
Abstrakt 

MINERÁLNÍ ASOCIACE A PODMÍNKY VZNIKU  
METAMORFNÍCH SKARNŮ ČESKÉHO MASIVU  

Vápenato-železnaté skarny jsou jednou z charakteristických součástí regionálně 

metamorfovaných komplexů. Jejich minerální asociace, struktury i výrazné obohacení o Ca, 

Al a Fe jsou podobné kontaktně metasomatickým skarnům, avšak v tomto případě je jejich 

původ nevysvětlený. Cílem této práce je charakterizovat hlavní intenzivní termodynamické 

veličiny vzniku skarnů, tj. teplotu, tlak, příp. chemické potenciály hlavních složek. Aplikace 

petrografie, minerálního složení a termodynamického modelování nám umožnila 

rekonstruovat procesy, které se podílely na vzniku a vývoji skarnů v Českém masívu.  

Skarny na lokalitách Vlastějovice (moldanubikum), Malešov (kutnohorské 

krystalinikum) a Měděnec (saxothuringikum) mají primární granát-klinopyroxenové asociace 

s magnetitem, na které navazuje vznik amfibolových reakčních zón, epidotu, karbonátových 

žil, příp. slabá prostorová silicifikace spjatá s vmístěním granitových pegmatitů nebo cirkulací 

hydrotermálních fluid. 

Granát je nejhojnějším skarnovým minerálem. Původní jemnozrnné agregáty (Grs30-

50Alm30-40Adr10-30) jsou často rekrystalizovány a tvoří masivní polohy nebo individuální 

euhedrálně omezená zrna s výraznou chemickou zonálností. Ta se projevuje výrazným 

obohacením o andraditovou komponentu, která se zvýšila na úkor složek grosulárové a 

almandinové (Grs05-30Alm1-30Adr40-90). Indikátorem rekrystalizace je také pyropová 

komponenta, jejíž obsah se zvyšující se intenzitou rekrystalizace výrazně klesá. Na Měděnci 

dochází až k chemické transformaci na andradit a skigait. 

Druhým nejběžnějším minerálem skarnů je klinopyroxen řady diopsid-hedenbergit se 

složením od Di50Hd50 (Měděnec) do Di10Hd90 na lokalitách Vlastějovice a Malešov. Chemická 

variabilita, případně zonálnost klinopyroxenů se nejvýrazněji projevuje v koncentracích Na, 

Al, Fe a Mg; to znamená především v obsahu složek jadeitové, egirínové a Ca-Tschermakové. 

Primární klinopyroxeny mají zvýšený obsah jadeitové a egirínové složky, zatímco pozdní a 

rekrystalizované typy mají proměnlivé zastoupení Ca-Tschermakové složky. Amfibol, který 

vzniká na úkor pyroxenu v základní hmotě je sodný až draselný hastingsit. Pokud jsou 

amfiboly protínány pozdními albit-kalcitovými žilkami, mění se políčkovitě jejich chemické 

složení od hastingsitu přes hornblend až na aktinolit. Tato přeměna současně poskytuje Na a 

Al pro hydrotermální krystalizaci albitu. 

Pro určení teplotně tlakových podmínek vzniku jednotlivých minerálních asociací 

skarnu jsme využili univariantních rovnovách mezi čistými fázemi nebo jejich koncovými 

členy s použitím termodynamických modelů pro aktivitu v závislosti na chemickém složení. 

Původní asociace granát-klinopyroxen-magnetit je stabilní za teplot přesahujících 500 oC a 



tlaku 5-15 kbar. Univariantní rovnováhy mezi koncovými členy granátu a klinopyroxenu 

odpovídají teplotě 670 oC při tlaku 10 kbar. 

Amfiboly hastingsitového složení vznikají podle univariantních rovnováh za 550 oC a 

5,9 kbar, a podle geologických pozorování na lokalitách Malešov a Vlastějovice odpovídají 

cirkulaci hydrotermálních roztoků uvolněných z pegmatitových žil. Podmínky vzniku 

aktinolitových a albit-aktinolitových žilek je možné odvodit na základě hastingsit-

aktinolitového solvu v přítomnosti granátu, tj. 440 oC a 4 kbar. Nejmladším hydrotermálním 

procesem je tvorba epidotu za podmínek facie zelených břidlic. 

Tento přístup jsme doplnili konstrukcí  fázových diagramů pro reprezentativní 

proporce a složení granátu, klinopyroxenu a magnetitu. Teplotně tlakové pseudosekce pro 

skarny s různými typy granátu ukazují, že protolitem skarnů by byly chlorit-amfibol-granát-

klinopyroxenové prekurzory, v nichž prográdní dehydratace by způsobila přeměnu chloritu a 

amfibolu na magnetit, a souběžně přeměnu nízkoteplotního andraditu na granát s výrazným 

podílem almandinu. Naopak při dekompresi skarnu bude docházet k silicifikaci, vzniku 

amfibolu, plagioklasu a epidotu. Původ monominerálních těles magnetitu v asociaci 

s algrandit-hedenbergitovými skarny je možné pouze vysvětlit cirkulací hydrotermálních 

roztoků až za vrcholných teplotně tlakových podmínek. Pokračující hydrotermální aktivitu při 

chladnutí a exhumaci dobře dokumentují  univariantní rovnováhy granátu, klinopyroxenu, 

amfibolu a albitu, přičemž rekrystalizaci na almandinem-chudé granáty můžeme vysvětlit 

metasomatickým přínosem anebo izochemickou dekompresí. 

Chemické složení magnetitu charakterizuje vysoký obsah Al a Si, ochuzení o siderofilní 

(V, Cr) a chalkofilní prvky. Tyto parametry odpovídají magnetitu v typických 

metasomatických skarnech a vylučují původ českých skarnů ve vulkanosedimentárním nebo 

exhalačním prostředí. 


