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Použité zkratky 

Metamorfní podmínky:  
 
P – T………………. teplotně – tlakové,  
HP………………… vysokotlaký 
UHP……. ………... ultra vysokotlaký 
 
Názvy minerálů:  
 
px………. pyroxen,  
cpx……… klinopyroxen,  
omph……. omfacit,  
jd………..  jadeit,  
di……….. diopsid,  
wo………. wollastonit,  
en……….. enstatit,  
fs……….. ferrosilit,  
ae……….. egirín 
symp……. symplektit 
grt………. granát,  
alm……… almandin,  
py…….….pyrop,  
grs……..…grosulár,  
sps………. spessartin,  
and………. andradit 

plg…….. plagioklas,  
ab……… albit,  
an……… anortit,  
kfs…….. draselný živec 
or……… ortoklas 
chl…….. chlorit,  
bt……… biotit,  
phg……. fengit,  
ms……. .muskovit 
ky..……. kyanit,  
and……. andalusit,  
sill…….. sillimanit  
ep……... epidot,  
zr……… zirkon,  
rt………. rutil,  
ilm…….. ilmenit 

qz……….. křemen 

ZH……… základní hmota horniny 

V………..  východní 
 Z……….. západní 
 S………. severní 
 J……….. jižní 
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1. Úvod  

Vysokotlaké granulity Rychlebských hor jsou jedním z několika výskytů UHP hornin 

v Českém masívu, které mají zachovanou mafickou varietu s omfacitem. Tyto horniny byly 

studovány mnohými autory, např. POUBA et al. (1985), ŠTÍPSKÁ et al. (2004), KRYZA et al. 

(2007). Detailní strukturní a geochronologická analýza byla provedena v práci ŠTÍPSKÁ et al. 

(2004). Existují však rozpory v odhadu teplotně - tlakových podmínek (viz. kapitola 4.4 – Teplotně 

tlakové podmínky granulitů Rychlebských hor). Rozeznání a interpretace minerálních fází, které 

byly ve vzájemné rovnováze za vrcholných metamorfních podmínek je obtížná, z důvodu silné 

retrogrese horniny. 

Úkolem této bakalářské práce je komplexní petrologická studie specifických minerálních 

asociací a textur vysokotlakých granulitů ve zkoumané oblasti – tedy na území Rychlebských hor. 

Práce zahrnuje odběr vzorků hornin ve vybrané části této oblasti, mikroskopické pozorování výbrusů 

těchto hornin a jejich detailní petrografické popisy, mikrosondové analýzy vybraných výbrusů a 

jejich zpracování. Nutno zmínit též rešerši dosud vydaných publikací vztahujících se ke studiu 

rychlebských granulitů a hornin přilehlého okolí, včetně názorů na vznik a vývoj těchto hornin. 

Závěrem přikládám také hodnocení vlastního pozorování granulitů Rychlebských hor a výhledy pro 

pokračování studia daného terénu ve své diplomové práci. 

Hřbet rychlebských vysokotlakých granulitů byl námi zkoumán pouze ve své severní části (na 

jihu až do obce Nové Vilémovice). Pokračuje však až za polské státní hranice, k Nowému 

Gieraltowu. Tato polská oblast byla popsána např. v práci KRYZA et al. (1996). 

Ve své práci zmiňuji nejen granulity Rychlebských hor ale také horniny hor Sowích, jež se 

vyskytují v Polsku, na severozápad od naší zájmové oblasti (viz. Obr. 1.). Jedná se o horninu s  

podobným metamorfním vývojem a minerální paragenezí. Tato oblast byla popsána například 

v pracích ORLOWSKI (1983), KRYZA et al. (1988), ŹELAŹNIEWICZ (1987). 
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2.  Geologie studované oblasti 

Rychlebské hory jsou jedním z menších českých pohoří formované během variské orogeneze 

(CHLUPÁČ a kol., 2002). Řadíme je k tzv. orlicko - sněžnickému krystaliniku (OSC). Tento 

komplex je považován za nejvýchodnější součást saxothuringického teránu. Jeho východní část 

nazývaná lugikum tvoří severní okraj Českého masívu. Jižní omezení OSC je tvořeno labským 

zlomovým pásmem. Z východu je lugikum omezeno staroměstským pásmem Hrubého Jeseníku, 

který spadá již pod jednotku silesika (tedy k oblasti moravskoslezké). Tektonická hranice lugika a 

silesika se nazývá nýznerovské nasunutí a jedná se o poruchové pásmo, vzniklé variským vrásněním 

při nasouvání oblasti lugika na silesikum (CHLUPÁČ a kol., 2002). 

 

 Obr. 1. Geologická mapa oblasti Rychlebských a Sowích hor. Mapový podklad 

převzat z práce POUBA et al. (1985). 

Orlicko – sněžnické krystalinikum je tvořeno převážně horninami vysokého metamorfního 

stupně, např. ortorulami, granulity a migmatity. Tyto vysoce metamorfované horniny jsou převážně 
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prekambrického stáří a tvoří jádro východní části orlicko - sněžnického krystalinika (POUBA et al., 

1985). Granulitová série Rychlebských hor má tvar zbytku synklinoria s osou zapadající k SV 

(POUBA et al., 1985). Stavba orlicko – sněžnického krystalinika je předmětem diskuzí (CHLUPÁČ 

a kol., 2002). Původní názory ukazují na vrásovou či klenbovou stavbu oblasti, nověji se tito autoři 

přiklání ke stavbě příkrovové. Celek byl během variského vrásnění pravděpodobně nasunut na 

silesikum. (CHLUPÁČ a kol., 2002).  

 

Obr. 2. Geologická mapa granulitového komplexu Rychlebských hor. Mapový podklad 

převzat z práce POUBA et al., 1985. 
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3. Petrologie granulitů 

Granulity patří mezi horniny vysokého stupně metamorfózy. Horniny granulitové facie 

obecně vznikají za teplot v rozpětí 750 – 1000°C a tlaků v rozmezí 10 - 15 kbar (SPEAR, 1993). 

Některé studie z oblasti Českého masívu však ukazují, že granulity mohou vznikat i za tlaků 

přesahujících 23 kbar (BAKUN-CZUBAROWÁ, 1992; KLEMD & BRÖCKNER, 1999; KRYZA et 

al., 1996).  

Na základě chemického složení protolitu jsou děleny na mafické a felsické (např. DUDEK et 

al., 1984). Mafické granulity vznikají při metamorfóze bazických až intermediárních hornin 

za teplotně tlakových podmínek odpovídajících granulitové facii (KONOPÁSEK et al., 1998). Pro 

granulitovou facii je charakteristická koexistence ortopyroxenu a klinopyroxenu v metabazitovém 

protolitu. Mafické granulity jsou dále děleny dle podmínek vzniku na vysokotlaké a střednětlaké. Při 

metamorfóze za vysokých tlaků je typická minerální asociace mafických granulitů: klinopyroxen 

(augit) + granát + plagioklas. Za tlaků nižších potom asociace odpovídá těmto minerálům: plagioklas 

+ klinopyroxen (augit) + ortopyroxen (hypersten). Přechod mezi nízko- a vysokotlakými granulity je 

kontrolován reakcí: 4En + An = Di + Qtz + Prp (KONOPÁSEK et al., 1998). Od eklogitové facie je 

facie granulitických hornin odlišena přítomností plagioklasu. 

UHP granulity Českého masívu jsou detailně studovány v práci KOTKOVÁ (2007). Tyto 

horniny se od ostatních výskytů granulitů všude jinde na světě liší vysokým stupněm metamorfózy a 

přítomností klinopyroxenu omfacitu v mafické varietě granulitu.  

Felsické granulity Českého masívu jsou podle práce KOTKOVÁ & HARLEY (1999) 

nazývány leukogranulity a charakterizovány minerální asociací granát – kyanit – mesoperthit. Tyto 

horniny jsou produkovány tavením ve spodních partiích kůry a následně rychle exhumovány. 

