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1 Úvod 

Většinu území České republiky tvoří Český masiv, který představuje jednu 

z větších částí odkrytých evropských variscid. Vznik Českého masivu spadá do období 

variské orogeneze, ke které došlo po uzavření Saxothuringského oceánu. Jak navrhuje 

Schulmann et al. (2009), tato subdukce Andského typu trvala nejméně 45 milionů let 

(400-355 Ma), následné ztenčení kůry proběhlo mezi 355 Ma a 335 Ma a celý proces 

vzniku Českého masivu byl zakončen poměrně rychlou exhumací orogenu 335-315 Ma. 

Podle dílčího vývoje je Český masiv rozdělen na čtyři regionální jednotky, 

moldanubikum, saxothuringikum, brunovistulikum a tepelsko-barrandienskou jednotku, 

které jsou oddělené významnými tektonickými rozhraními. Moldanubikum představuje 

denudovaný kořen variského orogenu, který je tvořen vysoce metamorfovanými 

horninami gföhlské jednotky (amfibolitizovanými eklogity, granulity, peridotity a 

migmatity), v jejímž strukturním podloží se nachází horniny pocházející z podmínek 

střední kůry - pestrá skupina pararul s vložkami kvarcitů, mramorů a strukturně nejníže 

je monotónní skupina tvořená migmatitickými pararulami, ortorulami, kvarcity a 

amfibolity. Saxothuringikum představuje část subdukované desky tvořené para-

autochtonní jednotkou migmatitů, pararul a granitoidů přeměněných na ortoruly, na něž 

nasedá vrstva riftových sekvencí a pelagických sedimentů. Na para-autochtonní 

jednotku byly nasunuty horniny allochtonní skupiny, které zde vytvořily systém 

příkrovů s hlubokovodními a flyšovými sedimenty, z nichž některé obsahují polohy 

vysoce metamorfovaných hornin (eklogitů, granulitů, ortorul, pararul). V rulách byly 

s budinami granátických a spinelových peridotitů nalezeny také coesity a 

mikrodiamanty (např. Kotková, 1993; Klápová et al., 1998; Faryad et al., 2010). 

 Brunovistulikum reprezentuje kontinentální předpolí, kde na neoproterozoickém 

fundamentu (granitoidy, migmatity a břidlice) leží sedimentární sekvence složená 

z mělko-vodních konglomerátů a kvarcitů a sedimentů karbonátové platformy, které 

byly v průběhu variské orogeneze pokryty flyšovými sedimety. Západní okraj 

brunovistulikana kontaktu s moldanubikem je pak tvořen metamorfovaným pásmem, 

které vzniklo přeměnou hornin brunovistulika v průběhu nasouvání moldanubika a 

vykazuje se inverzní metamorfní zonalitu (Štípská a Schulmann, 1995). 
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Tepelsko-barrandienská jednotka je nejméně postižená variskou orogenezí a lze 

na ní nejlépe dokumentovat vývoj Českého masivu v období mezi neoproterozoikem a 

ordovikem, nicméně horniny v západní části této jednotky prodělaly metamorfózu až v 

podmínkách amfibolitové facie, kdy stupeň metamorfózy generelně narůstá směrem na 

západ. V severozápadním cípu této jednotky se nachází zájmová oblast. 

 

 

Obr. 1. Zjednodušená mapa ČM (upraveno podle W. Franke, 2000): 

CBPC- středočeským plutonický komplex  CMP- centrální moldanubický pluton 

V levém dolním rohu je zobrazena pozice ČM (v rámečku) ve variscidech (převzato podle Edela, 

Schulmanna a Holuba, 2003) RH- Rhenohercynská zóna  M- moldanubická zóna ST- 

saxothurinská zona  B- kontinent Brunie  L- lugická doména 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je studium metagaber, jejichž pozice a charakteristika je 

v rámci okolních vysoce metamorfovaných hornin specifická. Koronitická metagabra se 

vyskytují ve formě malých izolovaných těles na kontaktu mariánsko-lázeňského 

komplexu a tepelského krystalinika. Tato tělesa uzavírají převážně svory tepelského 

krystalinika nebo amfibolity a eklogity mariánsko-lázeňského komplexu. Metagabra 

jsou v závislosti na primární (magmatické) minerální asociaci a stupni metamorfózy 

značně variabilní, což se týká texturní i metamorfní charakteristiky. Cílem této práce je 

mineralogická, petrologická a geochemická charakteristika reprezentativních vzorků a 
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popis mikrostrukturních změn v souvislosti s koronitizací. Součástí práce je také 

stanovení P-T podmínek, které pomohou objasnit vývoj kontaktu tepelského 

krystalinika a mariánsko-lázeňského komplexu a zároveň lépe popsat podmínky při 

tvorbě koron.   
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2 Geologie tepelsko-barrandienské jednotky 

  Tepelsko-barrandienská jednotka se nachází v centrální části Českého masivu a 

mezi okolními více metamorfovanými jednotkami tvoří jakousi kru, na které je 

dokumentován vývoj Českého masivu od kadomské orogeneze přes extenzi v průběhu 

kambria a ordoviku až po orogenezi variskou. Tato jednotka je od sousedních jednotek 

oddělena střižnými zónami korového rozsahu (Zulauf et al., 1997). Hranice se 

saxothuringikem na severu a severozápadě je tvořena suturovou zónou, podél které 

docházelo v průběhu devonu a karbonu k subdukci saxothuringického oceánu (např. 

Franke, 1989, 2000). Tato hranice je z velké části překrytá variskými plutonity, 

křídovými sedimenty a vulkanosedimentárními sekvencemi oháreckého riftu. Hranice 

s moldanubikem také tvoří systém na sebe navazujících střižných zón, na západě se 

jedná o západočeskou střižnou zónu, na níž navazuje v jihozápadním cípu střižná zóna 

Hoher Bogen (Bues et al., 1998) a od ní dál na východ je to středočeská střižná zóna, 

jejíž pokračování překrývá středočeský plutonický komplex. Východní hranice celé 

jednotky zastírá česká křídová pánev.  

Tepelsko-barrandienskou jednotku lze rozdělit do dvou částí (Obr. 2). Východní 

část tepelsko-barrandienské jednotky je prakticky nedeformovaná, nebo je ovlivněná 

pozdějšími procesy jen minimálně, takže poskytuje záznam o vývoji Českého masivu 

od neoproterozoika do devonu a to prostřednictvím sedimentárního záznamu.  

Neoproterozoikum (Obr. 3a) je charakterizováno sedimentární sekvencí 

kralupsko-zbraslavské a mladší štěchovické skupiny (Chlupáč, 1993). Jedná se převážně 

o marinní siliciklastika s vložkami vulkanických sérií. Na nejsvrchnější část kralupsko-

zbraslavské skupiny (davelské souvrství) tvořené vrstvou černých břidlic, nasedají 

břidlice a prachovce štěchovické skupiny. Siliciklastické sedimenty se ukládaly na 

subsidující oceánské dno (na severním okraji Gondwany) v podobě turbiditních a 

gravitačních proudů (Chlupáč, 1993). Přítomnost drob a rohovcových valounů ve 

středních a vyšších částech štěchovické skupiny a výsledky radiometrického datování 

ryolitových valounů dokumentují akreci, výzdvih a následnou erozi kadomského 

ostrovního oblouku (Kříbek et al., 2000; Dörr et al., 2002). Ke změně geotektonického 

režimu z kompresního na transtenzní pravděpodobně došlo na přelomu prekambria a 

kambria (Zulauf et al., 1999).  

Období kambria (Obr. 3b) lze nejlépe popsat díky záznamu v příbramsko-

jinecké a skryjsko-týřovické pánvi, jejichž výplň reflektuje měnící se tektonický režim, 
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kdy od hrubších kontinentálních klastik přechází při pokračující subsidenci na 

jemnozrnnější marinní sedimenty. Ve svrchním kambriu pak následuje formace dvou 

vulkanických pásem mírně odlišného chemismu – křivoklátsko-rokycanského 

vulkanického komplexu a jižnějšího strašického vulkanického komplexu. Oba tyto 

vulkanické komplexy jsou asociovány s probíhajícím riftingem (Drost et al., 2004).  

Poslední období sedimentace probíhalo v Pražské pánvi, která vznikla změnou 

napěťového pole začátkem ordoviku. Při poklesu pánevního dna se ukládala 

siliciklastika velkých mocností místy protkaná diabasovým vulkanismem, přičemž 

následné vyplňování pánve mořskými sedimenty pokračovalo až do středního devonu 

(Štorch et al., 1993). Od spodního siluru docházelo k ukládání černých pelagických 

graptolitových břidlic (Štorch et al., 1986), které během svrchního siluru vystřídala 

sedimentace karbonátů (Kříž, 1988). Konec této dlouhé éry sedimentace je zaznamenám 

díky klastickým sedimentům roblínských vrstev srbského souvrství (Kukal a Jӓger, 

1988). 

 

Obr. 2. Zjednodušená mapa TBO podle Drost et al. (2004) 

V levém horním rohu je zobrazeno postavení TBO v rámci středoevropských variscid. 
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Obr. 3. Litostratigrafie převzato od Drost et al. (2004)    

a) neoproterozoika, b) kambria   

                                 

 Horniny v západní části tepelsko-barrandienské jednotky jsou na rozdíl od 

sedimentů barrandienu podstatně více metamorfované. V méně deformovaných částech 

mají metadroby a metaprachovce podobnou litologii a chemismus jako horniny 

neoproterozoické kralupsko-zbraslavské skupiny a proto je lze do této skupiny přiřadit 

(např. Mašek, 1981; Chlupáč, 1993). Stupeň metamorfózy obecně stoupá směrem 

k západu, severozápadu (Vejnar, 1966, 1982; Cháb a Suk, 1978) od podmínek nižší 

facie zelených břidlic v centrální části až po podmínky amfibolitové facie v tepelském a 

domažlickém krystaliniku (Obr. 4).  Na západě jsou pak horniny tepelsko-barrandienské 

jednotky přeťaty západočeskou střižnou zónou. Většina metamorfního záznamu bývá 

přisuzována kadomské orogenezi (Dörr et al, 1998; Zulauf et al, 1999), nicméně 

na dnešní podobě hornin se podílela i orogeneze variská (Žáček a Cháb, 1993), Jelikož 

se metamorfní izogrády obou deformací překrývají, vnáší do interpretace celkového 

vývoje západního okraje této jednotky řadu otázek. 

V severozápadním cípu tepelsko-barrandienské jednotky se nachází mariánsko-

lázeňský komplex, který představuje nejvíce metamorfovanou část celé jednotky. Jedná 

se o největší komplex bazik a ultrabazik v rámci středoevropských variscid (Kastl a 

Tonika, 1984). Ohledně interpretace jeho vývoje, převládají 2 názory: např. podle 

Kastla a Toniky (1984) nebo Bearda et al. (1995) je to kambro-ordovický (meta) 

ofiolitový komplex, jež byl exhumován během variské orogeneze. Zulauf (2001) svými 
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strukturními a kinematickými daty zase dokládá, že mariánsko-lázeňský komplex 

představuje metamorfovaný korový komplex a tepelské krystalinikum je jeho oddělená 

vrchní část.  

                      

Obr. 4. Mapa západní části tepelsko-barrandienské jednotky, upraveno podle 

Dallmayera a Urbana (1998)  

WBSZ – západočeská střižná zóna, HBSZ – střižná zóna Hoher-Bogen, CBSZ – 

středočeské střižná zóna 
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2.1 Mariánsko-lázeňský komplex 

Mariánsko-lázeňský komplex se nachází na severozápadním okraji tepelsko-

barrandienské jednotky, kterou odděluje od okolního saxothuringika a moldanubika. Na 

jihovýchodě sousedí s tepelským krystalinikem a ze západní strany je ukončen 

mariánsko-lázeňským zlomem pokrytým terciérními sedimenty nebo variskými 

plutonity moldanubika. Severní kontakt se saxothuringikem bývá interpretován jako 

relikt sutury vzniklé při uzavírání saxothuringického oceánu (např. Kachlík, 2003). 

Tato oblast také vykazuje několik podobných znaků s horninami münchberského 

masivu a zóny erbendorf-vohenstrauss. Na základě toho někteří autoři všechny tyto tři 

jednotky korelují (Matte et al., 1990), zatímco jiní to považují za sporné (Okrusche et 

al., 1991). Faktem zůstává, že zjištěné stáří  metagaber kolem 500 Ma (Bosbach et al, 

1991; Bowes a Aftalion, 1991) i geochemie mariánsko-lázeňského komplexu a 

münchberského masivu je do jisté míry podobná (Beard et al., 1995). Mariánsko-

lázeňský komplex je možné také korelovat s erbendorfskou jednotkou zelených břidlic 

(Jelínek et al., 1997), jež by měla představovat prodloužení suturového pásma, které od 

sebe oddělovalo barrandiensko-armorické a sasko-durynské pásmo 

2.1.1 Litologie 

Mariánsko-lázeňský komplex je tvořen převážně amfibolity s minerální asociací 

zahrnující převážně hornblend, plagioklas, křemen a případně biotit (Obr. 5), na 

jihovýchodní hranici sousedí s rulami a svory tepelského krystalinika, na severozápadě 

se vyskytuje poloha serpentinizovaného peridotitu, jež je přiřazován k samostatné 

jednotce (Kachlík, 2003). 

Amfibolity můžeme na základě minerální asociace rozdělit na několik variací 

uspořádaných do tří zón jihozápadního - severovýchodního průběhu s různým 

metamorfním stupněm (Beard et al., 1995). Jihovýchodní a severozápadní okraj je 

reprezentován níže metamorfovanými amfibolity, které směrem ke středu komplexu 

přechází do zóny tvořené amfibolitem obsahujícím granát a titanit. Samotný střed 

komplexu je tvořen amfibolitem s rutilem a granátem, který představuje nejvíce 

metamorfovanou část komplexu, kde se nachází budiny eklogitů a vysokotlakých 

granulitů. Zároveň se zde vzácněji nachází i těleso bazaltu a vložky ortorul.   

Na hranici s tepelským krystalinikem se nachází tělesa metagaber (Obr. 5), která 

jsou hlavním předmětem této práce. 
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Obr. 5 Zjednodušená mapa mariánsko-lázeňského komplexu převzato od Bearda et al. 

(1995) 

2.1.2 Geochemie  

V mariánsko-lázeňském komplexu byla provedena řada studíí, z nichž většina 

byla zaměřena především na charakteristiku eklogitů a amfibolitů, v některých 

případech se autoři zabývali i metagabry. Geochemická charakteristika byla podrobněji 

zpracována Kastlem a Tonikou (1984), kteří horniny tohoto komplexu řadili 

k subalkalickým sériím, jež představují abysální tholeity. Dále zjistili, že 

serpentinizovaný peridotit svým chemismem odpovídá serpentinitům atlantského 

středooceánského hřbetu, což je vedlo k interpretaci mariánsko-lázeńského komplexu 
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jako ofiolitové série. S tím částečně korespondují i data získaná Beardem et al. (1995), 

část jejich analyzovaných eklogitů měla vysoké hodnoty Nd (+10,2 až +7,1) což 

odpovídá složení MORB bazaltů, nicméně jejich variabilní poměry 
87

Sr/
86

Sr  (0,7033 až 

0,7059) spíše odráží hydrotermální alteraci mořskou vodou. Menší skupina zkoumaných 

ekogitů  však vykazovala nižší hodnoty εNd (+5,4 až -0,8) a širší variabilitu poměrů 

87
Sr/

86
Sr (0,7033 až 0,7096), což naopak indikuje jako jejich zdroj bazalt oceánských 

ostrovů. V novějších studiích byla navíc provedena analýza hlavních a stopových prvků 

(Štědrá, 2001), přičemž jejich obsahy spíše poukazují na interakci oceánské kůry se 

spodní kontinentální kůrou a následnou metamorfózu celé oblasti. S tímto koresponduje 

také interpretace podle Timmermann et al. (2004), kde autoři získali z eklogitů vyšší 

hodnoty εNd a nižší poměry 
87

Sr/
86

Sr, díky nimž řadí složení protolitů mezi N-MORB a 

E-MORB bazalty.       

                          

Obr. 6. AFM diagram, převzato od Timmermann et al. (2004)    
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Obr 7. Diagram znázorňující εNd vs 
87

Sr/
86

Sr vypočítaný pro 500 Ma.  

Data pochází z Timmermann et al. (2004) a Beard et al. (1995). Pole bazaltů oceánských 

ostrovů a kontinentálních bazaltů je podle White (1999). Pole MORB podle Taylor et al. (1997) 

a Kempton et al. (2002). Evropská kontinentální kůra je podle Gerdes et al. (2000). Převzato a 

upraveno z Timmermann et al. (2004). 

2.1.3 Metamorfní vývoj 

Oblast mariánsko-lázeňského komplexu zaznamenala několik fází metamorfózy. 

Nejméně metamorfovanými horninami jsou metagabra ležící na kontaktu s tepelským 

krystalinikem, která mají stále dobře zachovalou magmatickou texturu jen částečně 

přetištěnou metamorfózou v podmínkách amfibolitové facie. Nejvíce metamorfované 

horniny zde představují eklogity, jež byly následně postiženy i kratší metamorfní etapou 

v podmínkách vysokotlaké granulitové facie (O’Brien, 1997), což bylo následně ještě 

v průběhu exhumace celého komplexu přeměněno metamorfózou v podmínkách 

amfibolitové facie. 

Stanovením metamorfních podmínek se zabývalo několik autorů (např. Medaris 

et al., 1993; Jelínek et al., 1997; O’Brien, 1997; Štědrá, 2001; Faryad, 2012). Výsledky 

starších prací naznačují, že se metamorfní podmínky pohybují v rozmezí 625-730 °C a 

14-16,4 kbar (Medaris et al., 1993). Štědrá (2001) prokázala, že začátek metamorfní 

dráhy eklogitů byl v tlacích přibližně 20 kbar, odkud horniny při exhumaci přešly za 

mírně zvýšené teploty do tlaků kolem 12 kbar a následně se začaly isobaricky 
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ochlazovat. Metamorfní podmínky u granulitů naznačují, že se se horniny nedostaly do 

vyšších tlaků než 18 kbar a jejich metamorfní dráhu lze rozdělit do tří etap. V první 

etapě se hornin nacházely ve spodní kůře, kde docházelo k jejich postupnému zahřívání 

do 750-800°C, následně probíhala jejich isotermální dekomprese z tlaků 16-18 kbar do 

11 kbar a poslední etapa reflektuje rychlé isobarické zchlazení na 630-720°C. 

