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Abstract: North Bohemian Cenozoic volcanics locally contain
garnet as a minor constituent. These volcanics occur in three areas:
the central part of the Krušné hory Mts., the surroundings of Ústí
nad Labem and the Česká Lípa district, while western as well as
eastern flanks of the Cenozoic volcanic strip are entirely devoid
of them. Majority of these garnet-bearing rocks corresponds to
phonolites but some more mafic rocks (trachybasalt and nephe-
linite) are also present. In all cases, the garnet has a high Ti-con-
tent classifying it as Ti-andradite to schorlomite. Physical para-
meters (refractive index, density and unit-cell parameter) and
major, minor and trace element compositions are given and the
origin of garnets is discussed.

Přestože granáty jsou výrazně typomorfními minerály me-
tamorfitů, lze je v podružných případech nalézt i v sedi-
mentech (jako klastické těžké minerály i jako minerály auti-
genní) nebo ve vyvřelinách. V těch jsou známy zejména
z peraluminických granitů, pegmatitů a aplitů, ale objevují
se rovněž v některých vulkanitech. Granáty vulkanických
asociací nechybějí ani v České republice. Vyskytují se
v některých kenozoických vulkanitech alkalické řady, vy-
stupujících v severní polovině naší republiky. Neobjevují
se však, na rozdíl od ryolitů a andezitů Slovenska, v žád-
ných z českých vulkanitů alkalicko-vápenaté řady.

Výskyty

Vynecháme grosuláry, hydrogrosuláry a hibschity známé
z fonolitu Mariánské hory v Ústí nad Labem, které zjistil
Cornu (1911) a podrobně prostudovali Ulrych et al. (2000);
Rinaldi – Passaglia (1989) zde sice zjistili granáty se zvý-

šeným podílem Ti, které označují jako melanit, ale vždy
částečně hydratované a navíc obklopené hydrogranátem
hibschitem. Stranou ponecháme též granáty početně za-
stoupené v melilitoidech osečenské intruze, pro které Ul-
rych et al. (1994) proklamují „late-stage metasomatic ori-
gin“, a trhlinové a impregnační granáty z křídového
podloží uranového ložiska Hamr na Jezeře (Fediuková –
Chabr 2004). Pozornost soustředíme výhradně na nehydra-
tované, titanem bohaté Ca,Fe granáty, obvykle označované
jako melanity. Jde o přechodní členy převážně složení
Ti-andraditu s dílčími přesahy do schorlomitu a s vysoký-
mi podíly morimotoitové složky. Název melanity, podle
pravidel IMA diskreditovaný, je třeba brát jen jako označe-
ní odrůdy, variety (Skála 1994).

Za prvního objevitele Ti-granátů („melanitů“) v severo-
českých vulkanitech lze označit Sauera (1884). Ten granát
v horninách vulkanického centra u Loučné v Krušných ho-
rách nejen zjistil, ale i chemickou analýzou prokázal jeho
vysoký obsah TiO2. Wurm (1914) popsal hojnou přítom-
nost mikroskopického granátu ve fonolitech na Českolip-
sku; jejich lokality podrobně shrnul Senger (1930) a do
svého seznamu zařadil Hibsch (1934). Nejjižnějším výsky-
tem, na němž se ale granát vyskytuje jen sporadicky, je
Vrátenská hora u Mšena na Mělnicku. Granáty výjimeč-
ných makroskopických rozměrů (až 4 mm) zjistil Kavka
(1958) na fonolitovém bezejmenném kopci k. 285 u Svá-
dova v. od Ústí nad Labem, který Hibsch v geologické
mapě list Velké Březno uvádí pod jménem Hirschberg
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Obr. 1. Mapka výskytů kenozoických vulkanitů obsahujících granát.
1 – Ohře, u mostu jz. od Kyselky, 2 – Loučná, 3 – okolí Kovářské (Malý
Špičák), 4 – Ústí nad Labem (Mariánská hora, problematický výskyt),
5 – Svádov – Olešnice (vrch k. 285), 6 – Tachovský vrch, 7 – Mlýnský
vrch u Břehyně, 8 – okolí Hradčan (Písečná rokle a Havraní vrch),
9 – Malý a Velký Bezděz, 10 – Houska a Vrátenská hora u Mšena.



