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Nové poznatky o geologické stavbě Písečného vrchu u Bečova

New geological data on Písečný vrch Hill near Bečov
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Abstract: Písečný vrch Hill north of Louny lies near the SE mar-
ginal fault of the Eger Graben. It is renowned for the previous
(ca. 1920–1990) mining of quartzite. Smaller quartzite bodies are
cylindrical, horizontally elongated. Larger bodies are tabular,
steeply inclined, sometimes branching in a palm-tree style. They
are hosted by a flat-lying, 10 m thick unit of kaolinic sands, proba-
bly of Late Eocene age. Results of the new geological and geomag-
netic survey, although revealing a minor basaltic dyke swarm in the
W part of the hill, did not prove the previously supposed existence
of a maar/diatreme structure at this site. This puts any direct rela-
tion between the quartzite genesis and volcanic activity into dis-
pute. Instead, the geometries of quartzite bodies are rather compati-
ble with the circulation of warm, silica-laden fluids along faults and
joints. The present patchy distribution of quartzite is also a result of
later faulting, with a vertical displacement magnitude of up to 30 m.

Písečný vrch u Bečova (317,6 m), 9 km ssz. od Loun, je po-
měrně nevýraznou elevací, situovanou uvnitř příkopu
oherského riftu blízko jeho jv. okrajového zlomu (tj. hrá-
deckého zlomu ve smyslu Váněho 1999). Zhruba od roku
1920 zde probíhala těžba křemence, a to nejprve povrcho-
vým sběrem rozptýlených křemencových balvanů, později –
od padesátých let – otevřením několika mělkých stěnových
lomů (Váně 1999, Malkovský 2007).

Křemence vznikly lokálním prosycením tělesa středně
zrnitých kaolinických písků křemitým tmelem. Stáří písků
nebylo zatím spolehlivě prokázáno z důvodu nepřítomnos-
ti fosilních zbytků, vzhledem k jejich poloze v nadloží vul-

kanoklastik ale nemůže v žádném případě jít o křídové sedi-
menty (srov. Malkovský 2007). Většina autorů se přiklání
k jejich paralelizaci s podbořanskými písky krásnodvorské-
ho souvrství (Váně 1999, Hurník 2001), které jsou ekviva-
lentem svrchnoeocenního starosedelského souvrství.

Proces silicifikace v minulosti různí autoři vysvětlovali
různě: oligocenním zvětráváním spojeným s tvorbou sil-
krety (Vachtl 1952, Váně 1963) nebo výstupem artéských
podzemních vod podél těles vulkanitů nebo po puklinách
(Malkovský 2007). Dodnes nejvíce rozšířená je představa
Kopeckého (1971, 1972, 2000), která počítá se vznikem
maaru, velké explozivní struktury, zasahující na tehdejší
povrch, která by zahrnovala i sousední vrch Verpánek.
Podle ní se na dně maarového jezera usadily písky odvoze-
né od merboltického souvrství (santon) a byly později sili-
cifikovány v důsledku pokračující vulkanické a hydroter-
mální činnosti. Zajímavé je, že pro existenci maaru nebyly
předloženy žádné geologické nebo geofyzikální důkazy,
přesto byl rozsah maarové diatremy na Písečném vrchu sta-
noven na 1100 × 500 m a v tomto smyslu i kartograficky
znázorněn (Kopecký 1972, Krutský 1994). I přesto, že ně-
kteří autoři uvedený původ písků i proces silicifikace kriti-
zovali (Váně 1999), je existence maaru na Písečném vrchu
dosud široce přijímána (viz Krutský 1994, Cajz et al. 2000,
Kopecký 2000). Geologické stavbě této lokality byla zno-
vu věnována pozornost v letech 2005–2009 v souvislosti
se studiem silicifikace pískovců v oblasti oherského riftu.
Některé nové poznatky zde předkládáme.

Metodika

Podrobně byly zdokumentovány stávající výchozy, zvláště
pak rozsah bělavých kaolinických písků a tvary křemenco-
vých těles, projevy tektonického porušení a vulkanismu.
Povrchová geomagnetická měření (protonový magneto-
metr G-816 Geometrics) sledovala nepravidelnou síť profi-
lů s kontrolou GPS. Magnetická susceptibilita byla měřena
přenosným kapametrem KT-5 (Geofyzika Brno).

