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Anglický a český abstrakt  

0.1. Český abstrakt 

Vnitřní stavba variscid a procesy jejich vzniku jsou již dlouhou dobu objektem mnoha 

geologických studií. Jednou z důležitých oblastí je i styk Bohemika a Moldanubika, který se 

právě nachází na území jednotky Královského hvozdu. Cílem této práce je interpretace 

metamorfních dějů odehrávajících se na zkoumaném území. První část se zabývá 

termodynamickými principy a různými přístupy uplatňujícími se při studii těchto dějů. V další 

části je souhrn poznatků o stavbě variscid v Českém masivu a dosavadních výzkumů 

provedených v Královském hvozdu. Ve třetí části jsou pak uvedeny petrografické a chemické 

analýzy, provedené v rámci této práce, a výsledná interpretace metamorfních dějů. 

 

0.2. English abstract 

The internal structure of Variscides and the processes of their development have been an 

object of many geological studies for a long time. One of the important parts is the contact of 

Teplá-Barrandian unit and Moldanubian unit which is located in Královský hvozd unit. The 

aim of this study is an interpretation of metamorphic processes which took place in the 

studied area. First part deals with thermodnamic principles and different aproaches that 

applies in the study of these processes. Next part is an summary of knowledges of Variscides 

structure in Bohemian Massif and existing studies of Královský hvozd unit. Petrografical and 

chemical analysis are given in third part together with the interpretation of metamorphic 

processes. 
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1. Určování P-T podmínek v metamorfovaných horninách 

1.1. Obecné principy výpočtu fázových rovnovah 

Základní stavovou veličinou pro výpočet fázových rovnovah je Gibbsova energie G. Ta je 

v jakémkoli chemickém systému rovna sumě součinů molárního množství n a chemického 

potenciálu μ všech jeho komponent c (Connolly, 1992). 

 

(R1) 

Pro práci s P-T podmínkami je však potřeba znát vztah mezi teplotou T, tlakem P 

a Gibbsovou energií. Proto se dá předchozí rovnice upravit na diferenciál, kde jsou ještě 

použity příspěvky objemu V a entropie S. 

 

(R2) 

Zde je vidět, že jakákoliv změna P, T, nebo chemismu v systému vyvolá změnu G. Z toho 

vyplývá, že G je funkcí tří výše zmíněných veličin (tyto veličiny se někdy označují zkratkou 

P-T-X). Což lze zapsat jako: 

 

(R3) 

Z termodynamického hlediska je pak dG rovna sumě změn tří druhů termodynamické práce. 

A to práci mechanické (objemová expanze vůči vnějšímu tlaku), termokalorické (tepelný tok) 

a chemické (transport hmoty v systému). 

 

 

(R4) 

Pokud má být systém v rovnováze, tak logicky nesmí probíhat ani  jeden z procesů (prací). 

Z tohoto vyplívá další důležitý fakt a to, že aby byla zachována fázová rovnováha, musí být 

dG při všech procesech v celém systému rovno 0. Což lze zapsat rovnicí: 

 

(R5) 

Úpravou výše zmíněných vztahů lze odvodit základní rovnici pro výpočet fázové rovnováhy 

reakce v libovolném systému. Kde G je Gibbsova energie, H entalpie, T termodynamická 
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teplota, S entropie, P tlak, V objem, R je univerzální plynová konstanta a Keq rovnovážná 

konstanta. 

 

(R6) 

Důležitou a často používanou formou této rovnice je derivace P podle T, tzv. Clausius-

Clapeyronova rovnice, udávající závislost změny tlaku na změně teploty (Spear, 1993). 

 

(R7) 

Tvar rovnice (R6) je však pouze obecný a není možné jej správně použít bez předchozích 

úprav. Na vině je fakt, že průběh hodnot ΔH, ΔS a ΔV se v P-T prostoru nechová lineárně, 

proto je nutné rovnici rozšířit za použití izobarické tepelné kapacity Cp (Spear, 1993). 

 

(R8) 

 

(R9) 

Těmito funkcemi se rovnice (R6) opraví o vliv teploty na G (konkrétně na H a S) pomocí 

veličiny Cp, jež je funkcí T a S, respektive T a H. Ačkoli Cp se v závislosti na teplotě také 

nechová lineárně, je poměrně dobře možné její průběh pomocí různých metod aproximovat. 

Nespornou výhodou také je, že se nemění v závislosti na tlaku. 

V druhé opravě pak bude závislost G, respektive V na teplotě a tlaku. Objem systému je v P-

T prostoru řízen dvěma faktory a to objemovou tepelnou roztažností α v závislosti na teplotě a 

objemovou stlačitelností β vůči tlaku.  

 

(R10) 

Hodnoty α a β se však také nechovají lineárně, což je evidentní na faktu, že β je záporné a 

při extrapolaci do vysokých tlaků, by výsledný objem byl záporný. Proto se tato závislost 

zjednodušuje rovnicí. 
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(R11) 

Po zohlednění předchozích úprav se dá rovnice R7 zapsat ve tvaru (Spear, 1993).: 

 

(R12) 

Jak je vidět, změření hodnot ΔH, ΔS a ΔV a vytvoření přesného matematického nástroje pro 

výpočet fázových rovnovah je poměrně náročné. Navíc bývá příspěvek Cp, α a β v daných    

P-T podmínkách často menší, než aby ho bylo možno při měření efektivně rozlišit. Proto se 

v praxi běžně určují hodnoty ΔH, ΔS a ΔV experimentálně přímo pro danou reakci a rozsah   

P-T hodnot. 

Rovnice (R1) a (R4) lze také zapsat ve tvaru, který udává závislost mezi molárním 

množstvím n a chemickým potenciálem μ při chemických reakcích v systému (Connolly, 

1992). 

 

(R13) 

Jinými slovy pro zachování Gibbsovy energie musí být rozdíl n a μ mezi reaktanty a 

produkty roven nule. Dodržení tohoto principu, umožňuje odvození rovnovážné konstanty 

Keq, která je podílem chemických aktivit a. 

 

(R14) 

Keq lze též vyjádřit jako funkci μ  a G za pomoci Maxwell-Boltzmannova rozdělení. 

 

(R15) 

K určení chemické aktivity a je třeba znát chemismus a stechiometrické koeficienty všech 

komponent účastnících se dané reakce, což je v důsledku splnění podmínky (Δn = 0). Aktivita 

komponenty M je její molární množství X umocněné na její stechiometrický koeficient m. 
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(R16) 

Navíc pokud je systém o množství komponent c vztažen na 1 mol, potom bude platit. 

 

(R17) 

Tím se jedna proměnná X stává závislou a pro vyjádření chemismu celého systému pak stačí 

pouze (c – 1) proměnných. 

 

1.2. Geotermometrie a geobarometrie 

Rozvoj měřící techniky a to konkrétně skenovacích elektronových mikroskopů, jež jsou 

schopny změřit přesné chemické složení i na méně než 1μm
2
, umožnil metamorfním 

petrologům rozvinout zcela nový přístup zkoumání metamorfovaných hornin. Přesné měření 

chemismu minerálů umožnilo za použití výše uvedených hornin najít a nakalibrovat různé 

druhy geotermo/barometrů a zpřesnit konkrétní termodynamické veličiny. Dnes se určování 

P-T podmínek v horninách ubírá dvěma hlavními směry (Spear, 1993). 

1. Klasická geotermometrie a geobarometrie používá určení rovnovážných podmínek z 

reakcí probíhající mezi několika vybranými minerály k vypočtení buď P, nebo T, přičemž 

druhá proměnná bývá určená. Výsledkem je pak přímka procházející P-T prostorem, proto 

pro přesné určení podmínek metamorfózy tak bývá zapotřebí zkombinovat dvě nebo více 

reakcí. Metody uplatňované při tomto přístupu se pak dělí podle druhu reakce na výměnné 

a net-transfer reakce. 

