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Výkopové a stavební práce na prodloužení trasy metra A ze
stanice Dejvická zastihly pod Červeným vrchem v Praze
6-Vokovicích vulkanickou facii šáreckého souvrství (Hav-
líček 1984). Tato facie vystupuje v sv.-jz. orientovaném
pásu mezi Libocí a Trojou a jde o nejseverovýchodnější za-
chovaný výskyt vulkanitů spodního paleozoika v pražské
pánvi (Budil et al. 2003). Vulkanity jsou v pruhu Li-
boc–Vltava tvořeny bazaltovými vulkanoklastiky, místy
silně hematitizovanými, a podřízeně bazalty s bazaltovými
mandlovci (Havlíček 1984). V pokračování vulkanického
pásu na pravém břehu Vltavy v Troji byly kromě tzv. ba-
zaltových tufů zjištěny i bazaltové aglomeráty a extruzivní
horniny popsané buď jako ryolity (Röhlich 1960, Fediuk –
Röhlich 1960), nebo jako dacity (Budil et al. 2003). Na vul-
kanickou facii je v okolí Červeného vrchu vázáno zrudnění
v podobě čoček oolitického hematitu, které bylo společně
s hematitizovanými bazaltovými tufy v minulosti těženo
jako železná ruda (Röhlich et al. 1957). Vulkanická facie se
vyskytuje v podloží břidlic šáreckého souvrství a její stáří
odpovídá arenigu (Kraft 2011). Vulkanity okolí Červeného
vrchu geochemicky a vulkanologicky analyzovali Budil et
al. (2003) na dočasných odkryvech v letech 2001–2002.
Šlo o silně zvětralé bazalty a bazaltová vulkanoklastika od-
krytá v mocnosti ca 60 m a tvořená spodními červenými
hyaloklastity a svrchními bílošedými vulkanity, které byly
na základě textury později označeny jako silicifikované ig-
nimbrity. Obě vulkanické polohy byly také označeny jako

produkty vápenato-alkalického vulkanismu sv. prodloužení
komárovského vulkanického centra (Budil et al. 2003).
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Geologicky dokumentována byla technická jáma (obr. 1a)
a přilehlé haldy (50°5´50.628˝ N, 14°21´6.355˝ E). Vul-
kanické horniny byly odkryty při z. okraji hloubené jámy:
0,5 m mocná pyroklastika s čočkovitými konkrecemi he-
matitu (obr. 1b) a 2 m mocný kompaktní vulkanit (obr. 1c).
Vzhledem k tomu, že hranice s nadložím ani podložím ne-
byly odkryté, uvedené mocnosti jsou nepravé. Oba výskyty
byly vzorkovány pro petrografickou, vulkanologickou
a geochemickou analýzu. Na haldě byly odebrány další dva
vzorky, makroskopicky odlišné od vulkanitů odkrytých
v jámě.
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Vulkanit odkrytý v technické jámě má bílou až šedavou
barvu, je silně alterovaný, vezikulární, jemnozrnný, s interser-
tální texturou základní hmoty a vysokým podílem až 3 mm
velkých vyrostlic plagioklasu (obr. 1d). Řídké amygdaly
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jsou druhotně vyplňovány radiálními agregáty sideritu,
jindy směsí plagioklasu a křemene s hematitovými povlaky.
Plagioklas pak bývá postižen kaolinizací. V základní hmo-
tě byly identifikovány relikty rekrystalizovaných sférolitů.
Přestože nebylo možné sledovat průběh tělesa v terénu,
petrografické a vulkanologické znaky ukazují na subaeric-
ký lávový proud. Subaerický charakter vulkanismu je dále
podpořen existencí buližníkové elevace v oblasti Červe-
ného vrchu, která zde ovlivňuje i prostředí sedimentace
nadložního šáreckého souvrství (Kraft – Kraft 2003).

