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Abstract: Ordovician quartzites occurring in the surroundings of
the town Sedlčany in Central Bohemia contain schistose interca-
lations with extremely abundant sillimanite. The Al2O3-content
attaints here as much as 33 % and high-Al clayey or even laterite
protolith can be assumed for them. The blastic origin of sil-
limanite evidently originated by thermal effects of the
underlaying Variscan granitoids of the Central Bohemian
Plutonic Complex. The economic significance of the occurrence
is rather problematic.

Polymorfní modifikace Al2SiO5 – andalusit (s odrůdou
chiastolit), sillimanit a kyanit – jsou běžné, i když kvantita-
tivně ne příliš frekventované horninotvorné minerály. Vy-

skytují se v klastických sedimentech jako podružné těžké
minerály, v peraluminických kyselých vyvřelinách (žulách
a pegmatitech) obvykle jako minerály vedlejší, ale hlavně
v metamorfitech, vzniklých přeměnou hliníkem bohatého,
převážně pelitického protolitu. V zahraničí, zejména
v JAR, USA, Francii, Indii, Španělsku, Zimbabwe, Číně,
Austrálii a Brazílii, jsou v nich známy ložiskově významné
akumulace. V České republice se zvlášť bohaté výskyty na-
cházejí nejvíce v dyleňské oblasti Českého lesa a v Hrubém
Jeseníku (andalusit), v krystaliniku Slavkovského lesa a na
četných místech jihočeského moldanubika (sillimanit).
Kyanit ani četnými lokalitami mineralogického významu
nikde žádné ložiskové naděje nevzbuzuje. Bohužel ani
v ostatních dvou polymorfech se zatím u nás průmyslově
využitelné ložisko navzdory vyhledávacím studiím (např.
Cílek et al. 1986) zajistit nepodařilo. Geofondem vydá-
vaný přehled nerostných surovin ČR tuto surovinu vůbec
neeviduje.

Hlavními nositeli minerálů skupiny Al2SiO5 jsou některé
pararuly, svory a kontaktně metamorfní rohovce a břidlice.
Zvláštní skupinou sillimanitických hornin jsou regionálně
metamorfní kvarcity např. od Velhartic, Týna nad Vltavou,
Husince a Moravských Budějovic (Bernard et al. 1981).
Sillimanit je běžnou součástí i převážně ordovických kvar-
citů ostrovní zóny s nejvýznamnějšími výskyty v sedlčan-
sko-krásnohorském ostrově, jejichž podrobnějšímu studiu
je věnován tento příspěvek.

Geologicko-geografická situace

Kvarcity jsou morfologicky výrazným prvkem geologické
stavby sedlčansko-krásnohorského „ostrova“. S výjimkou
kvarcitů na Křemenici a Pačici, patrně devonských, je pro
ně všeobecně (Svoboda 1933, Chlupáč 1989 ) předpoklá-
dáno ordovické stáří, v nové geologické mapě 1 : 25 000
(Ledvinková et al. 2007) jsou řazeny do ordovického kra-
šovického souvrství. V těsném jihozápadním předpolí
Sedlčan vytvářejí dva nápadné kopce, Cihelný (470 m) a
Šiberný (478 m, na některých mapách Sedlčanský Šiber-
ný). Na úbočí Cihelného vrchu byly v minulosti příležitost-
ně těženy jako místní stavební materiál a místa po této těž-
bě poskytovala vhodné odkryvy pro posouzení jejich
litologie. V současnosti rekultivačními zásahy i přiroze-
ným překrytím svahovými sutěmi a zahliněním bohužel
postupně zacházejí. Zkoumané místo (obr. 1) leží v oploce-
ném areálu u lesního porostu zhruba 175 m jv. od vrcholu
kopce (od hvězdárny) v úrovni kolem vrstevnice 440 m.
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Obr. 1. Schematický náčrt mělkých kvarcitových lůmků na jv. úbočí vr-
chu Cihelný. Čísla 1 až 3 v nejzápadnějším lůmku vyznačují místa bližší-
ho zkoumání.



Povaha hornin

Výstižnou petrografickou charakteristiku zdejších kvarcitů
podal Svoboda (1933), jejich chemickou analýzu uvedl
Košler (1988). V bělošedém a poměrně masivním jemno-
zrnném kvarcitu s granoblastickou strukturou je při obsahu
92 % SiO2 a necelých 3,3 % Al2O3 zcela dominantní slož-
kou křemen, další minerály – jmenovitě sillimanit, musko-
vit, rutil a zirkon – vystupují jen podružně až akcesoricky.
Sillimanitová stébla dosahují podle Svobody délky 1 cm.