Geologická stavba Písečného vrchu

Silicifikace je vázána na přibližně 10 m mocné deskovité
těleso bělavého středně zrnitého kaolinického písku. Ve
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východní, dnes lépe odkryté části kopce leží jeho vrchol
300–316 m n. m. a uklání se pod mírným úhlem k JZ.
V okolí hlavního lomu (lokalita 1 na obr. 1; obr. 2) mají
křemence charakter středně až strmě ukloněných desek
(sklon 46–88°) o mocnosti prvních decimetrů až metrů
s ostrou bází a spíše pozvolným přechodem do nadložního
písku/pískovce. Silicifikace zde evidentně sleduje preexis-
tující pukliny v alespoň zčásti litifikovaném písku. Kře-
mencové desky mají různou orientaci, převažují směry S-J
a V-Z. V jihozápadní části lomu mohou mít tělesa křemen-
ce i kulovitý tvar nebo tvar válců, ukloněných pod mírnými
úhly k SSV. V severovýchodní části lomu je v obou stě-
nách patrná zóna brekciace, protažená ve směru 102°. Jde
o jedno z těles „explozivní brekcie“ popisované Kolářem a
Kavkou (1960) a Kopeckým (1972) jako chaotická směs
ostrohranných úlomků slínovce a drobných úlomků rul
spojená zcela zjílovělým (montmorillonitizovaným) čedi-
čovým sklem, zjevně protínající kaolinické písky a zasahu-
jící do nadložních vulkanoklastik. Dnešní odkrytí neumož-
ňuje toto pozorování zopakovat: viditelné je jen intenzivní
tektonické porušení pískovce se zvýšeným obsahem kaoli-
nitu. Na profilu podél stěny lomu nebyly v tomto místě in-
dikovány žádné magnetické anomálie. V sousedním lomu
(lokalita 2) tvoří křemenec drobná válcovitá tělesa laloko-
vitého průřezu, ukloněná velmi mírně k Z. Nejlépe je ana-
tomie jednoho ze složitě větvených křemencových těles
patrná na lokalitě 3: od centrálního tělesa, sledujícího str-
mou puklinu směru SSV-JJZ, se do různých směrů až 30 m
daleko rozbíhají deskovitá tělesa, mírně ukloněná směrem
od centra. Vzhledem k přítomnosti kryptokrystalických
fází SiO2 ve středu těles zde má křemenec zonální stavbu
poněkud připomínající acháty. Zcela rekultivovaný je dnes
bohužel lom na severním úbočí kopce (lokalita 4), odkud
Váně (1963, 1999) popsal souvislou křemencovou desku
na vrcholu tělesa kaolinických písků.

Kaolinické písky jsou na Písečném vrchu
kryty vulkanoklastiky o zachované mocnosti až
5 m. Mají charakter rezavě hnědého jílovitého
písku s pelosideritovými konkrecemi a lamina-
mi bělavého písku (obr. 2). Podloží písků tvoří
také vulkanoklastika: rezavý hrubý jílovitý pí-
sek o mocnosti asi 10 m s jílovými závalky bez
pelosideritových konkrecí. Níže se v něm obje-
vují slínité vložky a směrem dolů přechází do
slínovců březenského souvrství (svrchní turon
až coniac). Ty byly zastižené sondami (Kolář –
Kavka 1960), výchozy netvoří.

Všechny křemencové lomy ve v. části Pí-
sečného vrchu leží na kře omezené zlomy
směru S-J až SSZ-JJV, relativně zakleslé
oproti okolí o 20–30 m. Po obou stranách této
kry, tj. v. od k. 316,4 a v okolí hlavního vrcho-
lu k. 317,6, není těleso kaolinických pískovců
s křemenci vůbec zachováno. Zlom ve vý-
chodním omezení kry je odkrytý ve východní
stěně lomu na lokalitě 3. Sama zakleslá kra je
dále členěna zlomy směru V-Z s relativními
poklesy severních ker, dobře patrnými na vý-
chozech.