a Kavka ho doslovně přeložil nevžitým názvem Jelení
vrch. Na výskyt melanitu v Krušných horách z širšího okolí
Loučné navázal na Sauerovy nálezy řadou dalších lokalit
Jiránek (1974). Detailně se jimi zabývali Ulrych et al.
(2005), v jejichž práci jsou analyzovány (vždy jádro a okraj
zrna) dva granáty ultramafických xenolitů a jeden z nefeli-
nitu. Ve fonolitové žíle v korytě Ohře, u mostu 5 km v. od
Karlových Varů, našli obdobné granáty F. Holub a B. Ml-
čoch (ústní sdělení). Výskyty u Loučné a v korytě Ohře jz.
od Kyselky jsou mezi severočeskými vulkanity obsahující-
mi granát nejzápadněji položené (12°57´v. d.), na východě
je obdobným krajním výskytem fonolit Velkého Bezdězu
(14°43´v. d.). Ani v Doupovských horách či dále na západ,
ani v Lužických horách a ve vulkanitech východní části
České křídové pánve není žádná další lokalita s granáty
známa a totéž platí i o kenozoických vulkanitech severní
Moravy. Známé jsou tedy jen výskyty ve střední části
Krušných hor, kolem Ústí nad Labem a nejhojněji na Čes-
kolipsku, jak je patrno z mapky obr. 1.

Granáty všech výskytů uváděných v mapce jsou mak-
roskopicky černé a v mikroskopu se vyznačují výrazně
hnědou barvou, takže vždy byly běžně označovány jako
melanity. Podstatně se liší od převážně almandinových

granátů z vulkanitů alkalicko-vápenaté řady (ryolitů
a andezitů), známých např. ze Slovenska (Fediuková
1975).

Matečné vulkanity

Většina severočeských vulkanitů s granáty jsou fonolity.
Platí to o části výskytů u Loučné a Kovářské (Jiránek 1974
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Obr. 2. Mikrofotografie automorfního Ti-granátu v trachybazaltu až fono-
tefritu Písečné rokle u Hradčan. Zvětšeno 250×, bez analyzátoru.

Obr. 3. Mikrofotografie drobných, většinou automorfně omezených Ti-gra-
nátů ve fonolitu Tachovského vrchu. Zvětšeno 16×, bez analyzátoru.

Obr. 5. Spidergramy stopových prvků normalizovaných k chondritům.
) – fonolit Tachovského vrchu,� – Ti-granát , + – pyroxen.

Obr. 4. Mikrofotografie korodovaných xenomorfních zrn Ti-granátu
s ferroeckermannitovou reakční obrubou ve fonolitu vrchu k. 285 u Svá-
dova. Zvětšeno 16×, bez analyzátoru.



a tato studie – viz dále), o lokalitách Ústecka i o hlavních
lokalitách na Českolipsku. Přirozeně vyvstává otázka, proč
drtivá převaha severočeských fonolitů granát neobsahuje
a čím se od této většiny liší v podstatě jen ojedinělé případy
fonolitů, ve kterých se granát vyskytuje. Takový rozbor
bude vyžadovat samostatnou studii.

Kromě fonolitů se obdobné granáty ojediněle vyskytují
i v horninách bazičtějších, povahy trachybazaltů až foiditů.
Jedním z takových případů je nefelinit od Loučné z mate-

riálů Jiránka (1974) a Ulrycha et al. (2005) a analcimický
trachybazalt – fonotefrit Písečné rokle u Hradčan na Čes-
kolipsku. V obou případech jde o alkalické bazaltoidy, pro
něž je příznačná absence olivínu. Nefelinity od Loučné
jsou specifické tím, že jako další fázi Ti obsahují perovskit
a nikoliv obvyklý titanit. Za přechodný článek lze považo-
vat vzácně granát obsahující tefrifonolit od hradu Houska
a horninu obdobné povahy v korytě Ohře u mostu poblíž
Kyselky. Ačkoliv mezi bazaltoidy obsahujícími granát
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Tabulka 1. Reprezentativní mikrosondové analýzy Ti-granátů (hodnoty oxidů hm. %), jejich krystalochemické přepočty a rozpočet na
koncové členy