Leukogranulity vznikaly v prostředí chudém na fluida, jejich celkový charakter je suchý. 

Experimenty dehydratačního tavení těchto hornin ukázaly, že vrcholné podmínky vzniku HP 

granulitů leží nad suchým solidem muskovitického granitu (HUANG & WYLLIE, 1973 v práci 

KOTKOVÁ & HARLEY, 1999). 

 Teplotně – tlakové podmínky vzniku granulitů jsou závislé na míře saturace horniny fluidy a 

také na složení těchto fluid. Při saturaci horniny vyšším množstvím CO2 + N2 na úkor H2O dochází k 

poklesu teploty metamorfózy. Nízkotlaké granulity jsou obvykle spjaty s intruzemi magmat 

(gabroidního, bazaltického či charnockitického složení) do kontinentální kůry. Tyto intruze jsou 

zdrojem tepla ve svrchněkorových oblastech. Po zahřátí se horniny v kůře isobaricky zchladí a jsou 
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exhumovány na povrch za pomoci kolizní orogenní události zahrnující nasunutí korových šupin za 

vzniku příkrovových struktur (KONOPÁSEK et al., 1998). 

Vysokotlaké granulity ve svých strukturách obvykle zaznamenávají geodynamické procesy 

ve ztenčené nebo subdukované kontinentální kůře a jejich minerální asociace a vrcholné teplotně-

tlakové podmínky indikují jejich původ v plášťových hloubkách (O´BRIEN, 2008). Ztenčení 

orogenního kořene je spojeno s intenzivní duktilní deformací a s vysokým stupněm metamorfózy, 

kdy může dojít k natavení hornin. Během exhumace z plášťových partií dochází též 

k dekompresnímu tavení (SCHULMANN et al., 2005). UHP granulity Českého masívu jsou 

interpretovány jako části alochtonních šupin derivovaných z hlubokých korových partií (PIN & 

VIELZEUF, 1983, v práci KRYZA et al., 1996).  
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4. Petrologie granulitů Rychlebských hor 

Rychlebské vysokotlaké granulity jsou horninou, která vznikala v metamorfních podmínkách 

eklogitové facie, a proto je také diskutován její správný název (diskutováno např. v práci POUBA et 

al., 1985 nebo KRYZA et al., 1996). Tento problém je však záležitostí pochopení konceptu 

metamorfních facií, zda považujeme za přednostní charakteristiku P - T podmínky vzniku horniny či 

její minerální asociaci. 

4.1 Vztah světlých a tmavých rychlebských granulitů 

Dle geologické mapy (Obr. 2.) vystupují světlé i tmavé granulity ve vrcholových partiích 

rychlebského hřbetu a tvoří zde přibližně 500 m široký a 7 km dlouhý pás SSV – JJZ směru. 

Majoritně je zde zastoupena tmavá varieta, jež se nachází převážně v centru obecného výskytu 

granulitů. Světlá varieta je nachází minoritně a to v okrajových partiích hřbetu. Kontakty těchto 

hornin byly v terénu pozorovány pouze sporadicky, avšak zdá se, že jsou tyto horniny od sebe ostře 

odděleny, a to buď v podobě tenkých pásků nebo naopak v podobě až X00 cm poloh (lavic) střídání 

světlých a tmavých partií. Texturní vztahy mafických a felsických granulitů jsou dokumentovány na 

Obr. 3. A a B. 

    

Obr. 3. A, B Vzorové horniny pro doklad vztahu světlých a tmavých granulitů – střídání 

světlé a tmavé variety v mm – cm páscích. 

4.2 Protolit rychlebských granulitů 

Otázka původu rychlebských granulitů není dosud uspokojivě vyřešena. Granulity z OSC 

(tedy i granulity rychlebské) mohly náležet k suitě mladších vysokotlakých hornin z vrcholného 

období variské orogeneze (cca 350 Ma), rozšířených v severních a východních částech Českého 

masívu (KRYZA et al., 1996). Granulity oblasti Sowích hor mohou náležet k I-typům raných 

A B



13 

variských granitů (cca 400 Ma), k částem kontinentální kůry, které byly subdukovány do plášťových 

hloubek v rané fázi variského orogenetického cyklu (KRYZA et al., 1996). Oba komplexy (granulity 

Sowích a Rychlebských hor) jsou tradičně považovány za prekambrické (např. OBERC, 1972) a také 

mikropaleontologické důkazy (např. GUNIA, 1981) a isotopické studie (např. OLIVIER et al., 1993) 

ukazují na stáří proterozoické až mladopaleozoické. Hlavní metamorfní událost popisované oblasti je 

variská (KRYZA et al., 1996). Dle práce POUBA et al. (1985) vznikly mafické granulity 

z bazického, vápníkem bohatého vulkanického tufu, kdežto granulity felsické vznikly z tufu 

kyselého, jehož chemismus je blízký ryolitu. 

4.3 Geochronologie rychlebských granulitů 

Stáří mafických granulitů rychlebského pásma stanovili KLEMD & BRÖCKER (1999) na 

369 - 360 Ma na základě konvenčního U/Pb datování v magmatických zirkonech. Tato data byla 

interpretována jako období, v němž hornina krystalovala z taveniny.  Datováním vzorků mafických i 

felsických granulitů z oblasti Červeného Dolu (přibližně ve středu zájmové oblasti - rychlebského 

granulitového hřbetu) pomocí metody Sm/Nd bylo dle práce LANGE et al. (2003) zjištěno stáří 337 

± 4 Ma pro felsickou varietu, 357 ± 10 Ma a 351 ± 10 Ma pro varietu mafickou. Dále bylo stanoveno 

stáří pomocí metody U/Pb na samostatných zrnech zirkonů, a to 328 ± 2 Ma pro felsické a 362 ± 1 

Ma pro mafické granulity (LANGE et al., 2003, dále také LANGE et al., 2005). Stáří felsických 

granulitů zaznamenávají období nejvyšších metamorfních podmínek – anatexi datují vrcholné tlaky 

v hornině (LANGE et al., 2003). Stáří metamorfózy granulitů sniežnické jednotky v podmínkách 

eklogitové facie datuje BRUECKNER et al. (1991) pomocí metody Sm/Nd na 340 - 350 Ma. Podle 

práce KRYZA et al. (1996) mohou rychlebské granulity patřit svojí metamorfózou ke skupině hornin 

spodně karbonského stáří (350 – 340 Ma). Nejnovější datování metamorfózy a migmatitizace hornin 

orlicko – sněžnického krystalinika uvádí ve své práci BRÖCKER et al. (2009). 

4.4 Teplotně - tlakové podmínky vzniku granulitů Rychlebských hor 

Dle práce POUBY et al. (1985) byly na základě přítomnosti minerální asociace (grt – plg – 

ky – omph – bt) stanoveny maximální metamorfní podmínky rychlebských granulitů s omfacitem na 

13 - 20 kbar a 850 - 1000°C. Podle ŠTÍPSKÉ et al. (2004) však horniny dosáhly pouze 18 kbar a 

900°C. Tyto hodnoty byly stanoveny na základě termometru grt – cpx (obsah jd složky v jádru cpx 

v páru s jádrem grt, a okraj cpx s okrajem grt). Podobná data dokládá pro granulity z oblasti Góry 

Sowie i KRYZA et al. (1996), tedy 18 - 20 kbar a 900°C a pro granulity sniežnické určuje 22 kbar 

(nevylučuje možnost až 30 kbar) a 900°C. Pro výpočty P – T podmínek bylo využito ternární 

živcové termometrie a programu Geo – Calc. Dalším názorem je zařazení rychlebských 
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omfacitických granulitů až do pole stability coesitu (BAKUN - CZUBAROW, 1992; KLEMD & 

BRÖCKER ,1999) metamorfní podmínky v těchto pracích jsou uváděny v rozmezí 28 - 35 kbar a 

1000 - 1100°C. Dle práce SZCZEPAŃSKI et al. (2004) jsou obecně vrcholné podmínky 

metamorfózy granulitů z orlicko-sněžnické klenby 36 kbar a 1100°C.   

