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Kenozoický vulkanismus severní Moravy a českého Slezska
reprezentuje pouze okraj východní části tzv. česko-
slezského vulkanického oblouku. Mnohem četnější jsou
kenozoické vulkanické horniny v polském Slezsku. V pojetí
Kopeckého (1987), jsou tyto výskyty součástí oderské tekto-
novulkanické zóny. Na našem území se nové výzkumy kon-
centrovaly na Opavsku, Bruntálsku a Javornicku. V okolí
Bruntálu nalézáme produkty čtyř relativně dobře zachova-
lých vulkánů. Na Javornicku je znám pouze jediný relikt lá-
vového proudu u Zálesí, který je na našem území „bezkořen-
ný“ – jeho přívodní dráha je situována nedaleko v Polsku.
Na Opavsku jsou nejvýznamnější dva výskyty přívodních
drah – Kamenná hora u Otic a Hůrka u Štemplovce. Ač na
severovýchod území ČR zasahují projevy kenozoického
vulkanismu v malé míře, vytvářejí zde vulkanický okrsek
patřící mezi nejmladší v rámci celého Českého masivu. Úze-
mí je zobrazeno jak ve zmíněném listokladu geologických
map 1 : 50 000, tak podrobněji v archivních originálních
mapách měřítka 1 : 25 000 (M-33-83-B-d, M-33-83-B-b,
M-33-84-A-a, M-33-84-A-c) z šedesátých let minulého století.

Opavsko se bohužel ukázalo být oblastí nevhodnou pro
získání dalších dat. Lokalita u Štemplovce již neposkytuje

žádný výchoz a opuštěný lom u Otic nabízí horninu, jejíž
paleomagnetické charakteristiky vypovídají nejspíše
o druhotné pozici ovlivněné lidskou činností. Také úroveň
erozního řezu zachycuje přívodní dráhy v subvulkanické
pozici.

Naproti tomu na Bruntálsku je eroze vulkanických těles
relativně malá a některé lávy leží na říčních terasách (např.
Horský et al. 1972). Dodnes hodnotné geologické práce
Bartha (např. 1977, shrnující jeho předchozí výzkumy),
Bartha a Zapletala (1978), předpoklad kvartérního stáří
(Jahn 1907) a dlouho nepublikovaný zajímavě nízký radio-
metrický údaj ze 70. let 20. století (Bellon in Kopecký
1987) – to byly okolnosti, které vedly k dalšímu zájmu
o zdejší vulkanismus. Lokalita v proudu Chřibského lesa se
také stala klasickou díky práci Kolofíkové (1976), použité
jako učebnicový vzor. Proto se vulkány u Bruntálu (= brun-
tálské vulkanické pole) staly základem výzkumu, jehož vý-
sledek (Cajz et al. 2012) vede autory k navržení litostrati-
grafie nejmladšího vulkanismu na severní Moravě.

Výskyt na Javornicku u Zálesí geologicky patří k vývoji
vulkánu Lutynia. V poslední době o tomto vulkánu pojed-
nává práce Birkenmajera et al. (2002).
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Bruntálské vulkanické pole (BVP) je tvořeno povr-
chovými produkty vulkánů Venušiny sopky, Uhlířského
vrchu, Velkého Roudného a přívodní dráhou Břidličné
(obr. 1). Lze sem řadit i maarovou strukturu u Lomnice.
Bazaltické horniny jsou přítomny v podobě láv, pyroklas-
tik (hlavně strusek) i opravdových tufitů (smíšených
pyroklasticko-sedimentárních hornin). Všechny vulkány
jsou monogenetické, strombolského typu, různě ovlivněné
paleoprostředím. Proto je zde možné sledovat palagoniti-
zované tufy freatomagmatických explozí, strombolské
strusky s bombami tvarů vřeten a kravinců (cow-dung)
nebo s povrchy chlebové kůrky a kompaktní i alterované
a brekciované lávy. Petrologické charakteristiky hornin
dostatečně zpracovali předchozí autoři (např. Barth 1977;
Fediuk – Fediuková 1985, 1989) až do úrovně izotopo-
vých poměrů (Vokurka – Bendl 1993). Nejnověji se jejich
komplexní geochemii věnují Ulrych et al. (2013). Jsou
to vulkanické produkty, které geochemicky spadají po-
většinou mezi olivinický nefelinit až nefelinický bazanit
a představují primární, při výstupu nediferencovaná a ne-
kontaminovaná plášťová magmata s rychlým výstupem
kůrou bez významné kontaminace, tak jako většina keno-
zoického vulkanismu Českého masivu. Takový charakter
svědčí o „pasivní“ úloze vulkanismu, když k výstupu
magmat významně přispěla tektonická aktivita. BVP je
také situováno ve směrovém pokračování sudetského
okrajového zlomu, jednoho ze zlomů vymezujících před-

