
Počátek permského období je v podkrkonošské pánvi  
spojován se vznikem nového depocentra a vytvořením roz-
sáhlého jezera (podle Martínka et al. 2006 jde o plochu  
300–500 km2), jehož záznamem je cca 130 m mocný vrs-
tevní sled převážně černošedých sedimentů rudnického ob-
zoru. Rudnický obzor je součástí vrchlabského souvrství 

(spodní perm, assel), které má v severní části podkrkonoš-
ské pánve mocnost cca 350 m a v jižní části 250 m. Tvoří 
ho, s výjimkou studovaného rudnického obzoru, převážně 
červenohnědé fluviální a aluviální sedimenty. Předpo-
kládá se, že vývoj rudnického obzoru je odlišný v s. a j. 
části pánve v závislosti na míře subsidence v jednotlivých  
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Summary: A succession of the early Permian (Asselian) Rudník 
member exposed at the locality Škodějov – Hrádecký potok in 
the northwestern part of the Krkonoše Piedmont Basin (eastern 
Bohemia) contains light-colored clastic rocks with macroscopically 
conspicuous lamination, overlying lacustrine bituminous claystones 
and siltstones (ʻblack shalesʻ). This work aims to constrain the origin 
of those laminated strata. They can be macroscopically described 
as heterolithic sequence formed by fine- to medium-, exceptionally 
coarse-grained sandstone with intraclasts of mudstone, calcified 
fine-grained sandstone, mudstone and claystone with interlayers 
of organic-rich laminae. Volcaniclastic rocks are also present. The 
heterolithic volcanosedimentary sequence comprises cyclic (up to 
4 dm), mostly horizontally laminated rocks, in places with soft-
sediment deformation structures. Diagenetic phenomena, related 
to calcification of volcaniclastic layers and growth of pyrite  
crystals and framboids, are common. Volcaniclastic rocks with 
a predominance of albitized volcanic glass fragments are interpreted 
as vitritic tuffs. Fragments of volcanic glass floating in silty to 
fine-grained sandy matrix contain vesicules and are locally brown-
colored. They are reinterpreted as being derived from contemporary 
intermediate (andesitic) volcanism, most likely extrabasinal. Extensive 
alteration of volcanic material makes characterization of the original 
composition of volcaniclastic deposits difficult. Trace element analysis 

using a portable XRF spectrometer revelaed negligible concentrations 
of V, Ni and Ti, which are indicative of rather basic volcanism. Results 
of outcrop-scale gammaspectrometry are presented here as trends 
of Th/U ratio of relevant lithotypes from several localities of the 
Rudník member. Organic-rich laminae present within the heterolithic 
succession at Hrádecký potok section are commonly rich in pyrite 
clusters. Those are the most probably related to formation of algal 
mats stimulated by input of fine-grained volcaniclastic material into 
the Rudník Lake. However, elevated siliciclastic and volcaniclastic 
input, particularly during periods of intensified volcanic activity, with 
related seismic events (that may have triggered gravity flows), may 
have disturbed or punctuated growth of algae on the lake floor.

Our work has shown that the volcanic activity at the onset 
of deposition of the Rudník member in the northwestern part 
of Krkonoše Piedmont Basin (Škodějov – Hrádecký potok) was 
probably of intermediate nature and that it influenced depositional 
environment. Particularly, the fluctuating input of clastic and 
volcanogenic material could have caused an alternation of oxic and 
dysoxic conditions in the lake lacustrine environment over time. The 
intermediate character of volcanism in this locality contrasts with 
confirmed acidic volcanism documented in volcaniclastic layers in 
another lacustrine succession at Vrchlabí – roadcut (Martínek et al. 
2006) that probably represent a different eruptive phase recorded 
within the Rudník member.
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tektonicky oddělených částech pánve a míře přínosu klas-
tického materiálu říčními toky (Štolfová 2004; Martínek 
et al. 2006). Nejpodrobněji zkoumali faciální vývoj rud-
nického obzoru Martínek et al. (2006), kteří rozlišili an-
oxické až suboxické facie centrální části původního jezera 
s hojnějším výskytem organikou bohatých poloh v severní 
polovině podkrkonošské pánve, s přechody do příbřežních 
bahenních a karbonátových plošin. V jižní části již před-
pokládali dominantnější fluviální a aluviální sedimentaci.