Podle práce BAKUN - CZUBAROW (1992), (dále též KLEMD & BRÖCKER, 1999; 

KRYZA et al., 1996), byly v omfacitických granulitech nalezeny pseudomorfózy křemene po jeho 

vysokotlaké modifikaci – coesitu. To lze usuzovat na základě pozorování palisádové struktury 

křemenných uzavřenin v omfacitu. Dalším důležitým indikátorem pseudomorfózy křemene po 

coesitu jsou radiální praskliny v minerálech, které v sobě coesit uzavíraly (jedná se konkrétně o 

granáty). ŠTÍPSKÁ et al. (2004) však tvrdí, že tyto indikátory nemusí nutně ukazovat na přítomnost 

coesitu v hornině.  

Podle ŠTÍPSKÉ et al. (2004) prodělaly granulity během chlazení dekompresní událost a byly 

při teplotě 700°C a tlaku 10 kbar přeměněny na amfibolity.  

Odhady jednotlivých autorů pro vrcholné metamorfní podmínky rychlebských granulitů jsou 

zobrazeny na Obr. 4. 

4.5 Metamorfní vývoj rychlebských granulitů 

Zkoumaná mafická varieta horniny (konkrétně z jižní oblasti rychlebského hřbetu – v okolí 

města Starý Gieraltow) je pozoruhodná přítomností vodou bohatými inkluzemi s různou úrovní 

salinity (KLEMD & BRÖCKER, 1999).  Rozdíl v salinitě a složení těchto inkluzí oproti horninám 

přítomným v okolí naznačuje rozdílné P - T dráhy jednotlivých hornin. Složení těchto fluid je 

zároveň velmi důležité pro správné stanovení metamorfního vývoje horniny a dějů, které se v daném 

tektonickém prostředí odehrávaly. Fluidní inkluze jsou přítomny v křemeni v základní hmotě 

horniny, v granátu ani omfacitu nebyly pozorovány. Inkluze byly uzavřeny ve třech různých stádiích 

metamorfního vývoje horniny. První skupina inkluzí s vysokou hustotou byla pravděpodobně 

utvořena v období vrcholu metamorfózy. Další inkluze potom patří ke skupině vzniklé během 

amfibolizace horniny. Poslední skupina inkluzí s nejvyšší hustotou se vytvořila v období po 

amfibolizaci. Nízká aktivita vody v inkluzích ukazuje na původně bezvodou minerální asociaci a 

také na možnost parciálního tavení horniny. Celková metamorfní dráha horniny probíhala 

pravděpodobně ve směru hodinových ručiček (KLEMD & BRÖCKER, 1999). 
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Obr. 4. Vyznačení pozice vrcholných P - T podmínek vzniku rychlebských granulitů do 

diagramu metamorfních facií dle jednotlivých autorů. Diagram metamorfních facií byl převzat a 

upraven podle O´BRIEN (2008). 

4.6 Mechanismy exhumace rychlebských granulitů 

Podle práce ŠTÍPSKÁ et al. (2005) probíhal proces exhumace v několika fázích. Korové 

vrstvy oblasti byly vrásněny v důsledku laterálního zkrácení prostoru. Synklinály těchto vrás 

obsahovaly v jádrech rigidní vysoce metamorfované horniny, a naopak v antiformách byly přítomny 

středně metamorfované metapelity, které vytvořily dráhu pro vynesení horkého orogenního kořene. 

Granulity Rychlebských hor byly exhumovány ze spodně korových úrovní (70 km, což odpovídá 18 

kbar) a vmístěny do  oblasti střední kůry (35 km, 10 kbar) mechanismem plastického „diapiru“. 
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Závěrečná fáze exhumace je spojena s horizontálním pohybem hornin ve viskózním stavu v hloubce 

cca 35 km a datována syntektonickou intruzí granodioritového tělesa. Intruze umožnila rychlé 

vyvržení granulitových hornin k povrchu díky změkčení a lubrikaci okolních hornin. Rychlost 

exhumace se mohla v první fázi pohybovat v hodnotách 3 – 5 mm/rok, poté mohla být urychlena až 

na 24 – 40 mm/rok. Strukturní záznam rychlebských granulitů je charakteristický strmou stavbou, 

která je v okolních rulách superponována do ploché stavby (ŠTÍPSKÁ et al., 2004). Strmá stavba 

mohla být způsobena gravitačním vyvržením orogenního kořene (KOYI et al., 1999 v práci 

ŠTÍPSKÁ et al., 2005) nebo také pohybem staroměstského pásma východním směrem (ŠTÍPSKÁ et 

al., 2005). Podle práce POUBA et al. (1985) je stavba rychlebského granulitového hřbetu klenbová či 

vrásová. POUBA et al. (1985) považuje hypotézu nasunutí granulitů na okolní ruly v podobě 

příkrovu za nepravděpodobnou, stejně tak i vmístění granulitů modelem diapiru. Názory na vznik a 

stavbu orlicko – sněžnického krystalinika a původ zde diskutovaných granulitů doplňuje 

JASTRZEBSKI (2008), podle nějž je stavba podmíněna V – Z orientovaným subhorizontálním 

zkrácením oblasti v důsledku kolize brunovistulika a východního okraje západosudetské oblasti.  

4.7 Okolní horniny a jejich vztah k rychlebským granulitům 

V okolí rychlebského granulitového hřbetu se nacházejí převážně ruly. Jedná se o ortoruly, 

místy až migmatity sniežnického a gieraltowského typu (např. ŠTÍPSKÁ et al., 2004; KOZLOWSKI 

et al., 1985). Gieraltowské ruly jsou migmatitické horniny pozdně kambrického stáří protolitu, šedé 

barvy a deskovitého rozpadu (KOZLOWSKI et al., 1985). Z okolních hornin mají největší podíl 

biotitu. V terénu vystupují v podobě hřbetu JV směru a zapadajícího k SSV. Ruly sniežnické jsou 

velmi hrubě klastické horniny s protáhlými oky živců, které hrubnou směrem ke granulitovému 

hřbetu až do podoby pegmatitu (KOZLOWSKI et al., 1985). V těchto horninách nalezneme čočky 

navětralých amfibolitů. Oba typy rul jsou přítomny v těsném okolí granulitového hřbetu a „uzavírají“ 

jej z obou stran. Sniežnické a gieraltowské ruly jsou popsány např v práci GRZEŚKOWIAK (2003), 

dále také LANGE et al. (2002). P-T dráha obou typů rul je výrazně odlišná od vývoje UHP granulitů 

(ŠTÍPSKÁ et al., 2004). V těsném okolí granulitů jsou přítomny granulitové ruly (dle mapování 

POUBY et al., 1985, vlastní pozorování). Jedná se o světlé kompaktní horniny se šupinkatou tmavou 

slídou, bez granátu. Tyto granulitové ruly se nacházejí v místech přechodu obou variet granulitů ve 

výše popsané ruly. Místy lze nalézt až několikacentimetrové pásky či lavice těchto rul uvnitř 

okrajových masivů tmavých granulitů (vlastní terénní pozorování). V okolních gieraltowských 

rulách v těsné blízkosti granulitového komplexu byly objeveny až X0 cm silné lavice felsických 

granulitů (vlastní pozorování). 
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5. Vlastní výzkum granulitů Rychlebských hor 

Pro petrografické studie jsem odebrala celkem 40 horninových vzorků. Z toho 26 vzorků 

mafických granulitů, 12 exemplářů granulitů felsických a 2 vzorky výrazné granátické polohy 

felsického granulitu. Pozice odebraných hornin je vyznačena v mapě dokumentačních bodů (Příloha 

1.). Jedná se o jeden z hřbetů Rychlebských hor, přibližně o oblast ohraničenou těmito významnými 

body:  Čertovy kazatelny v Račím údolí (SZ) – vesnice Uhelná (SV) – osada Nové Vilémovice (JV) 

– lokalita U Buku v údolí Račího potoka (JZ). Místa odběru vzorků jsou vyznačena na mapě 

dokumentačních bodů (Obr. 19). Na jihozápad pokračuje pásmo granulitů až do Polska – Nowého 

Gieraltowa.  Z těchto vzorků byly vyhotoveny výbrusy pro optickou a elektronovou mikroskopii. Po 

prvním studiu hornin pod mikroskopem byly vybrány zachovalejší partie hornin a tyto vzorky byly 

přeleštěny pro účely elektronové mikroskopie a mikrosondu.  

