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VENTS 2007 Turnov–Sedmihorky – a few words of introduction
Vladislav Rapprich 

The geological evolution of Central Europe during the Upper Paleozoic was strongly 
influenced by Variscan orogenesis, which consolidated the Bohemian Massif. Decay of this 
mountain belt was associated with formation of intermontane basins and intensive volcanic 
activity. Volcanic rocks were produced from numerous source-vents and individual bodies 
reached a large area, often also great thickness. The man-made political borders created 
some 300-270 million years later could hardly respect limits of ancient, destroyed and 
eroded volcanoes. Detailed study of volcanic products and comparison with neighbouring 
volcanoes is necessary for a good understanding and interpretation of activity of any 
volcano. Therefore, Czech, German and Polish scientists and students joined to study the 
Upper Paleozoic volcanic rocks, to exchange data and experience and mutually apply and 
solve international scientific projects. Such cooperation is indispensable in a region where 
state borders divide volcanic complexes or even individual bodies. The first meeting of 
experts from the three mentioned countries was held during five days in June (14th–18th) 
2006 in Bolków, Poland. A Plan of mutual research was defined there and the research 
group VENTS (Volcanic Systems within the Central European Permo-CarboNiferous 
InTermontane Basins and their BaSement) established. The second meeting, during which 
advances of individual institutions will be presented, is going to take place on 15th-19th 
June 2007 in Turnov–Sedmihorky, Czech Republic. Various interesting volcanological 
phenomena of the Karkonosze Piedmont region will be presented during excursions. 
Discussions at individual sites may contribute to a better interpretation of some of 
presented features.

Bohemian Paradise Geopark
Tomáš Řídkošil

The area of Bohemian Paradise Geopark was listed within the European Geoparks Network 
in October 2005. European geoparks represent clearly defined areas with rare geological 
phenomena which are aesthetically impressive and are of both scientific and educational 
value. Geoparks support sustainable development of the region, tourism and education, 
and they attract international attention (Hozdecký et al, 2006). The network of European 
geoparks was established in the year 2000 and, following that, a worldwide network of 
geoparks under the UNESCO organization was set up in the year 2001 (Zouros, 2006). 
With its size of nearly 700 km2, Bohemian Paradise Geopark offers hundreds of geological 
locations as well as archaeological locations and historical and cultural heritage, which are 
of big interest to all the visitors. You can plan trips around the nicest places of the Bohemian 
Paradise Geopark on foot, by bicycle, train or seasonal tourist bus. The most valuable parts 
of the Geopark are located in the Bohemian Paradise Protected Landscape Area. Over 
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hundreds of millions of years of geological history, the area of the Geopark had repeatedly 
been the bottom of seas and huge lakes. In the early and late Palaeozoic as well as in the 
Tertiary periods, there was volcanic activity. The surface has been shaped by water, frost, 
sun and wind. The result is a landscape of wild rocks, volcanoes, rivers, romantic valleys, 
forests, meadows and ponds and also karst phenomena. Various geological processes are 
the cause of the formation of deposits of ores, gemstones, coal, building stones, roofing 
slate, glass sand, calcite, figuline and brick clays. The local processing of gemstones is one 
of the oldest in Europe. The mineralogical diversity of the region and the four-hundred-
year-old tradition of gem-cutting and goldsmithing in Turnov extend in their significance 
beyond the borders of the region as well as the Czech Republic.  There are fossilized 
remains of plants and animals. So-called petrified woods can be found in the area from 
Ujezdec pod Bradlcem in the west to the area of Pecka. The biggest piece discovered so 
far, 18 metres long, is exhibited in the garden of Suchard House in Nova Paka. The size 
of ammonites was almost one metre. It is no wonder that Bohemian Paradise Geopark 
represents a real textbook of geology (Řídkošil - Pásková 2006). On the western spur of 
Straznik there is an andesitoid rock town – a European rarity. The nearly twenty-metre-
high cliffs descend step-like into the valley. Frost-shattering, linked with falling of rock 
blocks, has divided an almost two-kilometre-long cliff into a system of rock “log cabins” 
festooned by boulder debris. On the northern border of Straznik there is a short pass with 
sheer sides created by the Jizera River below Haje village. On the rocky river banks and 
in the channel there are dozens of large potholes gouged out by water with sand and round 
stones. Mount Kozakov experienced volcanism repeatedly. The local rock is famous for 
the occurrence of agates and cavities with quartz crystal, amethyst, citrine, calcite and 
zeolites. Volcanic activity in the Tertiary shaped characteristic dominants in the landscape. 
The peaks of Trosky represent the bare remains of the volcano, which perforated the 
underlying rocks of the Bohemian Cretaceous Basin in this area. Both plugs consisting 
of harder and more resistant rock have been worn down into shapes of towers that are 
the symbol of the Bohemian Paradise. The Prachovske Rocks are the rugged remnants 
of a sandstone plateau with deep ravines, gulches and valleys where erosion has created 
unique sculptural artworks with tall, expressively extended rock towers. With hundreds 
of impressive rock towers, Hruboskalsko Rock Town is the best-developed example of 
sandstone phenomenon rock towns in the Bohemian Paradise. 
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Fig. 1. Basalt – Smrčí
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Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif – 
new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
Marek Awdankiewicz

Permo-Carboniferous extension and magmatism in the Sudetes region resulted in 
widespread volcanism and accumulation of thick volcanic-sedimentary successions 
within intramontane troughs, as well as the emplacement of granitoid plutons and small 
dyke swarms at the mid- to shallow crustal levels. Lamprophyres represent the mafic 
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end-member of the dyke swarms and some of them approximate primary, mantle-derived 
melts. Thus, the petrological characteristics of lamprophyres may provide constraints on 
the parental melts for other, more evolved rocks (e.g. some volcanic rocks and granitoids) 
and the mantle sources involved in the late Palaeozoic, post-orogenic magmatism.
Two recently studied dyke swarms include: 
1) the Gniewoszów dyke swarm (extent 4x7km, a few tens of dykes emplaced within 
gneisses in the southern part of Orlica-Śnieżnik Dome), and 2) the Złoty Stok dyke swarm 
(6x15km, up to a few hundred dykes, emplaced within the Kłodzko-Złoty Stok granitoids 
near the northern margin of the Orlica-Śnieżnik Dome). The Gniewoszów swarm consists 
almost exclusively of richterite minettes and minettes, while the Złoty Stok swarm 
comprises vogesites and spessartites as well as more felsic rocks of dioritic to syenitic 
to granitic compositions. The lamprophyre dykes are up to 10 m thick and commonly 
display flow foliation and chilled margins. Some dykes of the Złoty Stok swarm are partly 
deformed and were probably emplaced before the host granitoids consolidated.
The richterite minettes (Fig. 1A) are mesocratic rocks (colour index, CI=ca. 43) composed 
of phenocrysts of phlogopite (zoned to biotite at the margins) set in a fine-grained to 
microcrystalline groundmass of K-feldspar, richterite (rarely potassic richterite or 
eckermanite) and minor quartz, albite, apatite, titanite and ilmenite. Other minettes show 
a post-magmatic alteration and a variable replacement of dark micas and amphiboles 
with chlorites and opaques. The vogesites (Fig. 1B) are relatively rich in ferromagnesian 
minerals (CI=50 to 56) and consist of phenocrysts of amphiboles (magnesiohastingsite 
zoned to magnesiohornblende and actinolite) and clinopyroxene (augite) in a groundmass 
of alkali feldspars with minor quartz, apatite and opaques. Embayed quartz phenocrysts 
with clinopyronene reaction rims as well as rounded and chloritized biotite xenocrysts 
are found in some specimens. The spessartites (Fig. 1 C) are similar to the vogesites, but 
are mainly distinguished by abundant sericitized plagioclase in the groundmass, slightly 
lower colour index (ca. 41 to 43) and more variable amphibole and pyroxene compositions 
(magnesiohornblende to tschermakite and augite to diopside, respectively).
The lamprophyres represent potassic to sodic rocks with ‘trachyandesitic’ contents of 
alkalis and silica, and the magnesium numbers vary from 75 (minettes) to 50 (spessartites). 
The minettes show low Al2O3 contents (<14%) as well as the high Zr contents (500-
1500 ppm) in contrast to other lamprophyres (>14 % Al2O3 and 100-200 ppm Zr). The 
minettes are also characterized by the highest contents of Rb, Ba, Th, U, K, La and Ce. All 
lamprophyres show enrichment in several incompatible elements, as well as negative Ta, 
Nb and Ti anomalies in the spider diagrams (the minettes show also depletion in Sr; Fig. 
2). The minettes are characterized by the lowest εNd of ca. -8.3 and the highest 87Sr/86Sr 
of ca. 0.713, while in the vogesites and spessartites the respective values are -4 to -5 and 
0.708 (initial ratios calculated for 300 Ma). The geochemical and isotopic data suggest that 
the minettes were derived from an enriched mantle containing a subducted sedimentary 
component, while the other lamprophyres were derived from different mantle sources and/
or underwent contamination with partial melts originating from the continental crust.
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Fig. 2. Photomicrographs of the lamprophyres in plane-polarized light. A – richterite minette. Phlogopite 
phenocrysts are set in a groundmass of, mainly, K-feldspar and richterite. B – vogesite. The two big xenocrysts 
of quartz are distinctive in this image, and other phenocrysts are zoned amphiboles, clinopyroxene and biotite. 
Groundmass consists of alkali feldspars. C – spessartite. Amphibole microphenocrysts are set in a groundmass 
of sericitized plagioclase, alkali feldspars and quartz.

Fig. 3. Primordial mantle-normalized spider diagrams of the lamprophyres.
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Improving the chronostratigraphy of the Late Paleozoic volcanism in Central 
Europe: New radiometric datings
Christoph Breitkreuz

Late Carboniferous to Permian volcanism took place throughout most of the intermountain 
basins of the Variscan orogen. A reliable chronostratigraphy is crucial for intrabasinal 
and interbasinal correlation of volcanic-sedimentary, tectonic processes and paleoclimatic 
trends (e.g. Roscher - Schneider 2006). In the same way, correlation between basinal 
volcanic phases and extra-basinal activity, preserved in the form of subvolcanic domains 
in adjacent basement blocks (e.g. Lusatia, Erzgebirge, Karkonosze), is important for 
a comprehensive understanding of the Variscan system.
Syndepositional diagenetic/hydrothermal overprint and a pronounced Triassic to Jurassic 
thermal overprint of large areas of Europe (e.g. Zwingmann et al. 1998) hampered 
successful K/Ar-, Ar/Ar-, and Rb/Sr- dating of SiO2-poor volcanic rocks. With the SiO2-
rich volcanic activity, hybrid magmatism, predominant in Late Variscan orogeny, led to 
the formation of complex zircon populations. This resulted in ambiguous conventional 
U/Pb ages in many cases.
For SiO2-rich porphyritic volcanic rocks, SHRIMP dating overcomes these problems. It 
has been successfully applied to Late Paleozoic volcanic rocks in the Central European 
Basin System (Breitkreuz - Kennedy 1999, Breitkreuz et al. 2007) and in the intermountain 
basins of the Variscan orogen (e.g. Halle Volcanic Complex: Breitkreuz - Kennedy 1999, 
Ehling et al. 2005). Additional SHRIMP ages, measured 2006 and 2007, provided important 
chronostratigraphic tie points for Late Paleozoic volcanic rocks of the Erzgebirge, the 
Erzgebirge Basin and the North Saxonian Volcanic Complex. 
Another advantage of the SHRIMP method is getting insight into the chronostratigraphic 
structure of the continental crust that was involved in hybrid magmatism. The dated volcanic 
rocks from the Central European Basin system and from the Halle Volcanic Complex 
revealed an age spectrum reflecting late Achaean, Proterozoic and Paleozoic magmatic 
processes in Far East Avalonia and in the Armorica Terrane Assemblage (Breitkreuz - 
Kennedy 1999, Breitkreuz et al. 2007).
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German Rotliegend (Permian) by K-Ar dating of related hydrothermal illite. - Geological Society Special 
Publication 144, 91-106

Clastic dykes in Variscan intermontane basins in Central Europe – what do they 
evidence?
Uwe Hoffmann 

Clastic dykes are more or less tabular dyke-like clastic masses in a discordant structural 
relation to the bedding of the host rock. The host rock can be of any origin, i.e. sedimentary, 
magmatic, or even metamorphic. The term “clastic dyke” is a descriptive denotation 
without genetic consideration. Subdivided by the genetic relations between host rock and 
clastic dykes, the two basic principles are a) infill of open fractures by settling of grains, 
and b) injection into pre-existing or nascent fissures. In the broader sense, clastic dykes 
are only single features in a set of injection structures, but easier to recognize than clastic 
sills. Among the preconditions to promote an injection are the existence of non-cohesive 
material(s) and fluid(s). Both these constituents and their relative proportion may vary, 
producing a range of possible fabrics. For example, layering that parallels the dyke margins 
is common, but massive textures occur as well. In many cases, the injected material is of 
pyroclastic origin.
An appropriate region for the investigation of clastic dykes is the Permo-Carboniferous of 
Saxony (southern East-Germany). Occurrences of clastic injections are very frequent in 
these terrestrial (intermontane) basins. Examples were studied in the Döhlen Basin (DB), 
where the frequency of occurrence is outstanding, in the Erzgebirge Basin (EB), and in 
the Northwest-Saxonian Volcanic Complex (NVC). In all cases, the host rocks of clastic 
injections are sediments or volcanic rocks of different origin.
The occurrence of clastic dykes in the DB has been known for several centuries (e.g. 
Kühn 1836) by mining, mapping, and drilling. Extensive inspections are restricted to the 
occurrence of clastic dykes in trachyandesites of the Unkersdorf Fm. These injections 
crosscut the whole thickness of the volcanic bodies from basal breccias to the coherent 
core facies and flow-top breccias. Layered clastic dykes with infill of pyroclastic material 
are connected with filled veinlets and pockets to form an injection stockwork. The 
interconnection with major faults is interpreted to be due to a triggering of the formation 
by earthquakes.
In the EB, clastic injections are present in nearly every exposure of the trachybasaltic 
to trachydacitic lava flows (“Melaphyr”of the old German literature) of the Planitz Fm. 
The injections crisscross the basal, mostly vesicular part of the volcanic rocks and are 
often disrupted and irregular in thickness and orientation. Clastic dykes bend to parallel 
the basal plane and are apparently formed during emplacement of the lava. Cut samples 
of the pyroclastic injections reveal textures comparable to fluidal peperite, consisting of 
pyroclasts and lava fragments. These injections are interpreted to have formed by the 
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interaction of lava with wet pyroclastic deposits in the substratum of the flow.
The overlying ignimbrites, which are locally vitrophyric, contain clastic injections as well. 
These are especially interesting, since there are interactions with the formation of agates 
in lithophysae. 
Major ignimbrites of the Rochlitz Fm. in the NVC, which are probably co-related to the 
ignimbrites in the EB, display clastic injections of pyroclastic and epiclastic material.
The examples from different basins are nearly of the same age and are associated with 
lacustrine deposits. Obviously, the fluids necessary for the generation of clastic injections 
are likely water or vapour. It will be discussed whether a certain condition or climate could 
have promoted the formation of clastic dykes.
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Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše – Jizera 
Crystalline Unit
Václav Kachlík