sudetský blok, oblast častého výskytu kenozoického vul-
kanismu v polském Slezsku.

Plio-pleistocenní stáří hornin bylo prvně zveřejněno Šib-
ravou a Havlíčkem (1980). Bližší zájem o časový vývoj
vulkanismu pak vedl ke hromadění dalších geochronolo-
gických údajů (viz Cajz et al. 2012), které však obraz po-
sloupnosti vulkanické aktivity učinily spíše chaotičtějším.
Proto autoři přistoupili k problematice multidisplinárně.
Horniny byly opětovně vzorkovány pro geochronologické
analýzy, ze stejných míst byly odebrány vzorky pro vý-
zkum paleomagnetickými metodami a za podpory nově
zhodnocených výsledků regionálního geofyzikálního vý-
zkumu bylo možno učinit komplexní pohled na jednotlivé
vulkány a jejich produkty. Do doby před započetím posled-
ního výzkumu bylo shromážděno 26 radiometrických úda-
jů stáří hornin z BVP v celkovém intervalu (včetně odchyl-
ky) 4,58–0,69 Ma. Převážnou většinu odběrů pro tyto
rozbory se podařilo identifikovat a zpětně lokalizovat
s přesností dostatečnou pro přiřazení k odpovídajícímu
vulkánu. Přesto takto získaná stáří vykazovala nepřijatelně
široký rozptyl odpovídající dlouhé aktivitě, která je však
pro monogenetický vulkanismus netypická. Bylo proto
nově zpracováno dalších šest vzorků a předchozí stejně
velký počet vzorků, zpracovaný v téže laboratoři deset let
předtím, byl přehodnocen na základě nových údajů o obsa-
hu draslíku. Vznikl tak reprezentativní, přesně lokalizova-
ný a k jednotlivým vulkánům přiřazený soubor stáří jejich
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produktů (in Cajz et al. 2012). Zapojením paleomagnetic-
kých výsledků z míst zmíněných odběrů byla ověřena
správnost zařazení hornin k jednotlivým vulkánům na zá-
kladě orientace paleomagnetického vektoru a porovnáním
s magnetostratigrafickou škálou bylo možné jednotlivé in-
tervaly předpokládané činnosti zkrátit na dobu lépe odpo-
vídající charakteru aktivity.

Geofyzikální data regionálních polí byla využita k ověře-
ní vzájemných vztahů a geologické pozice vulkanických
těles. Kompaktní bazaltické horniny lze v tíhovém a mag-
netickém poli velmi dobře identifikovat. Jsou charakteris-
tické vysokou hustotou (~ 3 g.cm–3) a vytvářejí tak lokální
tíhová maxima. U maarových struktur, známých v BVP, se
naopak výrazně projevují jako tíhová minima sedimentární
výplně s velmi malou hustotou (~ 2,3 g.cm–3). Díky vyšší-
mu obsahu magnetických minerálů mají bazické vulkanity
také vysokou magnetickou susceptibilitu (tisíce až desetiti-
síce 10–6 SI) a jsou zdrojem výrazných magnetických ano-
málií. Ty mohou být kladné či záporné, podle převládají-
cího směru remanentní magnetizace. Data pro regionální
interpretaci magnetického pole ve studované oblasti byla
získána z leteckého průzkumu pro měřítko 1 : 25 000, s ro-
zestupem letových drah 250 m (Dědáček – Gnojek 1980).

