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Patrně není třeba připomínat, že sklad vzorků a vrtných jader
České geologické služby v Lužné je skutečným ostrovem po-
kladů české geologie. Význam zachovaných vrtných jader
stoupá zvláště v době, kdy je stále obtížnější nový vrt dosta-
tečné hloubky pořídit. Oč větší je pak radost badatele, když
narazí na zachovaný vrt, který není uveden ve vrtné databázi
a jeho výsledky nejsou publikovány. Zvláště když vzorky
z takového vrtu významnou měrou přispívají k pochopení
nějaké aktuální geologické problematiky. To je právě případ
vrtných jader z vrtu N-1 Valeč (obr. 1; x = 1021273,9,
y = 823001,47 a z = 556,48), která ležela dlouhá léta bez po-
všimnutí, přestože jde o čerstvé vzorky vulkanoklastik z jv.
okraje Doupovských hor, kde jsou jinak vulkanoklastika čas-
to silně bentonitizována a jen obtížně se interpretují. Vulka-
noklastika na jv. úpatí Doupovských hor jsou produkty rané
fáze aktivity doupovského vulkanického komplexu v nej-
spodnějším oligocénu (Mikuláš et al. 2003, Fejfar – Kaiser
2005). Zájem však dosud budila především paleontologická
náplň těchto vulkanoklastických uloženin a vulkanologický
výzkum této sekvence paleontologii zatím pouze dohání.
Publikované poznatky pak pocházejí především z odkryvů
v opuštěném lomu u Dětaně asi 3 km vsv. od místa vrtu N-1
(např. Hradecký 1997, Cajz et al. 2006).

Původní zpráva k vrtu N-1 se nedochovala, ale kopie lito-
logického profilu byla zařazena do závěrečné zprávy k listu
M-33-63-B-c geologické mapy 1 : 25 000 (Domácí et al.
1979). Vrt byl pravděpodobně zaměřen na ověření potenciál-
ního zdroje kaolinu v podloží vulkanoklastických uloženin
doupovského komplexu a autorem původního popisu je
nejspíš sám Domácí. Faktografické údaje o vrtu jsou ale dosti

kusé a nekompletní. Na rozdíl od mnoha jiných vrtů ve vulka-
nických horninách jsou litologické typy zastižené tímto kon-
krétním vrtem popsány podrobně a čistě deskriptivně, bez
zbytečné snahy o nepřesné interpretace. S pokrokem vulkano-
logie je pak možné tento popis zkonfrontovat se zachovalými
jádry a pokusit se o vulkanologické interpretace objasňující
vulkanické procesy na jv. okraji Doupovských hor v době po-
čátku vulkanické aktivity doupovského komplexu.

Pokud pomineme svrchní tři metry vrtané v kvartérních sedi-
mentech a eluviu vulkanoklastik, prošel vrt celkem 72 metrů
mocnou sekvencí vulkanoklastik, než se zanořil do kaolinic-
kých nebo kaolinizovaných sedimentů. Na základě popisu po-
rovnaného se studiem dochovaných jader lze celou sekvenci
rozdělit do devíti jednotek označených VA až VI (obr. 2).
• Jednotka VA byla vrtem zastižena v hloubce 75–64,8 m.

V původním profilu je popisována jako jemnozrnná vulka-
noklastika s ojedinělými lapilli a ojedinělými lupínky bio-
titu. Na bázi je vyvinuta 0,5 m mocná poloha zvětralých
epiklastik s drobnými fragmenty hornin a úlomky vegeta-
ce. Převážnou část této jednotky tvoří masivní jemnozrnná
vulkanoklastika zelené barvy. V hloubce 73–73,5 m je vy-
vinuta poloha nevytříděného polymiktního slepence s pod-
půrnou strukturou matrixu. Slepenec obsahuje zvětralé
úlomky vulkanitů i paleozoických sedimentů (až 5 cm,
ojediněle 10 cm).