Upper Palaeozoic dyke rocks are relatively rare in the rocks of the Krkonoše – Jizera 
Crystalline Unit and the Ještěd ridge compared, for example, to the frequency of various 
types of veins in the Polish part of the Krkonoše – Jizera pluton. This is a consequence of 
their relatively small thickness and low resistance to weathering processes. 
Dyke rocks can be classified into several groups according to their age and composition. 
1. Metadiabases, which constituted the feed pathways for the Upper Devonian – Lower 
Carboniferous metavolcanics of the Jítrava Group in the area of the Ještěd Ridge. Their 
thickness varies from 1 m to several tens of metres. The majority of these veins trend 
NE-SW and are variably slanted to the NW and SE, wherever this can be determined 
in the field.  Bodies cutting through greywackes or the lavas of the Jítrava Group lying 
in the roof of the paleontologically dated limestones and shales in the quarry at Velký 
Vápennný (Chlupáč 1993) are unambiguously of Lower Carboniferous age. However, 
petrographically and geochemically identical rocks also penetrate through the older units 
of the Ještěd Crystalline Unit. 
They are characterized by porphyric ophitic structures, and phenocysts are formed mainly 
of plagioclases and less frequently of brown amphibole or clinopyroxene. The ilmenite 
typically has skeletal development and is usually mostly pseudomorphosed by leucoxene. 
Clinopyroxenes are frequently amphibolized and plagioclases are sassuritized, yielding 
chlorite and epidote and sometimes also carbonate. Spicular apatite is present as an 
accessory component. 
2. Upper Carboniferous lamprophyres (minettes, kersantites), which outcrop as veins with 
a thickness of maximally several metres in the Jizera orthogneisses, older Palaeozoic rocks 
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of the Ještěd Ridge and Železný Brod Crystalline Unit.  They are also trending NE-SW at 
the studied locations. However, the occasional veins of an ultramafic lamprophyre cutting 
through the Jizera orthogneisses could be older veins because they underwent subsolidus 
Variscan deformation. 
Minettes consist of potassium feldspar, magnesium biotite (phlogopite), chlorite, 
pseudomorphizing original pyroxene, plagioclase, carbonate and quartz. Particularly 
apatite in the form of needles and short columns is present as an accessory mineral. 
Kersantites, forming two to several hundred metre-long elongated veins in the NE vicinity 
of Kryštofovo údolí, have higher contents of plagioclase and brown amphibole, which 
is converted into actinolitic amphibole. Phlogopite phenocrysts are mostly completely 
pseudomorphosed by grass-green chlorite. As there are no great differences in grain size 
between the matrix minerals, the rock is similar in appearance to subvolcanic types of 
lamprophyres – vaugnerites.
The ultramafic rock from Nová Ves, which penetrates through the Jizera porphyric 
orthogneisses, is composed mainly of brown amphibole, replaced by blue-green to 
colourless Mg-hornblende to actinolite and phlogopite. Potassium feldspar and quartz 
are present in subordinate amounts, similar to epidote (replacing amphibole), apatite and 
ilmenite.
A minette, cutting through the sericite of chloritic phyllites close to Železný Brod, dated 
by the Ar-Ar method for phlogopite, exhibited an age of 314± 6 Ma (Marheine et al. 
2002), which also corresponds to the age of the Tanvald granite, 312±2 Ma (Marheine et 
al. 2002). 
3. The veins of post-metamorphic and post-deformation alkaline granites to microcline 
rich amphibole-biotite syenite, in the vicinity of Janské Lázně and E of Svoboda nad Úpou, 
were described by Domečka (1969). Veins in this area trending predominantly in the E-W 
to ENE-WSW directions cut through metabasites and phyllites of Lower Palaeozoic age. 
Felsic minerals – microcline together with minor quartz significantly predominate over 
dark minerals in phenocysts, formed by biotite and alkali amphibole. 
4. Small rhyolite bodies (?veins, according to the faults of the subsided blocks) in the 
phyllites of the Železný Brod Crystalline Unit close to Dalešice are characterized by fine-
grained felsic textures. The matrix is formed by potassium feldspar, quartz and thin flakes 
to strands of muscovite. It encloses lithic fragments similar to granites of the Liberec 
type and crystalloclasts of quartz, biotite, muscovite and sometimes amphibole, which is 
replaced by biotite. The structures of the rocks are reminiscent of highly sintered rhyolite 
ignimbrites rather than rhyolite lavas. Alkaline rhyolites - ? ignimbrites from bodies in 
the vicinity of  Dalešice are petrographically similar to some rocks described as quartz 
porphyries from the N vicinity of Hodkovice, Rydvaldice and Rádlo. Drozen (1973) 
considered these occurrences to correspond to veins that acted as the feed pathways 
for Permo-Carboniferous volcanism of the Mnichovo Hradiště Basin. They differ from 
the older Palaeozoic and Devonian-Carboniferous metarhyolites in metamorphic and 
deformation characteristics (absence of penetrative deformations), higher contents of K2O 
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and higher K2O/Na2O ratios.
Geochemically, the metadiabases correspond to subalkaline basalts with SiO2 contents 
between 47 – 50%, with a predominance of Na2O over K2O. However, the composition 
of some samples approaches that of trachybasalts. They have medium differentiated REE 
curves (La/Yb)N = 5-8). Their chemism overlaps with that of the Devonian – Lower 
Carboniferous lavas in their vicinity.  Ba, Rb, Th and K exhibit negative anomalies in 
the multivariation diagrams of Thompson et al. (1983), while Nb and Ta exhibit strong 
positive anomalies. They are relatively poor in HFSE elements, with the exception of 
titanium. The εNd(350) values are also low, 3.3 – 4.2. The geochemical characteristics 
correspond to intra-plate basalts.
The Upper Carboniferous lamprophyres have relatively variable compositions. Minettes 
and kersantites have typical characteristics (high Mg# (70-80), high contents of K2O 
and alkalines). Ultramafic lamprophyre (40 % SiO2) from Nová Ves has lower Mg# (60) 
because of the high FeO contents and relatively low MgO contents (10.97%). The K2O/
Na2O ratio is substantially higher than for the previous group.  Both groups have steep REE 
patterns (La/Yb)n = 12-36, which are flatter for kersantites than for minettes and ultrabasic 
lamprophyre. The chemism of the lamprophyres reflects the mixed melts derived from 
the enriched mantle with crust felsic magmas and is strongly affected by the fluid in the 
suprasubduction environment. 
Rhyolites? Ignimbrites from Dalešice are characterized by high enrichment in incompatible 
elements (K, Rb, Th) and steeper REE patterns compared to the curves of the older 
Palaeozoic and Devonian metarhyolites. They are similar to the Permo-Carboniferous 
volcanics of the Mnichovo Hradiště basin. The alkaline granites to syenites were not 
studied geochemically. 
The differences in the chemism of the Upper Palaeozoic dyke rocks indicate a change 
in the geotectonic regime occurring during the Lower Carboniferous. The extension in 
the area of the Saxothuringian autochthon predominating in the Devonian was gradually 
replaced at the beginning of the Carboniferous by compression processes connected with 
the formation of an accretionary wedge and exhumation of the more highly metamorphosed 
units of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit, which were shifted from the SE to the 
NW (Kachlík, Patočka 1998, Marheine et al. 2002). Exhumation of the metamporphic 
complexes occurred over the interval of approx. 350 – 320 Ma ago. Thickening of the 
crust was followed by the intrusion of the granitoids of the Krkonoše-Jizera pluton approx. 
320 – 305 Ma ago. The Upper Carboniferous and Lower Permian alkaline-calcareous to 
alkaline volcanism in the sub-Krkonoše and inner Sudeten Basin (Ulrych et al. 2006) 
indicate substantial heterogeneity of the mantle, greatly affected by previous subduction 
processes, increasing contamination of the magma by the rocks of the crust and gradual 
transition to an extension regime with deeper magma sources. 
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Late Carboniferous-early Permian magmatic rocks of the Kraków area, southern 
Poland
Anna Lewandowska -  Mariusz Rospondek 

The igneous rocks of the Kraków region form the south-eastern extension of the European 
Variscan volcanic zone in Poland. They occur along the series of faults bound to the major 
Kraków-Hamburg fault zone, which is regionally known as the Kraków-Lubliniec fault 
zone. This fault zone continues beneath the Carpathians overthrusts, where some volcanics 
were recognised as well. 
The magmatic rocks are represented by granodiorite plutons of Będkowska Valley, Pilica, 
Zawiercie and Myszków as well as gabroids of Sułoszowa and Kwaśniów accompanied by 
numerous sub-volcanic and volcanic rocks. The volcanics are represented by rhyodacites 
and basaltic trachyandesites with minor andesites and lamprophyres. Small intrusions, 
often of rhyodacitic composition, cut granodioritic plutons. In turn, granodioritic enclaves 
are found in rhyodacite domes. These observations point to the conclusion that the 
plutonism preceded the volcanic events. Intense volcanic activity and accumulation of 
thick molasses sequences marks formation of extensional Carboniferous/Permian basins. 
The most complete Carboniferous/Permian succession is described from the Sławków 
Graben and its south-eastern extension - the Nieporaz-Brodła Graben in the Krzeszowice 
area. The outcropping volcanic rooks are characterised by bimodal composition. Laccoliths 
and lava domes of rhyodacitic composition, known e.g. from Zalas, Miękinia, Dębnik 
and basaltic trachyandesites of Regulice-Rudno forming lava flows are most common. 
They are accompanied by andesite (e.g. Dubie) and lamprophyre (e.g. Szklary) dykes, 
and tuffs.
In the Nieporaz-Brodła Graben the thick series of basaltic trachyandesite lava flows, 
alternated by pyroclastics, lie on arkosic sandstones containing silicified araucarite stems 
(Stephanian). The volcanic sequence is composed of, at the most, five lava flows reaching 
150 m in thickness, together with the associated pyroclastics. Occasionally, these rocks 
overlie the Myślachowice Conglomerates and intercalate with red clastics, most probably 
forming distal fine grain facies of the conglomerates. Initially, the Upper Carboniferous 
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age of the basaltoids was proposed on the basis of paleomagnetic data, and by analogy 
with other Variscan volcanism from the adjacent areas. Later in the course of the study, the 
Early Permian age was proposed, based on the Autunian flora found in the intercalations 
of fresh water tuffs (Karniowice travertine) occurring in the Myślachowice conglomerate. 
The late Carboniferous-early Permian age of magmatic activity of the region was confirmed 
by the results of K-Ar and Ar-Ar datings of granodiorites, andesite, rhyodacites and recent 
paleomagnetic studies of felsic rocks. 
The subvolcanic equivalent of basaltic trachyandesite is exposed in Niedźwiedzia Góra. 
The rock forms a sill emplaced within Westfalian C mudstones. Other subvolcanic 
basaltoids were drilled in the southern extension of the Nieporaz-Brodła Graben in Zagacie 
(the Zagacie-1 borehole) and Wielkie Drogi. The Wielkie Drogi basaltoid is emplaced 
within the Westfalian CD rocks (Łaziskie and Libiąskie Beds of Kraków Sandstone 
Series), whereas the Zagacie basaltoid is emplaced between black siltstones and coal-
bearing siltstone-sandstones of the Upper-Carboniferous series. Interestingly, the Zagacie 
and Wielkie Drogi basaltoids occur at the southern extension of the eastern fault bordering 
the Nieporaz-Brodła Graben. At this fault, the Rudno exposure of the basaltoid lava flows 
is located. The significant common feature of mafic and felsic rocks is a relatively high 
potassium content, placing the mafic rocks in high-K transitional between calc-alkaline 
and alkaline series and felsic rocks in medium to high-K calc-alkaline series. The high 
potassium content and close temporal and spatial association of mafic and felsic volcanic 
rocks in the Kraków region begs the question of their co-geneticity. However, detailed 
geochemical analysis and modelling involving a comparison of modelled and residual 
volcanic melt composition in basaltic trachyandesites shows that fractional crystallization 
alone is not able to explain formation of voluminous rhyodacites. This indicates that 
genetic relations within the Kraków magmatic suite are more complex. 

Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic) 
Petra Matysová - Václav Mencl - Jakub Sakala 

Petrified Permo-Carboniferous trunks occur abundantly in the Krkonoše-Piedmont Basin 
(KPB) in the Czech Republic. They are predominantly permineralized by SiO2 with 
carbonaceous and ferric pigments, less commonly they are carbonatizated (CO3

2-). These 
arborescent plants flourished during Late Pennsylvanian and Early Permian times, i.e. 
between 315 and 286 million years ago. Their discovery was first described in reports 
from the second half of the 19th century. Unfortunately, thanks to their popularity at the end 
of the 19th century, their most significant localities were irretrievably despoiled during only 
about 50 years. In the second half of the 20th century, Němejc (1963, 1968) described them 
in more detail from a systematic point of view, and Březinová (1970) first summarized 
their occurrence in Czech basins. 
Taxonomically, these fossils represent silicified trunks of Permo-Carboniferous arborescent 
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plants, which belong to five paleobotanical divisions of the evolutional grades of 
pteridophytes and gymnosperms (Kvaček et al., 2000). Their occurrence in KPB is closely 
associated with clastic units of consolidated psammites, such as the Štikov arkoses of the 
Kumburk formation and the Stará Paka Sandstones of the Vrchlabí Formation. Secondary 
deposits in forests and fields, where these fossils were re-deposited, are abundant and are 
still very popular among collectors. 
The most abundant and largest discoveries have been made of gymnosperms (Pinophyta) 
– cordaites and primitive conifers (popularly called “araucarites”), which produced 
compact, dark-coloured fossils, often as trunks up to one meter in diameter, which mostly 
prevail further to the east, i.e. in the Intra-Sudetic Basin (ISB). It is presumed that the 
woods of Dadoxylon type were preserved in sedimentary environments of a broad alluvial 
plain of braided rivers in layers of arkoses, arkosic sandstones or conglomerates (Pešek et 
al., 2001; V. Prouza, personal communication). 
Tree ferns (Polypodiophyta) – psaronias with a characteristic mantle of aerial adventitious 
roots (popularly called “magpie stones”) – represent the second-most frequent group. 
Fossilized trunks of pteridosperms (Lyginodendrophyta) are documented in lesser 
amounts. Concerning other pteridophytes, trunks of sphenopsids (Equisetophyta) and 
lycophytes (Lycopodiophyta) are occasionally found. Silicified trunks of pteridophytes 
and pteridosperms were apparently deposited in finer sediments and often in younger 
strata, e. g., in the Balka locality near Nová Paka, and many other places close to the 
Ploužnický Horizon. More moderate conditions, probably of  lacustrine sedimentation or 
moderate river flows, enabled their better preservation. 
Up to now, research of silicified trunks has passed through three different stages. Until the 
first half of the 20th century, investigators were mainly interested in palaeobotany, but they 
often tried to classify permineralized taxons according to rather disputable morphological 
features. This initial stage was followed by a longer period of almost no interest. Today, 
there is a new attempt to describe permineralized trunks with a more complex approach, 
which includes both palaeobotanical description and chemical-mineralogical aspects with 
an application of modern analytical tools (projects KJB301110704 and MSM0021620855). 
One type of stem was assigned to each of the five aforementioned taxonomic divisions. It 
gives a true picture of the most essential characteristics of silicified trunks most frequently 
found of a given taxonomic group (Lepidodendron, Arthropitys, Psaronius, Medullosa, 
and Dadoxylon type). Thus, five basic groups of trunks were defined in order to unify 
palaeobotanical knowledge and to adopt it for a further more detailed study (Matysová, 
2004). We found out that the mineral matrix of fossils was usually well-crystalline quartz, 
less often with individual chalcedony grains, but nearly always without opal and the 
products of its aging (Matysová, 2006; Matysová et al., submitted). 
Analysing Permo-Carboniferous fossils from famous world localities, e. g., Mt. Kyffhäuser  
and Chemnitz in Germany, the use of modern instrumental methods such as scanning 
electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy and cathodoluminescence 
was found very useful (e. g., Dietrich et al., 2001; Götze et al., 2001; Rössler, 2002a; 
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Nestler et al., 2003; Witke et al., 2004). Practical analysis is based on microscopic 
observations of thin and polished cross sections. In the study of silicified trunks from KPB 
we use the advantages of quick imaging of light optical (PPL) and polarized microscopies 
(XPL), hot cathodoluminescence (CL) and scanning electron microscopy (SEM). Polished 
sections are studied by reflected-light microscopy (RM). We also study the composition 
of the minerals entrapped in the fossils (XPL, SEM), their chemical composition (CL) 
and genesis (CL). To study taphonomical aspects we use, e. g., analysis of allochthonous 
mineral grains enclosed in a now compact, silicified body (Matysová, 2006; Matysová et 
al., submitted). 
We discovered obvious differences in quartz crystallinity in various original plant tissues, 
e. g., the presence of grains of macrocrystalline (megaquartz) and microcrystalline 
silica (microquartz), spherulitic chalcedony and agate-like structures in a silicified body 
(Matysová, 2006) depends directly on the density and degree of preservation of the original 
plant tissue. Petrographical analysis can give clues to a possible overprint of the original 
anatomical features. Moreover, a lot of questions related to the processes of silicification 
have not yet been clarified. It seems that the properties of the quartz found in the trunks 
from KPB and ISB are distinct from those of the quartz from coeval silicified trunks from 
Oman and the south of France (Autun), but rather resemble those of the quartz from the 
Chemnitz fossils (Germany), which is directly connected to volcanic activity. 
Understanding the mechanism of silicification would contribute to a clarification of 
the palaeoecology of the basins. In KPB and ISB, and probably in other Czech Upper 
Palaeozoic basins, equivalent horizons with almost identical occurrences of silicified trunks 
exist. However, according to knowledge of individual localities (see in Březinová, 1970), 
the fossil assemblages are much more diverse in KPB than in ISB. A brief comparison 
of the best- known localities in KPB and ISB was also mentioned by Rössler (2002b). 
Silicified trunks from different localities in KPB can also point to distinct modes of 
silicification (Matysová, 2006). Thus, it can be supposed that in some regions in the basin, 
more significant tectonic activity, volcanism (Balka locality) or hot spring environments 
could have occurred. Such phenomena could result not only in secondary dislocation 
(re-deposition, e. g., very frequent secondary diluvia around the Ploužnice River) of 
already silicified or partly-silicified trunks but also their possible subsequent (multistage) 
recrystallization by hotter mineral solutions (volcanism, (epi)thermal solutions). 

References: 
Březinová, D. (1970): Overview of existing findings of fossil wood in Czechoslovakia elaborated on the base of 

literature sources. Manuscript in Czech, deposited in the National Museum in Prague, Czech Republic, 130 p. 
Dietrich, D.- Frosch, G., Rößler, R.- Marx, G. (2000): Analytical X-Ray Microscopy on Psaronius sp. – 

A contribution to Permineralization Process Studies. Mikrochim. Acta, 133, 279-283. 
Dietrich, D.- Witke, K.- Rößler, R.- Marx, G. (2001): Raman spectroscopy on Psaronius sp.: a contribution to the 

understanding of the permineralization process. Applied Surface Science, 179, 230-233. 
Götze, J.- Rößler, R.-Dietrich, D. (2001): Cathodoluminescence studies of Permian silicified wood from 

Chemnitz, Germany. Cathodoluminescence in geosciences: new insights from CL in combination with other 
techniques, Freiberg, 46-47. 



- 1� - - 1� -

Kvaček, Z.- Fatka, O.- Fejfar, O.- Holcová, K.- Košťák, M.- Kraft, P.- Marek, J.- Pek, I. (2000):Bases of 
Systematic Palaeontology I. Palaeobotany, Palaeozoology of Invertebrates. Karolinum, Prague.

Matysová, P. (2004): Silicified Permo-Carboniferous trunks in regions of the Intra-Sudetic and Krkonoše-
Piedmont Basins. Bachelor’s Degree thesis, Faculty of Natural Sciences, Charles University, Prague.