5.1 Metodika 

Mikrosondové analýzy a vzorové mikrofotografie byly pořízeny skenovacím elektronovým 

mikroskopem JEOL JSM - 6310 na Univerzitě v Grazu, dále potom na přístroji Oxford CamScan S4 

s mikroanalytickým systémem LinkISIS 3000 na Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK v 

Praze. Optické mikrofotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C 5050 na 

mikroskopu Nikon E 600. Pro přepočty výsledků mikrosondových analýz byly využity výpočetní 

aplikace v prostředí Microsoft Office Excel. Pyroxene - norm pro výpočet vzorce a koncových členů 

klinopyroxenů, Micacalc pro normalizaci biotitových analýz, a dále grt - maj2 pro zjištění 

krystalochemického vzorce a koncových členů granátů.  

    

Obr. 5. A, B Vzorové fotografie výchozů mafických granulitů rychlebského hřbetu. 

A B
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Studované vzorky granulitů lze na první pohled rozdělit dle složení, a to na granulity světlé 

(felsické) a tmavé (mafické) – viz Obr. 5. A, B. 

5.2 Světlý granulit  

Leukogranulit je jemně až středně zrnitá hornina s převahou křemene a živců. Hornina je 

masivní, lze pozorovat usměrněnou stavbu (metamorfní foliaci). Její základní hmotu tvoří převážně 

živce – plagioklas (oligoklas), perthitický draselný živec a křemen. Vyrostlice jsou zastoupeny 

granátem, kyanitem,  akcesoriemi jako je např. rutil, apatit nebo zirkon, a opakními minerály – 

ilmenitem či hematitem. Hornina prodělala retrográdní přeměnu, což je v některých výbrusech patrné 

díky biotitizaci granátu. Místy jsou také přítomny primární světlé slídy (muskovit, fengit). 

Kvantitativním odhadem zastoupení jednotlivých minerálů ve světlém granulitu byly určeny tyto 

hodnoty: 35% živců (plagioklas i draselný živec), 30% qz, 20% grt, 10% ky, 3% bt, 1% chl a 1% 

akcesorií (rutil, apatit a zirkon). Opakní minerály jsou zastoupeny v podružném množství. 

5.2.1 Živce 

 Kromě křemene jsou živce hlavními minerály základní hmoty světlých granulitů. V hornině 

najdeme živce draselné a plagioklasy. Tvoří zde drobná zrna do velikosti 0,5 mm. U některých zrn 

plagioklasu lze zaznamenat typické albitové lamelování. Častým znakem jsou perthitické 

odmíšeniny plagioklasu v draselném živci. Poměrně méně jsou v hornině zastoupeny i antiperthity – 

odmíšení lamel draselného živce ve vyrostlici plagioklasu. V optickém mikroskopu lze tyto dva 

případy odlišit dle vyššího reliéfu plagioklasu oproti draselnému živci. Antiperthity můžeme 

pozorovat v nezkřížených nikolech. Původní složení živců je tedy zjevně ternárního charakteru. 

V několika výbrusech (např. F35/8, F21/8a) byly nalezeny případy prorůstání draselného živce s 

křemenem, tzv. myrmekit. Živce jsou částečně sericitizovány, přednostně podle albitového 

lamelování. V některých výbrusech pozorujeme zakalení živců kaolinizací či argilitizací, v důsledku 

pozdních nízkoteplotních dějů. Perthitické živce jsou zobrazeny na Obr. 6. A, B. 
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Obr. 6. Mikrofotografie perthitických živců. (A) Vzorek F35/8  a (B) F36/8, foceno ve 

zkřížených nikolech. 

5.2.2 Křemen 

 Další významná složka základní hmoty obou typů granulitů. Křemen pozorujeme ve 

výbrusech v podobě drobných zaoblených xenomorfně omezených zrn o velikostech 0,1 - 1 mm, 

často undulózně zhášejících. Ve světlých granulitech je velmi proměnlivá velikost zrn křemene, od 

velmi drobných zrnek, tvořících mozaikovou strukturu, po 1 mm velké vyrostlice v základní hmotě. 

Vyrostlice křemene jsou mírně protaženy ve směru foliace. Křemen má v některých případech 

strukturu pásků, tzv. ribonů. 

5.2.3 Granát 

 Tvoří ostře oddělené vyrostlice v křemeno-živcové základní hmotě převážně o velikostech 

kolem 1mm.  Mají zaoblený, mírně protažený tvar a jsou silně rozpraskané. Ve většině případů 

nevykazují původní automorfní omezení. Obsahují hojné množství inkluzí: zirkon, apatit, světlou 

slídu a také uzavřeniny okolních minerálů – kyanit, biotit, rutil a také křemen a perthitické živce. Po 

prasklinách a okrajích do granátů proniká chlorit a biotit. U některých granátů jsou praskliny 

vyplněny živci. Vyrostlice granátu jsou protažené ve směru foliace horniny, popraskané přednostně 

kolmo na foliaci (viz Obr. 7. A). V některých vzorcích je patrné obtékání granátů základní hmotou a 

také rotace granátových zrn (např. vzorek F28/8, viz Obr. 7. B). Jedná se pravděpodobně o pozdní 

nížeteplotní deformační proces.  

A B
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 Obr. 7. Mikrofotografie granátů felsických granulitů. (A) Patrné popraskání granátů kolmo 

k foliaci horniny, vzorek F29/8b, foceno v rovnoběžných nikolech. (B) Rotace granátů v základní 

hmotě horniny (liniemi vyznačeno „obtékání“ granátů základní hmotou), vzorek F28/8, foceno ve 

zkřížených nikolech. 

5.2.4 Kyanit 

Další z významných minerálů tvořících vyrostlice v křemeno-živcové základní hmotě je 

kyanit. Tvoří bezbarvá xenomorfně omezená 0,1 – 0,5 mm velká zrna se slabým modravým 

pleochroismem a typickou štěpností. Tvoří celistvá zrna s vysokým reliéfem. Má tenký reakční lem 

blíže neurčených minerálů. Bývá obklopen živci nebo uzavřen v granátu (viz Obr. 8. A, B). 

Kvantitativní zastoupení kyanitu ve výbrusech je různé. Kyanit se v hornině tvořil současně s růstem 

granátu. 

    

Obr. 8. Mikrofotografie kyanitu uzavřeného v zrnu granátu. (A) Vzorek F14/8, foceno v 

rovnoběžných nikolech. (B) Vzorek F1/8, foceno ve zkřížených nikolech. 

 

A B

A B
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5.2.5 Slídy  

Minoritně je v hornině zastoupena světlá slída, pravděpodobně fengit či sericit. Nalezneme ho 

jako drobné průniky po prasklinách v granátu, nebo v podobě jeho inkluzí (Obr. 9. A). Místy se 

nachází i volně v základní hmotě granulitů, pravděpodobně v důsledku rozpadu živců. 