2. Druhá, sofistikovanější a modernější metoda využívá poněkud nepřímý přístup. Cílem 

je určit všechny rovnovážné minerální asociace v předem definovaném chemickém 

systému pro libovolné rozpětí tlaků a teplot. A to buď pouze určením diskrétních polí 

jednotlivých stabilních asociací a jejich vzájemných přechodů (metoda pseudosekcí), nebo 

i chemismu a poměrného zastoupení jednotlivých fází uvnitř těchto polí (metoda izoplet). 

Po tomto procesu lze pak odhadnout P-T dráhu jíž konkrétní reálná hornina v průběhu 

svého utváření prošla. 
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1.2.1. Výměnné reakce 

Tyto reakce probíhají v metamorfním prostředí mezi dvěma nebo více minerály, jež si mezi 

sebou vyměňují určité komponenty. Tím pádem zůstává molární poměr fází v hornině stejný, 

mění se pouze jejich chemismus. Ten je podle (R15) funkcí Keq, z podmínky že (ΔGr = 0) a 

rovnice (R5) pak vyplývá, že je i funkcí teploty a tlaku. Kvůli tomu, že výměnné reakce se 

projevují vysokým ΔS, bývají obvykle dobrým teplotním indikátorem. Příkladem takové 

reakce může být výměna Mg a Fe mezi biotitem a granátem (Spear, 1993), tu lze zapsat jako 

reakci mezi jednotlivými koncovými členy. 

 

 

(R18) 

Tato rovnice se dá zjednodušit na výměnný vektor, proto se jedná o výměnnou reakci. 

 

(R19) 

Dalším krokem je pak odvození rovnovážné konstanty, ta bude rovna podílu součinu aktivit 

pyropu a annitu vůči almandinu a flogopitu. Pro přesné určení Keq je však zapotřebí vypočíst 

ji z chemismu minerál účastnících se reakce podle (R16). 

 

(R20) 

Zde je vidět, že Keq je funkcí podílu Fe/Mg v obou minerálech. Pro usnadnění práce s tímto 

podílem je lepší zavést výměnnou konstantu KD, jež je vlastně třetí odmocninou Keq, ta se 

proto při vynášení do diagramů nebude chovat jako funkce kubická, ale jako lineární. 

 

(R21) 

Při znalosti Keq, respektive KD, je podle (R12) k určení rovnovážných P-T podmínek potřeba 

změřit ještě reakční ΔH, ΔS a ΔV. Za tímto účelem se provádí tzv. kalibrace 

geotermo/barometru. Pro tuto konkrétní reakci ji, mimo jiných, provedli Ferry a Spear (1978). 

Ti měřili složení biotitu, který byl společně s granátem o známém složení zahříván při tlaku 
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2,07 kbar postupně na teploty 550 - 800 °C (Obr. 1). Poté z měření interpolovali závislost KD 

na teplotě. 

 

Obr. 1 Interpolace výsledků experimentu, kde jednotlivé čtverce ukazují naměřené hodnoty (Ferry, a další, 

1978), převzato z (Spear, 1993). 

 

(R22) 

Tento vztah je vlastně vyjádřením rovnice (R6) respektive (R12) podle ln Keq, respektive 

ln KD. Úpravou této rovnice a znalosti ΔV = 0,238 J ∙ bar
-1

 (Spear, 1993) lze pak vypočítat 

ΔH, ΔS. 

 

 

(R23) 
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Obr. 2 P-T diagram výsledků hodnot KD (Ferry, a další, 1978), převzato z (Spear, 1993). 

Posledním členem rovnice (R12), který chybí k určení rovnovážných podmínek je Cp. 

Protože ta však má v tomto případě pouze malý vliv na výslednou hodnotu, je rozumné 

považovat její hodnotu za nulovou. Se znalostí všech proměnných pak lze vypočíst závislost 

výměnné konstanty KD na P-T podmínkách a použitím Clausius-Clapeyronovy rovnice (R7) i 

sklon její sklon. 

Pokud je tedy z naměřených hodnot určena hodnota KD pro konkrétní biotit – granátový pár, 

je možno přibližně určit rovnovážnou teplotu. Jak je totiž vidět z Obr. 2, míšení mezi biotitem 

a granátem je výrazně teplotně závislé, proto je pro přesnější určení P-T podmínek nutno 

zkombinovat jej ještě s nějakým geobarometrem.  

 

1.2.2. Net transfer reakce 

Dalším druhem jsou tzv. net transfer reakce. Ty jsou typické tím, že jsou při nich určité fáze 

konzumovány při současném vzniku jiných fází. Toto má obvykle za následek velké ΔV, a 

proto bývají senzitivnější při detekci metamorfních tlaků. Jedním z nejlépe prostudovaných 

procesů je reakce granátu (grosuláru), kyanitu a křemene za vzniku plagioklasu (anortitu), 

označovaný též jako GASP geobarometr (garnet – aluminosilicate – silica – plagioclase) 

(Spear, 1993). 

 

 

(R24) 

Postup při určení rovnovážných P-T podmínek je podobný jako v části 1.2.1. Prvním 

krokem bude tedy určení Keq pomocí vztahů (R14) a (R16). Kyanit a křemen se vyskytují 

v horninovém prostředí jako téměř čisté fáze, tudíž se jejich chemická aktivita bude rovnat 

jedné. Proto se dá Keq po zjednodušení zapsat jako podíl aktivity grosuláru v granátu vůči 

aktivitě anortitu v plagioklasu. 

 

(R25) 
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Kalibraci tohoto geobarometru provedli např. Koziol a Newton (1988). Těmi byly za 

předpokladu, že ΔrCp =0 a ΔrV je konstantní, experimentálně určeny hodnoty ΔH, ΔS a ΔV. 

Problémem při jejich určení je však neideální míšení jednotlivých složek granátu a 

plagioklasu, proto se pro zpřesnění těchto hodnot používá tzv. směšovacích modelů za použití 

Margulesových parametrů aj. 

 

 

 

(T1) 

 

Obr. 3 P-T diagram výsledných hodnot Keq (Koziol, a další, 1988), převzato z (Spear, 1993). 

Z výsledků v Obr. 3 pak vyplývá, že v závislosti na Keq bude rovnovážné složení granátu a 

plagioklasu ve vysokoteplotních a nízkotlakých horninách obsahovat relativně nízkou 

komponentu grosuláru a vysokou bazického živce, kdežto u nízkoteplotních a vysokotlakých 

hornin tomu bude přesně naopak. Samotné množství těchto komponent je však také závislé na 

celkovém množství Ca v hornině. 

 

1.2.3. Určovaní statistické odchylky 

Jak je vidět z výsledků kalibrace geotermometru granát-biotit (Obr. 1), při zpětném výpočtu 

tlaku a teploty z hodnot KD pro jednotlivé pokusy, se budou jejich hodnoty lišit od těch, 

při kterých byl daný pokus prováděn. Lze tedy předpokládat, že mírně odlišné budou 

i hodnoty zjištěné při užívání tohoto geotermometru. Protože je tato odchylka způsobena 
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různými nepřesnostmi při měření, je možné statisticky odhadnout její výslednou velikost 

způsobenou propagací těchto chyb. 

Statistickou odchylku je nutno vypočítat pro každou proměnou zvlášť. Pro výpočet P je 

úpravou rovnice (R6) dán vztah. Při zanedbání vlivu Cp, α a β (Spear, 1993). 

 

(R26) 

Tato rovnice je vlastně parametrickým zápisem přímky, proto jí lze po úpravě zapsat. 

 

(R27) 

Kde b = ΔH/ΔV je průsečík s osou P (Y) a m = ΔS/ΔV je sklon přímky. Z této rovnice se pak 

dá odvodit kvadratická odchylka σ
2
. 

 

(R28) 

Kde Xi je molární zlomek i-té komponenty v reakci a νi je její stechiometrický koeficient, αi 

je poziční multiplicita, σXi je odchylka molárního zlomku a ρXiXj je korelační koeficient mezi 

jednotlivými komponenty. σT-kalib. je odchylka měření teploty způsobená kalibrací termometru 

a σT-kompo. je pak odchylka způsobená mikrosondovým měřením. A konečně σb a σm je 

odchylka průsečíku a sklonu přímky a σΔV je odchylka uměření ΔV. 

