
FIŠERA, M. – JUNA, M. – MIHALJEVIČ, M. – POKORNÝ, J. – RUBEŠKA, I. –
SIXTA, V. – ŠULCEK, Z. – VESELÝ, J. (2003): Analytical methods. In:
PAŠAVA, J. – KŘÍBEK, B. (2003): Geochemical Prospecting Methods
and Their Environmental Aplications. Textbook of Geochim postgra-
dual training course. – Czech Geol. Surv. Prague.

GOVINDARAJU, K. (1994): 1994 Compilation of working values and sam-
ple description for 383 geostandards. – Geostandards Newsletter, 18,
SI, 1–158.

HEWITT, A. D. (1995): Rapid screening of metals using portable high re-
solution X-ray fluorescence spectrometers. – http://www.crrel.usace.
army.mil/techpub/CRREL_Reports/reports/SR95_14.pdf.

KALNICKY, J. D. – SINGHVI, R. (2001): Field portable XRF analysis of en-
vironmental samples. – J. Hazard. Mater., 83, 93–122.

KILBRIDE, C. – POOLE, J. – HUTCHINGS, T. R. (2006): A comparison
of Cu, Pb, As, Cd, Zn, Fe, Ni and Mn determined by acid extrac-

tion/ICP–OES and ex situ field portable X-ray fluorescence analyses. –
Environmental Poll., 143, 16–23.

MÄKINEN, E. – KORHONEN, M. – VISKARI, E. L. – HAAPAMÄKI, S. –
JÄRVINEN, M. – LU, L. (2005): Comparison of XRF and FAAS met-
hods in analysing CCA contaminated soils. – Water, Air, Soil Poll.,
171, 95–110.

TOTLAND, M. – JARVIS, I. – JARVIS, K. E. (1992): An assessment of disso-
lution techniques for the analysis of geological samples by plasma
spectrometry. – Chem. Geol., 95, 35–62.

sine (2004): Certifikát č. 0217-CM-7001-04. Sada certifikovaných refe-
renčních materiálů 7001, 7002, 7003, 7004. Celkové obsahy prvků a
obsahy vyluhovatelných podílů prvků v půdách. – Čes. metrolog.
inst.

sine (2005): Instruction manual, Innov-X alpha series X-ray fluorescence
spectrometers. – Woburn, USA.

Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách
letovického metaofiolitového komplexu

Distribution of PGE in the non-mineralised mafic rocks from the Letovice metaophiolite complex
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Abstract: The non-mineralized mafic rocks from several locali-
ties of the Letovice crystalline complex were studied. Concentra-
tions of PGE were detected (Ir up to 4.38 ppb, Ru up to 7.29 ppb,
Rh up to 0.91 ppb, Pd up to 1.81 ppb, Pt up to 12.41 ppb), Ni (up to
2,240 ppm), Cu (up to 497 ppm) and Cr (up to 5,479 ppm) and
compared with results from non-mineralized rocks of the HSV-1
structural borehole at Svitavy and other ophiolites. Various metal
ratios in the Letovice samples indicate close geochemistry with
other world ophiolite complexes.

Studium frakcionace Pt-kovů v bazických a ultrabazických
horninách letovického krystalinika navazuje na předešlé stu-
dium nemineralizovaných a slabě mineralizovaných hor-
nin svitavské tíhové anomálie, o které se předpokládá, že je
pohřbenou součástí letovického krystalinika. Geofyzikální

měření toto tvrzení potvrzují, ale geochemické, petrogra-
fické a mineralogické porovnání obou komplexů nebylo
doposud provedeno. Následující text chce přispět k objas-
nění možné geochemické podobnosti bazických a ultraba-
zických hornin letovického krystalinika a svitavské ano-
málie.