Matysová, P. (2006): Permo-Carboniferous silicified trunks from Intra-Sudetic and Krkonoše-Piedmont Basins: 
Taxonomy and Instrumental Analysis. Diploma thesis, Faculty of Natural Sciences, Charles University, 
Prague. 

Matysová, P.- Leichmann, J.-Grygar, T.- Rössler, R. (submitted): Cathodoluminescence behaviour of Permo-
Carboniferous silicified trunks from East Bohemian basins. European Journal of Mineralogy.

Nestler, K.-Dietrich, D.- Witke, K.- Rößler, R.- Marx, G. (2003): Thermogravimetric and Raman spectroscopic 
investigations on different coals in comparison to dispersed anthracite found in permineralized tree fern 
Psaronius sp. Journal of Molecular Structure, 661-662, 357-362. 

Němějc, F. (1963): Palaeobotany II. Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. 
Němějc, F. (1968): Palaeobotany III. Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. 
Pešek, J.- Holub, V.- Jaroš, J.- Malý, L.- Martínek, K.- Pešek, J.- Prouza, V.- Spudil, J.- Tásler, R. (2001): 

Geology and Deposits of Upper Palaeozoic Limnic Basins of the Czech Republic.  Czech Geological Survey, 
Prague. 

Rössler, R. (2002a): Study Methods for Determining the Structure of Plant Organs. in: „Secrets of Petrified 
Plants. Fascination from Millions of Years“, U. Dernbach & W.D. Tidwell, eds. D’ORO Verlag, Heppenheim, 
12-21.

Rössler, R. (2002b): Psaronius Forests at the Feet of Volcanoes. in: „Secrets of Petrified Plants. Fascination from 
Millions of Years“, U. Dernbach & W.D. Tidwell, eds. D’ORO 

Verlag, Heppenheim, 54-63. 
Witke, K.- Götze, J.- Rößler, R.- Dietrich, D.- Marx, G., (2004): Raman and cathodo-luminescence spectroscopic 

investigations on Permian fossil wood from Chemnitz – a contribution to the study of the permineralisation 
process. Spectrochimica Acta Part A – Molecular and biomolecular spectroscopy, 60 (12), 2903-2912.

Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
Vladimír  Prouza

The most intensive volcanic activity of the Bohemian Massif during the Upper Paleozoic 
took place in basins located in northern Bohemia, such as the Karkonosze Piedmont Basin 
(KPB), the Mnichovo Hradiště Basin and the Intrasudetic Basin. Especially in the KPB, 
mafic and intermediate igneous rocks are abundant, covering approximately 10% of its 
current extent (Pešek, et al., 2001). The earliest products of this volcanic activity are 
known from Asturian (the modern name for Westphalian D), when several volcanic bodies 
were formed: a) small bodies of pyroxenic andesite in the area between the villages of 
Lužany and Kumburský Újezd (lavas and agglomerates), b) pyroxenic andesite near Pecka 
(probably intrusion) and c) small bodies of dacites and rhyodacites, penetrating crystalline 
basement rocks around Zvičina Hill and near Hradiště south of Kal (SE from Pecka). 
Intermediate rocks form up to 90% of volcanic products in the KPB. These are described as 
melaphyres in the older literature, but currently they are commonly assigned as andesitoids 
(Schovánková 1985). Rhyolitic ignimbrites, “tuffs” (fall-out or unconsolidated ignimbrites) 
and rocks of polygenetic origin (volcaniclastic and mixed sediments) represent silica-rich 
volcanics, and are much less abundant in the KPB. The most abundant petrochemical 
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varieties of andesitoids are: basaltic andesites and trachyandesites with transition to 
basalts and trachybasalts. The most primitive rock known from the KPB is olivine basalt, 
drilled near Košťálov, Libštát and Bělá. Andesitoids are mostly present in effusive forms, 
but intrusions occur as well (sills with thickness up to 100 m and more scarcely, dykes). 
Pyroclastics and mixed sediments are much less abundant. 
Lava flows were produced from various source vents, several of these with characteristics 
of fissure vents. Effusive bodies consist of numerous individual flows, often difficult to 
distinguish one from another. Amygdaloidal and densely vesicular facies are present in 
most of the lavas. Rarely, pillow- and pahoe-hoe lavas were observed. Levín Highland is 
the only part of the KPB with a higher amount of pyroclastics, which caused Schovánková 
(1989) to interpret this massif as a remnant of a stratovolcano. 
Most subvolcanic bodies are associated with tectonic zones, especially with the Kundratice-
Javorná (E-W) fault. The petrochemical characteristics of the volcanic rocks evolved 
during this time.  The oldest Carboniferous volcanic bodies (Westphalian D – Asturian) 
are of pyroxenic andesite and dacite composition, while andesitoids are of basaltic andesite 
and trachyandesitic composition. Rhyolitic volcanism, represented predominantly by 
ignimbrites, culminates in the Upper Autunian, when activity of andesitoids in the KPB 
was decreasing and then terminated. The age of effusive and pyroclastic rocks of various 
episodes is deduced from stratigraphic position in sedimentary sequences. The oldest 
bodies of pyroxenic andesitoids and dacites belong to the Kumburk Formation (Asturian 
= Westphalian D). Volcanic activity of andesitoids culminates in the Vrchlabí Formation 
(Lower Autunian), when two elongated effusive bodies (approx. 22 km in length) were 
fromed between Komárov, Loukov and Vrchlabí. Another, younger Kozákovian body 
(approx. 40 km long) lies between the Vrchlabí and Prosečná Formations (Middle 
Autunian), passing continuously on to the Mnichovo Hradiště Basin in the north-west. 
Bodies of the Levín Highland, Mt Čistecká and Mt Císařská are probably of the same 
stratigraphic position. Effusive bodies “u Kruhu”, Horní Branné, Dolní Branné and 
Holenice were formed during the Upper part of the Prosečná Formation. The Prosečná 
Fm. also contains two layers of rhyolitic tuffs and epiclastics with thickness not exceeding 
a few meters.
Thin layers of rhyolitic tuffs (boreholes near Ratibořice and Libeč) and ignimbritic bodies 
(Tatobity, Žlábek and Rovensko pod Troskami) are present in the subsequent Chotěvice 
Formation (Upper Autunian). The largest body of rhyolitic ignimbrites (200 m thick) 
continues to the neighborhood of the Mnichovo Hradiště Basin. Small pyroclastic bodies, 
probably of Permian age, penetrate crystalline rocks at Mlázovický Chlum Hill southwest 
of Šárovcova Lhota.
Carboniferous and Permian volcanism is bound to the central and western parts of the 
basin. Except for thin tuff layers, no volcanic rocks are known from the eastern part of the 
basin. Volcanic activity terminated during the Late Autunian. No volcanism occurred in 
younger formations (Saxon, Thuringian, Triassic).
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The nature of Cenozoic volcanic activity in northeastern Bohemia 
(Bohemian Paradise Geopark)
Vladislav Rapprich – Vladimír  Cajz

Although the maximum of Cenozoic volcanic activity in the Bohemian Massif is located 
in the Eger Graben, scattered small-volume volcanic edifices are developed in other areas, 
constituting several smaller fields of volcanic product concentration. These areas have 
not been subjected to scientific interest to the same degree as the Eger Graben volcanic 
complexes. One of these volcanic fields is located in northeastern Bohemia, in the vicinity of 
Sobotka, Jičín, Turnov and Semily – in the area of Bohemian Paradise (Pacák,1947). Here, 
all individual volcanic bodies were formerly interpreted as explosive vents (sometimes 
penetrated by coherent basaltic intrusion), exposed by deep erosion. New investigations 
have yielded different knowledge about the origin of most of them. The entire volcanic 
field is characterized by the presence of remnants of scattered monogenic volcanic cones 
with limited lava production – i.e. superficial volcanic forms were discovered, and the 
degree of erosion since the time of volcanic activity seems to be very different from that 
previously interpreted. 
Superficial volcanic facies consisting of non-welded, poorly stratified scoriae were 
observed in several of these bodies (Rapprich, 2001). Basaltic scoria 2–5 cm in diameter 
and irregular shape is associated with Strombolian-type eruptions, forming monogenic 
cinder cones. Some of the original cinder cones were eroded down to upper-vent facies, 
consisting of slightly to moderately altered basaltic breccia without (or with only minor) 
signs of hydro-magmatic fragmentation. Therefore, the origin of phreatomagmatic (maar-
forming) eruptions can be attributed to only few of the studied breccias. Most of these 
breccias are of magmatic (Strombolian) eruption origin. Vent-breccias and superficial 
remnants of cinder cones are typically penetrated by coherent feeder dykes, representing 
a continuation in volcanic activity, with production of magma poorer in volatiles. E-W 
orientation of these feeders is compatible with the tectonic type, controlling magma ascent 
in the uppermost crust. In deeper parts, magma ascent was presumably controlled by the 
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Lužice Fault striking NW–SE. Combination of radiometric data on the volcanics, coupled 
with the interpretation of volcanic facies in individual apparatuses, offer a new insight 
into the erosive evolution of the region. The highest erosional rate southwest of the Lužice 
Fault can be dated to pre-Lower Miocene. From that time (approx. the last 17 M.y.), only 
some 70 m were eroded in Cretaceous marine sediments. On the other hand, northeast of 
the Lužice Fault, the Jizera River must have eroded several tens of meters within the last 5 
M.y. to turn the Kozákov lava-filled paleovalley(s) into an inverse relief.
Volcanologic studies in northeastern Bohemia were carried out within the project 
IAA300130612 “Combined magnetostratigraphic studies of Cenozoic volcanics, 
Bohemian Massif”, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic.

Fig. 4. Trosky 
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Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation
– a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
Vladislav Rapprich - Stanislav Opluštil - Uwe Hoffmann

Deposition of plant material resulting in the Lower Radnice Coal, Radnice Member 
(Bolsovian) in the Radnice Basin, was terminated by a violent volcanic event producing 
relatively high amounts of pyroclastic material of rhyolitic composition (Opluštil, 2005). 
These tuffs (in granulometric sense) buried peat-forming forests. The taphonomy of plants 
is characterized by symmetric distribution of snapped branches surrounding remnants of 
logs (in growth position). Signs of pyroclastic flow emplacement, such as preferential 
orientation of trunks or detruncated logs, are absent. All these signs suggest that this 
Carboniferous forest was buried by pyroclastic fall-out. 
The current thickness of pyroclastic fall-out deposit reaches 60 cm covered with up to 
several meters of re-sedimented tuffs washed out from surrounding elevations. The basal 
part of Radnice tuff is not graded and not well sorted. Quartz crystals, rock fragments 
(crystalline basement) and re-crystallized pumice fragments, all up to 0.5 mm in diameter, 
are enclosed in fine ash. Such texture is unusual in pyroclastic fall-out. Absence of grading 
and sorting could be explained by possible re-mixing of pyroclastic materials which had 
been sedimented on plant leaves, which then were broken off. This texture and origin is 
characteristic for the lower 40 cm (after compaction, not exceeding 20 %) of the deposit. 
On this coarser basal layer, a horizon a few millimetres thick rich in raindrop impressions 
was formed, followed upsequence by deposits with scattered single drop traces.
The tuff above the raindrop impressions horizon is finer in granulometry and seems to 
be better-sorted. It contains irregular structures interpreted as aggregates of ash washed 
down from plant leaves by rain. These aggregates are neither concentric nor of any other 
symmetric structure and have been flattened after falling onto the ground, since their 
longest axes are parallel to the bedding plane. Non-welded pyroclastic material deposited 
on neighboring elevations was eroded and transported to valley bottoms, where it covered 
primary pyroclastic cloud deposits.
In conclusion, an eruption of rhyolitic magma produced high amounts of pyroclastic ash at 
some distance from the Radnice Basin. Part of the pyroclastic ash settled on the crowns of 
dense vegetation cover (canopy). Most of the leaves broke off under the weight of the wet 
ash. However, some leaves remained in place and the ash was washed down by continuing 
rainfall. This continuing rainfall caused surface runoff, transporting pyroclastic material 
from surrounding elevations into the valley, where it buried primary pyroclastic deposits.
The research on pyroclastic deposits of Radnice Basin was supported by project no. 
205/05/0105 with a grant from the Czech Science Foundation (GAČR). 
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Are there connections between granites, dikes and volcanic rocks?
Axel D. Renno

Regardless of the vicinity of plutonic and volcanic magmatic events in the Late 
Carboniferous   Early Permian, the interrelation between both are basically unexplained.
Granites and rhyolites - used as abridging synonyms - share three of four steps in their 
evolution: melting, melt segregation and ascent. The fourth step, emplacement and/or 
extrusion, is different in relation to its spatial position, the timescale and the velocity of  
the chemical and physical processes occurring.
The often-proposed and propagated hiatus between plutonism and volcanism is non-
existing, as both are connected processes with a common cause. Nevertheless, it is not 
easy to decipher the connection between the two.
We have to expect that the continuing evolution of the magma in a magma chamber, 
coupled with late-stage subsolidus interactions, will probably result in a final compositional 
mismatch between otherwise closely-related intrusive and extrusive rocks.
The compositional and microstructural features of most of the granitic rocks from the 
surroundings of the Permian basins prove that these granitic plutons do not represent true 
supply-chambers for the volcanic systems.
I suggest that the diversity of dykes intruding the granitic plutons and the pre-granitic 
basement is the key to explaining the relationship between the two rock types.

A Model of magma differentiation in Permian volcanic rocks from the Kracow area.
Ewa Słaby -  Katarzyna Falenty – Andrzej Falenty - Christoph Breitkreutz – Robert 
Bachliński – Justyna Domańska-Siuda

The geochemical composition of Permian volcanic rocks from the Kracow area represents 
a bimodal, high-K to shoshonitic calc-alkaline suite of basalts-trachybasalts-trachyandesites 
and dacites-trachydacites. The most-evolved items display rhyolitic composition. The 
volcanism shows collisional geotectonic setting affinity and can be related to Małopolska 
Terrane and Upper Silesian Terrane collision (Pharaoh, 1999; Żaba, 1999). 
The origin of magmas and their evolution have been subjects of a large volume of research 
work. Rozen (1909) assigned all the volcanic items to one series of magma differentiation. 
Bolewski (1939) related magma origin to two different sources, which generated calc-
alkaline and high-potassium – alkaline melts. This result was questioned by Słaby (1987) 
due to recognition of a wide scale of secondary adularization and albitization processes. 
Bukowy - Cebulak (1964) correlated the differences in rock geochemistry with magma 
mixing processes, where the end-member magmas are of mafic and felsic composition. 
This idea was not supported by Harańczyk (1989), who supposed four different types of 
magmas reflected in four types of rocks: diabase, rhyodacite, trachyte and lamprophyre. 
According to Czerny and Muszyński (1997), only three types of melts are responsible for 
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all rock formations, respectively: diabasic, lamprophyritic and rhyodacitic. They explained 
the trace element variation in rocks with a low silica content by variable degrees of mixing 
between mafic and lamprophyritic melts. Finally, Gniazdowska (2004) and Falenty 
(2004) showed magma differentiation in both basic and acidic rocks using major elements 
and selected trace element concentrations in the rocks. They revealed that the magmas 
developed by fractional crystallization. They did not find the mafic and felsic rocks co-
magmatic. New trace element analyses and isotopic data allowed extended geochemical 
modelling, using the full set of data. It seems that magma of all rock types is generated 
from two different sources, metasomatic mantle and crust (εNd(t) respectively ~4 and ~0, 
εSr(t) respectively ~30 and 36). New geochemical models (performed using a set of major 
elements and  30 trace elements) show that the variability in geochemical composition of 
basalts-trachybasalts-trachyandesites can be related to various degrees of partial melting, 
as well as to compositional heterogeneity of metasomatic mantle. Dacites-trachydacites-
rhyolites are derived from crust-related magma triggered by fractional crystallization and 
are not a result of mafic melt. The mixing hypothesis suggested by Czerny and Muszyński 
(1997) as well as Bukowy and Cebulak (1964) has not been verified positively by means 
of new geochemical modelling on both members of the bimodal suite.  
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VENTS 2007 Turnov–Sedmihorky – pár slov na úvod
Vladislav Rapprich 

Geologický vývoj střední Evropy v období mladšího paleozoika byl ovlivněn variskou 
orogenezí, v jejímž důsledku došlo ke konsolidaci Českého masívu. Rozpad tohoto horstva 
byl doprovázen vznikem intermontanních pánví a intenzivním vulkanizmem. Vulkanické 
horniny byly produkovány z celé řady zdrojů a také jednotlivá vulkanická tělesa mají 
velký plošný rozsah a často i velkou mocnost. Politické hranice vytvořené člověkem 
o zhruba 300-270 miliónů let později mohli jen těžko respektovat rozsahy těchto starých 
a dávno rozpadlých a erodovaných vulkánů. Pro dobré pochopení vulkanické aktivity 
kteréhokoliv vulkánu je nezbytné poznat co nejlépe jeho produkty a také mít srovnání 
s vulkány v nejbližším okolí, které s tím „naším“ geneticky souvisí. 
Z tohoto důvodu se spojili čeští, němečtí a polští odborníci a studenti s cílem studovat 
svrchnopaleozoické vulkanické horniny, vzájemně si vyměňovat informace a zkušenosti 
a také společně navrhovat a řešit mezinárodní projekty. Taková spolupráce je nezbytná 
v oblasti, kde jsou mnohé vulkanické komplexy nebo i jednotlivá tělesa rozdělena státní 
hranicí. 
První setkání odborníků všech tří zemí proběhlo 14.-18. června 2006 v Bolkówě v Polsku. 
Zde byl definován plán společných výzkumů a ustavena výzkumná skupina VENTS 
(Volcanic Systems within the Central European Permo-CarboNiferous InTermontane 
Basins and their BaSement).
Druhé setkání, na kterém budou prezentovány pokroky ve výzkumu jednotlivých pracovišť 
se koná 15.-19. června 2007 v Turnově – Sedmihorkách. Součástí setkání jsou i exkurze, 
v rámci kterých budou demonstrovány zajímavé vulkanologické fenomény oblasti 
Podkrkonoší. Diskuse u jednotlivých lokalit může přispět k lepší interpretaci některých 
takových fenoménů. 