Světle šedý vulkanit nalezený na haldě je kompaktní, sil-
ně alterovaný, jemnozrnný, s velmi silně rekrystalizovanou
základní hmotou, v níž jsou občas patrné drobné (0,05 mm)
vyrostlice plagioklasů. Tato hornina obsahuje ostrohranné
fragmenty sobě podobného vulkanitu (obr. 1e), který je
však výrazně jemněji zrnitý. Patrně jde o úlomky rychleji
utuhlé povrchové kůrky lávy, opětovně pohlcené lávovým
proudem.

Vulkanoklastika vystupující v jámě jsou silně alterova-
ná, se stejnoměrně zrnitou strukturou a častým obsahem
úlomků prachových břidlic a útržků silně vezikulárních
strusek. Útržky strusky jsou obvykle deformované diage-
netickou kompakcí, tzn. zploštělé s roztřepenými okraji
(obr. 1f), méně často si zachovávají svůj původní tvar
(obr. 1g), což může být důsledek nižšího stupně vezikulace
těchto útržků. Původně sklovitá hmota strusek je devitrifi-
kovaná a následně rekrystalizovaná. Zrnitost (> 5 mm) od-
povídá lapillovému tufu. Vzhledem k podpůrné struktuře
matrixu lze předpokládat uložení této horniny z proudu.
Ovšem díky rekrystalizaci základní hmoty nelze určit pri-
mární podíl sedimentární složky v základní hmotě. Není
tedy zřejmé, jestli se tato hornina ukládala formou strusko-
vého pyroklastického proudu, nebo gravitačního proudu
resedimentujícího strusky s příměsí sedimentárního mate-
riálu.

Vzorek lapilovce (CV-3) odebraného z haldy má pod-
půrnou strukturu klastů a je tvořen téměř výhradně úlomky
strusky a silně kaolinizovanými fragmenty vyrostlic živců
(obr. 1h) a patrně také olivínu. Podpůrná struktura klastů
svědčí o uložení strusek napadáním. Převaha struskových
úlomků v uloženině dokládá strombolský typ erupce
a s ohledem na zrnitost můžeme předpokládat, že jde o facii
v blízkosti zdroje, patrně okraj struskového kužele.
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Geochemicky charakterizované byly tři vzorky: láva
(CV-1) a pyroklastická uloženina (CV-2) vycházející
v jámě, jakož i struska (CV-3) odebraná na haldě. Obsahy
hlavních prvků byly stanoveny mokrou cestou v laborato-
řích České geologické služby v Praze, stopových prvků po-

mocí ICP-MS v ActLabs v Kanadě. Takto získané analýzy
(tab. 1) byly následně zpracovány v programu GCDkit
(www.gcdkit.org). Z důvodů silné alterace hornin byla také
v případě dvou vzorků provedena fázová analýza celohor-
ninových vzorků v Laboratoři rentgenové difrakce ČGS.

Majoritní minerální fázi v bazaltové lávě (CV-1) tvoří
kaolinit, plagioklas (albit), anatas, siderit a křemen, ve sto-
povém množství se zde vyskytuje kalcit. Lapilovec (CV-3)
je tvořen kaolinitem, sideritem, anatasem, smektitem a mi-
noritní jsou křemen a plagioklas (albit). Převaha sekundár-
ních minerálů ukazuje na silnou mobilizaci alkálií a z toho
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důvodu byla místo standardního diagramu TAS použita
klasifikace založená na poměrech obsahů imobilních prv-
ků (Pearce 1996), ve které vzorky odpovídají alkalickému
bazaltu, s výjimkou pyroklastika CV-2, které se již promít-
lo do pole subalkalického bazaltu (obr. 2a). Geochemické
signatury litofilních stopových prvků, zejména alkálií,
jsou jistě druhotně postiženy, pravděpodobně příměsí sedi-
mentárního materiálu a alteracemi. Nicméně těžké vzácné
zeminy, Zr, Ti, Y a Nb se zdají být imobilní, tudíž mohou
být využity pro interpretaci zdroje a geotektonického pro-
středí vulkanismu. V případě, že by k jejich mobilizaci
přece jen došlo, pak u všech stejnou měrou, protože poměry
těchto prvků jsou srovnatelné a zřejmě stále odrážejí pri-
mární složení. Chondritem normalizované obsahy HREE
(Boynton 1984) pro bazalt CV-1 jsou charakterizovány
středně vysokým stupněm frakcionace (GdN/YbN = 1,8;
obr. 2b) a téměř lineárním průběhem REE bez zřejmé Eu
anomálie. Naopak pyroklastikum CV-2 vykazuje výraz-
nou negativní Eu anomálii (Eu/Eu*= 0,75), což může
být způsobeno i již zmíněnou příměsí sedimentárního
materiálu.