Další odchylky jsou způsobeny nehomogenitou vzorku a volbou aktivitního modelu, ty však 

nejsou náhodné a proto se nedají statisticky ošetřit. Jejich příspěvek se však dá zapsat jako 

součet všech předcházejících odchylek. 

 

(R29) 

Příspěvek posledních dvou odchylek bývá dost značný a tvoří většinu této odchylky. I u těch 

nejpřesnějších modelů zpravidla nebývá velikost této odchylky menší než ± 1kbar a ± 50 °C 

(Powell, a další, 2008). 
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1.3. Termodynamické modelování 

Cílem termodynamického modelování je stanovení rovnovážných minerálních asociací v 

celém a priori vytyčeném P-T-X prostoru a následná interpretace získaných výsledků na 

základě různých již známých vlastností reálných hornin. 

 Jak je vidět z rovnice (R3), s každou přidanou proměnnou do výpočtu zároveň stoupne 

počet rozměrů, ve kterých se můžou dané hodnoty pohybovat. Proto bude prostor o počtu 

chemických komponent c, závislý na P a T celkově (c+2) rozměrný, respektive (c+1) 

rozměrný po přepočtu systému na 1 mol viz (R17). Pro jeho srozumitelnou interpretaci je tedy 

nutné tento prostor vyjádřit zjednodušeným, nejčastěji dvourozměrným řezem. Přičemž za 

nezávisle proměnné mohou být, podle účelu modelování, vybrány libovolné dvě veličiny 

z tohoto prostoru jako např. tlak, teplota, chemická aktivita nebo funkce těchto veličin jako 

geoterma, poměr komponent aj. Ostatní proměnné však musí být pro jednoznačnost výsledků 

explicitně definovány. 

Pro potřeby geotermo/barometrie je pak z praktických důvodů nejlepší zvolit jako nezávislé 

proměnné P a T. V tomto diagramu, běžně nazývaným též pseudosekce, jsou tedy vykreslena 

diskrétní pole, jež zaujímají rovnovážné minerální asociace, v závislosti na teplotě a tlaku u 

předem definovaného chemického složení horniny. Srovnáním získaných údajů s reálným 

modálním složením modelované horniny lze pak odvodit procesy, jimiž tato hornina prošla. 

Existují dva základní přístupy výpočtu pseudosekcí a izoplet, které se liší způsobem 

stanovení fázových rovnovah, a pro ně vyvynutých počítačových programů (Connolly, 1992). 

 

1.3.1. Minimalizace Gibbsovy energie 

Tento základní přístup se snaží zmapovat rovnovážné minerální asociace za pomoci faktu, 

že nejstabilnější asociací v daném P-T-X bodě bude ta s nejnižší Gibbsovou energií. Tento 

model pak tyto asociace určí výpočtem v předem definované síti bodů pro každou proměnnou 

a z výsledných hodnot pak aproximuje mapu jednotlivých asociací. K určení rovnovážně 

asociace je pak zapotřebí vyzkoušet stabilitu všech fází a jejich kombinací, přicházejících 

v úvahu pro daný chemismus. Tyto fáze se také často mohou mezi sebou mísit, což zatěžuje 

výpočet řadou iterací v každém bodě. Množství výpočtů navíc poroste s každou přidanou 

proměnnou (chemickou komponentou), výsledný počet bude tedy roven součinu bodů v sítích 

všech proměnných. Je tedy jasné, že z praktického hlediska není bez dalšího zjednodušení 
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možné počítat modely hornin blížících se svým složením reálným horninám v definované síti 

s dostatečně jemným rozlišením (Connolly, 1992). 

Program Perple_X – pracující s touto metodou – tedy používá následujících zjednodušení 

(Connolly, 2005).  

Termodynamický model počítá jako funkci dvou zvolených proměnných, v případě 

geotermo/barometrie tedy P a T, v určené síti bodů. Aby se vyhnul složitým iteracím 

v každém počítaném bodě, nahrazuje program realné fáze, jejichž chemické složení se může 

měnit kontinuálně, více fázemi s předem definovaným chemismem tzv. pseudokomponent. 

Pro ty je spočítána přesná Gibbsova energie a program pak určí pomocí jednoduchého 

souboru lineárních reakcí asociaci s nejnižší energií. 

Další zjednodušení pak program provádí při práci se sítí bodů. Nejprve vypočítá složení 

asociací v hrubém rozlišení v předdefinovaném poli. Následně ověří toto složení 

v sousedících bodech, a pokud se v nějaké čtveřici sousedních bodů výsledná minerální 

asociace liší, rozdělí tuto čtveřici do několika dalších bodů a celou operaci opakuje (Obr. 7). 

Tento proces je pak možné provést libovolněkrát. Tímto je tak možné zmapovat hranice 

jednotlivých fázových asociací ve velice přesném rozlišení a to i pro mnohosložkové modely. 

Výhodou tohoto přístupu je, že velice dobře modelují jakékoli řezy P-T-X prostorem, jako 

například pseudobinární fázové diagramy užívané v magmatické petrologii aj. Také je 

uživatelsky méně náročná a nevyžaduje přílišnou kontrolu při výpočtech, čímž je ale více 

náchylná k chybám. 

 

Obr. 7: Zvýšení rozlišení pseudosekce vypočítané programem Perple_X, pomocí zmenšování sítě počítaných 

bodů na hranici fázových přechodů. Převzato z (Connolly, 2005). 
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1.3.2. Řešení souboru nelineárních rovnic 

Tato metoda, původně používaná v metalurgii, využívá faktu, že ačkoli možných P-T-X 

podmínek je nekonečně mnoho, fázových polí a rovnic popisujících reakce odehrávající se 

mezi nimi je však konečné množství. Proto je pro daný chemismus horniny vypočítány 

všechny fáze přicházející v úvahu a určeny rovnice, jež popisující reakce mezi nimi. Z těchto 

reakcí je pak pomocí vztahu (R15) utvořen soubor nelineárních rovnic, který umožňuje určit 

rovnovážnou minerální sociaci. Je ale evidentní, že úspěšné zmapování P-T-X prostoru, by 

opět bylo možné pouze pomocí přiměřeně detailního gridu (Connolly, 1992). 

 

Obr. 8: KFMASH (+mu+q+H2O) pseudosekce vypočítaná programem THERMOCALC. 

 

Aby se tomuto vyhnul, počítá program THERMOCALC (Powell, a další, 1998) tímto 

způsobem pouze tzv. Schreinemakersovy linie, na těch totiž dochází ke konzumaci, nebo ke 

vzniku určitých fází. To je z praktického hlediska výhodné, protože takové fáze budou mít na 

těchto liniích stechiometrický koeficient roven nule, čímž ze souboru rovnic vypadne několik 

proměnných. Výpočet pseudosekcí pak probíhá následovně (Powell, a další, 1998): 

i. Program ze zadaného chemismu určí všechny možné koncové členy minerálů a reakce 

mezi nimi. 

ii. Pro každou reakci je určena Keq a pomocí vztahu uvedeném např. v rovnici (R12), je 

poté vypočítána teplotně tlaková závislost všech těchto reakcí. 
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iii. Protože program spočítá celou linii reakce i s jejími metastabilními větvemi, musí být 

tyto větve z výsledné pseudosekce odstraněny. A to za pomoci Schreinemakersova 

pravidla, že metastabilní větev dané fáze se vždy nachází mezi reakcemi produkujícími 

tuto fázi. Výsledné pole stability minerálu je pak ohraničeno liniemi zániku jeho 

koncových členů. 

iv. Tato metoda je z tohoto důvodu méně náchylná na možné chyby vzniklé během 

výpočtů, nicméně je uživatelsky a časově více náročná.  
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2. Regionálně geologické poměry 

2.1. Úvod 

Z geologického hlediska je jednotka Královského hvozdu (dále jen KHU) jedním 

z tzv. svorových komplexů moldanubika, tedy oblastí s nižší intenzitou metamorfózy, než je 

typické pro zbytek této jednotky. Hranici KHU s. s. vůči moldanubiku tvoří sillimanitová 

izográda, přičemž na území KHU se tento minerál nenachází. Na S je pak oddělena 

od bohemika, konkrétně kdyňského krystalinika, středočeskou střižnou zónou. Geologickým 

unikátem této oblasti je skutečnost, že KHU je jediným místem, kde tato zóna není překryta 

středočeským plutonem a moldanubikum s bohemikem se tedy nacházejí v těsném sousedství. 

