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Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu

Origin of secondary amphibole in ultrabasic and basic rocks of the Ransko massif (E-Bohemia)
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Abstract: The chemical composition and formation of second-
ary amphiboles in ultrabasic to basic rocks of the Ransko gab-
bro-peridotite massif have been studied. Primary calcium-rich
plagioclases were altered into clay minerals, carbonates and/or
thomsonite. The thin section study and the chemical analyses
of these minerals revealed subsequent formation of amphi-
boles, frequently accompanied by pale-green ceylonite (spinel
group). Serpentinization of olivine provided necessary Mg and
Fe ions.

Ranský gabro-peridotitový masiv je trychtýřovité těleso
svrchně proterozoického až raně paleozoického stáří s ter-
mální kontaktní aureolou, vzniklé na křížení zlomových
systémů SZ-JV a SZ-JV až SSV-JJV (Mísař, ed. 1974).
Geofyzikálně bylo prokázáno jeho pokračování až do
hloubky 10 km. Petrograficky je tvořeno dvěma hornino-
vými asociacemi: tělesy ultrabazických až bazických hor-
nin bohatých olivínem (dunit – peridotit – troktolit – olivi-
nické gabro), oddělených mladší fází kyselejších hornin

(různých typů gaber až gabrodioritů). Studované druhotné
amfiboly jsou vázané na starší asociaci hornin.

Metodika

Analýzy minerálů byly provedeny na mikrosondě ARL
ČGS při napětí 15 kV, proudu na vzorku 20–50 μA, detekč-
ním času 20 s a průměru svazku 0,5–1 μm. Práce byly pro-
váděny metodikou popsanou Fediukovou a Kotrbou
(1971), jako standardy byly použity přírodní minerály blíz-
kého chemického složení.

Horniny starší asociace
a přeměny jejich plagioklasů

Primární magmatické struktury ultrabazických hornin od-
povídají většinou ortokumulátům, v nichž kumulus tvoří
olivín (Fo79-85 – Schovánek 1977), primární spinelidy a část
ortopyroxenů. Pozici interkumulárních minerálů, vyplňují-
cích zbylé prostory, zaujímá zbylá část ortopyroxenů, kli-
nopyroxeny a převážná část plagioklasů. Kumulový tabul-
kovitý charakter mají plagioklasy pouze v partiích jejich
lokálního nahromadění. Jejich bazicita podle Holuba, Mí-
saře a Weisse (1974) odpovídá bazickému bytownitu. Stej-
nou bazicitu prokázali též Fediuk (1969) a Schovánek
(1977). Tvar plagioklasů a jejich alterace závisí především
na jejich kvantitativním zastoupení v hornině. V horni-
nách, kde je plagioklasů málo, krystalovaly jako členitá
zrna vyplňující prostory mezi okolními minerály; ta jsou
téměř vždy alterovaná na jílové minerály se shluky jemno-
zrnného karbonátu. Tabulkovité plagioklasy jsou často al-
terovány na drobnozrnné agregáty útržkovitých, mikrosko-
picky bezbarvých minerálů, určených A. Ždimerou
pomocí RTG jako zeolit thomsonit. Vznik tohoto zeolitu ze
silně bazických plagioklasů lze chemicky odvodit pouhým
přidáním H2O za nevelkého přebytku SiO2 (5–7 %) a snad
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i Al2O3 (2–3 %). Page (1976) popsal vznik thomsonitu
z olivinických kumulátů stillwaterského komplexu přemě-
nou plagioklasů podle reakce

bazický plagioklas + Mg-bohatý olivín + H2O =
= thomsonit + serpentinové minerály.

Přeměna na jílové minerály a karbonáty je podstatně roz-
šířenější. Oba typy přeměn byly zjištěny i na jednotlivých
zrnech , kdy střed tvoří thomsonit a okraje jílové minerály.