Geopark Český ráj
Tomáš Řídkošil

Geopark Český ráj byl zapsán do Sítě evropských geoparků v říjnu 2005. Evropské geoparky 
představují definovaná území se vzácnými geologickými fenomény, s estetickými, 
vědeckými a vzdělávacími hodnotami. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu 
pomocí turistiky přitahují mezinárodní pozornost (Hozdecký et al, 2006).Síť evropských 
geoparků vznikla v roce 2000 a byla následována celosvětovou sítí geoparků pod.
patronací UNESCO v roce 2001 (Zouros, 2006). Na území o rozloze necelých 700 km2 
nabízí geopark Český ráj stovky geologických a   archeologických lokalit, historické 
a kulturní památky, které opravdu stojí za pozornost. Po nejkrásnějších místech Geoparku 
Český ráj lze uskutečnit výlet po značených cestách pěšky, na kole,vlakem nebo sezónním 
turistickým autobusem. Nejhodnotnější části geoparku leží na území Chráněné krajinné 
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oblasti Český ráj.Území geoparku bylo v průběhu stovek miliónů let trvající geologické 
historie opakovaně dnem moří a  jezer. V straších a mladších prvohorách, stejně jako 
v třetihorách probíhala sopečná činnost. Reliéf modelovala voda, mráz, slunce i vítr. 
Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, 
loukami a rybníky, ale i s krasovými jevy. Pestré geologické procesy byly příčinou vzniku 
ložisek rud, nalezišť drahých kamenů, uhlí, stavebního kamene, pokrývačských břidlic, 
sklářských písků, vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín. Zdejší zpracování drahých 
kamenů patří k nejstarším v Evropě. Mineralogická pestrost regionu a čtyřsetletá tradice 
broušení drahých kamenů  v Turnově  přesahují významem hranice regionu i Čech. Území 
geoparku je proslulé nálezy zkamenělých zbytků rostlin a živočichů. Tzv. zkamenělá 
dřeva lze hledat od Újezdce pod Bradlcem na západě až do okolí Pecky. Největší část 
dosud nalezeného kmene dlouhého.l8 metrů je vystavená v zahradě Suchardova domu 
v Nové Pace. Velikost amonitů dosahovala až jednoho metru. Není divu,že geopark Český 
ráj představuje skutečnou geologickou učebnici Řídkošil – Pásková,2006). Na západním 
výběžku Strážníku leží evropská rarita skalní město v paleoandesitech. Skály spadají 
stupňovitě do údolí až dvacetimetrovými stěnami. Mrazové zvětrávání provázené řícením 
horninových bloků rozčlenilo téměř dva kilometry dlouhou stěnu do soustavy skalních 
„srubů“; ověnčených balvanitou sutí. Při severní hranici Strážníku zase vyhloubila 
řeka Jizera pod obcí Háje kratičkou soutěsku se strmými útesy. Ve skalnatých březích 
a v korytě vysoustružila voda s pískem a valounky v balvanech desítky obřích hrnců. 
Vrch Kozákov zažil sopečnou činnost opakovaně. Zdejší hornina je proslulá výskyty 
achátů a dutinami s křišťálem, ametystem, citrínem, kalcitem a zeolity. Vulkanická činnost 
v třetihorách vytvořila v krajině charakteristické dominanty. Vrchol Trosek představuje 
obnažené zbytky sopky, která v těchto místech prorazila podložní horniny české křídové 
pánve. Oba suky složené z tvrdší a odolnější horniny byly vypreparovány do podoby věží, 
které patří k symbolům Českého ráje. Prachovské skály tvoří členitý zbytek pískovcové 
plošiny s hlubokými stržemi, roklemi i údolími, kde eroze vytvořila,jedinečné sochařské 
dílo s vysokými, výrazně protaženými skalními věžemi. Hruboskalské skalní město je 
nejdokonaleji vyvinutý fenomén pískovcového skalního města v Českém ráji se stovkami 
impozantních skalních věží. 
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Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu  – nová petrologická, 
geochemická a petrogenetická data
Marek Awdankiewicz

Permokarbonská extenze a magmatismus v Sudetské oblasti vyústil v rozsáhlý vulkanismus 
a akumulace vulkano-sedimentárních uloženin v intermontanních depresích, a dále ve 
vmístění granitoidních plutonů a malých žilných rojů ve středně- až mělce-korových 
úrovních. Lamprofyry představují mafické koncové členy žilných rojů a některé z nich se 
dokonce přibližují primárním plášťovým taveninám. Tudíž petrologické charakteristiky 
lamprofyrů mohou pomoci při vymezení zdrojových tavenin pro ostatní více diferencované 
horniny (e.g. vulkanické horniny a granitoidy) a při určení plášťových zdrojů podílejících 
se na pozdně paleozoickém post-orogenním magmatismu.
Nově studované žilné roje zahrnují:
1) žilný roj Gniewoszów (rozsah 4x7 km, několik desítek žil vmístěno v rulách jižní části 
Orlica-Śnieżnik Dómu) a 2) žilný roj Złoty Stok (6x15 km, několik set žil, vmístěných 
do Kłodzko-Złoty Stok granitoidů poblíž severního okraje Orlica-Śnieżnik Dómu). 
Gniewoszówský roj je tvořen téměř výhradně richteritovými minetami a minetami, 
zatímco roj Złotyho Stoku zahrnuje vogesity a spessartity stejně jako více felsické horniny 
dioritického až syenitického až granitického složení. Lamprofyrické žíly jsou mocné do 
10 m s běžně zachovalou tokovou foliací a zchlazenými okraji. Některé žíly roje Złoty Stok 
jsou částečně deformované a byly pravděpodobně vmístěny před konsolidací okolních 
granitoidů.
Richteritové minety (Obr. 1A) jsou mesokratické horniny (barevný index, 
CI=ca. 43), tvořené vyrostlicemi flogopitu (na okrajích zonální – až biotit) v jemnozrnné 
mikrokrystalické základní hmotě složené z draselného živce, richteritu (zřídka draselný 
richterit nabo eckermanit), s nižším obsahem křemene, albitu, apatitu, titanitu a ilmenitu. 
Ostatní minety  dokládají post magmatickou alteraci a nahrazování tmavých slíd a amfibolů 
chlority a opakními minerály.
Vogesity (Obr. 1B) jsou poměrně bohaté železnato-hořečnatými minerály (CI=50 až 56) 
a sestávají z vyrostlic amfibolů (magnesiohastingsit zónální do magnesiohornblendu 
a aktinolitu) a klinopyroxenu (augit) v základní hmotě tvořené alkalickými živci 
s nižším obsahem křemene, apatitu a opakních minerálů. Dále byly v určitých vzorcích 
rozpoznány uzavřené křemenné krystaly s klinopyroxenovými reakčními okraji a zaoblené 
chloritizované biotitové xenokrysty.
Spessartity (Obr. 1C) jsou podobné vogesitům až na hojný výskyt sericitizovaného 
plagioklasu v základní hmotě, poněkud nižším barevným indexem (ca. 41-43) 
a různorodějším složením amfibolů a pyroxenů (magnesiohornblend až tschermakit, augit 
až diopsid).
Lamprofyry představují draselné až sodné horniny s „trachyandezitickým“ obsahem alkálií 
a Si, s Mg# pohybujícím se od 75 (minety) do 50 (spessartity). Minety vykazují nízký obsah 
Al2O3 (<14%) a vysoký obsah Zr (500-1500 ppm) v kontrastu k ostatním lamprofyrům 
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(>14 % Al2O3 a 100-200 ppm Zr). Minety jsou také charakterizovány nejvyššími obsahy 
Rb, Ba, Th, U, K, La a Ce. Všechny lamprofyry jsou obahaceny různými nekompatibilními 
prvky, tak jako negativní Ta, Nb a Ti anomálie na spider-gramech (minety jsou ochuzené 
Sr; Obr. 2). Minety jsou význačné nejnižším εNd ca. -8.3 a nejvyšším 87Sr/86Sr ca. 0.713, 
zatímco vogesity a spessartity mají příslušné hodnoty mezi -4 až -5 a 0.708 (iniciální 
poměry počítány pro 300 Ma). Geochemická a isotopická data naznačují, že minety byly 
derivovány z obohaceného pláště s obsahem subdukované sedimentární složky, zatímco 
ostatní lamprofyry byly derivovány z jiného plášťového zdroje anebo byly kontaminovány 
parciálními taveninami pocházejícími z kontinentální kůry.

Zpřesnění chronostratigrafie svrchnopaleozoického vulkanizmu ve střední Evropě: 
Nová radiometrická datování
Christoph Breitkreuz  

Svrchno-karbonský až permský vulkanizmus proběhl ve většině intermontanních pánví 
variského orogénu. Spolehlivá chronostratigrafie je rozhodující pro intra- a inter-pánevní 
korelace vulkanosedimentárních a tektonických procesů a paleoklimatických trendů (např. 
Roscher & Schneider 2006). Podobně, korelace mezi pánevními vulkanickými epizodami 
a extrapánevní aktivitou, zachovanou ve formě subvulkanických těles v sousedních 
blocích krystalinického basementu (např. Lužice, Krušné hory, Krkonoše), je důležitá pro 
komplexní pochopení variského systému.
Syndepoziční diagenetické/hydrotermální přepracování a zřetelné triasové až jurské 
termální postižení velkých oblastí Evropy (Zwingmann et al. 1998) znemožňuje úspěšné 
datování bazických vulkanických hornin metodami K/Ar, Ar/Ar, a Rb/Sr. Hybridní 
magmatizmus s vulkanickou aktivitou hornin bohatých SiO2, dominující v pozdně 
variském orogenu, produkoval populace zirkonů s komplexní historií. Důsledkem jsou 
v mnoha případech nejednoznačná U/Pb stáří.
Tyto problémy jsou překonány použitím datovací metody SHRIMP pro porfyrické kyselé 
vulkanické horniny. Metoda byla s úspěchem aplikována na svrchnopaleozoické vulkanity 
středoevropského pánevnho systému (Central European Basin System CEBS - Breitkreuz 
-Kennedy 1999, Breitkreuz et al. 2007) a v intermotanních pánvích variského orogénu 
(např. vulkanický komplex Halle: Breitkreuz & Kennedy 1999, Ehling et al. 2005). Další 
stáří změřená SHRIMP v letech 2006 a 2007, poskytla důležitá chronostratigrafická data 
svrchnopaleozoických vulkanitů Krušných hor, krušnohorské pánve (Erzgebirge Basin) 
a severosaského vulkanického komplexu (North Saxonian Volcanic Complex). 
Další výhodou metody SHRIMP je objasnění chronostratigrafické struktury kontinentální 
kůry, která byla nabrána při vzniku a výstupu hybridních magmat. Datované vulkanické 
horniny CEBS a vulkanického komplexu Halle odhalily široké spektrum magmatických 
aktivit od pozdně archaických, proterozoických po paleozoické v teránech východní 
Avalonie a Armoriky (Breitkreuz - Kennedy 1999, Breitkreuz et al. 2007).
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Klastické žíly ve variských intermontanních pánvích střední Evropy – co 
dokládají?
Uwe Hoffmann

Klastické žíly jsou víceméně deskovitá tělesa úlomkovité horniny s výrazně diskordantním 
vztahem k zvrstvení okolních hornin. Tyto okolní horniny mohou být různého původu, ať 
již  sedimentární, magmatické nebo i metamorfované. Výraz “klastická žíla” je pouze 
popisný bez genetického významu. Dva hlavní genetické typy se rozlišují na základě 
vztahů klastických žil k okolním horninám: a) výplň otevřených fraktur sedimentací 
zrn, a b) injekce do pre-existujících nebo nově vznikajících trhlin. Klastické žíly jsou 
pouze jedním typem injekčních struktur, ale jsou mnohem snáze rozeznatelné než 
klastické silly (ložní žíly). Podmínkami nezbytnými pro vytvoření injekce jsou přítomnost 
nekohezivního materiálu a fluida. Zastoupení obou těchto složek může nabývat různých 
hodnot, v důsledku čehož vzniká široké spektrum možných staveb. Mezi těmito stavbami 
se objevuje například vrstvení paralelní se stěnami žíly nebo masivní struktura. V mnoha 
případech je injektovaný materiál vulkanického původu. 
Vhodnou oblastí pro studium klastických žil je saský permokarbon. Výskyty klastických 
injekcí jsou skutečně hojné v těchto kontinentálních (intermontanních) pánvích. Jednotlivé 
výskyty byly studovány v döhlenské pánvi (Döhlen Basin DB), kde jsou opravdu hojné, 
v krušnohorské pánvi (Erzgebirge Basin EB) a v severozápadním saském vulkanickém 
komplexu (Northwest-Saxonian Volcanic Complex NVC). Ve všech případech je okolní 
hornina sedimentární geneze nebo vulkanit jiného původu než samotná klastická žíla.
Výskyt klastických žil v DB je znám již staletí (e.g. Kühn 1836) z důlních, mapovacích 
a vrtných děl. Rozsáhlý výzkum je zaměřen na výskyt klastických žil v trachyandezitech 
unkersdorfské formace. Tyto injekce přetínají celou mocnost vulkanických těles od 
bazálních brekcií přes masivní centrální facie až po svrchní autobrekcie. Zvrstvené klastické 
žíly s výplní pyroklastického materiálu jsou propojené s žilkami a kapsami a tvoří tak 
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celý systém. Propojení s hlavními zlomy je interpretováno jako doklad spouštění těchto 
klastických žil zemětřeseními. 
V EB se klastické injekce vyskytují téměř na každém výchoze trachybazaltových až 
trachy-dacitových láv (“Melaphyr”ve starší německé literatuře) planitzké formace. Injekce 
křižují bazální, většinou vesikulární část vulkanických těles mají nepravidelnou mocnost 
a orientaci a často jsou přerušovány. Klastické žíly jsou uloženy paralelně s bází lávy 
a zřejmě vznikaly během tečení a ukládání lávového proudu. Nařezané vzorky klastických 
injekcí ukazují struktury srovnatelné s fluidálními peperity. Jsou tvořené pyroklasty 
a lavovými fragmenty. Tyto injekce jsou interpretovány jako důsledek interakce lávy 
s mokrými pyroklastickými uloženinami v podloží lávového proudu. 
Nadložní ignimbrity, někdy vitrofyrické, obsahují také klastické injekce. Ty jsou obzvláště 
zajímavé pro svůj vztah k tvorbě achátů v dutinách typu lithophysae.
Rozsáhlé ignimbrity rochlitzké formace v NVC, které pravděpodobně souvisí s ignimbrity 
v  EB, jsou hojně pronikány injekcemi pyroklastického a epiklastického materiálu.
Příklady z různých pánví jsou přibližně stejného stáří jsou spojeny s jezerními sedimenty. 
Je zřejmé, že fluida potřebná ke vzniku klastických injekcí jsou tvořena převážně vodou 
nebo párou. Možnost vlivu některých konkrétních podmínek nebo klimatu na vznik 
klastických žil bude ještě diskutována a zkoumána.