Z tohoto důvodu mají anomálie plošně malých zdrojů po-
měrně nízké amplitudy (okolo 10 nT). Přesto lze v magne-
tickém obraze pro BVP rozpoznat podle polarity nejméně
dva rozdílné typy zdrojů (obr. 2). V tíhových a magnetic-
kých datech je možné velmi dobře identifikovat maarovou
strukturu u Lomnice, která je současně zdrojem kruhového
tíhového minima (–25 μms–2) a kladné magnetické anomá-
lie (25 nT).

+�������������0�����+�

Ve starší literatuře a od ní odvozených popiscích turisticky
zajímavých lokalit jsou vulkány BVP definovány jako stra-
tovulkány. To vychází z dřívějšího chápání tohoto termínu
jako „vrstvená sopka“, tedy jev, kdy se střídají tufy s efuze-
mi. Pokud byly známy lávy a vulkanoklastika současně,
pak je v naší starší literatuře tento termín používán téměř
vždy a bohužel vždy to vede ke zkreslenému obrazu vulka-
nické aktivity. Dnes je ale terminologie poněkud odlišná.
Namísto „stratovulkánu“ se používá termín složený či po-
lygenetický vulkán. Takové vulkány bývají spíše projevem
kyselejších magmat a též se častěji vyskytují v odlišných
geotektonických podmínkách. Také jejich produkty jsou
odlišné od těch, které jsou zachovány na studovaném úze-
mí. Bazický vulkanismus častěji vytváří monogenetické
vulkány s obecně kratší dobou života. I tyto vulkány mo-
hou produkovat tufy a lávy – a to v tomto pořadí. Na povrch
se dostane magma s vyšším objemem fluid a ta se v prvních
fázích aktivity uvolní. Nejprve se tvoří sypaný kužel a z něj
může dojít k výronu lávy. Explozivitu pak významně
ovlivňuje také okolí. Taková je obecně situace vulkánů
BVP.

Interpretace vývoje mladě kenozoické vulkanické aktivi-
ty v oblasti nabízí možnost návrhu formální litostratigrafie
(viz dále), založené na superpozičních charakteristikách,
radiometrickém datování a paleomagnetických vlastnos-
tech. Do interpretace je zahrnut i vývoj reliéfu a geneze
směsných vulkanicko-sedimentárních hornin.

Vulkanický vývoj BVP započal v pliocénu strombolskou
aktivitou u Břidličné. Vulkán měl velký struskový kužel
a velmi pravděpodobně i lávovou produkci. První práce
(Jahn 1909) uvádí existující relikt lávy v blízkosti lomu
ještě před těžbou. Vzhledem ke značné velikosti přívodní
dráhy lze důvodně předpokládat vytvoření velkého strus-
kového kužele, srovnatelného nejméně s vulkánem Velké-
ho Roudného. Materiál tohoto kužele byl v převážné míře
denudován, jeho strusky jsou však částí razovského pyro-
klastického komplexu. Tou dobou byl aktivní i vulkán
u Lutynie s patrně dominantní efuzivní činností. Jeden
z jeho lávových proudů, který směřoval generelně k vý-
chodu, zanechal současný relikt u Zálesí, asi 1,5 km vzdá-
lený od přívodní dráhy.

