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Na základě výsledků analýzy vnitřních staveb pomocí me-
tody anizotropie magnetické susceptibility (dále AMS)
a výsledků letecké magnetometrie byly v dílčím lávovém
proudu okrajové části Doupovského vulkanického kom-
plexu (lokalita Vrbička) odhadnuty lokální směry toku
magmatu a navrženo několik možných vulkanických cen-
ter. Metoda AMS umožňuje identifikaci a kvantifikaci
magnetických staveb v hornině, které za určitých předpo-
kladů odrážejí přednostní prostorovou orientaci hornino-
tvorných minerálů (např. Tarling – Hrouda 1983). V pří-
padě vulkanických hornin je tato metoda aplikována
za účelem určení směru toku lávových proudů (např.
Herrero-Bervera et al. 2001). Za předpokladu subparalelní
orientace magnetických foliací a báze lávového proudu od-
povídají tokové trajektorie směru zjištěných magnetických
lineací, resp. jejich imbrikací (Callot et al. 2004).
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Doupovský vulkanický komplex je soubor efuzivních
a vulkanoklastických hornin. Vznik hlavního štítového
vulkánu souvisel s aktivitou středoevropského riftového
systému (např. Dèzes et al. 2004, Rajchl et al. 2009). Hlav-
ní etapa tvorby probíhala především v oligocénu, s aktivi-
tou okrajových center v miocénu. Vznik vulkanického
komplexu se odehrál ve dvou dílčích fázích (Hradecký
1997a, b):

(i) Starší etapa svrchně eocenního až spodně oligocen-
ního stáří byla charakteristická explozivní aktivitou pliniov-
ského typu. Dokladem těchto procesů jsou relativně
mocné soubory vulkanoklastických uloženin, ve starší li-
teratuře označované „bazální pyroklastika“ (Kopecký

1988), v kombinaci s plošně méně rozsáhlými lávovými
výlevy.

(ii) Mladší etapa zahrnovala efuzivní procesy v období
svrchního oligocénu až spodního miocénu. Zdroj většiny
lávových proudů a příkrovů byl situován v centrální části
štítového vulkánu, podél jeho okrajů byla identifikována
adventivní vulkanická centra se strombolskou nebo ha-
vajskou aktivitou (Hradecký 1997b; Cajz et al. 2006).
Markantní jsou mocné depozice laharových aglomerátů
převážně ve svrchní části komplexu, zvláště na j. a v. sva-
zích. Tato vulkanoklastika v sousedství Doupovských hor
popsal již Rubín (1981) a v Doupovském vulkanickém
komplexu jejich genezi definoval Hradecký (1997a).
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Studovaná lokalita, lom Vrbička, se nachází v jv. části
Doupovského vulkanického komplexu. Mezi hlavní hor-
ninové typy na lokalitě patří pyroklastické uloženiny
(tufy) o celkové mocnosti pravděpodobně několika desí-
tek metrů (Mikuláš et al. 2003, Cajz et al. 2006). V jejich
nadloží se nachází poloha laharových aglomerátů o moc-
nosti okolo dvou metrů. Svrchní část sekvence je tvořena
efuzivním souborem dvou tefritových lávových proudů.
V současné době je v lomu zachován pouze spodní lávový
proud o délce ~0,5 km a mocnosti ~5 m. Jde o slabě porfy-
rický tefrit, který obsahuje vyrostlice diopsidu, v základní
hmotě je dále přítomen bazický plagioklas, nefelín a orto-
pyroxen. Stáří těchto hornin bylo metodou K/Ar stanove-
no na 32,6 Ma (Mikuláš et al. 2003). Studovaný lávový
proud je odkryt v jižní stěně lomu. Báze lávového proudu
má subhorizontální orientaci, ve spodní části je patrná
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jeho brekciace. Charakteristická sloupcovitá odlučnost
má ve spodní části příkrovu nepravidelně blokový cha-
rakter, svrchnější části proudu vykazují horizontálně des-
kovitou až subvertikální sloupcovou odlučnost s průměry
jednotlivých sloupců do 0,5 m (Cajz et al. 2006). Orienta-
ce os jednotlivých sloupců je převážně vertikální, s mír-
ným odklonem os v jeho okrajových částech. Báze lávo-
vého proudu se uklání pod mírnými úhly k Z-SZ (Cajz et
al. 2006).
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Metoda AMS byla aplikována za účelem identifikace orien-
tace a posouzení charakteru vnitřních staveb lávového
proudu. Na osmi místech lávového proudu v jižní části opuš-
těného lomu Vrbička (Vd1-Vd8) bylo celkem odebráno
a následně metodou AMS analyzováno 58 orientovaných
vzorků. Vzorky byly odebírány z lomové stěny v rozmezí
50–100 m. Výsledky analýzy AMS byly vyhodnoceny po-
mocí základních parametrů magnetické anizotropie softwa-
rem ANISOFT (Hrouda et al. 1990). Jde o:

a) střední průměrnou susceptibilitu km, která odráží mag-
netické vlastnosti horniny;

b) orientace hlavních os elipsoidu magnetické anizotro-
pie (k1 ≥ k2 ≥ k3), který odráží orientaci magnetické stavby
v jednotlivých směrech;

c) parametr P (P = k1/k3), který odráží excentricitu mag-
netického elipsoidu čili intenzitu přednostní prostorové
orientace magnetických minerálů ;

d) parametr T [T = 2 ln (k2/k3)/ln (k1/k3) – 1], který vyjad-
řuje tvar magnetického elipsoidu a udává charakter magne-
tické stavby (lineární stavba pro hodnoty –1 až 0 a planární
stavba pro hodnoty v rozmezí 0 až 1).

