
enklávami a sedlčanským granitem jsou řízeny jinými pro-
cesy než mísením magmatu o složení minety s granitem,
patrně rovnováhami mezi krystaly a taveninou.

Závěry

1. Studované MME jsou sice mafičtější, ale základními
geochemickými rysy blízké hostitelskému granitu sedlčan-
ského typu, a proto je nelze považovat za náhodné xenolity.

2. Enklávy ze sedlčanského granitu i jejich hostitelská
hornina jsou abnormálně bohaté draslíkem a litofilními
stopovými prvky s velkými iontovými poloměry (Large
Ion Lithophile Elements, LILE) při zvýšené hořečnatosti
a obsazích Cr, což je výrazně sbližuje s durbachitickými
plutonity i žilnými horninami typu minety a lamproidních
syenitových až (mela)granitových porfyrů.

3. Enklávy ze sedlčanského granitu jsou ale svým slože-
ním specifické a nedají se zcela jednoduše přiřadit k určité-
mu typu žilných hornin ze širšího okolí. Pozoruhodnou
vlastností enkláv je výrazná negativní europiová anomálie.

4. Složení těchto MME nelze odvodit hybridizací ultra-
draselného minetového magmatu (minet z blízkého okolí
intruze sedlčanského granitu) granitovým magmatem.

5. Chování prvků skupiny vzácných zemin naznačuje, že
chemické vztahy mezi enklávami a hostitelským granitem
jsou řízeny rovnováhami mezi minerály a taveninou.

Poděkování. Nové studium enkláv v sedlčanském granitu a jejich
vztahů k žilným horninám bylo umožněno finanční podporou
Grantové agentury České republiky (projekt 205/09/0630). Autor
také děkuje dr. V. Janouškovi za cenné připomínky k textu.
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Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části
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Lithology of the Furongian volcanic rocks, central part of the Křivoklát-Rokycany complex,
W-Bohemia
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Abstract: The central part of the Křivoklát-Rokycany Furongian
volcanic complex was studied. Volcanic suite consists of lower
(andesite, basalt lavas) and upper (rhyolite and dacite lavas and
ignimbrites) successions resting on Cambrian sediments. Most
ignimbrites reveal agglomerate facies, eutaxitic patterns are rare.
These deposits represent the lower parts of pyroclastic flows in
proximal position.

Svrchnokambrické vulkanity (v mezinárodní stratigrafické
škále neformálně označeno furong, ) tvoří rozsáhlý křivo-
klátsko-rokycanský komplex (KRK). Výzkumy vulkanitů
započaly již v 19. století, přehled předchozích prací uvádí
Hradecký (2008). Z novějších prací je nicméně nutno vy-
zdvihnout studie Waldhausrové, která v oblasti zhotovila
geologickou mapu, věnovala se litologii, geochemii i mo-
derním genetickým aspektům (Waldhausrová 1971, 1979,
1986). Musil (2004) moderně zpracoval petrologii andezi-
tového, „spodního“ patra komplexu.
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Novější systematické výzkumy v rámci regionálního
mapovacího projektu České geologické služby v měřítku
1 : 25 000 započaly v roce 2006 mapovým listem Hudlice
na severovýchodě komplexu (Vorel et al. 2007) a pokračo-
valy v následujících letech v centru oblasti na území listu
Panoší Újezd.

Řada autorů se zabývala stratigrafickým zařazením,
resp. stářím komplexu. Publikovaná radiometrická data ur-
čují stáří od furongu (501 ± 5 Ma – přepočet starších dat
s novou konstantou, Dornsiepen 1979; 499,3 ± 4,7 Ma,
Drost 2004 pro ryolitové patro, separované Zr) po spodní

ordovik (474 ± 5 Ma, Rb-Sr, Vidal et al. 1975). V české li-
teratuře se běžně používal termín „svrchnokambrický vul-
kanismus“. Vzhledem k tomu, že v nadcházejících letech
bude výzkum pokračovat v rozsáhlé jz. oblasti KRK, bude
příležitost pokusit se provést novou revizi datování.

Geologická pozice, tektonika a kontakty

Vulkanity KRK vycházejí v jv. cípu území mapového listu.
Nápadná hornatina se zvedá od erozní báze tvořené Be-
rounkou (ca 250 m n. m.) až do 530 m n. m. Vzhledem
k dobrému odkrytí je místy dobře sledovatelný spodní kon-
takt tvořený bazalty nebo andezity, které leží se skrytou
diskordancí na břidlicích a slepencích středního kambria.
Pod Týřovickými skalami je ve svahu masivu velmi dobře
odkryt kontakt andezitů a podložních vosnických slepenců
jineckého souvrství, podobně je tomu v cestě pod Kouři-
meckou rybárnou a s. od Týřovic. Mělké vrty Stavební
geologie z let 1981 a 1982 stanovily kontakt středně kam-
brických sedimentů a mladších andezitových vulkanitů
KRK pod kvartérem v nivě na levém břehu Berounky
u Rozvědčíka.

