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Levínské vulkanické pole ležící zhruba ve střední části
podkrkonošské pánve (obr. 1) patří k výskytům bazických
magmat střední části této pánve. Produkty bazického až in-
termediálního vulkanismu jsou součástí vrstevního sledu
vrchlabského až prosečenského souvrství.

Petrografií hornin „levínské plošiny“ se zabývali na
konci 90. let minulého století Šreinová a Šrein (1997).
Lávy a pyroklastika coby produkty monogenetického ba-
zického vulkanismu v této oblasti interpretoval jako první
Rapprich (2008). Dvě lokality levínského vulkanického
pole – lom Studenec a Hvězdův lom u Staré Paky – pak
podrobněji popsala Stárková a Rapprich (2009). Nejno-
věji byly produkty monogenetického vulkanismu levín-
ského vulkanického pole blíže charakterizovány v článku
Stárkové et al. (2011). Autoři v něm rozlišili uloženiny
freatomagmatického, freatostrombolského, strombolského
i havajského stylu erupcí permské vulkanické aktivity.

Při novém geologickém mapování v měřítku 1 : 25 000
na území listu 03-414 Vrchlabí (obr. 2) byl severní okraj
levínského vulkanického pole doplněn o nové výskyty
dalších pyroklastických hornin (Prouza et al. 2012). Pyro-
klastika na starších listech 03-41 Semily (Chaloupský et
al. 1992) a 03-43 Jičín (Coubal et al. 1998) map 1 : 50 000
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nebyla vůbec rozlišována. Účelem tohoto příspěvku je
podrobný popis nových lokalit a jejich bližší genetická in-
terpretace doplňující pohled na charakter monogenetické-
ho vulkanismu podkrkonošské pánve.
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Polohy pyroklastik vystupují na povrch při v. okraji Roz-
tok u Jilemnice (obr. 2). Je to především morfologicky vý-
raznější vrch Homolka (na listu Vrchlabí významná geolo-
gická lokalita v databázi významných geologických lokalit
ČGS – ID 3538; obr. 2 – č. 1). Na výchozech zde vystupují
tence vrstevnaté, rozpadavé horniny šedohnědých až hně-
dočervených barev. Makroskopicky jde o nevytříděné ulo-
ženiny s patrnými útržky alterovaného (chloritizovaného
a karbonatizovaného) bazického skla o velikosti až něko-
lika centimetrů (obr. 3). V horninách se vyskytují vulka-
nické bomby podlouhlého až vřetenovitého tvaru, velké
2–25 cm (viz obr. 4), které mají složení jemnozrnného
až afanitického bazaltického andezitu („melafyru“). Dále
jsou v matrixu těchto hornin litika – nejčastěji úlomky
(2–10 cm) červenohnědých prachovců. Místy jsou některé

polohy a vrstvy pyroklastik silněji karbonatizované. Mik-
roskopicky se jeví hornina jako hrubozrnná uloženina
s podpůrnou strukturou klastů, která často plynule přechází
v podpůrnou strukturu matrixu. V hornině je kromě téměř
10–40 % útržků skel přítomno množství popelových hema-
titizovaných agregátů (obr. 5), méně i úlomky hornin, nej-
častěji prachovců, slídy, křemene i živců.

Další výchozy hornin podobného charakteru vystupují
odtud dále na JZ (v korytě bezejmenného přítoku potoka
Tampelačka; obr. 2 – č. 2). I tyto polohy jsou vrstevnaté, se
zrnitostí měnící se od jemnozrnných po hrubě zrnité. Dále
bylo zjištěno, že s. a sv. až v. okraj krajinné dominanty
Stráže (kóta 630,4 m; obr. 2 – č. 3) tvoří výrazné polohy
červenohnědých pyroklastik s útržky zelených chloritizo-
vaných skel. Morfologickou dominantu okolí vrchu Stráž
(630 m n. m.) však tvoří lávy bazaltu až bazaltického ande-
zitu, jež tvoří nadloží pyroklastik. Lávy spolu s pyroklas-
tiky zde tvoří akumulace vulkanických hornin, dosahující
mocnosti kolem 80 m. Vrstevnatá pyroklastika se hojně na-
cházejí i jz. od Stráže, kde drží prudké svahy v lesích jz. od
kóty 561 m Bukovec (obr. 2 – č. 4). I tato vulkanoklastika
mají proměnlivou zrnitost, patrné jsou chloritizované a se-
ricitizované útržky strusky, místy až několik centimetrů
velké. Makroskopicky převažuje často matrix, který je zde
výrazně slídnatý. Podobný typ pyroklastických uloženin
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tvoří i nově vymezenou lokalitu Principálek ve v. okolí
Horní Branné, ležící od již jmenovaných lokalit dále na S
(obr. 1). Zdejší vrstevnatá, převážně hrubě zrnitá pyroklas-
tika obsahují makroskopicky rozeznatelné alterované
útržky skel, plovoucích v matrixu červenohnědé barvy,
a četné vulkanické bomby velké nejčastěji 2–4 cm, ale v s.
části až 25 cm. Při jv. okraji jsou uložena i jemnozrnná py-
roklastika, hnědé popelové tufy obsahující makroskopicky
zřetelné akreční lapilli o velikosti až 1cm. V matrixu
s útržky skel, křemeny, živci a slídami jsou patrné i úlomky
akrečních lapilli a sedimentů.

Třetím typem pyroklastik, plošně velmi nevýrazným,
často s přechody do bazaltandezitických láv jsou aglutináty
až aglutinované lávy (obr. 1). Tyto uloženiny ze speče-
ných útržků vezikulované bazické lávy tvoří drobné kupy
a jsou často postiženy silnou hematitizací. Nový výskyt
byl pozorován jv. od vrchu Stráž (na kótě 529,6 m), také
u kóty 453,0 m při z. okraji Roztok u Jilemnice a pak v bez-
prostřední blízkosti výskytu láv kóty Principálek u Horní
Branné. Největší známý popsaný výskyt (Stárková et al.
2011) je z lomu Studenec (obr. 1).
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Převážnou část levínského vulkanického pole tvoří lávy
a ložní žíly (sily), střídající se místy s uloženinami pyrok-
lastik (Stárková et al. 2011). Jeho s. a ssv. okraj však tvoří
převaha drobných výskytů pyroklastických uloženin.
Z fragmentace, textury i struktury těchto lapillových tufů
(lapilli tuffs) a lapilovců (lapilli-stones) vyplývá přiřazení
pyroklastik k freatomagmatickým a strombolským erup-
cím bazických magmat. Vzhledem k roztroušenosti výsky-
tů se dá uvažovat o lokálních centrech permských freato-
magmatických i strombolských erupcí bazických magmat
v okolí Roztok u Jilemnice, Rovnáčova i Horní Branné. Je-
jich zdroje nejsou zcela zřejmé, i když nepatrné výskyty re-
liktů kup spečených útržků láv (aglutinátů – spatter cones)
jsou důkazem pro erupce malých lávových fontán, které in-

dikují přímo i místo přívodu magmatu. Jejich rozmístění
(obr. 1) na sv. okraji levínského vulkanického pole by
mohlo naznačovat směr hlubších tektonických linií, po
nichž lokálně vystupovalo magma v období ukládání pro-
sečenského souvrství (tzn. spodního rotliegendu).

Poděkování. Výzkum byl součástí interních projektů České geolo-
gické služby č. 390001 a 321140 v rámci Strategického plánu vý-
zkumu ČGS.
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