Rudnický obzor [název podle obce Rudník – typové lo-
kality podle Havleny (1964)] je bazální jednotkou vrchlab-
ského souvrství a dobře korelovatelným stratigrafickým 
členem, ačkoliv se nejedná o typický obzor (jako jsou např. 
polohy tzv. tonsteinů). V severní části pánve vychází tato 
stratigrafická jednotka především v roklích potoků zaříz-
nutých do j. svahů Krkonoš, např. v rokli Hoňkova potoka 
nebo Hrádeckého potoka. Známá je ze silničního zářezu 
při z. okraji Vrchlabí a z řady lokalit v okolí Košťálova. 
Jezerní sedimenty rudnického obzoru byly zjištěny i v hlu-
bokých vrtech v centrální části pánve (např. KV-1 Košťá-
lov, Lt-1 Libštát, HK-1 Horní Kalná nebo HPK-1 Benešov 
u Semil). Vrstevní sled tvoří jílovce, vápnité a bitumenní 
jílovce a prachovce, tenké polohy jílovitých vápenců, 
místy bitumenních, a převážně jemnozrnných pískovců. 
V příbřežních a předbřežních zónách jezera se usazovaly  
hrubozrnnější sedimenty – pískovce, místy i konglomeráty –  
dokumentované u s. okraje pánve na lokalitách Prostřední 
Lánov a Hoňkův potok (Martínek et al. 2006). V jezer-
ních sedimentech, jílovcích, prachovcích a pískovcích zde 
byla nalezena i fosilní flóra a fauna (Havlena 1958; Rieger 
1971; Martínek et al. 2006; Prouza, ed. 2013). Významná 

je především poloha černých bitumenních jílovců v podloží 
studované lokality v korytě Hrádeckého potoka, kde nově 
popsal nálezy ryb a obojživelníků Štamberg (2016).

Předmětem zájmu tohoto příspěvku je právě lokalita 
v rokli Hrádeckého potoka (Škodějov – Hrádecký potok), le-
žící jjz. od Roprachtic, resp. ssz. od Hájů nad Jizerou (obr. 1).  
Nachází se zde více než 200 m dlouhá řada nesouvislých 
výchozů. Tato lokalita je zmiňována již ve Vysvětlivkách 
k Základní geologické mapě 1 : 25 000, list 03-413 Semily 
(Prouza, ed. 2013) a v databázi ČGS (1998) je vedena jako 
geologicky významná lokalita (ID 3172).

Na základě podrobného petrografického a litologického 
studia výše zmíněné lokality interpretujeme sedimentární 
prostředí netypické facie uložené na okraji tzv. rudnic-
kého jezera. Cílem tohoto článku je doložit přítomnost 
poloh s vulkanoklastickou příměsí v rámci rudnického 
obzoru v sz. části podkrkonošské pánve. Tyto polohy by 
měly potvrdit existenci synsedimentární vulkanické ak-
tivity v počátcích permského období (asselu), která byla 
předpokládána, avšak v rámci rudnického obzoru v podkr-
konošské pánvi nebyla prozatím detailněji studována ani 
jednoznačně prokázána.

Použité metody

Výchozy byly makroskopicky popsány a fotograficky zdo-
kumentovány. Výbrusy vybraných vzorků byly studovány 
optickým mikroskopem Nikon M378 E a částečně i elektro-
novým mikroskopem Cameca SX100 v režimu zpětně od-
ražených elektronů na pracovišti ČGS v Praze-Barrandově.
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Obr. 1. Zjednodušená mapa podkrkonošské pánve s vyznačením studovaného profilu a lokalit zmíněných v textu: 1 – Škodějov – Hrádecký 
potok; 2 – Hoňkův potok; 3 – Vrchlabí – zářez; 4 – HPK-1 Benešov u Semil; 5 – Košálov – žel. zářez západ; 6 – Košálov – Kovářův mlýn; 
7 – KV-1 Košálov; 8 – Kundratice – Doly; 9 – Kundratice; 10 – Lt-1 Libštát; 11 – HK-1 Horní Kalná. Předpokládaný minimální rozsah tzv. 
rudnického jezera podle Martínka et al. (2006). 
Fig. 1. Simplified map of the Krkonoše Piedmont Basin with location of the studied section and other sections mentioned in the text: 
1 – Škodějov – Hrádecký potok; 2 – Hoňkův potok; 3 – Vrchlabí – roadcut; 4 – HPK-1 Benešov u Semil; 5 – Košálov – railcut west;  
6 – Košálov – Kovářův mlýn; 7 – KV-1 Košálov; 8 – Kundratice – Doly; 9 – Kundratice; 10 – Lt-1 Libštát; 11 – HK-1 Horní Kalná. The 
minimum extent of the so-called Rudník Lake according to Martínek et al. (2006) is indicated.



V létě 2014 byl severní profil změřen gamaspektromet-
rem GS-256 (Geofyzika, Brno), zapůjčeným z Ústavu geo-
chemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK, Praha. 
Přehledné křivky terénní gamaspektrometrie (úhrnná přiro-
zená radioaktivita, K, U, Th) jsou prezentovány na obr. 2, 
data pak diskutována níže v textu. Vzorky odebrané v létě 
2019 byly změřeny přenosným RFA Olympus Delta za úče-
lem získání orientačních koncentrací hlavních a vedlejších 
prvků.