Právě kvůli tomuto unikátu je KHU častým objektem zájmu geologů. Studium této jednotky 

totiž může hodně napovědět o charakteru středočeské střižné zóny a tektonickém vztahu 

mezi bohemikem a moldanubikem. Cílem této práce je tedy analýza vybraných vzorků 

z KHU a interpretace jejich metamorfního vývoje na základě zjištěných hodnot. 

 

2.2. Český masiv v kontextu evropských variscid 

Český masiv je geologicky významná oblast nacházející se na území většiny ČR a zasahující 

i do okolních států. Jedná se o terénní vyvýšeninu a s ní spjaté denudační okno, ve kterém 

vystupuje variský fundament zpod pozdějších platformních pokryvů. Obdobná okna 

se nacházejí i v jiných částech Evropy např. Iberský masiv ve Španělsku, Armorický 

a Centrální masiv ve Francii, pohoří Harc nebo Rýnský masiv v Německu aj. 

Je to soubor různých geologických celků spojených během variského (hercynského) 

vrásnění při kolizi paleokontinentů Laurusie na severu s jižní Gondwanou přibližně v období 

od svrchního devonu do spodního karbonu (380 - 310 Ma). Při této kolizi vzniklo mohutné 

pásemné pohoří, táhnoucí se z dnešních Čech a západ přes Normandii a stáčející se dále na jih 

na území dnešního Portugalska. Po ukončení první fáze vrásnění bylo však rychle 

denudováno a sloužilo jako zdrojová oblast materiálu pro sedimentaci pozdějších 

platformních pokryvů. Navíc je dnes od jihu postupně převrásňováno probíhajícím alpínským 

vrásněním vytvářejícím dnešní Alpy a Karpaty.  

Tento variský fundament má zonální stavbu způsobenou jednak postupnou akrecí různých 

geologických celků a jednak různými metamorfními podmínkami během probíhající kolize. 
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Z tohoto důvodu se dá rozdělit do tří základních zón (Obr. 7), přičemž se dá obecně říct, že 

intenzita metamorfózy stoupá v těchto zónách směrem na J. 

i. rhenohercynská zóna – Tvoří okrajovou zónou variscid. Většina hornin jsou 

nemetamorfované staropaleozoické sedimenty, pouze na J okraji se nachází fylity. 

Intruze magmatitů jsou ojedinělé.  

ii. saxothuringická – Tvoří jakýsi přechod mezi oběma zónami a byla dříve 

nejspíše samostatným mikrokontinentem. Jsou zde zastoupeny horniny od 

nemetamorfovaných přes fylity až po granulity, na mnoha místech jsou přítomny i 

intruzemi magmatitů.  

iii. moldanubická zóna – Strukturně nejnižší a nejhlouběji erodovaná část variscid, 

původ protolitů není jednoznačný, jejím společným znakem je metamorfóza v HP-

MT podmínkách. 

 

Obr. 7:  Evropské variscidy. Ar – Armorický masiv; B – Brabantský masiv; C – Cornwall a Devon; ČM – Český 

masiv; H – Harc; Ir – Jižní Irsko; MC – Massif Central; RBP – Rýnské břidličné pohoří; S – Schwarzwald; V - 

Vogézy 

 

2.3. Členění Českého masívu 

Tato zonálnost se projevuje i ve stavbě Českého masivu, který leží na V okraji zbytku tohoto 

horstva. Interpretaci těchto zón ale poněkud komplikuje přítomnost variského orogenního 
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předpolí, které narušuje jejich převážně paralelní průběh (Obr. 8).  Český masiv se dá rozdělit 

do pěti základních jednotek (Cháb, a další, 2008). 

 

2.3.1. Saxothuringikum 

Jedná se o typovou oblast saxo-durynské zóny. Zaujímá SZ část Českého masivu (jsou jím 

tvořeny např. Krušné hory), na JV je od TBO a Moldanubika oddělena tepelskou suturou, na 

SV tvoří její tektonickou hranici labský lineament, který ji odčleňuje od Lugika. Na S a SZ 

se noří pod platformní pokryvy a na Z je ostře ohraničena tzv. franskými zlomy (Cháb, a 

další, 2008). 

Celá oblast je soustavou několika příkrovů a má inverzní metamorfní sled. Na S ji tvoří sled 

paleozoických sedimentárních hornin, na které je od J nasunuto v několika příkrovech tzv. 

Krušnohorsko-smrčinské krystalinikum se silně metamorfovanými horninami (Obr. 8), o 

čemž svědčí i přítomné mikrodiamanty v granátech (Nasdala, a další, 2000). To je důsledek 

subdukce těchto hornin pod Bohemikum a jejich následné exhumace. Celá oblast je pak 

prostoupena pozdně variskými intruzemi (karlovarský pluton, teplický ryolitový komplex). 

 

2.3.2. Lugikum 

Oblast ležící u hranic ČR s Polskem, JZ hranice s Bohemikem není příliš zřejmá kvůli 

křídovému pokryvu, jež jí z velké části zakrývá, na S a SV zapadá pod mladší platformní 

uloženiny. JV okraj této jednotky je pak nasunut na variské předpolí (Brunovistulikum). Celá 

jednotka se skládá z řady dílčích teránů, které jsou vůči sobě posunuty podél řady zlomů, 

proto dnešní denudační řez odkrývá různé úrovně orogénu a značná část zakryta mladšími 

sedimenty, které se zde usazovali při pozdějších reaktivacích těchto zlomů. Společným 

znakem je přítomnost částečně deformovaných neoproterozoických  až kambrických 

granitoidů (lužický pluton), provázených sledy stejně starých sedimentárních 

a vulkanosedimentárních sekvencí. Zastoupena jsou též variská intruziva (krkonoško-jizerský 

pluton). 
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Obr. 8: Členění Českého masivu. 1 – gfölská jednotka; 2 – monotónní skupina; 3 – pestrá skupina; 4 – bavorské 

moldanubikum; 5 – silně metamorfované části bohemika; 6 – slabě metamorfované části bohemika; 7 – 

barrandienské paleozoikum; 8 – krušnohorsko-smrčinské krystalinikum; 9 – sasko-durynské paleozoikum; 10 – 

lugický fundament (nerozlišený); 11 – brunie; 12 – moravosilezikum; 13 – sedimentární pokryv brunovistulika; 

14 – povariský platformní pokryv (nerozlišený); 15 – variské plutony; KH – jednotka Královského hvozdu 

 

2.3.3. Brunovistulikum 

Tato jednotka se již řadí k variskému předpolí, proto není přímo součástí variscid a k jejímu 

spojení s baltikou došlo již před variskou orogenezí. Na Z je podsunuta pod moldanubikum 

a lugikum, na V ji pak pokrývají mocné paleozoické sedimentární sledy, které jsou dále na V 

překryty Alpskými příkrovy. Základy této jednotky vycházejí na povrch pouze v úzkém pruhu 

podél Z hranice a jsou tvořeny dvěma rozsáhlými plutonickými komplexy (dyjský a brněnský 

masiv) neoproterozoického stáří a slabě až silně metamorfovanými horninami až migmatity 

a slabě až silně metamorfovanými metavulkanity a gabroidy (Schulmann, a další, 2008). 
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Na celé této hranici se pak nachází pásmo silně metamorfovaných hornin různého původu 

s příkrovovou stavbou vystupující v několika oknech (dyjská klenba aj.), které bylo utvořeno 

při nasunování moldanubika a lugika. Tyto příkrovy se pro svou specifičnost někdy vyčleňují 

zvlášť jako tzv. moravskoslezské pásmo. 