V pleistocénu pak vznikly ostatní vulkány BVP. Ve star-
ším pleistocénu vzniká mohutný strombolský vulkán Vel-
kého Roudného. Nejprve je vytvořen struskový kužel.
O možném freatickém ovlivnění činnosti lze pouze speku-
lovat na základě blízkosti říčního toku paleo-Moravice.
Sporadicky odkryté strusky kužele jsou červenavé, bez
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cizorodých klastů a relativně stejnozrnné. Zachycují tedy
pouze jediný okamžik dosti klidné aktivity. Ke dříve hojně
uváděné představě existence vulkánu Malého Roudného se
autoři přiklonit nemohou, neboť nezjistili žádné indicie
toto dokládající, a to ani v obraze regionálního geofyzikál-
ního pole. Proto považují za správnější pokládat tento vr-
chol za pouhý denudační zbytek jediného velkého kužele
ve shodě s původní ideou z počátku výzkumů v této oblasti
(sensu Makowsky 1882 in Barth 1974).

Po odplynění magmatu přechází činnost v efuzivní
a vzniká lávový proud Chřibského lesa, když láva v průbě-
hu jediného efuzivního děje (= jeden proud) vyplňuje kory-
to paleo-Moravice v délce nejméně 4 km. V okamžiku
dosažení říčního toku lávovým proudem dochází k hyalo-
klastitové brekciaci a efektem zpomalení (významně rych-
lejší ochlazování) narůstá mocnost proudu. V tehdejším re-
liéfu však proud nevyplňuje údolí zcela v plném profilu,
řeka nemění svůj směr a po utuhlé lávě přetéká dále, byť ni-
koliv po celém jejím povrchu. V průběhu času se ale její
koryto následně stěhuje k s. okraji původního údolí, kde
využívá litologické diskontinuity vulkanitů vs. okolní hor-
nina (spodněkarbonské břidlice až prachovce) a opětně se
zahlubuje. Kromě lávového proudu Chřibského lesa jsou
výchozově zachovány další dvě lokality, v současnosti
poskytující pouze znaky lávových proudů. Ač mnohé starší
práce ve svých interpretacích přisuzují těmto lokalitám
vlastní přívodní dráhy, autoři tohoto příspěvku takové zna-
ky nepozorovali. Vrtná data (Barth – Kočandrle 1979)
a uváděné popisy hornin nejsou pro představy vlastních
přívodních drah striktně jednoznačné a nabízejí i jiné mož-
nosti interpretací. Proto se autoři v této práci přiklánějí
k představě několika (nejméně tří) lávových proudů různé-
ho směru pocházejících z největšího vulkánu BVP – Vel-
kého Roudného. Volárenský vrch je pravděpodobně relik-
tem dalšího proudu, který generelně směřoval k Z. Taková
představa je opět návratem k prvotním interpretacím (viz
Makowsky 1882; též Barth 1974). Lokalita Zlatá lípa
u Červeného vrchu by pak mohla být místem nejvzdáleněj-
šího dosahu proudu, který směřoval k J a jehož další pozů-
statky lze v úlomcích nalézt u Křišťanovic. Tato představa
nemusí být všeobecně přijímána, protože vzdálenost od
předpokládaného zdroje je značná (13 km) a současná mor-
fologie jí zdánlivě odporuje. Je však třeba mít na zřeteli, že
BVP je situováno v pokračování recentně aktivního sudet-
ského okrajového zlomu (Štěpančíková et al. 2010), a tudíž
současná podoba reliéfu by mohla být výsledkem až post-
vulkanického vývoje. Barthem a Kočandrlem (1979) uvá-
děnou přívodní dráhu u Zlaté lípy – a tedy existenci dalšího
vulkánu – se autorům nepodařilo potvrdit. Na základě
orientace vektoru paleomagnetického pole a K-Ar dat uvá-
dějí Cajz et al. (2012) možnost nižšího stáří proudu Volá-
renského vrchu. Další indicie pro tuto představu však ne-
existují, proto je možné tento proud řadit v rámci
stratigrafického návrhu pouze do souvrství, nikoliv vrstev.