Břidličnatým polohám, které kvarcitový komplex seg-
mentují do několika lavic, předchozí autoři pozornost ne-
věnovali. Tyto vložky o mocnosti od 0,1 do 0,35 m (obr. 2)
mají složení zcela odlišné. Obsah křemene v nich kolísá od
0 do 25 % a ojediněle se tu objevuje draselný živec. Hlavní
minerální složkou dosahující místy až polovičky celkové-
ho objemu horniny je sillimanit, doprovázený zhruba ob-
dobným podílem slíd, z nichž muskovit značně převládá
nad biotitem. Rentgenem byl identifikován podružný anda-
lusit, který se však mikroskopicky nepodařilo doložit. Jako
poměrně hojná akcesorie je přítomen jen rutil, vzácně tur-
malín, v podružných skvrnkách a puklinových povlacích
se objevuje limonit. Struktura je lepidofibroblastická, tex-
tura kolísá od nevýrazně paralelní po zvířeně a občas skvr-
nitě plstnatou. Dílčí chemické analýzy vzorků z lůmku č. 3
(obr. 1), z míst vyznačených v obr. 2, poskytly výsledky
uvedené v tabulce 1. Vzorky 3a–c jsou z břidličných vlo-
žek, 3d je z víceméně čistého kvarcitu. Z břidličných vlo-
žek lůmku 2 (obr. 1) pochází standardní silikátová analýza
(analytik L. Mráz) s hodnotami ukazujícími na vysoký po-
díl slíd: SiO2 48,33, TiO2 1,69, Al2O3 33,11, Fe2O3 1,86,
FeO 0,83, MnO 0,10, MgO 0,58, CaO 0,17, Na2O 0,32,
K2O 7,56, P2O5 0,05, H2O

+ 4,86, H2O
– 0,26, suma 99,72

hmot. %.
Zatímco v kvarcitovém souvrství je z polymorfů Al2SiO5

v „ostrově“ přítomen výhradně sillimanit, v sousedních
metapelitických komplexech zde vystupuje zpravidla an-
dalusit, resp. chiastolit, sillimanitem doprovázený jen
vzácně a ojediněle (Svoboda 1933), zato často a hojně
v asociaci s cordieritem, resp. sekaninaitem. Tyto kontakt-
ní metapelity se vyznačují podstatně nižšími obsahy Al2O3

(21,56 a 19,59 % podle Fediuka 2001, resp. 20,55 a
20,73 % podle Košlera 1988) než vložky v kvarcitech na
Cihelném vrchu, zato značně vyššími obsahy FeOtot. Meta-
morfně patří zdejší rohovce i kvarcity do faciální série 1
Kerricka (1991), rohovce do subfacie méně a kvarcity do
více temperované.

V bezprostředním podloží kvarcitů vrchů Cihelný a Ši-
berný vystupují granitoidy středočeského plutonu tvořené
středně zrnitým porfyrickým biotit-amfibolickým grano-
dioritem vltavského typu (viz Ledvinková et al. 2007),
evidentním původcem kontaktní přeměny. Metasedimenty
obou vrchů na nich bezprostředně spočívají jako denudační
troska.

Závěry

V petrogenetickém ohledu vystupuje do popředí rozpor,
že polymorfy Al2SiO5 se vyskytují v téže geologické
jednotce blízko sebe jednak v podobě anadalusitu, resp.
chiastolitu ve zdejších metapelitech, jednak sillimanitu
v kvarcitech a jejich vložkách. Příčinu lze hledat v odliš-
nostech topominerálního vlivu výchozího litologického
prostředí. Spíše však jde o vliv rozdílů tepelného režimu
v důsledku odlišné vzdálenosti od tepelného zdroje. Ta-
kový výklad je v souladu s metamorfní zónografií pláště
granitických těles podle Kerricka (1990), který jako nej-
vnitřnější a tedy nejvýše temperovanou uvádí zónu silli-
manitovou, která k obvodu je střídána zónou andalusito-
vou. Svou roli ovšem sehrávají též rozdíly v tlakovém
režimu, které pořadí zonality mohou měnit. Dále je tu
otázka, zda příčinou značně nadnormálních obsahů Al by
mohla být přítomnost volných hydrátů tohoto prvku
v protolitu, jak to předpokládají Dudek a Nekovařík
(1974) pro andalusitické svory Dyleně a dokonce je ozna-
čují jako metalaterity. Jestliže obsahy Al2O3 na Dyleni
dosahují 29,19 %, ve vložkách kvarcitu Cihelného mají
své maximum o téměř 4 % vyšší. Ale ani tyto vysoké ob-
sahy ještě neznamenají, že snosová zvětralina dosáhla až
lateritového stupně. Je to možné, ne však prokázané. Je
málo pravděpodobné, že zvětrání bylo synchronní se sedi-
mentací. Spíš byl materiál do sedimentačního prostoru
doopraven již ve zjílovělém (lateritizovaném?) stavu.
O paleoklimatických poměrech ordoviku nelze tedy na
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Tabulka 1. Dílčí chemické analýzy kvarcitového sledu z lůmku na
jižním úpatí vrchu Cihelný