1s 1o 2s 2o 3s 3o 4s 4o 5s 5o

SiO2 31,23 32,22 32,06 32,14 32,23 30,31 29,52 30,19 31,18 31,94

TiO2 9,12 6,50 8,11 7,63 7,27 13,99 13,10 15,72 12,02 8,96

Al2O3 2,06 1,54 2,17 2,01 2,81 2,48 2,49 2,41 3,11 3,29

Cr2O3 stopy stopy stopy 0,01 stopy stopy stopy stopy 0,04 0,08

FeOtot 22,85 24,05 22,62 23,17 21,84 20,37 21,51 19,64 18,88 19,64

MnO 1,01 1,14 1,27 1,42 1,50 0,49 0,48 0,47 0,56 0,60

MgO 0,25 0,27 0,39 0,23 0,24 0,51 0,59 0,56 0,62 0,69

CaO 31,22 31,49 31,70 31,68 31,64 29,79 30,14 29,58 31,49 32,35

Na2O 0,21 0,20 0,19 0,18 0,23 0,06 0,16 0,18 0,15 0,20

K2O stopy 0,03 stopy stopy stopy stopy stopy stopy stopy stopy

suma 97,95 97,44 98,51 98,46 97,75 98,00 97,99 98,71 98,05 97,75

SiIV 5,276 5,453 5,364 5,386 5,414 5,159 5,015 5,109 5,244 5,344

AlIV 0,410 0,307 0,428 0,397 0,556 0,344 0,498 0,480 0,616 0,648

Fe3+IV 0,314 0.307 0,208 0,217 0,030 0,408 0,487 0,411 0.140 0,008

Fe3+VI 2,414 2,889 2,654 2,367 2,822 1,212 1,813 0,947 1,756 2,453

Fe2+ 0,440 0,208 0,303 0,285 0,216 1,279 0,881 1.421 0,759 0,327

Ti 1,159 0,828 1,021 0,962 0,919 1,779 1,674 2,001 1,521 0,997

Cr 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,011

Mn 0,145 0,163 0,180 0,202 0,213 0,071 0,069 0,067 0,080 0,085

Mg 0,063 0,068 0,097 0,057 0,060 0,129 0,149 0,141 0,155 0,171

Ca 5,651 5,711 5,683 5,689 5,695 5,433 5,486 5,363 5,6704 5,770

Na 0,069 0,066 0,062 0,059 0,075 0,020 0.053 0.059 0,049 0,065

O 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

schorlomit 7,36 5,99 5,20 5,42 0,74 8,94 12,17 10,27 3,50 0,19

schorlomit-Al 10,25 7,68 10,70 9,93 13,91 12,41 12,46 12,02 15,41 16,22

morimotoit 18,29 10,38 15,08 14,19 10,74 43,70 31,80 52,53 35,78 14,28

NaTi-granát 1,72 1,64 1,54 1,46 1,87 1,48 1,32 1,48 1,22 1,62

morimotoit-Mg 0,00 0,39 1,09 0,30 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05

uvarovit 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,26

andradit 57,20 70,20 62,14 64,46 66,75 24,79 34,55 14,07 39,34 59,11

calderit 2,41 2,72 3,00 3,36 3,56 1,17 1,15 1,92 1,33 1,42

skiagit 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 4,05 6,16 0,69 0,00

khoharit 1,05 1,01 1,26 0,86 0,29 2,15 2,49 2,35 2,59 0,85

matečná hornina a lokalizace: 1 – fonolit Tachovského vrchu, 2 – fonolit Malého Bezdězu, 3 – fonolit vrchu k. 285 u Svádova, 4 – analci-
mický trachybazalt Písečné rokle u Hradčan, 5 – fonolit Malého Špičáku u Kovářské, s – střed zrna, o – okraj zrna.



a fonolity jsou výrazné rozdíly v bazicitě hornin, v chemis-
mu granátů obou horninových skupin jsou jen nevelké roz-
díly, charakterizované v následujícím textu.