Výronem lávy mohutného proudu Chřibského lesa do
koryta paleo-Moravice vzniká významná překážka říční-
mu toku a tím se objevuje hrazené průtočné jezero
(lava-dam lake) se zpomalením říčního toku. Taková změ-
na spádové křivky toku nutně vede k výraznému snížení

jeho unášecí schopnosti v daném místě – materiál transpor-
tovaný z horního toku zde sedimentuje. Paleo-Moravice
přibližně 15 km výše proti proudu protéká velmi blízko sta-
rého struskového kužele vulkánu Břidličné, který již mi-
lion let podléhá erozi. Kromě jeho strusek odnáší i materiál
okolních hornin, úlomky stříbřitých, mírně metamorfova-
ných sericitických břidlic andělskohorského souvrství.
Tyto nevulkanické klasty vykazují poněkud vyšší meta-
morfní stupeň než okolní hornina v místě uložení. Svým
vzhledem se blíží hornině odkryté v zářezu řeky u obce
Břidličná, nedaleko pozůstatků vulkánu. Takový smíšený
materiál se pak ukládá v hrazeném jezeře a vzniká razovský
pyroklastický komplex (sensu Barth – Zapletal 1978).

Ve svrchním pleistocénu pak vznikají dva malé strom-
bolské vulkány Uhlířský vrch (UV) u Bruntálu a Venušina
sopka (VS) u Meziny. Aktivita na UV byla celkově klid-
nější. Oba malé vulkány mají zachované sypané kužely se
znaky freatického ovlivnění. Dokumentují to zchlazené
okraje (chilled margins) některých pyroklastů stejně tak
jako palagonitizace jemného materiálu. Kromě strusek ve-
likosti bomb a lapilli (juvenilní klasty) jsou relativně četné
červenavé a hnědavé vypálené úlomky břidlic. Obě sopky
se liší stupněm freatického ovlivnění, VS měla aktivitu
zpočátku až silně freato-magmatickou, tedy silně energe-
ticky bohatou. Dokumentuje to např. významně vyšší podíl
cizorodých klastů ve srovnání s produkty UV. Explozivita
VS byla tak silná, že se balisticky přemísťovaly bomby ve-
likosti i přes 1 m. Je velmi pravděpodobné, že v okamžiku
silné freatomagmatické exploze vytékaly z jejího kráteru
pyroklastické proudy, případně i pyroklastické přívaly.
Hornina, která to zprostředkovaně dokládá, se zachovala
na lokalitě Karlovec. Oba vulkány ukončily svou činnost
lávovým výlevem. Lávový proud UV byl patrně primárně
malý jak délkou, tak mocností a jeho obraz v geologické
mapě je poněkud nadhodnocen. Venušina sopka byla
i v tomto ohledu aktivnější, její proud je rozsáhlejší a moc-
nější a je zřejmé, že dosáhl koryta lokálního přítoku
paleo-Moravice.
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Následující návrh sleduje mezinárodně uznávané principy
(Salvador ed. 1994). Vznikl za podpory projektu Grantové
agentury AV ČR (IAA 300130612) a podpory Geologické-
ho ústavu AV ČR, v. v. i., z ústavního rozpočtu RVO
67985831.

Časové intervaly zde užívané vycházejí z K-Ar rozborů
vulkanických hornin a jsou upřesněny na základě polarity
zachovaných hornin (viz Cajz et al. 2012). Udávají však
pouze dobu, kdy k činnosti došlo, nikoliv délku vlastní
aktivity. Ta byla významně kratší. Jsou navržena dvě sou-
vrství, z nichž mladší je možno ještě detailněji členit ve
vrstvy.