Charakteristika  
vulkanosedimentárního sledu

Makroskopická charakteristika

V rámci defilé Hrádecký potok, na kterém byly dokumen-
továny a studovány dva profily, severní a jižní (obr. 2, 3), 
o souhrnné mocnosti do 6 m, byl k detailnímu studiu vybrán 
interval uprostřed severního profilu (obr. 3B) o mocnosti 
přibližně 2,3 m. V rámci tohoto intervalu byl na výchozu 
studován sled výrazně vrstevnatých až laminovaných  
jemnozrnných hornin charakteru prachovců až velmi jemno - 
zrnných pískovců. Ve vrstevním sledu dominuje subpa-
ralelní horizontální, popř. drobné čeřinovité a čočkovité 
zvrstvení, ve kterém se střídají tmavší, organikou bohaté 
laminy se světlejšími polohami. Z makroskopického hle-
diska byly pozorovány střídající se polohy nejen různého 
zbarvení, ale i zrnitosti. Světlejší laminy až vrstvičky větši-
nou obsahovaly větší zrnka živců, popř. alterovaných frag-
mentů skel. Některé z těchto poloh se makroskopicky jevily 
jako karbonátové horniny, popř. karbonatizovaná vulkano-
klastika (obr. 3B), karbonátovou příměs potvrdila i reakce 
s HCl, ve které vzorky z těchto poloh výrazně šuměly. 

Obsah CaCO3 stanovený RFA (přepočtem z koncentrace 
Ca) kolísá v jednotlivých polohách od cca 0,7 do 9,3 %. 
To patrně reprezentuje z velké části CaCO3, jehož medián 
obsahu je cca 3,8 %.

Při bázi (interval mezi polohami 0–1, obr. 3B, 4A) stu-
dovaného profilu se střídají v drobných nepravidelných 
cyklech laminované až tence vrstevnaté prachovce až velmi 
jemnozrnné pískovce. Při samé bázi leží šedý tence vrs-
tevnatý prachovec, výše se projevuje hrubnutí – střídání 
laminovaného prachovce až jemnozrnného tence vrstev-
natého pískovce, místy s čeřinami. Nad bází (cca ve výšce 
asi 20 cm) spočívá hnědý až tmavě hnědý jemnozrnný la-
minovaný prachovec s bílými a hnědými tečkami (patrně 
alterovanými zrnky živců a vulkanických skel), který výše 
(26 cm od báze) přechází v šedý inverzně zvrstvený pra-
chovec s klasty patrně vulkanického původu průměru až 
2 mm, s tmavými laminami a shluky hrubšího materiálu 
v prachovitém matrixu. Přechází do nadložního šedého la-
minovaného velmi jemnozrnného pískovce o mocnosti cca 
10 cm. V nadloží ve vzdálenosti 36 cm od báze se projevuje 
výrazná laminace, střídání písčitých až prachovitojílovitých 
lamin, a patrné jsou shluky klastů (vulkanického původu?) 
makroskopicky neidentifikovatelných, velikosti až několika 
mm. Tento výrazně laminovaný a gradačně zvrstvený sled 
mocný 10 cm opět hrubne do polohy písčitého prachovce 
až velmi jemnozrnného pískovce s gradačním zvrstvením. 
Následuje ostrá hranice (poloha 1 – obr. 3B), kterou tvoří 
rovná báze nasedající karbonátové polohy o mocnosti cca 
10 cm, v jejímž nadloží leží vrstvička střednozrnného na-
hnědlého pískovce s karbonátovým tmelem. Ve vzdálenosti 
24 cm nad ostrou bází polohy 1 (obr. 3B) se opět projevuje 
detailní laminace s výraznými šedými a až tmavě hnědými 
laminkami jílovce až prachovce, střídající se s prachovi-
tými laminami s bílými angulárními až subangulárními  
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Obr. 2. Litologické profily (severní a jižní) na lokalitě Škodějov – Hrádecký potok. Křivky terénní gamaspektrometrie byly naměřeny 
na severním profilu.
Fig. 2. Lithological sections (southern and northern) at the locality Škodějov – Hrádecký potok. Field gamma-ray curves were obtained 
from the northern section.
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Obr. 3. Škodějov – Hrádecký potok. A – Fotomozaika severního profilu s umístěním detailních snímků (3B–F). Stav v létě 2014. B – Část 
profilu s vyznačením poloh detailně analyzovaných v této práci. C – Černé jílovité břidlice s vápnitou příměsí (místy s vápnitými nodulemi)  
v podloží studovaného sledu s vulkanoklastickým materiálem. D – Velmi jemnozrnné pískovce (vjz.) s paralelní laminací a uprostřed 
s konkávně-konvexní laminací interpretovanou jako HCS (tzv. hummocky cross-stratification). E – Klasty černých břidlic rozvlečené na bázi 
polohy 7. F – Synsedimentární deformační struktury ve vjz. pískovcích vzniklé patrně v důsledku zatížení nadložím.
Fig. 3. Locality Škodějov – Hrádecký potok. A – Photomosaic of the northern section: state in summer 2014. Location of the details 
displayed in Figs. 3B–F are indicated. B – Part of the section analyzed in detail in this work (analyzed beds indicated). C – Black shales, 
partly calcareous (in places with carbonate nodules), underlying the analyzed succession with volcaniclastic admixture. D – Very fine-
grained sandstones with parallel lamination as well convex-upward lamination interpreted as HCS (hummocky cross-stratification). 
E – Rip-up clasts of black shales at the base of bed 7 (left part of the section). F – Soft-sediment deformation structures formed within 
very fine-grained sandstones (originally parallel-bedded) as a result of overburden pressure.