Tvarové a fyzikální parametry

Granáty všech studovaných lokalit se vyznačují vysokým
stupněm automorfie a tvary dvanáctistěnu kosočtverečné-
ho (obr. 2 a 3). Výjimkou je pouze lokalita vrchu k. 285
u Svádova (obr. 4). Její granáty jsou silně korodovány do
xenomorfních zrn, obklopených obrubou alkalického am-
fibolu ferroeckermannitu, vzniklého interakcí mezi
Ti-granátem a okolní, převážně sanidinovou hmotou (Fe-
diuk – Fediuková1997). Častým jevem je oscilační zonál-

nost, projevující se střídáním světleji a tmavěji hnědých
přírůstkových zón s odlišným chemismem.

Pro měření fyzikálních vlastností byl zvolen granát z fo-
nolitu Tachovského vrchu, který se v hornině sice vyskytu-
je vesměs jen v drobných zrnech velikosti většinou v seti-
nách milimetru, ale v největším množství ze všech
zkoumaných lokalit – kolem 4 obj. %. Z drceného vzorku
byl separován v těžkých kapalinách s následným elektro-
magnetickým a ručním dočištěním.

V monominerální frakci byla pyknometricky stanovena
hustota 3,852 g.cm–3. Největší zrno o rozměrech 0,35 mm
bylo zbroušeno do břitového klínu, a na goniometru byl
metodou minimální deviace určen index lomu nNa = 1,894
± 0,003.

Z rozetřeného vzorku byl pořízen rentgendifraktogram,
pro jehož jedenáct nejintenzivnějších linií byla provedena
indexace hkl. Z těchto difrakcí byl metodou minimálních
čtverců stanoven parametr a0 = 12,091 ± 0,003 a objem zá-
kladní buňky = 1 767± 1 Å3.

Makrochemismus

Ti-granáty pěti lokalit (Tachovského vrchu, Malého Bez-
dězu, vrchu k. 285 u Svádova, Písečné rokle u Hradčan
a Malého Špičáku u Kovářské) byly analyzovány elektro-
novou mikrosondou CamScan České geologické služby
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Tabulka 2. Obsahy stopových prvků v Ti-granátu, pyroxenu a cel-
kové hornině (fonolitu) Tachovského vrchu ( hodnoty v ppm)

granát pyroxen hornina

Zr 4220 1549 891

Y 128 50,3 20,7

Nb 191 156 105

Ga 29,7 26,7 32,5

Sc 16 6.6 19,1

Rb – – 143

Sr – 498 1925

Be – 6,7 –

Co 239 18 –

Cr 253 20 –

Ni 28,5 110 –

Hf 96,8 30,6 –

Li 21,9 31,8 –

Ta 45,8 7,63 –

Th 331 14,5 28,6

U 101 3,4 9,0

Ba 199 96 1756

La 556 165 123

Ce 1062 321 175

Pr 104 31,1 12,6

Nd 361 104 31,0

Sm 79,2 22,0 4,55

Eu 6,09 6,47 1,80

Gd 61,7 17,6 3,36

Tb 8,92 2,63 0,52

Dy 43,0 14,07 2,64

Ho 7,88 2,87 0,52

Er 21,3 8,24 1,69

Tm 2,5 1,14 0,29

Yb 18,3 7,66 2,21

Lu 2,98 1,24 0,41

Obr. 6. Spidergramy vzácných zemin normalizovaných k chondritům
(Sun – McDonough 1989). Symboly jako pro obr. 5.



