
Neoproterozoický vulkanismus v převážné části tepelsko-
-barrandienské oblasti je charakteristický především výlevy. 
Dominují výlevy bazaltických až bazalto-andezitických láv, 
které jsou při interakci s mořskou vodou alterovány. 

Jejich konečným produktem jsou především alterované 
bazalty až metabazalty, bazaltické andezity až metaandezity 
(tzv. spility) převážně subalkalického až alkalického cha-
rakteru (Fiala 1977, Waldhausrová et al. 1997, Pin – Wald-
hausrová 2007). Studovaná oblast podle Fialy (1977) patří 
do pestřejší jižní vulkanické zóny jihovýchodního křídla Bar-
randienu, s převahou výlevných typů vulkanitů, ale i např. 
s metadolerity. K této zóně Fiala řadí i vulkanity Blovicka, 
které jsou již výrazně chemicky diferenciovány. Ve spo-
jení s touto vulkanickou aktivitou jsou uváděny též nálezy  
vulkanoklastik, avšak terminologie je různorodá – granulát, 
peperit, popelový tuf – bez bližších genetických úvah. 

Při novém mapování v jv. části tepelsko-barrandien-
ské oblasti na území listu 22-121 Mirošov a jeho j. okolí, 
na území tvořeném neoproterozoickými horninami, byly 

nově zjištěny lokality s vulkanoklastiky zajímavých textur 
a struktur. Tyto horniny doprovázejí výskyty efuzivních 
vulkanitů s polštářovými lávami, metadoleritů a částečně 
i vrstevní sledy břidlic a drob a také jsou součástí poloh 
břidlic a drob se závalky (olistostrom).

Příspěvek má snahu upozornit jednak na zcela nové loka-
lity vulkanoklastik v rámci vulkanických facií, ale poskyt-
nout i informace o primárním paleoprostředí podmořských 
efuzí. Tento úkol však značně komplikuje zakrytost terénu, 
zvětralost hornin do velkých hloubek, ale především sou-
časná pozice vulkanických poloh, které jsou podle nejno-
vějších výzkumů součástí akrečního klínu subdukční zóny 
blovického komplexu ve smyslu Hajné et al. (2014, 2017).

Horniny byly nově mapovány při terénních túrách 
a studovány optickým mikroskopem a část výbrusů byla 
analyzována pomocí elektronového mikroskopu FEG-
-SEM Tescan Mira3GMU, vybaveného EDS analytickým 
systémem, na pracovišti České geologické služby v Praze 
na Barrandově. 
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Summary: Occurrences of Neoproterozoic volcaniclastic rocks in 
the Brdy area (1: 25,000 map sheet 22-121 Mirošov) were newly 
discovered in the Barrandian Neoproterozoic volcano-sedimentary 
successions with prevailing basaltic and basalt andesitic volcanites. 
They exhibit interesting textures and structures. The matrix in some 
rock samples consists mostly of fragments of ragged scoria and 
lava, xenocrysts and opaque minerals. Pyroclastic material has 
mostly grain size of ash up to lapilli. Some scoria particles are highly 
vesicular. Peperite and hyaloclastite textures were also observed. 
They are formed by scoria and lava fragments and palagonite 
within unsorted matrix of sandstone, greywacke and shale. Other 
type (facies) of volcaniclastic rocks, probably redeposited, exhibits 
chaotic structure with clusters (size cm up to dm) of greywacke 

in scoria or devitrified matrix with admixture of ilmenite and 
fragments of crystals, and also xenocrysts and xenoliths. Some of 
the studied volcaniclastic rocks are though to have been formed 
by redeposition of syn-eruptive volcaniclastics which in the studied 
area are accompanied by metabasalts, including pillow lavas and 
dolerites, and by small bodies of silicite of hydrothermal origin 
with brecciated stromatolitic textures. The newly found and 
studied volcaniclastic rocks are related to metabasalts and to other 
volcanic rocks together with hydrothermal silicites. Volcaniclastic 
rocks are part of associations of primary effusive volcanogenic 
facies originated within eruptive volcanic and hydrothermal 
paleoenvironment in the frame of an accretionary wedge. 

Neoproterozoická vulkanoklastika na území 
jihozápadních Brd: produkty submarinní 
vulkanické aktivity 
Neoproterozoic volcaniclastic rocks in the SW part of the Brdy area: a result of submarine volcanic activity

(22-12 Březnice)
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Geologická charakteristika 

Nově studované horniny leží v oblasti vulkanosedimentár-
ního sledu neoproterozoických hornin (několikakilomet-
rové mocnosti) v jv. křídle tepelsko-barrandienské oblasti, 
mezi jižnějším tzv. nepomucko-příbramským a centrálním 
domažlicko-kralupským vulkanickým pruhem (Kříbek et 
al. 2000). 