Faryad (2012) ve své práci zaměřené na polyfázový nárůst vysokotlakých 

granátů zjistil, že jádra a okraje granátů se formovaly během dvou různých 

metamorfních událostí. Vyšší metamorfní podmínky zjištěné pro druhou generaci 

granátu vedou autora k předpokladu, že jádra granátu vznikala v podmínkách 

vysokotlaké amfibolitové facie (725° a 1,7 GPa), zatímco mladší granát s inkluzemi Na-

Ca amfibolu vykazuje známky prográdní metamorfózy z přechodu facie modrých 

břidlic do eklogitové facie 640°C a 2,7-2,8 GPa. Zachování ostrého kompozičního 

gradientu mezi dvěma fázemi granátu spolu s výsledky difúzního modelování naznačují 

velmi krátký čas prohřívání hornin a hodně rychlou exhumaci (doba trvání tohoto 

přechodu kolem 1 Ma) během druhé metamorfní události v podmínkách eklogitové 

facie. 

2.1.4 Geochronologie 

Mariánsko-lázeňský komplex můžeme, co se týče geochronologických dat, 

považovat za dobře zmapovanou oblast. Při zjišťování stáří amfibolitů, eklogitů, 

metagaber a HP granulitu byly použity různé metody např. Sm-Nd (granát-omfacit), K-

Ar (hornblend, biotit) nebo U-Pb (zirkony, monazity). Podle autorů lze výsledky 

datování rozdělit do několika skupin.  

Nejstarší byly metodou U-Pb na zirkonech odhadnuty pro protolity eklogitů, 

jejichž stáří 539-546 Ma odráží jejich magmatickou krystalizaci (Timmermann et al., 

2004). Menší stáří 496-503 Ma vykazovaly protolity metagaber také metodou U-Pb na 

zirkonech (Bowes and Aftalion, 1991; Timmermann et al., 2005). 

Mladší metamorfní události již spadají do období variské orogeneze. Prakticky 

všechny litologie byly odatovány metodou U-Pb na zirkonech, titanitech a monazitech a 

vykazovaly stáří 365-380 Ma (Timmermann et al., 2004). S tím souhlasí i datování 

hornblendu z amfibolitu a metagabra Ar-Ar metodou, které vychází 371-380 Ma 

(Dallmeyer a Urban, 1998; Zulauf, 1997b; Bowes et al., 2002). 
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Částečně odlišná stáří získali autoři Beard et al. (1995) datováním granátu 

z eklogitu metodou Sm-Nd, přičemž jádra granátů vykazují stáří přibližně 410 a 420 

Ma, což podle nich nejspíše reflektuje prográdní metamorfózu v pozdním siluru. Stáří 

okrajů granátů 367-377 Ma koresponduje s již zmíněným datováním ostatních litologií a 

pravděpodobně odráží subdukci saxothuringického oceánu pod tepelsko-barrandiesnkou 

jednotku (Beard et al., 1995).   

2.2 Tepelské krystalinikum  

Tepelské krystalinikum se nachází v severozápadní části tepelsko-barrandienské 

jednotky. Jeho jihozápadní část je ohraničena mariánsko-lázeňským zlomem, směrem 

na severozápad přiléhá k mariánsko-lázeňskému komplexu a ze severovýchodní strany 

je omezeno permokarbonskými sedimenty a doupovské vulkanity. V této oblasti narůstá 

stupeň barrovianské metamorfózy (Obr. 8) od jihozápadu z prakticky 

nemetamorfovaného proterozoika až po kyanitovou izográdu na severozápadě, přičemž 

jako tepelské krystalinikum jsou označovány horniny až od biotitové izogrády (Mísař, 

1983). 

 

Obr. 8. Zjednodušená mapa tepelského krystalinika, upraveno podle Zulauf et 

al.(1997), MLK – mariánsko-lázeňský komplex 
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2.2.1 Litologie  

Směrem k severozápadu se charakter hornin mění v závislosti na metamorfním 

stupni, přičemž postupně přechází z metadrob a metaprachovců, které obsahují vložky 

metavulkanitů přes svory až do pararul. V této oblasti také podél dextrálních střižných 

zón intrudovala tělesa granitoidů reprezentovaná hanovským, lestkovským a tepelským 

plutonem (Obr. 8; Dörr et al., 1998; Zulauf a Vejnar, 1998). V průběhu variské 

orogeneze byly tyto plutony postiženy deformací, která jejich složení přeměnila 

v případě Hanovského a Tepelského tělesa na milonitizované ortoruly (Dörr et al., 

1998) zatímco Lestkovský pluton ležící v granátové zóně byl ušetřen výraznější 

mylonitizace (Zulauf, 2001). Minerální asociace jednotlivých litologíí vykazuje vesměs 

stejné složení protolitů a mění se tak výhradně v závislosti na stupni metamorfózy. 

2.2.2 Geochemie 

V této oblasti se geochemické složení hornin příliš neliší, a proto se tímto 

tématem mnoho autorů nezabývalo. Z dostupných publikací ale vyplývá, že 

metasedimenty svým chemismem odpovídají horninám kralupsko-zbraslavské skupiny 

(Mašek, 1981; Chlupáč, 1993; Henjes-Kunst et al, 1995), což platí i pro horniny 

domažlického krystalinika. 

2.2.3 Metamorfní vývoj 

V tepelském krystaliniku najdeme záznam několika deformačních událostí. 

První etapa reprezentovaná kadomskou metamorfózou je zde zachována v reliktech 

metamorfních izográd táhnoucích se severovýchodním – jihozápadním směrem, při 

postupu od jihovýchodu jsou to izogrády chlorit-sericitická, biotitová, granátová, 

staurolitová a kyanitová (Obr. 8), k jejichž odkrytí došlo pravděpodobně v průběhu 

pozdně variských procesů (Žáček et al., 1993; Žáček, 1994; Cháb a Žáček, 1994; Cháb 

et al., 1997; Zulauf, 2001). Během variské orogeneze celá oblast procházela poměrně 

intenzivní deformací, která překryla kadomské metamorfní izogrády a dosahovala 

srovnatelných nebo vyšších podmínek. Záznam o starších deformacích je zachován ve 

formě inkluzních stop v granátech a v převládající foliaci méně přeměněných hornin 

v chlorit-sericitické, biotitické a granátové izográdě (Zulauf, 1997b; Zulauf a Vejnar, 

1998). Tato skutečnost je potvrzena i nálezem dvou generací granátů v pararulách, které 
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svým stářím i složením reprezentují jak variské tak i kadomské tektonometamorfní 

podmínky (Žáček, 1994; Zulauf, 1997b). 

Studiem metamorfních podmínek se nejvíce zabývali autoři Žáček, Cháb a 

Zulauf. Termobarometrická data získaná Zulaufem (1997b) určují jako metamorfní 

podmínky v granátové zóně tlaky 6-7 kbar a teploty 500-570°C a ve staurolitové zóně 

tlaky 6-9 kbar a teploty 550-600°C. 

Podle Žáčka a Chába (1998) lze v tepelském krystaliniku metamorfní vývoj 

rozdělit do tří etap. První z nich je dokumentována v granátové a staurolitové izográdě 

krystalizací granátu a dalších minerálních asociací za zvyšující se teploty při 

konstantním nebo klesajícím tlaku (Žáček et al., 1993), což autoři interpretují jako 

kadomskou metamorfózu. Další etapa je charakterizována přeměnou hornin 

nacházejících se ve staurolitové zóně (530-620°C a 5-7,7 kbar; Žáček, 1992) a 

kyanitové zóně (550-645°C a 5-8,7 kbar; Cháb a Žáček, 1994). Na interakci tepelského 

krystalinika a mariánsko-lázeňského komplexu během této etapy poukazuje přítomnost 

malých kousků hornin mariánsko-lázeňského komplexu v západní části tepelského 

krystalinika. Třetí etapu metamorfózy autoři asociují s podsouváním mariánsko-

lázeňského komplexu pod tepelské krystalinikum podél mylonitického pásma (dnes 

silimanitické ruly) za dekomprese a výzdvihu hornin tepelského krystalinika, přičemž 

podmínky této metamorfózy nejsou v jejich práci uvedeny.  

Metamorfním vývojem západní části tepelského krystalinika se v současné době 

zabývá i Peřestý et al. (dosud nepublikováno), kdy se na základě terénních a 

minerálních vztahů autoři přiklánějí k interpretaci, že hlavní pre-variská vysokoteplotní 

a nízkotlaká regionální metamorfóza souvisí spíše s kambro-ordovickým riftingem než 

s kadomskou barrovianskou metamorfózou. Tato interpretace je podpořena také 

geochronologickými daty a shoduje se s prací Timmermann et al. (2005).  

2.2.4 Geochronologie 

V oblasti tepelského krystalinika bylo datováno několik skupin litologií. 

Granitoidní plutony podle Dörra et al. (1998) intrudovaly do okolních hornin v rozmezí 

516-511 Ma, což bylo určeno metodou U-Pb na zirkonech a jsou tak o něco mladší než 

jejich ekvivalenty v domažlickém krystaliniku. Součástí této etapy, i když o něco mladší 

byla také krystalizace pegmatitových žil v rozmezí přibližně 487-475 Ma (Glodny et al., 

1998), což bylo určeno metodou Rb-Sr na muskovitu. Datování monazitů metodou U-
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Pb prokázalo stáří metamorfózy tepelské pararuly 498-494 Ma (Timmermann et al., 

2005). Podobné metamorfní stáří vykazují metasedimenty staurolitové zóny, které bylo 

metodou U-Pb na monazitech stanoveno přibližně 486 Ma (Peřestý et al., dosud 

nepublikováno), což autoři zároveň považují za stáři regionální nízkotlaké 

středněteplotní metamorfní události. Stáří metamorfózy bylo určeno také Dallmeyerem 

a Urbanem (1998) metodou Ar-Ar na hornblendu přibližně na 383 Ma a metodou K-Ar 

na muskovitu na 370 Ma. 

2.3 Metagabra 

Dalšími a pro tuto práci nejdůležitějšími horninami na území tepelského 

krystalinika a mariánsko-lázeňského komplexu jsou metagabra, jejichž výskyt je vázán 

hlavně na hranici dvou zmíněných jednotek, nicméně osamocená tělesa metagaber 

najdeme i uvnitř obou jednotek. Studiem metagaber se již zabývalo několik autorů např. 

Svobodová (1993), Beard et al. (1995), Jelínek et al. (1997), Štědrá (2001), Štědrá et al. 

(2002), Timmermann et al. (2004; 2005), Faryad (2012). Lokality, ze kterých výše 

zmínění autoři sbírali vzorky, lze rozdělit do tří oblastí: v jižní části mariánsko-

lázeňského komplexu mezi obcemi Pístov a Výškovice, druhá část vzorků pochází 

z okolí Teplé a poslední oblast většího výskytu metagaber je v okolí Otročína. 

 

 

Obr. 9. Zjednodušená mapa kontaktu tepelského krystalinika a mariánsko-lázeňského 

komplexu, podle Geologické mapy 1:500 000, Cháb et al. (2007) 

Metamorfní izogrády podle Zulaufa (1997) 
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2.3.1 Petrologická charakteristika 

Jednotlivá tělesa metagaber se vyskytují v podobě budin uzavřených v okolních 

horninách, kterými jsou ve většině případů deformované amfibolity. Metagabra z této 

oblasti bývají středně nebo hrubozrnné a mají zpravidla dobře zachovanou primární 

magmatickou strukturu, jež v závislosti na lokalitě přechází od ofitické textury po 

texturu koronitickou. Primární minerální asociace obsahuje kromě obvyklého 

plagioklasu a pyroxenu také ilmenit, apatit a hornblend (Jelínek, 1993; Kopecký a 

Sokol, 1993; Svobodová, 1993). 

V rámci práce Beard et al. (1995) autoři analyzovali i jeden vzorek metagabra 

z okolí Otročína (Obr. 9). Vzorek byl charakterizován jako masivní středně až 

hrubozrnné metagabro s reliktní ofitickou texturou, kde pyroxen je již téměř nahrazen 

amfibolem a plagioklas se zde vyskytuje částečně rekrystalizovaný a částečně 

nahrazený jemnozrnným saussuritem. 

Různé variace těchto hornin popsala podrobněji Štědrá (2001) a Štědrá et al. 

(2002), která podle minerální asociace rozdělila metagabra do dvou hlavních skupin. 

První z nich obsahuje klinopyroxen, ortopyroxen, olivín, plagioklas, ilmenit, apatit a 

rutil a je typická pro vnitřní část mariánsko-lázeňského komplexu. Do druhé skupiny 

metagaber řadí ty s primární minerální asociací klinopyroxen, plagioklas a ilmenit, která 

je obklopena koronami granátu a amfibolu (±zoisit a kyanit). Korony granátu zde 

narůstají směrem do plagioklasu a jejich složení je bohaté na almandinovou (˂55 mol%) 

a grossularovou komponentu (18-30 mol %). Ve vzorku klinopyroxenického metagabra 

z okolí Otročína (Obr. 9) autorka popsala zonální plagioklas, jehož složení přechází od 

vápenatého jádra (An 85) přes labradoritové složení až k bytownitu na okraji zrna 

V okolí obce Teplá (Obr. 9) se nacházejí metagabra, kde je hlavním minerálem 

plagioklas o složení andezínu až labradoritu s menším množstvím klinopyroxenu, 

ortopyroxenu, hornblendu, biotitu a olivínu (také Svobodová a Ulrych, 1993).  

Mezi další studie, které se zabývaly metagabry patří např. Timmermann et al. 

(2004; 2005). K této studii byly odebrány vzorky z lokality Ovčí Dvůr (východně od 

Teplé) a z okolí Pístova (Obr. 9). Vzorek z první lokality (Ovčí Dvůr) je středně až 

hrubozrný s ofitickou texturou a minerální asociací obsahující plagioklas, klinpyroxen, 

hornblend, biotit, ilmenit, granát, apatit a zoisit. Dobře zachovaný magmatický 

plagioklas je zčásti rekrystalizovaný a obsahuje jehličky kyanitu a zoisitu (Štědrá, 

2001). Nárůst metamorfního granátu je vázán na hranice klinopyroxenu  a směrem do 
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plagioklasu se krystaluje v podobě koron a izolovaných zrn (Štědrá et al., 2002). Druhý 

vzorek pochází z granátického metabazitu z okolí Pístova a má charakteristickou 

magmatickou texturu s granátickými koronami kolem klinopyroxenu, amfibou a 

ilmenitu, přičemž reliktní ortopyroxen je zachován uvnitř agregátů spolu s 

klinpyroxenem, biotitem a hornblendem, přičemž kyanit je zde přítomen jen vzácně. 

Studiem metagabra se okrajově zabýval i Faryad (2012) ve své práci věnované 

eklogitům mariánsko-lázeňského komplexu. Vzorek pochází zlomu nedaleko Výškovic 

(Obr. 9) a jedná se o hrubozrné metagabro s reliktní ofitickou texturou určenou 

magmatickým klinopyroxenem a amfibolem s inkluzemi plagioklasu a ortopyroxenu. 

Z metamorfní asociace je zde přítomen granát, biotit, kyanit, zoisit, rutil, ilmenit a také 

zelený amfibol nahrazující klinopyroxen. Granát se zde vyskytuje převážně ve formě 

koron okolo ortopyroxenu nebo magmatického amfibolu a je na něm patrná prográdní 

zonalita s nárůstem XMg směrem k okraji. Složení primárního klinopyroxenu odpovídá 

diopsidu a oproti metamorfnímu klinopyroxen má nižší podíl Al2O3 a Na2O, ale vyšší 

MgO. Metamorfní klinopyroxen v asociaci s amfibolem a granátem vykazují vyšší 

obsah jadeitové komponenty. Rozdíl je také patrný mezi magmatickým a metamorfním 

amfibolem, jejich složení sice v obou případech odpovídá pargasitu až edenitu, ale 

magmatický amfibol má vysoké hodnoty TiO2 a nízké Na2O. Kyanit byl nalezen jen ve 

formě inkluzí v granátut. Biotit vzniká na úkor amfibolu nebo tvoří malá zrnka, která 

místy uzavírají drobné jehličky zoisitu. 

2.3.2 Geochemie 

Charakteristikou metagaber z hlediska geochemie se okrajově zabývali již autoři 

Beard et al. (1995), kteří je stejně jako horniny z přilehlého mariánsko-lázeňského 

komplexu zařadili mezi horniny subalkalického složení, které sleduje tholeitický trend 

(Obr. 6, Obr. 7). Na základě stanoveného εNd a iniciálních poměrů 
87

Sr/
86

Sr pak složení 

metagaber spadá do pole oceánského pláště. 

Asi nejkomplexnější geochemickou studii metagaber této oblasti provedla 

Štědrá (2001) a Štědrá et al. (2002), která podle mineralogie a geochemie rozdělila 

metagabra do 5 skupin (Tabulka 1).  
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Skupina Primární minerály Relativní obohacení Relativní ochuzení 

1 cpx-opx-pl-ilm-ap Mg, Nb Ti, REE 

2 cpx-pl-ilm-ap Ti, Eu, Gd, Th Rb, Zr, Nb, Ge, Ho, Er, 

      Tm, HREE, SiO2, K2O 

3 pl-cpx-ilm-ap alkálie, Ti, Zr, Al, REE, Pr, Mg  

    SiO2, Sr   

4 opx-cpx-pl-ilm Zr, La, Ce, HREE Mg 

5 cpx-opx-pl-bt Rb, Zr, K2O, Ba, Pb, Nd,  Mg, Pr, Zr 

  (hnědý hbl)  Y, Cr, REE   
 

Tabulka 1. Charakteristika metagaber na základě magmatické minerální asociace a 

chemizmu, převzato od Štědré et al. (2002) 

 

Jak je patrné z této tabulky, skupiny 1, 4 a 5 mají přechodné složení, které se mění 

z variace bohaté na Mg k variacím ochuzeným o Mg. Skupiny 4 a 5 vykazují hodně 

podobné složení, které se však zásadně liší obsahem Rb (Obr. 10), což je přisuzováno 

metamorfóze nebo vlivu fluid. Pro skupinu 2 jsou typické vysoké obsahy Ti a naopak 

skupina 3 s velkým podílem plagioklasu zastupuje typ nejvíce obohacený o alkálie a 

naopak s nejmenšími poměry Mg/Fe. 