(operátor Z. Kotrba; všech deset jeho analýz v našem pří-
spěvku spadá kritériemi kvality podle Lococka 2008 do
kategorie „superior“); výsledky analýz středů a okrajů
zrn jsou v tab. 1. Obsahy TiO2 kolísají v rozpětí
6,50–15,72 hm. %. Sauer (1884) uvádí pro melanit z Louč-
né 10,84 hm.%, Ulrych et al. (2005) z téže lokality a patrně
obdobného nefelinitu 9,63 hm. % v jádře, 10,19 hm. %
v okraji a maximální hodnotu dokonce až 17,67 hm. %, ale
pro granát v xenolitech, odpovídající již schorlomitu. Ob-
sahy TiO2 mají tendenci se zvyšovat se stoupající bazicitou
horniny. Zonální distribuce titanu není jednoznačná, tři pří-
pady v tab. 1 vykazují k okrajům pokles, další dva naopak
nárůst – obdobně jako je tomu v případě granátu od Loučné
v analýzách Ulrycha et al. (2005). Variace patrně odpoví-
dají růstovým zónám projevujícím se oscilační zonálností.
Podle obecně platného schématu přednostního vstupu do
tetraedrické pozice Al > Fe3+ > Ti vstupuje veškerý titan
v souladu s názory Lococka (2008) do oktaedrické pozice.
Téměř konstantní distribuci mají Ca a Mg, který má nej-
vyšší obsahy v granátech nejbazičtějších z analyzovaných
hornin, kde je kompenzován snížením obsahu FeOtot

a MnO. Rozpočet analýz na konečné členy granátů byl pro-
veden podle Lococka (2008).

Mikrochemismus

Stopové prvky včetně vzácných zemin byly pro granát Ta-
chovského vrchu a obdobně pro koexistující pyroxen i pro
vzorek horniny z téže lokality stanoveny metodou ICP-MS
(analytik J. Bendl, Analytika Praha). Výsledky jsou uvede-
ny v tab. 2. Granát se zde projevuje jako významný kumu-
lant řady prvků, zvláště Th, U, Nb,, Hf, Zr a prakticky celé
škály REE s výjimkou Eu, které na křivce normalizované
k chondritům charakterizuje výrazná negativní anomálie.
Nápadným markantem v obsazích stopových prvků jsou
o řád vyšší hodnoty přechodných kovů ve srovnání s obsa-
hy v pyroxenu. Naopak výrazné ochuzení v granátu vůči
hornině vykazuje zejména Ba a Li (viz obr. 5 a 6).

Závěry

Granáty, objevující se jako minoritní složka v některých
podružně zastoupených vulkanitech fonolitového a nehoj-
ně i bazičtějšího složení v severočeské alkalické kenozoic-
ké subprovincii, mají složení Ti-andraditu, ve kterém je
andraditová složka kombinována s podstatnými podíly
schorlomitové + Al-schorlomitové a morimotoitové slož-
ky. Rozptyl hodnot TiO2 je značný a totéž platí o celkovém
chemismu granátů, zejména vyjádřeném jejich koncovými
členy (tab. 1). V obsazích stopových prvků mají studované
granáty povahu výrazného kumulantu řady prvků HFSE.
Příznačná je negativní europiová anomálie. Jejich výskyt
je omezen na tři oblasti: středokrušnohorskou, ústeckou
a českolipskou. V krystalizační posloupnosti zaujímají
i přes své výrazně automorfní tvary relativně pozdní posta-
vení, po pyroxenu (obr. 7) i titanitu (obr. 8). Na rozdíl od
hydrogranátů známých např. z Mariánské hory v Ústí nad
Labem, zjevně spjatých s kontaminací křídových slínovců
(např. Rinaldi – Passaglia 1989), nepovažujeme vznik
námi studovaných Ti-granátů za kontaminační produkt.
Svědčí proti tomu nejen rovnoměrná distribuce zrn granátu
v celém tělese, ale i skutečnost, že na řadě obdobných loka-
lit ve světě je styk s karbonátovými sedimenty vyloučen
a nepravděpodobný je i pro lokality středního Krušnohoří,
kde křídový pokryv nejspíš chyběl.

Výzkum byl realizován s finanční podporou Ministerstva životní-
ho prostředí ČR.
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Obr. 7. Mikrofotografie analcimického trachybazaltu – fonotefritu z Pí-
sečné rokle u Hradčan. V levé střední části snímku je vyrostlice pyroxenu
s „korálkovitě“ přisedlými automorfními zrnky Ti-granátu. Zvětšeno
16×, bez analyzátoru.

Obr. 8. Mikrofotografie téže horniny jako v obr. 7. Velké zrno titanitu
uprostřed snímku je lemováno mikroagregátním Ti-granátem žilkovitě
pronikajícím i do nitra titanitu. Zvětšeno 16×, bez analyzátoru.