Mezi nejstarší a nejvýznamnější tektonické směry v ob-
lasti patří pásmo SSV-JJZ, které omezuje KRK na JV a j.
od Týřovic predisponuje ryolitovou intruzi, spjatou s vul-
kanity KRK. Existenci paralelních zlomových systémů
SV-JZ v kambriu předpokládali již starší autoři. Některé
z mladších zlomových linií směru SV-JZ, zakreslených na
listu Zdice geologické mapy 1 : 50 000 (red. J. Mašek,
1992) nebyly nově potvrzeny (lokality na Budkách, Vyso-
ký vrch, Roudný, Velká Pleš). Vulkanity neleží na sobě
v jednotném stratigrafickém sledu, ale vztahy mezi gene-
ticky a látkově odlišnými soubory jsou složitější.

Všechny horniny KRK mají vyvinuty puklinové systé-
my. Zlomové porušení uvnitř vulkanického komplexu bylo
nově zjištěno v úseku Písky (na Z) – Vlčina – údolí Úpoř-
ského potoka. Ostře zaříznuté údolí je po stranách lemová-
no relikty fluviálních svrchně kenozoických štěrků. Na
mapě je znázorněna kombinace směrů SZ-JV a SV-JZ, kte-
rý je mladší. Průběhu zlomů napovídá i orientace příčných
údolí a v neposlední řadě i nejednotná orientace směrů za-
padání lávových proudů. V jižní, poklesové kře se stýkají
mladší ryolitové efuze ostře s andezity na S.

Na základě chemických analýz se průměty kambrických
vulkanitů umístily v poli vulkanických oblouků. Kyselé
typy jsou subalkalické, místy je patrná mírně alkalická ten-
dence (obr. 1). Jak v chemickém složení, tak v litologii
a vulkanické genezi projevuje celý soubor velkou pestrost
a proměnlivost.

Typy hornin

Bazalty na samé bázi komplexu byly zjištěny Musilem
(2004) pod hradem Týřov a při ústí Úpořského potoka do
Berounky, Vorlem (et al. 2007) j. od Roztok (list Hudlice)
a nejnověji Vorlem (2010) z rokle na pravém břehu Be-
rounky naproti Rozvědčíkovi. Vystupují vesměs v malých
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Obr. 1. Analyzované horniny v diagramu TAS (orig. M. Adamová 2010
podle LeBas et al. 1986). 1 – žíla trachyandezitu, 2 – dacity, 3, 4 – andezi-
ty, 5 – spility svrchního proterozoika, 6 – žíla gabra, 7 – bazaltické andezi-
ty, 8 – žilný ryolit, 9, 10, 11 – ryolity. Do diagramu je zařazen průmět oje-
dinělého výskytu gabra jv. od Skryjí.

Obr. 2. Reomorfní vrása v ryolitové lávě, KR 152, Úpořské údolí. Je patr-
ný drobný zlom v osní části vrásy. Foto skenerem M. Toužimský.



a nesouvislých výchozech pod mocným souborem bazal-
tických andezitů a andezitů, které dosahují v této oblasti
mocnosti až 300 m. Báze „spodního“ patra komplexu vy-
kazuje úklon 20–30° k JV, efuzíva odpovídají typu aktivity
na dominantních kadomských liniích SV-JZ; kromě lineár-
ních výlevů snad fungovaly i malé vulkány s občasnou ex-
plozívní aktivitou. S určitou rezervou lze připustit výskyt
hrubozrnných pyroklastik a „lapillových“ tufů, popsaných
z vrtů na s. okraji KRK a v. odtud zaznamenané i Wald-
hausrovou (1979).

Andezitové lávy jsou převážně felzitické, kostkovitě
rozpadavé tmavošedé horniny, porfyrické facie jsou méně
časté. Kyselejší typy se v TAS diagramu mohou přibližo-
vat dacitům.

Ve „svrchním“ patru komplexu KRK jsou hojné efuzivní
i explozivní produkty dacitového složení. Lávy tmavoše-
dých a tmavofialových barev mají místy dobře vyvinutou
proudovou laminaci. Aglomerátové ignimbrity byly zjiště-
ny ve vyšších částech patra a při jeho okrajích.

Světle červené, žlutavé a růžové ryolitové lávy a ignim-
brity jsou geneticky nevyšší skupinou vulkanitů v terénu,
i když podle nadmořských výšek to všude neplatí – vulka-
nická aktivita nebyla všude uniformní a celý komplex dnes
je denudační relikt.