Bazaltová láva (CV-1) je silně obohacena inkompatibil-
ními prvky, a to jak oproti bazaltům středooceánských
hřbetů (NMORB, Sun – McDonough 1989; ThN = 28,9),
tak i prvkům kompatibilním (LuN = 1,9; obr. 2c). Snížené
koncentrace Rb, Ba, Sr a K zřejmě odpovídají podmoř-
ským alteracím, neboť nadložní šárecké souvrství má již
charakteristiku mělkomořské sedimentace (Kraft – Kraft
2003, Kraft et al. 2011). Zvýšené koncentrace Pb se proje-
vují i ve vulkanoklastikách (obr. 2c) a jsou velmi výrazné
v břidlicích nadložního šáreckého souvrství (Drost et al.
2003). S výjimkou uvedených anomálií mobilních prvků
se geochemická signatura bazaltové lávy zdá být zachová-
na a odpovídá vnitrodeskovým alkalickým bazaltům (OIB;
obr. 2c), případně přechodu k vnitrodeskovým tholeiitům
(AII; Obr. 2d; Meschede 1986).

Vulkanoklastika (CV-2, CV-3) jsou velmi silně oboha-
cena inkompatibilními prvky oproti NMORB (ThN = 23,1
a 110,8; obr. 2c). Pyroklastikum CV-2 má zvýšený obsah
Cs, Rb, Th, K a Pb a sníženou koncentraci Nb, Sr, P, Zr
a Ti; struska CV-3 vykazuje podobné pozitivní anomálie
s výjimkou Th a negativní anomálie pouze u Sr, P a Y. Tato
obohacení litofilními prvky a ochuzení prvků s vysokým
iontovým potenciálem (HFSE), zejména snížené koncen-
trace Nb, P, Zr a Ti, jsou charakteristická pro horniny mag-
matických oblouků a obdobné anomálie jako CV-2 obsa-
hují i břidlice nadložních šáreckých vrstev, jejichž
zdrojovým materiálem zřejmě byly horniny kadomského
oblouku (Drost et al. 2003). Je tedy pravděpodobné, že ob-
sahy stopových prvků v pyroklastikách byly ovlivněny
kontaminací sedimentárním materiálem stejné zdrojové
oblasti, jakou mají břidlice šáreckých vrstev.

Negativní Nb anomálie v pyroklastiku CV-2 pravděpo-
dobně zodpovídá za posun tohoto vzorku směrem k subal-
kalickým bazaltům v klasifikačním diagramu Zr/Ti vs.
Nb/Y (obr. 2a). Zdá se pravděpodobné, že obsah úlomků
prachovitých břidlic a příměs sedimentárního materiálu
v pyroklastiku CV-2 takto změnila geochemickou signa-
turu vzorku.
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CV-1 CV-2 CV-3

