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Summary: During the new geological survey on map sheet  
22-121 Mirošov (scale 1 : 25 000), the Cambrian sediments in the 
SW part of the Příbram-Jince Basin were revised, particularly in the 
area between the Mirošov town, Tři trubky Castle and the Buková 
village. Sediments of the Klouček-Čenkov Formation containing 
a large amount of volcaniclastic material were confirmed on this 
map sheet, in the valley of the Třítrubecký potok brook, and in 
the area NW of Skládaná skála. 

The study of thin sections revealed some types of volcanic fragments 
occurring in sediments of this Formation including their description 
and discussion regarding the character of the former volcanic 
activity. The Čenkov Sandstone in the area of Tři trubky exhibits 
brown-purple to reddish color shades, and being mostly finely white 
dotted by kaolinized tuff clasts and volcanic glass (Figs 1 and 2).  
The Klouček Conglomerate often contains visible fragments of 
volcanic rocks maximum a few cm large (Fig. 3), most often around 
0.5–1 cm in size. Such fine-grained conglomerates show graded 
bedding in places (Fig. 4).

Both types of volcanic rocks (acidic and basic) were detected 
by microscopic study of the Klouček-Čenkov Formation. Volcanic 
fragments are often subrounded, indicating redeposition and 
medium long transport.

Generally, the fragments of acidic volcanic rocks prevail over 
the basic fragments in thin sections, indicating several types of 
their origin. Acidic volcanic rocks are mostly fine-grained rhyolites, 
altered rhyolithic tuffs, pumice and fragments of acidic glass (Figs 5  
to 7). Rhyolite fragments show often a well-preserved fluidal 

to rheomorphic inner structure. Consequently, some fine and 
coarse ash fall deposits, lava effusions, and possibly pyroclastic 
flows (acidic ignimbrites) originated during the former volcanic  
activity.

Fragments of basic rocks (andesite to basalt) showing cha-
rac teristic intersertal to hyaloophitic textures, often with fine, 
needle-like plagioclases in vitreous matrix were observed in thin 
sections (Figs 8 to 10). The inner texture of basic clasts is often 
fluidal, locally some needle-like plagioclases turn into vitreous, dark 
parts of the matrix. As for their origin, the basic clasts indicate 
mostly effusive character of the volcanic activity – the formation 
of lava flows and glassy pyroclastics.

The occurrence of basic fragments together with those of rhyo-
lites in the same samples (thin sections) point to approximately 
current and probably also bimodal character of the volcanic activity.

Signs of volcanism in sedimentary sequence of the Klouček-
Čenkov Formation can be observed straight in the field in form 
of local rhyolitic tuff interlayers, up to a few meters thick. These 
layers consist of strongly silicified, fine-grained, ocher or red-violet 
rocks (Figs 11 and 12) with finely dispersed lithic fragments. They 
most probably represent ash fall deposits (lapilli tuff – see Fediuk 
2004), or outer parts of pyroclastic flows.

However, the possible source of these volcanic rocks and volcanic 
clasts is still questionable. They might have come from an area 
south or southwest of the central Brdy region, from the so-called 
Islet Zone (parts of the Teplá-Barrandian Unit affected by contact 
metamorphism of the Central Bohemian Plutonic Complex).

V letech 2016–2018 realizovala Česká geologická služba 
geologické mapování na území listu Mirošov – prvním 

listu z edice základních geologických map v měřítku  
1 : 25 000, které pokryjí území bývalého vojenského újezdu 

Klasty vulkanitů v sedimentech 
kloučecko-čenkovského souvrství v jihozápadní 
části příbramsko-jinecké pánve
Clasts of volcanic rocks in sediments of the Klouček-Čenkov Formation in SW part 
of the Příbram-Jince Basin (Barrandian area)

(22-12 Březnice)



Brdy. V roce 2015 bylo toto území vyhlášeno chráněnou 
krajinnou oblastí a stalo se přístupné jak veřejnosti, tak 
odborným aktivitám.