makroskopicky patrnými klasty (alterovaných vulkanic-
kých skel) velikosti 1 až 1,5 mm. Tato poloha dosahuje až 
k mírně zvlněné bázi (poloha 2 – obr. 3B) 8–10 cm mocné 
vrstvičky tvrdého tmavě hnědého prachovce se svrchní 
hranicí až konvolutně zvrstvenou. V nadloží je opět patrná 
laminace střídajících se hrubších a jemnějších poloh, jemno-
zrnného pískovce a prachovce. Celkově však laminy hrub-
nou až do polohy 3 (obr. 3B). Tato poloha karbonátového 
jemnozrnného pískovce, popř. vulkanoklastik, mocná až 
4 cm, má rovnou bázi a svrchní hranici zvlněnou. V nadloží 
leží polohy sedimentů se zvlněnou laminací, tvořené hrub-
ším písčitým materiálem až do polohy 4 (obr. 3B), s po-
dobnou mocností, rovnou bází i zvlněnou svrchní hranicí, 
jako má níže ležící poloha 3 (obr. 3B). Nad její svrchní zvl-
něnou hranicí spočívá vyvětrávající, pevná narůžovělá po-
loha s hojnou příměsí karbonátu, s přechodem do masivního  
pískovce, 5–10 cm mocného. Směrem do nadloží se opět vy - 
skytuje laminace. Hnědé až šedozelené prachovce a jemno - 
zrnné pískovce tvoří mírně zvlněné laminy. Ve výšce 37 cm 
nad polohou 4 je karbonátová hrubozrnná poloha o moc-
nosti 5 cm (na obr. 3B označená 5). Opět zřetelně vyvětrává 
a má rovnou bázi. Výše přechází do laminovaných poloh 
střídajících se prachovců a jemnozrnných pískovců, v je-
jichž nadloží převažují tenké centimetrové vrstvy jemno-
zrnných až střednozrnných pískovců s drobnými čeřinami 
a vrstvičkami tmavých jílovitých hnědých prachovců. Nad 
tímto cyklem (tzn. nad polohou, resp. ostrou hranicí ozna-
čenou 6 – obr. 3B) leží velmi jemnozrnný pískovec s vý-
raznými černými laminami. Směrem do nadloží hrubne 
a střídají se vrstvičky a laminy jemnozrnného až hrubo-
zrnného pískovce. V nadloží dochází opět ke zjemňování,  

tj. střídání lamin prachovců, jílovců a jemnozrnných pískov- 
ců až k bázi ostré hranice nasedající písčité karbonátové po-
lohy 7. Nad polohou 7 je patrná erozní hranice s intraklasty 
organikou bohatých, šedočerných břidlic průměru až 1 cm 
(obr. 4B), plovoucích v prachovitém až prachovitopísčitém 
matrixu. Celkově převažuje jemnozrnná cyklická sedimen-
tace s trendem větší četnosti hrubších cyklů do nadloží. 

Mikroskopická charakteristika

Struktury laminovaných prachovců a pískovců (vzorky 1–5) 
byly studovány optickým a elektronovým mikroskopem. 
Převážně se ve struktuře horniny vyskytuje směs zrn albitu,  
K-živce, křemene, karbonátů (kalcitu, méně dolomitu), jílo-
vých minerálů, chloritu, muskovitu i biotitu. V případě jem-
nozrnnějších lamin jsou nápadné pásky a útržky organické 
hmoty, často se zrnky pyritu. Na mikrosondě byl hojně 
pozorován pyrit jako příměs v základní hmotě nebo v pás-
cích organické hmoty, často tvořící framboidální seskupení  
(obr. 5A, B) nebo podlouhlé pyritové agregáty v laminách 
(obr. 5B). Jednotlivé krystaly pyritů i pyritová seskupení 
mají různou morfologii i velikosti (obr. 5A, B). Střípky al-
terovaného skla jsou také součástí lamin a vrstviček studo-
vaných sedimentů. Na mikrosondě mají původně sklovité 
fragmenty tmavší okraj (obr. 5D) než ostatní minerály, jsou 
často albitového složení, hojné jsou amorfní shluky skla 
v základní hmotě a chlority, jež jsou alteračním produktem 
původního skla (obr. 5C). 

V některých vzorcích, např. u báze v laminovaných 
prachovcích, byly pozorovány hrubozrnnější polohy  
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Obr. 4. A – Horizontální milimetrové laminy uspořádané do setů 
centimetrových mocností se zrnitostními přechody, poblíž báze 
profilu zachyceného na obr. 3B. B – Zhrubnutí ve svrchní části 
profilu s erozní hranicí na bázi snímku, v jejímž nadloží leží vý-
razná vrstva s deformovanými intraklasty šedočerných prachovců 
velikosti až 1 cm.
Fig. 4. A – Horizontal laminae of millimeter thickness forming few 
centimeter thick sets with grain-size changes close to base of the 
section displayed in Fig. 3B. B – Grain-size coarsening in the upper 
part of the profile with a marked erosion boundary and a layer 
with deformed intraclasts of gray siltstones at the top.



s alte rova nými angulárními klasty (střepinami) velikosti 0,5 
až 1,5 mm (obr. 6B) plovoucími v jemnozrnném matrixu, 
složeném ze směsi zrnek albitu, křemene a alterovaného 
skla (chloritu), dále i polohy s podpůrnou strukturou klastů, 
místy gradačně zvrstvenou, přecházející v jemnozrnný ma-
trix (obr. 6A, C). Klasty tvoří fragmenty vulkanických skel 
o velikosti až 2 mm, často jsou silně albitizované anebo 
karbonatizované. Tyto alterované útržky skel se makrosko-
picky projevovaly jako bílé tečky (viz výše – polohy 1 až 4).