Vznik amfibolů z alterovaných plagioklasů

Většina sekundárních amfibolů vznikala z alterovaných
plagioklasů za přínosu Mg a Fe z okolních serpentinizova-

ných olivínů, nezřídka za současné krystalizace menšího
množství světle zelených spinelidů. Tato amfibolizace
měla v případě plagioklasů přeměněných na jílové minerá-
ly a karbonáty zhruba dva trendy. Rozhodující vliv, zda
probíhala podle jednoho či druhého, měla především mor-
fologie a velikost plagioklasových zrn:

a) U relativně úzkých, značně členitých plagioklasů,
které jako interkumulární fáze vyplňovaly prostory mezi
tmavými minerály, rozložený plagioklas je zpravidla na-
hrazován jediným zrnem amfibolu. Rekrystalizace probí-
hala od okrajů ke středům zrn, V počátečních stadiích do-
cházelo především k amfibolizaci okrajových partií a
nejužších výběžků členitých pseudomorfóz plagioklaso-
vých zrn. Při pokročilejší amfibolizaci vznikala členitá
amfibolová zrna s uzavřenými světle zelenými spinelidy a
relikty nerekrystalované hmoty jílových minerálů a kar-
bonátů (obr. 1).
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Obr. 1. Členité zrno amfibolu s relikty shluků jílových minerálů s karbo-
náty. Peridotit původně s plagioklasy. Vrt 274, hl. 30,6 m, X nikoly.
a – amfibol, jm – jílové minerály, k – karbonát, ol – olivín, sm – serpentí-
nové minerály.

Obr. 2. Zrno původního plagioklasu, alterované na jílové minerály s kar-
bonáty a partie rekrystalované na mikroskopicky bezbarvý amfibol a svět-
le zelené spinelidy. Peridotit původně s plagioklasy, vrt V-260, hl. 45,1 m,
X nikoly. s – spinelidy, a – amfibol, jm – jílové minerály, k – karbonát, ol
– olivín, sm – serpentinové minerály.

Obr. 3. Podél hranice původního plagioklasu jsou patrné světlejší zóny,
v nichž jsou olivínová zrna úplně serpentinizována. Dtto obr. 2. Bez ana-
lyzátoru. a – amfibol, jm – jílové minerály, k – karbonát, ol – olivín, sm –
serpentinové minerály, s – spinel.

Obr. 4. Tabulkovitý alterovaný plagioklas; v okrajové části dominují
shluky jílových minerálů a karbonátu (tmavé partie). Ty se v reliktech
vyskytují i ve střední části zrna, kde již zcela převládají nepravidelná zrna
novotvořeného, mikroskopického bezbarvého amfibolu. Serpentinizova-
ný dunit s rozloženými plagioklasy; vrt 270, hl. 17,6 m. X nikoly.



b) Větší tabulkovitá zrna plagioklasů nebo shluky rozlo-
žených plagioklasu obvykle rekrystalovaly na agregáty
chaoticky uspořádaných amfibolů, běžně doprovázených
zeleným spinelidem, občas i chloritem (obr. 2–4). Chemic-
ké složení amfibolů a spinelidů je uvedené v tab. 1 a 2.

U plagioklasů přeměněných na thomsonit je krystalizace
amfibolů obvykle omezena pouze na okraje thomsonito-
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Tabulka 1. Chemické složení amfibolů

1 2 3 4 5 6 7

SiO2 43,64 44,3 47,42 45,55 44,21 42,77 45,67

TiO2 1,6 2,92 0,l4 0,05 0,14 3,84 0,42

Al2O3 13,5 11,82 13,41 14,01 12,43 11,75 13,03

Cr2O3 0,51 – – – 1,31 0,41 –

FeOtot 6,75 6,5 5,91 6,01 7,72 7,5 9,09

MnO 0,08 0,13 0,14 0,12 0,12 0,1 0,12

MgO 17,83 18,07 19,69 18,72 18,22 17,67 16,17

CaO 11,71 10,52 10,22 11,19 11,03 11,47 10,76

Na2O 1,78 2,23 1,97 2,13 1,78 2,3 2,05

K2O – 0,79 0,11 – – – 0,42

suma 97,4 97,28 98,73 97,78 96,96 97,81 97,73

mg 82,5 83,1 85,4 84,6 80,6 80,5 76

krystalochemický rozpočet na bázi (23 O) a stechiometrické roz-
dělení Fe2+ a Fe3+, provedeno metodou Ø 13-Nk + 15CNK (Ri-
chard 1998)

1 2 3 4 5 6 7

TSi 6,124 6,289 6,426 6,302 6,065 6,065 6,460

TAl 1,876 1,711 1,574 1,698 1,791 1,912 1,540

TFe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000

ÓT 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,355 0,265 0,566 0,585 0,264 0,051 0,630

