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Abstrakt 
 

       

Pro klinopyroxeny a klinoamfiboly z bazanitů, vulkanoklastik, essexitů, sodalitických syenitů 

a monzodioritů  Českého středohoří byly stanoveny obsahy hlavních (EPMA) a vedlejších a 

stopových (LA-ICP-MS) prvků. Klinopyroxeny odpovídají chemicky diopsidu resp. augitu, 

zatímco amfiboly představují kaersutit nebo pargasit. U některých pyroxenů byla prokázána 

výrazná sektorová zonálnost s nabohacením Mg a Si v pyramidálních sektorech a Fe, Ti a Al 

v sektorech prizmatických. Oba sektory svým chemismem odpovídají diopsidu. Růstová 

zonálnost se projevuje především u vzorků z bazanitů a vulkanoklastik. Jádra zrn vykazují 

složení augitu a směrem k okraji přechází v diopsidové složení.  

Dále byly vzorky analyzovány pomocí práškové a monokrystalové rentgenové difrakce.   

Kvalitativní fázová analýza zrn pyroxenů ukázala, že studované vzorky jsou buď zcela čisté, 

nebo vykazují jen nevýznamnou příměs malých množství flogopitu. Vzorky amfibolů jsou 

rovněž buď bez příměsí, nebo obsahují diopsid resp. augit, k nimž vzácně přistupuje ještě 

flogopit. Ve vzorcích amfibolů se objevují závislosti mřížkového parametru b a úhlu β na 

substitucích ve strukturních polohách M1,2,3 a A. Delší průměrné vazebné vzdálenosti T-O 

korelují s významnou tetraedrickou substitucí Al → Si u vzorků amfibolů i pyroxenů.  

 

Klíčová slova: pyroxen, amfibol, České středohoří, EPMA, LA-ICP-MS, prášková rentgenová 

analýza, monokrystalová rentgenová analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

Contents of major, minor and trace elements in clinopyroxenes and clinoamphiboles of 

basanites, volcanoclastics, essexites, sodalitic syenites, and monzodiorites of the České 

středohoří Mts. has been determined using an electrone microprobe and LA-ICP-MS 

techniques. Composition of clinopyroxenes corresponds to either diopside or augite and 

clinoamphiboles can be classified as kaersutite or pargasite. Some pyroxenes display 

pronounced sector zoning showing increased contents of Mg and Si in pyramidal sectors 

whereas prismatic sectors show Fe, Ti and Al enrichment. Chemical composition of both 

sectors corresponds to diopside. Growth zoning has been found in the samples from basanites 

and volcanoclastics. Grain cores display the chemistry of augite and towards the rim the 

chemical composition changes to diopside. 

Samples have also been analyzed by powder and single crystal X-ray diffraction techniques. 

Samples of pyroxenes appear to be either pure or they contain negligible admixtures of 

phlogopite. Samples of amphiboles are also either without any admixtures or they show 

contamination by low amounts of diopside or augite, or phlogopite may rarely be 

encountered. Mutual relationship between the size of the unit cell parameters b and β and 

substitutions in M1,2,3 and A sites has been observed. Longer mean T-O bond lengths 

correlate with significant Al → Si substitution in tetrahedra in both pyroxenes and 

amphiboles. 

 

 

Keywords: pyroxene, amfibole, The České středohoří Mts, EPMA, LA-ICP-MS, X-ray 

powder diffraction, single X-ray diffraction 
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1. Úvod 

 

Předkládaná práce se věnuje komplexnímu studiu pyroxenů a amfibolů z Českého středohoří. 

Tato neogenní vulkanická provincie se rozkládá na SZ Českého masivu a počátek jejího 

vývoje je datován do období svrchní křídy. Pyroxeny a amfiboly se zde vyskytují často 

v podobě prizmatických dobře omezených krystalů v horninách magmatického původu.  

Obecně se pyroxeny kromě magmatických hornin běţně vyskytují např. v horninách 

vzniklých regionální či kontaktní metamorfózou (např. skarny, dolomity, eklogity). Amfiboly 

jsou typické jak pro vyvřelé horniny, tak i pro horniny převáţně regionální metamorfózy. 

Podle symetrie můţeme pyroxeny rozdělit do dvou základních skupin, a to klinopyroxeny 

(monoklinické, řada diopsid-hedenbergit, augit, pigeonit, egirín, spodumen, omfacit, jadeit) a 

ortopyroxeny (ortorombické, řada enstatit-ferosilit). Podobně řadíme amfiboly do tří skupin: 

klinoamfiboly (monoklinické, cummingtonit, grunerit, tremilot, aktinolit, kaersutit, pargasit), 

ortoamfiboly (ortorombické, antofylit, gedrit, holmquistit) a triklinický enigmatit.    

S ohledem na rozšířenost pyroxenů a amfibolů byly tyto minerály předmětem nesčetných 

studií zabývajících se různými aspekty chemického sloţení a struktury Přerozdělování 

hlavních chemických prvků mezi jednotlivými sektory zonálních pyroxenů z bazaltických 

hornin bylo popsáno v mnoha světových publikacích:  Ferguson (1973), Wass (1973), Dobosi 

a Fodor (1992), Aydin et al. (2006). Charakterizací závislosti strukturních parametrů na 

chemickém sloţení klinopyroxenů se zabývali Smith et al. (1969), Turnock et al. (1973), 

z novějších prací pak Tribaudino et al. (2005)  

Otázkou variabilního sloţení pyroxenů (popř. amfibolů) a geochemickou interpretací oblasti 

Českého středohoří a nejbliţšího okolí se zabývaly i mnohé české studie. Neoidní 

vulkanismus v Čechách popisuje Kopecký (1978). Na něj navázují mnozí další, a to 

především Ulrych et al. (1991, 1999, 2002). V těchto pracích lze najít mimo jiné i podrobné 

popisy geologické situace v jednotlivých oblastech Českého středohoří. Cajz et al. (1999) 

srovnává chemické sloţení horninových sérií dané oblasti. Rapprich (2005) se zabývá 

variabilitou chemického sloţení klinopyroxenů v různých horninových typech Doupovských 

hor. 

Předloţená diplomová práce má za cíl především stanovit chemické sloţení pyroxenů a 

amfibolů z Českého středohoří pomocí elektronového mikroanalyzátoru a LA-ICP-MS a 
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upřesnit jejich strukturní parametry na základě výsledků z rtg difrakce. Dále u vzorků 

pyroxenů vykazujících zonálnost zjistit, jak se chemicky a geneticky liší jednotlivé 

přírůstkové sektory. Na základě zjištěných výsledků stanovit vzájemné odlišnosti popř. 

podobnosti s jinými světovými lokalitami.  
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2. Geologie Českého středohoří 

 

V raném období kenozoika se na varisky konsolidované evropské desce začaly projevovat 

následky alpínské orogeneze. Jedním z nejvýraznějších projevů bylo vytvoření rozsáhlého 

riftového systému v západní a centrální Evropě. V Českém masivu tak vznikl systém 

příkopových propadlin a zlomových pásem (tzv. „saxonských“), reprezentovaných především 

oherským riftem SV – JZ směru v SZ části Českého masivu.  Podél tohoto riftu pronikala 

magmata ze svrchního pláště směrem k povrchu. Tak vznikly dvě vulkanické oblasti, České 

středohoří a Doupovské hory (Ulrych et al., 2002; Chlupáč, 2002), na kříţení této tektonické 

struktury s labskou tektono-vulkanickou zónou a Jáchymovským zlomem (Kopecký, 1978; 

1986).  

České středohoří je popisováno jako plochá hornatina aţ členitá vrchovina mající rozlohu 

1265 km
2
. Tento vulkanický komplex leţí na styku dvou geologických jednotek, kterými jsou 

tepelsko-barrandienská oblast na JV a oblast krušnohorská na SZ (Shrbený, 1968). České 

středohoří nezahrnuje pouze samotný vulkanický komplex, ale také nejbliţší vulkanické 

projevy izolované od sousedních částí české křídové pánve a Krušných hor (Ulrych et al., 

1998; Ulrych et al., 2002).  V podloţí této oblasti jsou zastoupeny převáţně granulity a 

serpentinizované peridotity doprovázené plutonickými horninami typu granodioritů, dioritů 

nebo syenitů a horniny paleozoického stáří představované především pískovci a slínovci 

svrchní křídy (Shrbený, 1968). Mladý mezideskový vulkanismus započal v období svrchní 

křídy. Ulrych a Pivec (1997) rozdělili projevy vulkanismu do dvou hlavních fází: předriftová 

(79-49 Ma, coţ odpovídá campanu aţ spodnímu eocénu) a riftová (42-18 Ma; svrchní eocén - 

miocén). V první z fází pronikala ultrabazická magmata podél vnějších zlomů SV části 

oherského riftu a podél luţického zlomu (Chlupáč, 2002). Druhé stádium (někdy označované 

jako hlavní vulkanická fáze) je charakterizováno vznikem velkých stratovulkánů s dominantní 

explozivní aktivitou. Hojná byla tvorba pyroklastického materiálu, který byl redeponován ve 

fluviálním a limnickém prostředí, v menší míře pak tefritických láv. Explozivní vulkanismus 

byl v této fázi doprovázen intruzemi bazaltického aţ trachybazaltického a trachytického aţ 

fonolitického sloţení (Ulrych et al., 1998). Chlupáč (2002) přidává ještě další dvě fáze. 