V hornině je přítomna i tmavá slída – biotit. Nacházíme zde dvě různé generace tohoto 

minerálu. Primární biotit je přítomen v podobě tabulkovitých vyrostlic v základné hmotě horniny. 

Má narezlý pleochroismus a celkově tmavší hnědou až načervenalou barvu (např. výbrus F37/8). 

Sekundární biotit vzniká na úkor granátu při retrográdní fázi metamorfní dráhy granulitu a je 

koncentrován především v blízkém okolí granátových zrn (Obr. 9. B). Pokračující fází alterace se 

mění na chlorit. 

    

Obr. 9. (A) Mikrofotografie inkluze fengitu v granátu, vzorek F29/8b, zkřížené nikoly.  (B) 

Mikrofotografie biotitizace granátu, vzorek F36/8, rovnoběžné nikoly. 

5.2.6 Chlorit 

Sekundární minerál světlých granulitů ukazující na retrográdní přeměnu a ekvilibraci horniny 

v podmínkách nízkých teplot a tlaků. Vyskytuje se ve spojení s biotitem, napomáhá odbourávání 

granátu.  Nachází se v trhlinách granátů a na okrajích biotitových agregátů. 

5.2.7 Akcesorie a opakní minerály 

 Rutil nalezneme jako medově hnědá až žlutavá, protažená a zakulacená zrnka o velikosti 0,05 

– 0,3 mm. Je častou inkluzí granátů. Najdeme ho i volně v základní hmotě, v živcích nebo při 

okrajích jejich zrn. Okraje rutilových zrn jsou přeměňovány na ilmenit.  

Apatit je přítomný v podobě zaoblených prismatických zrn o velikostech do 0,2 mm. 

A B
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Zirkon tvoří drobné 0,05 mm velké, okrouhlé nebo protažené inkluze v granátech a v živcích 

(Obr. 10. A). Nevykazuje opticky patrnou zonálnost. V nezkřížených nikolech je bezbarvý. 

 Černá neprůhledná zrna ostrých obdélníkovitých tvarů jsou typickým znakem opakních 

minerálů, jako je ilmenit, případně hematit. Ilmenit podléhá leukoxenizaci (Obr. 10. B). Hematit 

rozeznáme podle jasně červených slabých okrajů zrn. Kvantitativně se jedná o několik drobných 

zrnek a to pouze v některých výbrusech (např. F29/8b). 

    

 Obr. 10. (A) Mikrofotografie inkluze zirkonu v živci. Vzorek F14/8, foceno ve zkřížených 

nikolech. (B) Leukoxenizace ilmenitu uzavírající rutil, vzorek F4/8, rovnoběžné nikoly. 

 

5.3 Tmavý granulit  

Tmavý granulit je mafický jemnozrnný až drobnozrnný typ granulitu. Jde o makroskopicky 

šedavou usměrněnou horninu s okrouhle balvanitým rozpadem. V základní hmotě obsahuje sodno-

vápenatý klinopyroxen omfacit, křemen a živce. Z vyrostlic je nevýznamnější granát, v některých 

výbrusech kyanit, muskovit, dále je přítomen akcesorický rutil. Hornina prodělala biotitizaci granátu, 

v některých případech i chloritizaci biotitu. Oproti granulitům světlým jsou mafické granulity obecně 

hrubozrnnější, obsahují více granátu a daleko méně jsou v nich zastoupeny draselné živce. 

Kvantitativní odhad pro jednotlivé minerály byl stanoven: 30% omfacitu, 25% granátu, 20% 

křemene, 20% živců (draselné a sodno-vápenaté), 4% chloritu a slíd, 1% rutilu, podružné množství 

ostatních komponent (ilmenit, hematit, akcesorické minerály) Mafické složky horniny převažují nad 

felsickými (Obr. 11. A, B), což se projevuje nápadně tmavým zbarvením této horniny. Poklesem 

teplotně-tlakových podmínek při výstupu se hornina dostala do pole, kdy už granulit není stabilní a 

tento předpoklad pozorujeme v několika málo výbrusech jako amfibolizaci granátu (např. vzorek 

F18/8). 

BA
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Obr. 11. Mikrofotografie minerálního složení mafického granulitu. (A) Vzorek F13/8, foceno 

ve zkřížených nikolech. (B) Vzorek F6/8, BSE, mikrosonda PřF UK Praha.  

5.3.1 Omfacit 

Alkalický sodno-vápenatý klinopyroxen indikující vysoký stupeň metamorfózy. Je 

indexovým minerálem eklogitové facie, a jeho přítomnost tedy svědčí o úzkém sepětí omfacitických 

granulitů Rychlebských hor s vysokotlakou metamorfózou. Omfacit je hlavní mafickou 

komponentou tmavých granulitů. V rovnoběžných nikolech je omfacit průsvitný až nahnědlý, bez 

pleochroismu a s dobrou štěpností. Ve zkřížených nikolech vykazuje pestré interferenční barvy II. – 

III. řádu. Zháší pod úhly kolem 40°. Tvoří až 1 mm velké sloupcovité vyrostlice, s často 

„cedníkovitou“ strukturou (Obr. 13. A). Oka této „cedníkovité“ struktury jsou potom vyplněna 

převážně zrnky křemene a ternárních živců (Obr. 13. B). Bývá zakalen symplektitizací, tedy reakcí, 

při níž vzniká symplektit na úkor plagioklasu a klinopyroxenu. Místy je též nahrazen amfibolem, a to 

přednostně, nachází – li se v blízkém okolí granát. Jedná se o zelený amfibol se slabým tmavě 

zeleným pleochroismem. Mikrosondové analýzy klinopyroxenů jsou uvedeny v Tab. 1. a vyneseny 

do klasifikačního diagramu na Obr. 12.  

5.3.2 Symplektit 

 Tento produkt přeměny omfacitu na diopsidický klinopyroxen a kyselý plagioklas vzniká při 

retrográdním výstupu horniny k povrchu. Nestabilita reaktantů v připovrchových oblastech kůry 

vede k jejich rozpadu, bez vzniku nové minerální fáze. Produkt této alterace nazýváme symplektit. 

V rovnoběžných nikolech hnědavá ložiska symplektitu vykazují síťovitou strukturu. Vyskytuje se 

přednostně na puklinách horniny, tedy v místech s narušenou stavbou, kudy mohou do horniny 

pronikat fluida a reagovat s primárními nestabilními minerály. V mnoha výbrusech ho nalézáme i 

A B
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v základní hmotě horniny. Symplektit také tvoří velká ložiska v oblastech koncentrace živců a 

postupně je od okrajů nahrazuje. V okolí granátů obsahuje též amfiboly. 

Tab. 1. Vybrané mikrosondové analýzy klinopyroxenů (normalizace na 4 kationty provedena 

ve výpočetní aplikaci Pyroxene-norm.xls). 