Výsledná data jsou zobrazena ve schematické mapě mag-
netických staveb, orientačních a P-T diagramů (obr. 2).

Magnetické stavby lávového proudu jsou charakteris-
tické relativně nízkým stupněm anizotropie (P = 1,022 až
1,190) a převážně oblátním tvarem elipsoidu magnetické
susceptibility, kdy parametr T dosahuje rozmezí hodnot
–0,785 až 0,664 (obr. 2b). Magnetické foliace (obr. 2a, c)
mají s výjimkou lokality Vd4 subhorizontální až mírný
úklon a jsou asociovány s lineacemi upadajícími k SSV až
VSV (obr. 2a, c). Na lokalitě Vd4 byly identifikovány
magnetické foliace, které upadají pod strmými úhly k ZSZ,
a lineace subhorizontální orientace. Záporné hodnoty para-
metru T (prolátní tvar elipsoidu susceptibility) korespon-
dují s nižším stupněm magnetické anizotropie (para-
metr P), což je patrné zejména v případě lokalit Vd1, 3 a 6
(obr. 2b).
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Výsledky letecké geofyziky (magnetometrie) mohou být
využívány pro identifikaci jednotlivých typů vulkanických
hornin (např. Skácelová et al. 2010). V širším okolí zájmo-
vé lokality Vrbička jsou v datech magnetického pole vy-
mezeny silně magnetizované lávy a magneticky slabě ak-
tivní vulkanoklastické uloženiny. Na s. okraji zájmového
území sleduje výrazná kladná anomálie M1 hřeben kóty
Zelený kříž a Pilíř ve směru SSZ-JJV; zdrojem jsou bazalty
centrálního doupovského vulkánu s magnetickou suscepti-
bilitou až 40 000 × 10–6 SI. Stejný směr má i západněji situ-
ované pásmo kladných anomálií M2, kde vulkanické hor-
niny tvoří hřeben s kótami Seč, Větrník, Mlýnský vrch.
Všechny lávové proudy vulkanických hornin doupovského
komplexu jsou v současném reliéfu výrazně ukončeny na
linii Albeřice–Velký Hlavákov–Valeč, kde byly indiková-
ny anomálie M3 až M6. V jižních částech oblasti se zacho-
valy drobné relikty lávových proudů různých typů vulka-
nických hornin. Tato vulkanická tělesa mají pouze lokální
charakter. Kladná magnetická anomálie M10 jv. od Valče
odpovídá tělesu bazaltu (s magnetickou susceptibilitou
okolo 50 000 × 10–6 SI), které vychází na povrch jz. od Bo-
šova spolu s pyroklastickým materiálem. Zdrojem anomá-
lie M11 protažené ve směru SV-JZ jsou bazalty na kótě Or-
lík jv. od Valče. Struktura vulkanických těles v sv. části
území v okolí Dětaně pravděpodobně souvisí s dílčí vulka-
nickou aktivitou a tvorbou izolovaného centra mimo oblast
Doupovských hor. V leteckých magnetických datech je
kladná anomálie M12 na kótě Kamenný chlum na J a Z
ohraničena zápornými anomáliemi M13 (kóta Chlum s. od
Dětaně) ve směru JZ-SV a anomálií M14 u Nové Vsi.
V magnetickém obraze vytváří samostatnou kruhovitou
strukturu s centrem sv. od lokality Vrbička (obr. 3).
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Identifikované magnetické foliace mají subhorizontální až
mírně ukloněnou orientaci, která je subparalelní s předpo-
kládanou orientací báze lávového proudu. Magnetické li-
neace spodního lávového proudu na lokalitě Vrbička upa-
dají relativně jednotně pod mírnými úhly k SSV až VSV
a pravděpodobně odrážejí směry toku dílčího lávového