Mladší období riftogeneze spadající do období svrchního miocénu (9-5 Ma), kde se 

vulkanická činnost soustřeďuje do blízkosti mladších poruch (např. krušnohorský a luţický 

zlom) s horninami typu nefelinický bazanit či olivinický nefelinit, a konečně závěrečná fáze 

(pliocén – pleistocén) mající ultrabazický charakter.  
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Na rozmístění jednotlivých typů hornin Českého středohoří je moţné nahlíţet dvěma 

způsoby. V plošném rozmístění jsou kyselejší členy soustředěny v centrální části dané oblasti, 

zatímco bazičtější členy jsou uloţeny v okrajové části riftu nebo i mimo hlavní vulkanická 

centra (Chlupáč, 2002). Ve vertikálním směru lze horniny rozdělit do čtyř základních skupin 

(Cajz et al., 1998 a 1999; Ulrych et al., 1998): 

 Spodní formace je reprezentována bazalty bohatými olivínem a méně olivinickými 

nefelinity, které byly silně ovlivněny vodným prostředím. Svým sloţením odpovídají 

nediferenciovaným produktům svrchního pláště s vysokými obsahy Mg a 

nekompatibilních prvků (Cr, Ni, Co, Sc). Typická je pro ně porfyrická textura 

s mikrovyrostlicemi olivínu a augitu. Jemnozrnná základní hmota obsahuje pyroxeny, Ti-

magnetity, nefelíny a místy i plagioklasy. Spolu s nimi se zde vyskytují mocné polohy 

vulkanoklastik (obr. 1) převáţně hyaloklastického původu a časté jsou i vloţky 

nevulkanických sedimentů jako jsou písky, vápence a organický materiál (uhelné sloje, 

diatomity). Tyto produkty vulkanismu odpovídají první fázi riftového vývoje Českého 

středohoří. Stáří těchto hornin se odhaduje na 36 – 26 Ma.  

 Svrchní formaci představují povrchové výlevy vysoce viskózních láv trachybazaltového 

typu s přechody do tefritů a bazaltických trachyandezitů doprovázené hojným 

pyroklastickým materiálem tvořící tak těleso stratovulkánu. Zdrojové magma bylo 

diferencované a částečně kontaminované korovým materiálem. Gravitačními pohyby byla 

pyroklastika často redeponována do oblastí okolních jezer v okolí vulkánu. Horniny mající 

nevýraznou porfyrickou texturu jsou chudé na obsahy olivínu, obsahují vysoká mnoţství 

Mg a nízká mnoţství nekompatibilních prvků. Hrubě zrnitá základní hmota hornin 

obsahuje vyrostlice pyroxenů, Ti-magnetitů a plagioklasů. Tato formace vykazuje znaky 

hlavní fáze riftové geneze a její stáří je odhadováno na 31 – 25 Ma. 

 Nejsvrchnější formace je tvořena samostatnými lávovými výlevy olivínem bohatých 

bazaltů na pyroklastika svrchní formace. Jejich sloţení odpovídá zdrojovému magmatu 

s nízkou diferenciací a minimální kontaminací korovým materiálem. Typické jsou pro ně 

vysoké obsahy Mg a nekompatibilních prvků.  Stáří této formace se pohybuje okolo 25 

Ma.  

 Skupina pozdně miocénních olivínem bohatých bazanitových intruzí pronikala do 

uhlonosných pánevních sedimentů oherského riftu ve formě loţních a pravých ţil. Tato 

formace se vyznačuje nejprimitivnějším sloţením vulkanických produktů a její stáří bylo 

stanoveno na 13 – 13,5 Ma. 
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Obr. 1 Schematický nákres geologické situace oblasti České Středohoří. Upraveno podle Ulrycha et al. (2002). 1. 

Trachyt./ fonolit. intruze, 2. Trachybazalt. intruze, 3. Svrchní formace, 4. Spodní formace (intruze), 5. Spodní 

formace (vulkanoklastika).  
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3. Krystalová struktura a chemismus pyroxenů a amfibolů 

 

3.1 Pyroxeny    

Pyroxeny patří do skupiny inosilikátů, která se vyznačuje uspořádáním jednotlivých tetraedrů 

do spojitých řetězců (Morimoto, 1989).  Chemické sloţení pyroxenů je vyjádřeno obecným 

vzorcem XYZ2O6, kde X odpovídá strukturní pozici M2, která je koordinována šesti, sedmi, 

nebo osmi kyslíky a můţe obsahovat kationty Na, Ca, Mn
2+

, Fe
2+

, Mg nebo Li; v oktaedrické 

pozici M1, ve vzorci označené jako Y, vystupují obyčejně kationy jako Mn
2+ 

, Fe
2+

, Mg, Fe
3+

, 

Al, Cr a Ti; Z představuje tetraedrickou strukturní polohu obsazovanou tradičně Si a Al nebo 

vzácně Fe
3+

 (Cameron a Papike, 1981;Morimoto, 1989).  

Struktura pyroxenů je tvořena střídajícími se tetraedrickými a oktaedrickými vrstvami 

paralelními k rovině (100) (Cameron a Papike, 1981; Cameron a Papike, 1980; Burnham et 

al., 1967). V kaţdém tetraedrickém řetězci jsou dvěma sousedními tetraedry sdíleny dva tzv. 

můstkové O3 kyslíky, coţ dává vzniknout jednotkám (TO3)
-2

. Dále je T kation koordinován 

jedním O1 (tzv. apikálním) a jedním O2 kyslíkem. Průměrná délka vazby mezi T kationtem a 

kyslíkem se pohybuje v rozmezí 1,618 – 1,644 Å
1
, kde nejkratší meziatomové vzdálenosti 

odpovídají vazbám Si-O2, zatímco nejdelší vazbám mezi Si a O3 kyslíky, a jejich délka je 

závislá především na iontovém poloměru a elektronegativitě netetraedrických kationtů 

v polohách M1 a M2. Vzdálenost sousedních Si se pohybuje mezi 3,01 a 3,13 Å. Oktaedrická 

vrstva je tvořena M1 oktaedry a M2 polyedry. M1 oktaedry jsou navzájem spojeny dvěma 

kyslíky, díky kterým vytvářejí „cik-cak“ řetězec, zatímco M2 polyedry vyplňují vzniklé 

„mezery“ mezi tetraedrickým a oktaedrickým řetězcem (obr. 2). Oktaedry M1 jsou 

nejdůleţitějším stavebním kamenem pyroxenové struktury, a to proto, ţe mají zásadní vliv na 

uspořádání polyedru M2, na procesy substituce a na konečný vzhled tetraedrického řetězce, s 

kterým jsou spojeny. Poloha M1 můţe obsahovat dvojmocné, trojmocné i čtyřmocné kationty 

s iontovým poloměrem pohybujícím se v rozmezí 0,53 aţ 0,83 Å. Na iontovém poloměru 

kationtu obsazujícího M1 pozici jsou také závislé délky vazeb mezi daným kationtem a 

kyslíkem (Cameron a Papike, 1980). Podle Ribbe a Prunier (1977) a Cameron a  Papike 

(1980) se jejich průměrné hodnoty pohybují v rozmezí ~1,9 aţ ~2,2 Å.  

 

1. Ångström (symbol Å) je mezinárodně pouţívanou jednotkou délky, která však nepatří mezi 

jednotky SI. Hodnota jednoho Å je rovna 10
-10

 m. 
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Uspořádání M2 polyedru je závislé především na velikosti centrálního kationtu. Je-li kationt 

v pozici M2velký, je koordinován osmi kyslíky. Polyedry M2 sousedních vrstev jsou 

vzájemně spojeny přes kyslík O3 a spolu s oktaedrickými řetězci pak tvoří souvislou rovinu.  

Jsou-li naproti tomu kationty obsazující polohu M2 malé, vytvářejí s koordinujícími kyslíky 

oktaedrické uspořádání, kde polyedry sousedních vrstev nesdílí ţádný kyslík. Oktaedrické 

řetězce a polyedry pak nevytvářejí souvislou rovinu, ale jsou odděleny mezerou. Sousední 

vrstvy jsou tak vzájemně spojeny pouze tetraedrickým řetězcem. Typická hodnota iontového 

poloměru kationtů, které jsou umístěny v M2 pozici, se pohybuje v rozmezí ~0,72 aţ ~1,16 Å. 

Jak bylo uvedeno výše, je jeden M2 kationt ve struktuře pyroxenu koordinován, 6-, 7- nebo 8-

mi kyslíky. Ve všech typech pyroxenových struktur to jsou dva O2 a dva apikální O1 kyslíky. 

Mnoţství můstkových kyslíků O3 se mění (2 aţ 4) v závislosti na uspořádání tetraedrických 

řetězců leţících nad a pod M2 pozicí ve směru osy c (Cameron a Papike, 1980).     

   

 

Obr. 2 Schematický nákres C2/c struktury pyroxenů. Vysvětlivky k obrázku uvedeny v předešlém textu. 

Upraveno podle Cameron a Papike (1980).                               

 

Rozlišujeme čtyři základní strukturní typy pyroxenů lišící se prostorovou grupou C2/c, P21/c, 

Pbca a Pbcn, která odráţí rozdílný způsob uspořádání oktaedrické a tetraedrické vrstvy     
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 (Cameron a Papike, 1981). Studované vzorky spadají do skupiny klinopyroxenů s 

prostorovou grupu C2/c, proto bude dále popsána pouze topologie tohoto konkrétního 

strukturního uspořádání. Podle Cameron a Papike (1980; 1981) vykazují všechny tetraedrické 

řetězce těchto pyroxenů tzv. „O-rotaci“, kde bazální trojúhelníková plocha tetraedru má 

opačnou rotaci od bazální trojúhelníkové plochy sousedního oktaedru, tzn., která je s ním 

spojena apikálním O1 kyslíkem (obr. 3a). Na rozdíl od ostatních typů pyroxenových struktur 

má C2/c trojúhelníkové plochy sousedních oktaedrů a tetraedrů, které jsou spolu spojené přes 

O2 kyslík, stejně orientované (tzv. „P-rotace“) (obr. 3b). Díky tomuto uspořádání a také díky 

Ca kationu, který v těchto minerálech vstupuje do pozice M2, mají tyto pyroxeny největší M2 

polyedr, který je koordinován osmi kyslíky (dva O2, dva apikální a čtyři můstkové O3), a 

proto představuje nejstabilnější strukturní uspořádání (Cameron a Papike, 1981).  

 

 

a)        b) 

Obr. 3 a) Schéma „O-rotace“ tetraedrického řetězce pro ideální C2/c pyroxenovou strukturu. b) Konfigurace 

tetraedrického řetězce kolem M2 pozice pro ideální C2/c pyroxenovou strukturu. Upraveno podle Cameron a 

Papike (1980). 
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3.2 Amfiboly     

Amfiboly jsou také řazeny do skupiny inosilikátů, jejich tetraedry jsou však seskupeny do 

dvojitých spojitých řetězců (Burns, 1993; Hawthorne, 1983; Hawthorne a Oberti, 2007b ). 