SiO2 50,3 50,2 29,6

TiO2 3,01 1,01 3,50

Al2O3 18,52 15,98 18,77

Fe2O3 0,33 2,47 0,20

FeO 8,05 11,33 17,60

MnO 0,187 0,086 0,532

MgO 1,12 1,32 4,13

CaO 1,47 0,85 0,58

SrO 0,009 0,025 < 0.005

BaO 0,007 0,018 0,028

Li2O 0,010 0,025 0,015

Na2O 4,50 0,11 0,27

K2O 0,11 1,12 2,72

P2O5 0,647 0,339 0,037

F 0,096 0,082 0,097

CO2 6,96 9,25 15,46

C(ost.) < 0.005 < 0.005 < 0.005

S(tot.) 0,02 0,62 0,02

H2O
(+) 3,94 4,75 4,97

H2O
(–) 0,27 0,39 0,71

F(ekv) – 0,04 – 0,04 – 0,04

S(ekv) – 0,01 – 0,15 – 0,00

Total 99,43 99,95 99,23

Rb 3 48 85

Sr 87 214 26

Y 53,1 28,5 17,2

Zr 345 122 301

Nb 43,1 17,2 37,4

Cs 0,3 3,0 4,5

Ba 41 184 257

La 40,0 45,9 27,1

Ce 93,5 90,1 71,4

Pr 12,80 10,20 7,82

Nd 56,5 38,7 32,4

Sm 13,70 7,96 7,26

Eu 4,30 1,77 2,31

Gd 12,60 6,46 5,83

Tb 1,94 1,01 0,95

Dy 11,00 5,55 5,54

Ho 2,09 1,07 0,96

Er 5,98 3,08 2,57

Tm 0,890 0,453 0,361

Yb 5,74 2,96 2,47

Lu 0,876 0,432 0,373

Pb 6 39 7

Th 3,47 13,30 2,77

U 1,07 1,42 0,67
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Ordovické vulkanické horniny vystupující v dočasném
odkryvu stavby metra linky A pod Červeným vrchem
v Praze-Vokovicích jsou projevem subaerického alkalic-
kého vulkanismu, jehož produkty zahrnují bazaltovou
lávu a uloženiny bazaltových strusek. Produkce bazalto-
vých pyroklastik s útržky vezikulované strusky je charak-
teristická pro strombolské erupce, vytvářející z napada-
ného materiálu struskové kužele. Jednoznačně jsou
doloženy uloženiny napadávek a strusky s podílem úlom-
ků sedimentárních hornin, které mohou představovat ulo-
ženiny pyroklastických nebo gravitačních proudů. Přes-
tože struskové kužely obvykle nevytvářejí dostatečnou
topografii pro vznik pyroklastických proudů, při silněj-
ších strombolských erupcích se mohou vytvářet dosta-
tečně vysoké pyroklastické sloupce, jejichž kolaps vede
ke vzniku struskových pyroklastických proudů. Složení
magmatu odpovídá vnitrodeskovým alkalickým bazaltům
oceánských ostrovů (OIB) s variabilní proporcí příměsi
derivované z magmatického oblouku. Nejde tedy o vulka-
nismus vápenato-alkalického charakteru (Budil et al.
2003) a je možné, že vulkanické produkty Červeného vr-
chu nepředstavují sv. prodloužení komárovského vulka-
nického komplexu, kde během arenigu vystupovala mag-
mata andezit-bazaltového složení (Patočka et al. 1993).
Nejpravděpodobnějším geotektonickým prostředím pro
tento vulkanismus, vzhledem k dobře dokumentované
existenci kadomského basementu pražské pánve (Dörr et
al. 2002), se jeví ztenčená frakturovaná kontinentální
kůra.

Poděkování. Výzkum byl podpořen grantovým projektem GAČR
P210-10-2351 a interním projektem České geologické služby
č. 323000. Autoři děkují firmám Metrostav a Arcadis za zpřístup-
nění dočasných odkryvů budoucí stanice metra A pod Červeným
vrchem, P. Budilovi za konzultace týkající se stratigrafie a sedi-
mentologie šáreckých břidlic a M. Fišerovi za petrografické kon-
zultace. Velký dík také patří editoru V. Kachlíkovi a recenzentům
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