložených balistickým transportem,
který je doložen přítomností dopadových struktur (bomb
sag – např. McPhie et al. 1993), a hrubozrnných poloh
(s fragmenty nad 5 cm) ukazují na velmi proximální fa-
cie uloženin freatomagmatické erupce. S největší prav-
děpodobností se jedná o vnější okraj tufového prstence
lemujícího maarový kráter. Bohužel nebylo možné asy-
metrické dopadové stopy přesně orientovat a tak přesná
lokalizace maarového vulkánu není možná.

• Podobně je také lávový proud (RB) produktem lokální
přívodní dráhy, avšak mnohem méně explozivního vul-
kánu, velmi pravděpodobně struskový kužel s lávovou
produkcí. Tefritové lávy dnes pokrývají hřbet, jímž ra-
dejčínský tunel prochází, a také vrcholové partie v blíz-
kém okolí (k. 365 Výsluní nebo též Doerellova vyhlídka,
k. 368 Smrčník). Na základě zhodnocení detailního
geologického mapování se jako vhodný kandidát toho-
to monogenetického vulkánu jeví Starý vrch (k. 395,
dříve Alter Berg) se starým lomem v kompaktní facii pří-
vodní dráhy, v blízkém jz. sousedství portálu (obr. 1).

• Tvorba laharů (RC) vyžaduje výraznou topografii a dosta-
tečný sklon svahu pro generování gravitačního proudu
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Obr. 4. Mikrofotografie tefritu RB. Pseudomorfóza (patrně po flogopitu,
nelze vyloučit amfibol) je lemována vezikulami vytvořenými dekompres-
ním rozpadem OH-minerálu. Vezikuly jsou vyplněné zeolity, lokálně se
objevují pozdní slídy. Foto V. Rapprich.

Obr. 5. Čelba tunelu u Radečína. Kalota jižní tunelové trouby, staničení 150,76 tm (km 59,211). Dvě jednotky laharů (RC) oddělené jemnozrnnou polo-
hou rozmyvu. Foto J. Suchý.



(např. Vallance 2000). Z toho můžeme soudit, že lahary
vznikaly na svahu nějakého výraznějšího vulkanického
kužele (stratovulkán), patrně centrálního vulkánu děčín-
ského souvrství. Zrnitost laharů odpovídá ukládání na
plošině při úpatí vulkánu ve vzdálenosti od vulkánu
v řádu přibližně prvních kilometrů (ve větší vzdálenosti
by již lahary postrádaly bloky nad 20 cm). Na základě
přítomnosti hyaloklastik v základní hmotě laharu by-
chom mohli předpokládat, že hyaloklastéza na svahu
vulkánu mohla být spouštěcím mechanismem laharu.
Jiné indicie pro tuto hypotézu nebyly zjištěny, proto by
se v tomto okamžiku jednalo o pouhou spekulaci.

• Sedimentace jemnozrnných epiklastik a redeponova-
ných pyroklastik byla završena napadávkou silné erupce
centrálního vulkánu a celá sekvence RD je ukončena ak-
tivitou blízkého freatomagmatického monogenetického
vulkánu – maaru.

Závěr

Celá sekvence vulkanických hornin odkrytých u Radejčína
odpovídá existenci pole monogenetických vulkánů v před-
polí centrálního vulkánu děčínského souvrství. Zde, na pe-
riferii většího vulkánu, se střídalo ukládání proximálních
vulkanoklastik a láv lokálních monogenetických vulkánů
se sedimentací semidistálních až distálních facií vulkano-
klastik (pyroklastika i epiklastika) centrálního vulkánu.

Poděkování.
Vulkanoklastické horniny odkryté při stavbě dálnice D8 byly stu-
dovány s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR
(studie OOHPP č. 71/09/SS). Výzkum probíhal v rámci a v soula-
du s výzkumnými záměry ČGS (MZP0002579801) a GlÚ AVČR,
v. v. i. (AVOZ30130516). Děkujeme také Ing. Davidu Cyroňovi ze
společnosti Metrostav za umožnění geologické dokumentace raž-
by tunelu. Na zvýšení kvality příspěvku se podíleli recenzenti
Dr. Petr Rojík a Dr. Lukáš Krmíček a editor doc. Václav Kachlík.
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Obr. 6. Mikrofotografie základní hmoty spodního laharu (RC) odkrytého
v tunelu u Radejčína (jeden nikol). Foto V. Rapprich.

Obr. 7. Mikrofotografie jemnozrnných vytříděných pyroklastických na-
padávek s lupínky flogopitu (RD) (jeden nikol). Foto V. Rapprich.