Geologická situace

Letovické krystalinikum je vymezeno na Z svojanovskou
mylonitovou zónou, na S zasahuje až ke zlomům u Morav-
ské Třebové, které jej oddělují od oblasti lugické, a na V
se noří pod sedimenty permu a křídy (Mísař et al. 1983).
Nachází se v nadloží moravické jednotky. Je rozdělováno
do dvou částí – roubaninské a letovické, které u Rumberka
odděluje strukturní hřbet, probíhající přibližně ve směru
SZ-JV. Mísař et al. (1983) rozdělují letovické krystalini-
kum na skupinu monotónní (obsahující dvojslídné svory,
ruly, vzácněji kvarcity, metalydity, metakarbonáty a grafi-
tické horniny) a skupinu ofiolitovou, která se podle geo-
graficko-tektonické pozice a geochemických znaků roz-
padá na soubor kumulátových ultrabazik a metagaber
(sv. část jednotky) a na soubor spodních ultrabazik se sku-
pinou metabazitů (bazických metavulkanitů a metagaber).
Masivní a páskované amfibolity jsou běžnými horninami
v obou dvou synformách a představují zřejmě bývalé ba-
zalty a bazaltické tufy (Mísař et al. 1983). V amfibolitech
se místy objevují metagabra. Ultrabazické horniny letovic-
kého krystalinika, ke kterým byl náš zájem soustředěn nej-
více, vykazují v obou částech silnou serpentinizaci. V le-
tovické části odpovídá původní složení serpentinitů
dunito-harzburgitům až harzburgitům, obsahujícím často
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hojné spinelidy. V roubaninské části odpovídá složení ul-
trabazických hornin olivinickým enstatitům až websteri-
tům a vyskytují se zde i harzburgity (Jelínek et al. 1984,
Höck et al. 1997, Cháb et al. 2008).

Bazické a ultrabazické horniny ofiolitové skupiny, jako
serpentinizované spinelové peridotity, plagioklasové peri-
dotity a pyroxenity, tvoří společně s metagabry, amfibolity
a žilkami metadoleritů až 70 % celého komplexu letovické-
ho krystalinika. Zbylých 30 % jsou metasedimenty (Jelí-
nek et al. 1984). Stáří celého krystalinika není známo, ale
Jelínek et al. (1984) a Mísař et al. (1984) odhadují stáří na
600 mil. let. Cháb et al. (2008) uvádí dobu metamorfózy na
330 mil. let (40Ar–39Ar – datování amfibolů).

Ve skryté části letovického krystalinika je nejvýznačněj-
ší strukturou svitavská magnetická a gravimetrická anomá-
lie, indikující přítomnost bazických a ultrabazických těles
v hloubce 150–300 m pod povrchem svrchnokřídových se-
dimentů (Běhounek 1960). Kolek (1985) považuje svitav-
skou anomálii za součást letovického krystalinika, ale tato
teorie nebyla zatím potvrzena.

Vzorky a metodika studia

Jedenáct vzorků ultrabazických a bazických hornin leto-
vického krystalinika bez patrné makroskopické minerali-
zace (harzburgity, metagabra, amfibolity) poskytl doc. E.
Jelínek (PřFUK) a jejich detailnější popis lze nalézt v práci
Jelínka et al. (1984). Tyto vzorky byly po předchozí homo-
genizaci dále analyticky zpracovávány. Předkoncentraci

na Pt, Pd, Rh, Ru a Ir do niklového kamínku provedl v labo-
ratořích České geologické služby Ing. J. Šikl podle modifi-
kovaného postupu Paukerta a Rubešky (1993). Koncentra-
ce skupiny Pt-kovů byly stanoveny pomocí ICP-MS
v laboratořích PřF UK Praha (dr. J. Strnad).

Geochemie platinových kovů

Koncentrace Ir, Ru, Rh, Pt a Pt (PGE) ve studovaných hor-
ninách letovického krystalinika jsou uvedeny v tab. 1. Je-
jich distribuce, normalizované hodnotami primitivního
svrchního pláště (McDonough – Sun 1995; Becker et al.
2006), jsou na obr. 1. Z analýz je zřejmé, že neexistují sys-
tematické rozdíly mezi peridotity a doprovodnými meta-
gabry a amfibolity. Distribuci PGE lze rozdělit do dvou
typů: (1) horniny výrazně ochuzené o I-PGE (prvky skupi-
ny iridia – Ir, Ru) s výrazně pozitivní Pt anomálií (PtN/IrN je
v rozmezí 3,2–9,2) a (2) horniny s primitivní distribucí
I-PGE, vykazující PtN/IrN v rozmezí 0,7–1,5 (N = primitiv-
ní plášť).

Uvedená silná variabilita koncentrací PGE je typická pro
horniny ofiolitových komplexů, které prodělaly komplexní
vývoj zahrnující parciální tavení a metasomatózu tavenina-
mi, často spjatou se subdukčními procesy (např. Büchl et
al. 2002). Převládající horniny letovického krystalinika
(harzburgity, dunity, wehrlity) ukazují na velmi pravděpo-
dobně velký vliv reakcí hornina/tavenina, při kterých do-
chází k silnému přepracování svrchního pláště a k jeho obo-
hacení zejména o nekompatibilní prvky (např. Kelemen et
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Tabulka 1. Srovnání průměrných obsahů PGE a Ni, Cu ve světových ofiolitových komplexech podle Crocketa (2002), nemineralizova-
ných vzorků svitavské anomálie (Pašava et al. 2007a, b) a našich měření nemineralizovaných vzorků