Ojedinělé útržky alterovaných skel v základní hmotě 
byly nalezeny i v dalších polohách studovaného profilu, 

např. v poloze 2, 4, 5 nebo 7 (obr. 3B) v jemnozrnnějších 
sedimentech. Mají místy nahnědlou barvu a rozeklané 
okraje (obr. 7A). Obsahují nejčastěji drobné vezikuly  
(obr. 7A, B), druhotně vyplněné (obr. 7B). U těchto strus-
kovitých fragmentů však došlo k úplné rekrystalizaci. 
Na mikrosondě bylo zjištěno, že původní plagioklas byl 
nahrazen čistým albitem, a kalcit patrně nahradil sklo, py-
roxen nebo olivín. Ve struktuře sklovitých fragmentů byl 
zjištěn i sekundární baryt.

Tyto hrubší klasty podmiňují plastické deformace  
malého rozsahu (obr. 8A). Směrem do nadloží plastické 
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Obr. 5. A, B – Pyritové shluky nebo samostatné pyrity různých morfologií a tvarů v základní hmotě tvořené albitem, křemenem, karbonáty 
a pásky tmavé organické hmoty; ze vzorku HP6. C – Fragment chloritizovaného skla, strusky s rozeklaným okrajem. D – Fragmenty skel 
s tmavými okraji ve směsi albitu, křemene, chloritu a biotitu.
Fig. 5. A, B – Clustered or individual grains of pyrite of various morphologies and shapes disseminated in the matrix formed by albite, 
quartz, carbonates and bands of organic matter, sample HP6. C – Fragment of chloritized scoriaceous glass, with ragged rim. D – Frag-
ments of dark rimmed glass in a mixture of albite, quartz, chlorite and biotite.
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Obr. 7. A – Fragmenty palagonitizovaného skla s vezikulami, mikrofotografie v rovnoběžných nikolech. B – Fragmenty albitizovaných 
skel, ve spodní části snímku skla zřetelně hojně vezikulovaná, mikrofotografie v rovnoběžných nikolech.
Fig. 7. A – Fragments of palagonitised glass with vesicles, photomicrograph in PPL. B – Fragments of albitized glass, abundantly  
vesiculated glass at the bottom of the figure, photomicrograph in PPL. 

Obr. 6. A – Přechod jemnozrnného siliciklastického, popř. vulkanoklastického sedimentu s klastem vulkanitu s ofitickou strukturou 
do střednozrnných vulkanoklastik gradačně zvrstvených s přechodem od podpůrné struktury klastů na bázi do podpůrné struktury 
matrixu výše, poloha cca 25 cm nad bází studovaného profilu. B – Detail struktury vzorku z obr. 6A. Alterovaná skla (strusky) plovoucí 
v jemnozrnném matrixu, mikrofoto v PPL. C – Nahloučení alterovaných skel na bázi hrubozrnné vrstvičky vulkanoklastik, vzorek dtto 
obr. 6A, mikrofoto v PPL.
Fig. 6. A – Transition of fine-grained siliciclastic or volcaniclastic sedimentary rock, containing a volcanite clast with ophitic texture, 
to the medium-grained gradationally bedded volcaniclastic rock showing transition from the clast-supported texture (base) to the 
matrix-supported texture (upward); the layer is located about 25 cm above the base of the studied profile. B – A detail of the sample 
structure in Fig. 6A. Altered glass fragments floating in a fine-grained matrix, photomicrograph in PPL. C – An accumulation of altered 
glass fragments (scoriae) on the base of coarse-grained layer of volcaniclastics, dtto Fig. 6A, photomicrograph in PPL. 



deformace přibývají, neboť se zvyšuje četnost poloh s rych-
lými přechody v zrnitosti materiálu a celkově je patrné he-
terolitické zvrstvení (obr. 8B).

Poměrně časté jsou vtisky, místy rozvlečená organická 
hmota nebo intraklasty černých jílovců a prachovců, často 
plasticky deformované, patrné je i zvlnění a narušení vrs-
tevních ploch (obr. 8B). Plastické primární deformace 
lamin se projevují především kolem větších klastů pemz 
a úlomků hornin nebo hrubších čoček prachu a jemnozrn-
ného písku.

