
Abstrakt 

Davelský vulkanický komplex (DVC), který je součástí tepelsko-barrandienské jednotky 

Českého masivu, představuje vulkanický oblouk neoproterozoického až kambrického stáří, 

zformovaný během kadomské akreční orogeneze na severním okraji superkontinentu 

Gondwana. Tato diplomová práce kombinuje data získaná z terénního výzkumu, petrografie, 

mikroanalýzy horninotvorných minerálů, analýzy hlavních a stopových prvků, izotopů Sr-Nd-

Pb a U-Pb geochronologie na zirkonech za účelem objasnění petrogeneze a vývoje DVC. Na 

základě těchto dat je zřejmá minimálně třístupňová metamorfóza zahrnující alteraci během 

extruze magmatu na mořské dno, variskou regionální metamorfózu a variskou kontaktní 

metamorfózu související s intruzí Středočeského plutonického komplexu. Zkoumané horniny 

vykazují vápenato-alkalický trend, zatímco bazalty vykazující tholeiitický trend, dříve popsané 

z této oblasti, jsou považovány za produkty mladších událostí. V severní části DVC dominují 

felsické subvulkanické (plagiogranit), vulkanické (dacit-ryolit) a pyroklastické (daciticko-

ryolitické tufy a brekcie) členy s několika výchozy bazalto-andezitových až andezitových 

polštářových láv dokumentující mořské prostředí extruze. Tyto horniny mají vysoký podíl 

sodíku, a naopak nízký podíl draslíku, přičemž plagiogranit obsahuje albit, který se zdá že je 

primárního charakteru. Horniny vykazují vysoce radiogenní hodnoty εNd (~ +6 až +11), jsou 

obohacené o prvky s vysokým iontovým poloměrem, a naopak ochuzené o prvky s 

velkým iontovým nábojem, což značí derivaci z primárně ochuzeného pláště, který byl ale 

následně metasomatizován subdukčními fluidy, což je charakteristické pro geotektonické 

prostředí spojené s vnitro-oceánskou subdukcí – s ostrovním obloukem. Výsledky 

geochemického modelování dokazují, že vznik plagiogranitů a ryolitů DVC nelze vysvětlit 

frakční krystalizací původního magmatu o složení výše zmíněných polštářových láv. Na druhou 

stranu, jejich vznik lze vysvětlit 20 % parciálním tavením metasomatizovaného plášťového 

peridotitu a následným vysokým stupněm frakční krystalizace mateřských tavenin. V jižní části 

DVC naopak dominují ortoruly s geochemicky podobnými vulkanickými a pyroklastickými 

horninami. Nové datování metodou U-Pb na zirkonech poskytlo stáří 608 ± 8 milionů let 

protolitu mafické ortoruly a stáří 637 ± 11 milionů let ryolitové žíly pronikající felsickou 

ortorulu, která ovšem pravděpodobně obsahuje velké množství zděděných zirkonů. Oproti 

horninám severní části DVC, mají ortoruly vyšší koncentrace K, Rb, Ba, Th, U a lehkých 

vzácných zemin, ale nižší obsahy Na2O, což spolu s jejich zápornými hodnotami εNd (–5,1 až –

3,1) značí derivaci z geochemicky vyvinuté kontinentální kůry. Výsledky geochemického 

modelování ukazují, že tyto horniny mohly vzniknout frakční krystalizací andezitových láv/žil 

z DVC s vysokým stupněm asimilace kontinentální kůry. Tyto andezity se nachází v obou 

částech DVC (severní i jižní) a vykazují subdukční charakteristiku stopových prvků a hodnoty 

εNd v rozmezí od –1,5 do +3,6, což značí komplexní vývoj jejich zdroje. Celá sekvence 

vulkanických hornin je pronikána boninitovými žilami s hodnotami εNd +3,7 až +5,8, které 

pravděpodobně vznikly vysokým stupněm parciálního tavení ochuzeného pláště, což bylo 

zapříčiněno odlomením subdukující oceánské desky a s tím spojeným průnikem 

astenosférického plášťového materiálu do plášťového klínu. Na závěr práce je představen nový, 

předběžný, geotektonický model neoproterozoického až kambrického vývoje DVC. V něm jsou 

severní a jižní část DVC prezentovány jako oddělené segmenty kadomského orogenu, přičemž 

severní část reprezentuje ostrovní vulkanický oblouk, zatímco jižní část odpovídá 

kontinentálnímu vulkanickému oblouku.  


