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České středohoří je jedním ze dvou velkých kenozoických
vulkanických komplexů, vázaných na strukturu oherského
riftu. V porovnání s Doupovskými horami jsou ve Středo-
hoří felzické alkalické vulkanity, trachyty a fonolity mno-
hem četnější. Ve významně převažujícím poměru vytvářejí
pně a lakolity v rámci celého komplexu; jejich připovrcho-
vé či povrchové formy jsou lokálně vázány na oblast Mos-
tecka a Bílinska. Celý středohorský vulkanický komplex
včetně bazaltoidů je produktem dvou spoluexistujících
vulkanických sérií (Ulrych – Pivec 1997, resp. Ulrych et al.
1999) – slabě alkalické (bazanit – trachyt) a silně alkalické
(olivinický nefelinit – fonolit). Základní geochemií vulka-
nických hornin se zabýval např. Shrbený (1973, 1995)
a mnozí další.

Bazaltoidy středohorského komplexu byly litostratigra-
ficky rozčleněny do čtyř souvrství (Cajz 2000), přičemž
felzické vulkanity, trachyty a fonolity prozatím takto zhod-
noceny nebyly, a tudíž jejich stratigrafická příslušnost není
dosud zřejmá. Podle publikovaných radiometrických údajů
jejich stáří spadá do doby tvorby obou starších souvrství,
ústeckého a děčínského (Cajz 2000), která jsou mimo jiné
též geochemicky značně odlišná. I ve skupině felzických
vulkanitů lze nalézt dva trendy sledovatelné nejen v geo-
chemických znacích, ale také v makroskopickém vzhledu
a patrně i v prostorovém rozmístění.

Tento příspěvek nově charakterizuje vybrané felzické
horniny alkalického vulkanismu Českého středohoří po-

mocí jejich termomagnetických křivek a složení magne-
tických minerálů. Celkem 21 horninových vzorků bylo
podrobeno studiu závislosti magnetické susceptibility
a krystalochemických vlastností Fe-Ti oxidů v laboratoři
firmy Agico s.r.o. v Brně. Měření termomagnetických kři-
vek a Curieových teplot (TC) na přístroji CS-3 spojeném se
střídavým můstkem KLY-3 byla provedena jak v klad-
ných, tak v záporných teplotách – od –196 °C do +700 °C.
Elementární složení Fe-Ti oxidů bylo stanoveno pomocí
elektronového mikroskopu CamScan IV a energiově-dis-
perzního analyzátoru Link ISIS 300 v laboratoři České
geologické služby. Byla analyzována zrna o velikosti nej-
častěji 5–50 μm, výjimečně 100–500 μm. Změřené obsahy
oxidů (viz tab. 1) byly přepočteny na empirické vzorce,
z nichž byly počítány klasifikační poměry.
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Studované felzické horniny spadají podle geochemické
klasifikace TAS do polí fonolitu a trachytu (např. Shrbený
1995). Základní rozdíly mezi těmito horninami jsou dány
jak alkalinitou, tak přítomností nefelinu. Ve světlých mine-
rálech na alkálie bohatší fonolity obsahují nefelin někdy
i v malých vyrostlicích, trachyty s nižšími obsahy alkálií
zpravidla nefelin neobsahují, nebo jej mají jen v podřad-
ném množství v základní hmotě.
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Základním světlým minerálem je plagioklas, hlavně fo-
nolity mají ve vyrostlicích sanidin. Z tmavých minerálů se
nejčastěji vyskytují egirín nebo egirinický augit, ojediněle
rovněž alkalické amfiboly. V trachytech bývají vyrostlice
titanitu. Oba typy hojně obsahují minerály zeolitové sku-
piny, avšak jako produkt postmagmatického vývoje. Pouze
hornina z Mariánské skály v Ústí nad Labem má natrolit
přítomen v základní hmotě. Akcesoricky se vyskytují
opakní minerály.

Bodová chemická analýza umožnila sledovat rozdíly ve
složení Fe-Ti oxidů. Variabilita elementárního složení byla
zjištěna nejen u jednotlivých horninových typů, ale i v rám-
ci jednoho vzorku, jak dokládá tabulka vybraných analýz
ilmenitů a Ti-magnetitů (tab. 1). Měřená zrna mají nejčas-
těji velikost do 50 μm, ojediněle se v horninách vyskytují
i zrna dosahující 500 μm. Přepočtené oxidy na empirické
vzorce ukazují, že Fe-Ti oxidy svým složením odpovídají
titanomagnetitům s příměsí Mn. Zrna jsou homogenní, bez
ilmenitových lamel, okraje velkých zrn často magmaticky
korodované. Drobná zrnka bývají uzavíraná v okolních si-
likátech. Změny v obsazích prvků jsou především u Ti,
Mg, Al a Mn. Poměr Mg/(Mg + Fe2+) činí 0,002–0,049, po-
měr Cr/(Cr + Al) 0,01–0,60 (ojediněle až 1,0), obsah Mn je
od 0,10 do 0,27 ppm.
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Fe-Ti oxidy jsou první minerály, které krystalizují z mag-
matu. Potvrdilo se, magnetizace hornin je závislá na pří-
tomnosti feromagnetických minerálů, závisí na složení mi-
nerálu, jeho struktuře a velikosti zrna.