V rámci nového mapování bylo revidováno plošné rozší-
ření a litologické složení kambrických hornin příbramsko-
-jinecké pánve zejména v její jz. části, zasahující do severní 
a východní části listu Mirošov. Dokumentovány byly vý-
chozy kambrických sedimentů mezi Mirošovem a zámeč-
kem Tři trubky a odtud na jih přes vrch Praha směrem 
k obci Buková. Mapování zahrnovalo i známá návrší jako 
Kočka, Červený vrch, Kamenná, Dubina, Záborčí aj.

Dosavadní výzkumy

Z hlediska historie výzkumů jde spíše o méně probádanou, 
okrajovou část příbramsko-jinecké pánve, kam byly při-
bližně aplikovány jinak dobře známé vztahy litostratigra-
fických jednotek kambria z údolí Litavky a z okolí Jinců. 
Tyto vztahy v rámci celé pánve zkoumal od padesátých let 
zejména Havlíček (1950) a definoval je pak na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let v souborné práci (Havlíček 
1971). Současně prováděl sedimentologický výzkum této 
oblasti Kukal (1966, 1971).

Výsledkem uvedených studií bylo objasnění vztahů jed-
notlivých facií kambrických sedimentů a rozčlenění brd-
ského kambria do osmi základních, dodnes používaných 
souvrství. Popsán byl také vývoj vulkanismu, od výskytu 
prvních „tufů“ v holšinsko-hořickém souvrství až po vyčle-
nění strašického vulkanického komplexu jakožto nejmladší 
jednotky brdského kambria. Nověji pak byla historie vý-
zkumů, vývoj vulkanismu, stratigrafie a litologie kambria 
shrnuta např. v knize Paleozoikum Barrandienu (Chlupáč 
et al. 1998 – vulkanismus Štorch) nebo v pracích Fatky 
a Szabada (2014) či Geyera et al. (2008).

Na archivních mapových listech horniny kambria jz. 
části příbramsko-jinecké pánve podrobněji zakreslil hlavně 
Havlíček zhruba v polovině šedesátých let jako výsledek 

svých mapovacích prací (na rukopisných mapách 1 : 25 000 
v Gauss-Krügerově systému – viz Havlíček 1967a, b). Tato 
data (tvary a průběh těles, tektonika) pak byla většinou bez 
větších aktualizací překreslována i do novějších map edice 
1 : 50 000 (např. na listy Březnice, Hořovice aj.).

Kloučecko-čenkovské souvrství  
v údolí Třítrubeckého potoka

Novým geologickým mapováním byla na území listu 
Mirošov ověřena přítomnost všech pěti souvrství klade-
ných do spodní části kambria, tedy bazálního souvrství 
žitecko-hlubošského, dále souvrství sádeckého a holšin-
sko-hořického. V severovýchodní části listu byly v údolí 
Třítrubeckého potoka (zhruba od Uhlířské studánky k zá-
mečku Tři trubky) ve složité, strukturně tektonické pozici 
zjištěny i další, stratigraficky mladší členy této sekvence –  
souvrství kloučecko-čenkovské a chumavsko-baštinské. 
Vzájemné odlišení hornin těchto souvrství je však v uve-
dené oblasti velmi obtížné, neboť horniny obou jednotek 
tam obsahují významný podíl vulkanoklastického ma-
teriálu, bývají zbarveny do červena a litologicky jsou si 
velmi podobné. Rozlišovacím znakem nadložního chu-
mavsko-baštinského souvrství je tak spíš geologická pozice 
v rámci celkového sledu a ve srovnání se staršími horni-
nami souvrství kloučecko-čenkovského i poněkud vyšší 
zralost klastických sedimentů.

Vývoj kloučecko-čenkovského souvrství je ale v oblasti 
Tři trubky – a severozápadně od Skládané skály – typicky 
vulkanogenní a pískovce a slepence obsahují významnou 
vulkanoklastickou příměs podobně, jak je pro ně charak-
teristické např. na Kloučku či Slonovci (Havlíček 1971, 
Chlupáč et al. 1998). V okolí Tří trubek jsou sedimenty 
pestře, hnědofialově až červenavě zbarvené železitým 
pigmentem, pocházejícím částečně z rozloženého vul-
kanického materiálu. Typickou horninou jsou zejména 
středně zrnité, tmavě fialové až hnědofialové pískovce  
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Obr. 1. Čenkovský pískovec s kaolinizovanými klasty vulkanického 
materiálu (bílé tečky). Velikost vzorku 3,4 × 5,7 cm, sv. od Tří 
trubek.
Fig. 1. The Čenkov Sandstone with kaolinized clasts of volcanic 
material (white dots). Sample size 3.4 × 5.7 cm. NE of Tři trubky 
area.  