 

Obr. 10. Graf závislosti obsahu Sr-Rb v jednotlivých vzorcích na základě celkového 

složení horniny, převzato od Štědré et al. (2002) 
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Obr. 11. Obsahy vzácných zemin v metagabrech (normalizováno na chondrity), 

převzato od Štědré et al. (2002) 

 

Obsahy stopových prvků a REE spolu s poměry Sm-Nd v metagabrech poukazují spíš 

na intradeskový nebo sub-kontinentální původ než na MORB. Složení smíšených 

metagaber a metagaber bohatých na Ti jsou srovnatelná s intradeskovými bazalty, 

zatímco složení ostatních skupin metagaber odpovídá spíš obohaceným až přechodným 

středooceánským gabrům.  

Další geochemické analýzy pocházejí práce Timmermann et al. (2004) na 

vzorcích z lokality Ovčí dvůr (východně od Teplé) a z lokality nedaleko Pístova (Obr. 

9). Obsahy stopových prvků naznačují určitou podobnost s geochemií E-MORB a s 

vápenato-alkalickými vulkanity z And (Hickey et al., 1986), ale mají obecně nižší obsah 

HFSE a vyšší obsah Sr. Autoři také souhlasí se Štědrou et al. (2002), že složení 

metagaber může odrážet podmínky formování riftu. 

2.3.3 Metamorfní vývoj 

Metagabra mají na rozdíl od okolních hornin stále dobře zachovanou primární 

magmatickou strukturu, což indikuje, že je metamorfóza postihla jen částečně. Při 

samotné intruzi gaber do okolních hornin byla zaznamenána kontaktní metamorfóza, 

kterou dokládá přítomnost kordieritu a pseudomorfóz po andalusitu v několika vzorcích 

(Štědrá et al., 2002). Podmínky primární ekvilibrace byly stanoveny na teplotu 900°C a 

tlak 16 kbar (Jelínek et al., 1997), ale podle Štědré et al. (2002) proběhla statická 
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rekrystalizace za iniciálních podmínek 600-730°C a 8-11 kbar. Faryad (2012) stanovil 

metamorfní podmínky na 585-614°C a 1,2- 1,3 GPa. V průběhu další metamorfózy ještě 

před samotnou amfibolitizací došlo podle Jelínka et al. (1997) k nárůstu tlaku. 

2.3.4 Geochronologie 

Datování metagaber na hranici mariánsko-lázeňského komplexu a tepelského 

krystalinika se věnovalo několik autorů např. Bowes a Aftalion (1991), Zulauf (1997b) 

a Timmermann et al. (2004; 2005). Tito autoři s pomocí různých geochronologických 

metod datovali vzorky pocházející z lokalit v okolí Výškovic (Obr. 9), Pístova a Teplé. 

Stáří, které získali Bowes a Aftalion (1991) metodou U-Pb na zirkonech, je 496 Ma a 

autoři jej interpretovali jako stáří krystalizace, nicméně datování Zulaufa (1997b) 

metodou K-Ar na hornblendu ukazuje stáří 397 Ma, což podle novějších studií spíše 

poukazuje na stáří metamorfního přetisku než na primární krystalizaci. S tímto souhlasí 

i interpretace Timmermann et al.(2005), kdy autoři datovali zirkony metodou U-Pb a 

dostali stáří 503-496 Ma, které označují jako stáří intruze. Tato data poukazují na to, že 

intruze gaber je přibližně o 40-50 Ma mladší než protolity eklogitů mariánsko-

lázeňského komplexu, zároveň však metagabra nevykazují metamorfní podmínky 

eklogitové facie (Štědrá et al., 2002), což vede autory k interpretaci, že  eklogitová 

metamorfóza je starší než cca 500 Ma.   
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3 Studované vzorky 

V následujících odstavcích jsou při charakteristice jednotlivých vzorků použity 

následující zkratky: Ab – albit, Act – aktinolit, Alm – almandin, Amf – amfibol, An – 

anortit, Ap – apatit, Bt – biotit, C – korund, Cm – cummingtonit, Cpx – klinopyroxen, 

Ed – edenit, Ep – epidot, Fo – forsterit, Fa – fayalit, Grs – grossular, Grt – granát, Hbl – 

hornblend, Chl – chlorit, Ilm – ilmenit, Ky – kyanit, Ms – muskovit, Ol – olivín, Opx – 

ortopyroxen, Or – ortoklas, Plg – plagioklas, Prh – prehnit, Px – pyroxen, Py – pyrop, Q 

– křemen, Rt – rutil, Sp – spinel, Spess – spessartin, Tef – tefroit, Ti – titanit, Zr – 

zirkon. 

Pro detailní petrologické popisy vzorků byly zhotoveny výbrusy, které byly 

studovány pomocí optické mikroskopie. Snímky ve zpět odražených elektronech, 

kvantitativní chemické mikroanalýzy a kompoziční mapy byly získány v laboratoři 

elektronové mikroskopie na Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze na rastrovacím elektronovém mikroskopu Tescan 

VEGA vybaveném energiově disperzním spektrometrem X-Max 50 (výrobce Oxford 

Instruments) při urychlovacím napětí 15 kV. Kvantitativní analýzy byly načítány 100 

s živého času při proudu svazku 1,5 nA, kompoziční mapy při 10 nA. 

   Kvantitativní analýzy byly přepočítány pomocí sady spreadsheatů ,,norm” v programu 

Microsoft Excel. Byl použit stechiometrický přepočet pro granát na 8 kationtů a 10 

kyslíků, pro klinopyroxen a ortopyroxen na 4 kationty a 6 kyslíků, pro olivín 3 kationty 

a 4 kyslíky, pro plagioklas na 5 kationtů a 8 kyslíků, biotit byl přepočítán na 16 kationtů 

a 22 kyslíků, ilmenit na 2 kationty a 3 kyslíky, spinel na 3 kationty a 4 kyslíky a prehnit 

na 8 kationtů a 11 kyslíků. Hodnoty Fe
3+

 byly vyčísleny na základě deficitu nábojů. 

V případě amfibolu byly analýzy přepočítány na 23 kyslíků a výpočet maximální 

hodnoty Fe
3+

 byl na základě normalizace na 13 kationtů podle Leake (1997). Hodnoty 

poměru XMg byly vypočítány podle vzorce  XMg  = Mg / (Mg + Fe
3+ 

+ Fe
2+

). 
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Hlavní náplní této práce je charakteristika metagaber z kontaktu mariánsko-

lázeňského komplexu a tepelského krystalinika zejména z petrologického a 

geochemického hlediska. K tomuto účelu bylo odebráno 24 vzorků z 10 lokalit. Na 

základě zachování primárních magmatických minerálních asociací a textury bylo 

vybráno 6 vzorků pro detailní petrologickou charakteristiku, jedná se o vzorky PJ 5b, PJ 

6f, PJ 7a, PJ 8, PJ 9a a VP 46.  

 

 

Obr. 11. Zjednodušená mapa kontaktu tepelského krystalinika a mariánsko-lázeňského 

komplexu s vyznačenými lokalitami. Mapa je zpracovaná podle Geologické mapy ČR 

1:500 000 (Cháb et al., 2007).  



  

24 

 

3.1 Petrografický popis vzorků 

3.1.1 Vzorek PJ 5b 

Lokalita PJ 5 se nachází severo-západně od obce Úterý, kde budinu metagabra 

uzavírají okolní svory. Byly zde odebrány dva vzorky: PJ 5a pochází z okraje budiny, 

který byl postižen deformací (Obr. 12a) a druhý vzorek PJ 5b reprezentuje 

nedeformovaný střed budiny (Obr. 12b).  Foliace horniny je definována usměrněním 

amfibolů a místy je díky doménám rekrystalizovaného plagioklasu patrný náznak 

páskování. Minerální asociaci lze rozdělit na primární (magmatickou) skládající se 

z plagioklasu, klinopyroxenu, amfibolu, biotitu a ilmenitu, minerální asociaci spjatou 

s koronitizací (amfibol, granát) a pozdní rekrystalizaci projevující se rozpadem 

převážně primárních minerálů a současně vznikem albitu, muskovitu, zoisitu, chloritu, 

aktinolitu, prehnitu a titanitu. Modální zastoupení jednotlivých minerálů je následující: 

amfibol 30%, plagioklas 25%, klinopyroxen 20%, biotit 13%, ilmenit 10%, granát 7%. 

Minerální asociace a chemizmus jednotlivých fází jsou zobrazeny na Obr. 13, 14 a 15 a 

v tabulce 2. 

Primární minerální asociace zahrnuje plagioklas, klinopyroxen, amfibol, ilmenit 

a biotit. Magmatická textura je charakterizována převážně vyrostlicemi klinopyroxenu, 

amfibolu a plagioklasu, který zachovává svůj původní lištovitý tvar, na větších zrnech je 

patrné karlovarské dvojčatění. Jeho složení se pohybuje převážně na hranici andezínu a 

labradoritu (An = 49–54%, tabulka 2). Kontakt plagioklasu s amfibolem či granátem je 

charakterizován nárůstem obsahu Na a poklesem obsahu Ca (Ab = 46→54%, An = 

53→46%, Or  = 0-1%). Klinopyroxen se vyskytuje v centrálních částech agregátů 

společně s amfibolem, který na něj generelně navazuje směrem k okrajům (Obr. 12b, 

13a). Klinopyroxen také často obsahuje drobné (˂10 μm) inkluze amfibolu. Složení 

klinopyroxenu odpovídá diopsidu s rozsahem XMg  = 0,75–0,76 a jadeitovou 

komponentou 2,5–4%. Primární amfibol má hnědou nebo hnědozelenou barvu (Obr. 

12a) a většinou je součástí polykrystalických agregátů (Obr. 13a), často obsahuje lamely 

ilmenitu. Jedná se o pargasit až edenit (Obr. 14c) s poměrem XMg = 0,51–0,58. Biotit 

tvoří poměrně velká zrna oranžové až hnědavé barvy (Obr. 12 b) a obvykle se nachází 

v blízkosti ilmenitu, který obrůstá. Jeho poměr XMg je celkem konstantní (0,57–0,58) a 

obsah Ti se pohybuje v rozmezí 2,7–2,9 apfu. Dalším primárním minerálem je ilmenit, 

jehož zrna dosahují velikosti až 500 μm. Ilmenit je běžně lemován titanitem a drobnými 



  

25 

 

zrnky zirkonu o velikosti několika μm (Obr.13b). V některých případech se ilmenit 

rozpadá na směs titanitu a TiO2 (pravděpodobně rutilu, Obr 13g). Akcesoricky se ve 

vzorku vyskytuje také apatit a v asociaci s ním byl pozorován také alanit. 

Metamorfní minerální asociace je spjatá s rozpadem primárních fází a tvorbou 

koron, přičemž zahrnuje především granát, metamorfní amfibol, rekrystalizovaný 

plagioklas a titanit. Mezi zrny amfibolu a plagioklasu nebo klinopyroxenu a plagiokasu 

se nachází korona metamorfního amfibolu, na kterou v některých místech navazuje i 

poloha granátu. Metamorfní amfibol vytvářející korony o šířce 50–250 μm má ve 

výbrusu charakteristickou hnědozelenou barvu (Obr. 12b). Jeho složení varíruje v poli 

magnesiohornbendu (Obr. 14d) s poměrem XMg = 0,59–0,67. Tato korona vykazuje 

kompoziční zonalitu definovanou nárůstem poměru XMg z 0,59 na 0,67 ve směru od 

amfibolu (klinopyroxenu) k plagioklasu a naopak v tomto směru klesá obsah Na 

(0,33→0,26 apfu), K (0,14→0,08 apfu), Al (1,7→1,3 apfu) a Ti (0,16→0,10 apfu). Na 

rozdíl od amfibolové korony se korony granátu ve vzorku vyskytují jen lokálně a jejich 

šířka se pohybuje v rozmezí 20–200μm (Obr. 13c). Jednotlivá zrna granátu jsou plná 

drobných inkluzí o velikosti 1–40 μm zejména amfibolu, křemene, ale také 

alumosilikátu (pravděpodobně se jedná  kyanit, Obr. 13d). V celkovém složení převládá 

almandinová komponenta (52–58%), následuje grossularová (18–22%) s pyropovou 

komponentou (16–22%) a nejméně zastoupena je spessartinová komponenta (2–6%, 

Obr. 14e,f). Z analyzovaných profilů je dobře patrná asymetrická zonálnost koron, 

charakterizovaná od středu (Alm = 56%; Py = 22%; Grs = 18%; Spess = 3%; XMg = 

0,28  ) ke krajům poklesem poměru XMg  a obsahu pyropové i almandinové komponenty 

a zároveň nárůstem obsahu grossulárové komponenty a spessartinové komponenty 

(Obr. 15d, e,g). Asymetrie zonality se projevuje generelně výraznější změnou složení 

granátu směrem ke kontaktu s amfibolem (Alm = 54%; Py = 18%; Grs = 20%; Spess = 

4%; XMg = 0,25) v porovnání s kontaktem s plagioklasem (Alm = 53%; Py = 21%; Grs 

= 22%; Spess = 2%; XMg = 0,28), nicméně obsah Ca je u kontaktu s plagioklasem vyšší 

než u hranice s amfibolem (Obr. 15d).  Další pozorovanou přeměnou je v určitých 

oblastech rozpad magmatického plagioklasu za vzniku lištovitých útvarů tvořených 

dvěma různými plagioklasy odlišného složení - intermediálním andezínem s obsahem 

An přibližně 45 % a bazitějším bytownitem s obsahem An kolem 85 % (Obr. 14c). 

Další pravděpodobně pozdnější fáze metamorfního vývoje horniny je 

dokumentována zejména přítomností minerálů typických pro minerální asociace facie 

zelených břidlic. Primární zrna pyroxenu a amfibolu jsou směrem od středu 
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nahrazována světle zeleným amfibolem a zoisitem. Amfibol svým složením odpovídá 

aktinolitu v okrajích agregátů u kontaktu s plagioklasem, však přechází 

k magnesiohornblendu (Obr. 14d) a z přítomných amfibolů má nejvyšší poměry XMg 

(XMg = 0,67–0,69) a naopak nejnižší obsah Ti (0,02–0,03 apfu), K (0,03–0,05 apfu), Na 

(0,16–0,22 apfu) a neobsahuje Cr. Uprostřed větších zrn aktinolitického amfibolu 

najdeme lamely (˂1 μm) cummingtonitu, který se místy vyskytuje i ve formě větších 

zrn (Obr. 13c), v několika případech jsou v těchto zrnech patrné také drobné (˂1 μm) 

lamely ilmenitu. Zároveň dochází k rozpadu plagioklasu za vzniku albitu, muskovitu a 

epidotu, což probíhá podél úzkých zón u okrajů zrn i v jejich středu (Obr. 13f). Chlorit s 

relativně vysokým obsahem K poukazuje na pravděpodobný vznik chloritizací 

původního biotitu (Obr. 13f). Lokálně je přítomen také prehnit mezi jehož zrny se 

vyskytuje titanit (Obr. 13g). 

  

 

 

Obr. 12 Mikrofotografie výbrusů zobrazující minerální asociaci vzorků z lokality PJ 5. 

a) vzorek PJ 5a odebraný z deformovaného okraje budiny metagabra zobrazující doménu 

usměrněného plagioklasu s amfibolem mezi většími zrny amfibolu uzavírající ilmenit, b) vzorek 

PJ 5b reprezentující nedeformovaný střed budiny s primárním amfibolem, plagioklasem, 

klinopyroxenem, biotitem a ilmenitem, nicméně v některých částech je kolem primárního 

amfibolu vyvinutá korona metamorfního amfibolu a granátu. 
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Obr. 13. BSE snímky charakterizující minerální asociaci vzorku PJ 5b 

a) polykrystalický agregát složený z klinopyroxenu a amfibolu v plagioklasové základní hmotě, 

b) detail zrna ilmenitu s titanitovým lemem a zirkony, c) korona amfibolu a granátu 

s vyznačenými místy analyzovaných profilů, d) detail korony granátu s inkluzemi, e) detail 

rozpadajícího se plagioklasu na bytownit a andezín, f) rozpad plagioklasu za vzniku muskovitu, 

albitu a epidotu, g) titanit mezi zrny prehnitu a rozpad ilmenitu na směs titanitu a TiO. 
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  pyroxen plagioklas amfibol granát biotit prehnit 

  Cpx Plg p Plg r Plg r Amf p Amf k Amf m Cm 
Grt  

u Amf Grt st 
Grt u 
Plg Bt Prh 

SiO2 53,24 54,32 46,54 56,49 44,02 48,32 51,99 54,98 38,22 38,34 38,3 36,77 43,49 

TiO2 0,16 0,00 0,00 0,00 1,62 0,95 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 

Cr2O3 0,37 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al2O3 1,36 28,7 34,06 27,61 11,35 7,76 4,27 0,73 21,74 21,76 21,77 15,11 24,19 

FeO 7,66 0,00 0,00 0,00 14,32 12,72 12,28 22,11 26,48 26,42 25,18 16,73 0,37 

MnO 0,31 0,00 0,00 0,00 0,18 0,22 0,27 0,64 1,88 1,19 1,09 0,00 0,00 

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO 13,42 0,00 0,00 0,00 10,94 13,38 15,51 18,13 4,87 5,74 5,45 12,96 0,00 

CaO 23,14 11,07 17,24 9,61 11,76 12,06 11,5 1,13 7,48 6,59 8,06 0,07 27,04 

Na2O 0,50 5,18 1,80 6,04 1,38 0,91 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

K2O 0,00 0,08 0,00 0,14 0,83 0,43 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 

total 100,16 99,35 99,64 99,89 96,68 97,03 96,84 97,72 100,67 100,04 99,85 95,56 95,09 

              
 

  
  

      

Si 1,98 2,47 2,14 2,54 6,56 7,04 7,44 7,01 2,97 2,99 2,98 35,46 42,94 

Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 

Cr 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 0,06 1,54 1,85 1,46 1,99 1,33 0,72 0,11 1,99 2,00 2,00 17,18 28,15 

Fe3+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,64 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 

Fe2+ 0,24 0,00 0,00 0,00 1,77 1,53 1,42 2,05 1,66 1,69 1,61 13,49 0,31 

Mn 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,07 0,12 0,08 0,07 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mg 0,74 0,00 0,00 0,00 2,43 2,91 3,31 3,45 0,56 0,67 0,63 18,63 0,00 

Ca 0,92 0,54 0,85 0,46 1,88 1,88 1,76 0,15 0,62 0,55 0,67 0,07 28,60 

Na 0,04 0,46 0,16 0,53 0,40 0,26 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

K 0,00 0,00 0,00 0,01 0,16 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 11,93 0,00 

XMg 0,76       0,58 0,65 0,69 0,56 0,25 0,28 0,28 0,58   

koncové členy (%)   

  An 54 84 46 
   

Py 18 22 21 
 

  

  Ab 46 16 53 
   

Alm 54 56 53 
 

  

  Or 1 0 1 
   

Grs 20 18 22 
 

  

                Spess 4 3 2     

 

Tabulka 2. Reprezentativní mikrosondové analýzy vybraných minerálů.  