Chemické sloţení amfibolů je vyjádřeno obecným vzorcem A0-1B2
VI

C5
IV

T8O22(OH, F, Cl)2, 

kde A = □, Na, K, Ca; B = Li, Na, Mg, Fe
2+

, Mn
2+

, Ca; C = Li, Mg, Fe
2+

, Mn
2+

, Zn, Co, Ni, 

Al, Fe
3+

, Cr
3+

, Mn
3+

, V
3+

, Ti
4+

, Zr; T = Si, Al (Hawthorne, 1983; Hawthorne a Oberti, 2006; 

Hawthorne a Oberti, 2007a; Leake et al., 1997). Strukturně jsou ale amfiboly mnohem 

sloţitější a kationty uváděné v polohách B a C obecného vzorce ve skutečnosti obsazují 

celkově 4 strukturně neekvivalentní pozice. Obsazení strukturních poloh A a T chemickými 

speciemi je v souladu se schématem uvedeným pro obecný vzorec výše. Strukturní pozice M4 

odpovídá pozici B obecného vzorce. Pro C kationty není umístění ve struktuře jednoznačné, 

protoţe mohou obsazovat tři různé strukturní pozice označované jako M1, M2 a M3. 

Strukturní poloha M2 přitom představuje z pohledu chemického sloţení nejvariabilnější 

polohu, kde se lze setkat téměř se všemi výše uvedenými C kationty obecného vzorce, 

převáţně však Mg, Fe
2+

, Al, Fe
3+

 a Ti
4+

. Hliník můţe být u Mg-bohatých Ca-amfibolů 

rozdělen mezi pozice M2 a M3. Lithium je obvykle doprovázeno Fe
3+

 v pozici M2, ale můţe 

být i dominantním kationtem v pozici M3. Do amfibolů splňujících podmínku (OH, F, Cl) ≥ 1 

atomů na vzorcovou jednotku nikdy nevstupují do pozice M1 a M3 trojmocné kationty 

(Hawthorne a Oberti, 2006; Hawthorne a Oberti, 2007a).  

Protoţe studované vzorky amfibolů spadají do prostorové grupy C2/m, která je mezi amfiboly 

nejběţnější, bude dále uveden pouze konkrétní popis této struktury. Jsou zde přítomny dva 

apikální kyslíkové atomy označované jako O1 a O2, jeden bazální kyslík O4, který spojuje 

tetraedrické řetězce s oktaedrickou vrstvou, tři můstkové kyslíky O5, O6 a O7 a poloha 

označovaná jako O3, která je vázána ke třem oktaedricky koordinovaným kationtům. Poloha 

O3 je obsazována anionty jako OH, F nebo Cl. Kyslíky O5 a O6 spojují navzájem jednotlivé 

tetraedry v tetraedrických řetězcích, zatímco kyslíky O7 spojují dva pyroxenům podobné 

řetězce do jednoho dvojitého (Hawthorne, 2007b), který je charakteristický právě pro skupinu 

amfibolů, jak bylo uvedeno v předešlém odstavci. Tetraedrické kationty mohou být 

koordinovány buď třemi můstkovými a jedním apikálním aniontem v případě pozice T1, nebo 

dvěma můstkovými, jedním bazálním a jedním apikálním aniontem, a to jde-li o kationt v 

pozici T2. Typická délka vazby mezi T kationtem a kyslíkem se pohybuje v rozmezí ~1,61 aţ 

~1,67 Å. U jednotlivých řetězců dochází k pravidelnému střídání tetraedrů T1 a T2 a to ve 

směru paralelním s osou c. Spojení dvou řetězců přes kyslík O7 je typu T1 – T1. Tetraedry tak 
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vytváří strukturu podobnou hexagonálně uspořádanému prstenci. Uprostřed těchto prstenců se 

nachází A kation (obr. 4), který je obklopen dvanácti můstkovými anionty.  Obsazení pozice 

A však není nezbytně nutné. Časté jsou v této strukturní pozici i vakance, a to v závislosti na 

chemickém sloţení daného amfibolu. Hodnota vazebné vzdálenosti mezi A kationtem a 

anionty je udávána v rozsahu 2,87 aţ 2,97 Å (Hawthorne, 1983; Hawthorne a Oberti, 2007b).  

V oktaedrických vrstvách se vyskytují tři typově rozdílné kationtové pozice (obr. 4). Pozice 

M1 je koordinována dvěma O1, dvěma O2 kyslíkovými atomy a dvěma O3 anionty. Pozice 

M3 je koordinována čtyřmi kyslíkovými atomy O1 a dvěma anionty O3, zatímco pozice M2 

je obklopena výhradně šesti atomy kyslíku (dva O1, dva O2 a dva O4) (Burns, 1993; 

Hawthorne a Oberti, 2007b). Průměrná hodnota iontového poloměru kationtů v těchto 

pozicích se pohybuje v rozmezí ~0,535 aţ ~0,83 Å. Na iontovém poloměru kationtu a typu 

aniontu v O3 pozici také závisí průměrná hodnota vazebné délky mezi kationtem v M(1,2,3) 

pozici a koordinujcími kyslíky, která je v rozmezí ~2,04 aţ ~2,12 Å (Hawthorne a Oberti, 

2007b). Uspořádání jednotlivých oktaedrů v oktaedrických vrstvách vykazuje určitou 

pravidelnost. Sekvence spojených M2-M3-M2 oktaedrů se střídají se sekvencemi M1-M1 a to 

ve směru osy c (Hawthorne, 1983). V „mezeře“ vzniklé na styku tetraedrické a oktaedrické 

vrstvy je umístěn kationt M4 (obr. 4), který je většinou koordinován osmi kyslíky (dva O2, 

dva O4, dva O5 a dva O6), ne všechny však mají nezbytně vazbu k centrálnímu kationtu tzn., 

ţe jeho skutečná koordinace můţe být variabilní v závislosti na velikosti kationtu, který danou 

pozici obsazuje. Průměrná hodnota mezi M4 a kyslíkem je udávána v rozsahu 2,45 aţ 2,62 Å 

(Hawthorne, 1983; Hawthorne a Oberti, 2007b).  
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Obr. 4 Schematické znázornění C2/m amfibolové struktury. Tetraedry -  T(1) ţlutá, T(2) světle zelená, oktaedry - 

M(1) fialová, M(2) modrá, M(3) červená, pozice - M(4) modré kolečko, A růţové kolečko. Upraveno podle 

Hawthorn (2006). 

 

Stejně jako pyroxeny i amfiboly jsou členěny na základě vzájemného uspořádání 

tetraedrických a oktaedrických vrstev. Jsou známy dva způsoby tohoto uspořádání: „O-

rotace“ představuje konfiguraci trojúhelníkových ploch tetraedrů a trojúhelníkových ploch 

oktaedrů v opačné orientaci, zatímco u „S-rotace“ jsou tyto plochy orientovány ve stejném 

smyslu. U studovaných amfibolů s prostorovou grupou C2/m jsou tetraedry a oktaedry pod 

nimi paralelně k rovině (100) spojené přes apikální kyslík v uspořádání „O-rotace“. Podobně i 

spojení sousedních tetraedrů a oktaedrů přes bazální O4 kyslík vykazuje „O-rotaci“ 

(Hawthorne, 1983).  
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4. Popis studovaných materiálů 

 

K výzkumu bylo pouţito 15 vzorků dobře omezených krystalů pyroxenů a amfibolů.  Ty byly 

zality orientovaně do nábrusů. Dále bylo zkoumáno 10 leštěných výbrusů hornin obsahujících 

vyrostlice studovaných minerálů. Seznam všech vzorků je uveden v tab. 1.  

Tab. 1 Seznam studovaných vzorků (dr. frag. = drobné fragmenty, kr. = krystaly) 

typ 

vzorku 

označení 

vzorku 

studovaný 

minerál 
lokalita 

velikost vzorku 
(mm) 

doplňující 

poznámky 

nábrusy pxy_1 pyroxen Dolní Zálezly 3 - 5 2 krystaly 

 pxy_2 pyroxen Lukov  12  

 pxy_3 pyroxen Jedlka  4   

 pxy_4 pyroxen Paškapole 16 - 19 2 krystaly 

 pxy_5 pyroxen Kostomlaty 5 - 6 2 krystaly 

 pxy_6 pyroxen Dobkovičky  11  

 pxy_7 pyroxen Ţim 18 - 20  

 pxy_8 pxy, amf Proboštov dr. frag. 3 krystaly 

 pxy_9 pyroxen 

Doupovské 

hory 
fragmenty 2 - 8 

2 krystaly 

 pxy_10 pyroxen Velemín dr. frag. , kr. 15 3 krystaly 

 amf_11 amfibol Lukov  11 - 18 2 krystaly 

 amf_12 amfibol Dolní Zálezly 5 - 6 2 krystaly 

 pxy_13 pyroxen Průčelská rokle dr. frag., kr. aţ 10 2 krystaly 

 pxy_14 pyroxen Dolní Zálezly 3 - 5 2 krystaly 

 pxy_15 pyroxen Stříbrník dr. frag., kr. aţ 10 2 krystaly 

výbrusy S-2 pyroxen Roztoky viz. text  

 S-4 pxy, amf Svadov viz. text  

 S-5 pyroxen Zubrnice viz. text  

 S-16 pyroxen Býčkovice viz. text  

 S-17 pyroxen Býčkovice viz. text  

 S-18 pxy, amf Svadov viz. text  

 S-22 pyroxen Malé Březno viz. text  

 S-23 pyroxen Malé Březno viz. text  

 S-24 pxy, amf Malé Březno viz. text  

  S-25 pxy, amf Malé Březno viz. text  

 

Vzorky pxy_1 - 15 byly poskytnuty panem Miroslavem Radoněm z Regionálního muzea 

v Teplicích. Horninové vzorky S-x byly získány vedoucím práce v rámci řešení projektu 

GAAV.  
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Vzorky pxy_1, pxy_14 a amf_12 pochází z vulkanoklastik (přesněji čedičových tufů) leţících 

v nadloţí santonských pískovců v opuštěné pískovně SZ nad obcí Dolní Zálezly.  