Obr. 2. Klasty okrově zbarvených pemz a zaoblených ryolitů 
v čenkovském pískovci, bílý je klastický křemen. Velikost vzorku 
10,4 × 14 cm, Tři trubky – Pod bučinou.
Fig. 2. Clasts of ocher-colored pumice and rounded rhyolites  
in the Čenkov Sandstone, white clastic quartz. Sample size  
10.4 × 14 cm. Tři trubky – Pod bučinou area. 



nazývané čenkovské, v základní hmotě většinou jemně bíle 
tečkované od kaolinizovaných klastů, tufů a skel (obr. 1, 2).

Hrubší sedimenty – slepence kloučecké – obsahují často 
úlomky vulkanitů a vulkanoklastik dosahujících velikosti 
několika centimetrů (obr. 3), nejčastěji kolem 0,5–1 cm. 
Tyto drobnozrnné slepence jsou místy i gradačně zvrstveny 
(obr. 4). Středně až hrubě zrnité slepence nejsou v oblasti 
příliš hojné a vyskytují se spíš ve formě roztroušených 
bloků volně ležících v terénu. 

Ve výbrusech z drobnozrnných slepenců byla nalezena 
poměrně pestrá škála genetických typů vulkanických  
hornin.

Typy vulkanitů v kloučecko-čenkovském 
souvrství

Mikroskopickým studiem byla zjištěna přítomnost jak 
kyselých, tak bazických typů vulkanitů. Identifikaci obou 
typů ve výbrusech však místy znesnadňuje intenzivní sili-

cifikace klastů, v jejímž důsledku se i bazické fragmenty 
projevují v procházejícím světle izotropně (zhasle). Jejich 
vnitřní struktura je tak často patrná pouze jako „reliktní“, 
a to jen v režimu bez zkřížených nikolů. Úlomky bazických 
i kyselých hornin jsou ve výbrusech většinou polozaoble- 
né, méně často zaoblené, což svědčí o jejich částečné rede-
pozici a nepříliš dlouhém transportu.

Celkově fragmenty kyselých vulkanitů ve výbrusech 
převažují nad fragmenty bazickými a tvoří také nejvíce 
genetických forem. Jde o jemnozrnné ryolity, ryolitová 
vuklanoklastika (tufy), pemzy, úlomky kyselých skel apod. 
(obr. 5–7).

Většinou jemnozrnné (felzické) ryolity místy v zá- 
kladní hmotě obsahují vyrostlice křemenů s náznakem 
magmatické koroze a často vykazují i fluidální až reo-
morfní texturu. Dutinky fragmentů pemzy bývají druhotně  
vyplněné, zejména Si-gelem a hematitem. V základní  
hmotě pískovců jsou běžné – vedle zaoblených a polo-
zaoble ných sedimentárních křemenů – také křemeny  
mag matické s náznakem hipidiomorfního habitu, tedy 
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Obr. 3. Kloučecký slepenec s hojnými fragmenty kaolinizovaných 
tufů a ryolitů. Velikost vzorku 10,6 × 16,5 cm, Tři trubky.
Fig. 3. The Klouček Conglomerate with abundant fragments of 
kaolinized tuffs and rhyolites. Sample size 10.6 × 16.5 cm. Tři 
trubky area. 

Obr. 5. Zrno ryolitu s fluidální texturou, velikost 1 mm. Mikrofoto 
bez nikolů, čenkovské pískovce, j. od Vladařské studánky, Tři trubky.
Fig. 5. Rhyolite grain with fluidal structure, size 1 mm. Photo-
micrograph without polarizer. Čenkov Sandstone. South of the 
Vladařská studánka, Tři trubky area. 

Obr. 4. Gradačně zvrstvený kloučecký slepenec s hojnými klasty 
tufů a ryolitů. Velikost vzorku 9 × 11 cm, Tři trubky.
Fig. 4. Graded bedding of the Klouček Conglomerate with  
abundant clasts of tuffs and rhyolites. Sample size 9 × 11 cm. Tři 
trubky area. 