Charakter struktur

Ryolitové, méně dacitové lávy vykazují často proudovou
laminaci, tvořenou submilimetrovými laminami různé bar-
vy a složení skla. Laminy se obvykle sdružují v pásky
0,5–1 cm mocné a jejich nahromaděním bývá hornina des-
tičkovitě až tlustě deskovitě odlučná.

Jemnou laminaci v dacitové lávě ilustruje obr. 8. Horni-
na je silně silicifikovaná, postižená mikrotektonikou, tma-
vé laminy místně naduřují kolem reliktu minerálu. Na
obr. 2 je vzorek laminované ryolitové lávy ve formě reo-
morfní vrásy, porušené v osní části. Místy je patrná reliktní
perlitická struktura (obr. 3).

Zřejmě nejzajímavějšími a současně dosud nejméně
probádanými typy hornin ve studovaném území jsou ig-
nimbrity, buď ryolitového nebo dacitového charakteru
podle typu úlomků, které v nich převažují. Vzhledem
k erozi a značnému odnosu materiálu jsou to jen relikty
převážně proximálních, bazálních partií depozicí ignim-
britových jednotek.

Poprvé se o ignimbritech v KRK zmiňuje Waldhausrová
(1979), starší práce je nerozlišují. Hradecký (in Vorel
2007) zpracoval tuto problematiku na území v. sousedního
listu Hudlice 1 : 25 000 a popsal aglomerátové, ale i eutaxi-
tické litofacie ignimbritů (Hradecký 2008). Ty byly nově
identifikovány i v jz. pokračování KRK.

Charakteristickým typem jsou středně zrnité až hrubo-
zrnné litické aglomeráty s dobře spečenými fragmenty vul-
kanických (ryolity, dacity), vzácně též podložních sedi-
mentárních hornin. Makroskopicky jsou špatně vytříděné
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Obr. 3. Relikty perlitické struktury v devitrifikované dacitové lávě, KR
131, Vysoký vrch. Odlučnost zvýrazněna tenkými povlaky sericitu a
chloritu, v hornině dominuje mikrokřemen a živec. Průměr sférických
útvarů 0,5–1 mm. Mikrofoto P. Hradecký.

Obr. 4. Ryolitový ignimbrit, KR 42, j. od kóty Tok. V levém okraji snímku
je část fragmentu staršího vulkanitu a relikt ?amfibolu. Vitroklastická
stavba je patrná kolem úlomku a v sousedství krystaloklastů křemene.
Vpravo nahoře vyrostlice živce. Mikrofoto P. Hradecký.

Obr. 5. Jemnozrnná aglomerátová litofacie ryolitového ignimbritu, KR
136, j. od kóty Tok. Zachovalá vitroklastická struktura tvořená rekrystalo-
vanými, původně skelnými střípky, plasticky zformovanými v okolí krys-
talů křemene, živce a tmavých minerálů (?amfibol). Vlevo litický úlomek.
Mikrofoto P. Hradecký.



a většinou nejeví zvrstvení nebo imbrikaci (s výjimkou
např. uloženin v oblasti Jezevčiny). Mají podpůrnou struk-
turu klastů a jsou druhotně silně silicifikované. Fragmenty
mají v průměru velikost 1(–2) až 10, ojediněle 20–40 cm.
Na větších výchozech lze pozorovat přechody do eutaxitic-
ké facie (fiamme, pemza a litofýzy). Relikty vitroklastické
struktury jsou velmi dobře patrné mikroskopicky jako plas-
ticky zformované původní střípky (obr. 4, 5 a 6) nebo relik-
ty pemzy (obr. 7).

Aglomeráty jsou častým typem vulkanických hornin
v KRK. Je zřejmé, že dříve byly považovány buď za aglo-
merátové lávy, nebo za „jejich tufy“. Na základě dat získa-
ných v úseku KRK mezi Karlovem (list Hudlice) a Týřovi-
cemi je možno tyto horniny interpretovat jako hrubozrnné
depozice proximální litofacie pyroklastických (ignimbrito-

vých) proudů, které zahrnují i tzv. lag-fall breccias (Bran-
ney – Kokelaar 2002, Cas – Wright 1989 aj.). Jde rovněž
o spodní části proudů, srovnatelné v idealizovaném profi-
lu ignimbritu (Fisher – Schmincke 1984) s jednotkou B.
Eutaxitické jemněji zrnité litofacie jsou v KRK vcelku
vzácností, ale v některých případech lze pozorovat pře-
chod jemnozrnných aglomerátů do eutaxitů s fiamme a li-
tofýzami (hřbet Roudný, jz. od Červeného kamene, z. od
Průhonku, v. od hájovny Jelenec, Prachoviště). V kom-
plexu dosud nebyly identifikovány případné relikty jem-
nějších elutriovaných ignimbritových jednotek nebo po-
hřbených ko-ignimbritových napadávek, které by se
mohly vzácně zachovat v podobě dnes přeměněných a si-
licifikovaných poloh.