• V hloubce 63–64,8 m byla zastižena jednotka VB tvořená
středně zrnitými vulkanoklastiky s hojným biogenním det-
ritem. Vyskytují se zkroucené listy. Zvrstvení není patrné
a geneze této části není zatím jednoznačně objasněna, mo-
hou to být jemnozrnná epiklastika.
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• Metráž 51,6–63 m je tvořena jednotkou VC. Jde o lamino-
vaná pyroklastika s polohami popelovými a polohami
štěrčíkovými (obr. 3), ve kterých převažují ostrohranné
úlomky jednoho typu nevezikulovaného bazaltoidu o ve-
likosti do 1 cm (obr. 4). Zvrstvení je subhorizontální, se
sklonem do 10°. Štěrčíkové polohy mají podpůrnou
strukturu zrn, i když vytřídění je nedokonalé. Místy
je dobře zřetelné diagonální zvrstvení (obr. 5). Charakter
této jednotky odpovídá uloženinám pyroklastických pří-
valů (base surge) freatomagmatické erupce maaru nebo
iniciální fáze tufového kužele. Jednotlivé ostrohranné
úlomky bazaltoidu jsou ohraničené rovnými plochami
bez výdutí, které by vznikaly při fragmentaci vlivem nuk-
leace, růstu a propojení vezikul. Tvar úlomků a hojná pří-
tomnost skla v základní hmotě jednotlivých úlomků odpo-
vídají hydroklastické fragmentaci při freatomagmatické
erupci. Nízký obsah nevulkanického materiálu pak svěd-
čí o kontaktu magmatu s vodou na povrchu a nikoliv
pod ním. Freatomagmatická erupce s povrchovým ohnis-
kem exploze pak vylučuje variantu erupce maaru pro tuto
polohu a jako pravděpodobnější se jeví tvorba tufového
kužele.

• Část vrtu mezi hloubkami 39,6–51,6 m tvoří jednotka VD.
Převažují jemnozrnná pyroklastika s hojným biotitem,
v nejvyšší části jednotky jsou až středně zrnitá pyroklasti-
ka se suboválnými drobnými (do 0,5 cm) fragmenty bazal-
toidů. Ze vzorku z hloubky 49 m byl pořízen výbrus, ve
kterém jsou pod mikroskopem dobře identifikovatelné
hlavní složky pyroklastické uloženiny. Převládají úlomky
nevezikulovaného bazického skla. Hojné jsou také lupínky
biotitu, úlomky krystalků klinopyroxenu a často se obje-
vují zrna křemene. Vytřídění je nedokonalé a zejména
charakter skelných střípků odpovídá spíše lokální freato-
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magmatické erupci s vysokým fragmentačním stupněm
než distální napadávce předpokládaného centrálního vul-
kánu. Tomu odpovídá i přítomnost hrubší partie ve svrchní
části jednotky.

• Ve vulkanoklastické sekvenci působí dosti exoticky polo-
ha žlutavého pískovce VE. Poloha je mocná asi 40 cm a je
uložená se sklonem asi 45°. Ve výbruse je patrná podpůrná
struktura zrn, ale zároveň velmi špatné vytřídění. Jednot-
livé fragmenty křemenných zrn jsou navíc silně angulární
(obr. 6). Magmatický materiál je přítomen vzácnými
úlomky klinopyroxenu. Sedimentace monomiktního pís-
kovce v rámci vulkanoklastické sekvence, navíc pod takto
strmým úhlem, je dosti nepravděpodobná. Proti sedimen-
tárnímu původu této polohy svědčí i absence vytřídění
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a špatné opracování. Charakter pískovce spíše odpovídá
uloženině freatomagmatické erupce. Patrně došlo k přesu-
nutí ohniska freatomagmatické exploze do podloží, při-
čemž byla explozí rozrušena poloha křemence ve svrchní
části předvulkanických sedimentů (např. Cajz et al. 2006).

• Jednotku VF, která byla zastižena v hloubce 30–39,2 m,
tvoří převážně jemnozrnná vulkanoklastika. V nejspod-
nější části, kde byl zachován malý vzorek, jsou to středně
zrnitá špatně vytříděná pyroklastika šedozelené barvy
s drobnými úlomky alterovaných strusek. Ve výbrusu je
patrná podpůrná struktura zrn. Zrna tvoří fragmenty bazic-
kého skla s vyrostlicemi klinopyroxenu jak silně vezikulo-
vané (strusky), tak i ostrohranné masivní (hydroklasty).
Výše vulkanoklastika podle popisu zjemňují a barva pře-
chází přes šedou do hnědavé. V úseku 32,3–37 m se v po-
pelovém matrixu objevují nehojné lapilli (velikost, tvar ani
složení nebyly zaznamenány). Patrně jde o uloženiny
erupce freatostrombolské s postupně narůstající intenzitou
fragmentace, tedy s rostoucím vlivem freatické složky
erupce. I tato poloha odpovídá svahu monogenetického
freatomagmatického kužele. Změna, při které byl opět
vyvrhován převážně magmatický materiál, svědčí o přesu-
nutí ohniska explozí opět na úroveň předvulkanického po-
vrchu, kde dochází k fragmentaci magmatu a jen omezené-
mu přimíchávání xenolitického materiálu.