Autor Pouba et al. (1985) Štípská et al. (2004) Kryza et al. (1996) Schlöglová (2009) 

Vzorek F5 F5 Ry8/287 Ry8/287 SN92M/90 SN92M/87 F13/8-1 F13/8-7 

Pozice střed okraj střed okraj střed okraj střed okraj 

SiO2 51,91 53,40 52,28 51,33 51,50 51,00 52,02 51,88 

TiO2 0,66 0,46 0,59 0,59 0,48 0,37 0,67 0,35 

Al2O3 11,13 6,88 10,80 10,49 9,94 6,51 8,47 8,35 

Cr2O3 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fe2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,85 0,00 0,00 

FeO 7,32 8,01 6,83 6,67 6,72 6,27 5,63 6,50 

MnO 0,06 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,01 0,10 

MgO 8,77 10,44 9,57 9,92 7,63 9,42 11,89 10,87 

CaO 16,41 18,40 17,50 17,97 14,70 17,70 17,18 18,86 

Na2O 3,82 2,93 4,00 3,41 4,92 3,33 4,22 3,05 

K2O 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 

Celkem 100,09 100,58 101,70 100,48 98,00 97,50 100,10 99,97 

Kationty 

Si 1,89 1,95 1,87 1,86 1,92 1,93 1,86 1,88 

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

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AlIV 0,11 0,04 0,13 0,14 0,08 0,07 0,14 0,12 

AlVI 0,37 0,25 0,32 0,31 0,35 0,22 0,21 0,23 

Fe3+ 0,00 0,00 0,06 0,04 0,06 0,08 0,17 0,06 

Fe2+ 0,22 0,25 0,15 0,16 0,21 0,20 0,03 0,13 

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

Mg 0,48 0,57 0,51 0,54 0,42 0,53 0,63 0,59 

Ca 0,64 0,72 0,67 0,70 0,58 0,72 0,66 0,73 

Na 0,27 0,21 0,28 0,24 0,36 0,24 0,29 0,21 

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

Celkem 4,00 4,00 4,00 4,00 3,99 4,00 4,00 3,96 

koncové členy 

wo (Ca2Si2O6) 26,83 33,77 27,56 28,61 45,80 46,90 27,17 31,73 

en (Mg2Si2O6) 23,81 28,40 25,45 26,77 33,20 34,80 31,78 29,50 

fs (Fe2Si2O6) 11,11 12,22 7,25 8,06 21,00 18,40 0,00 6,90 

jd (NaAlSi2O6) 27,03 20,78 27,86 23,98 32,60 19,70 22,34 21,57 

ae (NaFeSi2O6) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 5,50 0,03 0,00 

hodnota X(Mg) 

XMg 0,69 0,70 0,78 0,77 0,61 0,65 0,76 0,75 
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Obr. 12. Zařazení pyroxenů granulitů Rychlebských hor dle obsahu prvků Na,Al - Na,Fe3+ - 

Ca,Fe2+,Mg,Mn (jadeit – egirín – wollastonit, enstatit, ferrosilit). 

    

Obr. 13. Mikrofotografie klinopyroxenů mafických granulitů. (A) Relikty pyroxenových zrn a 

jejich symplektitizace, vzorek F5/8, foceno ve zkřížených nikolech. (B) Uzavřeniny plagioklasu 

v pyroxenu, vzorek F15/8, foceno ve zpětně odražených elektronech (BSE), mikrosonda PřF UK 

Praha. 

5.3.3 Granát 

Tvary i velikosti granátu jsou analogické s pozorováním v granulitech felsických. Granáty 

jsou v nezkřížených nikolech bezbarvé až lehce narůžovělé. Místy vykazují automorfní omezení a 

jsou protažené ve směru foliace. Jsou vždy rozpraskané, a to u menších zrn přednostně kolmo ke 

směru jejich protažení. Větší vyrostlice bývají méně deformované (zploštělé) a praskliny se u nich 

objevují kolmo i paralelně s protažením. Trhliny jsou vyplněny biotitem či chloritem, pokud jsou 

A B
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tyto sekundární minerály přítomny. Často se objevuje vyhojení trhlin z okolí pronikajícím 

plagioklasem. Granáty se potom jeví ve zkřížených nikolech jako celistvé, s jakýmsi narůžovělým 

„undulózním“ zhášením, které je způsobeno právě v trhlinách přítomnými živci. Nejčastějšími 

inkluzemi těchto granátů jsou slídy (světlý muskovit či fengit, případně i tmavá slída – biotit), 

křemen a také plagioklas. Inkluze granátů jsou zobrazeny na Obr. 16. A, B a 17. A - D. Místy je 

vyvinuta též atolová struktura granátových vyrostlic, která se jeví jako produkt zatlačování mladšími 

sekundárními minerály (např. biotitem). Granát je často nahrazován amfibolem, vytvářejícím na jeho 

okrajích kelyfitické lemy (např. vzorek F10/8). Mikrosondové analýzy granátů mafických granulitů 

jsou uvedeny v Tab. 2. a vyneseny do klasifikačního diagramu na Obr. 15. Na zrnech granátů bylo 

aplikováno měření chemismu kvantitativní analýzou na profilech za využití elektronové mikrosondy. 

Výsledky těchto analýz jsou vyneseny v diagramech na Obr. 14. A – D. 

Tab. 2. Vybrané mikrosondové analýzy granátů mafických granulitů (normalizace na 8 

kationtů provedena pomocí výpočetní aplikace Grt-maj2.xls). 

Autor Pouba et al. (1985) Štípská et al. (2004) Kryza et al. (1996) Schlöglová (2009) 

Vzorek F5 F5 Ry8/199 Ry8/371b SN92M/28 SN92M/77 F13/8 F13/8 

Pozice střed okraj střed okraj střed okraj střed okraj 

SiO2 39,55 39,48 39,43 39,59 38,05 37,90 40,29 40,55 

TiO2 0,13 0,13 0,10 0,13 0,10 0,11 0,01 0,17 

Al2O3 22,00 22,02 22,53 22,60 21,54 21,70 22,03 25,30 

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

Fe2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 1,03 0,00 0,00 

FeO 21,02 20,65 19,51 19,32 22,45 21,94 18,34 18,98 

MnO 0,44 0,44 0,36 0,48 0,44 0,45 0,40 0,69 

MgO 7,42 6,52 5,45 7,54 4,38 7,10 9,36 9,51 

CaO 9,14 10,68 14,27 10,26 12,01 8,67 9,04 8,68 

Na2O 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 99,73 99,94 101,65 101,92 99,95 98,90 99,47 103,88 

Kationty 

Si 3,03 3,03 2,97 2,97 2,96 2,95 3,04 2,93 

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

Al 1,99 1,99 2,00 2,00 1,98 1,98 1,98 2,13 

Fe3+ 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,03 0,00 

Fe2+ 1,35 1,32 1,19 1,28 1,46 1,43 1,13 1,24 

Mn 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 

Mg 0,85 0,75 0,61 0,84 0,51 0,82 1,06 1,01 

Ca 0,75 0,88 1,15 0,82 1,00 0,72 0,74 0,66 

Na 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,99 8,00 8,02 

koncové členy 

alm (Fe3Al2Si3O12) 45,30 44,50 40,00 43,00 48,70 47,50 38,16 43,15 

sps (Mn3Al2Si3O12) 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,44 

py (Mg3Al2Si3O12) 28,50 25,10 21,00 28,00 16,90 27,40 33,04 31,81 

grs (Ca3Al2Si3O12) 25,30 29,50 39,00 28,00 30,50 21,00 24,96 22,22 

and (Ca3Fe2Si3O12) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 3,00 0,65 0,00 

hodnota X(Mg) 

XMg 0,39 0,36 0,34 0,40 0,25 0,36 0,47 0,45 
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Obr. 14. Diagramy variací obsahu prvků profilu granátem. (A) Variace obsahu Fe 

(almandinová komponenta) v granátu, (B) variace obsahu Mn (spessartinová komponenta), (C) 

obsah Ca (grosulár) a Mg (pyrop), (D) variace hodnoty X Mg. Data byla vyhodnocena na základě 

mikrosondových analýz (mikrosonda Univerzity v Grazu), vzdálenost analyzovaných bodů 5µm, 

vzorek F16/8.  

 

Obr. 15. Zařazení granátů granulitů Rychlebských Hor do klasifikačního diagramu podle 

obsahu Fe2+ - Mg - Ca (tedy komponent: almandin – pyrop - grossulár) za použití mikrosondových 

analýz. Vysvětlivky symbolů použitých v legendě: okr = okraj granátu, str = střed granátu. Data byla 

vyhodnocena na základě mikrosondových analýz (mikrosonda Univerzity v Grazu). 