Geochemické vlastnosti 

Koncentrace stopových prvků diagnostických pro bazický 
vulkanický materiál (Ti, V, Cr, Ni), zjištěné RFA, byly buď 
velmi nízké, anebo pod mezí detekce. U většiny vzorků 
studované lokality nebyly zaznamenány ani zvýšené kon-
centrace stopových prvků diagnostických pro kyselý vul-
kanický materiál (např. Zr, Rb, Th). Pozorované vulkanické 
fragmenty však mohou reprezentovat intermediární složení 
(bazaltický andezit, andezit), a proto se ve spektru typic-
kých diagnostických stopových prvků neprojevují. K ab-
senci geochemických anomálií signalizujících přítomnost 
vulkanického materiálu ve vrstevním sledu mohl přispět 
také spíše nepravidelný výskyt roztroušených vulkanických 
klastů v hornině a absence poloh s jejich výrazným naboha-
cením. V neposlední řadě může být primární geochemická 
signatura zastřena výraznou alterací, pozorovanou na vul-
kanických klastech. 

Přítomnost vulkanických elementů se neodráží ani 
na přirozené radioaktivitě těchto hornin. Jak ukazují gama-
spektrometrické křivky z lokality Hrádecký potok (obr. 2), 
na úhrnné přirozené radioaktivitě se nejvíce podílí dras-
lík, který v sedimentárních horninách zpravidla odráží 
podíl jílových minerálů (resp. detritických živců). Obsah 
K, ale i U a Th je však ve srovnání s horninami z jiných 
lokalit rudnického obzoru relativně nízký, což také dobře 
odpovídá intermediárnímu charakteru vulkanické příměsi, 
silné alteraci hornin a nízkému podílu vulkanogenního 
materiálu. Srovnání poměru Th/U (obr. 9) z různých hor-
nin rudnického obzoru v severní a jižní části pánve (okolí 
Košťálova a Kundratic) ukazuje obdobný charakter vul-
kanosedimentárního sledu jako na lokalitě Škodějov – 
Hrádecký potok a siliciklastických sedimentů (především 
těch hrubších) na referenční lokalitě Semily – Jílovce, kde 
se však projevuje zvýšený obsah Th. Také polohy masiv-
ních vulkanoklastických hornin na lokalitách Kundratice,  

Marcela Stárková et al. (2021): New details on onset of deposition and volcanic activity in the early Permian (Asselian)...106

Obr. 8. A – Rozhraní tmavší polohy vulkanoklastik s organickou 
hmotou a fragmenty karbonatizovaných skel ve svrchní části a zvl-
něnou bází nasedající polohy hrubozrnného pískovce s vulkanickou 
příměsí. B – Přerušovaná laminace organických poloh a zvlněná, 
téměř setřená laminace s drobnými plastickými deformačními 
strukturami ve vulkanoklastických polohách.
Fig. 8. A – Boundary of the darker layer of the volcaniclastics with 
organic matter and fragments of carbonatized and albitized glass 
underneath the undulated base of overlying layer composed of 
coarse-grained sandstone with volcaniclastic admixture. B – Discon-
tinuous lamination formed by organic laminae and wavy, almost 
obliterated lamination within volcaniclastic layers with abundant 
soft-sediment deformation structures.

Obr. 9. Diagram zobrazující závislost koncentrací Th a U, získaných pomocí gamaspektrometrie, v rámci různých litotypů zastoupených 
v rudnickém obzoru. Analyzované lokality na obr. 1.
Fig. 9. Diagram showing relationship between Th and U concentration (obtained by gammaspectrometry) within various lithotypes of 
the Rudník member. Location of analyzed samples in Fig. 1.



Košťálov (obr. 9; facie „Ms“ Martínka et al. 2006), mak-
roskopicky připomínající horniny na lokalitě Hrádecký 
potok, mají místy poměr Th/U oproti studované lokalitě 
vyšší, přičemž nejvyšší poměr má poloha interpretovaná 
jako tuf (silně alterovaný) na lokalitách Kundratice a Koš-
ťálov (žluté trojúhelníky v obr. 9). Zvýšení hodnot Th může 
souviset se zvýšeným siliciklastickým přínosem. Tyto zvý-
šené hodnoty nejsou zvlášť výrazné, aby mohly potvrdit 
vulkanoklastickou příměs, i když jsou interpretovány jako 
tufy (Martínek et al. 2006).

Na lokalitě Škodějov – Hrádecký potok je podobný 
trend poměru Th/U u černých břidlic a zájmové nadložní 
polohy, a to právě díky jejich zvýšenému obsahu U. I ten je 
však nízký ve srovnání s černými břidlicemi z jiných lokalit 
rudnického obzoru, kde se pohybuje kolem 30–50 ppm, 
ojediněle až kolem 100 ppm (např. na lokalitě Vrchlabí; 
Nádaskay 2021).