Souvrství Břidličné – pliocén (zancl–piacenz; 4,3–3,3 Ma;
polarita normální), aktivita vulkánů Břidličné a Lutynie.
Holostratotyp – lom Břidličná (49°54,726´N, 17°23,789´E).
Je zde zachycen připovrchový řez přívodní drahou. Brek-
cie přívodní dráhy přechází do vnitřní kráterové facie
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struskového kužele, kompaktní lávová výplň byla patrně
hlavním předmětem důkladné těžby. Pyroklastický mate-
riál zde tvoří převážně mírně alterované strusky lapillové

frakce s občasnou přítomností semiplastických bomb a ná-
znaky centroklinálního vrstvení. Jemnozrnný materiál po-
pelové frakce je patrně již primárně redukován na objemu.
Znaky freatického ovlivnění nejsou příliš významné, mírná
alterace by mohla být spíše zvětrávacího původu. V mno-
hem lépe zachovalé podobě, než je současný stav, se poda-
řilo lokalitu zdokumentovat dříve (Barth – Kočandrle
1979).

Souvrství bruntálské – pleistocén, je detailněji členěno
na spodněpleistocenní vrstvy Roudného (Gelas; 2,6 – 2,1 Ma;
polarita reverzní) a svrchněpleistocenní vrstvy Venušiny
(calabr; 1,8–1,1 Ma, polarita reverzní).

Vrstvy Roudného – aktivita Velkého Roudného a počátek
sedimentace razovského pyroklastického komplexu. Ho-
lostratotyp – částečně aplanovaný lom v lávovém proudu
Chřibského lesa (49°52,824´N, 17°34,991´E). Lom je za-
ložen v povrchové facii centrální části lávového proudu se
znaky subaerické brekciace (aa láva). Pórovité fragmenty
lávového povrchu jsou zapracovány do kompaktnější facie
proudu. Tyto fragmenty velikosti centimetrů až desítek
centimetrů jsou ostrohranné, velikost vezikul je v řádu de-
setin až celých milimetrů. Parastratotyp – lom u Razové
(49°54,832´N, 17°31,319´E). Sedimentární jednotka je
tvořena směsným pyroklasticko-sedimentárním materiá-
lem. K jejímu uložení došlo po fluviální redepozici nesou-
držného materiálu struskového kužele staršího vulkánu
(Břidličná) spolu s běžnými úlomky mírně metamorfova-
ných hornin v sedimentárním prostoru hrazeného průtoč-
ného jezera. Taková hornina – jako jedna z mála v rámci
celého kenozoického vulkanismu v Českém masivu – spl-
ňuje klasifikační kritéria termínu tufit. Je to výrazně strati-
fikovaný sediment původem ze zakulacených alterova-
ných strusek o velikosti převážně mezi 5 mm a 2 cm
a ostrohranných deskovitých fragmentů břidlic andělsko-
horského souvrství i 30 cm velikých, průměrně však mezi
5–7 cm. Písčitý/popelový materiál je též směsného typu.
Jednotlivé polohy mají různou četnost zastoupení obou
typů klastů, směrem do nadloží vulkanické složky ubývá.
Detailně popisují razovský pyroklastický komplex Barth
se Zapletalem (1978).