Curieova teplota (TC) u hornin obsahujících titanomag-
netit (Fe2+

1+xFe3+
2-2xTixO4) závisí především na hodnotě x

(Vahle – Contny 2005; Hrouda et al. 2006) a na obsahu pří-
měsí jako Al, Mg, Mn a Cr, které hodnotu TC snižují (např.
Schnabl et al. 2010).

Průběh zahřívacích termomagnetických křivek silně mag-
netických fonolitů a trachytů s Fe-Ti oxidy (susceptibilita

větší než 20 . 10–3) je velmi podobný a dobře jej dokumen-
tuje vzorek sodalitického trachytu ST35A z Milešovky
(viz obr. 1). V procesu následného zahřívání susceptibilita
slabě narůstá. Při teplotách kolem 420 °C dosahuje suscep-
tibilita maxima, v rozsahu teplot 480–550 °C zahřívací
křivka prudce klesá a odpovídá titanomagnetitům (hodnoty
TC ~ 450 °C a TC ~ 510 °C). Chladicí křivky často zpodob-
ňují tvar zahřívací, a to jenom s nižšími hodnotami suscep-
tibility.

Charakter termomagnetických křivek slabě magnetic-
kých fonolitů a trachytů je nejlépe zobrazen na horninovém
vzorku fonolitu ST41 z Želenického vrchu (obr. 2). Průběh
zahřívací křivky koreluje s hyperbolou, kterou lze proložit
do teploty 330 °C. Tento rys ukazuje na dominanci para-
magnetických minerálů, pyroxenů, popř. amfibolů, v ini-
ciální části křivky. Dalším zahříváním křivka nevýrazně
klesá až k teplotě 580 °C. Chladicí křivka do teploty 330 °C
přibližně koreluje tvar zahřívací, avšak následným ochla-
zováním se zvyšuje magnetizace a křivka narůstá.

Je rozpracována identifikace jednotlivých feromagnetic-
kých frakcí a na jejím podkladě pak sestaveno členění alka-
lických derivátů, tj. trachytů a fonolitů.
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Cílem příspěvku je stručná charakteristika felzických čle-
nů alkalického vulkanismu pomocí jejich termomagnetic-
kých křivek a složení magnetických minerálů. Zahřívací
termomagnetické křivky felzických vulkanitů s význam-
ným podílem titanomagnetitů mají velmi podobný průběh,
s Curieovými teplotami v rozmezí 420–550 °C, např. Ma-
riánská hora u Ústí nad Labem, Milešovka, Boreč, Kibička,
Zvon, Lelov, Neštěmice – Vyhlídka, Radešín, Horní Jílo-
vé, Valkeřice, Rytířov, Třebušín, Rýdeč, Mojžíř. Fonolity
a trachyty, které obsahují Ti-Fe oxidy ve velmi akcesoric-
kém množství, jako např. Želenický vrch, Bořeň, Hněvín,
Most – Špičák, Kaňkov, Zlatník, Neštěmice – opuštěný
stěnový lom, mají tvar zahřívací termomagnetické křivky
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odpovídající zčásti hyperbole, která indikuje značný vliv
paramagnetických minerálů – pyroxenů a amfibolů, na něž
je naložena křivka akcesorických Fe-Ti oxidů.

Výsledky studia přispívají k pochopení závislosti průbě-
hu termomagnetických křivek na složení magnetických
minerálů v hornině. Tvar termomagnetických křivek Fe-Ti
oxidů odráží jejich přítomnost a různé poměry obsahu pří-
měsí Fe, Ti, Mg a Mn. Přínosem tohoto studia je zjištění,
že trachyty a fonolity Českého středohoří můžeme podle
magnetických vlastností dělit na dva typy – typy s domi-
nancí Fe-Ti oxidů a typy s velmi akcesorickým množstvím
Fe-Ti oxidů. Z rozdílného složení lze předpokládat, že
zdrojová magmata obou těchto horninových skupin jsou
odlišná a procházela rozdílným vývojem. Na vypracování
souhrnného elaborátu, který bude dokončen do konce roku
2013, se pracuje.

Poděkování. Všechny práce se uskutečnily za finanční podpory
projektu Grantové agentury ČR č. 205/01/0329.
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minerál ilmenit Ti-magnetit

lokalita Valkeřice Bořeň Valkeřice Radešín Mojžíř Rytířov

hornina trachyt fonolit trachyt trachyt fonolit fonolit

analýza 53-24 42-4 53-3 53-19 51-10 57-9 54-21

TiO2 49,53 46,81 9,16 13,07 14,71 4,95 15,68

Al2O3 0,05 0,00 1,15 0,29 0,68 0,86 0,19

MnO 7,05 10,42 2,37 3,44 4,71 2,83 7,11

MgO 0,90 0,64 0,36 0,22 0,67 0,46 0,29

Cr2O3 0,00 0,00 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00

NiO 0,00 0,40 0,07 0,15 0,00 0,02 0,10

Fe2O3 6,65 11,70 50,01 43,32 40,17 58,67 38,69

FeO 35,83 30,02 36,74 39,30 39,07 32,21 37,93

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ilm 75,34 63,89

Hem 6,29 11,21

Geik 3,36 2,44

Pyr 15,01 22,46