Výchozy hnědošedých středně zrnitých vulkanoklastik jsou odkryty na několika místech 

v zářezech úzkých roklí u lesní cesty nad obcí Lukov u Milešova. Z této oblasti byl odebrán 

jeden velký krystal pyroxenu (pxy_2) a drobné dobře omezené krystalky amfibolů (amf_11).  

 Krystaly pyroxenů (pxy_3) vyvětralé z vulkanogenních sedimentů, které vznikly přemístěním 

tefritových tufů, jsou nacházeny ve skalní stěně vrchu Eichberg s kótou 474 m.n.m. SSZ nad 

obcí Jedlka v blízkosti Benešova nad Ploučnicí.  

Těleso silně alterované bazaltoidní lávy (přesněji leucitického bazanitu) obsahující velké 

dobře omezené krystaly pyroxenů (vz. pxy_4) se nachází v zářezu státní silnice E55 v úseku 

Velemín-Bořislav (přibliţně 1,8 km JV od obce Bořislav) v nadmořské výšce 430 aţ 440 m.  

Vzorek pxy_5 byl odebrán ve výchozu vulkanoklastik (přesněji čedičových tufů) v zářezu 

lesní cesty asi 450 m VJV od zříceniny hradu Sukoslav.  

V kamenolomu Dobkovičky u Lovosic (obr. 5) je v zářezu lomové silnice v horní části 

kamenolomu situován výchoz hyaloklastitové brekcie. Z této lokality pochází vzorek pxy_6.  

 

 

Obr. 5  Kamenolom Dobkovičky (upraveno podle http://kamenzbraslav.cz/cs/tezba-kamene/kamenolom-

dobkovicky) 
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Pxy_7 byl odebrán v zářezu staré polní cesty zhruba 800 m VJV od obce Ţim, kde se 

vyskytují silně alterované brekciovité čedičové horniny.  

Vrch Holý kluk s nadmořskou výškou 375 m leţí zhruba 0,5 km SV od obce Proboštov a JJV 

od Velkého Března. Drobné fragmenty krystalů pyroxenů ( vz. pxy_8) byly vybrány z tufitů 

leţících v podloţí sodalitického trachytu v zářezu potoka na JZ úpatí tohoto vrchu.  

Krystaly studovaného materiálu pxy_9 byly izolovány z vulkanoklastik v bývalém 

kamenolomu Vrbička. V dnešní době je bohuţel na místě bývalého kamenolomu provozována 

skládka odpadů.  

Špatně omezené krystaly pxy_10 pochází z okrajové silně zvětralé části intruze olivinické 

čedičové horniny uloţené v cenomanských kvádrových pískovcích. Oblast sběru leţí 

východně od obce Velemín, v zářezu ţelezniční tratě Lovosice-Teplice, SV nad budovou 

bývalého Horákova mlýna.  

Průčelská rokle u Brné nad Labem (SZ od obce Němčí) je známá výskytem čedičových tufů. 

Z těchto hornin byly odebrány vzorky pyroxenů (pxy_13) u lesní cesty ve východní části 

rokle.  

Na západní straně spodního patra kamenolomu Měrunice (obr. 6) (vrch Stříbrník) byly 

izolovány pyroxeny pxy_15. V této části lomu se v olivinickém nefelinitu nachází strmá ţíla 

mladší intruze čedičové horniny o mocnosti přibliţně 50 cm.     

 

 

Obr. 6 Kamenolom Měrunice (upraveno podle http://foto.mapy.cz/58088-Kamenolom-Merunice). 
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Hlavní vulkanické centrum v oblasti České středohoří je situováno v blízkosti obce Roztoky 

na kříţení Oherského riftu JZ-SV směru a labské tektono-vulkanické zóny SZ-JV směru. 

Podle Kopeckého (1978) je tato struktura definována jako kaldera, která vznikla jako lokální 

výzdvih karbonatitové intruze. Na okraji této kaldery je umístěno těleso monzodioritů z nichţ 

byl získán vzorek S2. Struktura horniny je hypidiomorfně zrnitá s vyrostlicemi klinopyroxenů 

(o velikosti 0,8 aţ 1,8 mm) a tmavých slíd (biotit, popř. flogopit) v základní středně zrnité 

hmotě tvořené plagioklasy (obr. 7). Z akcesorických minerálu jsou přítomny apatit a zirkon. 

 

 

Obr. 7 Mikrofotografie vzorku S-2, pozorováno s jedním nikolem. Identifikované minerály zahrnují apatit (ap), 

biotit (bio), pyroxen (pxy), zirkon (zrk) a plagioklas (plg).  

 

 Materiál S-4 byl odebrán ve střední části kamenolomu na vrchu Hradiště u obce Svádov ze 

sodalitického syenitu. Strukturu horniny lze popsat jako hypidiomorfní se střednězrnnou 

ţivcovou základní hmotou. Vyrostlice klinopyroxenů (většinou sloupcovité) a klinoamfibolů 

dosahují velikosti aţ 1 mm, běţnější je pro ně však rozmezí 0,4 aţ 0,8 mm. Některá zrna 

vykazují zonálnost (obr. 8). Tmavé slídy mohou být ve výbruse pozorovány buď jako 

samostatná zrna nebo jako drobné inkluze ve vyrostlicích pyroxenů a amfibolů společně 

s apatity. 
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Ve starém lomu v blízkosti obce Zubrnice se vyskytuje těleso sodalitických syenitů. Vzorek 

S-5 pocházející z tohoto tělesa je sloţen z jemnozrnné ţivcové hmoty, v níţ jsou vyrostlice 

plagioklasů, pyroxenů (o velikosti 0,3 aţ 0,8 mm), amfibolů a méně biotitu. Poměrně častá 

jsou drobná zrnka titanitu a v menší míře i sodalitu.  

 

a)     

 

b)

0,2 mm

pxy

amf

 

      c) 

Obr. 8 Ukázka zonálních pyroxenů a amfibolu vzorku S-4. a) Fotografie z elektronového mikroanalyzátoru ve 

zpětně odraţených elektronech b); b) a c) mikrofotografie pořízené polarizačním mikroskopem, pozorováno s 

jedním nikolem. 

Na vrcholu Kříţového vrchu u Býčkovic byly odebrány vzorky jemnozrnného sodalitického 

essexitu S-16 a S-17. Afanatická základní hmota horniny je tvořena převáţně plagioklasy. Ve 
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velké míře jsou zastoupena zrna silně alterovaných tmavých slíd. Drobounké vyrostlice 

pyroxenů se vyskytují jen velmi zřídka.  

Hrubozrnné sodalitické syenity se nachází u obce Svádov v horní části kamenolomu leţícího 

na vrchu Hradiště.  V ţivcové matrix se vyskytují 0,5 aţ 1 mm velké dobře omezené 

vyrostlice pyroxenů a amfibolů (vz. S-18). Hojná jsou zrna tmavých slíd a titanitů.  

Vzorky S-22, 23, 24 a 25 byly odebrány v oblasti vrchu Lícha u Malého Března (S-22 – niţší 

střední část kopce, středně zrnitý essexit; S-23 – vyšší střední část kopce, jemně zrnitý essexit; 

S-24 – na vrcholu, porfyrický essexit  a S-25 – na úpatí, středně zrnitý essexit). U vzorku S-22 

jsou patrné vyrostlice plagioklasů a pyroxenů o značně variabilní velikosti (pohybuje se 

v rozmezí 0,5 aţ 3mm). Tmavé slídy jsou přítomny ve velmi malém mnoţství. Některá zrna 

pyroxenů vykazují slabou zonálnost. Vzorek S-23 na rozdíl od předešlého neobsahuje biotit. 

Vyrostlice klinopyroxenů o velikosti zhruba 0,6 mm nejsou zonální. Patrná je přítomnost 

akcesorického rutilu a apatitu. Struktura vzorku S-24 je porfyrická s idiomorfními 

vyrostlicemi většinou výrazně zonálních klinopyroxenů (obr. 9) v základní středně zrnité 

hmotě tvořené plagioklasy. Velikost zrn pyroxenů se pohybuje mezi 1 a 8 mm a jsou v nich 

patrné uzavřeniny biotitu, opakních minerálů či apatitu. Vyrostlice amfibolů a tmavé slídy se 

vyskytují jen zřídka. Opakní minerály, apatit a zirkon se také vyskytují jako drobná zrnka 

v základní hmotě. V afanatické matrix vzorku S-25 se vyskytují idiomorfní vyrostlice 

zonálních klinopyroxenů (velikost zrn 0,1 aţ 5 mm) a amfibolů a hypidiomorfními krystaly 

plagioklasů a biotitů. Z akcesorií je zastoupen především zirkon. 

  

Obr. 9 Mikrofotografie zonálních pyroxenů vzorku S-24. Pozorováno s jedním nikolem.  
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5. Metodika 

5.1 Elektronová mikroanalýza (EPMA) 

 Obsahy hlavních prvků ve studovaných pyroxenech a amfibolech byly stanoveny pomocí 

vlnově disperzního elektronového mikroanalyzátoru CAMECA SX-100 v Geologickém 

ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i, v Praze. Analyzovány byly dvě sady vzorků. 

První sada (vz. č. 1-15) zahrnovala leštěné nábrusy jednotlivých zrn pyroxenů a amfibolů 

s dokonalým nebo dobrým krystalovým omezením. Zrna byla v nábrusech umístěna tak, aby 

plocha řezu byla rovnoběţná s krystalovými plochami (010) resp. (001) (obr. 10). Druhá sada 

představovala leštěné výbrusy hornin (vz. S_2-5, S_16-18, S_22-25). Tyto výbrusy byly 

připraveny specificky pro následující měření obsahů vedlejších a stopových prvků pomocí 

LA-ICP-MS a tak jejich tloušťka dosahovala 100 µm.    

 

 

Obr. 10 Leštěný nábrus vzorku pxy_4. Průměr nábrusu 2,5 cm. Foto pořízeno binokulární lupou Olympus SZX.    

    

Vlastní měření byla realizována za budícího napětí 15 keV a s proudem svazku 10 nA.  

Průměr svazku byl 2 µm. Pro kvantifikaci obsahu prvků byly pouţity spektrální čáry Kα.  

K vizualizaci heterogenity studovaných vzorků bylo vyuţito zobrazování pomocí zpětně 

odraţených elektronů (BSE). Standardy, krystaly a detekční limity jsou uvedeny v tab. 2.  
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Tab. 2 Měřené prvky, standardy, detekční krystaly a jejich detekční limity. 

 

5.2 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (LA-ICP-MS) 

K analýze byla pouţita část nábrusů a leštěných výbrusů (obr. 11) charakterizovaných pomocí 

EPMA. Měření obsahů vedlejších a stopových prvků bylo provedeno na přístroji ICP-MS VG 

X Serie II Thermo Scientific propojeného s laserovou sondou NewWave UP 213 v 

laboratořích plazmové spektrometrie na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity za 

následujících podmínek: průměr svazku - 100 µm; intenzita - 0,5 mJ; délka rastru - 500 µm; 

rychlost skenování 10 s. Jako standard byl pouţit NIST 612 (Pearce et al., 1997). Pro interní 

kalibraci byl pouţit pro pyroxeny Ca a pro amfiboly Si, jejichţ hodnoty byly naměřeny 

elektronovou mikroanalýzou. 

 

 

 

Obr. 11 Detaily kráterů vzniklých laserovou ablací v zrnech pyroxenů. Polarizační mikroskop Olympus BX-51. 

Snímky pořízeny v lineárně polarizovaném světle (10 × zvětšeno, detaily zvětšeny 20 ×). 
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5.3 Rentgenová difrakční prášková analýza 

Vzorky (č. pxy_1-15 a S2, S4) byly po předchozím jemném rozetření v achátové misce 

naneseny v etanolové suspenzi na Si bezdifrakční nosiče. Měření proběhla na vertikálním θ/θ 

difraktometru PANALYTICAL X´Pert Pro v laboratoři rtg. difrakce (ÚGMNZ PřF UK). 

Snímkování proběhlo v symetrickém Bragg-Brentanově uspořádání. Byla pouţita Cu 

rentgenka s čárovým ohniskem a pozičně citlivý detektor X´Celerator. K monochromatizaci 

záření byl pouţit sekundární grafitový monochromátor. Vzorek byl v průběhu měření rotován 

pro zlepšení statistiky měřených dat. Krok měření činil 0,02° 2θ, virtuální čas měření 300 

s/krok. Vzorky byly snímány v úhlovém rozmezí 5-150° 2θ. Celkový čas měření byl 6 hodin 

44 minut.  

Kvalitativní fázová analýza byla provedena pomocí programu Bede ZDS verze 4.17 (Ondruš, 

1997) a databáze ICDD PDF-2. Zpřesnění mříţkových parametrů resp. strukturních dat 

z difraktogramů LeBailovou resp. Rietveldovou metodou bylo uskutečněno programem 

FullProf (v grafickém rozhraní WinPLOTR) (Rodriguez-Carvajal, 2001; Roisnel a Rodriguez-

Carvajal, 2001). 

 

5.4 Monokrystalová rentgenová difrakční analýza 

Pyroxeny (pxy_1 a pxy_13) resp. amfiboly (amf_11 a S-2) byly snímkovány na čtyřkruhovém 

difraktometru Nonius KappaCCD za pouţití grafitovým monochromátorem 

monochromatizovaného MoK záření (vlnová délka 0,71073 Å) v Laboratoři molekulových 

struktur Katedry anorganické chemie PřF UK. Podmínky měření jsou uvedeny v tab. 9 

v kapitole 6.4.  

 

6. Výsledky 

6.1 Chemická analýza 

Chemického sloţení studovaných pyroxenů a amfibolů získané pomocí mikroanalyzátoru 

CAMECA SX-100 je uvedeno v tab. 3 a v příloze I. Výpočet empirických vzorců 

z analytických dat, rozpočet FeOT na dvoj- a trojmocné Fe a následná klasifikace 

analyzovaných fází se řídily postupy uvedenými pro pyroxeny Morimotem (1989) a pro 
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amfiboly Leakem et al. (1997).  U některých analýz pyroxenů však trojmocné Fe dosahovalo 

záporných hodnot. Jak uvádí Cawthorn a Collerson (1974), tento jev můţe být způsoben tím, 

ţe přepočet FeOT na dvoj- a trojmocné Fe počítá s nominální sumou kationtů ve vzorci 

rovnou 4. Z tohoto důvodu je moţné, ţe některé rozpočty FeOT nemusí nezbytně odpovídat 

realitě. Vypočtené negativní obsahy trojmocného ţeleza nebyly zahrnuty do klasifikace.  

Vzorky amfibolů byly testovány na obsah F a Cl. Oba tyto prvky však byly pod detekčním 

limitem a nepodařilo se je ve vzorcích prokázat.  

Tab. 3 Chemické sloţení a klasifikace studovaných minerálů.  
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Všechny studované pyroxeny spadají v Q-J diagramu do pole „Quad“ (obr. 12), které 

odpovídá skupině Ca-Mg-Fe pyroxenů. Písmeno Q reprezentuje součet Ca, Mg a Fe2+ a 

písmeno J představuje celkové mnoţství Na a R3+ kationtů; do diagramu je vyneseno jako 

2×Na. Quad (= quadrilateral ) pyroxeny jsou dále klasifikovány na základě obsahů koncových 

členů enstatitu Mg2Si2O6 – ferosilitu Fe2Si2O6 – wollastonitu Ca2Si2O6. Některé vzorky 

obsahovaly více neţ 50 % Wo komponenty a spadaly tak mimo oblast klasifikačního 

diagramu (obr. 13a). Tento jev je způsoben tím, ţe Morimotova klasifikace nezahrnuje do 

výpočtů pro Quad pyroxeny některé běţné substituce. Z tohoto důvodu bylo ke klasifikaci 

nezávisle pouţito schématu podle Cawthorna et al. (1974), kdy kationty byly alokovány do 

koncových členů v pořadí jadeit, akmit, Ca-feritschermakitová sloţka, Ca-Ti-tschermakitová 

sloţka, Ca-tschermakitová sloţka, wollastonit, enstatit, ferosilit. Poslední tři členy byly 
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následně rozpočítány na 100 % a vyneseny do grafu En-Fs-Wo (obr. 13b). Přepočet na 

koncové členy pro všechny vzorky je rovněţ uveden v tab. 3 a v příloze I.  

  

Obr. 12 Q-J klasifikační diagramy (Morimoto, 1989) analyzovaných pyroxenů. Levý diagram představuje 

analýzy vzorků z nábrusů, pravý z výbrusů.  

 

a)   
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b)  

Obr. 13 Klasifikační diagram En-Fs-Wo pro vzorky z nábrusů. Porovnání výsledků klasifikace podle Morimota 

(1989)  (a) a po aplikaci procedury podle Cawthorna et al. (1976) s následným přepočtem na 100 % (b). 

 

Obr. 14 Klasifikační diagram En-Fs-Wo pro vzorky z výbrusů. Klasifikace je zaloţena na postupu podle 

Morimota (1989).    

Z diagramu En-Fs-Wo (obr. 14) je zřejmé, ţe pyroxeny ve výbrusech jsou diopsidového 

sloţení aţ na vzorky S-25_1 5 a S-24_5 81, které mají podle klasifikace sloţení augitu. U 
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vzorků z nábrusů je situace poněkud sloţitější, proto je výsledná klasifikace těchto vzorků 

konkretizována v tab. 2b-c. 

Amfiboly se podle chemického sloţení obecně dělí do čtyř základních skupin v závislosti na 

typu kationtu v  pozici B obecného vzorce. Studované amfiboly spadají do skupiny Ca-

amfibolů s hodnotami (Ca+Na) ≥ 1 a Na < 0,5 a.p.f.u. Pojmenování amfibolů potom vychází 

z projekce vybraných parametrů do klasifikačního diagramu (obr. 15).  

Všechny vzorky amfibolů spadají do pole kaersutitu popř. pargasitu (pro jednotlivé vzorky 

konkretizováno v tab. 3 a v příloze I) v závislosti na mnoţství Ti v poloze C obecného vzorce.  

 

b)  

Obr. 15 Klasifikační diagram amfibolů podle Leaka et al. (1997). Na horním diagramu znázorněny amfiboly s Ti 

< 0,5 (a.p.f.u.) a na dolním s Ti > 0,5 (a.p.f.u.).  
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Chemismu pyroxenů se během krystalizace měnil, coţ se odráţí ve změnách zastoupení 

jednotlivých prvků v různých zónách studovaných jedinců. Zonalita byla pozorována u 

vzorků: pxy_1a,b; pxy_2; pxy_10a; pxy_13a,b; pxy_15a,b; S-4; S-5; S-24 a S-25. Grafy 

popisující zonalitu u jednotlivých vzorků spolu s odpovídajícími fotografiemi v BSE jsou 

uvedeny na obr. 16 a v příloze II.  

a)  
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b)  

 

 

Obr. 16 Liniové skeny ukazující změny chemismu pro zrna zobrazená pomocí elektronového mikroanalyzátoru 

ve zpětně odraţených elektronech: a) pxy_1b; b) S-5 1, v grafu č. 1 -  1 řada (body 38-44 na obrázku), č. 2 - 2 

řada (body 38-51). Osy x grafů popisují vzdálenost analyzovaných bodů od okraje zrna (µm). 
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   6.2 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) 

Výsledné hodnoty chemického sloţení studovaných pyroxenů a amfibolů získané pomocí 

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem jsou uvedeny v tab. 4 a v příloze 

III.  

Tab. 4 Obsahy vedlejších a stopových prvků (ppm) ve studovaných vzorcích měřené LA-ICP-MS. 
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Z grafů na obr. 17 je zřejmý podobný trend v nabohacení o vzácné zeminy vůči C-1 

chondritům mezi pyroxeny a amfiboly v nábrusech a mezi vyrostlicemi z výbrusů. Je patrné, 

ţe vzorky z výbrusů jsou bohatší na REE na rozdíl od krystalů z nábrusů a také vykazují silné 

nabohacení o lehké vzácné zeminy vůči HREE. U některých vzorků lze pozorovat slabou 

negativní anomálii Eu, která je výrazněji viditelná jen u pyroxenů z výbrusu S-2. 
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a)  

 

b)  

 

Obr. 17 Obsahy REE prvků v a) pyroxenech a b) amfibolech, normalizované na C1 chondrity. Obsahy REE v C1 

chondritech podle McDonougha a Suna (1995). 
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Normalizujeme-li hodnoty REE hodnotami primitivního pláště (obr. 18), získáme téměř 

totoţný trend jako v grafu 3.2.2-1. Vzorky 10 a,c mají poměrně nízký obsah Tm, Yb a Lu (Yb 

- 0,76 aţ 0,78, Lu - 0,62 aţ 0,68) vůči primitivnímu plášti a ostatním vzorkům. U ostatních 

stopových prvků je situace poněkud sloţitější.  Výrazné negativní anomálie jsou zřetelné u Ba 

a Rb, méně výrazné pak u Y a Ta vzorků 1a,b, 2, 10a a 15, S-22 a S-25. S tím kontrastují 

zvýšené obsahy Ba u amfibolů z nábrusů. Naopak zřetelné navýšení obsahů vůči primitivnímu 

plášti u těchto vzorků nabývá Hf, méně pak Zr a Sr. Převáţně opačné tendence mají pak 

vzorky S-4 a S-18.  

 

ai)  

 

 

v
zo

re
k

/p
ri

m
. 

p
lá

šť
 



 33 

bi)  
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bii)  

 

Obr. 18 Obsahy vybraných REE a vybraných vedlejších prvků ve sledovaných vzorcích ai)-

aii) pyroxenů a bi)-bii)amfibolů normalizované hodnotami primitivního pláště podle 

McDonougha a Suna (1995). 

 

6.3 Rentgenová difrakční prášková analýza 

Fázové sloţení vzorků je znázorněno na obr. 19, kde jsou pro jednoduchost uvedeny jen 

vybrané typové vzorky s obsahem pyroxenů a amfibolů.   

Jak je patrné z obr. 19a vzorky pxy_1 a pxy_9 obsahují výhradně diopsid bez dalších příměsí. 

Stejné fázové sloţení vykazují rovněţ vzorky pxy_2, pxy_3, pxy_14 a pxy_15. Ve vzorcích 

pxy_4, pxy_5, pxy_7, pxy_10 a pxy_13 je kromě dominantního diopsidu přítomen flogopit 

(obr. 19b). Vzorek pxy_6 obsahuje vyjma diopsidu příměs antofylitu. 
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a)  

b)  
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c)  

 

d)  

Obr. 19 a-d  Výřezy difrakčních záznamů vybraných vzorků s popisy jejich fázového sloţení, kde Di - diopsid, 

Fl - flogopit, Aug - augit, Prg - pargasit, Krs - kaersutit, Fprg - ferropargasit.    
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Z obrázku 19c vyplývá, ţe vzorky amfibolů z nábrusů mají všechny podobné fázové sloţení. 

Vzorky amf_8, amf_11 a amf_12 představují směs dominantního pargasitu s kaersutitem, 

přičemţ nejvýznamněji je pargasit zastoupen u vzorku amf_8. O mnoho rozmanitější fázové 

sloţení vykazují vzorky amfibolů z hornin pouţitých pro přípravu výbrusů S-2 a S-4 (obr. 

19d). Ve vzorku S-2 převládá ferropargasit, a v podřízeném mnoţství jsou přítomny flogopit a 

augit. U vzorku S-4 také dominuje ferropargasit, který jako příměs obsahuje pyroxen 

diopsidového sloţení a flogopit.      

Naměřená data byla dále upřesňována pomocí Le-Bailovy metody, kdy je zanedbáván 

strukturní model (tj. nepřihlíţí se ke struktuře daného minerálu), a Rietveldovy metody, kdy je 

strukturní model brán v úvahu.  

Před začátkem upřesňování pomocí výše uvedených metod byl pomocí programu Bede  ZDS 

4.17 připraven soubor obsahující data popisující průběh pozadí v daném difrakčním záznamu. 

Tím byly eliminovány případné potíţe s analytickým upřesňováním průběhu pozadí během 

zpřesňování. 

Pomocí LeBailovy metody byly získány mříţkové parametry a objem základní buňky (viz. 

tab. 5). Tvar naměřených píků byl zpřesněn pomocí profilové pseudo-Voigtovy funkce, která 

umoţnila poměrně dobře popsat naměřené intenzity (obr. 20). U vzorků obsahujících více 

minerálních fází, byly tyto fáze zahrnuty do výpočtů.  

 

Tab. 5 Výsledné hodnoty mříţkových parametrů získané LeBailovou metodou a odpovídající parametry shody 

pro jednotlivá zpřesnění. 
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Rietveldovou metodou byly mimo základních metrických parametrů (tab. 6) extrahovaných 

LeBailovou metodou navíc získány polohy atomů v základní buňce studovaného materiálu 

(viz. tab. 7 a příloha IV) a vazebné délky (tab. 8). Tvar naměřených píků byl upřesňován 

pomocí Lorentzovy nebo pseudo-Voigtovy profilové funkce. Přednostní orientace vzorků 

byla upravována pomocí March-Dollasovy multiaxialní korekční funkce. Obsazovací faktory 

pro jednotlivé polohy atomů nebyly upřesňovány a jejich hodnoty byly převzaty z dat 

naměřených elektronovým mikroanalyzátorem. Vysoké hodnoty faktorů shody měřených a 

vypočtených profilů (Rp, Rwp a χ
2
) při zároveň vcelku akceptovatelných hodnotách RBragg resp. 

RF zohledňujících v podstatě výhradně vlastní strukturní informaci jsou dány nadprůměrně 

dobrou statistikou měřených dat.  

 

 

Obr.20 Grafické znázornění výsledků LeBailova zpřesnění pro vzorek pxy_5. Pozorované intenzity jsou 

znázorněny kolečky, upřesněný profil černou plnou čarou a rozdílová funkce modrou plnou linií. Polohy 

difrakčních maxim znázorňují zelené vertikální úsečky. 
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Tab. 6 Hodnoty mříţkových parametrů získané Rietveldovou metodou a odpovídající parametry shody pro 

jednotlivá zpřesnění. 

 

 

 

Tab. 7 Frakční souřadnice atomů z Rietveldova zpřesnění krystalové struktury. Shodu pozorovaných a 

kalkulovaných intenzit zohledňují faktory RBragg a RF.  
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 Díky substituci K za Na v poloze A studovaných amfibolů dochází k jejímu rozštěpení do 

dvou strukturně odlišných pozic: Am - koordináty x,1/2,z a A2 - koordináty 0,y,0. Podle 

Hawthorne et al. (1996) draslík přednostně vstupuje do polohy Am, kdeţto sodík můţe 

obsazovat obě polohy.  

 

Tab. 8 Meziatomové vzdálenosti z Rietveldova zpřesnění krystalové struktury. 
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6.4 Monokrystalová rentgenová difrakční analýza 

Pomocí monokrystalové rentgenové difrakční analýzy byly získány polohy atomů v základní 

buňce studovaných materiálů (viz. tab. 10) a meziatomové vzdálenosti (tab. 11). Zpřesnění 

všech výše uvedených strukturních dat bylo uskutečněno programem Jana2006 (Petříček et 

al., 2006).  
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Tab. 9 Podmínky měření, mříţkové parametry a odpovídající parametry shody pro jednotlivá měření. 

 

 

 

 

Tab. 10 Frakční souřadnice atomů a anizotropní teplotní faktory získané zpřesněním krystalové struktury.  
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Tab. 11 Meziatomové vzdálenosti získané zpřesněním krystalové struktury z monokrystalových dat. 
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Meziatomové vzdálenosti získané z upřesňovaní práškových dat Rietveldovou metodou a 

z monokrystalových dat byly vyneseny do diagramu 21 a proloţeny regresní přímkou.  
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Délka vazeb - monokrystalová data
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Obr. 21 Korelace vazebných délek pyroxenů a amfibolů z práškových a monokrystalových dat. 
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7. Diskuze 

 

Chemické sloţení všech studovaných klinopyroxenů se podle klasifikace Morimota (1989) 

pohybuje v rozmezí diopsid - augit. Vyrostlice pyroxenů ve výbrusech mají čistě diopsidové 

sloţení. Výjimku představují pouze analýzy S-25 1-5 představující jednu z růstových zón a  

S-24 5-81 reprezentující tmavou oblast v nehomogenním jádře zrna, obě zmíněné analýzy 

odpovídají augitu. U obou vzorků je posunutí v klasifikačním diagramu způsobeno niţšími 

obsahy Ca
2+

. U dobře omezených krystalů (vzorky v nábrusech) pocházejících 

z vulkanoklastik či čedičů je moţné sledovat čtyři základní trendy v jejich sloţení: 1) vzorky 

pxy_1, 2, 5, 8a, 10a, 13 a 14 mají tmavší jádro (při zobrazení ve zpětně odraţených 

elektronech) augitového sloţení a světlejší okraje či lemy jsou sloţení diopsidového; 2) 

vzorky pxy_3, 4, 7, 8c, 9 a 15 jsou ve sloţení zcela homogenní a představují velmi čisté 

diopsidy; 3) vzorky s proměnlivým sloţením, kde jsou většinou světleji zbarvené skvrny (při 

zobrazení v BSE) diopsidového sloţení v tmavějším augitovém jádře (pxy_10b,c,) nebo 4) 

ţádný z výše popsaných trendů nelze vysledovat a vzorky, ačkoliv se jeví jak v polarizačním 

mikroskopu tak v BSE homogenní, vykazují nejednotné sloţení (pxy_5b, 6, 14b). 

Klinopyroxeny z Českého středohoří byly původně klasifikovány jako augity a to na základě 

jejich optických vlastností. Aţ práce Ulrycha (1983) přinesla nové výzkumy v oblasti sloţení 

klinopyroxenů z této oblasti a dokázala, ţe mají sloţení blízké spíše diopsidu popř. salitu (v 

současnosti mezinárodně platném klasifikačním schématu odpovídá diopsidu). K podobným 

závěrům došel i Rapprich (2005) při studiu klinopyroxenů z bazaltických, essexitových a 

tefrifonolitových hornin vulkanického komplexu Doupovských hor. Srovnáme-li výsledky 

chemických analýz pyroxenů bazaltických hornin prezentovaných v této práci s výsledky 

publikovanými Rapprichem (2005), je evidentní, ţe hlediska zastoupení hlavních prvků jsou 

téměř identické. Rapprich (2005) také ve své práci porovnává chemické sloţení jím 

studovaných pyroxenů z essexitických hornin (essexity, monzodiority, sodalitické syenity) 

s prací Ulrycha (1983). Podle něj, jsou pyroxeny z Českého středohoří bohatší o Si a Mg a 

chudší o Al a Ti. Rozdíly v obsahu Al a Ti připisuje menším hloubkám odkrytých 

essexitových těles vulkanického komplexu Doupovských hor. Výsledky uváděné v této práci 

však výše zmíněné poznatky nepotvrzují. Obsahy Si, Mg, Al a Ti studovaných vzorků 

pyroxenů odpovídají hodnotám pro stejné minerály z Doupovských hor, jak je uvádí Rapprich 

(2005). Naopak, drobné rozdíly jsou patrné v obsazích Ca a Na, kdy pyroxeny z Českého 

středohoří jsou bohatší o Na a chudší o Ca oproti pyroxenům z Doupovských hor. 
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Porovnáme-li chemické sloţení studovaných klinopyroxenů s Ti-Fe klinopyroxeny z bazanitů 

oblasti Bayuda, Súdán (Almond, 1988) jsou mnou studované pyroxeny značně chudší o Si a 

je patrná významná tetraedrická substituce Al → Si. Klinopyroxeny z neogenního 

vulkanického komplexu oblasti Pontides, Turecko (Aydin et al., 2009) a klinopyroxeny 

z pliocénních bazaltů z hraniční oblasti Maďarsko - Slovensko regionu Fiľakovo (Dobosi a 

Fodor, 1992) mají stejně jako studované pyroxeny vyšší obsahy Ti a je u nich také ve velké 

míře zastoupena tetraedrická substituce Al → Si. Podle Fergusona (1973) se tetraedrické 

substituce tohoto typu vyskytují hlavně u tavenin s relativně nízkými obsahy SiO2, coţ by 

odpovídalo studovaným subvulkanitům.  

Zrna amfibolů z vulkanoklastických resp. autometamorfovaných hornin vykazují podobné 

trendy ve sloţení jako vzorky pyroxenů. Zrna amf_11b a 12a mají kaersutitové jádro, směrem 

k okraji zrna však jejich sloţení přechází do pargasitu. U vzorku amf_11a jsou viditelné 

„hrubší“ zóny pargasitového sloţení a „hladší“ zóny kaersutitové a vzorek amf_8b obsahuje 

pouze pargasit. Vyrostlice S-4 2 a S-18 3 představují chemicky homogenní kaersutity. 

Amfiboly ve výbrusech horninových vzorků S-24 a S-25 tvoří lemy kolem zonálních zrn 

pyroxenů. U sektorově zonálních pyroxenů je lem prizmatických sektorů tvořen kaersutitem a 

lem pyramidálních sektorů pargasitem. Jedinou výjimku představuje zrno  S-24 5, které má na 

okraji pyramidálního sektoru kaersutit. Skutečnost, ţe lemy amfibolů podél odlišných sektorů 

krystalů pyroxenu mají různé sloţení, koresponduje s představou Ulrycha (1983) o 

nabohacování prizmatických sektorů pyroxenů o Ti na úkor sektorů pyramidálních. Jsou-li 

tedy Ti kationy vázány do prizmatických sektorů pyroxenů, pak i lemy amfibolů v těchto 

sektorech budou bohatší o Ti, coţ odpovídá právě sloţení kaersutitu, analogicky pak 

ochuzené pyramidální části budou mít sloţení pargasitu, který obsahuje méně Ti neţ kaersutit. 

Z toho lze usuzovat, ţe lemy amfibolů vznikaly následně po pyroxenech při diferenciaci 

magmatu podle Bowenova schématu. Podobné asociace amfibolových lemů na pyroxenech 

byly pozorovány v Brazílii v distriktech Piratini, Lages, Tunas Poços de Caldas a Monte de 

Trigo (Morbidelli et al., 1995). 

Podíváme-li se na sloţení amfibolů z genetického hlediska, pak přítomnost kaersutitu 

v subvulkanitech Českého středohoří odpovídá charakteristickému vývoji tohoto minerálu. 

Pargasit je podle Deera et al. (1992) sice typicky metamorfní minerál vyskytující se 

v dolomitických vápencích či skarnech, nicméně byl zjištěn rovněţ jako primární fáze i v řadě 

magmatických resp. vulkanických hornin (Morbidelli et al., 1995; Tribuzio et al., 2000).  
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V práci zjištěná zonálnost pyroxenů můţe být vysvětlena jako výskyt růstových sektorů o 

rozdílném chemickém sloţení uvnitř jednoho jediného krystalu. Studované pyroxeny je 

moţné rozdělit do pěti skupin podle typu zonálnosti, jak ji definuje Streck (2008): 

1.  „Růstová“ zonálnost zahrnuje změny v chemickém sloţení ve směru od jádra k okraji 

minerálu. V podstatě sleduje vývoj v separaci chemických prvků při krystalizaci 

minerálu během chladnutí mateřské taveniny. Tento typ zonálnosti vykazují vzorky 

pxy_1a, 1b, 2-1, 13a, 13b, S-24 12 a S-4 17.  Směrem od jádra k okraji zrn vţdy 

dochází k: úbytku Si spolu s Mg; obsah Al je vţdy negativně korelován s obsahem Si; 

obsah Fe většinou od středu zrn k jejich okrajům stoupá; koncentrace Ti sleduje vývoj 

Fe. Reversní zonálnost má sloţení jednotlivých zón v opačném sledu od 

předpokládaného sloţení růstové zonálnosti. Tento typ zonálnosti se vyskytuje pouze 

u vyrostlice S-24 9. Podobné trendy ve vývoji chemického sloţení jednotlivých 

růstových zón pozorovala Pe-Piper (1983), dále Nakagawa et al. (2002), Lofgren et al. 

(2006). 

2. „Sektorová“ zonálnost je charakteristická dvěma výrazně odlišnými sektory – 

pyramidálním a prizmatickým. Dva pyramidální sektory (dále označovány jako P) 

jsou tvořeny spojenými růstovými pyramidami ploch tvarů (11 ) a ( 11). Spojené 

růstové pyramidy ploch (100), (110), (010), ( 10) a ( 00) tvoří sektor prizmatický 

(dále označován jako R) (Hollister et al., 1971; Ulrych, 1983). Někdy je tento typ 

zonálnosti označován jako struktura „přesýpátková“ pro jeho podobnost s přesýpacími 

hodinami. Pozorována byla u vyrostlic S-24 5 a 6, S-25 3 a S-5 3. Při porovnání 

chemického sloţení jednotlivých sektorů lze učinit následující závěry - křemík je vţdy 

nabohacen v P sektoru oproti R, hliník vykazuje vůči Si negativní korelaci; Mg vţdy 

sleduje vývoj Si v obou sektorech, tzn. ţe v P jsou jeho obsahy vyšší oproti R; obsahy 

Fe a Ti jsou buď v obou sektorech podobné, nebo je o ně P ochuzen. Tato pozorování 

korelují s představou Hollistera a Gancarzy (1971) o vývoji sektorové zonálnosti 

pyroxenů. Podle nich rychleji rostoucí pyramidální sektory přednostně koncentrují Si a 

Mg, tedy komponenty diopsidového sloţení. Tavenina na kontaktu s nimi rychle tyto 

dva kationty ztrácí a vytváří se v ní tak koncentrační gradient způsobující vznik 

difúzních proudů. Vznik gradientu následně vede k nabohacení pomaleji rostoucího 

prizmatického sektoru o kationy Ti, Al a Fe. Podobné trendy v rozdělení chemických 

prvků mezi jednotlivé sektory pyroxenů byly pozorovány na mnoha světových 
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lokalitách, např.: Bufumbira, Uganda a New South Wales, Austrálie (Ferguson, 1973; 

Wass, 1973); Pontides, Turecko (Aydin et al., 2009). 

3. „Schodovitá“ zonálnost se podobně jako zonálnost růstová vyznačuje změnou 

chemického sloţení v linii jádro → okraj, posloupnost však vykazuje schodovité 

nepravidelnosti. Lze to popsat také jako skokové navýšení (popř. sníţení) obsahu 

určitých prvků v jinak lineárním trendu v linii jádro → okraj. Tento typ zonálnosti se 

vyskytuje pouze u vzorku pxy_10a.  

4. „Oscilační“ zonálnost je definována jako kompozičně variabilní růstové vrstvy, které 

jsou obecně paralelní s krystalografickými plochami nízkých Millerových indexů a 

mají tloušťku pohybující se v rozmezí desítek nanometrů (tzv. jemné pásy) aţ desítek 

mikrometrů (tzv. hrubé pásy). U vzorku pxy_15b dochází k oscilacím obsahu Si (s 

ním je negativně korelován Al), dále Mg, Ti a Fe.    

5. „Doménová“ (angl. patchy) zonálnost můţe být vysvětlena jako nepravidelně 

rozmístěné sektory vykazující rozdílné chemické sloţení. Tento jev byl pozorován u 

S-4 17, který má světleji zbarvené jádro (zobrazené v BSE) s niţšími obsahy Si a Mg a 

vyššími obsahy Al, Fe a Ti oproti tmavším skvrnám v tomto jádře uzavřených.  

Z obsahů REE a dalších stanovených stopových prvků lze vyčíst, ţe studované vzorky spadají 

do 3 skupin odvozených z odlišné diferenciace zdrojového magmatu. První skupinou jsou 

všechny vzorky z nábrusů, které jsou vůči vzorkům z výbrusů silně ochuzeny především o 

LREE. Druhou skupinou jsou pyroxeny z essexitů (vz. S-24 a 25) a monzodioritů (vz. S-2). 

Zdrojové magma těchto hornin prošlo vyšším stupněm diferenciace oproti vzorkům 

z nábrusů, coţ dokládají vyšší obsahy inkompatibilních prvků ve vyrostlicích studovaných 

minerálů. Třetí skupinu tvoří minerály ze sodalitických syenitů (vz. S-4 a 18), které jsou 

oproti předešlým vzorkům z výbrusů nabohaceny o LREE. Pro tuto skupinu je 

charakteristický nejvyšší stupeň diferenciace zdrojového magmatu, coţ dokládají zvýšené 

obsahy např. Ba, Sr, Nb, Rb a Ta oproti ostatním vzorkům i obsahům v primitivním plášti. 

Tyto poznatky korelují se závěry Ulrycha (2000), který uvádí postupné obohacování 

inkompatibilních prvků v horninách roztockého intruzivního centra v řadě essexit-

monzodiorit-sodalitický syenit.  
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Vzhledem k blízkému chemickému sloţení všech studovaných pyroxenů nelze nalézt 

významnější vzájemnou korelace mezi jejich chemickým sloţením a strukturními parametry. 

Podle Cameron a Papike (1980) jsou průměrné hodnoty vazebných délek pro diopsid: T-O 

1,634, M1-O 2,077 a M2-O 2,498 (Å). Podobných délek T-O dosahují pouze vzorky pxy_1,2 

a 6.  Vyšších hodnot T-O dosahují vzorky pxy_3,4,5,7 a 10. Kromě tetraedrické substituce Al 

za Si mohou být delší vazebné délky u těchto pyroxenů podle Cameron a Papike (1980) 

způsobeny substitucí kationtu s vyšším iontovým poloměrem do pozice M1. Ţádné 

z pozorovaných substitucí u mých vzorků však s touto představou nekorelují. Odpovídají 

spíše představě Raudseppa (1990), který uvádí, ţe vazebné délky T-O se obohacováním o 

větší kationty v M1 nemění. Vzhledem k tomu, ţe nejvýznamněji zastoupenou substitucí 

v pozici M1 je Fe → Mg, měly by podle Ribbe a Prunier (1977)  průměrné vazebné délky 

M1-O dosahovat vyšších hodnot neţ uvádí Cameron a Papike (1980) pro čistý diopsid. 

Většina zkoumaných pyroxenů však dosahuje mnohem kratších vazebných délek. Závislost 

vazebné délky M2-O na velikosti kationtu v M2 pozici jak ji uvádí Cameron a Papike (1980) 

je u vzorků pyroxenů patrná. Podle výzkumů Ribbe a Prunier (1977) se při nabohacování Fe 

do M1 oktaedrické pozice budou zvyšovat hodnoty mříţkových parametrů a, b a csinβ. 

Hodnoty mříţkových parametrů mnou studovaných pyroxenů odpovídají spíše sloţení čistého 

diopsidu resp. diopsidu nabohaceného o kationt s menším iontovým poloměrem, coţ 

neodpovídá skutečnosti, ţe nejvýznamnější substitucí v M1 pozici představuje Fe → Mg. 

U amfibolů Hawthorne a Oberti (2007b) popisují závislosti mezi chemickým sloţením a 

některými strukturními parametry. Substituce hliníku za Si v tetraedrech struktury značně 

ovlivňuje průměrnou délku vazby mezi tetraedrickým kationtem a kyslíkem (výraznější pro 

T1-O). Amfibol S-4 je oproti vzorkům z nábrusů o Al nabohacen, proto i jeho T-O vazebná 

délka dosahuje větších hodnot. Větší vazebná délka amfibolu S-4 můţe být také způsobena 

výraznější substitucí Fe za Mg v pozici M1,2,3 oproti vzorkům z nábrusů.  Substituce 

v oktaedrech M1, M2 a M3 mohou ovlivnit i další strukturní parametry. Vyšší obsah Fe 

vzorku S-4 posunuje mříţkový parametr b a objem základní buňky k vyšším hodnotám a úhel 

β naopak zmenšuje.  Obsahy ţeleza ve strukturní pozici M1,2,3 studovaných pozitivně 

korelují s mříţkovým parametrem c. Hawthorne a Oberti (2007b) však neuvádějí moţný vztah 

mezi těmito veličinami. Velikost mříţkového parametru b a úhlu β vykazují závislost na 

velikosti kationtu obsazujícího pozici A ve struktuře amfibolů. U vzorků z nábrusů se 

výrazněji uplatňuje substituce K ve strukturní poloze A v porovnání s amfibolem S-4. Proto 

mají amfiboly z nábrusů menší mříţkový parametr b a naopak větší úhel β. Pozitivní korelaci 
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s úhlem β vykazuje i nabohacení strukturní pozice M4 o Na.  Při porovnání vazebné 

vzdálenosti M1-O3 studovaných amfibolů s průměrnou vzdáleností mezi kyslíkem a 

kationtem v pozici M1 zjistíme, ţe M1-O3 jsou výrazně kratší. Podle Hawthorne et al. (1996) 

je to způsobeno substitucí Ti v poloze M1.  

Vazebné délky pro pxy_1 a amf_11 získané z práškové resp. monokrystalové rentgenové 

difrakce vzájemně pozitivně korelují a vytvářejí lineární trend velmi blízký ideálnímu poměru 

1:1. Většina vzájemně si odpovídajících párů vazebných délek spadá do 95% intervalu 

spolehlivosti zkonstruovaného kolem regresní přímky charakterizující shodu meziatomových 

vzdáleností z monokrystalových a práškových dat. Podle očekávání u amfibolu nabývá 

vazebná délka Am-O7 odlehlých hodnot. To je způsobeno vysokým stupněm neuspořádanosti 

v pozici A. Vazebné délky amfibolu S-2 přesahují rámec 95% intervalu spolehlivosti. 

Příčinou můţe být skutečnost, ţe zkoumaný monokrystal nekorespondoval s dominantní fází 

práškového vzorku. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.3, upřesňování struktury Rietveldovou metodou dosahovala 

poměrně vysokých hodnot parametrů shody (především χ
2
). Obecně je χ

2 
definováno jako 

kvadrát poměru Rwp a Rexp ( χ
2
 = (Rwp/Rexp)

2
), kde Rwp vyjadřuje váţené intenzity a Rexp 

vyjadřuje hodnotu nejmenšího moţného očekávaného Rwp, který lze upřesňováním dané 

struktury získat. U studovaných vzorků byly vysoké hodnoty χ
2 

pravděpodobně způsobeny 

vysokými načítacími časy měření (300s/krok). Ačkoliv vyšší načítací časy zvyšují statist ickou 

přesnost difrakčního záznamu, hodnoty Rexp budou podle očekávání klesat, coţ paradoxně 

zvýší rozdíl mezi Rwp a Rexp a χ
2
 se zhorší. Vyšší hodnoty RBragg, ale stále akceptovatelné ve 

smyslu správného upřesnění mnou měřených dat, mohou být podle Toby (2006) způsobeny 

dlouhými chvosty píků. Část píku není zahrnuta do odhadů intenzit a jejich hodnoty tak  

mohou být značně podhodnoceny. 
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8. Závěr 

Z výsledků chemických analýz klinopyroxenů a amfibolů Českého středohoří jsou zřejmé tři 

základní modely ve sloţení jejich zrn:  

1) jádro zrna je tvořeno augitem (resp. kaersutitem), okrajové části pak diopsidem (resp. 

pargasitem) 

2) zrno představuje velmi čistý pyroxen diopsidového sloţení (resp. kaersutit, pargasit) 

 

3) zrno má proměnlivé sloţení, tzn., jsou přítomny oblasti diopsidového a oblasti 

augitového sloţení bez jakékoliv zřejmého systematického vzájemného vztahu jaký 

pozorujeme v případě 1). U amfibolů byl tento trend pozorován pouze u vzorku 

amf_11a. 

Sektorově zonální stavba byla prokázána u vzorků z essexitu S-24 a S-25 a sodalitického 

syenitu S-5. U ostatních vzorků z těchto typů hornin se neprojevil ţádný typ zonálnosti. 

Z vývoje chemického sloţení v jednotlivých sektorech lze odvodit následující závěry: 

1) křemík je vţdy nabohacen v pyramidálním sektoru, hliník vykazuje vůči Si negativní 

korelaci 

2) obsahy Mg  jsou v pyramidálním sektoru vyšší oproti prizmatickému sektoru (hořčík 

vţdy sleduje vývoj Si) 

3) obsahy Fe a Ti jsou buď v obou sektorech podobné, nebo je o ně pyramidální sektor 

ochuzen. 

4) obsahy Ca jsou v obou sektorech totoţné 

Tyto závěry korelují s představou Hollistera a Gancarzy (1971) o předností kumulaci Si a Mg 

v pyramidálním sektoru zrna a Fe, Ti a Al v sektoru prizmatickém. 

Druhým nejvýznamnějším typem zastoupeným u studovaných pyroxenů je růstová zonálnost. 

Stejně jako u zonálnosti sektorové i zde jsou patrné trendy v rozdělování chemických prvků, 

tentokrát však na linii jádro → okraj: úbytek Si spolu s Mg (obsah Al je stejně jako u 

sektorové zonálnosti vţdy negativně korelován s obsahem Si); obsah Fe většinou lehce 

stoupá; koncentrace Ti sleduje vývoj Fe. 

Studiem vedlejších a stopových prvků byl prokázán zvyšující se stupeň diferenciace magmatu 

v řadě bazanit (čedič) < essexit, monzodiorit < sodalitický syenit.  
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Mezi substitucemi v pozici M1 jednotlivých pyroxenů a jejich upřesněnými strukturními 

parametry nebyly pozorovány téměř ţádné očekávané vztahy, jak je uvádí Cameron a Papike 

(1980) a Ribbe a Prunier (1977). Pozorovány byly pouze závislosti průměrné délky vazby T-

O na tetraedrické substituci Al → Si a vzájemný vztah mezi průměrnou délkou vazby M2-O a 

substitucí Na a Fe za Ca v M2 pozici. Struktury amfibolů naopak vykazují ovlivnění 

krystalové struktury substitucemi v oktaedrických polohách. Velmi významné jsou substituce 

Fe za Mg v oktaedrech M1,2,3, které způsobují prodlouţení průměrné vazebné délky T-O, 

zvětšení mříţkového parametru b a naopak zmenšení úhlu β. Ve strukturní pozici M4 dochází 

u studovaných vzorků k obohacení o Na na úkor Ca. Tato substituce vykazuje pozitivní 

korelaci s úhlem β. Krystalová struktura amfibolů je ovlivněna i substitucemi v poloze A 

(K→Na). Oktaedrické substituce jsou však pro strukturu amfibolu významnější.  
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