V první část tabulky jsou hodnoty uvedeny v hm % oxidů. U granátu je zobrazen zkrácený profil 

od klinopyroxenu k plagioklasu. Zkratky u jednotlivých minerálů: p-primární, r-

rekrystalizovaný, k-v koroně, m-metamorfní, st-střed. 
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Obr. 14. Diagramy znázorňující složení hlavních minerálů vzorku PJ 5b 

a) složení plagioklasu (černé symboly znázorňují složení magmatického plagioklasu a červené 

symboly jsou použity pro rekrystalizovaný plagioklas), b) složení primárního klinopyroxenu, c) 

složení magmatického amfibolu, d) složení metamorfního amfibolu, e) složení granátu (obsahuje 

2 profily, jeden znázorněn červenými a druhý černými symboly), f) profil koronou granátu. 
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Obr. 15. Kompoziční mapy zobrazující distribuci hlavních prvků vzorku PJ 5b. 

a) BSE snímek analyzovaného území, b) Si, c) Al, d) Ca, e) Mg, f) detail kompoziční mapy 

znázorňující obsahy Na, g) Mn, lze pozorovat výraznou zonalitu granátu. 
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3.1.2 Vzorek PJ 6f 

Lokalita PJ 6 se nachází na Tepelské plošině nedaleko obce Otročín, kde je 

těleso metagabra obklopené granátickým amfibolitem. Na této lokalitě byly odebrány tři 

vzorky hrubozrnného metagabra. V makroskopickém měřítku hornina nevykazovala 

známky deformace ani usměrnění a místy na ní byly i makroskopicky patné korony 

granátu kolem amfibolu.  Z těchto tří vzorků byl k podrobnějšímu popisu vybrán vzorek 

PJ 6f, který měl nejlépe zachovanou magmatickou strukturu (Obr. 16). Celkový vývoj 

této horniny můžeme rozdělit do dvou fází, kdy magmatická minerální asociace 

následně prodělala metamorfózu a s ní spojenou koronitizaci. Modální zastoupení 

minerálů v tomto vzorku je: plagioklas 45%, pyroxeny 25%, amfibol 15%, granát 8%, 

ilmenit 4% a biotit 4%. Minerální asociace a chemizmus jednotlivých fází jsou 

zobrazeny na Obr 17, 18, 19 a v tabulce 3. 

Primární minerální asociace se skládá z plagioklasu, ortopyroxenu, 

klinopyroxenu, amfibolu, biotitu, ilmenitu a apatitu. Magmatická textura je definována 

velkými zrny plagioklasu, která zachovávají původní lištovitý tvar a obklopují 

vyrostlice klinopyroxenu s ortopyroxenem a amfibolem. Plagioklas vyskytující se 

v tomto vzorku má stále dobře zachovanou magmatickou strukturu charakterizovanou 

dvojčetnými lamelami pozorovanými v optickém mikroskopu se zkříženými nikoly, 

nicméně v detailu lze pozorovat v plagioklasových vyrostlicích velké množství 

drobných (5-10 μm dlouhých) jehlicovitých zrn s vyšším reliéfem (Obr. 16b), které byly 

pomocí mikrosondové analýzy identifikovány jako bazický plagioklas (bytownit až 

anortit). Složení primárního plagioklasu odpovídá labradoritu (An = 65–67%). 

Ortopyroxen se vyskytuje v podobě samostatných vyrostlic, často je však také přítomen 

v jádrech větších zrn klinopyroxenu či amfibolu (Obr. 17a, b, e). Všechna analyzovaná 

zrna svým složením odpovídají hyperstenu (Obr. 18b) s poměrem XMg  = 0,57–0,59. Na 

rozdíl od ortopyroxenu se klinopyroxen zde vyskytuje zejména v podobě velkých 

poikiloblastů (až 2 mm), které jsou plné drobných inkluzí (Obr. 17a) a lamel ilmenitu a 

ortopyroxenu, jež vykazují uspořádání s ohledem na krystalografii zrna klinopyroxenu 

(Obr. 17c). Ilmenit se v klinopyroxenu vyskytuje ve formě lamel a řetízků drobných zrn 

(menší než 1 μm) a ortopyroxen formuje pouze lamely. Klinopyroxen má složení augitu 

s poměrem XMg  = 0,71–0,82 a obsahem jadeitové komponenty 5–7%. Magmatický 

amfibol hnědé barvy tvoří zrna o velikosti až 400μm. Jeho složení odpovídá pargasitu 

(Obr. 18c) s poměrem XMg  = 0,58–0,65. Ilmenit formuje poměrně velká zrna (až 1 
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mm), jeho okraje jsou často lemovány zirkonem ve formě drobných zrníček o velikosti 

až 10 μm nebo tenkého lemu. Biotit se vyskytuje nejčastěji v blízkosti ilmenitu, kde 

tvoří větší zrna světlehnědé až oranžové barvy. Má poměr XMg  = 0,62–0,68, obsah Ti 

se pohybuje v rozmezí 0,24–0,55 apfu přičemž vyšších hodnot dosahuje blíže 

k ilmenitu. 

Metamorní minerální asociace zahrnuje granát, plagioklas, amfibol, ortopyroxen 

a je spjatá hlavně tvorbou koron a symplektitů (Amf+Plg a Opx+Plg) na hranicích 

primárního amfibolu, ortopyroxenu a klinopyroxenu s plagioklasem a s rozpadem a 

rekrystalizací magmatického plagioklasu. Jádra původních magmatických zrn jsou 

tvořena směsí dvou plagioklasů odlišného složení (bytownit až anortit An = 83-91% a 

andezín An = 47-36%), kdy bazický plagioklas v okolním andezínu tvoří lištovitá zrna 

s náhodnou orientací. Ve vzácných případech lze pozorovat reliktní ostrůvky 

plagioklasu reprezentujícího pravděpodobně primární (magmatický) plagioklas o 

složení labradoritu. V těchto oblastech lze také pozorovat zrna spinelu (Obr. 17f). 

Okraje plagioklasových vyrostlic jsou pak tvořeny výhradně plagioklasem kyselejším 

(An = 28-47%). Dalším procesem provázejícím metamorfní přeměnu horniny je vznik 

několika typů koron. Korona o šířce 10–40 μm tvořená ortopyroxenem či symplektitem 

ortopyroxenu a plagioklasu a vzniká na okraji primárního (magmatického) 

ortopyroxenu, klinopyroxenu i amfibolu, přičemž na ni v některých místech ještě 

navazuje korona symplektitu amfibolu s plagioklasem (Obr. 17h). Složení 

metamorfního ortopyroxenu se od magmatického výrazně neliší, také se jedná o 

hypersten, poměr XMg je obecně o trochu nižší (XMg  = 0,56–0,58). Symplektit tvořený 

amfibolem a plagioklasem formuje koronu kolem primárního klinopyroxenu a 

ortopyroxenu, nicméně místy navazuje i na koronu symplektitu ortopyroxenu 

s plagioklasem (Obr. 17h, i). Metamorfní amfibol se nevyskytuje pouze ve formě 

symplektitu, ale vytváří korony na okraji ortopyroxenu, klinopyroxenu a biotitu, jejichž 

šířka se pohybuje od 10 μm do 100 μm. Složení metamorfního amfibolu v koroně i 

v symplektitu je podobné primárnímu, jedná se o pargasit s nižšími poměry XMg  = 

0,54–0,58. Lokálně se ve vzorku vyskytují korony granátu o šířce 50–300 μm, které 

navazují na amfibolovou koronu obklopující biotit, klinopyroxen nebo ortopyroxen a 

rostou směrem do plagioklasu. Jednotlivá zrna granátů uzavírají velké množství 

drobných inkluzí amfibolu, klinopyroxenu, a jehličkovitá zrna Al2SiO5 (pravděpodobně 

kyanitu) a ilmenit (Obr. 17g). Z koncových členů granátu je nejvíce zastoupen almandin 

kolem 50%, obsah pyropové i grossularové komponenty se pohybuje v rozmezí 20–



  

33 

 

26% a následuje spessartinová komponenta 1–2% (Obr. 18d, e). Korony granátu jsou 

slabě asymetricky zonální (Obr. 19), kdy směrem od středu (Alm = 51%; Py = 24%; Grs 

= 23%; Spess = 1%; XMg = 0,32) k okrajům klesá poměr XMg, almandinové a pyropové 

komponenty, přičemž pokles pyropové komponenty a XMg je výraznější směrem 

k hranici s amfibolem (Alm = 50%; Py = 21%; Grs = 20%; Spess = 2%; XMg = 0,28) 

než s plagioklasem (Alm = 49%; Py = 23%; Grs = 25%; Spess = 1%; XMg = 0,31). Ve 

směru od amfibolu k plagioklasu se napříč koronou zvyšuje obsah grossuláru a klesá 

obsah spessartinu (Obr. 18e, 19). 

 

Obr. 16.Fotografie z optického mikroskopuzobrazující minerální asociaci vzorku PJ 6f. 

a) plagioklasová základní hmota s poikiloblasty klinopyroxenu a amfibolu, ve střední části je 

biotit s ilmenitem obrostlý koronou granátu, b) detail plagioklasu s karlovarským dvojčatěním a 

patrnou rekrystalizací, v dolní části je klinopyroxen s koronou amfibolu, foceno se zkříženými 

nikoly. 
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Obr.17. BSE snímky charakterizující koronitizaci a rozpad plagioklasu ve vzorku PJ 6f. 

a) velký poikiloblast klinopyroxenu uzavírající automorfní zrna plagioklasu, b) magmatický 

amfibol s ortopyroxenem a plagioklasem, c) detail odmíšenin ilmenitu a ortopyroxenu 

v klinopyroxenu, d) ilmenit se zirkonovým lemem, e)primární ortopyroxen, klinopyroxen, 

amfibol a biotit s koronou amfibolu a granátu, f) detail rekrystalizovaného plagioklasu za 

vzniku bytownitu a andezínu a metamorfní spinel, g) detail zrna granátu s inkluzemi, h) 

primární ortoproxen obrůstaný symplektitem ortopyroxenu s plagioklasem a amfibolem, i) 

primární klinopyroxen obklopený ortopyroxenem a amfibolem. 
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  pyroxen plagioklas amfibol granát biotit ilmenit spinel 

  Opx p Opx k Cpx  Plg p Plg r Plg r Amf p 
Amf 
sy 

Grt      
u Amf Grt st 

Grt u 
Plg Bt Ilm Sp 

SiO2 52,13 51,37 52,1 51,16 61,76 47,14 42,28 40,15 37,56 38,83 38,90 37,75 0,00 0,25 

TiO2 0,13 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 1,59 1,58 0,00 0,00 0,00 4,97 51,94 0,00 

Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al2O3 0,97 2,57 2,39 31,09 24,7 33,86 13,12 16,70 21,13 21,86 21,99 14,4 0,00 59,59 

FeO 24,84 25,4 8,83 0,00 0,26 0,10 14,44 13,78 25,67 23,99 23,61 12,9 46 30,34 

MnO 0,69 0,57 0,26 0,00 0,00 0,00 0,16 0,22 0,89 0,54 0,66 0,00 0,58 0,00 

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO 20,09 19,49 12,68 0,00 0,00 0,00 11,56 9,93 5,68 6,36 5,97 15,51 0,77 6,81 

CaO 0,53 0,22 22,07 13,97 6,02 17,2 11,12 11,24 7,61 8,47 9,38 0,00 0,00 0,21 

Na2O 0,00 0,00 0,72 3,84 8,31 1,89 2,45 2,40 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,64 0,87 0,00 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 

ZnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 

V2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 

total 99,38 99,62 99,41 100,1 101,1 100,2 97,36 96,87 98,54 100,1 100,5 95,3 99,72 99,47 

          
 

        
 

        

Si 1,98 1,95 1,95 2,32 2,71 2,16 6,22 5,96 2,97 3,00 2,99 5,59 0,00 0,01 

Ti 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,55 0,98 0,00 

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 0,04 0,11 0,11 1,66 1,28 1,83 0,00 0,00 1,97 1,99 1,99 2,51 0,00 2,60 

Fe3+ 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,10 0,02 0,03 0,00 0,97 0,00 

Fe2+ 0,79 0,81 0,26 0,00 0,00 0,00 1,73 1,68 1,59 1,53 1,49 1,60 0,01 0,94 

Mn 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

Mg 1,14 1,10 0,71 0,00 0,00 0,00 2,53 2,20 0,67 0,73 0,68 3,42 0,00 0,38 

Ca 0,02 0,01 0,89 0,68 0,28 0,84 1,75 1,79 0,64 0,70 0,77 0,00 0,00 0,01 

Na 0,00 0,00 0,05 0,34 0,71 0,17 0,70 0,69 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,12 0,16 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

xMg 0,59 0,58 0,72       0,58 0,56 0,28 0,32 0,31 0,68 0,03 0,29 

koncové členy (v %) 

  
  

An 67 28 83 
 

Py 21 24 23 
  

  

  
  

Ab 33 71 17 
 

Alm 50 51 49 
  

  

  
  

Or 0 1 0 
 

Grs 20 23 25 
  

  

                Spess 2 1 1       

 

Tabulka 3. Reprezentativní mikrosondové analýzy vybraných minerálů vzorku PJ 6f. 

V první části tabulky jsou hodnoty uvedeny v hm%. Zkratky u jednotlivých minerálů, 

 r-rekrystalizovaný, p-primární, k-v koroně, st-střed. 
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Obr. 18. Klasifikační diagramy znázorňující složení analyzovaných minerálů vzorku  

PJ 6f. 

a) složení plagioklasu (černé symboly reprezentují magmatický plagioklas a červené 

rekrystalizovaný, g), b) složení pyroxenu (černé symboly znázorňují primární pyroxeny, červené 

jsou použity pro ortopyroxen v koroně), c) složení amfibolu (černé symboly reprezentují 

magmatický amfibol a červené metamorfní, d) složení granátu, e) profil koronou granátu. 
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Obr. 19. Kompoziční mapy zobrazující distribuci hlavních prvků vzorku PJ 6f. 

a) BSE snímek analyzované oblasti, b) Si, c) kompoziční mapa zobrazující obsah Al,  

d) Ca,   e) Mg, f) Mn, dobře patrná je zonalita granátu  
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3.1.3 Vzorek PJ 7a 

Lokalita PJ 7 se nachází východně od obce Teplá. V metagabru se vyskytují 

polohy výrazně hrubšího gabropegmatitu, který zde vytváří taveninové kapsy nebo 

polohy pozvolně přecházející do gabra. Makroskopicky je metagabro z této lokality 

hrubozrnné a na rozdíl od předchozích vzorků obsahuje větší podíl plagioklasu a také 

ilmenitu. Magmatická minerální asociace a textura je opět dobře zachovaná a následná 

metamorfóza se projevuje zejména tvorbou koron (Obr. 20a,b). Modální zastoupení 

jednotlivých minerálů je následující: plagioklas 70%, pyroxeny 20%, ilmenit 10%, 

granát 3%, biotit 2%. Minerální asociace a chemizmus jednotlivých fází jsou zobrazeny 

na Obr. 21, 22, 23 a v tabulce 4. 

Primární magmatická minerální asociace je tvořena plagioklasem, 

klinopyroxenem, ortopyroxenem, ilmenitem, biotitem a křemenem (Obr. 20a). 

Klinopyroxen, ortopyroxen a ilmenit spolu často tvoří agregáty obklopené zrny 

plagioklasu o velikosti až 5 mm (Obr. 21a). Magmatický plagioklas je v tomto vzorku 

zcela rekrystalizovaný (rozpadá se na dva plagioklasy odlišného složení), přesto lze 

v optickém mikroskopu stále pozorovat jeho původní dvojčatění (Obr. 20c). Pomocí 

plošné analýzy reprezentativního území bylo odhadnuto, že složení primárního 

(magmatického) plagioklasu odpovídalo zřejmě labradoritu (An = 60%, Obr. 22a). 

Klinopyroxen se vyskytuje ve formě velkých zrn (až 2 mm), která obsahují četné lamely 

ilmenitu a ortopyroxenu. Svým složením se klinopyroxen pohybuje mezi diopsidem a 

augitem (Obr. 22b) s obsahem jadeitové komponenty 2,3–2,7% a poměrem XMg  = 0,67. 

Ortopyroxen tvoří až 3 mm, která v sobě zavírají lamely ilmenitu, klinopyroxenu a 

místy v něm lze pozorovat větší ikluze amfibolu a ilmenitu. Svým složením odpovídá 

hyperstenu (Obr. 22b) s poměrem XMg = 0,51–0,56. Velká zrna jsou částečně zonální, 

což se projevuje poklesem XMg  směrem k okraji z 0,55 na 0,52. Ilmenit je v tomto 

vzorku zastoupen ve větší míře než v ostatních studovaných vzorcích a jeho zrna 

dosahují velikosti až 1mm (Obr. 20a, b, 21a). Ilmenit je v primární minerální asociaci 

většinou asociován s biotitem. Stejně jako v ostatních studovaných vzorcích, i zde je 

místy lemován drobnými zrny zirkonu a uzavírá sulfidy nejčastěji pyrhotin. Jeho poměr 

XMg  je přibližně 0,04. Biotit sytě oranžové barvy se vyskytuje nejčastěji v 

blízkosti ilmenitu. Jeho poměr XMg = 0,22 je výrazně nižší než u ostatních vzorků 

(Tabulka 4), obsah Ti je 0,64 apfu a obsahuje také menší množství Ba (0,07 apfu). 

Akcesorickými minerály jsou apatit a pyrhotin. 
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Metamorfní výboj horniny je spjat především s tvorbou koron a rozpadem 

magmatického plagioklasu. V průběhu metamorfózy došlo k rozpadu primárního 

plagioklasu na anortitem bohatší bytownit (An = 80%) a andezín (An = 41–50 %), kdy 

bytownit tvoří v plagioklasové hmotě drobná jehličkovitá zrna. Kromě produktů 

rozpadu v sobě plagioklas uzavírá malinké (˂1 µm) jehličky ilmenitu, biotitu a také zrna 

amfibolu a křemene (Obr. 21c). Během metamorfózy se vytvořily tři typy koron. Kolem 

ilmenitu je vytvořena korona granátu (Obr. 21d) široká až 100μm, která v sobě uzavírá 

inkluze amfibolu, karbonátů, křemene a Al2SiO5 (pravděpodobně kyanitu). V jeho 

složení převažuje almandinová složka (55–59%), následuje grossularová složka (18–

28%), pyropová (15–17%) a nejméně zastoupená složka je spessartinová (3–4%, Obr. 