Diskuse a závěr

Mikroskopické a makroskopické studium vzorků z defilé 
v rokli Hrádeckého potoka u Škodějova v sz. části pod-
krkonošské pánve přineslo překvapivý výsledek. Střídání 
organických lamin s hrubším písčitým, prachovým a pope-
lovým materiálem je dokladem vulkanické činnosti během 
ukládání sedimentů v rozsáhlém jezeře. Jeho vznik sou-
visel s tektonickou reaktivací na konci karbonu a během 
nejstaršího permu (autun, tj. gžel–assel). Při této reakti-

vaci došlo k tektonické reorganizaci rozsáhlého plzeňsko-
-trutnovského pánevního systému (Cháb et al. 2008), která 
se v podkrkonošské pánvi projevila založením tektonicky 
řízených depocenter v severní polovině pánve (Nádas-
kay 2021). Díky intenzivní tektonické subsidenci vznikl 
v prostoru těchto depocenter rozsáhlý jezerní sedimen-
tární systém, jehož pozůstatkem jsou studované uloženiny 
rudnického obzoru vrchlabského souvrství. Sedimentaci 
v jezeře doprovázela vulkanická aktivita intermediárního 
charakteru, doložená fragmenty skel místy nahnědlé barvy 
a přítomností vezikul již druhotně vyplněných. Následu-
jící krátké epizody s erupcemi kyselejšího vulkanismu pro-
dukovaly napadávky, které se uložily, popř. byly spláchnuty 
do rudnického jezera v okolí dnešních lokalit Kundratice 
a Košťálov, resp. v zářezu u Vrchlabí (Martínek et al. 
2006), a které se geochemicky liší od hornin zájmové lo-
kality Hrádecký potok. Vzhledem k tomu, že tyto horniny 
jsou tvořeny velmi jemnozrnným popelovým materiálem 
bez dochovaných původních skel, a také kvůli vysoké míře 
alterace, nelze vulkanoklastika jednoznačně geneticky od-
lišit, resp. rozeznat napadávku do jezera od resedimento-
vaných tufů. Detailně studované laminované sedimenty 
lokality Škodějov – Hrádecký potok s vulkanoklastic-
kým materiálem v nadloží typických hornin rudnického 
obzoru – černých prachovců a jílovců – tvoří specifickou 
facii, odlišnou od dosud zjištěných a výše zmiňovaných 
vulkanoklastických poloh na jiných lokalitách rudnického 
obzoru. Některé z těchto sedimentů na lokalitě Škodě-
jov – Hrádecký potok, zejména ty s převahou fragmentů  
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Tab. 1. Přehled koncentrací vybraných diagnostických prvků a prvkových poměrů ve vzorcích z lokality Škodějov – Hrádecký potok. Pro 
srovnání jsou uvedeny i vzorky z předpokládaných vulkanoklastických poloh na lokalitách Kundratice, Kundratice – Doly a Košálov – žel. 
zářez západ
Tab. 1. Overview table of concentration of selected diagnostic elements and element ratios from the locality Škodějov – Hrádecký potok. 
Presumed volcaniclastic beds at localities Kundratice, Kundratice – Doly and Košálov – railway cut West are shown for comparison

Locality Sample
CaCO3 
(wt %)

Mg
(wt %)

Ti 
(wt %)

V
(ppm)

Cr
(ppm)

Ni
(ppm)

Zr
(ppm)

Si/Al Al/Ti Rb/Sr

Hrádecký potok 0_20 1 0.29 0.77 – 0.0244 – 288 2.01 11.04 1.97

Hrádecký potok 0_25 4.3 0.26 1.32 – – – 373 2.13 6.91 1.75

Hrádecký potok 0_26 7.3 0.25 1.63 – – – 411 2.33 5.48 1.51

Hrádecký potok 0_36 9.3 0.24 1.22 – – – 262 2.88 5.52 1.46

Hrádecký potok 1 3.7 0.25 1.69 – – – 389 2.40 4.37 1.35

Hrádecký potok 1_24 0.7 0.25 0.32 – – – 264 2.37 35.78 2.25

Hrádecký potok 2 3.8 0.19 1.03 – – 0.0067 264 3.15 5.55 1.92

Hrádecký potok 2_10 7.9 0.22 0.88 – – – 272 3.50 7.01 1.57

Hrádecký potok 4 3.8 0.28 1.36 0.0096 0.0538 – 518 2.22 5.95 0.65

Hrádecký potok 5 3.3 0.24 1.7 – 0.0158 – 439 2.29 5.22 0.95

Hrádecký potok 5_1 3.6 0.25 1.27 – 0.0271 – 387 2.27 6.27 1.26

Hrádecký potok 6 2.78 0.25 1.26 – – – 341 1.94 7.18 1.22

Hrádecký potok 7_2 3.89 0.29 0.95 – – – 417 1.85 10.67 1.20

Hrádecký potok 7_2 5.49 0.26 1.14 – – – 348 2.99 6.82 2.13

Kundratice 5 cm bed 0.99 0.22 0.24 – – – 33 4.96 28.22 0.74

Kundratice Ms 1.70 0.22 1.85 – – 0.0075 247 1.77 6.27 2.84

Kundratice – Doly Ms – 0.24 1.46 – – – 90 2.89 5.20 0.46

Košťálov – rail. cut W *tuff 17.31 0.21 – – – – 184 2.47 – 0.33



albitizovaného vulkanického skla, se dají interpretovat až 
jako vitritické tufy, zatímco polohy s převahou pískového 
materiálu jsou tufové pískovce, resp. pískovce s vulkanic-
kou příměsí. Kromě laminace a vrstevnatosti je místy pa-
trné gradační zvrstvení, drobné čeřinové zvrstvení a také 
plastické deformace malého měřítka, způsobené rychlým 
uložením heterogenního materiálu jednotlivých vrstev a la-
min a diagenetickými změnami. Hranice mezi vrstvičkami 
jsou pozvolné i ostré erozní. Z uvedené charakteristiky 
lze předpokládat, že tato facie byla uložena patrně z husté 
suspenze tvořené vulkanosedimentárním materiálem, jenž 
byl do pánve transportován ve formě gravitačních proudů, 
iniciovaných přímo vulkanismem či s ním související seiz-
mickou aktivitou. 