komplex hornina Ir ppb Ru ppb Rh ppb Pt ppb Pd ppb Cu ppm Ni ppm

průměr z ofiolitových
komplexů1

harzburgit 3,30 7,00 1,30 8,30 6,00 17,00 2 178,00

svitavská anomálie
(nemineralizované vzorky)

pyroxenity a peridotity 3,80 7,30 1,50 4,30 4,00 118,10 1 660,70

Letovice2 dunity, harzburgity,
metagabra a amfibolity

1,80 6,87 0,45 4,56 0,81 166,86 1 328,56

1 – průměr ze šesti komplexů: Troodos, Thetford, Bay of Island, Ligurides, Vizcaino, Heazelwood, 2 – naše měření

Tabulka 2. Srovnání poměrů PGE a Ni, Cu světových ofiolitových komplexů (Crocket 2002), nemineralizovaných vzorků svitavské
anomálie (Pašava et al. 2007a, b) s poměry z našich měření nemineralizovaných vzorků

komplex hornina Pd/Ir Pt/Ir Rh/Ir Ru/Ir Cu/Ir Ni/Ir Pd/Pt Pt/Pd Cu/Pt Cu/Pd Ni/Pt Ni/Pd Ni/Cu

průměr z
ofiolitových
komplexů1

harzburgit 1,82 2,52 0,39 2,12 5,15 660,00 0,72 1,38 2,05 2,83 262,41 363,00 128,12

svitavská anomálie
(nemineralizované
vzorky)

pyroxenity
a peridotity

1,05 1,13 0,39 1,92 31,08 437,03 0,93 1,08 27,47 29,53 386,21 415,18 14,06

Letovice2 dunity,
harzburgity,
metagabra
a amfibolity

0,54 2,53 0,25 3,82 92,70 738,09 0,18 5,63 36,59 206,00 291,35 1 640,20 7,96

1 – průměr ze šesti komplexů: Troodos, Thetford, Bay of Island, Ligurides, Vizcaino, Heazelwood, 2 – naše měření



al. 1990, 1992). Vysoké poměry tavenina/hornina mají za
následek vznik dunitů a harzburgitů a následkem reakce
mezi peridotity a taveninou dochází k silnému ochuzení
hornin zejména o I-PGE (horniny letovického krystalinika
typu 1). Distribuce platiny se přitom nemění; důvodem
zřejmě je, že platina může být vázána na fáze mnohem více
odolné vůči reakcím mezi taveninou a horninou
(Pt-slitiny?). Horniny letovického krystalinika typu 2 mo-
hou být původní plášťový materiál, který nebyl příliš ovliv-
něn reakcemi s infiltrující taveninou.

Podobnost hornin letovického krystalinika s horninami
svitavské anomálie (Pašava et al. 2007a, b) a průměrnými
světovými ofiolity (Crocket 2002) je dokumentována hod-
notami většiny meziprvkových poměrů (tab. 2). Výraznější
rozdíly jsou vidět jen u poměrů Cu/Ir, Cu/Pt a Cu/Pd, u kte-
rých jsou jejich vyšší hodnoty v letovických vzorcích způ-
sobeny vyššími obsahy Cu (viz tab. 1). Vysoká hodnota
poměru Ni/Pd ve vzorcích z letovického krystalinika je
způsobena nižší průměrnou hodnotou Pd v těchto vzorcích
v porovnání s průměrnými ofiolity (Crocket 2002). Nízký
poměr Ni/Cu v letovických a svitavských vzorcích je způ-
soben vyššími obsahy Cu v těchto vzorcích v porovnání se
světovými ofiolity.

Závěr

Z geochemického studia PGE v horninách letovického
krystalinika je patrné, že studované horniny reprezentují
určitá stadia vývoje ofiolitového komplexu. Jejich frakcio-
nace ukazuje na pravděpodobně velký vliv reakcí horni-
na/tavenina, při kterém dochází k silnému přepracování
svrchního pláště. Geochemická podobnost mezi horninami

letovického krystalinika, svitavské anomálie a průměrného
světového ofiolitu je zřejmá.

Práce byly provedeny v rámci interního výzkumného projektu
České geologické služby č. 327900. Autoři děkují doc. RNDr.
Emilu Jelínkovi, CSc., za poskytnutí vzorků z jeho sbírky a cenné
rady při studiu.
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Obr. 1. Pláštěm normalizovaný PGE graf nemineralizovaných bazických
a ultrabazických hornin letovického krystalinika (normalizováno podle
Beckera et al. 2006).