• Jeden a půl metru mocná poloha červenavých vulkano-
klastik VG je tvořena převážně ostrohrannými úlomky ne-
vezikulovaného bazaltoidu o velikosti do 1 cm. Zvrstvení
této jednotky má dosti strmý úklon kolem 40° (obr. 7). Py-
roklasty tvořené zejména nevezikulovaným bazaltoidem
svědčí o freatomagmatické erupci. Zrnitost pak dokládá
blízkost zdroje. Společně s údajem o úklonu těchto ulože-
nin je možné předpokládat, že tato pyroklastika byla ulože-
na na svahu tufového kužele. Freatomagmatické erupci
odpovídá i charakter klastů studovaný pod mikroskopem.
Fragmenty bazaltoidu jsou ostrohranné a jejich základní
hmotu tvoří převážně sklo. Větší zrna, včetně hojných zrn
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křemene, jsou navíc obalena tenkým povlakem akretova-
ných zrn vulkanického prachu tvořeného úlomky magma-
tických minerálů a skla (obr. 8). Jde o počáteční stadium
tvorby „obrněných lapilli“ (armoured lapilli). Pro akreci
obalu obrněné lapilli je nezbytná kondenzace vodní páry.
Proto je vznik těchto útvarů vázaný na erupční mraky frea-
tomagmatických erupcí, bohaté na vodní páru.

• V hloubkách 17,1–28,5 m jednotky VH převládají jemno-
zrnná pyroklastika šedofialové barvy s polohami hojně ob-
sahujícími biotit (obr. 9), které se střídají s polohami na
biotit chudšími. Hranice mezi partiemi s různou koncen-
trací biotitu jsou neostré, spíše difuzní. Lokálně mají lu-
pínky biotitu až 1 cm. Celá jednotka je zvrstvená se str-
mým úklonem až 45°. V hloubce 20,8 m je popisována
poloha tvořená xenolity červenohnědého siltovce, která
ale nebyla zachována. Jemnozrnná pyroklastika by sice
mohla odpovídat distálním napadávkám z předpokládané-
ho centrálního vulkánu, ale velká mocnost v kombinaci se
strmým úklonem a přítomností polohy bohaté na hrubá li-
tika svědčí spíše pro jemnou frakci freatomagmatické
erupce lokálního monogenetického vulkánku. Pravděpo-
dobně jde o freatičtější (s intenzivnější fragmentací) erupci
téhož tufového kužele jako v případě jednotky VG. Při
mikroskopickém studiu výbrusu vzorku z hloubky 20 m
jsou nápadné hojné lupínky biotitu mezi ostrohrannými
úlomky nevezikulovaného bazického skla (0,3–0,5 mm).
Fragmenty klinopyroxenu a olivínu jsou nehojné.

• Jednotka VI v hloubce 3 až 17,1 m byla původně popsána
jako tufové aglomeráty. Podle dochovaných jader je mož-
né tyto horniny považovat za vulkanogenní debrity s pod-
půrnou strukturou matrixu (obr. 10). Špatné vytřídění, po-
lymiktní charakter (úlomky různých typů bazaltoidů)
a částečné zaoblení klastů svědčí o transportu tohoto mate-
riálu kohezivním úlomkotokem. Ve vulkanických prostře-
dích jsou takovéto proudy označovány jako lahary. Podle
původního popisu by laharové uloženiny mohly být tvoře-
ny nejméně čtyřmi proudovými jednotkami o mocnosti

2,5–5,8 metru. Vzhledem k malým rozměrům zachova-
ných jader však není možné tento předpoklad nijak ověřit.

D����

Poznatky z dokumentace vrtného jádra vrtu N-1 dokládají
velký význam monogenetického vulkanismu v rané fázi
vývoje doupovského vulkanického komplexu. Vrt patrně
z větší části procházel svahem freatomagmatického monoge-
netického vulkánku, s ohledem na sklon vrstev nejpravděpo-
dobněji tufovým kuželem. Nadložní vulkanoklastické debri-
ty pak již mají vztah k mladší, převážně efuzivní etapě
vývoje doupovského komplexu.

Poděkování. Dokumentace jádra vrtu N-1 přispívá k mapování ob-
lasti Doupovských hor, které probíhá v rámci výzkumného záměru
České geologické služby (MZP0002579801). Článek by nemohl
vzniknout bez pečlivosti a ochoty, se kterou Zdeněk Novotný a Rad-
ko Šarič vedou hmotnou dokumentaci ČGS. Ke zvýšení kvality člán-
ku přispěli také recenzní posudky Dr. Petra Rojíka a Dr. Lukáše Kr-
míčka a připomínky editora doc. Václava Kachlíka.
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