 

2.3.4. Tepelsko-Barrandienská oblast (Bohemikum) 

Bohemikum je nejvyšší strukturní jednotka Českého masivu tvořící jeho centrální část 

a tektonické nadloží okolních jednotek, na rozdíl od moldanubika je variskými metamorfními 

procesy postižena minimálně. Tektonickou hranici s moldanubikem tvoří na J středočeská 

střižná zóna, která je z větší části překrytá středočeským plutonickým komplexem, 

na západním okraji západočeskou střižnou zónou. Od saxothuringika na severu, na které je též 

nasunuta, ji dělí tepelská sutura, ta je však skoro zcela skryta mladšími uloženinami. 

Její základ tvoří více jak 10 km mocný sled kadomsky lehce metamorfovaných 

sedimentárních a vulkanických hornin. Charakter vulkanismu indikuje změnu tektonického 

režimu od riftingu po nástup subdukčního režimu. Celá oblast byla pak na hranici 

proterozoika a kambria (560-540 Ma; (Zulauf, a další, 1999)) postižena kadomskou 

orogenezí. Intenzita metamorfózy stoupá směrem k JZ, od anchimetamorfózy  až kyanitové 

a kyanit-sillimanitové zóny, kde se nachází horniny metamorfované v amfibolitové facii 

(kdyňský masiv, domažlické krystalinikum aj.) a intruzivní granitová tělesa (např. stodský 

a kralupský pluton).  

Na tento podkladu pak od kambria probíhala mořská sedimentace v několika pánvích, 

z nichž nejvýznamnější je pražská pánev. Následně byl celý prostor zvrásněn při variské 

kolizi, která utvořila jeho dnešní podobu. Poté již jednotka prodělávala pouze platformní 

vývoj, o čemž svědčí pozdější sedimenty, zejména karbonské, na ní usazené. 

Při V okraji se nachází oblast varisky silně metamorfovaných (amfibolitová facie) pararul 

a metavulkanitů (Zulauf, 1994) označovaných jako Tepelské a Domažlické krystalinikum, 

směrem na Z pak intenzita metamorfózy klesá. 

K této jednotce lze přiřadit i středočeský plutonický komplex, který téměř zcela překrývá 

středočeskou střižnou zónu – hranici mezi TBO a moldanubikem. Jedná se o granitoidní 

variské plutonické intruze, vmístěné 5–10 km pod tehdejší povrch, jejichž zdrojový materiál 

byl pravděpodobně derivován anatexí z hornin moldanubika. Hranice s TBO je ostrá a je 

přítomna rozsáhlá kontaktní aureola, směrem do moldanubika pak obecně klesá stáří intruzí 

(cca 346-336 Ma; (Cháb, a další, 2008)). 
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2.3.5. Moldanubikum 

Moldanubikum je oblast na JZ ČR, severu Rakouska a JV Německa, přibližně mezi Vltavou 

a Dunajem. Jeho tektonické hranice tvoří na východě poměrně zřejmý násun 

na moravoselesikum, na severu pak Ratajská zóna, středočeská střižná zóna a západočeská 

střižná zóna. Další hranice jsou pak na Z bavorská pánev a na J je zakrýváno alpínskými 

příkrovy. 

Tato jednotka se nachází v místě největšího ztluštění zemské kůry během variského vrásnění 

a jsou reliktem strukturně nejhlubší části orogénu tzv. orogenního kořenu. Litologicky 

se jedná především o metapelity, v některých podjednotkách s vložkami karbonátů 

a metavulkanitů, metamorfované na rozhraní vyšší amfibolitové facie až granulitové facie. 

Tyto horniny byly v první fázi variské kolize zatlačovány hlouběji do kůry – některé až na 

hranici pláště (gfölská jednotka), kde prodělaly MP/MT metamorfózy. V druhé fázi pak po 

uvolnění největšího napětí byly již dostatečně prohřáté, exhumovány zpět k povrchu, přičemž 

docházelo k LP/HT metamorfóze a intenzivní migmatizaci. V této fázi byly také pronikány 

množstvím magmat, jak plášťovými, tak i derivovaných z anataxe hornin. 

Stavba moldanubika a jeho členění je velmi složité a je předmětem dohadů již řadu 

desetiletí. I přes poměrně značné množství interpretací se stále tradičně člení podle 

převládajících litologií do několika jednotek. Charakteristická je přitom strukturně podmíněná 

metamorfní inverze (Finger, a další, 2007). 

Protolity monotónní skupiny jsou tvořeny pravidelně se střídajícími droby a břidlicemi. Tato 

jednotka tvoří strukturně nejnižší část moldanubika, intenzita metamorfózy jí však – stejně 

jako pestrou skupinu – řadí ke střední kůře. Dominantní litologií jsou cordieritické pararuly 

a migmatity, někdy je též zastoupen granát. Dále se zde nachází retrográdně metamorfované 

dvojslídné pararuly a tzv. „svorové komplexy“. Zřídka se také nachází vložky kvarcitů 

a erlány. 

Pestrá skupina má oproti předešlé mnohem rozličnější horninové zastoupení, které odpovídá 

strukturnímu nadloží monotónní skupiny. Nejhojněji jsou zastoupeny biotit-sillimanitické 

pararuly s četnými vložkami kvarcitů, grafitických poloh, mramorů a metavulkanitů různých 

chemismů. 

Gfölská jednotka je pak nejvýše metamorfovanou částí moldanubika (spodní kůra), která 

dosahovala až na hranici pláště. Charakteristické jsou ortoruly, místy částečně 

migmatitizované až migmatity a granulity často doprovázené granátickými a spinelovými 

peridotity s různým stupněm serpentinizace a eklogity. 



24 
 

Variské intruze jsou v moldanubiku reprezentovány moldanubickým plutonickým 

komplexem. Jedná se sérii granitoidních intruzí různého složení, které do moldanubické kůry 

pronikaly během několika fází. Tento komplex vystupuje nejvíce v centrální části 

moldanubika, kde vytváří souvislý pokryv. Směrem na východ pak hloubka vmístění intruzí 

pomalu klesá a rozloha intruzí se postupně zmenšuje, naopak na Z upadá komplex strmě dolů 

a povrchové výchozy tak úplně mizí. 

 

2.4. Definice jednotky Královského hvozdu, shrnutí současných poznatků 

Jak již bylo řečeno výše KHU je vymezena jako území, kde není v horninách přítomen 

sillimanit. Metamorfní a tektonický vývoj KHU a jejího okolí je velmi komplikovaný a je 

pravděpodobně tektonickou koláží hornin z různé oblasti vzniku. Předpokládá se, že zde došlo 

nejméně k pěti nezávislým deformačním jevům a dvěma výrazným metamorfním událostem. 

Vrcholné podmínky metamorfózy probíhaly při 8-10 kbar a 430-550 °C (před cca 380 Ma), 

poté byly některé části prudce přetištěny přetisknuty LP/HT metamorfózou (stáří nižších 

metamorfních procesů je stanoveno na 320 Ma (Scheuvens, 2002)). 

Okolní horniny patřící k monotónní skupině moldanubika tvoří cordierit-sillimanitické ruly 

s převážně pelitickým charakterem, základní hmota ukazuje na vznik při 550-600 °C/ 4-5 

kbar, granát-biotitický termometr pak ukazuje na podmínky o něco vyšší 600-620 °C/ 4-10 

kbar, v JV části byly tyto podmínky o něco vyšší a to 600-650 °C při 2-5 kbar při použití 

granát-amfibolového termometru. Tyto ruly jsou pak dále na SV a JV od KHU slabě 

migmatitizovány. V SV části v blízkosti středočeské střižné zóny jsou pak přítomny vložky 

amfibolitů jejich podmínky ekvilibrace opět dávají podobné hodnoty 600-650 °C/ 4-5 kbar 

(Babůrek, 2003). 

Samotné jádro KHU, jež je tektonickou koláží hornin z různých oblastí, tvoří litologicky 

monotónní staurolit-granát-biotitický svor s polohami ortorul a četnými, až desítky metrů 

mocnými polohami kvarcitů, ty dále na S přecházejí v granát-biotitické svory, které mají 

mikroskopicky spíše rulový charakter, proto je Babůrek (2003) označuje jako svorovou rulu. 