Literatura:
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Svrchnopaleozoické žilné horniny české části  krkonošsko-jizerského krystalinika 
Václav Kachlík

Svrchnopaleozoické žilné horniny jsou  v horninách krnonošsko-jizerského krystalinika 
a ještědského hřbetu poměrně vzácné v porovnání např.  s četností různých typů žil v   
polské části krkonošsko-jiezerského plutonu. Je to dáno jejich poměrně malou mocností a  
malou odolností vůči zvětrávacím procesům. 
Žilné horniny můžeme rozdělit podle stáří a složení do několika skupin: 
1.Metadiabasy, které jsou přívodními drahami svrchnodevonsko-spodnokarbonských 
metavulkanitů jítravské skupiny v oblasti Ještědského hřbetu. Jejich mocnosti se 
pohybují od 1 m do několika desítek metrů. Převážná část těchto žil má v terénu sv.-jz. 
směr a proměnlivé uklony k SZ i JV, pokud to lze v terénu vůbec zjistit. Jednoznačně 
spodnokarbonské stáří mají tělesa prorážející drobami nebo lávami jítravské skupiny 
ležícími v nadloží paleontologicky datovaných vápenců a břidlic v lomu na Velkém 
Vápennném (Chlupáč 1993). Petrograficky i geochemicky shodné horniny však pronikají 
i staršími jednotkami krystalinika ještědského hřbetu. 
Vyznačují se porfyrickými ofitickými strukturami, vyrostlice tvoří převážně plagioklasy, 
méně často hnědý amfibol nebo klinopyroxen. Typický je kostrovitý vývoj ilmenitu, který 
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bývá z větší části pseudomorfován leukoxenem. Klinopyroxeny jsou často amfibolizovány, 
plagioklasy jsou sassuritizovány, na jejich úkor vzniká chlorit a epidot, někdy i karbonát). 
Akcesoricky je přítomen dlouze jehličkovitý apatit. 
2. Svrchnokarbonské lamprofyry (minety, kersantity),  které vystupují jako maximálně 
několik m mocné žíly v jizerských ortorulách, staropaleozoických horninách ještědského 
hřbetu a železnobrodského krystalinika.  Na studovaných lokalitách mají rovněž sv.-jz. 
průběh. V případě ojedinělé žíly ultramafické horniny  prorážející jizerské ortoruly však 
může vzhledem  k subsolidové deformaci horniny jít i o žílu starší. Minety jsou složeny 
z draselného živce, hořečnatého biotitu (flogopitu), chloritu, pseudomorfujícího původní 
pyroxen, plagioklasu, karbonátu, křemene. Akcesoricky je přítomen zejména jehlicovitý 
i krátce sloupcovitý apatit. Kersantity, které vytvářejí dvě až několik set metrů protažené 
žíly v sv. okolí Kryštofova údolí, mají vyšší obsahy plagioklasu, hnědého amfibolu, který je 
přeměňován na bezbarvý aktinolitický amfibol. Dlouze lupenitý flogopit je většinou zcela 
pseudomorfován trávově zeleným chloritem. Jelikož mezi minerály matrix a vyrostlicemi 
nejsou přílišné  rozdíly v zrnitosti, připomíná hornina subvulkanické typy lamprofyrů -
vaugnerity.
Ultramafická hornina od Nové Vsi, která proniká jizerskými porfyrickými ortorulami je 
složena převážně z hnědého amfibolu, nahrazovaného modrozeleným až bezbarvým Mg 
hornblendem  až aktinolitem a flogopitu. Draselný živec a křemen je přítomen v podřízeném 
množství, stejně jako epidot (vzniká na úkor amfibolu), apatit a ilmenit.
Mineta, prorážející  sericit chloritické fylity u Železného Brodu, datovaná Ar-Ar metodou 
na flogopitu  vykázala stáří 314± 6 Ma (Marheine et al. 2002), což odpovídá i stáří 
chladnutí tanvaldského granitu 312±2 Ma (Marheine et al. 2002). 
3. Žíly postmetamorfních a postdeformačních alkalických granitů až mikroklinem 
bohatých amfibol-biotitických syenitů v okolí Janských Lázní a v. od Svobody nad Úpou, 
popsaných Domečkou (1969). Žíly v této oblasti mají převážně v-z. až vsv-zjz. směry, 
pronikají metabazity a fylity staropaleozoického stáří. Felsické minerály – mikroklin 
a nepodstatně zastoupený křemen výrazně dominují nad tmavými minerály ve vyrostlicích, 
které tvoří biotit a alkalický amfibol. 
4. Drobná tělesa ryolitů (?žíly, podle zlomů zakleslé kry) ve fylitech železnobrodského 
krystalinika u Dalešic. Vyznačují se jemozrnnými felsickými strukturami. Matrix je 
tvořena draselným živcem, křemenem a tenkými lupínky až snopky muskovitu. V ní 
jsou uzavírány lithické fragmenty podobné granitům libereckého typu a krystaloklasty 
křemene, biotitu, muskovitu, případně amfibolu, který je nahrazován biotitem. Textura 
hornininy spíše připomíná silně spečené ryolitové ignimbrity než ryolitové lávy. Alkalické 
ryolity - ? ignimbrity z tělísek v okolí Dalešic se petrograficky podobají některým horninám 
popisovaným jako křemenné porfyry ze s. okolí Hodkovic, Rydvaldic a Rádla.  Drozen 
(1973)  tyto výskyty považoval za žíly, které sloužily jako přívodní dráhy permokarbonského 
vulkanismu mnichovohradišťské pánve. Od staropaleozoických i  devonsko-karbonských 
metaryolitů se odlišují, metamorfními i deformačními znaky (nepřítomnost penetratifní 
deformace) vyššími obsahy K2O vyššími poměry K2O/Na2O.
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Geochemicky odpovídají metadiabasy subalkalickým bazaltům s obsahy SiO2 mezi 47 – 
50%,  s převahou Na2O nad K2O. Některé vzorky se však již složením blíží trachybazaltům. 
Mají středně diferencované křivky REE (La/Yb)N=5-8). Jejich chemismus se překrývá 
s devonsko-spodnokarbonskými lávami v jejich okolí.  V multivariačních diagramech  
Thompsona et al. (1983) vykazují negativní anomálie Ba, Rb, Th, K, výrazně kladné 
anomálie jsou však naopak u Nb a Ta.Relativně jsou ochuzeny i o HFSE elementy 
s výjimkou titanu. Nízké jsou i hodnoty εNd(350) 3,3-4,2. Geochemickými rysy odpovídají 
vnitrodeskovým bazaltům.
Svrchnokarbonské lamprofyry jsou poměrně proměnlivé svým složením. Typické znaky 
lamprofyrů mají minety a kersantity (vysoké Mg# (70-80), vysoké obsahy K2O a alkalií). 
Ultramafický lamprofyr (40 % SiO2) od Nové Vsi má nižší Mg# (60) vzhledem k vysokým 
obsahům FeO a relativně nizkému MgO (10,97 %).Poměr K2O/Na2O je podstatně vyšší 
než u předchozí skupiny.  Obě skupiny hornin mají strmé vzory REE (La/Yb)n=12-36, 
přičemž, u kersantitů jsou plošší než u minet a ultramafického lamprofyru.Chemismus 
lamprofyrů odráží míšení taveniny odvozené z obohaceného pláště s korovými felsickými 
magmaty, je více ovlivněn aktivitou fluid v suprasubdukčním prostředí. 
Ryolity? Ignimbrity od Dalešic se vyznačují velkým nabohacením inkompatibilních 
prvků (K, Rb, Th), s a strmějšími vzory REE v porovnání s křivkami staropaleozoických 
a devonských metaryolitů.Jsou blízké permokarbonským vulkanitům mnichovo-hradišťské 
pánve (Ulrych et al. 2006).Alkalické granity až syenity nebyly geochemicky studovány. 
Rozdíly v chemismu svrchnopaleozoických žilných hornin ukazují na změnu 
geotektonického režimu, která proběhla v průběhu spodního karbonu. V devonu dominující 
extenze v prostroru saskodurynského autochtonu, je na počátku spodního karbonu postupně 
vystřídána kompresními pochody spjatými s vytvářením akrečního klínu a exhumací výše 
metamorfovaných jednotek krkonošsko-jizerského krystalinika, které byly přesouvány 
od JV na SZ (Kachlík, Patočka 1998, Marheine et al. 2002). Exhumace metamorfních 
komplexů proběhla v intervalu ca 350 – 320 Ma let Po ztluštění kůry následovala intruze 
granitoidů krknošsko-jizerského plutonu cca 320 – 305 Ma, které jsou doprovázeny 
žilami lamprofyrů.  Svrchnokarbonský a spodnopermský  alkalicko-vápenatý až alkalický 
vulkanismus v podkrkonošské a vnitrosudetské pánvi (Ulrych et al. 2006)  ukazuje na 
značnou heterogenitu pláště silně ovlivněnou předchozími subdukčními procesy, rostoucí 
kontaminaci magmat horninami kůry a postupný přechod k extenzními režimu s hlubšími 
zdroji magmat. 
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Svrchnokarbonské-spodnopermské magmatické horniny oblasti Krakova, jižní 
Polsko
Anna Lewandowska -  Mariusz Rospondek 

Magmatické horniny okolí Krakova tvoří jihovýchodní cíp evropské variské vulkanické 
zóny v Polsku. Vystupují podél řady zlomů vázaných na hlavní zlomovou zónu Kraków-
Hamburg, která je regionálně známa jako zlomová zóna Kraków-Lubliniec. Tato zlomová 
zóna pokračuje pod  karpatské příkrovy, kde byli rovněž identifikovány vulkanické 
horniny. 
Magmatické horniny jsou reprezentovány granodioritovými plutony údolí Będkowska, 
Pilica, Zawiercie a Myszków; stejně tak jako gabroidy oblastí Sułoszowa a Kwaśniów, kde 
jsou doprovázeny četnými subvulkanickými a vulkanickými horninami. Vulkanity jsou 
zastoupeny  ryodacity a bazaltickými trachyandezity, méně andezity a lamprofyry. Menší 
intruze ryodacitového složení často protínají granodioritické plutony. Granodioritické 
enklávy jsou nalézány v ryodacitových dómech. Tato pozorování vyústila v závěr, 
že plutonismus předcházel vulkanickým událostem. Intenzivní vulkanická aktivita 
a akumulace mocných molasových sekvencí určuje dobu vzniku extenzních karbonských/
permských pánví. Nejkompletnější záznam karbonských/permských uloženin je popsán 
z grabenu Sławków a z jeho jihovýchodního prodloužení - grabenu Nieporaz-Brodła 
v oblasti Krzeszowice. Vulkanické horniny ve výchozech jsou charakteristické bimodálním 
složením. Lakolity a lávové dómy ryodacitického složení, známé ze Zalasu, Miękinie 
a Dębniku; a bazaltické trachyandezity tvořící lávové proudy z oblasti Regulice-Rudno 
jsou nejběžnější. Jsou doprovázeny andezity (e.g. Dubie) a lamprofyrovými žilami (e.g. 
Szklary) a tufy.
V nadloží arkózových pískovců se silicifikovanými stvoly araukaritů (stefan) grabenu 
Nieporaz-Brodła leží mocné sledy balzaltických trachyandezitických lávových proudů 
střídajících se s pyroklastiky. Vulkanická sekvence je tvořena  nejvýše 5 lávovými proudy, 
které dosahují mocnosti 150 m spolu s přidruženými pyroklastiky. Příležitostně lze tyto 
horniny nalézt v nadloží myślachowických konglomerátů, kde se střídají s červenými 
klastiky a nanejvýš pravděpodobně reprezentují distální jemnozrnné facie konglomerátů. 
Původně bylo u bazaltoidů předpokládáno svrchnokarbonské stáří na základě 
paleomagnetických dat a analogie s variským vulkanismem v přilehlých oblastech. Později 
v průběhu studií bylo stanoveno spodnopermské stáří na základě nálezů autunské flóry ve 
vložkách sladkovodních tufů (Karniowický travertin) v myślachowickém konglomerátu. 
Pozdně-karbonské/spodno-permské stáří magmatické aktivity bylo potvrzeno výsledky 
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K-Ar a Ar-Ar datování granodioritů, andezitu, ryodacitů a paleomagnetickými studiemi 
felzických hornin.
Subvulkanický ekvivalent bazaltického trachyandezitu je odkrytý na Niedźwiedzia Góra.
Tato hornina tvoří žílu, vmístěnou do jílovitých prachovců (vestfál C). Dále byly 
subvulkanické bazaltoidy navrtány v jihovýchodním prodloužení grabenu Nieporaz-
Brodła v Zagacie (vrt Zagacie 1) a ve Wielkie Drogi. Bazaltoid Wielkie Drogi je vmístěn ve 
vestfálských (C, D) horninách (vrstvy Łaziskie a Libiąskie Krakovské pískovcové série), 
zatímco bazaltoid v Zagacie je vmístěn mezi černé prachovce a uhlonosné prachovce 
až pískovce svrchnokarbonské série. Je zajímavé, že se bazaltoidy ze Zagacie a Wielkie 
Drogi dále vyskytují na jižním prodloužení zlomu, jenž na východě ohraničuje graben 
Nieporaz-Brodła.
Na tomto zlomu jsou odkryty bazaltoidní lávové proudy Rudno. Významným a běžným 
rysem mafických a felzických hornin je relativně  vysoký obsah draslíku, který přiřazuje 
mafické horniny k vysokodraselné přechodné sérii mezi kalk-alkalickou a alkalickou 
sérií; a felzické horniny k středně- až vysokodraselné kalk-alkalické sérii. Vysoký obsah 
draslíku a blízká časová a prostorová příbuznost mafických a felzických vulkanických 
hornin v krakovském regionu vyvolává otázku jejich společného vzniku. Nicméně 
z detailní geochemické analýzy a modelování, jenž zahrnuje porovnání modelovaného 
a reziduálního složení vulkanických tavenin bazaltických trachyandezitů, vyplývá, že 
frakční krystalizace sama o sobě není schopna vysvětlit vznik rozsáhlých ryodacitů. 
Což naznačuje, že genetické vztahy uvnitř krakovské magmatické suity jsou více 
komplikované.

Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve 
Petra Matysová - Václav Mencl - Jakub Sakala 

V podkrkonošské pánvi (PKP) se hojně vyskytují petrifikovaná permokarbonská dřeva, 
permineralizovaná převážně SiO2 s uhlíkatým a železitým pigmentem, podstatně vzácněji 
karbonatizací (CO3

2-). Jedná se o fosílie stáří westphal a stephan (cca 315 až 286 mil. let), 
jejichž nálezy jsou poprvé popisovány v pracech z druhé poloviny 19. století. Díky jejich 
popularitě na konci 19. století došlo během asi 50 let k vydrancování nejvýznamnějších 
lokalit. V druhé polovině 20. století se jejich paleobotanickým systematickým popisem 
podrobněji zabýval Němejc (1963, 1968) a první souborný přehled o jejich výskytu podala 
Březinová (1970). Systematicky se jedná o silicifikované stonky permokarbonských 
rostlin stromovitého habitu, které patří do pěti oddělení vývojových stupňů pteridofytních 
a gymnospermických rostlin (Kvaček et al., 2000). Jejich výskyty jsou v podkrkonošské 
lugické pánvi spojeny s klastickými jednotkami zpevněných psamitů, konkrétně se 
štikovskými arkózami kumburského souvrství a se staropackými pískovci vrchlabského 
souvrství. Hojná a sběrateli stále navštěvovaná jsou dnes hlavně sekundární naleziště 
v lesích a na polích, kam se tyto zkaměněliny dostaly redepozicí. Nejhojnější a nejobjemnější 
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nálezy patří k jehličnatým rostlinám (Pinophyta) – kordaitům a primitivním jehličnanům 
(lidově „araukarity“), jejichž fosílie jsou kompaktní, tmavé, často i metrové kmeny, které 
ale početně převažují spíše dále na východ, tj. ve vnitrosudetské pánvi (VSP). Soudí se, že 
tato dřeva typu Dadoxylon se zachovala v sedimentárním prostředí široké aluviální plošiny 
divočící řeky ve vrstvách živcem bohatých arkóz, arkózových pískovců či slepenců (Pešek 
et al., 2001; V. Prouza, osobní sdělení). 
Kapradinovité rostliny (Polypodiophyta) – psaronie s charakteristickým pláštěm 
vzdušných kořínků (tzv. „stračí kameny“) – představují druhou nejčastější skupinu. 
V menší míře jsou dokumentovány také zkřemenělé stonky kapraďosemenných rostlin 
(Lyginodendrophyta). Z ostatních kapraďorostů se nalézají stonky rostlin přesličkovitých 
(Equisetophyta) a plavuňovitých (Lycopodiophyta). Zkřemenělé stonky kapraďorostů 
a kapraďosemenných byly patrně uloženy v jemnějších sedimentech a často v mladších 
polohách, např. na lokalitě Balka u Nové Paky a mnoha místech v blízkosti ploužnického 
obzoru. Mírnější podmínky, možná jezerní sedimentace nebo klidnější toky patrně 
umožnily jejich lepší zachování. Výzkum silicifikovaných dřev podkrkonošské pánve 
prošel třemi etapami. Do první poloviny 20. století se badatelé věnovali především 
systematickým studiím, často se ale pokoušeli klasifikovat taxony dřev podle sporných 
morfologických znaků. Pak bylo na delší dobu studium prakticky přerušeno. Dnes 
je snaha o komplexnější přístup při popisu permineralizovaných dřev zahrnující vedle 
paleobotanického popisu i chemicko-mineralogický aspekt s využitím analytických 
nástrojů (projekty KJB301110704 a MSM0021620855). Ke každému z výše zmíněných 
pěti systematických oddělení byl přiřazen jeden uměle vytvořený anatomický typ stonku, 
který shrnuje jeho nejpodstatnější charakteristiky (typ Lepidodendron, Arthropitys, 
Psaronius, Medullosa a Dadoxylon). Bylo tedy definováno pět základních skupin dřev 
s cílem sjednotit paleobotanické poznatky a usnadnit další podrobnější studium těchto 
fosílií (Matysová, 2004). Zjistili jsme, že minerální matrice fosílií je zpravidla dobře 
krystalický křemen, případně méně často chalcedon, ale takřka vždy bez opálu a produktů 
jeho zrání (Matysová, 2006; Matysová et al., předloženo do tisku). Při fyzikálně-chemické 
analýze permokarbonských fosílií z jiných světových lokalit, např. Kyffhäuser či Chemnitz 
v Německu, se osvědčilo použití moderních instrumentálních metod, jako je elektronová 
mikroskopie, RTG difrakční analýza, Ramanova spektroskopie a katodoluminiscence 
(Dietrich et al., 2000; Dietrich et al., 2001; Götze et al., 2001; Rössler, 2002a; Nestler 
et al., 2003; Witke et al., 2004, aj.). Praktická analýza vychází z mikroskopického studia 
výbrusů a nábrusů. Při studiu silicifikovaných dřev podkrkonošské pánve bylo využito 
výhody rychlosti imagingu optickou (PPL) a polarizační mikroskopií (XPL), horké 
katodoluminescence (CL) a řádkovací elektronové mikroskopie (SEM). Nábrusy jsou 
studovány reflexní mikroskopií (RM). Studuje se rovněž složení minerálů fosílií (XPL, 
SEM), jejich chemické složení (CL) a genezi (CL). Ke studiu tafonomie bylo využito 
např. analýzy cizorodých minerálních zrn uvězněných v dnes kompaktním silicifikovaném 
tělese (Matysová, 2006; Matysová et al., předloženo do tisku). Byly zjištěny patrné 
rozdíly v krystalinitě křemene v různých původních tkáních rostlin, například výskyt 
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zrn makrokrystalického a mikrokrystalického křemene, sférolitického chalcedonu 
a achátových struktur v silicifikovaném tělese (Matysová, 2006) je v přímé závislosti 
na hustotě a celkové struktuře původní rostlinné tkáně. Petrografická analýza může 
upozornit na případné přepsání původních anatomických znaků. Navíc dodnes zůstává 
mnoho otázek spojených se způsobem silicifikace dřev neobjasněno. Ukazuje se, že dřeva 
z PKP a VSP mají odlišný typ křemene než je ten budující podobně stará silicifikovaná 
dřeva z Ománu a jižní Francie (Autun), a že se spíš podobá tomu z fosilií z Chemnitz 
v Německu, které jsou přímo vázány na vulkanickou činnost. Poznání mechanismu 
silicifikace by mělo přispět k objasnění paleoekologie pánví. V PKP i VSP a patrně 
i západočeských permokarbonských pánvích existují ekvivalentní horizonty s téměř 
totožným výskytem silicifikovaných dřev. Jak nicméně dokazují poznatky z jednotlivých 
nalezišť (viz Březinová, 1970), jsou výskyty dřev v PKP druhově mnohem pestřejší než ve 
VSP . Stručné srovnání nejznámějších nalezišť v PKP a VSP uvedl také Rössler (2002b).  
Silicifikované kmeny pocházející z různých lokalit  podkrkonošské pánve mohou navíc 
ukazovat odlišné způsoby silicifikace (Matysová, 2006), tudíž lze předpokládat, že 
se na některých místech v pánvi mohla uplatnit např. významnější tektonická aktivita, 
vulkanismus (lokalita Balka) nebo termální prameny. Tyto fenomény pak mohly mít za 
následek nejen sekundární přemístění (redepozice, např. velmi časté sekundární náplavy 
kolem řeky Ploužnice) již prokřemenělých či částečně prokřemenělých dřev (tektonika), 
nýbrž i možnou následnou (několikastupňovou) rekrystalizaci teplejšími minerálními 
roztoky (vulkanismus, epi- či termální roztoky).
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Přehled vulkanismu Podkrkonošské pánve
Vladimír Prouza