CCr 0,057 0,000 0,000 0,000 0,145 0,046 0,000

CFe3+ 0,648 0,380 0,406 0,515 0,789 0,551 0,531

CTi 0,169 0,312 0,014 0,005 0,015 0,410 0,045

CMg 3,730 3,824 3,978 3,861 3,779 3,736 4,410

CFe2+ 0,037 0,211 0,027 0,027 0,000 0,201 0.378

CMn 0,005 0,008 0,008 0,007 0,007 0,006 0,007

ÓC 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BMg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000

BFe2+ 0,107 0,181 0,236 0,153 0,117 0,115 0,167

BMn 0,005 0,008 0,008 0,007 0,007 0,006 0,007

BCa 1,761 1,600 1,484 1,659 1,660 1,743 1,631

BNa 0,127 0,211 0,254 0,181 0,180 0,137 0,195

ÓB 2,000 2,000 1,982 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,357 0,402 0,264 0,391 0,304 0,496 0,367

AK 0,000 0,143 0,019 0,000 0,000 0,000 0,076

ÓA 0,357 0,546 0,283 0,391 0,304 0,946 0,443

O 22,376 22,946 22,710 22,811 22,761 22,946 22,978

1 – mikroskopicky bezbarvý amfibol v centru se zbytky rozlože-
ného plagioklasu; dunit s rozloženými plagioklasy, vrt V-270,
hl. 17,6 m; 2 – nahnědlý amfibol místy se zbytky rozloženého
plagioklasu, vrt V-270, hl. 17,6 m; 3 – mikroskopicky bezbarvý
amfibol v centru se shluky jílových minerálů a jemnozrnného kar-
bonátu; peridotit se zcela rozloženými plagioklasy, vrt V-260, hl.
45,1 m; 4 – mikroskopicky bezbarvý amfibol se zbytky rozlože-
ného plagioklasu a s uzavřeninami světle zeleného spinelidu,

Tabulka 2. Chemické složení spinelidů

1 2

SiO2 1,02 1,16

TiO2 st. 0,03

Al2O3 65,14 65,7

Cr2O3 st. st.

FeOtot 15,35 14,8

MnO 0,11 0,07

MgO 18,02 17,68

CaO 0,87 0,07

Na2O st. 0,05

K2O 0,03 0

suma 100,54 99,56

mg 67,5 67,9

krystalochemický rozpočet (na základě 32 O)

Si 0,207 0,14

Ti 0 0

Al 15,553 15,1

Cr 0 0,012

Fe3+ 0 0,614

suma 15,76 15,86

Fe2+ 2,601 2,771

Mn 0,02 0,025

Mg 5,439 5,289

Ca 0,189 0,034

Na 0 0

K 0,007 0,007

suma 8,26 8,13

1 – sekundární světle zelený spinelid (ceylonit); peridotit se zcela
rozloženými plagioklasy, vrt V-260, hl. 45,1 m; 2 – sekundární
světle zelený spinelid (ceylonit); peridotit se zcela rozloženými
plagioklasy, vrt V-274, hl. 167,3 m

vrt V-270, hl. 17,6 m; 5 – mikroskopicky bezbarvý amfibol uzaví-
rající zbytky rozloženého plagioklasu a zrnka světle zeleného spi-
nelidu; peridotit se zcela rozloženými plagioklasy, vrt V-274,
hl. 167,3 m; 6 – nahnědlý amfibol uzavírající zbytky rozloženého
plagioklasu; peridotit původně s plagioklasy, vrt V-274, hl.
30,6 m; 7 – mikroskopicky bezbarvý amfibol v centru
s chuchvalci jílových minerálů, jemnozrnného karbonátu a zrnky
zeleného spinelidu; olivinické gabro, vrt V-100, hl. 322,4 m.



vých pseudomorfóz; amfiboly do agregátu thomsonitu klí-
novitě zasahují, případně v nich vytvářejí silně členitá zrna
nebo žilkovité útvary, doprovázené často světle zelenými
spinelidy.

V některých horninách již značně bohatých plagioklasy,
v nichž stupeň přeměny plagioklasů bývá poměrně malý
a projevuje se zákaly v okrajových partiích, vznikají amfi-
boly místy přímo zatlačováním těchto zakalených plagio-
klasů.