Obr. 6. Sklovitý fragment s fluidální texturou, velikost 2 mm. 
Mikrofoto bez nikolů, čenkovské pískovce, jz. od Chocholaté skály.
Fig. 6. Vitreous fragment with fluidial structure, size 2 mm. 
Photomicrograph without polarizer. Čenkov Sandstone. SW of 
Chocholatá skála. 
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„kry sta loklasty“, které byly původní součástí sopečných 
vyvrženin.

Z bazických úlomků byly ve výbrusech zjištěny andezity 
až bazalty s typicky intersertální až hyaloofitickou struk-
turou, často obsahující jemně jehličkovité plagioklasy 
ve sklovité základní hmotě (obr. 8–10). Některé fragmenty 
jsou na okrajích zjílovatělé a deformované kompakcí 
od okolních křemenných zrn. 

Vnitřní struktura bazických klastů bývá fluidálně usměr-
něná či sklovitě šmouhovitá. Místy jehličkovité plagioklasy 
keříčkovitě přecházejí do sklovitých tmavých částí základní 
hmoty.

Diskuse a závěr

Podle vulkanických fragmentů v klou čecko-čenkovském 
souvrství lze v době jeho vzniku předpokládat existenci 
několika typů synsedimentární vulkanické aktivity.

Typické jsou projevy kyselého vulkanismu, tj. ryolit-da-
citového, při kterém docházelo prokazatelně k povrchovým 
efuzím láv a tvorbě jemných i hrubších napadávek. Soudě 
podle některých ryolitových úlomků s plamínkově defor-
movanými pemzami a litickými fragmenty zde však do-
cházelo patrně i k aktivitě pyroklastických proudů (tvorbě 
kyselých ignimbritů).

Obr. 7. Fragment bazické lávy (andezit – bazalt?) obsahující drobně 
jehličkovité plagioklasy, tmavé vulkanické sklo (nahoře) a úlomek 
silicifikované pemzy, velikost zrn 4–6 mm. Mikrofoto bez nikolů, 
kloučecké slepence, sz. od Skládané skály.
Fig. 7. Fragment of basic lava (andesite – basalt?) with needle-like 
fine plagioclases, dark volcanic glass (at the top) and fragment of 
silicified pumice. Grain size 4–6 mm. Photomicrograph without 
polarizer. Klouček Conglomerate. NW of Skládaná skála. 

Obr. 9. Zrno sklovitého andezitu – bazaltu(?) s velmi jemnými 
jehličkovitými plagioklasy v základní hmotě, velikost 3,6 mm. 
Mikrofoto bez nikolů, kloučecké slepence, sz. od Skládané  
skály.
Fig. 9. Grain of vitreous andesite – basalt(?) with very fine needle-
like plagioclases in the matrix, size 3.6 mm. Photomicrograph 
without polarizer. Klouček Conglomerate. NW of Skládaná  
skála. 

Obr. 8. Struktura čenkovského pískovce s hojnými fragmenty 
bazických i kyselých vulkanitů (tmavý andezit s intersertální texturou 
u pravého okraje snímku, bílý fluidální ryolit u okraje levého, 
uprostřed bílé zakalené zrno ryolitu, nad ním klasty polozaoblených 
starších sedimentů). Velikost zrn do 2,5 mm. Mikrofoto bez nikolů, 
čenkovské pískovce, sz. od Skládané skály.
Fig. 8. Texture of the Čenkov Sandstone with abundant fragments 
of basic and acidic volcanic rocks (at the right edge of the picture 
is dark andesite with intersertal structure, at the left edge is white 
fluidal rhyolite, in the middle is turbid grain of rhyolite and above 
it are grains of subrounded older sediments). Grain size up to 
2.5 mm. Photomicrograph without polarizer. NW of Skládaná skála. 