Podmínky jejich vzniku byly určeny na 550-585 °C/ 5-6 kbar. Nejnižší podmínky přitom 

vykazuje zóna u vrcholu Ostrého, kde je přítomný andalusit, ekvilibrace těchto hornin 

proběhla při 520-580 °C/ 1-2 kbar pravděpodobně při rychlém výzdvihu. Dále na J je však již 

po několika stech metrech přítomný sillimanit. 
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Obr. 9: Geologický plán KHU, Kdyňský masiv: 1 – gabro; 2 – diorit; 3 – křemenný diorit; 4 – Klatovský 

granodiorit; 5 – Nýrský granit; 6 – amfib. rohovec; 7 – rohovec psamitický a pelitický; 8 – amfibolit; 

Moldanubikum: 9 – biotitická perlová rula; 10 – cordierit-sillimanitická rula (migmatitizovaná); 11 – sillimanit-

biotitická rula; 12 – granát-biotitická rula; 13 – granát-biotitická svorová rula; 14 – staurolit-granát-biotitický 

svor; 15 – kvartérní sedimenty; 16 – kvarcit; 17 – pararula; 18 – amfibolit; 19 – vodní nádrž Nýrsko 

 

Toto uspořádání vysvětluje Scheuvens (2002) násunem výše metamorfovaných 

migmatitizovaných rul v SV části na svoru KHU, ty pak byly při tomto ději zvrásněny 

do současné podoby. Jako iniciační mechanismus označuje diatektický diapirismus zahřátých 

migmatitizovaných rul. 
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U středočeské střižné zóny přecházejí svory KHU do fylitů s granátem a místy vysokým 

obsahem chloritu a polohami četnými polohami amfibolitů, erlánů, ortorul a grafitických 

vápenců, tyto polohy metabazitů mají obdobný chemismus jako metabazity v kdyňském 

masivu. Metamorfní podmínky v této části KHU byly určeny na 450-500 °C/ 8-10 kbar 

(granát-biotitický termometr u fylitu (Babůrek, 2003)). Podle Babůrka (2003) je tato část 

nejspíš tektonickou šupinou a patří spíše k Bohemiku, stejně jako biotitická perlová rula ležící 

více na S (Obr. 9). 

Na SZ se nachází Kdyňský masiv, jež je od KHU oddělen středočeskou střižnou zónou. 

Jedná se o zvrstvenou bazickou intruzi s přítomností regionálně i kontaktně metamorfovaných 

hornin, stáří této intruze je karbonské (318-334 Ma (Zulauf, 1994)). Metamorfní podmínky 

ojediněle se vyskytujících metasedimentů zde byly určeny na 750 °C/ 10-12 kbar, tato 

metamorfóza je ještě starší a to kadomská (551-541 Ma; monazitové stáří). Nejjižnější 

dioritový masiv Čertova kamene však vykazuje stáří 342 Ma (Babůrek, 2003). 

V nejsevernější části jsou dále přítomny intruze středočeského plutonu, a to Nýrský granit 

a Klatovský granodiorit. 

Povaha středočeské střižné zóny je pak některými autory interpretována jako pravostranný 

horizontální posun (Rajlich, 1987), podle novějších výzkumů se však spíše jedná o vertikální 

výzdvih moldanubika vzniklý při extenzím kolapsu orogénu (Zulauf, 1994), (Dörr, a další, 

2008). Čemuž nasvědčuje jistá podobnost se západočeskou zónou a výsledky vrtu u obce 

Rittsteig, jež navrtal horniny bohemika v podloží KHU (Babůrek, 2003). 
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3. Analýza vybraných vzorků a interpretace pseudosekce. 

Pro analýzu byl vybrán výbrus ze vzorku KH – ostrý, odebraného u vrcholu Velký ostrý, 

ležícího v litologii staurolit-granát-biotitických svorů v andaluzitové zóně, který obsahuje 

dobře zachované stopy několika dřívějších minerálních asociací a foliací. 

 

3.1. Petrografický popis vzorku KH – ostrý 

Jedná se o dvouslídný-granátický svor s andaluzitem. Základní hmota je tvořena 

muskovitem, biotitem, chloritem a křemenem a má výraznou foliaci, která je v celé matrix 

rovnoběžná. Andaluzit a granáty tvoří porfyroklasty, akcesoricky je přítomný ilmenit a 

turmalín. 

Granáty jsou ve vzorku zastoupeny dvěma hypautomorfními zrny o průměru 5 mm. 

Obsahují četné inkluze křemene a ilmenitu, nalezeny byly i orientované inkluze chloritoidu a 

turmalínu oboje zhruba o velikosti 70 μm. V jednom z granátů je zachována starší foliace ve 

formě inkluzních stop tvořená částečně i inkluzemi chloritoidu, která se v jeho okrajích stáčí 

do foliace totožné s tou zachovanou v andaluzitu (Obr. 10). Při okrajích jsou pak granáty 

zatlačovány biotitem a chloritem. 

Andaluzit je ve výbrusu přítomen pouze jako jedna vyrostlice o velikosti 10 × 15 mm. 

Uzavírá velké množství inkluzí biotitu, křemenu, muskovitu a ilmenitu. Byl zde nalezen 

i staurolit s mikroskopickou inkluzí turmalínu (Obr. 11), plagioklas. Inkluze tvoří foliaci 

paralelní s foliací v okrajových částech granátu, ta se při okrajích andaluzitu ohýbá do foliace 

přítomné v matrix (Obr. 10). 

Muskovit tvoří asi 40 % matrix, má protáhlé tabulkovitými agregáty tvořící foliaci. 

Uzavřeniny v andaluzitu mají podobný habitus, jeho podíl mezi inkluzemi je však asi jen 

25 %. 

Biotit má tmavě hnědou barvu s pleochroismem přecházejícím do světle hnědé. Je tvořen 

podobně jako muskovit protáhlými tabulkovité krystaly utvářejícími foliaci. V matrix je 

zastoupen asi 25 %, v andaluzitu pak tvoří cca 35 % uzavřenin. Dále pak biotit společně 

s chloritem konzumuje okraje granátů (Obr. 10). 

Chlorit v matrix nahrazuje biotit a indikuje retrográdní metamorfózu, je zde zastoupen 

zhruba 25 % . Obdobně jako biotit tvoří tabulkovité agregáty určující foliaci. Dále nahrazuje 

společně s biotitem granát při jeho okrajích a podél prasklin. Jako uzavřenina v andaluzitu je 

méně četný a tvoří jen asi 15 % těchto uzavřenin. Také se vyskytuje jako mikroskopické 

uzavřeniny v granátu, vzniklé patrně při jeho růstu. 
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Křemen tvoří typické xenomorfní krystaly s undulózním zhášením. V matrix tvoří asi 10 %, 

oblasti jeho výskytu bývají často protaženy rovnoběžně s foliací. V andaluzitu tvoří asi 25 % 

inkluzí, opět protažených do pásku s foliací. V granátu pak tvoří většinu inkluzí v něm 

uzavřených, zejména v jádru jednoho z granátů. 

Ve výbrusu lze tedy pozorovat čtyři různé stabilní minerální asociace, jež se zachovaly, 

a kterým odpovídají i tři zachovalé foliace. Těmito asociacemi si hornina během svého vývoje 

prošla v následujícím pořadí.  

i. Granát + chloritoid: folice č. 1 v jádru jednoho z granátů. 

ii. Granát + staurolit: foliace č. 2 v andaluzitu a okraji granátů. 

iii. Granát + andaluzit ± staurolit: foliace č. 2. 

iv. Asociace matrix: muskovit + biotit + chlorit: foliace č. 3 dochovaná v matrix. 

 

 

Obr. 10: Granát se zachovalou starší foliaci v jádru s společně s andaluzitem a matrix. Snímek 

a) v petrografickém mikroskopu b) metodou zpětně odražených elektronů. 
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Obr. 11: Zachovalý zbytek staurolitu v andaluzitu. Zrna slíd a chloritu tvoří foliaci č. 2. Snímek 

a) v petrografickém mikroskopu b) metodou zpětně odražených elektronů. 