Mikroskopicky jsou sekundární amfiboly nejčastěji
bezbarvé, mohou však být i zelenavě nebo až hnědě ple-
ochroické. Zbarvení amfibolů občas značně kolísá nejen
v rámci vzorku, ale i jediného zrna. Celkově lze říci, že
bezbarvé nebo jen slabě nazelenalé amfiboly jsou nejhoj-
nější tam, kde stupeň rekrystalizace je menší, takže se
uchovaly hojné shluky jílových minerálů. Naproti tomu
hnědé amfiboly zpravidla mají zrna dokonaleji rekrysta-
lovaná, obsahující jílové minerály buď jen v podružném
množství, nebo vůbec ne. Že i tyto hnědé amfiboly vzni-
kaly rekrystalizací rozložených plagioklasů, svědčí kro-
mě drobných zbytků jílových minerálů v nich zejména to,
že běžně v rámci jediného zrna plynule přecházejí do ble-
dých amfibolů, ve kterých jsou shluky jílových minerálů
a karbonátů hojné.

Amfiboly podle klasifikace Leaka et al. (1997; obr. 5a, b)
odpovídají převážně tschermakitům, místy až pargasitům.
Hnědé amfiboly (tab. 1, analýzy č. 2 a 6) mají v porovnání
s mikroskopicky bezbarvými amfiboly poněkud nižší podíl
Al, ale především několikanásobně větší množství Ti, kte-
rý vyvolává jejich hnědé zabarvení.

Vzhledem k tomu, že stupeň krystalizace amfibolů z pla-
gioklasů přeměněných na jílové minerály a karbonáty je
často značně variabilní i v rámci jednoho vzorku, je prav-
děpodobné, že rozhodujícím faktorem různého stupně am-
fibolizace jednotlivých zrn byla lokální dostupnost a mož-
nost migrace Mg-iontů. K té ve větší míře docházelo, když
se výrazněji začala uplatňovat serpentinizace a s ní spojená
migrace iontů, která mohla být zdrojem Mg a Fe, potřebné-
ho pro vznik amfibolů.

Vyjdeme-li ze skutečného složení plagioklasů, olivínů
a zelených spinelidů ranského masivu, lze si tuto rekrysta-
lizační přeměněnu plagioklasů na amfiboly představit
zjednodušeně reakcí:

10 Na0,15Ca0,85Al1,85Si2,15O8 + 10 (Mg1,6Fe0,4)SiO4 +
plagioklas                                  olivín

+ 5H2O = (Mg0,6Fe0,4)Al2O4 +
spinelid

+ 5 (Na0,3Ca1,7)(Mg3,1Fe0,5)Al1,6 Si6,3Al1,7O22 (OH)2 +FeO
amfibol

Srovnáme-li chemismus tohoto teoreticky vypočítaného
amfibolu s chemickým složením analyzovaných amfibolů
(např. analýzy č. 3 v tab. 1):

(Na0,5Ca1,6)(Mg4,2Fe0,7)Al0,7 Si6,4Al1,6O22 (OH)2,

vidíme, že mezi oběma vzorci je značná podobnost. Nej-
větší rozdíly jsou v podílu Mg a Al. Zjištění, že analyzova-
né amfiboly mají podstatně vyšší Mg, lze vysvětlit zjedno-
dušením uvedené reakce. Ta předpokládá, že do ní
vstupuje celý olivín. Ve skutečnosti však při serpentinizaci
dochází k částečné oxidaci Fe a ke vzniku sekundárního
magnetitu, který je při serpentinizaci značně stabilní; vzni-
ku amfibolů se tedy účastnil jen v omezené míře. Ionty Mg,
které - jak je známo - při serpentinizaci migrují snáze než
Fe, mohly tak přednostně vstupovat do oktaedrických po-
zic vznikajících amfibolů.

Kromě toho analýzy z rnikrosondy neumožňují rozlišení
Fe2+ a Fe3+. Vzhledem k tomu, že serpentinizace vyvolává
částečnou oxidaci Fe, lze předpokládat, že alespoň část Fetot,
analyzovaného v amfibolech, je Fe3+, které v mřížce zastu-
puje Al. Tím by se složení obou amfibolů ještě více sblížilo.