Podkrkonošská pánev (Pešek, J. et al,2001) spolu se s. částí mnichovohradišťské pánve 
a vnitrosudetskou pánví, situované v s. polovině Českého masivu, patří v karbonu a permu 
k oblastem s největší vulkanickou aktivitou (Ulrych et. al.,2006). Týká se to především 
bazických resp. intermediálních vyvřelin (andezitoidů), které pokrývají  asi 10% plochy 
podkrkonošské pánve a jsou soustředěny zejména do její z. části. Nejranější projevy 
vulkanické činnosti jsou známy z asturu (nové označení pro westphal D), kdy vznikla 
malá tělesa pyroxenického andezitu (ve starší literatuře křemitý porfyr) mezi Lužany 
a Kumburským Újezdem (lávová tělíska a tufové aglomeráty), pyroxenický andezit 
u Pecky (snad intruze) a malá tělesa dacitů a ryodacitů, pronikající horninami krystalinika 
zjz. a vjv. od vrcholu  Zvičiny a tělísko podobných hornin na Hradišti j. od Kalu (jv. od 
Pecky). Více než 90% vulkanitů podkrkonošské pánve představují intermediální horniny, 
známé ze starší literatury jako melafyry a označované dnes nejčastěji jako andezitoidy 
(Schovánková 1985). Mnohem  méně jsou v podkrkonošské pánvi zastoupeny kyselé 
vulkanity, k nimž patří ryolitové ignimbrity, tufy a smíšené horniny (tufity a vulkanoklastické 
sedimenty). Nejčastějšími petrochemickými varietami andezitoidů  jsou bazaltandezity 
až trachyandezity s přechodem k bazaltům až trachybazaltům. Nejbazičtější horninou 
podkrkonošské pánve je olivinický bazalt zastižený vrty u Košťálova, Libštátu a Bělé. 
Většina andezitoidů jsou  efuzivní tělesa, jsou tu ale i četné intruze (až kolem 100 m mocné 
ložní žíly a méně často zastoupené pravé žíly) , mnohem méně se vyskytují pyroklastika 
(tufy, tufové aglomeráty) a smíšené horniny (tufity, vulkanoklastika). 
Lávové příkrovy měly několik přívodních center, z nichž některé byly vázány na tektonické 
linie. Efuzivní tělesa  se skládají z řady výlevů, jejichž odlišení je ale často obtížné. Vysoký 
je podíl mandlovcových nebo zpěněných variet. Vzácně se našly polštářové a provazovité 
lávy. Relativně častá pyroklastika jsou v Levínské vrchovině, což vedlo Schovánkovou 
(1989) k představě o stratovulkánu. Většina subvulkanitů je vázána na tektonické zony, 
zejména na okolí kundraticko-javornické (východozápadní) poruchy. Petrochemická 
povaha vulkanitů se v průběhu času měnila. Nejstarší karbonská  vulkanická tělesa 



- 3� - - 3� -

(westphal D – astur) mají  povahu pyroxenických andezitů a dacitů, většina andezitoidů 
patří bazaltandezitům a trachyandezitům. Ryolitový vulkanismus (s výjimkou tenkých 
poloh jemných tufů a tufitů), zastoupený především ignimbrity, vrcholí ve vyšší části  
autunu ve fázi, kdy projevy andezitoidového vulkanismu v podkrkonošské pánvi 
postupně ustávají. Výskyty efuzí a pyroklastik odpovídají řadě vulkanických fází, jejichž 
pozici a stáří v sekvenci sedimentární výplně pánve je možno dobře doložit.  Nejstarší 
celkem drobná tělíska andezitů a dacitů, vystupující v j. části pánve, leží v kumburském 
souvrství stáří  asturu (westphalu D). Andezitoidový vulkanismus vrcholí v době ukládání 
vrchlabského souvrství stáří spodního autunu, kdy vznikla ve spodní části jednotky dvě 
protáhlá efuzivní tělesa mezi Komárovem, Loukovem a Vrchlabím, dlouhá asi 22 km 
a jiné, mladší, až 160 m mocné kolem 40 km dlouhé kozákovské těleso, ležící při rozhraní 
vrchlabského a prosečenského souvrství (střední autun), které na SZ přechází do sousední 
mnichovohradišťské pánve. Asi ve stejné stratigrafické úrovni  leží tělesa Levínské 
vrchoviny, Čistecké a Císařské hůry, kde jsou více  zastoupena pyroklastika, střídající 
se s lávovými proudy. Ve svrchní části následujícího prosečenského souvrství vznikla 
efuzivní tělíska u Kruhu, Horní a Dolní Branné a u Holenic, provázená pyroklastiky.
Během ukládání prosečenského souvrství se také vytvořily dva, sotva několik metrů mocné 
obzory ryolitových tufů a tufitů (tzv. hornobranský obzor a výše ležící obzor, provázející 
polohu arkóz a arkózovitých pískovců). Z následujícího chotěvického souvrství, stářím 
odpovídajícího svrchnímu autunu, jsou známy slabé polohy ryolitových tufů (vrty 
u Ratibořic, okolí Libče) a zejména tělesa ignimbritů u Tatobit, Žlábku a Rovenska pod 
Troskami. Největší protáhlé a až 200 m mocné těleso ryolitových ignimbritů je ve stejné 
stratigrafické pozici v sousední mnichovohradišťské pánvi. Malá tělíska ignimbritů, 
zřejmě permského stáří, pronikají horniny krystalinika na Mlázovickém Chlumu jz. od 
Šárovcovy Lhoty.
Karbonský i permský vulkanismus je vázán na centrální a z. část pánve. Z její východní 
části (až na slabé polohy ryolitových tufů) vulkanity neznáme. Vulkanická činnost ustala 
koncem autunu. V mladších jednotkách (saxon, thuring, trias) se už vulkanická aktivita 
ničím neprojevila.
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Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark 
Český ráj
Vladislav Rapprich – Vladimír  Cajz

Přestože maximum třetihorní vulkanické aktivity Českého masivu je soustředěno do 
oblasti oherského příkopu, menší vulkanická tělesa jsou rozeseta také v dalších oblastech, 
kde vytvářejí drobná vulkanická pole. Tyto oblasti nebyly nikdy ve středu vědeckého 
zájmu tak jako zmíněné komplexy oherského příkopu. Jedno takové vulkanické pole se 
nachází také v severovýchodních Čechách, v okolí měst Sobotka, Jičín, Turnov a Semily 
– na území Geoparku Český ráj. Jednotlivá tělesa zde byla původně interpretována jako 
selektivní erozí obnažené brekcie přívodních drah freatomagmatických erupcí (někdy 
proražené kompaktní bazaltickou intruzí). Nové výzkumy přinášejí odlišný pohled na tato 
tělesa. Existence zbytků nepravidelně rozptýlených monogenetických kuželů s omezenou 
produkcí láv je typická pro celé vulkanické pole. Identifikovány byly povrchové facie 
vulkanických těles a stupeň eroze se tak zdá být výrazně menší než bylo doposud 
předpokládáno. 
Na některých tělesech byly dokumentovány povrchové vulkanické facie tvořené 
nespečenými, špatně zvrstvenými struskami. Nepravidelné ostrohranné fragmenty 
bazaltových strusek o rozměrech 2–5 cm odpovídají strombolskému typu erupce, který 
vytvořil monogenetické struskové kužely. Některé z původních kuželů byly erodovány 
až na úroveň svrchní facie brekcie přívodní dráhy, která je tvořena mírně až středně 
alterovanou bazaltickou brekcií se vzácnými znaky hydro-magmatické fragmentace. 
Z tohoto důvodu může být freatomagmatický původ (spojený s vytvořením maarových 
kráterů) aplikován pouze na některé ze studovaných brekcií. Většina brekcií přívodních 
drah pak byla interpretována jako brekcie přívodních drah magmatických (strombolských) 
erupcí. Brekcie přívodních drah a relikty povrchových facií struskových kuželů jsou 
obvykle proráženy kompaktními žilami, které představují pokračování aktivity, nyní 
již magmatu chudého na těkavé složky. Východo-západní orientace přívodních drah 
odpovídá převládající orientaci zlomů, které ovlivňovaly výstup magmatu ve svrchní kůře. 
V hlubších partiích je možné předpokládat dominující vliv Lužické poruchy (orientované 
severozápad-jihovýchod) na výstup magmat. Kombinování radiometrického datování 
studovaných vulkanitů a interpretace vulkanických facií u jednotlivých aparátů přináší 
nové a dosti detailní poznání erozního vývoje celé oblasti. Nejvýraznější eroze jihozápadně 
od Lužické poruchy tak proběhla v období do spodního miocénu. Od té doby (posledních 
ca. 17 Ma) bylo erodováno pouze 70 m marinních sedimentů svrchní křídy. Na druhou 
stranu, severovýchodně od Lužické poruchy, musela řeka Jizera erodovat několik desítek 
metrů během posledních 5 Ma a dostat tak kozákovské lávy vyplňující paleo-údolí do 
pozice inverzního reliéfu.
Vulkanologický výzkum v severovýchodních Čechách proběhl v rámci projektu 
IAA300130612 “Kombinované magnetostratigrafické studie kenozoických vulkanitů, 
Český masiv”, financovaného Grantovou agenturou Akademie věd České republiky.



- 40 - - 41 -

Literatura:
Pacák O. 1947: Čedičové vyvřeliny mezi Mladou Boleslaví a Jičínem / Basaltic rocks in the area between Mladá 

Boleslav and Jičín (in Czech with Russian and French resume). – 224 pgs., Sbor. Stát. Geol. Úst. XIV., Praha.
Rapprich V. 2001: Vulkanologie okolí Jičína / Volcanology of the Jičín surrounding (in Czech with English 

abstract). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 / Geoscience Research Reports for 2000, 103-104.

Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci 
– příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
Vladislav Rapprich - Stanislav Opluštil - Uwe Hoffmann

Ukládání rostlinného materiálu, jehož výsledkem je spodní radnická sloj (Bolsovian) 
v radnické pánvi, bylo ukončeno mohutnou vulkanickou erupcí, která produkovala velké 
množství pyroklastického materiálu ryolitového složení. Tyto tufy (v smyslu zrnitostním) 
překryly uhlotvorný les. Pohřbení rostlin je charakteristické symetrickou distribucí 
odlámaných větví, které obklopují relikty původních kmenů (ve vztyčené pozici). Žádné 
známky přednostního uspořádání odlámaných větví, nebo uražených kmenů, které by 
signalizovalo ukládání pyroklastickým proudem, nebyly zaznamenány. Na základě těchto 
poznatků se předpokládá že karbonský les byl v tomto místě zasypán pyroklastickým spadem. 
Současná mocnost uloženin napadávek dosahuje 60 cm a je ještě překryta až několika metry 
re-sedimentovaných tufů spláchnutých z okolních elevací. Bazální část radnického tufu 
není zvrstvená a je špatně vytříděná. Krystaly křemene, litické fragmenty (krystalinické 
podloží) a re-krystalizované fragmenty pemz (vše do velikosti 0.5 mm), jsou uzavřeny 
v matrix tvořené jemným popelem. Taková textura je pro pyroklastické napadávky dosti 
neobvyklá. Absence zvrstvení a vytřídění může být vysvětlena možným znovu-promíšením 
pyroklastického materiálu uloženého na větvích a listech rostlin, které se později odlámaly. 
Tato struktura a vznik jsou typické pro spodních 40cm (po kompakci, která nepřesahuje 
20 %) uloženin. Na bazální hruběji zrnité poloze je vyvinut několikamilimetrový horizont 
bohatý na otisky dešťových kapek. Výše v tufu se pak stopy kapek vyskytují jednotlivě. 
Tuf nad horizontem s dešťovými stopami je již jemnozrnnější a je lépe vytříděný. V tufu se 
vyskytují nepravidelné struktury interpretované jako popelové agregáty smyté z povrchu 
listů deštěm. Tyto agregáty nemají žádnou symetrii a při dopadu na zem došlo k jejich 
zploštění (nejdelší osa je vždy paralelní s vrstevnatostí). Nespečená pyroklastika uložená 
na okolních elevacích byla erodována a transportována do údolí, kde překryla primární 
uloženiny pyroklastických mračen.
Závěr: Erupce ryolitového magmatu, která nebyla příliš vzdálená od radnické pánve, 
vyprodukovala velké množství pyroklastického materiálu. Část pyroklastického popela byla 
zachycena hustou vegetační pokrývkou. Většina listů a větví byla odlámána vahou popela 
nasáklého dešťovou vodou. Pouze některé listy vydržely a popel z nich byl smyt dešťovou 
vodou. Pokračující déšť způsobil spláchnutí nesoudržných pyroklastik z okolních elevací 
do údolí, kde překryl primární pyroklastické uloženiny.
Výzkum pyroklastických uloženin radnické pánve byl řešen v rámci projektu 205/05/0105, 
který je financován Grantovou Agenturou České republiky (GAČR). 
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Existuje vztah mezi granity, žilnými a vulkanickými horninami?
Axel D. Renno

Bez ohledu na výskyt plutonických a vulkanických událostí v těsném sousedství během 
svrchního karbonu až ranného permu, jejich vzájemné vztahy zůstávají v podstatě 
neobjasněny. Granity a jejich výlevné ekvivalenty ryolity sdílejí 3 ze 4 etap vzniku: tavení, 
segregaci a výstup magmatu. Čtvrtá etapa - vmístění a extruze, se liší v prostorovém 
umístění, v časovém rámci a v rychlosti chemických a fyzikálních procesů.
Často navrhované a propagované přerušení (hiát) mezi plutonismem a vulkanismem 
neexistuje, jedná se o dva propojené procesy vznikající stejnou příčinou.
Nicméně není snadné dešifrovat vzájemné spojení těchto dvou procesů.
Musíme předpokládat, že pokračující vývoj magmatu v magmatickém krbu, spojený 
s působením pozdního stádia subsolidu, pravděpodobně vyústí v záměny ve složení 
magmatu jinak blízce příbuzných intruzivních a extruzivních hornin. Složení 
a mikrostruktury většiny granitů z okolí permských sedimentárních pánví prokazují, že 
tyto granitické plutony nepředstavují skutečné zásobovací krby pro vulkanické systémy.
Naznačuji tedy, že různorodost žil pronikajících granitické plutony a pre-granitický 
basement je klíčem k vysvětlení vztahu mezi oběma horninovými typy.