22e). Granátová korona vykazuje mírnou zonalitu (Obr. 22f) definovanou od středu 

(Alm = 51%; Py = 14%; Grs = 28%; Spess = 3%; XMg = 0,21) k okrajům nárůstem 

poměru XMg  a obsahu almandinu, pyropu i spessartinu a zároveň poklesem obsahu 

grossuláru. Asymetrie zonality se projevuje zejména výraznější změnou složení 

v obsazích almandinu a grossuláru směrem ke kontaktu s ilmenitem (Alm = 58%; Py = 

15%; Grs = 18%; Spess = 4%; XMg = 0,20) v porovnání s kontaktem s plagioklasem 

(Alm = 56%; Py = 17%; Grs = 21%; Spess = 4%; XMg = 0,22).  Kolem klinopyroxenu 

narůstá korona symplektitu amfibolu s křemenem o šířce 10–100 μm, která směrem k 

plagioklasu postupně přechází do korony tvořené pouze amfibolem o šířce 5–100 μm 

(Obr. 21e, 23b,c). Složení amfibolu se napříč koronami výrazně mění. Korona 

symplektitu je tvořená křemenem a amfibolem, jehož složení odpovídá aktinolitu, ale 

obsahy jednotlivých prvků se kontinuálně mění směrem od klinopyroxenu k navazující 

koroně amfibolu, kdy klesá poměr XMg  a současně stoupá obsah Al, Ca a alkálií (XMg = 

0,65→0,61; Al = 0,49→0,94 apfu; Ca = 1,78→1,90 apfu; Na = 0,09→0,20 apfu; K = 

0,04→0,09 apfu).  (Obr. 22c,d, Tabulka 4). Navazující monominerální amfibolová 

korona je výrazně zonální a složení amfibolu se od symplektitu k plagioklasu mění 

z magnesiohornblendu na edenit (Obr. 22d), v tomto směru klesá poměr XMg  a 

současně stoupá obsah Al, Ca a alkálií (XMg = 0,60→0,51; Al = 0,98→1,78 apfu; Ca = 

1,95→2,02 apfu; Na = 0,18→0,30 apfu; K = 0,11→0,25 apfu). Na tuto koronu 

v některých případech navazuje korona, jejíž charakteristika je shodná s koronou kolem 

ilmenitu. Ortopyroxen je obklopen následující sekvencí koron (Obr. 21d,f): na pouze 

v některých případech se vyskytující polohu cummingtonitu (5–50 μm; XMg = 0,55) 

navazuje (obdobně jako u klinopyroxenu) poměrně tenká korona (10–15 μm) tvořená 

směsí (symplektitem) křemene a amfibolu o složení aktinolitu až magnesiohornblendu 
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(XMg = 0,65). Tato korona přechází v koronu tvořenou amfibolem se složením 

kontinuálně přecházejícím od magnesiohornblendu k edenitu (Obr. 23) a celá sekvence 

je pak v některých případech zakončena koronou granátu (10–50 μm) s inkluzemi 

amfibolu, křemene a Al2SiO5 (pravděpodobně kyanitu). Složení této korony je podobné 

složení granátu kolem ilmenitu tj. převažuje almandin (51–59%), následuje grosulár 

(19–28%), pyrop (16–17%) a spessartin (3–4%). Zonalita se projevuje směrem od 

středu (Alm = 51%; Py = 16%; Grs = 28%; Spess = 3%; XMg = 0,23) nárůstem obsah 

almandinu a spessartinu a poklesem obsah grossuláru, přičemž změna je výraznější 

směrem k primárnímu ortopyroxenu (Alm = 59%; Py = 16%; Grs = 19%; Spess = 4%; 

XMg = 0,21) oproti kontaktu s plagioklasem (Alm = 54%; Py = 17%; Grs = 23%; Spess 

= 3%; XMg = 0,24). Poměr XMg   a obsah pyropové komponenty kontinuálně stoupá od 

ortopyroxenu k plagioklasu. 

 

 

 

Obr.20.Fotografie z optického mikroskopu zachycující minerální asociaci vzorku PJ 7a. 

a) ortopyroxen a klinopyroxen s koronou amfibolu, ilmenit asociovaný s biotitem, na který 

narůstá korona granátu a plagioklasová základní hmota, b) detailní snímek koron – granátová 

korona kolem ilmenitu a amfibolová korona kolem ortopyroxenu, c) rekrystalizovaný 

plagioklas, vyfotografováno pod zkříženými nikoly 
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Obr. 21. BSE snímky charakterizující metamorfní minerální asociaci vzorku PJ 7a. 

a) Primárního ortopyroxen s lamelami klinopyroxenu, klinopyroxen s lamelami ortopyroxenu a 

ilmenit lemovaný koronou amfibolu nebo symplektitu amfibolu s křemenem, plagioklas 

zachovávající původní tvar, b) detail ilmenitu se zirkonovým lemem v asociaci s biotitem a 

korona symplektitu amfibolu s křemenem na hranici s plagioklasem, c) detail rozpadajícího se 

plagioklasu na andezín a bytownit, inkluze ilmentu a biotitu, d) granátová korona kolem 

ilmenitu s vyznačeným profilem, korona (symplektitu amfibolu s křemenem a korona amfibolu) 

kolem ortopyroxenu, e) detail dvojité korony kolem klinopyroxenu na symplektit křemene a 

aktinolitu navazuje poloha amfibolu se složením přecházejícím od magnesiohornblendu po 

edenit, f) detail trojité korony kolem ortopyroxenu s jehličkami ilmenitu: korona cummingtonitu, 

symplektitová korona magnesiohornblendu s křemenem a granátová korona. 
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  pyroxen plagioklas amfibol granát biotit ilmenit 

  Cpx  Opx  Plg p Plg r Plg r 
Amf k 
 u Plg 

Amf 
 k  

Amf sy  Cm 
Grt  

u Ilm 
Grt 
 st 

Grt  
u Plg 

Bt Ilm 

SiO2 52,2 51,21 52,53 47,87 56,04 42,11 47,57 51,19 54,44 37,39 37,89 37,88 31,70 0,00 

TiO2 0,13 0,37 0,00 0,00 0,00 0,33 0,17 0,15 0,00 0,33 0,00 0,00 4,97 51,96 

Cr2O3 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 14,45 0,09 

Al2O3 1,57 0,68 29,68 32,81 27,65 14,07 8,12 4,23 0,44 20,77 21,27 21,18 0,00 0,00 

FeO 10,21 26,94 0,18 0,12 0,00 16,28 14,85 14,09 22,51 28,03 24,77 26,6 28,21 45,47 

MnO 0,30 0,84 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14 0,29 0,40 1,97 1,54 1,86 0,08 0,52 

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO 12,43 18,12 0,00 0,00 0,00 9,31 12,29 14,70 17,80 3,99 3,76 4,30 4,44 1,13 

CaO 22,51 0,88 12,42 16,04 9,99 11,78 11,89 10,86 0,83 6,82 10,26 7,63 0,28 0,00 

Na2O 0,37 0,00 4,59 2,18 5,77 0,96 0,59 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K2O 0,00 0,00 0,06 0,00 0,24 1,26 0,55 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 0,00 

V2O5 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,81 

BaO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,0 

total 99,97 99,12 99,46 99,02 99,69 96,22 96,17 96,01 96,42 99,70 99,49 99,45 93,04 99,98 

        
 

          
  

      

Si 1,96 1,99 2,39 2,22 2,53 6,75 7,28 7,51 7,03 2,96 2,98 2,99 5,42 0,00 

Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,64 0,98 

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 0,07 0,03 1,59 1,79 1,47 1,78 0,00 0,49 0,07 1,94 1,97 1,97 2,91 0,00 

Fe2+ 0,01 0,84 0,01 0,00 0,00 2,18 1,88 1,66 2,13 0,03 0,06 0,04 4,03 0,95 

Fe3+ 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,64 1,83 1,57 1,72 0,00 0,00 

Mn 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 0,04 0,13 0,10 0,12 0,01 0,01 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mg 0,69 1,05 0,00 0,00 0,00 2,23 2,80 3,22 3,43 0,47 0,44 0,51 1,13 0,04 

Ca 0,90 0,06 0,61 0,80 0,48 2,02 1,95 1,71 0,11 0,58 0,87 0,65 0,05 0,00 

Na 0,03 0,00 0,40 0,20 0,50 0,30 0,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,26 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 

V 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 

Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 

XMg 0,68 0,55       0,50 0,59 0,65 0,55 0,20 0,21 0,22 0,22 0,04 

koncové členy (%) 

  
 

An 60 80 48 
   

Py 15 14 17 
 

  

  
 

Ab 40 20 50 
   

Alm 58 51 56 
 

  

  
 

Or 0 0 1 
   

Grs 18 28 21 
 

  

                  Spess 4 3 4     

 

Tabulka 4. Reprezentativní mikrosondové analýzy vybraných minerálů vzorku PJ 7a. 

V první části tabulky, jsou hodnoty uvedeny v hm % oxidů. U granátu je zobrazen zkrácený 

profil koronou od ilmenitu k plagioklasu. Zkratky u jednotlivých minerálů: p-primární, r-

rekrytalizovaný, k-v koroně, st-střed, sy-v symlektitové koroně. 
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Obr. 22. Diagramy znázorňující složení hlavních minerálů vzorku PJ 7a. 

a) plagioklas (černé symboly jsou pro magmatický a červené pro rekrystalizovaný), b) složení 

pyroxenů, c) složení amfibolu v symplektitové koroně (zelená barva) a ve středové části 

amfibolové korony (červená barva), d) složení amfibolu na okraji amfibolové korony na 

kontaktu s plagioklasem, e) složení granátu, f) profil koronou granátu kolem ilmenitu. 

 



  

44 

 

 

Obr. 23. Kompoziční mapy zobrazující distribuci hlavních prvků vzorku PJ 7a. 

a) BSE snímek analyzované oblasti, b) Si, c) Al, lze pozorovat zonalitu amfibolu v koronách, d) 

Ca, e) Mg, f) Fe 
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3.1.4 Vzorek PJ 8 

Lokalita PJ 8 (Ovčí Dvůr) se nachází jihovýchodně od Teplé. Těleso 

střednězrnného metagabra bez makroskopicky viditelné přednostní orientace minerálů 

je zde uzavřeno v okolní deformované tepelské ortorule. Obdobně jako v ostatních 

vzorcích je zde velmi dobře zachovaná magmatická textura, která byla následně 

v průběhu metamorfózy modifikována nárůstem metamorfních koron a rekrystalizací 

primárních minerálů. Modální zastoupení minerálů v tomto vzorku je: plagioklas 35%, 

olivín 25%, pyroxeny 15%, biotit 10%, ilmenit 10%, amfibol 5%. Minerální asociace a 

chemizmus jednotlivých fází jsou zobrazeny na Obr. 24, 25, 26, 27 a v tabulce 5. 

Primární (magmatická) minerální asociace zahrnuje olivín, plagioklas, 

klinopyroxen, ortopyroxen, amfibol, biotit, ilmenit, spinel. Zrna olivínu obsahující 

inkluze spinelu, pyrhotinu jsou často rozpraskané, některé fraktury bývají vyplněné 

amfibolem nebo minerály serpentinové skupiny. Složení jednotlivých zrn olivínu se 

příliš neliší (Obr. 27e, f), jedná se o forsterit (Obr. 26a) s poměrem XMg = 0,65–0,71. 

Plagioklas tvoří větší zrna (až 2 mm, Obr. 24b, c), na okrajích je často rekrystalizovaný, 

nicméně v centrálních částech zachovává původní složení, které odpovídá labradoritu 

(An = 56–70%, Obr. 26b). Klinopyroxen vytváří až 3 mm velká zrna, která uzavírají 

olivín, ilmenit a apatit (Obr. 24a, 25a), kromě toho obsahuje i větší množství drobných 

(˂ 5 μm) inkluzí spinelu a pyrhotinu. Jeho složení odpovídá augitu s poměrem XMg = 

0,81–0,86 a obsahem jadeitu 2–5%. Primární ortopyroxen se nachází v blízkosti olivínu 

a primárního amfibolu, kde je součástí velkých agregátů  společně s klinopyroxenem 

(Obr. 25a, b). Ortopyroxen obsahuje inkluze spinelu a pyrhotinu, ale uzavírá také zrna 

apatitu. Jedná se o hypersten (Obr. 26c) s poměrem XMg = 0,74–0,75. Magmatický 

amfibol se stejně jako ortopyroxen vyskytuje jako součást agregátů s klinopyroxenem 

(Obr. 25a, b). Jeho okraje jsou lemovány drobnými zrnky (˂1 μm) ilmenitu (Obr. 25b), 

které současně vytváří hojné inkluze napříč celými zrny. Zároveň zde najdeme uzavřený 

apatit a pyrit. Svým složením amfibol odpovídá pargasitu na hranici s edenitem (Obr. 

26d), zároveň má vyšší obsah Ti (0,30–0,36 apfu) a poměrně konstantní poměr XMg = 

0,76–0,77. Primární biotit se vyskytuje ve formě velkých zrn (až 1 mm) nejčastěji 

v asociaci s ilmenitem. V biotitu bývá běžně uzavřen ilmenit, apatit a pyrhotin, na 

okrajích se koncentruje ilmenit formující tenký lem. Místy lze pozorovat v biotitu 

uzavřená i zrna olivínu a ortopyroxenu. Svým chemizmem odpovídá flogopitu (XMg = 

0,79–0,81) v porovnání s ostatními studovanými vzorky je bohatší na Ti (1,81–2,05 
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apfu, Tabuka 5) a obsahuje nezanedbatelné množství Ba (0,15 apfu, tabulka 5). Ilmenit 

se vyskytuje ve formě větších zrn (˂1 mm) a bývá ohraničen lemem zirkonu (Obr. 25d), 

jeho poměr XMg  se příliš nemění (XMg = 0,09–0,11). Součástí některých zrn je i spinel 

bohatý na Cr (Cr = 1,04-1,14 apfu, Zn = 0,04-0,05 apfu, Mg = 0,28-0,32 apfu). 

Metamorfóza se v této hornině projevila zejména tvorbou koron kolem olivínu a 

biotitu (Obr. 24b, c; Obr. 25c, e) a částečnou rekrystalizací plagioklasu. K rozpadu 

plagioklasu dochází jen v doménách nejčastěji na okrajích zrn, ale místy rozpad 

plagioklasu pokračuje také dále do středu zrn (Obr. 27b, d). Během tohoto procesu se 

původní labradorit rozpadá na kyselejší oligoklas (An = 24–29%) a bazičtější anortit 

(An = 92%, Obr. 26b). Součástí těchto rozpadových zón jsou také drobná zrna spinelu o 

velikosti až 2μm a tabulkovitá zrna korundu o šířce pod 1μm. Často lze pozorovat 

systematiku v orientaci korundových tabulek (Obr. 25f), v některých případech také 

spinelová zrna tvoří řady, distribuce obou fází pravděpodobně do jisté míry respektuje 

krystalografickou orientaci plagioklasu. Při koronitizaci došlo k vytvoření následujících 

koron: směrem od olivínu (nebo biotitu) k plagioklasu je nejdříve ortopyroxenová 

korona, na níž navazuje korona amfibolu, která na okraji s plagioklasem v některých 

případech obsahuje "zálivy" tvořené symplektitem plagioklasu a spinelu (Obr. 25e, f). 

Kolem primárního klinopyroxenu se vyskytuje pouze korona amfibolu. Ortopyroxen 

formující koronu svým složením odpovídá hyperstenu (Obr. 26c) s poměrem XMg = 

0,70–0,74, který je o trochu nižší než v případě magmatického ortopyroxenu. Tato 

korona je zonální, což se projevuje výrazným nárůstem obsahu Al a mírným poklesem 

XMg směrem od olivínu k plagioklasu (Al = 0,02→0,05 apfu; XMg  = 0,73→0,72). Na 

koronu ortopyroxenu navazuje korona tvořená amfibolem bez kompoziční zonality, 

jehož složení pargasitu (Obr. 26d) s mírně nižším poměrem (XMg = 0,71–0,73) 

v porovnání s magmatickým ekvivalentem. Ve vnější části amfibolové korony (směrem 

k plagioklasu) se vyskytují inkluze spinelu a drobná tabulkovitá zrna korundu o délce až 

20 μm (Obr. 25e, f), což lze považovat za indikaci primárního kontaktu magmatického 

plagioklasu s olivínem. 
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Obr. 24. Mikrofotografie vystihující minerální asociaci vzorku PJ 8. 

 a) Magmatická minerální asociace skládající se z olivínu, klinopyroxenu, bioitu a ilmenitu. 