Vrstvy Venušiny – aktivita Venušiny sopky a Uhlířského
vrchu, pokračování sedimentace razovského pyroklastic-
kého komplexu. Holostratotyp – vrcholový lom ve strusko-
vém kuželi VS (49°57,007´N, 17°28,733´E), představuje
produkty explozivní aktivity s vysokým freatickým ovliv-
něním – freato-strombolská exploze. Rezavě zbarvená py-
roklastika – strusky běžné velikosti do 2 cm, větší bomby
se zchlazenými okraji a znaky vřetenového tvarování na
některých z nich. Mezi pyroklasty patří též četné vypálené
fragmenty drob a prachovců moravického souvrství. Je zde
zachována bomba o průměru téměř jeden metr s pěkně vy-
vinutou dopadovou stopou v jemném materiálu. Parastra-
totyp – lomy ve struskovém kuželu UV (49°58,318´N,
17°26,370´E) – ukazuje barevně výrazně stratifikované
struskové tufy. Barevná změna je nejmarkantnější v lapil-
lovém podílu. Přítomny jsou i relativně velké protáhlé
bomby se znaky transportu v poloplastickém stavu. V par-
tii bližší přívodu mírně narůstá četnost i velikost takových
bomb a stratifikace je méně výrazná (obr. 3). Některé menší
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bomby mají náznaky kravinců či vřeten, občas se vyskytují
partie s povrchy chlebových kůrek. Explozivní aktivita pa-
trně pulzovala v souvislosti s proměnlivým působením
vody na erupci. Parastratotyp – lom v lávovém proudu VS
(49°57,475´N, 17°29,226´E), nejlépe zachovalý lom
s odkrytou mocností lávy přes 20 m. Jsou zde vyvinuty
sloupce o průměru až přes 50 cm. Jejich plochy procházejí
neporušeně přes kompaktní i sonnenbrandově alterovaný
typ horniny a dokonce i přes partie se zpětně zapracovaný-
mi útržky zchlazeného povrchu lávy (aa brekcie). Doklá-
dají tak existenci jediného proudu s proměnlivým faciál-
ním vývojem, jehož extrémní mocnost i alterace jsou
ovlivněny paleoprostředím. V depresi, které dosáhl, se láva
setkala s lokálním přítokem paleo-Moravice. Parastratotyp
Karlovec (49°55,552´N, 17°30,491´E) představuje loka-
litu fluviálně redeponovaných směsných sedimentů, ob-
dobnou lokalitě Razová, avšak dotovanou dalším pyroklas-
tickým materiálem freatomagmatické exploze. Sediment je
jemněji zrnitý, strusky většinou do 1 cm, břidlice také
v menších fragmentech. Celkově je zde vulkanický mate-
riál ve větší míře než na předchozím odkryvu, je také vý-
razně vyvinuto křížové zvrstvení. Vznik tohoto typu směs-
ného sedimentu předpokládáme až v době pokračující
sedimentace, v rámci vrstev Venušiných. Do sedimentární-
ho prostoru dále se vyplňujícího průtočného jezera se díky
nedaleké freatomagmatické explozi Venušiny sopky patr-
ně dostal pyroklastický proud či příval a byl zapracován do
primárně jemnozrnnějšího pyroklasticko-sedimentárního
materiálu razovského komplexu.

Jedinou dosud spolehlivě prokázanou freatickou struktu-
ru, maar u Lomnice, nelze z důvodů nedostatku informací
stratigraficky přiřadit ani jednomu ze souvrství.

Popsané jednotky nasedají na horniny svrchního paleo-
zoika. Někde mohou být v podloží láv uloženy sedimenty
pleistocenních teras. V případě proudu Chřibského lesa
toto popisují např. Horský et al. (1972), taková situace není
vyloučena ani v případě lávy VS. Vztah nově definova-
ných jednotek ze severomoravské oblasti ke dříve zavede-
ným jednotkám kenozoického vulkanismu Českého masivu
nejlépe dokládá obr. 4. Souvrství Břidličné (4,3–3,3 Ma)
se časově dosti přibližuje souvrství kozákovskému z jičín-
ského vulkanického pole (5,2–4,6 Ma; sensu Cajz et al.
2009). Horniny obou souvrství také mají normální polaritu.
Deklinace paleomagnetického vektoru je obdobná, avšak
inklinace se liší o 10°, souvrství kozákovské má hodnotu
vyšší. Pozice vulkánů je také vázána na jiné tektonické
struktury poněkud odlišných směrů (sudetský okrajový
zlom vs. lužický zlom), jsou umístěny v jiných regionál-
ních jednotkách a také jejich vzájemná vzdálenost je znač-
ná. Proto autoři nepovažují definici souvrství Břidličné za
duplicitní vůči souvrství kozákovskému. Souvrství brun-
tálské pak je nejmladším z dosud definovaných souvrství
kenozoického vulkanismu Českého masivu. Jiné stratigra-
fické jednotky vulkanitů jsou významně starší.

Poděkování. Článek vznikl za podpory projektu Grantové agentu-
ry AV ČR (IAA 300130612) a podpory Geologického ústavu AV
ČR, v. v. i., RVO 67985831.
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