Model diferenciace magmatu permských vulkanických hornin v okolí Krakova
Ewa Słaby – Katarzyna Falenty – Andrzej Falenty - Christoph Breitkreutz – Robert 
Bachliński – Justyna Domańska-Siuda

Geochemické složení permských vulkanických hornin z okolí Krakova vykazuje vysoký 
obsah bimodálního K ve srovnání s šošonitickou vápenato-alkalickou řadou bazaltů-
trachybazaltů-trachyandezitů a dacitů-trachydacitů. Nejvíce vyvinuté členy naznačují 
ryolitové složení. Vulkanismus ukazuje na geotektonické rozhraní kolizního typu a může 
souviset s kolizí Hornoslezského a Małopolska terránu (Pharaoh, 1999; Żaba, 1999). 
Vznik a vývoj magmat byl a je předmětem mnoha výzkumných prací. Rozen (1909)  přiřadil 
veškeré vulkanické členy jediné řadě magmatické diferenciace. Bolewski (1939) připisoval 
vznik magmatu dvěma zdrojům, které genenují vápenato-alkalické  a alkalické taveniny. 
Tento závěr diskutovala Słaby (1987) vzhledem k rozpoznání široké škály sekundárních 
procesů adularizace a albitizace. Bukowy - Cebulak (1964) spojovali rozdíl v geochemii 
hornin s procesy míchání magmatu, kde mají koncové členy mafické nebo felzické 
složení. Tohoto názoru se nedržel  Harańczyk (1989), naopak předpokládal 4 různé typy 
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magmat vyjádřené čtyřmi typy hornin: diabasem, ryodacitem, trachytem a lamprofyrem. 
Díky pracem Czerneho - Muszyńského (1997) je známo, že za vznik všech hornin jsou 
odpovědné pouze 3 typy tavenin: diabasické, lamprofyrické a ryodacitické. Czerny - 
Muszyński (1997) dále vysvětlili proměnlivost obsahu stopových prvků v horninách 
s nízkým obsahem Si jako důsledek kolísání míry míšení mafických a lamprofyrických 
tavenin. Konečně Gniazdowska (2004) a Falenty (2004) doložili magmatickou 
diferenciaci v bazičtějších a kyselejších horninách pomocí koncentrací hlavních prvků 
a vybraných stopových prvků a dále prokázali, že vývoj magmatu probíhá procesem 
frakční krystalizace. Nenalezli žádné co-magmatické mafické a felzické horniny. Nové 
analýzy stopových prvků a isotopických dat dovolují uskutečnit rozšířené geochemické 
modelování celého souboru dostupných dat. Z modelu vyplývá, že magma pro všechny 
horniny pochází z 2 zdrojů – metasomatického pláště a kůry (εNd(t) respektive ~4 a ~0, 
εSr(t) respektive ~ 30 a 36). Nové geochemické modely (realizované  pomocí datasetu 
hlavních a 30ti stopových prvků) ukazují, že proměnlivost geochemického složení bazaltů-
trachybazaltů-trachyandezitů může být spojena s různým stupněm parciálního tavení 
a také s heterogenní stavbou metasomatického pláště. Dacity-trachydacity-ryolity jsou 
derivovány frakční krystalizací z krustálního magmatu a nevznikají z mafické taveniny. 
Hypotéza míšení navrhovaná Czernym & Muszyńskym (1997) a Bukowym &  Cebulakem 
(1964) nebyla pozitivně ověřena prostřednictvím nového geochemického modelování na 
obou členech bimodální řady.
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Excursion guide – volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin 
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Řídkošil 

Excursion day 1 – Cenozoic basaltic volcanism
Cenozoic intraplate volcanism of the Bohemian Massif is well known by the presence of 
two dominant volcanic complexes (České středohoří Mtns. and Doupovské hory Mtns.) 
in the Eger Graben. The region of northeastern Bohemia (wider surroundings of Jičín and 
Sobotka towns continuing to the north up to Železný Brod) is unique in the Bohemian 
Massif by the presence of numerous isolated monogenic scoria cones, mostly only slighty 
affected by erosion. Although the area of the Jičín volcanic field is very interesting, it has 
never attracted scientists. Scarce studies have been mostly focused on the composition of 
basaltic rocks from this region (pioneering petrographic study by Pacák, 1947; detailed 
petrological investigation by Vaněčková et al., 1993). Scientists and rock collectors are also 
attracted by mantle xenoliths present in numerous volcanic bodies, those with the highest 
quality lavas occurring on Kozákov Hill (Konečný et al., 2006). The first volcanological 
observations of selected sites were published by Rapprich (2001), who first recognized 
the presence of superficial facies on several volcanic bodies and corrected the traditional 
subvolcanic interpretation of these volcanic bodies. The age of volcanic activity of the 
Jičín volcanic field is supposed to be approximately 20 M.y., but the youngest lavas of 
Kozákov Hill are radiometrically dated at 4 Ma.

1 / 1 – Prackov
A set of outcrops hidden in the forest crowns the inconspicuous elevation between the 
villages of Vesec and Prackov. Coarse-grained unsorted and non-welded scoriae of local 
eruption are exposed on these outcrops. Basaltic scoria fragments of irregular shape are 
strongly vesiculated. Well-preserved spindle bombs occur frequently among irregular 
scoria fragments. Cores of the larger bombs often consist of mantle peridotite xenoliths. 
Bedding of scoria layers is inclined towards the former crater, which is currently filled with 
basaltic lava. This locality is interpreted as a remnant of a Strombolian scoria cone, with 
the inner crater facies characterized by inward bedding of scoriae preserved by basaltic 
lava filling the original crater. A possible interconnection between the Prackov scoria cone 
and the Kozákov lavas is currently the subject of research and discussions.

1 / 2 – Čeřovka
The network of thin basaltic dykes penetrating marlstones of Middle Turonian age is well 
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exposed in an abandoned quarry on the periphery of the town of Jičín. The thickness of 
individual dykes varies from a few cm up to 0.5 m. A dense network of basaltic intrusions 
caused the baking of marlstones into porcelanites. Special attention should be paid to 
the nature of basaltic intrusions into fine-grained sediments. Generally, magmas intrude 
coarser sediments much more easily, whereby sills or laccoliths are formed. Fine-grained 
sediments are not an ideal environment for medium-scale intrusions, therefore melts 
migrated predominantly vertically – across the sequence – and only minor (on a scale of 
mm or cm) digits penetrated to the sides of dykes. 

1 / 3 – Zebín
Zebín is one of the hills dominating the landscape in the surroundings of the town of 
Jičín. The volcanic body located only 2 km from the town centre was an important source 
of construction materials at the time of the town’s expansion during the life of Albrecht 
of Valdštejn. The abandoned quarry and several natural outcrops give a good idea of 
the geology of this elevation. Unsorted and non-welded basaltic scoriae with abundant 
xenoliths of Creataceous sediments are not well-stratified with periclinal bedding. 
Superficial pyroclastics represent the basal facies of a scoria cone and these are penetrated 
by a compact basaltic feeder dyke trending east-west. Such orientation is characteristic for 
most vents in this area and corresponds to dominant tectonic trends of faulting Cretaceous 
sediments in this region.

Excursion day 2 – Ignimbrites on the border between Mnichovo Hradiště and Karkonosze 
Piedmont Basins, dykes in the Ještěd massif and andesites at the northern periphery of 
the Karkonosze Piedmont Basin

Volcanic activity in Karkonosze Piedmont Basin took place in several stages. Rhyolitic 
ignimbrite (deposits of pyroclastic flow) cropping out in several blocks on the western 
margin of the KPB (between Rovensko pod Troskami and Kozákov Hill) is one of the 
youngest volcanic products in this area. Because no possible source of ignimbrite-forming 
eruption is present in the KPB, the Tatobity ignimbrite probably represents a distal facies 
of the ignimbrite known from marginal parts of the Mnichovo Hradiště Basin. The exposed 
ignimbrite consists of ash, abundant quartz crystals and less abundant feldspars. (Small 
lithics are of xenolithic origin and consist of andesitoids and schist.) 

2/1 Tatobity 
Fine-grained rhyolitic ignimbrites are exposed in several abandoned quarries in the 
surroundings of Tatobity village. Pyroclastic flows deposing these ignimbrites were 
relatively cool, therefore the ignimbrites are non-welded and lithified only due to vapour-
phase crystallization (vapour and volcanic gases containing some amounts of dissolved 
quartz and K-feldspar) during the late stage of cooling of the pyroclastic deposit. The 



- 4� - - 4� -

ignimbrites exposed near Tatobity are distal (far from their source), and therefore these are 
fine-grained. To the northwest, in the area of Hodkovice, coarser facies of this ignimbrite 
are exposed. 

2/2 Hodkovice
The outcrops in the railway cutting display the entire thickness of Hodkovice ignimbrite, 
reaching up to 100 m. The excursion focuses on the base of ignimbrite with so-called 
“děravý ignimbrit“ (riddled ignimbrite). Such an unusual shape of rocks is probably the 
result of heterogeneous vapour-phase crystallization. This crystallization took place in 
isolated domains that were later interconnected in net-like fashion, non-crystallized domains 
remaining in the spaces. Subsequent weathering and erosion affected preferentially those 
non-crystallized domains and produced voids of potato shape. Idiomorphic quartz crystals 
crosses the borders between crystallized and non-crystallized facies and idiomorphic 
shapes are currently well visible in the voids.  

2/3 Vlčetín near Liberec
The outcrops of rhyolitic ignimbrite continue to the area of Vlčetín near Liberec. Deposits 
of pyroclastic flow rich in quartz crystals are non-welded and solidified solely by vapour-
phase crystallization.

2/4 Jítrava
Coarse-grained metabasic rock – a vent of Upper Devonian/Lower Carboniferous lavas 
in the Jítrava Group. The outcrops are located in the road cutting between Jítrava Gap 
and Zdislava, 400 m south of Jítravský Hill (651 m a.s.l.), 1.6 km east of the church in 
Jítrava, in the western part of the Ještěd Ridge. These volcanic rocks belong to the Jítrava 
Group (Middle to Upper Devonian – Lower Carboniferous, Turnai). Stratigraphically they 
overlie fossiliferous sediments of Upper Devonian and Lower Carboniferous; trilobite, 
goniatite and conodont fauna are evidence of the age of these deposits (Chlupáč 1993). 
A type locality of the Jítrava Group is located nearby in an abandoned limestone quarry on 
the slope of Velký Vápenný.
Dark green, medium-grained (locally up to coarse-grained) and slightly retrogressed 
diabase builds up sets of outcrops located in the road cutting, small quarry and on the 
slopes above. This diabase is most probably a vent of basaltic lavas, metamorphosed 
to massive or schistose greenschists. Such rocks are outcropping in the north-western 
surroundings of the dyke-shaped vent. The vent is elongated NNE-SSW, but relations 
to the host rocks are not exposed and remain unclear. The Lausitz over-thrust curtailed 
the southern edge of the dyke. Occurrence of such intrusions is not limited by the extent 
of the Devonian-Carboniferous complex of Jítrava, but these rocks also penetrate the 
Lower-Paleozoic Formations in the vicinity (e.g. Zimův Hill in Kryštof Valley). Primary 
textures (amygdaloidal, porphyric and dynamofluidal) are preserved in some cases. The 
diabase consists of plagioclase (sassuritized), clinopyroxene (partly amphibolized), 
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chlorite (pseudomorphosis into orthopyroxene or olivine) and skeletal ilmenite (partly 
leucoxenized). Apatite is the most abundant accessory, forming long fibres in plagioclase 
and chlorite. Epidote occurs more scarcely. Ophitic texture (pinkish to brownish pyroxenes 
are enclosed among idiomorphic column-shaped crystals of plagioclase) is typical for this 
rock. Pyroxenes are uralitized and transformed to colourless or light-green to bluish-green 
amphibole. 
Diabases are classified as sub-alkaline basalts, rarely trachybasalts, on the basis of a TAS 
diagram (Le Maite et al. 1989). These rocks are rich in TiO2 (2-3%), sodium outweighing 
potassium significantly. Relevant geotectonic diagrams (Pearce and Norry 1979, Wood 
1980) sort these rocks into within-plate basaltoids. Steep REE spider-grams and absence 
of Eu anomaly are characteristic. The distribution of trace elements and selected REE 
elements in diagrams by Thompson et al. (1989) shows a relative depletion in Rb, K, P 
and Zr and enrichment in Nb, Ta and Ti (characteristic for within-plate magmas). Low Nd 
values 3.3–4.2 and model ages of 1 Ga display influences of Paleoproterozoic (Hegner, 
Kröner 2000) and Early Paleozoic magmatic activitiy on the crust formation. Basaltic 
rocks are associated with rhyolites (porphyroids), therefore this suite is interpreted as 
bimodal volcanism related to back-arc extension of the Saxon-Thuringian Plate, during 
the closure of Saxon-Thuringian Ocean (Rheic Ocean) (Kachlík, Patočka 2001). 

2/5 Frýdštejn – lava-flow textures in melaphyres
The abandoned quarry currently used as a depot of grit for road-service, offers the 
most instructive picture of the nature of Upper Paleozoic intermediate to basic lavas 
(„melaphyres“) of northern Bohemia. A sequence of six lava flows is exposed here. A thin 
layer of fine-grained sandstone overlies the first and second lava flows. Other lavas are 
laid one on another directly. A textbook example of pahoe-hoe structure can be seen 
on the surfaces of third and fourth lava flows. The composition of lavas corresponds to 
trachyandesites and basaltic trachyandesites. 

Excursion day 3 – Permian andesitic volcanism, Carboniferous dacites near Lužany

3/1 Votrubec quarry - Lower Autunian „melaphyres“
The quarry on the southern slope of Kozákov Hill was operating until 30 years ago. 
This mineralogical locality, especially famous for its zeolites, is unfortunately becoming 
dilapidated. Although the features are not as obvious as in times of the quarry’s operation, 
a sequence of seven lava flows is still visible. The composition of lower lavas corresponds 
to trachybasalts, whereas the upper ones are of basaltic trachyandesite composition. This 
locality has influenced volcanological interpretations in this region, because the intrusive 
interpretation of Kozákov melaphyres was discredited here first. A layer of tufitic sandstone 
rests on the second lava flow. The surface of the sixth flow is of the  pahoe-hoe type (better   
seen in Frýdštejn). The vesicles in the basal part of the lavas are of transvapourisation 
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origin, whereas those in the upper part of the lavas were generated by degassing.

3/2 Hradiště, Podbystrá, Loukov
Andesitic lavas flowing over sediments with different degrees of water-saturation.
Between Komárov near Kozákov and Vrchlabí, two tabular bodies of fine-grained basaltic 
andesites are outcropping over a length of 22 km. These are bedded in the Vrchlabí 
Formation (Permian, Lower Autunian). Locally, small subvolcanic bodies (dykes) 
are present within these “belts”. The rock consists of olivine transformed to greenish 
phyllosilicates (smectites?), plagioclase and clinopyroxene. Massive facies intercalate 
with amygdaloid facies. 
Contact with underlying sediments is exposed on outcrops near Hradiště and Loukov. 
Caustic metamorphosis of sediments caused by lava flow is insignificant.

3/3 Hvězda
Brecciated lava flow (aa-lava) has the composition of basaltic andesite. It consists of 
olivine phenocrysts, plagioclase microcrysts and scarce clinopyroxene. Basaltic andesites 
are partly massive and partly amygdaloid and intercalate with irregular volcaniclastic 
layers. The lava surface is covered by fall-out tuff containing accretionary lapilli that infill 
cavities in brecciated lava crust. 

3/4 Kumburský Újezd - Fluidal dacite
Several dacitic bodies are bedded in sediments of the Kumburk Formation (Carboniferous, 
Barruelian to Asturian) between Stav, Kumburský Újezd and Lužany. These occurences 
consist of coherent bodies and volcanic breccias. Slightly porphyric rocks contain 
intermediate plagioclases, resorbed quartz and microcrysts of completely decomposed 
mafic minerals.

Excursion day 4 – Rhyolites in the Žacléř area

4/1 Vraní hory
A complex of rhyolitic lavas up to 400 m thick builds up the elevation of Vraní Mtns. Basal 
breccias of rhyolitic lavas overlie sediments of the Nowa Ruda Formation. Porphyric 
rhyolites are massive with fluidal texture, occasionally with abnormally elongated vesicles. 
Phenocrysts consist of sodic plagioclase, more rarely K-feldspar. Pseudomorphosis 
into mafic minerals (possibly pyroxene) is rare and only occasionally, zircon could be 
found as an accessory. Spherulites were observed in some parts of the effusive complex. 
Three petrographic types were distinguished according to phenocryst size, frequency 
and composition. The effusive complex consists of various flow units forming extrusive 
domes and dome-flows. 
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4/2 Křenov 
A layer of vitrocrystallic and crystalloclastic tuffs at the top of Křenov conglomerates 
of the Petrovice Unit (Žacléř Formation - Carboniferous, Bolsovian) is outcropping at 
a thickness of up to 100 m in the 6 km long belt between Křenov and Zlatá Olešnice. The 
lower part of the layer contains 10 –16% of biotite, whereas the upper part up to 26 – 51%. 
The upper part is poorer in plagioclase (only 10 – 16% compared to 18 – 22% in the lower 
part) and richer in quartz (12 – 19 % compared to 9 – 12% in the lower part). K-feldspars 
are inter-grown with quartz. The basic substance of the vitroclastic matrix resembles 
ignimbrite. Křenov volcaniclastics were probably deposited in a subaquatic environment. 

4/3 Hřebínek
A lenticular body of quartz-bearing latiandesite is exposed in the quarry on the Hřebínek 
Hill near Babí. Stratigraphically, this body belongs to the Žacléř Formation (transition 
between the Dolsko-Žďárek and Petrovice Units – Carboniferous, Upper Duckmantian). 
The volcanic body is mostly massive, locally vesiculated in its upper part. Volcaniclastic 
breccia and sandstones with volcanic admixture cover the body discontinuously. The 
volcanic rocks are overlain by polymictic conglomerate with sandstone intercalations. 
Pebble-size lies in the range of 10-20 cm, occasionally up to 0.7– 1.0 m (mostly Lausitz 
orthogneisses). 