vzorek SiO2 Al2O3 Fe2O3
tot

3a 48,22 32,34 2,63

3b 43,12 32,37 3,12

3c 44,84 29,39 2,81

3d 88,55 3,95 1,21

Analytik L. Mráz, Přírodověd. fak. Univ. Karl., Praha
číslování vzorků – viz obr. 1 a 2

Obr. 2. Nákres vsv. části opuštěného lůmku na jv. úbočí vrchu Cihelný
s místy 3a–d odběrů vzorků pro chemické analýzy tabulky 1. 1 – hlína,
suť, 2 – hnízdo muskovitu, 3 – slídnatá sillimanitická břidlice, 4 – slabě
sillimanitický kvarcit.



základě zdejších hliníkem bohatých metasedimentů dělat
žádné závěry. Ložiskově má surovina po úpravě vyhovu-
jící parametry, pokud jde o podíly Al2O3. Jsou však čás-
tečně devalvovány vyššími obsahy Fe a v mineralogic-
kém ohledu i přítomností nevítaných příměsných
minerálů, jmenovitě slíd. Ještě závažnějšími negativními
faktory jsou jednak relativně malý rozsah potenciálního
ložiska, jednak případnou těžbou vyvolaný environmen-
tálně nevítaný zásah do krajinné morfologie i ohrožení
hvězdárny na vrcholu kopce. Přesto však v obecné rovině
lze studované výskyty i v ekonomických ohledech poklá-
dat za inspirativní.
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Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
a recentní aktivita jejich tektonické sítě v bedřichovském tunelu v Jizerských horách

Architecture of Krkonoše-Jizera Composite Massif granites and recent activity
of their tectonic network in the Bedřichov tunnel in Jizerské hory Mts.
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Abstract: The Bedřichov tunnel, which has been studied in length
of 6 km, penetrates both granites of the Jizera and Liberec types of
the Krkonoše-Jizera Composite Massif. Magmatic structures in
granites are represented by mostly planar schlieren, magmatic
folds and gravity-dependent structures. Two most prominent set
of joints (in terms of joint abundance) displays an orientation
of 22–55/70–90° SE and 120–150/75–90° NE. The sum of
the microdisplacement velocities inside the granite massif in
2004–2008 amounted to 0.22mm/yr along the NE-SW faults and

0.16 mm/yr along the NW-SE faults. The character of the dis-
placement movement corresponds to the compression stress
model in an approximately N-S direction with north-verging
over-thrusting. The coatings of supergenous radioactive minerals
on the tunnel walls are products of the recent water-rock interac-
tion along fractures originated in Jizera granite after the tunnel ex-
cavation.

Vodárenské tunely v Jizerských horách (obr. 1) patří v celé
oblasti Českého masivu mezi unikátní geologické profily
v z. části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
(KJKM). Tunely v Bedřichově byly zejména na základě je-
jich délkového rozsahu (celkem 6,6 km) a technického pro-
vedení (kombinace vrtané a střílené technologie ražby)
v poslední době zkoumány jako příklad industriálního ana-
logu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (Klomín-
ský, ed. 2003, 2005, 2008), neboť jejich obnažené stěny
umožňují detailní muldisciplinární (geologický, geofyzi-
kální, geochemický, izotopický, mineralogický, biologic-
ký a hydrogeologický) výzkum. Parametry tunelu jsou vel-
mi příznivé i k dlouhodobému pozorování a monitoringu
recentního chování granitového masivu zejména v podobě
registrovatelných mikroposunů a procesů jeho interakce
s hydrosférou za vzniku supergenních radioaktivních
minerálů. Získané výsledky mají praktický význam pro
posouzení optimálního směru orientace tunelu ve vztahu
k celkové anizotropii granitu a ke stupni jeho poškození bě-
hem ražby metodou EDZ (Excavation Demaged Zone)
v bezprostředním okolí stěny tunelu.
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