Olivín je obklopen koronou ortopyroxenu a amfibolu, b), c) Detail ortopyroxenové a amfibolové 

korony kolem olivínu v asociaci s biotitem, magmatický plagioklas, c) Vyfotografováno se 

zkříženými nikoly. 
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Obr. 25. BSE snímky charakterizující metamorfní minerální asociaci vzorku PJ 8. 

a) zrno klinopyroxenu uzavírající zrna olivínu, b) detail primárních zrn olivínu, amfibolu a 

ortopyroxenu obrostlého koronou amfibolu, c) primární zrna biotitu a olivínu směrem k 

plagioklasu obrostlá koronou ortopyroxenu a amfibolu, d) detail zrna ilmenitu se zirkonovým 

lemem a spinel bohatý na Cr, e) korona ortopyroxenu a amfibolu kolem olivínu, ve vnější části 

amfibolové polohy se vyskytují inkluze spinelu a korundu, f) okraj amfibolové korony se 

symplektitem plagioklasu a spinelu, ve vrchní části snímku je primární plagioklas částečně 

rekrystalizovaný na směs anortitu a oligoklasu, rozpad plagioklasu je doprovázen vznikem 

lamel korundu a krystalizací spinelu. 
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  olivín pyroxen plagioklas amfibol spinel biotit ilmenit 

  
Ol st Ol o Cpx 

Opx 
p 

Opx k 
u Ol 

Opx k  
u Amf Plg p 

Plg r Plg r Amf p Amf k 
Sp p 

Bt Ilm 

SiO2 37,3 37,24 52,00 55,12 54,59 54,69 50,58 44,94 62,24 44,06 41,17 0,07 37,9 0,00 

TiO2 0,00 0,00 0,83 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 0,00 0,46 2,62 53,32 

Cr2O3 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 30,62 0,00 0,18 

Al2O3 0,00 0,00 3,05 0,43 0,38 1,24 31,50 35,34 23,72 10,67 18,08 27,52 16,62 0,00 

FeO 29,69 30,00 5,93 16,08 17,61 17,70 0,00 0,00 0,00 8,36 9,20 34,32 8,44 42,31 

MnO 0,29 0,30 0,16 0,51 0,33 0,28 0,00 0,00 0,00 0,0 0,15 0,00 0,00 0,56 

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO 32,62 32,30 15,35 26,50 26,35 25,99 0,00 0,00 0,00 15,42 13,36 4,23 19,29 3,01 

CaO 0,00 0,00 20,45 1,06 0,12 0,20 14,05 18,68 5,13 11,75 10,36 0,00 0,00 0,00 

Na2O 0,00 0,00 1,127 0,00 0,00 0,00 3,54 0,90 8,82 2,65 3,49 0,00 1,29 0,00 

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,34 0,00 8,43 0,00 

V2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,58 

BaO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 

ZnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0 0,00 

total 99,9 99,84 99,54 99,78 99,38 100,1 99,66 99,86 99,91 97,3 96,15 99,15 95,17 99,95 

                
 

            

Si 1,01 1,01 1,91 2,00 2,00 1,99 2,31 2,07 2,76 6,42 5,93 0,00 34,87 0,00 

Ti 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,01 1,81 0,99 

Cr 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 1,04 0,00 0,00 

Al 0,00 0,00 0,13 0,02 0,02 0,05 1,69 1,92 1,24 1,83 3,07 1,39 18,03 0,00 

Fe2+ 0,67 0,68 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04 1,23 6,49 0,87 

Fe3+ 0,00 0,00 0,12 0,49 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 

Mn 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mg 1,31 1,30 0,84 1,43 1,44 1,41 0,00 0,00 0,00 3,35 2,87 0,27 26,45 0,11 

Ca 0,00 0,00 0,81 0,04 0,00 0,01 0,69 0,92 0,24 1,83 1,60 0,00 0,00 0,00 

Na 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,31 0,08 0,76 0,75 0,98 0,00 2,30 0,00 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,06 0,00 9,89 0,00 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

XMg 0,66 0,66 0,82 0,75 0,73 0,72   
 

  0,77 0,72 0,18 0,80 0,11 

koncové členy (%) 

Fo 66 66 
   

An 69 92 24 
    

  
  Fa 34 34 

   
Ab 31 8 76 

    
Tef 0 0       Or 0 0 0           

 

Tabulka 5. Reprezentativní mikrosondové analýzy vybraných minerálů vzorku PJ 8. 

V první části tabulky jsou hodnoty uvedeny v hm % oxidů. Zkratky u jednotlivých minerálů: p-

primární, r-rekrytalizovaný, k-v koroně, st-střed. 
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Obr. 26. Diagramy znázorňující složení hlavních minerálů ve vzorku PJ 8. 

a) složení olivínu, b) plagioklas (černé symboly jsou pro magmatický plagioklas, červené pro 

rekrystalizovaný), c) složení pyroxenů, d) složení amfibolu (černé symboly jsou pro primární 

amfibol, červené pro amfibol v koroně). 
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Obr. 27. Kompoziční mapy zobrazující distribuci hlavních prvků ve vzorku PJ 8. 

a) BSE snímek analyzované oblasti, b) Si, c) Al, d) Ca, e) Mg, f) Fe 
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3.1.5 Vzorek PJ 9a 

Tento vzorek pochází z lokality PJ 9, která leží západně od Výškovic (Obr. 11), 

kde je těleso tvořené metagabrem obklopeno amfibolitem. Jedná se o hrubozrnnou 

horninu, bez makroskopicky pozorovatelné přednostní orientace zrn, na níž jsou někdy i 

pouhým okem viditelné korony granátu kolem pyroxenů a amfibolů v základní živcové 

hmotě. Modální zastoupení jednotlivých minerálů je následující: plagioklas 35%, granát 

22%, pyroxeny 18%, amfibol 12%, biotit 10%, ilmenit 3%. Minerální asociace a 

chemizmus jednotlivých fází jsou zobrazeny na Obr. 28, 29, 30, 31 a v Tabulce 6. 

Magmatická minerální asociace zahrnuje plagioklas, ortopyroxen, klinopyroxen, 

amfibol, ilmenit, biotit a apatit, textura horniny je definována především poikiloblasty 

klinopyroxenů a ortopyroxenů, která uzavírají četná lištovitá zrna plagioklasu. 

Plagioklas navzdory intenzivní rekrystalizaci stále zachovává svůj původní tvar (Obr. 

28a, 29a). Klinopyroxen nejčastěji tvoří až 3 mm velká zrna, jsou zde přítomny 

odmíšeniny ortopyroxenu a inkluze amfibolu (Obr 29a). Svým chemismem 

klinopyroxen odpovídá augitu až na hranici s diopsidem (Obr. 30b) s obsahem jadeitu 

8–10% a poměrem XMg = 0,79–0,80. Velká zrna jsou slabě zonální, přičemž směrem od 

středu k okraji mírně klesá obsah Ti a Cr (Ti = 0,01→0,006 apfu, Cr = 0,015→0,011 

apfu). Ortopyroxen se vyskytuje v podobě velkých zrn (až 1mm), která jsou často 

uzavíraná v klinopyroxenu. Zrna jsou často rozpraskaná a podél fraktur se vyskytují 

minerály skupiny serpentinu. Ortopyroxen obsahuje inkluze klinopyroxenu, amfibolu, 

apatitu a rutilu. Jedná se o hypersten s poměrem XMg = 0,67–0,73 (Obr. 30b). 

Magmatický amfibol hnědé barvy najdeme převážně v asociaci s ortopyroxenem, kolem 

kterého tvoří agregáty (Obr. 28a). Jednotlivá zrna uzavírají inkluze klinopyroxenu, 

rutilu a apatitu. Složení primárního amfibolu se pohybuje mezi pargasitem a edenitem 

(Obr. 30c) s poměrem XMg = 0,70–0,73. Ilmenit se vyskytuje v blízkosti biotitu. Tvoří 

podlouhlá zrna, která jsou v některých částech nahrazovaná rutilem, patrné jsou kolem 

něj i tenké zirkonové lemy (Obr. 29b). 

Pro metamorfní etapu vývoje této horniny je charakteristická rekrystalizace 

plagioklasu, tvorba koron kolem klinopyroxenu (Obr. 28b) a ortopyroxenu (Obr. 28c) a 

vznik rutilu a zirkonu kolem ilmenitu. Většina plagioklasu v matrix prodělala kompletní 

rekrystalizaci pravděpodobně spojenou s deformací, jež vedla ke vzniku jemnozrnné 

plagioklasové hmoty, kde jednotlivá zrna vykazují zonalitu složení s narůstajícím 

obsahem anortitu od středu směrem k okraji (An = 35→94%). U těchto agregátů lze 
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pozorovat určitou zonalitu, kdy anortitem bohatá zrna jsou koncentrovaná v jejich 

centrálních doménách. Mezi plagioklasovými zrny se vyskytují drobná zrna spinelu, 

korundu, Al2SiO5 (pravděpodobně kyanitu), jehličky biotitu (Obr. 29e) a místy i 

epidotu. U plagioklasu přítomného v tlakových stínech či inkluzích v pyroxenech lze 

pozorovat rozpad plagioklasu na dva plagioklasy různého složení – oligoklas až andezín 

(An = 35–46%) a bytownit až anortit (An = 79–94%), přičemž bazický plagioklas tvoří 

lištovitá zrna bez viditelné přednostní orientace. Směrem od pyroxenů do plagioklasu 

lze pozorovat následující korony či jejich sekvence (Obr 29c, d): kolem klinopyroxenu 

se vyskytuje 20–100 μm široká poloha amfibolu (Obr.29d), která vykazuje zonalitu 

charakterizovanou změnou složení amfibolu z magnesiohornblendu přes pargasit až po 

edenit (Obr. 30c). Tato změna je doprovázena poklesem poměru XMg  a nárůstem 

obsahu Ti a alkálií (XMg  = 0,78→0,68; Ti = 0,09→0,17 apfu; Na = 0,39→0,67 apfu; K 

= 0,05→0,14 apfu). Kolem ortopyroxenu je několik vrstev koron s následující 

posloupností (směrem od ortopyroxenu do plagioklasu): korona klinopyroxenu 

s amfibolem, korona tvořená symplektitem ortopyroxenu a plagioklasu, poloha 

plagioklasu a korona granátu (Obr. 29c). Korona klinopyroxenu s amfibolem dosahuje 

šířky 30 μm–200 μm a nevykazuje žádné známky zonality. Složení klinopyroxenu 

v koronách odpovídá augitu až diopsidu s vyšším poměrem XMg než má jeho 

magmatický ekvivalent (XMg = 0,82–0,84). Složení amfibolu odpovídá 

magnesiohornblendu, přičemž se blíží až k hranici aktinolitu (Obr. 30d). Jeho poměr 

XMg se pohybuje v rozmezí 0,75–0,83. Druhým typem korony většinou navazující na 

koronu amfibolu s klinopyroxenem je symplektitová korona o šířce 40–200 μm je 

složená z ortopyroxenu a plagioklasu. Složení ortopyroxenu tvořícího koronu odpovídá 

hyperstenu s poměrem XMg = 0,67–0,73. Plagioklas má složení andezínu (An = 30–

46%). Poloha plagioklasu o šířce kolem 50 μm, která od sebe odděluje symplektit od 

navazující korony granátu vykazuje zonalitu charakterizovanou směrem od symplektitu 

ke granátu změnou složení z oligoklasu (An = 25%) na labradorit (An = 68%, Obr. 30a, 

31f). Poslední koronou je poloha granátu dosahující šířky až 300 μm. Granát obsahuje 

drobné inkluze plagioklasu, křemene, amfibolu a jehličky Al2SiO5 (pravděpodobně 

kyanitu). Z koncových členů je nejvíce zastoupen almandin (39–48%), následuje pyrop 

(29–34%), grossulár (18–26%) a nejméně zastoupen je spessartin (1–2%, Obr. 30e). 

Z analyzovaných profilů je patrná asymetrická zonalita (Obr. 30f, 31e) charakterizovaná 

směrem od středu korony (Alm = 41%; Py = 29%; Grs = 26%; Spess = 1%; XMg = 0,40) 

k okrajům asymetrickým poklesem obsahu grossuláru (výraznějším směrem 



  

54 

 

k ortopyroxenu) a nárůstem pyropu (výraznější směrem k plagioklasu). Obsah 

almandinu a spessartinu napříč koronou kontinuálně klesá ve směru od ortopyroxenu 

(Alm = 48%; Py = 31%; Grs = 18%; Spess = 2%; XMg = 0,41) k plagioklasu (Alm = 

40%; Py = 35%; Grs = 22%; Spess = 1%; XMg = 0,46), v tomto směru naopak roste 

poměr XMg. 

 

Obr. 28. Fotografie z optického mikroskopu vystihující minerální asociaci vzorku PJ 9. 

a) primární pyroxeny obklopené koronami amfibolu a granátu v plagioklasové základní hmotě, 

v pravém dolním rohu je patrný zachovaný původní tvar plagioklasu obklopený 

klinopyroxenem, b) detail koron kolem ortopyroxenu – amfibolová korona, poloha plagioklasu a 

korona granátu, c) detail koron kolem ortopyroxenu (amfibolová a granátová), klinopyroxen 

s koronou amfibolu a granátu. 
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Obr. 29. BSE snímky charakterizující metamorfní minerály vzorku PJ 9a 

a) Primární klinopyroxen s inkluzemi plagioklasu a koronou amfibolu a granátu (vlevo dole), b) 

detail zrna ilmenitu nahrazovaného rutilem, na okraji ilmenitu jsou patrná zrna zirkonu, v pravé 

horní části je primární amfibol s inkluzemi rutilu a v levé dolní části je ortopyroxen s koronou 

amfibolu a granátu, a) Sekvence koron obklopující primární ortopyroxen: na polohu amfibolu a 

klinopyroxenu navazuje korona symplektitu tvořená ortopyroxenem a plagioklasem, od níž je 

tenkou polohou plagioklasu oddělená korona granátu, červenou barvou je vyznačen 

analyzovaný profil koronou granátu, b) detail inkluze plagioklasu v klinopyroxenu. Hranice 

klinopyroxenu je lemována koronou zonálního amfibolu, primární plagioklas je přeměněn na 

směs albitu, anortitu, epidotu a amfibolu, c) detail rekrystalizovaného plagioklasu se zrny 

korundu, spinelu a kyaniu.  
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  pyroxen Plagioklas amfibol granát spinel ziosit 

  Cpx p  Cpx k Opx p Opx k Plg r Plg r 
Amf 

p 
Amf k 
 u Cpx 

Amf k 
 u Plg 

Grt u 
 Plg k 

Grt 
st 

Grt  
u Plg 

Sp Zo 

SiO2 52,05 53,96 53,96 53,74 43,84 59,21 46,51 48,54 41,7 39,48 39,29 39,45 0,12 41,19 

TiO2 0,46 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,84 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cr2O3 1,05 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,42 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al2O3 3,59 0,98 1,20 0,00 35,57 25,55 9,61 7,53 14,02 22,04 22,03 21,92 61,63 32,73 

FeO 6,09 5,59 18,16 20,89 0,00 0,11 9,89 8,42 10,59 22,76 20,49 19,81 22,16 0,15 

MnO 0,1 0,09 0,29 0,38 0,00 0,00 0,09 0,13 0,13 1,02 0,67 0,51 0,00 0,00 

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 

MgO 13,47 15,29 24,67 23,51 0,00 0,00 14,96 16,38 12,9 8,41 7,92 9,50 13,08 0,00 

CaO 20,79 23,47 1,12 0,30 19,48 7,42 11,38 12,04 11,87 6,51 9,6 8,06 0,00 23,47 

Na2O 1,150 0,45 0,00 0,00 0,65 7,47 1,870 1,38 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

K2O 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,58 0,27 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZnO 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 

total 98,79 99,92 99,4 99,26 99,54 99,82 96,82 95,95 96,21 100,2 100 99,25 97,63 98,22 

                              

Si 1,94 1,98 1,98 2,00 2,03 2,65 6,72 7,02 6,17 3,01 2,99 3,00 0,00 38,73 

Ti 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,09 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cr 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,64 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 0,16 0,04 0,05 0,00 1,94 1,35 0,00 1,28 2,44 1,98 1,98 1,97 2,61 36,27 

Fe2+ 0,00 0,01 0,56 0,64 0,00 0,00 1,17 0,99 1,29 0,00 0,04 0,03 0,67 0,00 

Fe3+ 0,19 0,16 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 1,45 1,27 1,24 0,00 0,12 

Mn 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,07 0,04 0,03 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Mg 0,75 0,84 1,35 0,02 0,00 0,00 3,22 3,53 2,84 0,96 0,90 1,08 0,70 0,00 

Ca 0,83 0,92 0,04 0,00 0,97 0,36 1,76 1,86 1,88 0,53 0,78 0,66 0,00 23,64 

Na 0,08 0,03 0,00 0,00 0,06 0,65 0,52 0,39 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,05 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

XMg 0,80 0,83 0,71 0,67 0,00 0,00 0,73 0,78 0,68 0,40 0,41 0,46 0,51 0,04 

koncové členy (%)                       

  
   

An 94 35 
  

Py 31 29 35 
 

  

  
   

Ab 6 64 
  

Alm 48 41 40 
 

  

  
   

Or 0 1 
  

Grs 18 26 22 
 

  

                  Spess 2 1 1     

 

Tabulka 6. Reprezentativní mikrosondové analýzy vybraných minerálů vzorku PJ 9a. 

V první části tabulky jsou hodnoty uvedeny v hm%. Zkratky u jednotlivých minerálů p-primární, 

k-v koroně, r-rekrystalizovaný, st-střed. 
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Obr. 30. Diagramy znázorňující složení hlavních minerálů vzorku PJ 9a. 

a) složení plagioklasu (červené symboly pro rekrystalizovaný plagioklas, modré znázorňují 

složení plagioklasu v poloze oddělující od sebe koronu symplektitu ortopyroxenu a plagioklasu 

od korony granátu), b) složení pyroxenů (černé symboly pro magmatické pyroxeny, červené pro 

metamorfní), c) složení primárního amfibolu (černé symboly) a amfibolu v koroně kolem 

klinopyroxenu (červené symboly), d) složení amfibolu v koroně kolem klinopyroxenu (červené 

symboly), v koroně kolem ortopyroxenu (zelené symboly) e) složení granátu, f) profil koronou 

granátu. 
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Obr. 31. Kompoziční mapy zobrazující distribuci hlavních prvků vzorku PJ 9a. 

a) BSE snímek analyzované oblasti, b) Si, c) Al s dobře patrnou zonalitou polohy plagioklasu 

mezi koronou symplektitu a granátu, d) Ca, e) Mg, f) Na, lze pozorovat zonalitu polohy 

plagioklasu mezi koronou symplektitu a granátu. 
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3.1.6 Vzorek VP 46 

Lokalita VP 46 leží severně od Toužimi nedaleko obce Chilice (Obr. 11) na 

samé hranici mariánsko-lázeňského komplexu a tepelského krystalinika. V okolních 

svorech se nachází budina střednězrnného metagabra, jehož textuře dominují velká zrna 

olivínu a plagioklasu. Modální zastoupení minerálů v tomto vzorku je: plagioklas 47%, 

olivín 38%, pyroxeny 8%, biotit 3%, amfibol 3%, ilmenit 1%. Minerální asociace a 

chemizmus jednotlivých fází jsou zobrazeny na Obr. 32, 33, 34, 35 a v tabulce 7. 