VENTS 2007
setkání v Turnově - Sedmihorkách, 15. – 19. červan June 2007  Exkurzní průvodce 

– vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi 

Vladislav Rapprich - Vladimír Prouza - František Fediuk - Václa v Kachlík - Tomáš
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Exkurze č. 1 – Terciérní bazaltový vulkanizmus
Třetihorní vnitrodeskový vulkanizmus Českého masivu je znám především ve dvou 
dominantních vulkanických komplexech: v Českém středohoří a Doupovských horách. 
Oblast severovýchodních Čech v širším okolí Jičína a Sobotky a dále na sever až 
k Železnému Brodu je z hlediska Českého masivu unikátní přítomností množství drobných 
izolovaných vulkánů typu struskových kuželů, většinou velmi málo postižených erozí. 
Přes svou nespornou zajímavost stála tato oblast, kterou můžeme označit jako Jičínské 
pole struskových kuželů, po dlouhou dobu mimo zájem odborníků. Nehojné studie se 
soustředily spíš na látkové složení zdejších bazaltů (pionýrská petrografická práce Pacáka, 
1947; detailní petrologická studie Vaněčkové a kol., 1993), případně na plášťové xenolity 
(Konečný a kol., 2006),které se vyskytují v celé řadě vulkanických těles této oblasti, ale 
nejkvalitnější a nejstudovanější jsou ty z láv Kozákova. První vulkanologické poznatky 
z vybraných lokalit publikoval až Rapprich (2001), který rozpoznal existenci povrchových 
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facií a poopravil dlouho tradovanou představu, interpretující všechny zdejší neovulkanické 
výskyty (s výjimkou láv v okolí Semil)  jako selektivní erozí obnažené přívodní dráhy. 
Časově spadá vulkanická aktivita této oblasti do období před zhruba 20 miliony let. 
Nejmladší lávy na Kozákově byly datovány do období  zhruba před 4 miliony let.

1 / 1 – Prackov
lokalitu reprezentuje řada v lese skrytých skalních výchozů lemujících ploché návrší 
mezi obcemi Vesec a Prackov. Na výchozech jsou dobře odkryty hrubozrnné nevytříděné 
a nespečené strusky lokální erupce. Struskové fragmenty bazaltového složení jsou 
silně vesikulované s nepravidelným povrchem. Mezi těmito struskovými fragmenty se 
vyskytují také vulkanické bomby vřetenovitého tvaru, velmi dobře zachovalé. V jádrech 
některých bomb se vyskytují xenolity svrchního pláště – tzv. olivínové koule. Strusky 
jsou zvrstvené s úklonem dovnitř směrem k původnímu kráteru, který je v současnosti 
vyplněn bazaltovou lávou. Jedná se o relikt struskového kuželu, ze kterého se zachovala 
vnitřní část kráteru s centriklinálním zvrstvením strusek, zachovaný díky bazaltové lávě. 
Možná souvislost Prackovského struskového kužele a láv na Kozákově je v současnosti 
předmětem výzkumu.

1 / 2 – Čeřovka
Opuštěný lom na okraji města Jičína odkryl systém relativně tenkých bazaltových žil 
které pronikají středněturonskými slínovci. Jednotlivé žíly mají mocnost od několika cm 
do zhruba 0.5 m. Hustá síť těchto žil způsobila vypálení slínovců až do porcelanitů. Za 
pozornost na této lokalitě stojí způsob jakým bazaltová tavenina pronikala do jemnozrnných 
sedimentů. Obecně magmata mnohem snáze intrudují do hrubších sedimentů, kde 
vytvářejí i silly (ložní žíly) nebo lakolity, zatímco jemnozrnné sedimenty nejsou vhodným 
prostředím pro vytváření větších intruzí. Tavenina zde proto pronikala především vzhůru 
– napříč sekvencí – a do boků vystupují pouze drobné „odmrštky“. 

1 / 3 – Zebín
Vrch Zebín představuje jednu z krajinných dominant okolí Jičína. Neovulkanické těleso 
lokalizované pouze 2 km od centra Jičína bylo jedním z důležitých zdrojů stavebního 
kamene při rozvoji města v době Albrechta z Valdštejna. Opuštěný lůmek, ale také řada 
přirozených výchozů dobře odhaluje stavbu erodovaného reliktu struskového kužele. 
Nevytříděné a nespečené bazaltové strusky s hojnými xenolity vypálených křídových 
slínovců vykazují jen slabé náznaky periklinálního zvrstvení. Povrchová pyroklastika, 
představující bazální facie struskového kužele jsou proniknuta kompaktní přívodní dráhou 
orientovanou ve směru východ-západ. Tato orientace je typická pro většinu přívodních 
drah terciérního vulkanizmu v okolí a souvisí s převládajícím směrem tektonických linií 
postihujících křídu v této oblasti.
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Exkurze č. 2 – Ignimbrity na rozhraní mnichovohradišťské a podkrkonošské pánve, žíly 
v ještědském masivu a andezity na severní periferii Podkrkonošské pánve

Vulkanická aktivita v Podkrkonoší probíhala v několika obdobích. Nejmladším projevem 
vulkanizmu v Podkrkonošské pánvi je ryolitový ignimbrit který výchází v několika 
tělesech v západní části pánve mezi Rovenskem pod Troskami a hřbetem vrchu Kozákov. 
Vzhledem k absenci potenciálního zdroje velké vulkanické erupce schopné produkovat 
takový ignimbrit v Podkrkonošské pánvi, se pravděpodobně jedná o distální facie 
ignimbritu mnichovo-hradišťské pánve. Ignimbrit je uloženina pyroklastického proudu, 
v tomto případě tvořeného především popelem, hojnými krystaly křemene, méně hojnými 
krystaly živců a většinou drobnými xenolity (především andezitoidů a metamorfních 
břidlic). Směrem do mnichovo-hradišťské pánve je tento ignimbrit hrubozrnější.

2/1 Tatobity
V několika opuštěných lomech v okolí obce Tatobity jsou odkryty jemnozrnné ryolitové 
ignimbrity. Pyroklastické proudy ukládající tyto ignimbrity neměly dostatečnou teplotu 
a proto nedošlo ke spečení a ignimbrity jsou zpevněné pouze díky krystalizaci plynných 
fází (které obsahují i určité množství rozpuštěného křemene a draselného živce) 
v pozdním stadiu chladnutí uloženiny pyroklastického proudu. Jedná se o distální, a tedy 
jemnozrnnější, facie ignimbritu. Směrem na severozápad, v okolí obce Hodkovice, 
vystupuje tento ignimbrit ve své hrubozrnnější facii vyvlečen podél Lužického zlomu. 

2/2 Hodkovice 
Ve výchozech v zářezu železniční trati je dokrytá celá mocnost mnichovo-hradišťského 
ignimbritu, která představuje zhruba 100 m. Předmětem exkurze je báze ignimbritu s tzv. 
facií „děravého ignimbritu“. Netradiční vzhled ignimbritu je pravděpodobně důsledkem 
nerovnoměrného zpevnění krystalizací plynné fáze. Tento proces spojený s pozdními 
fázemi chladnutí uloženin pyroklastického proudu, postihl horninu pouze „síťovitě“ 
a nepravidelně tvarované domény zůstali nezpevněné. Při následném větrání a erozi tohoto 
ignimbritu byly selektivně nejprve odneseny domény nezpevněné krystalizací plynné fáze, 
po kterých zůstávají prázdné otvory ve skále s idiomorfními krystaly křemene.  

2/3 Vlčetín u Liberce
Další výchozy ryolitového ignimbritu vystupují v okolí Vlčetína u Liberce. Uloženiny 
pyroklastického proudu bohatého na krystaly křemene nejsou spečené a jsou zpevněné 
pouze krystalizací plynné fáze.

2/4 Jítrava
Hrubozrnný metabazit – přívodní dráha svrchnodevonsko-spodnokarbonských láv Jítravské 
skupiny. Skály v zářezu asfaltové lesní silnice z Jítravského sedla do Zdislavy, 400 m j. od 
kóty 651 Jítravský vrch, 1,6 km v. od kostela v Jítravě. Západní část Ještědského hřbetu. 
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Součást Jítravské skupiny (stř. – sv. devon až sp. karbon, turnai). Stratigraficky leží v nadloží 
fosiliferních vrstev sv. devonu až spodního karbonu, které jsou doloženy trilobitovou, 
goniatitovou a konodontovou faunou (Chlupáč 1993).  Typová lokalita Jítravské skupiny 
je nedaleko v opuštěném lomu na vápenec ve svahu Velkého Vápenného.
Skupina skalních výchozů v zářezu lesní cesty, lůmku a ve svahu nad ním. Výchozy 
jsou tvořeny tmavězelenočerným střednězrnitým a místy až hrubozrnným, pouze slabě 
retrográdně metamorfovaným diabasem, který je zřejmě přívodní drahou pro bazaltické 
lávy, které jsou přeměněny na masivní nebo zbřidličnatělé zelené břidlice. Jejich výchozy 
vystupují v sz. okolí žíly. Žíla je protažena ssv.-jjz směrem, její vztahy k okolním 
horninám nejsou pozorovatelné. Na jihu je uťata lužickým přesmykem. Podobné žíly 
nevystupují jen v devonsko karbonském komplexu jítravské skupiny, ale pronikají též 
okolními staropaleozoickými horninami (např. na Zimově kopci v Kryštofově údolí). 
Některé z nich si však zachovávají primární texturní znaky (amygdaloidní textury, 
porfyrické všesměrné i dynamofluidální textury). Diabas je složen z plagioklasu 
(sassuritizovaného), klinopyroxenu z části amfibolizovaného, chloritu (pseudomorfózy 
po ortopyroxenu či olivínu) a ilmenitu často kostrovitého, zčásti pseudomorfovaného 
leukoxenem. Nejvýznamnější akcesorií je apatit, tvořící dlouhé jehlice v plagioklasu, 
chloritech, méně je zastoupen epidot. Hornina má typickou hrubě ofitickou strukturu, 
narůžovělé až nahnědlé pyroxeny jsou uzavírány mezi idiomorfními tlustě sloupcovitými 
zrny plagioklasu. Pyroxeny jsou uralitizovány a přeměňovány na bezbarvý nebo světle 
zelený až modrozelený obecný amfibol. 
Geochemicky, dle klasifikace TAS (Le Maite et al. 1989) spadají do pole subalkalických 
bazaltů, výjimečně až trachybazaltů. Jsou bohaté titanem (2 až 3 % TiO2), sodík výrazně 
převažuje nad draslíkem. V relevantních diskriminačních diagramech (Pearce and Norry  
1979, Wood 1980) spadají do pole vnitrodeskových bazaltů. Vyznačují se poměrně strmými 
křivkami REE a nepřítomností Eu anomálie. Distrubuce stopových prvků a vybraných REE 
v multivaričním diagramu Thompsona et al. (1989) ukazuje relativní ochuzení Rb, K, P 
a Zr a  nabohacení Nb, Ta a Ti, což  je charakteristickým rasem vnitrodeskových magmat.  
Vyznačují se poměrně nízkými hodnotami eNd v rozmezí 3,3–4,2 a modelovými stářími 
kolem 1,0 Ga, které ukazují, že se při formování kůry, kromě paleoproterozoického cyklu 
(Hegner, Kröner 2000) uplatnil také staropaleozoický magmatismus. Jelikož jsou bazalty 
doprovázeny i ryolity (porfyroidy), lze tuto suitu interpretovat jako bimodální vulkanity 
spjaté se zaobloukovou extenzí  saskodurynské desky, která doprovázela uzavírání sasko-
durynského (rheického oceánu) – Kachlík, Patočka 2001. 

2/5 Frýdštejn – valivé textury v melafyrech
Bývalý kamenolom podniku Tarmac – Severokámen, dnes depo inertního posypu Státních 
silnic, poskytuje nejinstruktivnější obraz povahy lávových proudů permokarbonských  
intermediálních až bazických vulkanitů severních Čech. Je tu odkryta série šesti lávových 
příkrovů o mocnosti 5 až 10 m. Nad prvním a druhým z nich je vyvinuta tenká poloha 
drobnozrnného pískovce, v ostatních případech nasedají příkrovy na sebe bezprostředně. 
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Pozornosti zaslouží stropní partie třetího a čtvrtého příkrovu. V učebnicovém provedení 
jsou tu  vyvinuty valivé textury typu pahoe-hoe toes. Hornina má povahu mandlovcovitého 
trachyandezitu až bazaltického trachyandezitu.

Exkurze č. 3 – Permský andezitový vulkanizkus, karbonské dacity u Lužan

3/1 Votrubcův lom -  spodnoautunské „melafyry“
Kamenolom na j. svahu Kozákova, ve kterém se drcené kamenivo těžilo naposled zhruba 
před třiceti léty, slavná mineralogická lokalita s pozoruhodnými výskyty zejména zeolitů, 
bohužel postupně zachází. Přesto i v jeho dnešním stavu tu lze pozorovat sekvenci 
sedmi na sobě naskládaných lávových příkrovů, které ve spodní části mají povahu 
trachybazaltů a v části svrchní jsou vystřídány basaltickými trachyandezity. Lokalita má 
svůj vulkanologicko-historický význam, protože tu poprvé byl jednoznačně diskreditován 
názor, že jde o intruzivní přívodní, zlomově predisponovanou dráhu. Nad stropem 
druhého příkrovu je vyvinuta poloha tufitického pískovce, ve stropní partii šestého 
příkrovu jsou vyvinuty valivé textury podobné lépe zachovaným jevům v kamenolomu 
Frýdštejn. Příkrovy mají na spodu mandlovce transvaporizačního původu, v horní části 
pak mandlovce původu degazačního.

3/2 Hradiště, Podbystrá, Loukov
Andezitové lávy – různý stupeň nasycení podložních sedimentů vodou.
Mezi Komárovem u Kozákova a Vrchlabím vystupují na vzdálenosti asi 22 km dvě 
deskovitá efuzivní tělesa jemnozrnných až drobnozrnných bazaltandezitů. Jsou uložena 
ve vrchlabském souvrství (perm, spodní autun) mezi rudnickým a hájským obzorem. Na 
několika místech v nich byla zjištěna drobná tělíska subvulkanitů (žilná tělesa aj.). Obsahují 
olivínové vyrostlice, přeměněné na zelenavé fylosilikáty, patrně smektity. Struktura je 
většinou intersertální. Střídají se tu typy masivní i mandlovcovité, místy bývají fluidální. 
Odlučnost je místy bochníkovitá. Na výchozech u Hradiště a u Loukova je odkryt kontakt 
s podložními sedimenty. Jejich kaustické postižení je minimální.

3/3 Hvězda
AA-láva pokrytá akrečními lapilli. Petrograficky jde o jemnozrnné porfyrické 
bazaltandezity s vyrostlicemi olivínů, mikrovyrostlicemi plagioklasů a malým obsahem 
klinopyroxenu v základní hmotě. Bazaltandezitoidy jsou masivní i mandlovcovité a střídají 
se s nepravidelnými polohami vulkanoklastik, vystupujících zejména při stropu tělesa. 
Povrch lávy je pokryt tuffy s akrečními lapilli, které vyplňují i prostory v brekciovitém 
povrchu lávy. 

3/4 Kumburský Újezd 
Fluidální dacit – Mezi Stavem, Kumburským Újezdem a Lužany je v kumburském souvrství 
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(karbon,  barruel až astur) několik drobných těles tvořených lávami a vulkanickými 
brekciemi. Tyto dacity jsou horniny slabě porfyrické s řídkými vyrostlicemi silně 
resorbovaného křemene a středně bazického plagioklasu s mikrovyrostlicemi zcela 
rozložených tmavých minerálů.

Exkurze č. 4 –Ryolity na Žacléřsku

4/1 Vraní hory
Komplex ryolitových láv – Královec u Žacléře. Elevace Vraních hor je tvořena dosti 
monotónním lávovým tělesem ryolitu, mocným až 400 m. V podloží jsou uloženiny 
noworudských vrstev. Na spodu výlevů jsou vyvinuty bazální brekcie. Ryolity jsou 
porfyrické, skoro celistvé horniny s fluidální texturou, občas se silně protaženými 
vesikulami. Vyrostlice jsou tvořeny kyselým plagioklasem, méně K-živcem, ojediněle 
se objevují pseudomorfózy po tmavém minerálu, snad pyroxenu. Jako akcesorie se 
vzácně nalézá zirkon. Podle zrnitosti a složení byly rozlišeny tři typy. Textura je  místy 
sférolitická. Výlev je složený z několika proudových jednotek. Vývoj v s. a j. části tělesa se 
liší. Geneticky jde zřejmě o extruzivní vukanické dómy, doprovázené krátkými lávovými 
proudy.

4/2 Křenov 
Tufy – Při stropu křenovských slepenců petrovických vrstev žacléřského souvrství (karbon, 
bolsov) vystupují v mocnosti 60–100 m mezi  Křenovem a Zlatou Olešnicí vitrokrystalické 
až krystaloklastické biotitické ryolitové tufy, které je možné sledovat na vzdálenost asi 
6 km. Ve spodní části tělesa je  až 10–16% biotitu, ve svrchní 26–51% biotitu. Svrchní 
partie je chudší plagioklasem (jen 10–16%, ve spodní části 18–22%) a bohatší křemenem 
(12–19% proti 9–12% ve spodní části). K-živce granofyricky prorůstají s křemenem.  
Základní hmota svou vitroklastickou strukturou připomíná ignimbritové horniny. Horniny 
se zřejmě ukládaly ve vodním prostředí. 

4/3 Hřebínek
V lomu na návrší Hřebínek u Babí je při hranici dolsko-žďáreckých a petrovických 
vrstev žacléřského souvrství (karbon, svrchní duckmant) čočkovité těleso paleoandezitu 
(křemenný latiandezit s porfyrickou texturou). Latiandezit je většinou masivní, lokálně 
(při nadloží) vesikulární. V nadloží je místy vulkanická brekcie a pískovce s příměsí 
vulkanického materiálu. Andezit je překryt polymiktním slepencem s polohami pískovců. 
Velikost valounů se nejčastěji pohybuje mezi 10–20 cm, někdy dosahuje 0,7–1,0 m 
(žuloruly lužického typu).
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