Obr. 10. Fragment bazaltu(?) s hyaloofitickou texturou – drobně 
jehličkovitými plagioklasy ve sklovité základní hmotě, velikost 
2,7 mm. Mikrofoto bez nikolů, čenkovské pískovce, jz. od Chocholaté 
skály.
Fig. 10. Fragment of basalt(?) with hyaloophitic structure – i.e. 
fine needle-like plagioclases in vitreous matrix, size 2.7 mm. 
Photomicrograph without polarizer. Čenkov Sandstone. SW of 
Chocholatá skála. 



Vorel, T. (2019): Klasty vulkanitů v sedimentech kloučecko-čenkovského souvrství v jihozápadní části příbramsko-jinecké pánve 133

Vulkanická aktivita je však v průběhu sedimentace 
klou čecko-čenkovského souvrství doložena nejen klasty 
ve výbrusech, ale i makroskopicky – výskytem poměrně 
hojných, až několik metrů mocných souvislých poloh ryo-
litových vulkanoklastik, které se místy vkládají do vrs-
tevního sledu. Jsou to silně silicifikované, okrově nebo 
červenofialově zbarvené „tufy“ (obr. 11 a 12) s častými, 
jemně rozptýlenými litickými fragmenty (tyto horniny jsou  
zakresleny např. na listu Březnice – Mašek et al. 1990). 
Litické úlomky jsou relativně malé, nejčastěji jen něko-
lik milimetrů (do 1 cm) a tvoří je převážně podložní sedi-
menty (pískovce, prachovce, silicity), nebo autoklasty 
jemnozrnných ryolitových láv. Vložky těchto kyselých 
vulkanoklastik jsou hojné i v nadložním souvrství chu-
mavsko-baštinském (např. v okolí Uhlířské studánky 
u Třítrubeckého potoka). Geneticky jde patrně o popelová 
vulkanoklastika, litické „tufy“ (viz také lapilli popsané Fe-
diukem 2004), přestože velikostní nevytříděnost litických 
fragmentů, jejich nepravidelné rozptýlení v jemnozrnné zá-
kladní hmotě nebo náznaky plamínkové laminace hornin 
by mohly svědčit i pro jejich uložení v prostoru distálních 
částí pyroklastických proudů.

Druhým zjištěním vyplývajícím ze studia výbrusů je 
existence bazického až intermediálního vulkanismu, do-
ložená fragmenty bazalto-andezitických hornin. Ty vypo-
vídají spíše o efuzivním charakteru tehdejší vulkanické 
činnosti, o tvorbě láv, v menší míře i sklovitých pyroklastik.

Výskyt těchto fragmentů současně s úlomky ryolitů 
ve stejných vzorcích pak ukazuje na přibližně současný 
a patrně i bimodální charakter tehdejšího vulkanismu.

Potenciální zdrojová oblast vulkanitů vyskytujících se 
v sedimentech kloučecko-čenkovského souvrství (ale i v ji-
ných stratigrafických úrovních příbramsko-jinecké pánve) 
je však stále diskutabilní. Lokálně intenzivnější projevy 
vulkanismu, např. v jižně či jihovýchodně položené ost-
rovní zóně, by snad mohly svědčit o blízkosti tehdejších 
center vulkanické aktivity, která svými produkty ovlivňo-
vala i sedimentaci kloučecko-čenkovského souvrství v ob-
lasti centrálních Brd.

Poděkování. Práce byla financována z Výzkumného záměru České 
geologické služby, z úkolu č. 323000. Autor také děkuje editorovi 
Václavu Zieglerovi a recenzentům Oldřichu Fatkovi a Václavu 
Kachlíkovi za cenné připomínky k textu.
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Obr. 11. Silicifikovaný ryolitový tuf s vyvětralými litickými klasty 
a s drobnými fialovými fragmenty ryolitových láv. Velikost vzorku 
14 × 16 cm, sz. od Skládané skály.
Fig. 11. Silicified rhyolitic tuff with weathered lithic clasts and 
small violet fragments of rhyolitic lava. Sample size 14 × 16 cm. 
NW of Skládaná skála. 

Obr. 12. Ryolitový tuf s červeně alterovanými fragmenty starších 
sedimentů a ryolitových láv. Velikost vzorku 12 × 15 cm, sz. od  
Skládané skály.
Fig. 12. Rhyolitic  tuff with red altered fragments of older sediments 
and rhyolitic lava. Sample size 12 × 15 cm. NW of Skládaná skála.