Vulkanické erupce neznámého zdroje dokládají vulka-
nická skla přítomná ve formě angulárních fragmentů růz-
ných velikostí, ale i četných lištovitých, resp. vláknitých 
devitrifikovaných útvarů s přechody do chloritů. Přítomny 
jsou ojediněle větší úlomky strusek. Spolu s vulkanickým 
materiálem byla v sedimentech zjištěna dispergovaná or-
ganická hmota.

Vulkanická činnost má podle řady autorů pozitivní do-
pad na akumulace organické hmoty, např. ve formě řaso-
vých koberců (Duggen et al. 2007; Langmann 2010; Zhao 
et al. 2020). Samotný obsah popela při napadání nebo 
přeplavení do jezera však může působit dvojím efektem, 
jak se domnívají Li et al. (2019), v menším množství má 
popel pozitivní efekt na růst organické hmoty, ale při vět-
ším množství (více než 6 %) se naopak produkce organické 
hmoty snižuje. Toto dle orientačně určené kvantity vulka-
nického materiálu může místy odpovídat vrstevnímu sledu 
s proměnlivým zastoupením organických lamin v rámci 
střídajících se tufových, prachovcových až písčitých la-
min této lokality. V severním profilu je zastoupení poloh 
s organickou hmotou výrazně nižší než v jižním profilu, 
který představuje stratigraficky nižší část profilu jezerních 
sedimentů rudnického obzoru. V jižním profilu převažují 
bitumenní prachovce, jílovce a vápence – v nich jsou vlo-
ženy dvě amalgamované polohy pískovců s erozní bází 
a pozitivní gradací, které by mohly být interpretovány jako 
uloženiny gravitačních proudů.

V páscích a laminách organické hmoty, které patrně re-
prezentují zbytky řasových koberců, ale i ve vrstvičkách 
s vulkanoklastickým materiálem, byly identifikovány 
shluky framboidálního pyritu různých velikostí a seskupení 
pyritových zrn různých tvarů. Pyrit se může tvořit při rané 
diagenezi. Za syngenetické pyrity vzniklé v anoxických 
podmínkách jsou považovány pyritové shluky menších 
velikostí, zatímco větší framboidální pyritové shluky –  
(pseudokrystaly ve smyslu Li et al. 2019) patrně vznikly 
diageneticky v dysoxických až oxických podmínkách (Li  
et al. 2019). Na studované lokalitě jsou na organickou 
hmotou bohaté laminy a čočky vázány pyritové framboidy 
menších velikostí než v polohách s převažujícími vulka-
noklastiky a hrubšími sedimenty. Pyrit zjištěný v organic-
kých laminách vznikal patrně spolu s řasovými povlaky. 
Sedimentární prostředí bylo zřejmě oxické až dysoxické, 
vzhledem ke střídání siliciklastických, vulkanoklastických 
a organických poloh. 

Častý přínos prachové až písčité frakce do sedimen-
tárního prostředí dal vzniknout heterolitickému sledu 
plasticky deformovaných střídajících se siliciklastických 
a vulkanoklastických lamin a vrstev. Vliv diageneze a post-
sedimentární alterace zdůrazňují i četné sekundární karbo-
náty v základní hmotě a fragmenty skel přeměněné na albit 
a často i na kalcit, popř. směs kalcitu a křemene. Podstat-
ným faktorem při ukládání převážně jezerních sedimentů 
zůstává přítomnost vulkanického materiálu, který mohl při-
spět ke snížení celkové produkce organické hmoty (dle Li 
et al. 2019 při překročení 6 % obsahu vulkanického pope - 
la). Tento závěr je však vzhledem k množství vulkanického 
materiálu zastoupeného ve vrstevním sledu rudnického 
obzoru spíše podnětem pro detailnější průzkum této lo- 
kality.

Poděkování. Článek přispívá k plnění Dlouhodobé koncepce 
rozvoje výzkumné organizace ČGS a byl podpořen interními 
projekty České geologické služby č. 310950 a 323000 (terénní 
práce Rolanda Nádaskayho v roce 2014). Autoři děkují Mgr. Vik-
toru Goliášovi, Ph.D., (PřF UK, Praha) za zapůjčení terénního 
gamaspektro metru, RNDr. Tamaře Sidorinové za skenování vý-
brusů. Poděkování patří rovněž recenzentům prof. RNDr. Sta-
nislavu Opluštilovi, Ph.D., a doc. Ing. Jakubu Jiráskovi, Ph.D., 
za připomínky a podněty. 
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