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LZE JEŠTċ OBJEVIT NEZNÁMÝ VULKÁN V ýESKÉM MASÍVU?
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Geofyzikální metody nabízejí pohled do hlubší stavby zemské kĤry, který je þasto nedostupný
klasickému geologickému prĤzkumu. Zdaleka se nejedná jen o seismická mČĜení pro naftový
prĤzkum. Krom ložisek dalších nerostných surovin lze geofyziku aplikovat i k lokalizaci skrytých
vulkanických tČles. NejúspČšnČjší jsou v tomto oboru magnetometrie a gravimetrie.
Dokonce pĜi velmi „regionálním“ gravimetrickém mapování 1 : 25000 s intervalem mČĜení cca
500 m lze objevit neznámé vulkanické tČleso. Autor napĜ. vČnoval pozornost jednomu tíhovému bodu
s anomální hodnotou v tepelském krystaliniku s otázkou: „Jedná se o chybu (vyškrtnout!), nebo je to
opravdu nČjaká indikace?“ Detailní ovČĜení gravimetrií, magnetometrií a gama-spektrometrií, spoleþnČ
s analýzou vzorkĤ odebraných v terénu, prokázalo pĜítomnost skrytého vulkanického tČlesa, jež se
nacházelo v mírné terénní depresi, na rozdíl od nČkolika vulkánĤ v oblasti, tvoĜících elevace.
Petrografické složení pĜecházelo od trachytu pĜes trachybazalt po bazalt (Mrlina et al. 1989).
Obdobná sestava geofyzikálních metod byla využita pĜi výzkumu kráterĤ v pohoĜí Coastal Mts.
v Sýrii. Cílem byla lokalizace pĜívodních drah vulkánĤ, jež ve vápencových formacích vytvoĜily tyto
obrovské krátery prĤmČru až 2 km a hloubky až 300 m. Geofyzikální anomálie byly skuteþnČ zjištČny,
napĜ. tíhová minima. Gravimetrické modelování vyžadovalo nízké hustoty pro vysvČtlení namČĜených
dat, což nasvČdþovalo výplni sopouchĤ vulkanickou brekcií a tufem (Mrlina 1993).
V prostoru Železné hĤrky u Mýtiny v Západních ýechách zjistili Geissler et al. (2004) znaþnou
mocnost vulkanického materiálu (tuf, tefra, vulkanické bomby) s obsahem xenolitĤ svrchního pláštČ,
až 2 km od vlastního tČlesa tohoto malého vulkánu. V umČlém záĜezu byla mocnost tČchto hornin až
4 m. AutoĜi uvažovali o existenci jiného, dosud neznámého, zdroje než vlastní Železná hĤrka. Autor
tohoto pĜíspČvku navrhl a realizoval gravimetrické a magnetometrické mČĜení v pásu šíĜky 200 m
a délky 1200 m pĜes výraznou morfologickou depresi jz. od osady Mýtina (sz. od tČlesa Železné
hĤrky). Zpracovaná data skuteþnČ ukázala výrazné anomálie nasvČdþující existenci tČlesa velmi
lehkých hmot se zvýšeným obsahem magnetických minerálĤ. Modelování potvrdilo, že se mĤže jednat
o výplĖ vulkanické pĜívodní dráhy typu maar-diatréma, zakrytou aluviálními sedimenty. Lokalita je
v souþasnosti pĜedmČtem dalšího geofyzikálního prĤzkumu s cílem pĜesnČ definovat konturu
anomálie, lokalizovat pĜípadné vnitĜní lokální nehomogenity a zpĜesnit model struktury. Je snad
nemožné pĜedstavit si, že v okolí Železné hĤrky existuje komplexnČjší vulkanické centrum?
Lze tedy ještČ objevit neznámý vulkán v ýeském masívu ?
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