proudu. Stupeň anizotropie je relativně nízký, převážně na-
bývá hodnot do 10 %. Charakter magnetických staveb do-
sahuje ve studovaném profilu poměrně větší variability,
a to od oblátních staveb na lokalitě Vd4 a Vd8 ke slabě pro-
látním na lokalitách Vd1, Vd3 a Vd6. Odlišné orientační
parametry magnetických staveb stejně jako mírná variabi-
lita hodnot parametrů P a T odrážejí lokální heterogenitu
v předvulkanické morfologii terénu, rozdílné rychlosti
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toku magmatu či představují boční části lávového proudu.
Celkový směr toku lávového proudu odpovídá směru
SV-JZ. Tyto výsledky nejsou v konzistenci s předpokla-
dem zdroje magmatu v hlavním tělese doupovského vulká-
nu, které se nachází 20 km na SZ od lokality Vrbička. Proto
je pravděpodobné, že zdrojovou přívodní dráhou bylo dílčí
vulkanické centrum. Cajz et al. (2006) uvažují o vulkanic-
kém návrší Kružín, tvořeném analcimitem (obr. 1, 3). Jak
vyplývá ze závěrů nové letecké magnetometrie, rovněž ná-
padná kruhová struktura sv. od Vrbičky může lemovat pří-
padné zdrojové centrum. Tomu nasvědčují i údaje z vrtů
z databáze Geofondu a nově vymapovaný rozsah tefrito-
vých láv, které kruhovou depresi lemují (Hradecký et al.
2012). Další možností zdrojové oblasti je návrší Chlum
tvořené olivinickým analcimitem se zápornou magnetic-
kou anomálií M13 (obr. 1, 3).

Poděkování. Za recenzní posouzení děkují autoři Vladimíru Caj-
zovia Martinu Chadimovi, dále za asistenci s odběrem vzorkůJi-
římu Grudlochovi, za konzultaci problematiky AMS Vladislavu
Rapprichovi, za technické zpracování obrázků Evě Kunceové.
Tento výzkumbyl financován z projektu ČGS 390006 Základní
mapování ČR 1 : 25 000, Doupovské hory.

����������

CAJZ, V. – RAPPRICH, V. – RADOŇ, M. (2006): Vulkanismus v okraji
Doupovských hor – vulkanologická studie paleontologické lokality
Dětaň. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005, 13–16.

CALLOT, J. P. – GUREVITCH, E. – WESTPHAL, M. – POZZI, J. P. (2004):
Flow patterns in the Siberian traps deduced from magnetic fabric studi-
es. – Geophys. J. Int. 156, 3, 426–430.

DÈZES, P. – SCHMID, S. M. – ZIEGLER, P. A. (2004): Evolution of the
European Cenozoic RiftSystem: interaction of the Alpine and Pyrene-
an orogens with their foreland lithosphere. – Tectonophysics 389,
1–33.

HERRERO-BERVERA, E. – WALKER, G. P. L. – CANON TAPIA, E. – GAR-

CIA, M. O. (2001): Magnetic fabric and inferred flow direction of dikes,
conesheets and sill swarms, Isle of Skye, Scotland. – J. volcanol. geo-
therm. Res. 106, 3–4, 195–210.

HRADECKÝ, P. (1997a): Lahary v Doupovských horách. – Zpr. geol.
Výzk. v Roce 1996, 53–55.

HRADECKÝ, P. (1997b): The Doupov Mountains. In: VRÁNA, S. – ŠTĚD-

RÁ, V., ed.: Geological model of western Bohemia related to the KTB
borehole in Germany. – Sbor. geol. Věd, Geol. 47, 125–127.

HRADECKÝ, P. – LOJKA, R. – MLČOCH, B. – ŽÁČEK, V. – ŠEBESTA, J. –
VONDROVIC, L. (2012): Základní geologická mapa 1 : 25 000, list
11-242 Valeč. – MS Čes. geol. služba, Praha.

HROUDA, F. – JELÍNEK, V. – HRUŠKOVÁ, L. (1990): A package of progra-
ms for statistical evaluation of magnetic data using IBM-PC compu-
ters. AGU 1990 fall meeting. – Eos Trans. Amer. Geophys. Union 71,
43, 1289.

KOPECKÝ, L. (1988): Mladý vulkanismus Českého masivu. – MS Čes.
geol. služba, Praha.

MIKULÁŠ, R. – FEJFAR, O. – ULRYCH, J. – ŽIGOVÁ, A. – KADLECOVÁ,
E. – CAJZ, V. (2003): A study of the locality Detaň (Oligocene, Doupov
Mts., Czech Republic). Collection of field data and starting point for in-
terpretation. – Geolines 15, 91–97.

RAJCHL, M. – ULIČNÝ, D. – GRYGAR, R. – MACH, K (2009): Evolution of
basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most
Basin, Eger Graben (Central Europe). – Basin Res. 21, 3, 269–294.

RUBÍN, J. (1981): Lahar na úpatí Doupovských hor? – Sbor. Čs. geogr.
Společ. 3, 88.

SKÁCELOVÁ, Z. – RAPPRICH, V. – VALENTA, J. – HARTVICH, F. – ŠRÁ-

MEK, J. – RADOŇ, M. – GAŽOVÁ, R. – NOVÁKOVÁ, L. – KOLÍNSKÝ,
P. – PÉCSKAY, Z. (2010): Geophysical research on structure of partly
eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov
volcanoes (northern Czech Republic). – J. Geosci. 55, 4, 333–345.

TARLING, D. H. – HROUDA, F. (1983): The magnetic anisotropy of
rocks. – 215 s. Chapmann and Hall, London.

() ��	�������������������	���� 	�������!�"�������	�	
����#�����$�%��
��$������!�&##'��(�)*+�(,$�&#-'���,+*+�*,�,(*,�.*�




