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Abstrakt 
Předkládaná práce má v první části rešerní charakter, kde se zabývám geologií oblasti Českého 
středohoří. V části druhé byly podrobně studovány pikritické horniny. Diskutuji obecné aspekty 
chemického a minerálního složení tohoto typu hornin a otázky klasifikace pikritů. Kromě kompilační 
části předložená práce přináší rovněž makro a mikroskopické charakteristiky hornin. 

Z výsledků makroskopického i mikroskopického studia vyplývá, že studované subvulkanické horniny 
z  Českého Středohoří mají pikritický charakter. Tento fakt však nepotvrdily chemické analýzy hornin. 
Jako pikrity s.s. lze označit pouze dva vzorky (S-39 a S-40). Ostatní, které se vyznačují obdobným 
minerálním složením, však mají vyšší podíl alkálií a proto je lze označit jen jako bazické subvulkanity 
pikritického charakteru.  

 

 

Summary 
The first part of the thesis represents a summary of background knowledge about the geology of the 
České středohoří Mnt. In the second part, picritic rocks were investigated in detail. General aspects of 
the chemical and mineralogical compositions of this rock type and classification of picrites are 
discussed. In addition, macro and microscopic characteristics of rocks are included. 

The results of macroscopic and microscopic investigations indicate that the studied subvulcanic rocks 
from the České středohoří Mnt. can be characterised as picritic. However, chemical analyses of the 
rocks did not confirm this conclusion. Only the samples S-39 and S-40 can be disignated as picrites. 
Although the other samples show similar mineralogical composition, they need to be classified as 
basic subvulcanites of picritic type due to higher alkali content. 
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1  ÚVOD 

České středohoří (ČS) je geologicky velmi rozmanité, což se odráží v jeho krajinném rázu. Díky 
svému přírodnímu bohatství bylo vyhlášeno v  r. 1976 Chráněnou krajinnou oblastí.  Již takoví vědci 
jako Alexader von Humboldt, známý geograf a historik, či Johann Wolfgang Goethe, slavný básník a 
biolog, ho považovali za výjimečné (Cajz a kol. 1996). Od těchto dob zde proběhlo mnoho 
přírodovědných výzkumů. Za práce zaměřené na geologii a mineralogii bych především zmínila 
Josefa Emanuela Hibsche profesora na Zemědělské akademii v Děčíně - Libverdě. Jeho dílo bylo 
velmi bohaté - vydal celkem 21 listů geologických map 1 : 25 000 pokrývajícími oblast Českého 
středohoří s obsáhlými vysvětlivkami (15 listů sám a 6 dalších se spolupracovníky). Tuto činnost v 
roce 1926 korunoval vydáním přehledné mapy 1 : 100 000 Českého středohoří s vysvětlivkami, 
shrnující veškeré dosavadní znalosti o geologii této severočeské oblasti. Geologická mapa 1 : 100 000 
byla vůbec jedinou přehlednou mapou do roku 1996, kdy ji doplnila nová mapa s vysvětlivkami (Cajz 
a kol. 1996).  „Geologický průvodce oblastí“ od J. E. Hibsche (1930) líčí vedle geologického přehledu 
dále i průběhy tras geologických exkurzí. Kniha „Minerály Českého středohoří“ (1936) od stejného 
autora, shrnující znalosti o mineralogicky výjimečně bohaté vulkanické oblasti završuje rozsáhlé 
Hibschovo dílo (Ulrych 1997). Friedrich Becke v Praze narozený rakouský petrograf, zde formuloval 
svoji teorii o dvou vulkanických provinciích atlantské a pacifické (Cajz a kol. 1996). V pozdějších 
letech stojí za zmínku díla Lubomíra Kopeckého (Kopecký 1978). Výzkumy současné doby shrnují 
práce  Jaromíra Ulrycha (Ulrych 1998) a Vladimíra Cajze (Cajz 2000) 
Ve své práci jsem se zaměřila na subvulkanické pikritické horniny, které se v ČS vyskytují a nikdy 
nebyly systematicky zpracovány. Diskutuji obecné aspekty chemického a minerálního složení tohoto 
typu hornin a otázky klasifikace pikritů. Kromě kompilační části předložená práce přináší rovněž 
makro- a mikroskopické charakteristiky hornin, jejichž studiem se v rámci projektu GAAV IAA 
300130902 (Charakteristika plášťových zdrojů a krystalizační historie subvulkanických alkalických 
hornin na příkladu oherského riftu: Geochemické studium a systematika izotopu Sr a Nd) budu v 
budoucnu zabývat.  
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2 GEOLOGIE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

Geologický vývoj oblasti ČS je velmi složitý. ČS je součást Českého masívu - velmi starého bloku 
pevninské kůry evropského kontinentu (Cajz a kol. 1996). V raném období kenozoika se na varisky 
konsolidované evropské desce začaly projevovat následky alpínských horotvorných procesů. 
Vytvoření rozsáhlého riftového systému v západní a centrální Evropě bylo jedním z jejích 
nejvýraznějších projevů. V Českém masivu tak vznikl systém příkopových propadlin a zlomových  
pásem (tzv. „saxonských“), reprezentovaných především oherským riftem (OR) (Ulrych a kol. 2002; 
Chlupáč 2002). OR je jednou z částí evropské kenozoické vulkanické provincie a vznikl jako následek 
kolize Africké a Evropské desky (Prodehl a kol. 1995). V Čechách probíhá SV – JZ směrem v SZ části 
Českého masivu (Kopecký 1978). Vulkanická činnost jako součást tvorby riftu produkovala velké 
množství vulkanického materiálu v podobě efúzí, explozí a intruzí a tak vznikla dvě hlavní vulkanická 
centra, České středohoří a Doupovské hory (Chlupáč 2002; Cajz et a kol.1996) na křížení této 
tektonické struktury s labskou tektono-vulkanickou zónou a jáchymovským zlomem (Kopecký 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Digitální model reliéfu oblasti západních a severních Čech s dobře patrnou pozicí oherského riftu, zvláště 

pak výraznou linií krušnohorského zlomu, vulkanickým reliéfem Českého středohoří a stratovulkánem 

Doupovských hor. Orig. na základě databáze SRTM (http://srtm.csi.cgiar.org/) sestavil v ArcMap 9.2 R. Grygar 

 

V severozápadních Čechách (mezi Chomutovem a Novým Borem u České Lípy) se rozkládá po obou 
stranách Labe terciérní vulkanická oblast, České středohoří. Geomorfologicky jej můžeme označit 
jako plochou hornatinu až členitou vrchovinu, která leží uvnitř oherského riftu a zabírá plochu přes 
1200 km2. Jihozápadní část se označuje jako Milešovské středohoří a severovýchodní část jako 
Verneřické středohoří. Oblast z větší části spadá do CHKO České středohoří (Chlupáč 2002). Oherský 
rift je celkem 400 km dlouhý a jedná se o jednu z rozsáhlých pozdně křídových až terciérních 
vulkanotektonických struktur ve střední Evropě a má velký vliv na alkalický vulkanismus této oblasti 
(Hasse a Renno 2002). Jedná se o asymetrickou příkopovou propadlinu, která sleduje,  stejně jako 
východoafrické rifty (McConnel 1972 in Kopecký 1978) starou nestabilní zónu. Tato zóna formovala 
hranice mezi dvěma tektonicky nezávislými a geologicky odlišnými jednotkami Českého masívu 
(krušnohorsko-durynskou oblastí čili saxothuringikem na SZ a tepelsko-barrandienskou oblastí na JV). 
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Po ústupu křídového moře zde doházelo k významné vulkanické činnosti alkalického charakteru. 
Současně s vulkanismem, který započal v období svrchní křídy a pokračoval do období kenozoického, 
docházelo k říční a jezerní sedimentaci v této oblasti (Shrbený 1968, Chlupáč 2002). V podloží OR  
nacházíme vedle krušnohorských rul i granulity a serpentinizované peridotity, které jsou doprovázené 
plutonickými horninami (granodiority, diority a syenity) a horninami paleozoickými představovanými 
především pískovci a slínovci svrchnokřídového stáří (Shrbený 1968).  

 

Na základě údajů K-Ar stáří a geochemických dat byly pro oblast mladého deskového vulkanismu 
Českého masivu definovány tyto dvě fáze (Ulrych a Pivec 1997, Skála a kol. 2010, Chlupáč 2002): 

• Před-riftová fáze probíhající od svrchní křídy do středního eocénu (79 – 49 Ma) je 
charakterizována melilit – nefelínovou sérií, která zahrnuje olivínický melilitolit, žilný  
polzenit (alkalická ultrabazická lamprofyrická hornina bez/nebo jen s minimálním 
obsahem augitu pojmenované podle německého názvu řeky Ploučnice), melilit-olivinický 
nefelinit. Tato vulkanická činnost patrně nedosahovala tehdejšího povrchu. Její produkty 
jsou tvořeny subvulkanickými tělesy, která intrudovala do sedimentů křídových pánví, a  
byla teprve následně erozí obnažena.  

• Riftová fáze trvala od středního eocénu do středního miocénu (42 – 16 Ma). Tato etapa 
(někdy označovaná jako hlavní vulkanická fáze) je charakterizována vznikem velkých 
stratovulkánů s dominantní explozivní aktivitou. Hojná byla tvorba pyroklastického 
materiálu, který byl hojně redeponován ve fluviálním a limnickém prostředí. Posléze v  
menší míře docházelo ke vzniku tefritických láv. Explozivní vulkanismus byl v této fázi 
doprovázen intruzemi s dvěma koexistujícími fázemi: slabě alkalickou (olivinický 
nefelinit / basanit – trachybysalt / alkalický olivinický basalt-trachyt) a silně alkalickou 
sériií (nefelin/tefrit – fonolit). Tyto dvě fáze se v klasické podobě vyskytují uvnitř 
oherského riftu a reprezentují hlavní vulkanickou a tektonickou aktivitu, během níž vzniká 
České středohoří i další neovulkanity v této oblasti (Ulrych a kol.1998). 

• Mladší období riftogeneze se projevuje ve svrchním miocénu (13 – 5 Ma), kde se 
vulkanická činnost vyskytuje zejména v oblasti mladších poruch – např. krušnohorského a 
lužického zlomu s běžnými bazaltickými typy hornin jako nefelinický bazanit, olivinický 
nefelinit či olivinický bazalt. 

• Pozdně riftová (závěrečná) fáze pliocenního až pleistocenního stáří přítomná výhradně 
v západních Čechách je charakteristická horninovou asociaci ultrabazických olivinických 
melilititů a nefelinitů  
 

 
Dle Chlupáče (2002) můžeme na plošné rozmístění hornin Českého středohoří pohlížet tak, že 
kyselejší členy jsou soustředěny v centrální části dané oblasti, zatímco bazičtější členy jsou uloženy v 
okrajové části riftu nebo i mimo hlavní vulkanická centra.  
Ulrych a kol. (1998) a  Cajz a kol. (1998,1999) prezentují litostratigrafické členění hornin Českého 
středohoří:   
1) Ústecká formace (spodní formace) reprezentuje produkty raného riftového stadia a jedná se o lávy 
olivínem bohatých bazaltů a méně olivinické nefelinity, které byly silně ovlivněny vodním prostředím. 
Svým složením odpovídají nediferencovaným produktům svrchního pláště s vysokými obsahy Mg a 
nekompatibilních prvků (Cr, Ni, Co, Sc). Představují největší objem vulkanických hornin v celém 
Českém středohoří. Rozšířené jsou rovněž bazanitové lávy, které odpovídají primitivním produktům 
svrchního pláště. Typická je porfyrická textura s mikro-vyrostlicemi olivínu a augitu. Jemnozrnná 
základní hmota obsahuje pyroxen, Ti-magnetit, nefelín a místy plagioklas. Spolu s nimi se zde 
vyskytují mocné polohy vulkanoklastik převážně hyaloklastického původu a časté jsou i vložky 
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nevulkanických sedimentů jako jsou písky, vápence a organický materiál (uhelné sloje, diatomity). 
Jedná se o produkty raného riftového stadia, stanovené stáří je  mezi 36 – 26 miliony lety. Zcela běžná 
je poměrně silná alterace a známky intenzivního zvětrávání.  

2) Děčínská formace (střední formace) je tvořena převážně pyroklasticky, které se střídají s lávovými 
výlevy vysoce vizkózních láv trachybazaltového typu s  přechody do tefritů a bazaltických 
trachyandezitů a tvořící vlastní těle vulkánu. Zdrojové magma bylo diferencované a částečně 
kontaminované korovým materiálem. Horniny mají nevýraznou porfyrickou texturu, jsou chudé na 
obsahy olivínu a mají vyrostlice augitu a hrubě zrnitou základní hmotu obsahující pyroxen, Ti-
magnetit a plagioklas. Klastický materiál byl běžně transportován gravitačně ve formě sesuvů, laharů, 
alluviálních vějířů. Stáří formace je stanoveno do intervalu 31 – 25 milionů let a odpovídá spíše 
pokročilejšímu stadiu riftového vývoje.   

3) Dobrnská formace (svrchní formace) byla definována na základě několika lávových výlevů na 
pyroklastika střední formace u Dobrné nedaleko Děčína. Jedná se o olivínem bohaté bazaltoidy 
primitivního složení s nízkou diferenciací magmatu a minimální kontaminací korovým materiálem. 
Typické jsou pro ně vysoké obsahy Mg a inkompatibilních prvků. Stáří je odhadováno na 24 – 19 
milionů let. 

4) Štrbická formace je tvořena skupinou pozdně miocénních intruzív (nově i eufuzív viz Cajz a kol. 
2009) reprezentovaných bazaltovými žilami v uhlonosných sedimentech v okolí Bíliny a Mostu. Jejich 
stáří je 13 až 13,5 milionů let. 

 

Cajz a kol. (2009) porovnává vulkanosedimentární komplex Českého středohoří s jičínským 
vulkanickým polem, jehož dochované projevy tvoří dominanty Českého ráje. Na základě odlišnosti 
litologické, paleomagnetické, časové i petrografické navrhuje kenozoický vulkanismus východních 
Čech členit do dvou souvrství kozákovského (spodní pliocén) a troseckého (svrchní miocén). 
Souvrství trosecké je mladší než souvrství děčínské a ústecké. Navíc je střední formace Českého 
středohoří zásadně geochemicky a vulkanologicky odlišná. Naopak souvrství dobrnské lze porovnat se 
souvrstvím troseckým a to časově (19–24 Ma a 16–24? Ma), typem vulkanické aktivity (solitérní 
strombolský vulkanismus) i petrografickými charakteristikami produktů (skupina olivinických 
bazaltoidů). Na základě údajů z nového výzkumu souvrství trosecké (s případně redukovaným 
rozsahem 15,7–18,3, resp. 16,7–17,2 Ma) by bylo mladší než souvrství dobrnské ve 
vulkanosedimentárním komplexu Českého středohoří. Nejmladší souvrství komplexu (štrbické) pak 
svým časovým rozsahem (9–13 Ma) spadá mezi obě navrhovaná souvrství jičínského vulkanického 
pole. Na základě porovnání obou oblastí by pak byla litostratigrafická posloupnost kenozoického 
vulkanismu od nejstaršího po nejmladší následující (obr. 2): formace ústecká – děčínská – dobrnská – 
trosecká – štrbická – kozákovská. 
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Obr. 2 Srovnání litostratigrafických jednotek vulkanosedimentárního komplexu Českého středohoří a jičínského 

vulkanického pole na standardní chronostratigrafické a geomagnetické polaritní časové škále 

http://www.stratigraphy.org/). Intenzivní barva v pravém sloupci znázorňuje zúžení časového intervalu 

definovaných souvrství, interpretované na zakladě paleomagnetickych studii. Překryv barev v předchozím 

sloupci znazorňuje doposud nevysvětlený překryv analytických dat ústeckého a děčínského souvrství, který není 

v souladu se superpozičními a vulkanologickými charakteristikamiobou jednotek. (Cajz a kol. 2009) 
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Obr. 3 Geologická mapa Českého středohoří, s vyznačením odběrných míst. Upraveno dle  GEO50 : 
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver 
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3 GEOLOGICKÁ A PETROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA PIKRIT Ů 

Na Zemi nacházíme basalty v široké škále tektonických prostředí (např. v oblastech středo-oceánských 
hřbetů, ostrovních oblouků, zaobloukových pánví, v oblastech oceánského vnitro-deskového 
vulkanismu, uvnitř kontinentálních riftů). Nalézáme je na zemském povrchu v objemu mnohem 
větším, než ostatní, zejména kyselejší vulkanické horniny. Bazaltová magmata vznikají jako produkt 
tavení zemského pláště a proto nám jejich chemismus a inkluze, které obsahují může říct mnohé o 
složení a mineralogii svrchního pláště (Gill 2010). 

Pikrity jsou bazaltické horniny viditelně bohaté krystaly olivínu, které se velmi často nacházejí jako 
fenokrysty (Gill 2010). Pro vysoce hořečnaté a pikritické vulkanické horniny, se používá v současnosti 
zejména klasifikace, která byla prezentována subkomisí IUGS (International Union of Geological 
Sciences)  (Le Bas 2002). 

Vulkanické horniny zařazujeme v rámci chemických klasifikací. Kvantitativním mineralogickým 
klasifikacím je však dávána přednost – zřídka je však možné je použít pro malou zrnitost vulkanitů. 
Nejběžněji používán je tzv. TAS diagramu (total alkali versus silica), který vychází z poměru  SiO2 ku 
celkovému obsahu alkálií Na2O + K2O (hm.%).   

Pikrity s.s. musí v této  klasifikaci splňovat následující podmínky: 52% > SiO2 > 30%, MgO > 12%  a  
(Na2O + K2O ) < 3%. (Le Bas 2002) 

Typickým příkladem pikritu je vzorek M9 z ultramafického komplexu paleogenního stáří z ostrova 
Rum ve Skotsku. V tomto vzorku je SiO2 41.87% a suma alkálií 0.87%; obsah MgO je 34.14%. Na 
obr. 4 jsou vidět olivíny z daného vzorku (Upton a kol. 2002) 

 

 

 

 
 

        Obr.4 Vyrostlice olivínu ve vzorek M9 (foto: Upton a kol.) 
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4  PIKRITICKÉ HORNINY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

4.1 METODIKA STUDIA 

Studované vzorky pocházejí ze sběrů doc. RNDr. Emila Jelínka, CSc. a doc. RNDr. Jaromíra Ulrycha, 
CSc. uskutečněných v r. 2010. Pro účely mikroskopické charakteristiky hornin byly zhotoveny kryté 
výbrusy. Pro vlastní mikroskopické studium byl použit mikroskop Nikon E-600 a Nikon E-200. 
Vybrané části byly fotograficky zdokumentovány na Geologickém ústavu AV ČR za použití 
polarizačního mikroskopu Olympus BX-51 a digitální kamery Olympus DP-71.  

Silikátové analýzy hornin byly provedeny v Laboratoři geologických ústavů na Přírodovědecké 
fakultě UK Ing. Věrou Voňáskovou. 

Zkratky minerálů jsou v obrázcích použity dle Whitney a Bernard, (2010).  
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4.2 PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA HORNIN 

4.2.1 Makroskopický popis 

 

Vzorek 36 

Lokalita: Bílinka 

Popis:  Jedná se o porfyrickou horninu s jemnozrnnou základní hmotou. Barva je tmavě šedá.  Pouhým 
okem jsou viditelné porfyrické vyrostlice tmavé slídy dosahující velikosti až 1 cm, vyrostlice olivínu    
l( 0,3-0,7 mm), které jsou často silně (serpentinizované a tmavé pyroxeny velikosti 0,2-0,4 cm. Zrna 
minerálů jsou hypidiomofně až allotriomorfně omezená. 

 

Vzorek 37 

Lokalita: Bílý Újezd - „olivinový“ typ 

Popis:  Vzorek je jemnozrnný a má tmavě šedou barvu. Na první pohled jsou zřejmé fenokrysty 
olivínu (0,2-1,2 cm), na kterých je patrná serpentizace, tmavé slídy (0,2-0,9cm), pyroxen není 
makroskopicky patrný. 

 

Vzorek 38 

Lokalita: Bílý Újezd - „pyroxenový typ“ 

Popis:  Hornina má černo-šedou barvu, jemnozrnnou základní hmotu. Obsahuje fenokrysty olivínu 
(0,3-1cm), který je slaběji alterovaný. Dále jsou patrné pyroxeny (0,2 – 0,4 cm) a tmavá slída (0, 2 - 
0,8 cm). Minerály jsou spíše allotriomorfně omezené. 

 

Vzorek 39 

Lokalita: Černý kopec 

Popis: Základní hmota vzorku je velmi jemnozrnná. Makroskopicky jsou patrné především vyrostlice 
olivínu (0,2 – 0,7 cm). Zrna pyroxenu a biotitu jsou ještě menší (0,2-0,3cm). 

 

Vzorek 40 

Lokalita: Sviňky  

Popis:  Tmavě šedá hornina s jemnozrnnou základní hmotou.  Vyrostlice jsou tvořeny hlavně olivínem  

(0,2 – 0, 6cm) a tmavou slídou (0,6 - 0,9cm). Zrna pyroxenu jsou menší velikosti (0,2cm).  

 

Vzorek 41 

Lokalita: Králičí vrch u Mirošovic 

Popis:  Černošedá hornina s jemně zrnitou strukturou a patrnými fenokrysty olivínu (do 0,5 cm), 
tmavé slídy (0,1-0,4 cm) a pyroxenu (kolem 0,2 cm). Zrna minerálů jsou allotriomorfně omezená. 
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Vzorek 42 

Lokalita: Kostomlaty 

Popis:  Vzorek šedé barvy s jemnozrnnou základní hmotou. Na první pohled jsou patrné černé lesklé 
vyrostlice tmavé slídy, které jsou hypidiomofně až  allotriomorfně omezené, dále vyrostlice amfibolu 
(0,3 - 0,5cm). Hornina obsahuje také olivín (0,2 – 0,6 cm). 

 

Vzorek  47 

Lokalita: Žim 

Popis:  Hornina je černé barvy.  Obsahuje vyrostlice pyroxenu (0,4 – 0,6) a amfibolu (0,2 – 0,5 cm), 
dále olivín (0,3 – 0,7 cm) a tmavou slídu (0, 1 - 0,3 cm). 

 

Vzorek 48 

Lokalita: Kletečná 

Popis:  Hornina je tmavě šedé až černé barvy a jemnozrnné základní hmoty. Struktura je porfyrická. 
Vyskytují se v ní vyrostlice olivínu (0,3 – 0,8 cm) a pyroxenu (do 0,5 cm). 

 

Vzorek  49 

Lokalita: Paškapole  

Popis:  Hornina je porfyrické struktury a zeleno – šedé barvy.  Obsahuje zvětralé vyrostlice olivínu 
(0,3 – 0,7 cm), dále pyroxen (do 1 cm), amfibol (do 0,8 cm) a tmavou slídu (0,1-0,4 cm). 
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4.2.2 Mikroskopický popis – struktura a textura hornin 

Podle stupně krystalizace  

Základní hmotu je u výbrusů S-37, S-41, S-47, S-48 holokrystalická a u výbrusů S-36, S-38 až S-40, 
S-42 hemikrystalická. V základní hmotě se vyskytují jednak hlavní minerály olivín, klinopyroxen, 
flogopit, tak rovněž velmi často foidy. Zajímavý je výbrus S-42 (Obr. 5) kde je patrný kontakt 
základní hmoty s uzavřeninou. 

 

 
        Obr.5 Kontakt základní hmoty s uzavřeninou S-42 

 

 

Podle relativní velikosti součástek 

Všechny studované horniny mají porfyrickou strukturu a fenokrysty tvořené hlavně pyroxenem, 
olivínem popř. amfibolem, které mají hypidiomorfní omezení. Jedná se o jemnozrnné až afanatické 
horniny s porfyrickým vystupováním olivínu, klinopyroxenu či amfibolu (Obr. 7) 
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       Obr. 6 Výbrus S-47 s fenokrysty pyroxenu, olivínu a relikty biotitu. 
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5 MINERALOGIE PIKRITICK ŹCH HORNIN ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

5.1 Hlavní minerály 

Olivín 

Vyrostlice ve výbrusech jsou nepravidelných tvarů, tlustě sloupcovité, většina krystalů je zaoblených a 
mají hypidiomorfní omezení. Olivín můžeme rozdělit do dvou velikostních kategorií (viz např. 
vzorek S-39), kde Ol v základní hmotě dosahuje velikosti 1-2 mm, ve fenokrystech pak dosahuje 
rozměrů 4-6 mm. Olivíny ve všech výbrusech uzavírají v akcesorickém množství oxidické rudní 
minerály – pravděpodobně magnetit. Ve výbrusech je čerstvý olivín bezbarvý, např. ve vzorku S-48. 
Téměř všechna zrna jsou postižena serpetinizací, která velmi často postupuje podél trhlin (Obr. 7). 
Místy jsou vidět ostrůvky bezbarvého olivínu protkané sítí žlutozelených minerálů serpentinové 
skupiny. Dochází rovněž až ke kompletní serpentinizaci (S-46) (Obr. 8). Dalším typem přeměny je 
limonitizace, která je jasně patná svojí červeno-rezavou barvou (S-49). Modální zastoupení olivínu 
dosahuje ve všech výbrusech mezi 15-20 obj.%.  

 

 

 

 
 

         Obr. 7 Olivín- částečná serpentinizace výbrus S - 36 
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      Obr. 8 Serpentinizace v olivínu výbrus S-47 

 

Klinopyroxeny 

Vyrostlice klinopyroxenů mají typickou pyroxenovou štěpnost, většinou mají idiomorfní omezení, 
řezy jsou čtyř- až osmiúhelníkové nebo nepravidelné (např. S-38). Ve výbrusech nacházíme dvě 
velikostní kategorie 1-2 mm a 5-7 mm, reprezentující pyroxeny základní hmoty a vyrostlic. 
V akcesorickém množství jsou patrné uzavřeniny oxidických minerálů – převážně magnetitu. 
Typickým znakem je koncentrická zonální stavba; můžeme odlišit i několik zón (Obr. 9a, b). V rámci 
některých zrn (např. ve výbrusech S-36, S-37) lze mezi zkříženými nikoly v pyroxenech pozorovat 
odlišně zbarvené oblasti, které jsou dané pravděpodobně rozdílným lokálním chemizmem. Ve 
výbrusech S-38, S-39, S-40 a S-47, S-48 dochází k serpentinizaci pyroxenu po puklinách. U vzorku S-
49 je kolem zrn velmi zřetelný serpentinový lem. Limonitizace je patrná u vzorku S-37.  

 
 

         
 Obr. 9(a) Pyroxen ve výbrus S-42        Obr. 9(b) S-42 ve zkřížených nikolech 
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Amfibol 

Amfibol je výrazněji zastoupen pouze ve vzorku S-42, u vzorku S-47 se vyskytuje se  jen 
v akcesorickém množství. Krystaly jsou allotriomorfně omezené. V mnoha zrnech je dobře patrný 
diagnostický znak amfibolů s úhlem štěpných trhlin kolem 120° (Obr. 10)  a šikmé zhášení. Velikost 
zrn je u vzorku S-42 v rozmezí 1-6 mm a u vzorku S-37 kolem 4 mm. Velmi typický je výrazný 
pleochroizmus; barvy odpovídají světlé nažloutlé, zelené a hnědozelené. U výbrusu S-42 je patrná 
limonitizace po puklinách.  

 

 

 

       Obr. 10 Amfibol výbrus S-42 

5.2 Vedlejší minerály 

Biotit 

Ve výbrusech S-36-S až S-39 jsou patrné tabulkovité tmavé slídy, popř. jejich relikty (např. výbrus S-
48), někdy nahrazené akcesorickými minerály. Omezení slíd ve výbrusech je většinou nepravidelné. 
Štěpnost je velmi dobrá podle (001). Velikost jedinců je 2-3mm. Lupínky mají červenohnědou – 
rezavou barvu a znatelný pleochroismus (Obr. 11). 
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        Obr. 11 Biotit výbrus S-36 

 

 

5.3 Akcesorické minerály 

Foidy – skupina sodalitu 

V základní hmotě se velmi často vyskytují koncentrické útvary, izometrického či šestiúhelníkového 
průřezu. Jsou bezbarvé až nažloutlé. Ve výbruse se jeví slabě anizotropní. Velmi typické jsou jejich 
lemy opakních minerálů. Vyskytují se ve výbrusech S-36, S-37, S-38, u vzorků S-39 a S-41 se je 
nepodařilo prokázat. Jedná se s největší pravděpodobností o minerály ze skupiny sodalitu. 