Primární (magmatická) minerální asociace se skládá z olivínu, plagioklasu, 

klinopyroxenu, ortopyroxenu, amfibolu, biotitu, ilmenitu a spinelu. Olivín tvoří velká 

zrna euhedrálního tvaru o velikosti až 3 mm (Obr. 32). Jednotlivá zrna jsou značně 

rozpraskaná a podél prasklin se vyskytuje amfibol a minerály serpentinové skupiny 

(Obr. 33a, b). Olivín obsahuje také drobné lamely o šířce menší než 1 μm vyplněné 

amfibolem v asociaci s oxidy Fe (pravděpodobně magnetit, Obr. 33c). Složení 

analyzovaných zrn odpovídá forsteritu (Obr. 34a) s poměrem XMg = 0,70–0,75. Zrna 

olivínu nejsou zonální, nicméně složení jednotlivých vyrostlic vykazuje určitou 

variabilitu, což je patrné například na kompoziční mapě Mg (Obr. 35e). Magmatický 

plagioklas není vůbec postižen rekrystalizací a tvoří až 5 mm velká zrna se zachovaným 

dvojčatěním (Obr. 32c, 33a ). Jeho složení je velmi variabilní, kdy v rámci zrn jsou 

patrné ostře ohraničené sektory (Obr. 33a), které se svým složením pohybují od 

oligoklasu (An = 18–25%) přes andezín (An = 34–45%) až po labradorit (An kolem 

53%, Obr. 34b). Klinopyroxen vytváří větší až 1 mm velká zpravidla euhedrální zrna, 

v nichž najdeme uzavřený spinel a pyrhotin. Složení klinopyroxenu varíruje mezi 

diopsidem a augitem (Obr. 34c), poměr XMg v klinopyroxenu se pohybuje v rozmezí 

0,77–0,80 a obsah jadeitu je 3–7%. Zrna klinopyroxenu vykazují zonalitu (Obr. 35g, h), 

kdy směrem od středu zrn s vysokým obsahem Cr (Cr = 0,04 apfu, Na = 0,07 apfu, Al = 

0,18 apfu, Ti = 0,03 apfu, Ca = 0,77 apfu, XMg  = 0,80 apfu) směrem k hranici 

s plagioklasem klesá obsah Cr, Na, Ca, XMg  a roste Ti a Al (Cr = 0,01 apfu, Na = 0,05 

apfu, Al = 0,24 apfu, Ti = 0,05 apfu, Ca = 0,76 apfu , XMg  = 0,77 apfu) a ke kontaktu 

s amfibolem klesá Cr, Na, Al, Ti, Ca, XMg, a roste Ca (Cr = 0,01 apfu, Na = 0,04 apfu, 

Al = 0,06 apfu, Ti = 0,01 apfu, Ca = 0,80 apfu, XMg  = 0,79 apfu). Ortopyroxen se 

v primární podobě vyskytuje poměrně zřídka. Najdeme ho převážně mezi zrny olivínu a 

biotitu (Obr. 33b), obsahuje inkluzemi ilmenitu a spinelu. Jedná se o hypersten (Obr. 

34c) s poměrem XMg = 0,70–0,78. Mezi primární minerály patří také amfibol, který se 
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nachází v nejčastěji v asociaci s klinopyroxenem (Obr. 33b, 35). Jeho složení se 

pohybuje na hranici pargasitu a edenitu (Obr. 34d). Zonalita je charakterizovaná 

směrem od středu k okraji zejména výrazným poklesem obsahu Ti spolu s Al a Na, a 

nárůstem obsahu Cr a poměru XMg  (Ti = 0,58→0,32 apfu, Al = 1,99→1,87 apfu, Na = 

0,92→0,85 apfu, Cr = 0,05→0,07 apfu, XMg = 0,70→0,72). Biotit tvoří poměrně velká 

zrna (˂0,5 mm) mezi olivíny a obsahuje inkluze ilmenitu. Jedná se o flogopit s 

poměrem XMg = 0,80–0,85 a velmi variabilním obsahem Ti (0,75–3,04 apfu). Ilmenit se 

vyskytuje většinou v asociaci s magnetitem a spinelem bohatým na chrom (obsahuje 

0,63–0,91 apfu Cr). Magnetit a spinel se vyskytují ve formě lamel v ilmenitu (Obr. 

33d), na okrajích ilmenitových zrn lze také často pozorovat jak spinel, tak zrna zirkonu. 

Akcesoricky se ve vzorku vyskytuje apatit ve formě oblých či prizmatických zrn o délce 

až 700 μm (Obr. 33b) a pyrhotin, jenž v některých případech obsahuje lamely 

pentlanditu.  

Metamorfóza se v tomto vzorku projevila zejména formováním koron a 

symplektitů a částečným rozpadem plagioklasu. Plagioklas nevykazuje téměř žádné 

známky rekrystalizace běžné u ostatních studovaných vzorků, nicméně v některých 

místech lze pozorovat jeho rozpad vedoucí ke vzniku ostře ohraničených 

symplektitických domén tvořených jemnozrnnou směsí albitického plagioklasu 

s muskovitem a epidotem. V některých případech tyto domény vykazují koncentrickou 

zonalitu, kdy se střídají symplektity tvořené albitem a muskovitem s polohami albitu se 

zoisitem (± muskovitem, Obr. 33e). Olivín je se směrem k plagioklasu obklopen nejprve 

koronou ortopyroxenu, na kterou navazuje korona amfibolu, která se v některých 

místech střídá se symplektitovou koronou tvořenou ortopyroxenu a spinelu (Obr. 32b,c; 

33e, f). Korona tvořená ortopyroxenem je široká 10–50 μm a nevykazuje zonalitu. 

Složení ortopyroxenu v koroně se výrazně neliší od magmatického, jedná o hypersten 

(Obr. 34c) s poměrem XMg = 0,76–0,78. Na ortopyroxenovou koronu navazuje 

amfibolová korona podobné šířky (10–60 μm), která také není zonální. Složení 

amfibolu odpovídá pargasitu (Obr. 34d) s poměrem XMg = 0,74–0,79 (Tabulka 7). 

Složení ortopyroxenu a spinelu v symplektitu, který v některých místech střídá 

amfibolovou koronu, se s ohledem na zrnitost pod rozlišení mikroanalýzy nebylo možné 

určit. Primární biotit je na kontaktu s plagioklasem obklopen tenkou (5–25 μm) 

symplektitovou koronou tvořenou ortopyroxenem a spinelem, jež je místy alterována 

koronu amfibolu, tyto korony svým charakterem odpovídají vnější koroně kolem 

ortopyroxenu (Obr. 33b, f). Na okraji ilmenitu lze pozorovat texturu připomínající 
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symplektit, která je tvořena drobnými zrny ilmenitu a spinelu, kolem ilmenitových zrn 

se vyskytuje také zirkon (Obr. 33d). 

 

Obr. 32. Mikrofotografie vystihující minerální asociaci vzorku VP 46. 

a) automorfně omezená zrna olivínu s koronami ortopyroxenu a amfibolu v plagioklasové 

matrix, b), c) detail korony ortopyroxenu a amfibolu na kontaktu  olivínu a plagioklasu c) 

foceno se zkříženými nikoly. 
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Obr. 33. BSE snímky charakterizující primární asociaci vzorku VP 46 

a) frakturovaná zrna olivínu s primárním biotitem a klinopyroxenem, plagioklas, na kterém jsou 

patrné jednotlivé sektory s různým složením, b) primární ortopyroxen a biotit lemovaný 

ilmenitem, v horní části je zrno primárního amfibolu v asociaci s klinopyroxenem, zrno apatitu, 

c) detail frakturovaného zrna olivínu s inkluzemi spinelu a magnetitu, d) detail zrna ilmenitu 

s lamelami magnetitu a spinelu, který je v horní části obklopen ilmenitem a spinelem tvořícím 

texturu připomínajíí symplektit doprovázenou zrny zirkonu, e) olivín s koronou ortopyroxenu a 

amfibolu, rozpadající se plagioklas na  symplektitovou doménu, f) detail koron kolem olivínu – 

ortopyroxenová, amfibolová a symplektitová korona ortopyroxenu se spinelem, amfibolová a 

symplektitová korona ortoproxenu se spinelem kolem primárního biotitu.  
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  olivín pyroxen plagioklas amfibol spinel biotit 

  Ol o Ol st Cpx p Opx p Opx k Plg  Plg  Plg  Amf p Amf k Sp p Bt 

SiO2 37,95 37,87 50,02 54,08 55,82 53,72 59,75 63,64 44,21 41,82 0,18 39,37 

TiO2 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 0,19 0,86 2,42 

Cr2O3 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 26,08 0,00 

Al2O3 0,00 0,00 4,67 0,08 1,03 29,06 25,55 23,01 10,88 17,32 20,88 14,95 

FeO 24,69 25,07 8,04 19,66 14,66 0,43 0,00 0,00 9,70 7,08 46,35 7,48 

MnO 0,27 0,30 0,21 0,56 0,32 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,47 0,00 

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO 36,50 36,41 14,92 24,17 28,09 0,00 0,00 0,00 14,18 15,22 3,03 20,70 

CaO 0,00 0,00 19,50 0,74 0,19 10,74 7,26 4,23 11,06 11,54 0,00 0,00 

Na2O 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 5,38 7,50 9,22 2,99 3,28 0,00 0,83 

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,92 0,48 0,00 9,21 

V2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

ZnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,0 

total 99,41 99,65 99,94 99,29 100,11 99,33 100,07 100,16 97,66 96,93 99,36 95,01 

                          

Si 1,01 1,00 1,85 2,00 2,00 2,44 2,66 2,81 6,45 5,98 0,01 36,03 

Ti 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,02 0,03 1,67 

Cr 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,91 0,00 

Al 0,00 0,00 0,20 0,00 0,04 1,55 1,34 1,20 1,87 2,92 1,08 16,13 

Fe2+ 0,55 0,55 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,18 0,79 1,71 5,72 

Fe3+ 0,00 0,00 0,20 0,61 0,44 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 0,00 

Mn 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mg 1,44 1,44 0,82 1,34 1,50 0,00 0,00 0,00 3,08 3,24 0,20 28,23 

Ca 0,00 0,00 0,77 0,03 0,01 0,52 0,35 0,20 1,73 1,77 0,00 0,00 

Na 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,47 0,65 0,79 0,85 0,91 0,00 1,47 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,09 0,00 10,75 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

XMg 0,72 0,72 0,77 0,69 0,77       0,72 0,79 0,10 0,83 

koncové členy (%) 

Fo 72 72 
  

An 53 35 20 
   

  

Fa 27 28 
  

Ab 48 65 80 
   

  

Tef 1 0     Or 0 0 0         

 

Tabulka Reprezentativní mikrosondové analýzy vybraných minerálů vzorku VP 46 

V první části tabulky jsou hodnoty uvedeny v hm%. Zkratky u jednotlivých minerálů o-okraj, st-

střed, p-primární, k-v koroně. 
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Obr. 34. Diagramy znázorňující složení hlavních minerálů 

a) složení olivínu, b) magmatický plagioklas, c) složení pyroxenů (černé symboly jsou pro 

primární pyroxeny a červené symboly jsou pro ortopyroxen v koroně), d) složení amfibolu 

(černé symboly jsou pro primární amfibol a červené symboly jsou pro amfibol v koroně) 
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Obr. 35. Kompoziční mapy zobrazující distribuci hlavních prvků ve vzorku VP 46 

a) BSE snímek analyzované oblasti, b) Si, c) Al, lze pozorovat zonalitu klinopyroxenu, d) Ca, e) 

Mg, patrná je mírná odlišnost jednotlivých zrn olivínu, f) Na, g) Ti, znázorňující zonalitu 

klinopyroxenu a amfibolu, h) Cr, lze pozorovat zonalitu klinopyroxenu 
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3.2 Geochemická charakteristika 

Geochemické analýzy reprezentativních vzorků byly provedeny za účelem 

charakteristiky především magmatických protolitů metagaber i pro kvalifikaci 

případného záznamu naložených metamorfních procesů. Rozdrcené vzorky byly 

analyzovány v Bureau Veritas Mineral Laboratories (Vancouver, Kanada) pomocí 

metod ICP-ES (hlavní prvky) a ICP-MS (stopové prvky). 

Pro analýzy byly vybrány vzorky z lokalit PJ 2, PJ 6, PJ 7, PJ 8, PJ 9 a VP 46. 

Diagramy zobrazující různé geochemické charakteristiky jsou znázorněné v obr. 36. 

Jedná se o vzorky vybrané pro petrografický popis v kapitole s výjimkou vzorku PJ 

2. Lokality PJ 5 a PJ 2 se nacházejí nedaleko sebe a vzorek PJ 2 byl použit místo vzorku 

z lokality PJ 5, kde nebylo možné odebrat potřebné množství horniny.  

Na základě normy CIPW bylo určeno, že všechny analyzované vzorky jsou 

subalkalické a hypersten normativní až na vzorek PJ 7, který je olivín normativní. 

Bazicita normativního plagioklasu se pohybuje v rozmezí 52-57% a odpovídá 

labradoritu. Složení vzorků PJ 2, PJ 6 a PJ 9 odpovídá olivinickým gabronoritům a PJ 7 

gabronoritu.  PJ 8 je olivínem bohatý gabronotit a VP 46 je silně olivinický gabronorit, 

tyto dva vzorky jsou pravděpodobně kumulátového charakteru. Poměry SiO2 a 

Na2O+K2O ukazují, že vzorky odpovídají gabrům s výjimkou vzorku PJ 7a, který 

odpovídá gabro-dioritu (Middlemost, 1985; Obr. 36 a). Jak je patrné z AFM diagramu 

(Irvine a Baragar, 1971; Obr. b), analyzované vzorky odpovídají tholeiitickému trendu. 

Poměry obsahů Hf, Zr, Th, Nb a Ta (Wood et al., 1980; Obr. 36c) ukazují, že 

geochemický charakter studovaných vzorků je nevyhraněný (Obr. 36c), kdy pozici 

vzorků s charakterem olivinického kumulátu v poli odpovídajícímu složení E-MORB a 

intra-deskových tholeitů v některých diagramech nelze považovat za indikativní. Tomu, 

že vzorky nemají složení charakteristické pro bazalty středo-oceánských hřbetů, 

odpovídají i obsahy vzácných zemin. Jejich obsahy vztažené ke složení MORB ukazuje 

výrazné nabohacení o prvky LILE a generelně zvýšený poměr  Th/Ta (Obr. 36d; Pearce, 

1993). Všechny vzorky pak ukazují podobnost v obsazích stopových prvků s horninami 

spodní kontinentální kůry (Obr. 36e; Taylor a Mc Lennan, 1995), obsahy Rb a 

především Cs však ukazují výrazné nabohacení Pouze jeden vzorek (PJ 7a) vykazuje 

pozitivní Eu anomálii, která poukazuje na roli akumulaci plagioklasu při magmatickém 

vývoji horniny (Obr. f; Boynton, 1984). 

 



  

67 

 

 

 

 

 

 



  

68 

 

 

 

Obr. 36. Diagramy zobrazující geochemickou charakteristiku analyzovaných vzorků. 

a) Diagram znázorňující obsahy alkáií vs SiO2 podle Middlemost (1985), kde je patrné, že 

složení vzorků odpovídá gabru a gabrodioritu, b) AFM diagram, pro porovnání je také 

zobrazeno složení okolních hornin z mariánsko-lázeňského komplexu, uzavřené symboly jsou 

pro data Timmermann et al. (2004) a otevřené pro data Beard et al. (1995), c) diagramy podle 

Wood et al. (1980) znázorňující nevyhraněný geochemický charakter, d) hodnoty REE 

normalizované na MORB podle Pearce (1993) znázorňující nabohacení o LILE a zvýšený 

poměr Th/Ta, e) hodnoty REE normalizované na složení spodní kontinentální kůry podle 

Taylora a Mc Lennan (1995) s patrným nabohacením o Cs a Rb. 
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3.3 P-T podmínky 

Studované vzorky ze všech lokalit mají obecně dobře zachovanou primární 

magmatickou texturu, metamorfóza se u nich projevuje vnikem různých minerálních 

asociací a s různou intenzitou. Součástí charakteristiky vzorků je i stanovení 

metamorfních podmínek, což zároveň umožní přesnější interpretaci jejich vývoje 

s ohledem na vývoj kontaktu mariánsko-lázeňského komplexu s tepelským 

krystalinikem. 

Metamorfní podmínky byly stanoveny pro tři vzorky ze šesti, a to PJ 5b, PJ 6f a 

PJ 9a. U dvou vzorků (PJ 8, VP 46) nebylo možné P-T podmínky stanovit. Jedná se o 

olivínická gabra, která neobsahují metamorfní granát. Metamorfní minerální asociace 

zahrnující korony Opx a Amf neumožnila aplikaci dostupných termobarometrických 

metod. Pro výpočty podmínek byla použita konvenční termobarometrie (termometr 

granát-hornblend, Ravna, 2000 a barometr granát-hornblend-plagioklas, Kohn a Spear, 

1990) a metoda „average PT calculation“ (Powell a Holland, 1994; av PT) dostupná v 

programu THERMOCALC (Powell et al., 1998) a s využitím vnitřně konzistentní 

databáze termodynamických dat autorů Holland a Powell (1998, aktualizace 2003). 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 8 a 9 v grafu na Obr. 37. 

Výpočty P-T podmínek u koronitických hornin doprovází několik zásadních 

problémů: 

 1) Chybějící rovnováha mezi přítomnými fázemi. Tyto horniny obsahují relikty 

minerálů pocházející z předešlých částí vývoje, které nelze uvažovat při výpočtech, 

jelikož se jedná o fáze v rámci metamorfních podmínek metastabilní. Korony navíc 

vznikají na výrazném gradientu koncentrací a aktivit přítomných komponent, tudíž ani 

jednotlivé vrstvy koron nelze považovat za asociace v termodynamické rovnováze. 

K výpočtu P-T podmínek byly proto vždy vybrány analýzy z jedné polohy a byly 

kombinovány analýzy granátu a přilehlých inkluzí amfibolu a plagioklasu. V případě 

výpočtů pomocí av PT byl do minerální asociace uvažován také  Ky, který je v této 

asociaci běžně přítomen. 

 2) Aktivita vody. Výsledky metody av PT jsou závislé na správném nastavení aktivity 

vody během ekvilibrace. Určení této proměnné je obecně velmi problematické, u 

koronitických hornin však lze předpokládat, že dosahovala spíše nízkých hodnot. Toto 

potvrzuje například práce St-Onge a Ijewliw (1996), která se výpočtem aktivity u 

koronitických hornin přímo zabývá a odhady se pohybují nejčastěji v rozmezí 0,1 až 



  

70 

 

0,3. Při výpočtu pomocí av PT byly tedy jednotlivé hodnoty počítány pro různé aktivity 

vody v rozmezí 0,3-0,1 (Tabulka 8).  Porovnání výsledků av PT s výsledky pomocí 

konvenční termobarometrie ukazuje, že obě metody dobře korelují zejména při 

nejnižších hodnotách aktivity vody. 