Studované horniny vycházejí na povrch v těsném sou-
sedství mírně metamorfovaných převážně efuzivních vul-
kanitů, jemně až středně zrnitých bazaltů a bazaltických 
andezitů, ale též subvulkanických doleritů. Efuzivní ba-
zaltoidy mají často patrné polštářové lávy a vezikulární 
textury. Další horninou, která doprovází vulkanity v tomto 
území, jsou černé, černošedé i bělošedé tzv. stromatolitické 
silicity s brekciovanými texturami. Součástí sledu převážně 
vulkanických a vulkanoklastických hornin jsou rovněž po-
lohy sedimentů, tvořené drobami (pískovci), chloritickými 
břidlicemi a částečně i tzv. závalkovitými břidlicemi až 
drobami, tzn. sedimenty se skluzovými závalky ve smyslu 
např. Velemana (1967) nebo olistostromy podle Chába  
et al. (2007). 

Studovaná vulkanoklastika tvoří pouze menší objem 
z celé vulkanické facie na území listu 22-121 Mirošov 
(obr. 1). Zahrnují horniny s různým množstvím bazického 
skla, fragmentů krystalů a s menším množstvím litických 
fragmentů a patří sem také již zmiňované horniny s tzv. 
závalkovými texturami. 

Horniny studované ze vzorků plošných rozvětralých 
skeletových výskytů sz. od Borovna (d. b. FS114) makro-
skopicky připomínají slepence. Při mikroskopickém stu-
diu bylo zjištěno, že se skládají převážně z alterovaného 

(chloritizovaného, eventuálně palagonitizovaného) bazic-
kého skla (obr. 2a) a fragmentů jemnozrnného silně ve-
zikulovaného spilitu; přítomno bylo i množství opakních 
minerálů. Ve výbruse byly vzácně i úlomky hruběji zrnitého 
porfyrického bazického vulkanitu s vyrostlicemi živců (viz  
obr. 2b). Kromě převažujícího nevezikulovaného nebo 
mírně vezikulovaného bazického skla se v matrixu většiny 
studovaných vzorků místy vyskytují i protažené útržky 
silně vezikulované stlačené strusky o délce až několika mi-
limetrů a také krystaloklasty do velikosti až 4 mm. Podle 
klasifikace McPhie et al. (1993) je možno tyto horniny za-
řadit mezi pyroklastika.

Pyroklastika se střídají se sedimenty s vulkanickou 
příměsí, v jejichž písčitém matrixu jsou hojné útržky skel 
a vulkanitů s alterovanými okraji. Vulkanoklastika a sedi-
menty s vulkanickou příměsí jsou převážně nevytříděné. 
Alterované sklo je příměsí matrixu pískovců a drob, které 
byly při kontaktu s vulkanity částečně silicifikovány. 
Útržky skla nebo láv mají často palagonitové okraje, ně-
které části strusky jsou palagonitizované zcela (ve výbrusu 
jsou barvy palagonitu oranžové, žluté až hnědé – např.  
obr. 4, FS106). Bohužel na výchozu kontakt těchto sedi-
mentárních hornin s vulkanickou příměsí (peperitů) s py-
roklastiky není možno pozorovat.

Dalším typem studovaných hornin v okolí těles meta-
bazaltů jsou často rozpadavé nevytříděné horniny chaotic-
kých textur se závalky od několika centimetrů až po desítky 
decimetrů (tzv. závalkovité břidlice až droby nebo olisto-
stromy). Pokud jsou zpevněné, mohou být kalcifikované, 
popř. silicifikované. Střídají se s polohami drob, resp. 
pískovců, které mají kromě křemene a litických klastů 
místy až 15 % angulárních zrn bazických živců. Horniny 

Obr. 1. Geologické schéma stu-
dovaného území listu Mirošov  
22-121 se situací studovaných 
vzorků.
Fig. 1. Geological scheme of the 
studied area (map sheet 22-121) 
with location of sampling sites.
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Obr. 2. a – struktura pyroklastické horniny složené převážně z útržků bazického skla; b – pyroklastika s bazickým sklem a fragmentem 
vulkanitu s vyrostlicemi; d.b. FS114, z. od Číčova.
Fig. 2. a – texture of pyroclastic rock composed mostly of fragments of basaltic glass; b – pyroclastic rock with basaltic glass and fragment 
of porphyritic volcanic rock; FS114, west of Číčov.

Obr. 4. Detail palagonitizované vezikulované strusky při kontaktu 
lávy a sedimentu, d.b. FS106, jjz. od Trokavce. 
Fig. 4. Detail of vesiculated palagonitized scoria at the contact of 
lava with sediment, FS106, southsouthwest of Trokavec. 