Apatit 

Ve výbrusech S-41, S-42  a S-47 byl zastižen též apatit. Krystaly jsou jehlicovité, bezbarvé. Dosahují 
nízkých interferenčních barev. Velikost je pod 0,5 cm.  

Plagioklas 

Ve vzorcích  S-39 a S-40 a S-49 je přítomen plagioklas. Ve výbruse je bezbarvý. Nápadným znakem 
je polysyntetické dvojčatní podle albitového zákona.  Zrna mají převážně allotriomorfní omezení. Jsou 
čerstvá, bez sekundárních přeměn. Velikost zrn je 0,4– 0,6 cm. 

Zeolit 

 Ve výbrusech S-4,  S-47 a S-48 jsou viditelné shluky vláknitých krystalů. Jsou bezbarvé až bílé. Mají 
nízký dvojlom. Pravděpodobně se jedná o zeolit. 

Karbonát 

Ve výbrusech S-39 a S-36 tvoří karbonát sekundární výplň minerálů, převážně biotitu.. Ve vzorku S-
39 tvoří nápadné koncentrické útvary, velmi často uzavřené ve slídě. Vysoký dvojlom má za následek 
vznik pestrých interferenčních barev. Barvu má bělavou. 
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Opakní minerál  

Opakní minerál, kterým je pravděpodobně tvořen magnetitem, popř. ilmenitem, je patrný ve všech 
výbrusech, kde je součástí základní hmoty a tvoří sekundární výplně. Jedná se o zrna nepravidelného 
tvaru, popř. je jejich průřez čtyřúhelníkový (výbrus S-48). Velmi často je přítomen v podobě shluků. 
Případné alterace nebyly s ohledem na malou velikost zrn pozorovány.  

Fe-(oxo)hydroxidy 

Ve výbrusech S-37 a S-47, jsou patrné průhledné lupínky nepravidelných tvarů a jasně červené barvy. 
Velikost zrn je mikroskopická a přeměny nejsou patrné.  
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6 Klasifikace studovaných hornin 

Výsledky chemických analýz studovaných hornin jsou vyneseny do diagramu TAS (Le Bas, 2002) 
v obr.12. 
 

 
 

Obr. 12 Výsledky chemických analýz vzorků S-36 až  S-42 vynesené  do TAS diagramu. Za 
označením vzorku je uveden obsah MgO v hm. %.  
 
Z klasifikačního diagramu TAS (Le Bas, 2002) na obr. 12 je zřejmé, že charakteristice pikritů 
odpovídají pouze vzorky S-39 a S-40 a blíží se jí vzorek S-36. Zbývající vzorky mají součet alkálií 
vyšší než horní stanovená hranice 3 hm. % a vzorky S-38, S-41 a S-42 mají dokonce obsah MgO pod 
12 hm. %.  Většina zkoumaných „pikritů“, ačkoliv makroskopicky i mikroskopicky vyhlížejí stejně 
jako vzorky S-39 a S-40 je chemicky primárně odlišná a složením odpovídá tefritům/ bazaltům resp. 
foiditům. Nelze však vyloučit účinek metazomatických procesů spojených s přínosem alkálií.  
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7 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce slouží jako úvod do tématu subvulkanické pikritické horniny Českého 
středohoří. Jejím cílem bylo seznámení se s geologií oblasti a makro i mikroskopické studium 
vybraných hornin. Na základě chemických analýz pak byla provedena jejich klasifikace.   
Z výsledků makroskopického i mikroskopického studia vyplývá, že studované subvulkanické horniny 
z  Českého Středohoří mají pikritický charakter. Tento fakt však nepotvrdily chemické analýzy hornin 
Jako pikrity s.s.lze označit pouze dva vzorky (S-39 a S-40). Ostatní, které se vyznačují obdobným 
minerálním složením, však mají vyšší podíl alkálií a proto je lze označit jen jako bazické subvulkanity 
pikritického charakteru. Zvýšené uplatnění alkálií by bylo možno vysvětlit přínosem těchto prvků 
pozdějšími metazomatickými procesy. Potvrzení této hypotézy by mohlo přinést podrobné 
mineralogické a geochemické studium. Důležité je i poznání zdrojového materiálu a jeho vývoje 
pomocí izotopů Sr a Nd. Touto problematikou bych se ráda zabývala v diplomové práci. 
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