Protože rekrystalizace přeměněných plagioklasů na amfi-
boly patrně úzce souvisela s procesem serpentinizace, lze
předpokládat, že i tepelné podmínky obou reakcí byly značně
sblížené. Johannes (1968) na základě experimentálních vý-
zkumů dokazuje, že serpentinové minerály se za přítomnosti
vody tvoří při tlaku 5–10 kb a teplotách kolem 350–370 °C. Je
proto pravděpodobné, že takovéto teploty jsou dostatečně vy-
soké, aby při nich mohly vznikat uvedené amfiboly.

Poděkování. Autoři děkují ing. Z. Kotrbovi, který se staral o chod
mikrosondy, RNDr. J. Peškové za poskytnutí výbrusů a hornin pro
zhotovení preparátů na mikrosondu a A. Ždimerovi za stanovení
thomsonitu.
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Obr. 5. Klasifikace amfibolů podle Leaka et al. (1997). vlevo – CaB ≥ 1,5, (Na + K)A ≤ 0,5, Ti < 0,50; vpravo – CaB ≥ 1,5, ( Na + K)A ≥ 0,5, Ti < 0,50.
1 – mikroskopicky bezbarvé amfiboly, 2 – světle hnědé amfiboly.
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Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky
(Vnější Západní Karpaty, Česká republika)

Lower Cretaceous stable carbon isotopes of organic matter from the Silesian Unit
(Outer Western Carpathians, Czech Republic)
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Abstract: Organic carbon content and stable organic carbon iso-
topes were studied in the section across the outcrop of anoxic sedi-
ments situated in the vicinity of Pindula Saddle near Frenštát pod
Radhoštěm (Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Repub-
lic). Barremian to lower Cenomanian basinal pelitic deposits of the
Godula development (Silesian Unit of the Western Carpathians)
are exposed here. TOC values in the black shales of the Late Aptian
age are relatively high (3 to 3.5%). The δ13Corg isotopic values of
organic matter in mudstones show positive excursions in the upper
part of the Hradiště Formation (lower Aptian, OAE 1a), the upper-
most part of the Hradiště Formation and the lower part of the
Veřovice Formation (upper Aptian, OAE 1b).

Období křídy je charakteristické celosvětovým rozšířením
pelitických sedimentů bohatých na organický uhlík (Corg).

Zvýšený obsah organického uhlíku v pelitech je zpravidla
interpretován jako důsledek anoxických podmínek panují-
cích při dně sedimentačních pánví anebo zvýšenou produk-
tivitou organické hmoty. Jde o víceméně krátkodobé udá-
losti, které mohou být lokálního, regionálního nebo
celosvětového významu. Celosvětové události se označují
jako oceánické anoxické eventy (OAE). V křídě se obvykle
uvádějí dva hlavní eventy (viz např. Bralower et al. 2002)
označované jako OAE 1 (apt až alb) a OAE 2 (rozhraní ce-
noman/turon). V dnešní době se v rámci události OAE 1
rozlišují dílčí anoxické události, označované jako OAE 1a
až 1d.

Ve slezské jednotce flyšového pásma Vnějších Západ-
ních Karpat je většina spodnokřídových uloženin vyvinutá
v nekarbonátové pelitické facii v podobě tmavošedě zbar-
vených uloženin, které dosahují značné mocnosti (kolem
1500 m). Tmavošedé zbarvení je zde všeobecně pokládáno
za důsledek dlouhodobého dysoxického až anoxického
prostředí. Konkrétní údaje o obsahu Corg ve spodnokřído-
vých vrstevních členech, které se rozlišují ve slezské jed-
notce na českém území, uvádějí Menčík et al. (1983), Kra-
tochvílová et al. (2003) a Skupien (2005). Průměrné
obsahy pro všechny zdejší spodnokřídové vrstevní členy
vycházejí nízké, s tím, že nejvyšší průměrnou hodnotu vy-
kazuje veřovické souvrství (1,66 %). V rámci koncentrač-
ních rozsahů pro uvedené souvrství se uvádí (Menčík et al.
1983) rozpětí 0,58–2,66 %. Skoček a Valečka (1991) do-
cházejí k závěru, že výrazné maximum anoxie je vázáno na
veřovické souvrství (apt). Toto maximum podle jejich ná-
zoru koresponduje s OAE 1. Z pozdějších pozorování
(Kratochvílová et al. 2003) vyplývá možnost korelovat ve-
řovické souvrství s událostí OAE1b.
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