Závěr

Vulkanity svrchního kambria (furongu) v KRK tvoří lito-
logicky pestrý soubor v centrální části území listu 12-321
Panoší Újezd. Vulkanologicky a látkovým složením jde o
dvě hlavní patra komplexu: spodní, překrývající středně
kambrické sedimenty, a svrchní, se zachovanou reliktní
mocností původně mohutného efuzivně explozivního
komplexu. Vulkanismus započal místy bazaltovými,
hlavně však andezitovými efuzemi – ty ve spodním sou-
boru převládají a horniny geochemicky odpovídají bazal-
tickým až kyselým andezitům. Pyroklastika (tufy) nově
potvrzena nebyla. Produkty spodního patra korespondují
s lineárním typem vulkanismu v regionu. Svrchní patro je
tvořeno dacitovými a ryolitovými efuzivními a exploziv-
ními typy, přičemž zachovány jsou především aglomerá-
tové litofacie ignimbritových proudů. Ignimbrity jsou
produktem explozivních eventů zřejmě malých kolapso-
vých kalder – obdobný charakter je předpokládán také
v oblasti v. ležícího území listu Hudlice. Lávy je buď do-
provázejí, nebo vznikaly samostatně z doprovodných cir-
kulárních(?) puklinových zón.

Chemismus všech efuzivních typů je na obr. 1. Většina
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Obr. 6. Rozbité krystaloklasty křemene a alterovaného amfibolu (vpravo
nahoře) v ryolitovém ignimbritu, KR 117, v. od hájovny Jelenec. Mezi
velkými křemeny jsou vidět zachovalé střípky, deformované v plastickém
stavu kolem krystalů a rekrystalované.

Obr. 7. Jemnozrnný aglomerátový ignimbrit dacitového složení, KR 148,
mezi údolím Úpoře a kótou Tok. V horní a spodní části snímku jsou os-
trohranné úlomky hornin a relikty minerálů. Uprostřed je patrný silně
rekrystalovaný úlomek pemzy. Vláknitý charakter je ještě znatelný na
levém konci částice, většina je rekrystalovaná do mikrokrystalického
křemene. Relikty původně skelných střípků nad pemzou jsou silně stlače-
né a rekrystalované. Délka pemzového fragmentu 3 mm. Mikrofoto
P. Hradecký.

Obr. 8. Proudová laminace v dacitové lávě, KR 162, Modřovská. Jemná
laminace je dána odlišným zbarvením, složením a tloušťkou lamin, tvoře-
ných především rekrystalovaným mikrokřemenem. Foto skenerem M.
Toužimský.



průmětů analyzovaných hornin je v subalkalickém poli, pa-
trná je místy slabá alkalická tendence. Geochemický vý-
zkum vulkanitů KRK bude součástí následujících prací v re-
gionálním jz. úseku KRK na území listu mapy 11-323
Podmokly.

Poděkování. Výzkum furongských vulkanitů v rámci mapovacího
projektu na Křivoklátsku byl podpořen výzkumným záměrem
MSM002/622427.
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Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu
v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu

Geochemical discrimination of the Liberec and Jizera granites
in the western part of the Krkonoše-Jizera Composite Massif
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Abstract: Two granite facies play the most important role in the
western part of the Krkonoše-Jizera Composite Massif: the
Liberec- and the Jizera-types. The discrimination of these two

very similar granites has been hitherto rather subjective bringing
complications and uncertainty during the field mapping. An
objectified approach to this problem is proposed in the present
contribution based on geochemical parameters, namely MgO,
CaO and TiO2 contents.

Fenomén gradačních hranic litologických facií granito-
vých intruzí má velký význam pro studium jejich vnitřní
magmatické stavby, a proto je mu věnována značná pozor-
nost při geologickém mapování. Terénní kritéria zpravidla
umožňují jen subjektivní vymezení základních domén hor-
ninových typů. Větší přesnost vymezení a objektivnější
charakteristiku jejich hranic poskytuje letecké nebo poze-
mní gamaspektrometrické a magnetometrické měření. Nej-
účinnějším nástrojem jsou však geochemické analýzy gra-
nitů, umožňující kvantifikaci změny v jejich složení
napříč gradačními hranicemi. Chemické složení granitů
jsme proto použili pro účely demarkace libereckého a jizer-
ského granitu v z. části krkonošsko-jizerského kompozitní-
ho masivu (KJKM), kde přímý kontakt těchto granitů ne-
byl dosud zjištěn.
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