D 
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Obr. 16. Mikrofotografie granátu z omfacitického granulitu, (A) vzorek F16/8, (B) F24/8, 

foceno ve zpětně odražených elektronech (BSE), mikrosonda Univerzity v Grazu. 

    

    

 Obr. 17. Mikrofotografie granátů mafických granulitů. (A) Vzorek F13/8, foceno v BSE, 

mikrosonda PřF UK Praha. (B) Inkluze granátů mafických granulitů (zobrazeny na následujících 

fotografiích), vzorek F24/8, foceno v BSE, mikrosonda Univerzity v Grazu. (C) Detail inkluze inc1, 

(D) detail inkluze inc2. 

A B

A

B

C D

A
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5.3.4 Živce 

Tvoří významnou složku základní hmoty tmavých granulitů. Převážně je ve výbrusech 

zastoupen plagioklas, identifikovatelný podle občasných výskytů typického albitového lamelování. 

Nalezneme i živce draselné. Jsou přítomny volně v základní hmotě v podobě zrn o velikostech do 0,5 

mm. Plagioklasy jsou často silně postižené sericitizací, tedy reakcí, při níž vzniká jemnozrnná 

šupinkatá varieta světlé slídy – sericit. U živců nebyla pozorována výraznější zonalita. Mikrosondové 

analýzy vybraných živců mafických i felsických granulitů jsou uvedeny v Tab. 3. a vyneseny do 

klasifikačního diagramu na Obr. 18. Dle mikrosondových analýz spadá bazicita měřených 

plagioklasů do pole Oligoklasu. 

Tab. 3. Vybrané mikrosondové analýzy pro živce mafických i felsických granulitů 

(normalizace na 5 kationtů a výpočty koncových členů byly provedeny ve výpočetní aplikaci 

Feldspar-norm.xls).  

Autor 
Pouba et 
al.(1985) 

Štípská et 
al. (2004) Kryza et al. (1996) Schlöglová (2009) 

Granulity     mafické felsické   mafické felsické 

Vzorek F5 Ry8/329 SN92M/162 SN92M/157 SN92F/5 SN92F/14 F13/8 F15/8 F13/8 F24/8 

Minerál plg plg plg plg kfs plg plg plg kfs kfs 

Pozice     střed okraj antiperthit antiperthit cpx ZH grt ZH 

SiO2 64,80 64,49 65,43 65,45 63,10 65,14 63,18 64,06 63,69 63,98 

Al2O3 21,93 23,33 21,29 21,50 18,45 21,02 23,25 22,62 21,01 19,24 

CaO 2,94 4,05 2,29 2,65 0,01 2,18 3,29 2,74 0,14 0,13 

Na2O 9,97 9,06 9,91 9,71 1,98 10,41 9,83 9,39 0,32 1,36 

K2O 0,58 0,50 0,53 0,63 13,79 0,17 0,45 0,51 15,80 15,29 

Celkem 100,22 101,43 99,58 100,36 97,82 98,97 100,00 99,32 100,96 100,00 

Kationty 

Si 2,85 2,81 2,89 2,88 2,97 2,89 2,77 2,84 2,91 2,93 

Al 1,14 1,20 1,11 1,11 1,02 1,10 1,20 1,18 1,13 1,04 

Na 0,14 0,77 0,85 0,83 0,18 0,90 0,83 0,81 0,02 0,12 

Ca 0,85 0,19 0,11 0,12 0,00 0,10 0,15 0,13 0,01 0,01 

K 0,03 0,03 0,03 0,04 0,83 0,00 0,03 0,03 0,92 0,89 

Celkem 5,00 5,00 4,99 4,99 5,02 5,01 5,00 5,00 5,00 5,00 

koncové členy 

an (CaAl2Si2O8) 13,50 19,20 11,00 12,60 0,00 10,30 15,22 13,47 0,71 0,62 

ab (NaAlSi3O8) 83,30 77,78 86,00 83,80 17,80 88,80 82,29 83,54 2,96 11,18 

or (KAlSi3O8) 3,20 3,03 3,00 3,60 81,40 1,00 2,27 2,98 96,31 87,54 
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Obr. 18. Zařazení draselných a sodnovápenatých živců granulitů Rychlebských hor do 

klasifikačního diagramu ab-an-or (na základě obsahů alkálií Na-Ca-K), dle mikrosondových analýz 

(mikrosonda PřF UK Praha). Vysvětlivky k použitým symbolům legendy: gt = uzavřeniny živců 

v granátu, px = uzavřeniny živce v klinopyroxenu, ZH = živce v základní hmotě horniny. 

5.3.5 Křemen 

Drobná undulózně zhášející zrna jsou xenomorfně omezená a jsou zásadní složkou základní 

hmoty obou typů granulitů. Vykazují protažení ve směru metamorfní foliace. 

5.3.6 Kyanit 

Kyanit je zastoupen v podružném množství pouze v některých výbrusech (např. F1/8). 

Nalezneme ho volně v základní hmotě v podobě drobných korodovaných zrn o velikostech do 0,3 

mm, dále také jako uzavřeniny v granátech (např. F1/8). 

5.3.7 Biotit 

Biotit je přítomen jako primární i sekundární minerál tmavých granulitů. Primární biotit se 

nachází v základní hmotě horniny volně mezi živci křemeny. Sekundární varieta je koncentrována, 

stejně jako u granulitů světlých, na hranicích granátových zrn. Sekundární biotit vzniká na úkor 
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granátu a draselného živce při reekvilibraci a hydrataci horniny. Mikrosondové analýzy vybraných 

vzorků mafických granulitů jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4. Vybrané mikrosondové analýzy biotitu mafických i felsických granulitů (normalizace 

na 15 kationtů byla provedena ve výpočetní aplikaci PV-Micacalc.xls). 

autor Pouba et al. (1985) Kryza et al. (1996) Schlöglová (2009) 

granulity mafické felsické mafické felsické mafické 

vzorek F5 F SN92M/70 SN92F/34 F13/8 

SiO2 37,50 35,41 37,33 36,12 36,24 

TiO2 5,00 4,07 4,52 2,82 2,43 

Al2O3 13,96 17,11 13,80 17,66 15,23 

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

Fe2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FeO 13,94 19,81 11,61 11,20 19,01 

MnO 0,03 0,07 0,06 0,00 0,18 

MgO 15,53 15,53 16,42 14,33 14,80 

CaO 0,06 0,01 0,00 0,08 0,10 

Na2O 0,05 0,07 0,03 0,07 0,24 

K2O 10,06 9,99 9,43 9,34 8,78 

H2O 0,00 0,00 3,76 3,60 0,00 

F 0,00 0,00 0,65 1,00 0,00 

celkem 96,13 96,34 98,21 97,01 97,01 

kationty 

Si 5,68 5,51 5,61 5,49 5,41 

Ti 0,57 0,48 0,51 0,32 0,27 

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AlIV 2,32 2,49 2,39 2,51 2,59 

AlVI 0,18 0,65 0,06 0,66 0,09 

Fe3+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fe2+ 1,77 2,58 1,46 1,42 2,38 

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

Mg 3,51 2,27 3,68 3,25 3,29 

Ca 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 

Na 0,01 0,02 0,00 0,02 0,06 

K 1,95 1,98 1,81 1,81 1,67 

OH 0,00 0,00 3,69 3,52 0,00 

F 0,00 0,00 1,81 0,48 0,00 

celkem 16,00 16,00 21,02 19,49 15,79 

hodnota X(Mg) 

XMg 0,67 0,47 0,72 0,70 0,58 

 

5.3.8 Chlorit 

Chlorit je přítomen jako sekundární minerál, asociován se zatlačováním biotitu podél jeho 

trhlin a okrajů. V některých případech také vyhojuje granátové trhliny. Často ho identifikujeme 

podle anomálních modro-fialových barev, které vykazuje při zkřížených nikolech. V rovnoběžných 

nikolech bývá světle zelený s lehkým modravým pleochroismem. 
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5.3.9 Akcesorie a opakní minerály 

Z doprovodných minerálů je, stejně jako u výše popsaných světlých granulitů, přítomen 

medově zbarvený rutil analogických velikostí a vlastností, jak bylo popsáno v kapitole 5.2.7. 