 

 

3.2. Chemismus minerálů 

Definice koncových členů a proměnných: XFe = Fecelk / (Fecelk + Mg); Alm, almandin = Fe3Al2(SiO4)3; Grs, 

grosulár = Ca3Al2(SiO4)3; Prp, pyrop = Mg3Al2(SiO4)3; Sps, spessartin = Mn3Al2(SiO4)3; Kfs, K-živec = 

KAlSi3O8; Ab, albit = NaAlSi3O8; An, anortit = CaAl2Si2O8; cat/charge = počet kationtů ve vzorci minerálu / 

jejich celkový náboj; použité zkratky minerálů byly publikovány Kretzem (1983). 

Chemismus minerálů byl měřen na SEM (Tescan Vega) pomocí metody EDS (detektor X-

Max 50, Oxford Instruments) v laboratoři SEM ÚPGS, PřF UK, Praha. 

Granát je zonální s vysokým obsahem almandinu, jádro (oblast 1, Obr.14) je chemicky 

poměrně homogenní s vyšším obsahem spessartinu (Sps ≈ 0,12), který při kraji jádra 

(oblast 2) ještě vzrůstá až na hodnotu Sps = 0,18. V okrajových částech granátu (oblast 3) 

pak podíl spesartinu klesá až na Sps = 0,02. Zcela opačně se chová almandin, jež je 

dominantní složkou granátu, z hodnot Alm ≈ 0,72 (oblast 1, Obr. 14) klesá jeho podíl až na 

0,66 (oblast 2), u kraje granátu pak jeho obsah stoupá až na Alm = 0,84. Obsah grosuláru pak 

vykazuje při hranici jádra (oblast 2 a ±3) oscilační zonálnost (Grs = 0,11 – 0,18, Obr. 14 a 

15), blíže kraji pak jeho podíl v granátu klesne až na 0,05. Granát také vykazuje stálé hodnoty 

XFe v celém svém profilu (XFe ≈ 0,93). 

Muskovit (Tab. 5), biotit (XFe ≈ 0,63; Ti ≈ 0,11 p.f.u.; Tab. 1 a 2) i chlorit (XFe = 0.60 – 

0.68; Tab. 3) mají podobné složení nezávisle na tom, zda jsou v matrix, nebo tvoří inkluzi v 

andaluzitu. 
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Chloritoid přítomný v granátu má stejný poměr XFe (XFe ≈ 0,85; Tab. 3) ve všech 

měřených inkluzích. 

V krystalu staurolitu se žádná zonálnost neprojevuje a poměr železa je v celém krystalu 

přibližně stejný (XFe ≈ 0,90). Zbylý agregát plagioklasu vykazuje složení Ab = 0,8 – 0,9, 

s malou příměsí draselného živce (Kfs < 0,06). 

 

 

Tabulka 1 – chemické složení vybraných minerálů 

minerál biotit biotit biotit biotit biotit biotit biotit biotit biotit 

pozice matrix matrix matrix matrix matrix andaluzit andaluzit andaluzit andaluzit 

SiO2 34,07 34,77 34,26 33,46 34,11 34,13 35,45 34,43 32,50 

TiO2 1,75 1,68 1,85 1,88 1,88 1,78 1,78 1,82 1,79 

Al2O3 18,75 18,27 18,66 18,19 19,16 19,74 20,55 19,44 18,86 

FeO 23,19 22,53 22,96 23,02 22,85 22,03 21,11 22,19 21,01 

MnO 0,12 0,05 0,00 0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,16 

MgO 7,34 7,63 7,34 7,18 7,34 6,56 7,56 7,29 6,79 

Na2O 0,27 0,28 0,21 0,22 0,28 0,30 0,42 0,39 0,27 

K2O 9,43 9,31 9,13 9,31 9,30 9,16 9,23 9,28 9,12 

Cl2 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 94,92 94,55 94,42 93,37 94,99 93,70 96,10 94,84 90,49 

          
cat/charge 8/22 8/22 8/22 8/22 8/22 8/22 8/22 8/22 8/22 

Si 2,71 2,77 2,74 2,71 2,71 2,75 2,77 2,73 2,71 

Ti 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 

Al 1,76 1,72 1,76 1,74 1,80 1,88 1,89 1,82 1,85 

Fe 1,54 1,50 1,54 1,56 1,52 1,49 1,38 1,47 1,46 

Mn 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Mg 0,87 0,91 0,88 0,87 0,87 0,79 0,88 0,86 0,84 

Ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Na 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,04 

K 0,96 0,95 0,93 0,96 0,94 0,94 0,92 0,94 0,97 

          
XFe 0,64 0,62 0,64 0,64 0,64 0,65 0,61 0,63 0,63 

 

 

 

 

Tabulka 2 – chemické složení vybraných minerálů 

minerál biotit biotit biotit minerál granát granát granát granát 

pozice andaluzit granát granát pozice střed kraj kraj 2. agreg. 

SiO2 34,35 33,25 33,90 SiO2 36,28 36,40 36,15 36,41 

TiO2 2,30 1,58 1,45 TiO2 0,00 0,13 0,00 0,00 
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Al2O3 18,82 18,68 19,08 Al2O3 20,25 20,41 20,61 20,63 

FeO 23,04 22,52 22,21 FeO 32,46 33,09 38,01 29,31 

MnO 0,17 0,17 0,25 MnO 5,47 3,90 1,24 8,72 

MgO 6,82 6,57 6,95 MgO 1,41 1,39 2,07 1,22 

Na2O 0,19 0,52 0,40 CaO 3,83 5,12 2,27 4,10 

K2O 9,43 9,23 9,13 Total 99,71 100,45 100,36 100,39 

         
Total 95,12 92,51 94,22 cat/charge 8/24 8/24 8/24 8/24 

    
Si 2,96 2,94 2,93 2,95 

cat/charge 8/22 8/22 8/22 Ti 0,00 0,01 0,00 0,00 

Si 2,74 2,71 2,71 Al 1,95 1,94 1,97 1,97 

Ti 0,14 0,10 0,09 Fe
3+

 0,14 0,16 0,18 0,14 

Al 1,77 1,80 1,80 Fe
2+

 2,07 2,07 2,40 1,85 

Fe 1,54 1,54 1,49 Mn 0,38 0,27 0,08 0,60 

Mn 0,01 0,01 0,02 Mg 0,17 0,17 0,25 0,15 

Mg 0,81 0,80 0,83 Ca 0,33 0,44 0,20 0,36 

Ca 0,00 0,00 0,07 
     

Na 0,03 0,08 0,06 XFe 0,93 0,93 0,91 0,93 

K 0,96 0,96 0,93 Prp% 0,05 0,05 0,08 5,01 

    
Alm% 0,70 0,70 0,81 0,62 

XFe 0,65 0,66 0,64 Grs% 0,11 0,15 0,06 0,12 

    
Sps% 0,12 0,09 0,02 0,20 

 
Tabulka 3 – chemické složení vybraných minerálů 

minerál chlorit chlorit chlorit chlorit minerál chloritoid chloritoid chloritoid 
pozice matrix matrix matrix matrix pozice granát granát granát 

SIO2 22,94 22,72 23,36 21,42 SIO2 23,53 23,78 23,66 
TIO2 0,18 0,20 0,00 0,00 AL2O3 40,02 39,88 40,13 

AL2O3 22,38 21,24 21,47 20,88 FEO 24,40 24,28 24,92 
FEO 29,56 29,68 30,48 32,20 MNO 0,63 0,87 0,60 

MNO 0,00 0,24 0,27 0,36 MGO 2,39 2,36 2,37 
MGO 11,12 10,60 9,47 8,46 Total 90,98 91,17 91,68 
K2O 0,00 0,00 0,11 0,00 

    
Total 86,17 84,67 85,15 83,32 cat/charge 8/24 8/24 8/24 

     
Si 1,98 2,00 1,97 

cat/charge 10/28 10/28 10/28 10/28 Al 3,96 3,94 3,95 
Si 2,53 2,56 2,64 2,49 Fe 1,71 1,70 1,74 
Ti 0,01 0,02 0,00 0,00 Mn 0,05 0,06 0,04 
Al 2,91 2,82 2,86 2,87 Mg 0,30 0,29 0,29 
Fe 2,72 2,80 2,88 3,14 