Geomagnetická měření nezjistila pro oblast Písečného vr-
chu žádné centrální zvýšení intenzity magnetického pole,
jaké bývá typické pro maarové/diatremové struktury (např.
Goth et al. 2003). Pole se svou intenzitou nijak neliší od ob-
lastí křídových slínovců v okolí. Překvapující byla i absence
magnetického projevu dříve popsané „explozivní brekcie“
(lokalita 1, viz výše). Magnetický projev vulkanické brekcie
zastižené v průzkumné rýze Rý4 sv. od k. 316,4 (Kolář –
Kavka 1960) nebylo možno ověřit z důvodu antropogenního
ovlivnění (turistický rozcestník). V západní části kopce byly
vymapovány lineární magnetické anomálie s amplitudou ca
+50 nT; ty interpretujeme jako málo mocné žíly bazaltoidu
směru SV-JZ, primárně segmentované a navíc zřejmě zlo-
mově dislokované. Do v. části kopce nezasahují. Kromě
toho byly na celém kopci zaznamenány plošné anomálie
ca +10 nT, protažené podél vrstevnic. Vzhledem k nízkým
amplitudám a tvaru anomálií je pokládáme za projev vulka-
noklastik v podloží a nadloží tělesa kaolinických písků.
Tomu odpovídají hodnoty magnetické susceptibility změře-
né na výchozech: 0,08–0,14 pro podložní vulkanoklastika
a 0,1–0,17 pro nadložní vulkanoklastika.

Závěr

Výsledky povrchových geomagnetických měření jsou
v rozporu s dříve předpokládanou existencí (Kopecký
1971) maaru/diatremy na Písečném vrchu. V tomto smyslu
je třeba přehodnotit představu o vzniku tělesa kaolinických
písků jako sedimentů maarového jezera. Absence magne-
tického projevu tělesa „explozivní brekcie“ v hlavním
lomu ukazuje na její spíše freatický než freatomagmatický
charakter. Nová zjištění významně snižují možnost přímé
souvislosti mezi vznikem křemenců a vulkanismem: nej-
výraznější projevy silicifikace nejsou prostorově vázány
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Obr. 1. Geologická mapa Písečného vrchu, sestavená na základě starších prací (Kolář –
Kavka 1960, Váně 1963, Kopecký 1972), terénní dokumentace a povrchového geomagne-
tického měření. Čísla v kroužku označují lokality zmíněné v textu.



na tělesa vulkanických hornin, ale na preexistující tekto-
nické porušení pískovce. Jako nejpravděpodobnější pro
vznik křemenců se tak jeví vývěry termálních vod boha-
tých na Si, vázaných na okrajovou tektoniku příkopu oher-
ského riftu. Vyloučit však nelze ani proces silkretizace.

Nerovnoměrný laterální i vertikální výskyt křemenců na
Písečném vrchu, velmi nezvyklý v porovnání s jinými vý-
skyty křemenců v okolí (Židovice, Stránce, Korozluky,
Chanov), vedl k představě o destrukci souvislé, původně
vodorovné křemencové desky při freatické explozi (Váně
1963). Na základě nových zjištění lze tyto nepravidelnosti
vysvětlit spíše primárně nerovnoměrnou intenzitou silicifi-
kace s převahou strmě ukloněných těles, ale i pozdějším
zlomovým porušením.

Poděkování. Práce vznikla s přispěním grantu GA AV ČR č.
IAA3013302 a je součástí výzkumného záměru Geologického
ústavu AV ČR, v. v. i., č. AV0 Z 30130516.
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Obr. 2. Jihovýchodní stěna lomu v jižním svahu Písečného vrchu (lokalita 1 na obr. 1). 1 – půdní profil, 2 – šedorezavý, na SV červeně pruhovaný silně
písčitý jíl s angulárními klasty jílovce a úlomky pelosideritových konkrecí, níže přechází do středně zrnitého písku (kvartér), 3 – okrově rezavý jílovitý
středně zrnitý písek s kulovitými konkrecemi Fe-oxyhydroxidů (kvartér), 4 – bělavý kaolinický písek s angulárními úlomky křemence a pelosideritovými
konkrecemi (kvartér), 5 – rezavý jílovitý písek s pelosideritovými konkrecemi, místy laminy bělavého písku (?oligocén), 6 – bělavý kaolinický písek se
zaoblenými balvany pískovce a pelosideritovými konkrecemi, zřejmě původními jílovitými závalky (?oligocén), 7 – bělavý kaolinický písek až pískovec
(svrchní eocén), 8 – šedý křemenec – silicifikovaný pískovec (svrchní eocén). Uvedeny jsou orientace puklin (P) a vrstevních ploch (v). Zóna brekciace
pískovce s kaolinizací vlevo uprostřed je protažená ve směru 102° a byla popsána jako freatická/freatomagmatická struktura (Kopecký 1972).