Obr. 3a, b. Závalky drob uzavírané v devitrifikované sklovité hmotě; d.b. FS316, lokalita Skořice.
Fig. 3a, b. Clusters of greywackes enclosed in devitrified glassy matrix; FS316, locality Skořice.

Obr. 5. Struskovitý matrix ze vzorků vulkanoklastik; d.b. FS253, 
Skořice. 
Fig. 5. Scoriaceous matrix in samples of volcaniclastic rocks;  
FS253, Skořice.
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s texturami tzv. závalků (útržků) mají v mikroskopu místy 
nápadnou strukturu. Útržky nevytříděných drob jsou uzaví-
rány ve sklovité základní hmotě s devitrifikační strukturou 
(obr. 3a, b; d. b. FS316, Skořice). Černé břidlice se závalky 
z výchozů u Skořic (obr. 5; d. b. FS253) byly analyzovány 
elektronovým mikroskopem. I tyto horniny podle analýz 
obsahují vulkanické sklo (s Mg 3,9–4,4 % a K 7,6–8,8 %) 
a množství drobného ilmenitu. V tmavém matrixu jsou pa-
trné alterované struskovité/sklovité útvary. 

Závěr a diskuse

Nově zjištěné výskyty vulkanoklastik v okolí Mirošova 
svými texturami, strukturami i složením, sklovitými útržky 
s roztrhanými okraji, často silně vezikulovanými, s palago-
nitem i fragmenty magmatických fenokrystů jsou dokladem 
freatomagmatické vulkanické aktivity. Pro kontakt vulka-
nické podmořské efuze s ne zcela zpevněnými sedimenty 
svědčí časté alterované sklo v matrixu sedimentů a devit-
rifikovaná sklovitá hmota uzavírající závalky sedimentů. 
Vulkanoklastika v širším slova smyslu na studovaném 
území zahrnují tedy peperity, hyaloklastity a také pyroklas-
tika, jejichž přesnější geneze je však pro nedostatek větších 
výchozů těžko blíže interpretovatelná. Vzhledem k tomu, 
že pyroklastika vznikla při podmořské erupci, je zřejmé, že 
byla na kratší vzdálenost resedimentována, stejně jako další 
typy přítomných syneruptivních vulkanoklastik. 

Transport či resedimentaci původně popisované facie 
tzv. závalkovitých břidlic a drob (olistostrom), hojně roz-
šířených nejen v širším okolí Mirošova, ale např. na Blo-
vicku a doprovázejících i výskyty spilitových pruhů např. 
na Křivoklátsku, předpokládali rovněž Cháb a Pelc (1968), 
kteří popisovali tento litotyp jako součást tzv. vulkanogenní 
facie neoproterozoika. V geologické mapě 1 : 500 000 
(Cháb et al. 2007) a v novějších koncepcích vývoje akreč-
ního klínu (Hajná et al. 2014) jsou tyto sedimenty ozna-
čovány jako sedimentární melanž (olistostromy), která je 
součástí vulkanických pruhů. Hajná et al. (2014, 2017) po-
važují podobné horniny za resedimentované gravitačními 
procesy z vyzvedávajících se elevací akrečního klínu. 

Kromě textur a struktur typických pro vulkanoklas-
tika je dalším dokladem pro spojení studovaných hor-
nin s primární submarinní vulkanickou aktivitou jejich 
těsné prostorové sepětí s efuzivními vulkanity („spility“) 
s polštářovými texturami, popř. vezikulárními texturami 
po úniku plynů. Některé fragmenty silně vezikulované 
strusky vulkanoklastik mohou být indikátorem většího 
množství plynu při vulkanické erupci. S horninami sub-
akvatické vulkanické provenience na studovaném území 
těsně geneticky souvisí také výskyt četných těles brekcio-
vaných silicitů s tzv. stromatolitickými texturami, často se 
zvýšeným obsahem některých stopových prvků (V, U, Ti, 
Cr). Rovněž tyto silicity považují Stárková et al. (2018) 

za hydrotermální a úzce spjaté s efuzemi neoproterozoic-
kých vulkanitů.

Studované neoproterozoické horniny v oblasti jihozá-
padních Brd dokládají, že eruptivní a hydrotermální projevy 
doprovázely efuzivní podmořskou vulkanickou činnost 

Poděkování. Práce byla vytvořena v rámci interního projektu České 
geologické služby č. 321185. Autoři děkují za připomínky recenzen-
tům doc. RNDr. V. Kachlíkovi, CSc., a prof. RNDr. J. Žákovi, Ph.D.
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