    
Mn 0,00 0,02 0,03 0,04 Xfe 0,85 0,85 0,86 
Mg 1,83 1,78 1,59 1,47 

    
K 0,00 0,00 0,02 0,00 

    
         Xfe 0,60 0,61 0,64 0,68 

    
 
Tabulka 4 – chemické složení vybraných minerálů 

minerál plagioklas plagioklas plagioklas plagioklas minerál staurolit staurolit staurolit 

pozice andaluzit andaluzit andaluzit andaluzit pozice střed mezi kraj 

SiO2 65,20 66,98 63,10 62,11 SiO2 26,08 26,33 25,05 
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Al2O3 22,00 20,95 23,32 24,12 TiO2 0,30 0,26 0,32 

FeO 0,00 0,00 0,00 0,27 ZnO 1,42 1,51 1,59 

CaO 2,64 1,45 4,23 3,15 Al2O3 55,34 55,34 57,30 

Na2O 10,41 11,22 9,35 9,14 FeO 12,94 12,97 13,30 

K2O 0,00 0,09 0,09 1,01 MnO 0,25 0,35 0,28 

Total 100,26 100,70 100,09 99,79 MgO 0,87 1,01 0,86 

     
Total 97,21 97,77 98,69 

cat/charge 5/18 5/18 5/18 5/18 
    

Si 2,86 2,91 2,78 2,74 cat/charge 15/46 15/46 15/46 

Al 1,14 1,07 1,21 1,26 Si 3,73 3,74 3,52 

Fe
3+

 0,00 0,00 0,00 0,01 Ti 0,03 0,03 0,03 

Ca 0,12 0,07 0,20 0,15 Zn 0,15 0,16 0,17 

Na 0,88 0,94 0,80 0,78 Al 9,32 9,27 9,50 

K 0,00 0,01 0,00 0,06 Fe 1,55 1,54 1,56 

     
Mn 0,03 0,04 0,03 

An 0,12 0,07 0,20 0,15 Mg 0,19 0,21 0,18 

Ab 0,88 0,93 0,80 0,79 
    

Kfs 0,00 0,01 0,00 0,06 XFe 0,89 0,88 0,90 

 

Tabulka 5 – chemické složení vybraných minerálů 

minerál muskovit muskovit muskovit muskovit muskovit muskovit muskovit muskovit 

pozice matrix matrix matrix matrix andaluzit andaluzit andaluzit granát 

SiO2 45,05 46,27 46,64 45,50 43,94 46,46 46,52 48,25 

TiO2 0,28 0,30 0,30 0,25 0,06 0,12 0,29 0,28 

Al2O3 36,26 34,29 36,31 36,08 35,92 37,25 35,16 35,68 

FeO 1,72 1,95 1,49 1,48 1,60 1,30 1,52 1,85 

MgO 0,40 0,84 0,58 0,46 0,32 0,31 0,64 0,79 

Na2O 1,21 0,95 1,13 1,21 1,05 1,42 0,92 1,12 

K2O 9,47 9,68 9,45 9,44 9,31 9,30 9,53 9,78 

Total 94,39 94,28 95,90 94,42 92,20 96,16 94,59 97,76 

         
cat/charge 7/22 7/22 7/22 7/22 7/22 7/22 7/22 7/22 

Si 3,02 3,12 3,08 3,05 3,01 3,05 3,12 3,13 

Ti 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

Al 2,86 2,72 2,83 2,85 2,90 2,88 2,78 2,73 

Fe 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,07 0,09 0,10 

Mg 0,04 0,08 0,06 0,05 0,03 0,03 0,06 0,08 

Na 0,16 0,12 0,14 0,16 0,14 0,18 0,12 0,14 

K 0,81 0,83 0,80 0,81 0,81 0,78 0,82 0,81 
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Obr. 12: Chemický profil granátu (trasa profilu je zobrazena na Obr. 13) 

 

 

Obr. 13: Mapy složení granátu pro jednotlivé prvky. U mapy Ca je naznačena trasa profilu granátem. 
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3.3. Pseudosekce a PT vývoj reprezentativních vzorků 

Pro vytvoření pseudosekce a izoplet byl použit program Perple_X 6.6.6. (Connolly, 2005). 

Při vytváření úvodního skriptu pomocí souboru build.exe data byla použita termodynamická 

databáze (Holland, a další, 1998). Pro uvažovné fáze byly vybrány následující modely. 

Mu(CH) 

Pa(CH) 

Gt(WPH) 

AbFsp(C1) 

OrFsp(C1) 

St(HP) 

TiBio(HP) 

Chl(HP) 

hCrd 

melt(HP) 

Ctd(HP) 

Rozsah zkoumaných P-T byl stanoven na 2 – 10 kbar a 400 – 800 °C. Chemické složení 

horniny bylo určeno plošnou analýzou reprezentativního území pomocí EDS metody, při tom 

byly naměřeny následující hodnoty (ve hmotnostních procentech). 

Na2O 1,017 
 

CaO 1,190 

MgO 1,304 
 

TiO2 1,009 

Al2O3 29,244 
 

MnO 0,667 

SiO2 47,414 
 

FeO 9,207 

K2O 4,987 
 

H2O 3,893 

 

 

3.3.1. Výsledná pseudosekce. 

Nejstabilnějšími minerály jsou granát, muskovit a křemen, které se nacházejí v celém 

zadaném rozsahu. Chlorit a chloritoid jsou stabilní pouze do zhruba 580 °C, respektive 

540 °C. Staurolit je stabilní jen v rozpětí teplot 500 – 650 °C, dále se pak zhruba od této 

teploty začíná objevovat aluminosilikát, který je v pseudosekci zastoupen ve všech třech 

polymorfech. Při teplotách nad 680 °C se pak začíná objevovat první tavenina. 

Výraznou tlakovou závislost má ze zkoumaných minerálů pouze ilmenit, který se při tlaku 

kolem 7 kbar začíná přeměňovat na rutil. Specifické pole stability má biotit, který při vyšších 

tlacích (4kbar) mizí už při 450 °C, poté se ale při teplotách vyšších jak 550 °C stává opět 

stabilním. 
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Obr. 14: Výsledná pseudosekce s vyznačenou P-T drahou horniny. 

 

3.3.2. Výsledná PT dráha 

Ta byla určena na základě čtyřech výše zmíněných minerálních asociacích. První dochovaná 

asociace granátu s chloritoidem je stabilní při 4 – 7 kbar/ 450 – 550 °C (bod 1, Obr. 14). Tato 

hodnota byla určena pomocí izoplet granátových komponent a hodnoty XFe v obou 

minerálech (Obr. 15 a 16).  V této etapě docházelo k zahřívání a zvětšování tlaku až k 7 kbar/ 

550°C (bod 2, Obr. 14) o tom, že tyto hodnoty nebyly větší, svědčí i nepřítomnost rutilu. 

V další fázi začalo docházet k poměrně rychlé dekompresi při pouze minimálním přírůstku 

teploty. To je vidět na růstu staurolitu homogenním složením a hodnotou XFe (Obr. 16), 

během této fáze hornina dosáhla teploty 600 °C a tlaku 4 kbar (bod 3, Obr. 14). Další etapa 

pak byla růst andaluzitu uzavírajícího četné inkluze. Během této fáze probíhala PT dráha 

poblíž hranice mezi polem stability andaluzitu a staurolitu. Při tomto vznikla i matrix, což 
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napovídají izoplety hodnot XFe u biotiu a chloritu (Obr. 16), z těch také byla určena poslední 

hodnota PT na 3 kbar/ 500 °C (bod 4, Obr. 14). 

 

 

Obr. 15: izoplety koncových členů a XFe granátu s vyznačeným hodnotami jádra a přechodu do kraje. 
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Obr. 16: izoplety XFe různých minerálů s vyznačenými oblastmi naměřených hodnot. 
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