 

vzorek  minerální asociace metoda 
aktivita 

H2O  T (°C) odchylka P (kbar) odchylka 

PJ 5b Amf - Plg -Grt - Ky  (inkluze) av PT 0,3 639 49 10,8 1,4 

    av PT 0,2 615 44 10,3 1,2 

    av PT 0,1 577 41 9,6 1,1 

PJ 6f Amf -Plg -Grt - Ky (inkluze) av PT 0,3 681 43 12,7 1,2 

    av PT 0,2 657 42 12,2 1,1 

    av PT 0,1 617 39 11,4 1,1 

PJ 9 Amf - Plg - Grt - Ky  (inkuze) av PT 0,3 726 36 14,3 1,2 

    av PT 0,2 700 34 13,7 1,1 

    av PT 0,1 658 32 12,8 1 

 Tabulka 8. Výsledné P-T podmínky vypočítané pomocí av PT 

  

vzorek T (°C) thermometr P (kbar) barometr 

PJ 5 585 Grt-Hbl Ravna (2000) 9,4 Grt-Hbl-Plg Kohn and Spear (1990) 

PJ6 634 Grt-Hbl Ravna (2000) 12,7 Grt-Hbl-Plg Kohn and Spear (1990) 

  711 Grt-Hbl Ravna (2000) 12,9 Grt-Hbl-Plg Kohn and Spear (1990) 

PJ9 671 Grt-Hbl Ravna (2000) 13,6 Grt-Hbl-Plg Kohn and Spear (1990) 

  681 Grt-Hbl Ravna (2000) 12,7 Grt-Hbl-Plg Kohn and Spear (1990) 

  591 Grt-Hbl Ravna (2000) 11,3 Grt-Hbl-Plg Kohn and Spear (1990) 

   Tabulka 9.  P-T podmínky získané pomocí konvenční termobarometrie 
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Obr. 37. Graf znázorňující P-T podmínky stanovené pro reprezentativní vzorky. 

Elipsy znázorňují výsledky metody av PT pro aktivitu vody 0,1 a odchylku vyjádřenou jako 1 σ. 

Kolečka znázorňují výsledky konvenční termobarometrie. 

. 

Z výsledků vyplývá, že vzorky PJ 5b, PJ 6f a PJ 9a prodělaly metamorfózu 

v podmínkách vyšší amfibolitové facie. Z trojice více metamorfovaných vzorků byly 

stanoveny nejmenší teploty a tlaky pro vzorek PJ 5b (metodou av PT 577±41 °C; 

9,6±1,1 kbar; konvenční termobarometrií 585 °C; 9,4 kbar). Následuje vzorek PJ 6F 

vykazující generelně vyšší podmínky (metodou av PT 617±39 °C; 11,4±1,1 kbar; 

konvenční termobarometrií 634–711 °C; 12,7–12,9 kbar) a nejvyšší podmínky byly 

vypočítány pro vzorek PJ 9a (metodou av PT 658±32 °C; 12.8±1 kbar; konvenční 

termobarometrií 591–671 °C; 11,3–13,6 kbar). Výsledky av PT a konvenční 

termobarometrie se generelně překrývají v rámci odchylky a je patrné, že ve studované 

oblasti existuje trend, kdy metamorfní stupeň stoupá směrem na západ. 
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4 Diskuse 

4.1 Geochemická a metamorfní charakteristika 

v kontextu dosavadních studií 

4.1.1 Geochemie 

Chemismus vzorků studovaných v rámci této práce sleduje tholeiitický trend, 

což se shoduje se závěry jiných autorů (Beard et al.,1995; Štědrá et al., 2002; 

Timmermann et al., 2004). Zatímco některé charakteristiky a poměry hlavních prvků 

mohou ukazovat na příbuznost hornin k E-MORB (např. Timmermann et al., 2004), 

z hlediska obsahu stopových prvků a vzácných zemin je jejich charakter nevyhraněný a 

je tudíž obtížné na základě geochemické charakteristiky usuzovat jednoznačně na 

geotektonické prostředí jejich vzniku. Odpovídají tomu i závěry např. Štědré et al. 

(2002), která předpokládá, že chemismus metagaber z hranice mariánsko-lázeňského 

komplexu a tepelského krystalinika odpovídá přechodu mezi obohacenými bazalty 

středooceánských hřbetů a vnitrodeskovými bazalty. Tato diplomová práce ukazuje, že 

v porovnání se složením bazaltů středooceánských hřbetů jsou studované vzorky 

obohacené o LILE a až na jeden vzorek (PJ 7) je patrné systematické zvýšení Th/Ta. To 

může poukazovat například na původ magmat v litosférickém plášti, nebo přítomnost 

vyššího obsahu materiálu, který z litosférického pláště pochází. S ohledem na pozici 

studovaných hornin však nelze vyloučit ani jiné procesy jako kontaminaci magmat 

kontinentální kůrou, vliv subdukčních procesů nebo modifikaci hornin za přispění fluid 

z metasedimentů. V porovnání se složením spodní kontinentální kůry jsou vzorky 

výrazně obohacené o Cs a Rb, což může být přisuzováno vlivu mořských jílových 

sedimentů, které mohly být subdukovány do plášťového zdroje magmat, nicméně toto 

nabohacení lze přisuzovat také pohybu fluid během intruze nebo metamorfních procesů, 

což odpovídá interpretacím Štědré et al. (2002), která nabohacení Rb pozorované u 

některých vzorků přisuzují vlivu metamorfózy či cirkulaci fluid.  

4.1.2 Metamorfóza 

P-T podmínky metamorfózy spojené s tvorbou pozorovaných koron byly 

stanoveny pro tři vzorky. Pro vzorek PJ 5, který se nachází nejvíce na východ 
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v metasedimentech tepelského krystalinika postižených metamorfózou odpovídající 

kyanitové izográdě  byly stanoveny metamorfní podmínky na (577-657°C; 9,4-11,1 

kbar), přičemž o něco nižší hodnoty byly stanoveny pro kyanitovou izográdu 

v tepelském krystaliniku (550-645°C a 5-8,7 kbar; Cháb a Žáček, 1994). Vyšší 

metamorfní podmínky (617-711°C a 11,4-13,1 kbar) vykazuje vzorek PJ 6, který se 

nachází u hranice s mariánsko-lázeňským komplexem a nejvyšší P-T podmínky byly 

stanoveny pro vzorek PJ 9 (658-746°C; 12,8-14,8 kbar), jenž je ze všech vzorků 

situovaný nejvíce na západ a leží již uvnitř mariánsko-lázeňského komplexu. Tyto 

podmínky korespondují s daty jiných autorů (např. Štědrá et al., 2002; Faryad, 2012). 

Z prezentovaných dat vyplývá, že podmínky v metagabrech pravděpodobně odpovídají 

metamorfním podmínkám a metamorfnímu gradientu v okolních horninách, kdy PT 

podmínky rostou směrem z východu na západ, což je v souladu s ostatními studiemi této 

oblasti (např. Peřestý, 2012; Schulmann et al., 2009). Ze srovnání se strukturními a 

petrologickými daty z okolních hornin Peřestý et al., (dosud nepublikováno) je 

metamorfóza, při které došlo k tvorbě koron spjatá s deformační událostí D2 

(pravděpodobně variskou) charakterizovanou horizontálním zkracováním východo-

západního směru a s ní související barrovianskou prográdní metamorfózou. 

4.2 Interpretace textur spjatých s metamorfózou 

Hlavním charakteristickým znakem je pro studované vzorky přítomnost koron. 

Ačkoliv se studiem koronitických hornin zabývalo mnoho autorů, v interpreataci vývoje 

těchto textur se názory stále rozcházejí. Např. Joesten (1986) zastává názor, že korony 

vznikají postupnými reakcemi v průběhu magmatické fáze při krystalizaci gaber. S tím 

ovšem nesouhlasí další autoři např. Whitney and McLelland (1973), kteří tvrdí, že 

k tvorbě koron dochází současně subsolidovými reakcemi při pomalém chladnutí hornin 

v průběhu post-magmatického vývoje, nebo při metamorfóze gabroidů (např. Spear and 

Markussen, 1997 a další).  Ve studovaných vzorcích, lze pozorovat několik typů koron 

na kontaktu mezi plagioklasem a ostatními primárními minerály. Ve směru 

k plagioklasu se kolem klinopyroxenu buď nevyskytuje žádná korona, nebo korona 

amfibolu, na kterou výjimečně navazuje také korona granátu. Amfibol je místy 

lemovaný symplektitem ortopyroxenu s plagioklasem. Ortopyroxen je obklopený 

různou sekvencí koron v jednotlivých vzorcích. Ve vzorku PJ 6f se jedná pouze o 

koronu amfibolu a garnátu, nebo alternaci amfibolu s plagioklasem a symplektit 
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ortopyroxenu s plagioklasem, ve vzorku PJ 7 je kolem ortopyroxenu vytvořená trojitá 

korona cummingtonitu, symplektitu amfibolu s křemenem zakončená koronou granátu, 

u vzorku PJ 9a se kolem ortopyroxenu vyskytuje sekvence skládající se z vrstvy 

amfibolu s klinopyroxenem následovaná symplektitem ortopyroxenu s plagioklasem a 

ukončená koronou granátu. Kolem olivínu (PJ 8, VP 46) je vždy dvojitá korona tvořená 

ortoyroxenem a amfibolem, který je místy alternuje symplektit ortopyroxenu se 

spinelem. Srovnatelné korony kolem olivínu (Ol→Opx (± symplektit Opx+Sp)→Amf 

(± symplektit Opx+Sp)→± symplektit Cpx+Sp) byly popsány také z troktolitického 

gabra z Argentiny (Gallien et al.; 2012), kde autoři interpretují tvorbu těchto koron 

během chladnutí hornin na hranici gabro-granulit. Podobné korony studovala také 

Larikova (2000), z hranice kratonů Kola a Bělomořského kratonu v oblasti Baltského 

štítu. Zde v gabronoritu popsala korony kolem olivínu (Ol→ Opx±Amf → 

Cpx+Amf(±Sp)), ortoproxenu (Opx → Cpx+Amf+Q →Grt+Q(±Amf)) a klinopyroxenu 

(Cpx → (Grt+Q nebo Amf)), které se začaly vytvářet současně v průběhu prográdní 

metamorfózy. Jejich vznik interpretuje jako důsledek difúzního bimetasomatismu 

během prográdní metamorfózy, v průběhu retrográdní metamorfózy pak došlo 

k rekrystalizaci a poškození koronitické textury. 

Ve všech studovaných vzorcích byly kolem ilmenitu pozorovány tenké 

zirkonové lemy. Tento jev byl popsán několika autory např. Binger et al.(2001), 

Morisset et al. (2005), Sláma et al. (2007), Austrheim et al. (2008), nicméně jednotlivé 

názory na vznik zirkonových lemů se liší. Binger et al. (2001) studovali granulity a 

eklogity a došli k závěru, že zirkonové lemy vznikají ve dvou fázích. V první fázi podle 

autorů dochází k exsoluci baddeleyitu z magmatického Fe-Ti oxidu a ve druhé fázi se 

v podmínkách granulitové facie vytváří zirkon. Metamorfní původ zirkonových koron 

navrhuje také Sláma et al. (2007) v jejich studii zabývající se granulity Blanského lesa. 

Zde autoři uvádějí, že zirkonové korony vznikají výhradně v průběhu metamorfózy a 

usuzují, že baddeleyit v asociaci s ilmenitem nově vzniká přeměnou původního rutilu. 

Naopak autoři Morisset et al. (2005) se přiklánějí k magmatickému původu zirkonových 

lemů, kdy se ve své práci věnovali studiu těchto lemů v anortozitech, které nejeví 

známky metamorfózy. Nicméně autoři Austrheim et al. (2008) studující metagabra a 

amfibolity přirovnávají vztah ilmenitu se zirkonem ke vztahu mezi olivínem a 

ortopyroxenem, kde podle nich nelze odlišit magmatický původ od metasomatického, 

který je způsoben fluidy, nicméně k vytvoření zirkonových koron došlo ještě před 

začátkem sekundární alterace. Austrheim et al. (2008) také popisují v amfibolitech 
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koronu, kde reliktní ilmenit je obklopen titanitem a rutilem uvnitř zirkonového lemu, 

což dokládá, že ilmenit je nahrazován titanitem. Ve studovaných vzorcích z kontaktu 

tepelského krystalinika a mariánsko-lázeňského komplexu se minerální asociace kolem 

ilmenitu mění v souvislosti se stupněm metomorfózy. Ve vzorku PJ 5b, který vykazuje 

nejnižší P-T podmínky metamorfózy je ilmenit se zirkonovými zrny obklopen lemem 

titanitu. Ve vzorcích PJ 6f, PJ 7a, PJ 8 a VP 46 (u vzorků PJ 8 a VP46 v asociaci s Cr-

spinelem, příp. i magnetitem) se ilmenit vyskytuje obklopený pouze zirkonovým 

lemem. Ve vzorku PJ 9a, který ze studovaných vzorků vykazuje metamorfózu v 

nejvyšších P-T podmínek je ilmenit nahrazován rutilem a původní hranice zrna ilmenitu 

je patrná právě díky zirkonovému lemu. Texturní vztahů studovaných vzorků 

v porovnání s předchozími studiemi neukazují s jistotou, je-li jejich původ metamorfní 

(a související s koronitizací) nebo se vztahují k magmatické fázi. Pozorování naznačují, 

že se může jednat o zirkonový lem, který vznikl v průběhu metamorfózy v podmínkách 

(amfibolitové) facie, jak ukazuje například podobnost se studií Austrheim et al. (2008), 

kde stejně jako ve vzorku PJ5b ilmenit je nahrazován titanitem společně se zirkonem. 

Na druhou stranu skutečnost, že rutil, který během metamorfózy nahrazuje magmatický 

ilmenit ve vzorku PJ 9a, přerůstá zirkonový lem, by mohla naznačovat, že zirkon byl 

tvořen již dříve. Znalost příslušnosti zirkonu k pozorovaným vývojovým fázím horniny 

je klíčová pro jeho případné použití pro účely geochronologie. 

Ve všech vzorcích (i když v PJ 8 a VP 46 jen v malé míře) byla pozorována 

rekrystalizace plagioklasu. Podobný jev pozorovali i autoři Poldervaart a Gilkey (1953), 

kde popsali zakalování živců (tzv. „clouding“). Autoři uvádějí, že silné zakalování 

živců je přítomné pouze u živců intermediálního složení, kde se za nízkých teplot 

jednotlivé krystaly rozkládají na jemnozrnnou směs albitu a anortitu a jedná se o proces 

způsobený difúzí. Tímto tématem se zabýval také Goldsmith (1982), který ve své práci 

shrnul výsledky studií. Procesy rekrystalizace plagioklasu studovali také autoři Grove et 

al. (1983) a Spear (1977), kteří se zabývali mísivostí plagioklasů různých složení. Ve 

studovaných vzorcích lze rekrystalizaci plagioklasu popsat ve třech fázích: 1) 

krystalizace malých zrn spinelu a lamel korundu, což naznačuje difúzi Ca a Na 

z plagioklasu a zároveň difúzi Mg a Fe do plagioklasu; 2) rozpad magmatického 

plagioklasu o složení labradoritu na andezín a anortit; 3) rekrystalizace magmatického 

plagioklasu na jemnozrnnou směs zonálních zrn plagioklasu (Ca roste směrem k okraji) 

se zrny spinelu, korundu a kyanitu. 
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5 Závěr 

   Metagabra z kontaktu mariánsko-lázeňského komplexu a tepelského krystalinika mají 

dobře zachovanou primární (magmatickou) texturu s minerální asociací obsahující 

plagioklas, ortopyroxen, klinopyroxen, amfibol, biotit, ilmenit ± olivín, křemen a spinel.  

Metamorfóza v podmínkách vyšší amfibolové facie se v metagabrech projevila zejména 

tvorbou koron a rekrystalizací plagioklasu. Mezi plagioklasem a ostatními primárními 

minerály byly pozorovány různé sekvence koron. Klinopyroxen bývá obklopen tenkou 

koronou amfibolu (případně symplektitem amfibolu s křemenem) nebo se vyskytuje bez 

korony. Amfibol je místy lemován symplektitem ortopyroxenu a plagioklasu. Největší 

variabilitu koron má ortopyroxen, kolem kterého se vyskytuje korona amfibolu nebo 

korona symplektitu ortopyroxenu a plagioklasu místy se střídající se symplektitem 

amfibolu a plagioklasu nebo trojité korony (cummingtonit→hornblend+křemen→granát 

nebo amfibol a klinpyroxen→symplektit ortopyroxenu a plagioklasu→granát). Biotit je 

obklopen koronou amfibolu (místy se symplektitovou koronou ortopyroxenu a spinelu) 

následovanou koronou granátu. Ilmenit je lemován zrny zirkonu a příležitostně se 

vyskytuje v asociaci s rutilem, titanitem nebo je obklopen koronou granátu. Pozice 

zirkonu kolem ilmenitu naznačuje jeho metamorfní původ. Olivín má vždy dvojitou 

koronu ortopyroxenu a amfibolu, která se místy střídá se symplektitem ortopyroxenu a 

spinelu. Plagioklas bývá ve vzorcích většinou rekrystalizovaný, kdy dochází k rozpadu 

magmatického plagioklasu (labradoritu) na andezín a bytownit až anortit. Chemismus 

studovaných vzorků odpovídá tholeitickému trendu, ale obsahy stopových prvků a 

vzácných zemin poukazují na nevyhraněný geochemický charakter. Nabohacení o 

prvky LILE oproti bazaltům středo-oceánských hřbetů a o Rb a Cs v porovnání se 

složením spodní kůry naznačuje kontaminaci primárních magmat korovým materiálem 

obsahujícím i mořské sedimenty a současně cirkulaci fluid v průběhu metamorfózy. 

Stanovené P-T podmínky ukazují nárůst metamorfního stupně směrem od tepelského 

krystalinika z podmínek kyanitové izogrády (PJ 5b, 577-657°C; 9,4-11,1 kbar) přes 

hranici tepelského krystalinika (PJ 6, 617-711°C a 11,4-13,1 kbar) do podmínek 

amfibolitové facie v mariánsko-lázeňském komplexu (PJ 9a, 658-746°C; 12,8-14,8 

kbar), což koresponduje s metamorfním gradientem stanoveným pro okolní horniny.  
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