Dalším málo zastoupeným minerálem je titanit. Tvoří drobná okrouhlá zrnka hnědavé barvy 

s vysokým reliéfem a o velikostech 0,1 – 0,3 mm.  

Zirkon byl nalezen v několika málo výbrusech, vždy jako inkluze v granátu či v živcích, do 

velikostí 0,05 mm. 

Z opakních minerálů je přítomen ilmenit, místy s leukoxenovými lemy. Velikost zrn se 

pohybuje kolem 0,01 – 0,05 mm. 
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6. Diskuze a závěr 

Pochopení podmínek vzniku vysokotlakých granulitů Rychlebských hor pomáhá dešifrovat 

složité geodynamické aspekty orogenních procesů v tomto regionu. Důležitou problematikou je 

stanovení teplotně – tlakové dráhy, jež horniny prodělaly během svého výstupu z hluboce korových 

úrovní na povrch. To je však složitý úkol, a to z důvodu reekvilibrace horniny a přetištění záznamu 

vrcholných metamorfních podmínek mladší dekompresní událostí. Vrcholné metamorfní podmínky 

je možné zjistit na základě analýzy vhodných minerálních fází, jež se nacházejí ve vzájemné 

rovnováze. K výpočtu vrcholných teplotně – tlakových podmínek jsou aplikovány různé 

termobarometrické metody. Pro termometrii je vhodná aplikace metody analýz ternárních živců, jež 

byla popsána např. v práci FUHRMAN & LINDSLEY (1988). Ternární živcová termometrie je 

založena na omezené mísivosti plagioklasové řady a draselného živce. Počítá teplotu, při níž jsou oba 

koncové členy ve vzájemné rovnováze. Pro stanovení tlakových podmínek je v granulitech využito 

metod barometrie. Barometrii můžeme aplikovat na příkladu analýzy pyroxenu jadeitového složení a 

albitického živce. 

Dle reakcí mezi minerály, pozorovanými v hornině lze odhadnout teplotně tlakovou dráhu, 

jež hornina prodělala. Granulity Rychlebských hor jsou dle minerálních asociací horninou, která 

prošla retrográdní metamorfózou. To lze usoudit na základě přítomnosti sekundárních minerálů. Ve 

felsických granulitech je to například biotit a v pokročilejším stádiu retrográdní přeměny se objevuje 

též chlorit. Tato retrográdní metamorfní událost pravděpodobně souvisí s chladnutím horniny po její 

exhumaci do středně korových oblastí. Teplotu této pozdní retrográdní alterace můžeme zjistit 

například aplikací termometrie na okraj granátového zrna, které je v rovnováze s okolním biotitem. 

Tyto dva minerály musí být v těsném kontaktu, v opačném případě bychom nedokázali zaručit 

výměnu chemických prvků (v případě páru bt – grt se jedná o difuzi Fe a Mg) pouze mezi těmito 

dvěma fázemi. V případě mafických granulitů je hlavním znakem reekvilibrace vysokotlakých 

minerálních asociací, jako je například omfacit, na symplektit. Symplektit je tvořen diopsidickým 

klinopyroxenem a plagioklasem. Během této reakce dochází k výměně Na a Ca mezi jmenovanými 

fázemi. V omfacitu klesá jadeitová komponenta (Na) a klinopyroxen mění své složení na diopsid. 

Sodík přechází do plagioklasu. Tato výměna je podle ANDERSON et al. (2007), (dále MYSEN et 

al., 1973), převážně isochemická. Chemismus omfacitu leží v poli mísivosti jadeitové a dipsidové 

komponenty. Výměnný vektor mezi čistými koncovými členy je tedy: Na+ AlIII+ – CaII+ MgII+. 

Reakce retrográdní alterace omfacitu běží podle schématu: jd + qz = ab. 
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Celkový vývoj horniny zaznamenaný pomocí zonality některých minerálních fází můžeme 

dobře demonstrovat na mikrosondových analýzách granátů. Při měření chemického složení na 

profilech, přes zrna vybraných granátů, byl zjištěn nárůst hodnoty X Mg a obsahu Mg směrem od 

středu k okrajům granátových zrn. To je možné interpretovat jako záznam zvyšování stupně 

metamorfózy, pohřbívání horniny do vyšších hloubek, a tedy její prográdní metamorfní dráhu. U 

samotných okrajů granátu byl však zaznamenán mírný pokles pyropové komponenty (Mg), což značí 

dekompresi horniny při jejím výstupu směrem k povrchu, a tedy retrográdní metamorfní dráhu. 

Granáty rychlebských granulitů vykazují ve středech vysoké množství grosulárové komponenty 

(Ca), což ukazuje na jejich UHP původ.  

Inkluze světlé slídy – fengitu v granátech jsou pravděpodobně relikty prográdní části 

metamorfní dráhy horniny. Přítomnost kyanitu ve felsických granulitech indikuje, že se hornina na 

své retrográdní dráze nedostala do pole stability sillimanitu či andalusitu. Přítomnost kyanitu by 

mohla určovat nejnižší možné tlaky, které byly v hornině zaznamenány. Horní hranice možných 

tlaků je pak indikována přítomností plagioklasu.  

Nahrazení rutilu ilmenitem a přítomnost leukoxenových lemů na ilmenitu nasvědčuje 

dekompresní události v hornině. Důležitým faktorem při retrográdní přeměně minerálů hraje také 

přítomnost fluid a jejich složení. Přítomnost vodnatých fází, jakými jsou biotit a chlorit, naznačuje 

přítomnost fluid přítomných v hornině či v těsném okolí v období jejího chladnutí.  

Výpočet teplotně – tlakových podmínek za pomocí vybraných termometrů a barometrů je 

předmětem budoucích studií. Ve své diplomové práci bych se ráda zaměřila na objasnění vztahů 

felsických a omfacitických granulitů, dále také na jejich vztah s okolními horninami (strukturní 

pozice, relace metamorfních dějů v granulitech a v okolních rulách) a především na ujasnění 

metamorfní dráhy těchto hornin např. pomocí metody pseudosekcí či konvenčními 

termobarometrickými metodami. Objasnění vrcholných metamorfních podmínek by napomohlo též 

objevení výše zmiňovaných křemenných pseudomorfóz po coesitu a jejich správná interpretace. 

Pokud horniny opravdu coesit obsahovaly, pohybovaly by se jejich maximální dosažené metamorfní 

tlaky až nad hodnotou 23 kbar. V dosud odebraných vzorcích granulitů z Rychlebských hor jsem 

tento fenomén dosud nepozorovala. 
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7. Přílohy – Mapa dokumentačních bodů 

 

Obr. 19. Mapa dokumentačních bodů oblasti rychlebského granulitového komplexu. Pro 
vytvoření mapy byl použit podklad z mapového serveru České geologické služby 
(http://mapy.geology.cz) – listy Travná a Jeseník v měřítku 1:50 000. Místa odběrů vzorků: 

1.  Račí údolí: vzorky F1/8 - F8/8 mafické granulity; F9/8 felsický granulit 

2.  Pustý zámek: F10/8 – F13/8, F15/8 – F16/8 mafické; F14/8 a F17/8 felsické 

3. Červený důl: F18/8 – F20/8, F22/8 - F23/8, F25/ - F26/8 mafické; 

 F21/8a, b, F24/8, F27/8 – F28/8 felsické 

4. Nové Vilémovice: F30/8 – F33/8, F38/8 mafické; F34/8 – F37/8 felsické. 
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