
v Geologickém ústavu Akademie věd České republiky,
v.v.i. (analytik Z. Korbelová).

Analyzovaná ortorula z Budislavské hory je výrazně per-
aluminická s hodnotou A/CKN [mol. Al2O3/(CaO + K2O +
Na2O)] = 1,20. V hornině mírně převládá Na2O nad K2O.
Leukokratní charakter horniny se odráží v nízkém obsahu
FeO. Pro analyzovanou ortorulu je významný relativně
nízký obsah CaO a vyšší obsah P2O5, což jsou typické zna-
ky turmalinických ortorul moldanubika (obr. 2). Nízký ob-
sah akcesorických minerálů, především zirkonu a monazi-
tu, se v analyzované ortorule projevuje extrémně nízkými
obsahy thoria a zirkonia, které jsou nižší než obsahy obou
prvků v ostatních výskytech turmalinických ortorul molda-
nubika (obr. 3). Pro distribuci prvků vzácných zemin je
charakteristická nízká hodnota poměru LREE/HREE
(LaN/YbN = 3,03) a zejména celkově nízký obsah prvků
vzácných zemin; hlavně celkový obsah těžkých vzácných
zemin je výrazně nižší než jejich obsah v ostatních analy-
zovaných turmalinických ortorulách moldanubika (obr. 4).

Závěr

Turmalinicko-muskovitická ortorula z okolí Budislavi je
svým minerálním složením blízká ostatním výskytům tur-
malinických ortorul jednotvárné skupiny moldanubika. Ve
srovnání s těmito ortorulami má podobné nízké obsahy
FeO a CaO a vyšší obsahy P2O5. Na rozdíl od těchto ortorul
je pro analyzovanou ortorulu významný celkově velmi níz-
ký obsah prvků vzácných zemin, zirkonia a thoria. Nízký
obsah těchto prvků odpovídá malému množství přísluš-
ných akcesorických minerálů (monazit, zirkon).

Poděkování
Předložená práce vznikla v rámci výzkumného záměru Ústavu
struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky,
v.v.i., (AV0Z 30460519) za finanční podpory projektu KONTAKT
4-2002 (ME-555).
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DETERMINAČNÍ KLÍČ ON-LINE – POMŮCKA PŘI URČOVÁNÍ TĚŽKÝCH MINERÁLŮ

On-line filed guide – facilitation to heavy minerals determination
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Abstract: An on-line filed guide of heavy minerals is proposed. It
is convenient for microscopic study and determination of less
common, poorly determinable or abnormally developed heavy
minerals. The submitted filed guide could be extended onto rock-
forming minerals, ore minerals or other less frequent minerals.

Analýza těžkých minerálů (TM) je využívána v celé řadě
geologických oborů. Pracovní postupy při zpracování a
zejména při determinaci minerálů v práškových prepará-
tech pomocí binokulárního stereomikroskopu a polarizač-
ního mikroskopu se od klasického petrologického studia
výbrusů poněkud liší. V mineralogické praxi jsou k dispo-
zici různé tištěné mineralogické určovací tabulky, příručky

a pokusy o determinační klíče, ale jejich využití je omeze-
né nutností stanovení všech parametrů, na kterých je pří-
slušný klíč postaven. Pokud neznáme nebo nemůžeme
z nějakého důvodu stanovit některou ze základních vlast-
ností, bývá určování podle takového klíče obtížné a mnoh-
dy nemožné. Existuje také celá řada mineralogických data-
bází, žádnou z nich však dosud nelze využívat jako
klasický determinační klíč, podobný těm, které existují
např. v botanice a v zoologii. Všechny dosavadní pokusy
vytvořit identifikační mineralogický klíč vždy ztroskotaly
na velké rozmanitosti a proměnlivosti jednotlivých vlast-
ností, a to i v rámci jednoho mineralogického druhu. Navr-
hované řešení elektronické databáze může sloužit jako ka-
talog těžkých minerálů, v němž se uživatel pohybuje
uživatelsky přijatelným způsobem, a umožňuje vyhledávat

Geoscience Research Reports for 2007 • Czech Geological Survey, Prague, 2008 • ISSN 0514-8057 189



minerály na základě libovolných kombinací různých vlast-
ností, které je možné na příslušném vzorku stanovit.

Metodika

V rámci projektu byly definovány požadavky na vlastní da-
tabázi TM a budoucí aplikaci. Na jejich základě byl sestaven
datový model (obr. 1). Vkládací aplikace je vytvořena v MS
Access (pro relativně rychlé navrhování formulářů v uživa-
telsky přijatelném prostředí). Datový model je uzpůsoben
požadavkům na strukturovaný popis vlastností minerálů.
Díky rozdělení struktury do většího množství tabulek je
možné u některých vlastností přiřazovat k jednomu minerá-
lu několik hodnot najednou (např. pro přiřazování barev).
Prostřednictvím vkládací aplikace byly vkládány vlastnosti
vybraných TM. U každého minerálu jsou uvedeny základní
fyzikálně-optické vlastnosti, tak jak se stanovují při určová-
ní v binokulární lupě (barva, průhlednost, tvar, lesk, lom,
štěpnost, inkluze, dvojčatění, zonálnost, krystalová sousta-
va, alterace, hustota, vryp, fluorescence, magnetické vlast-
nosti), v polarizačním mikroskopu v procházejícím světle
(barva, štěpnost, pleochroismus, index lomu, dvojlom, zhá-

šení, charakter zóny, charakter minerálu), v odraženém svět-
le (barva, anizotropie, odraznost, mikrotvrdost, vnitřní refle-
xy), chemické vlastnosti (hlavní chemické prvky obsažené
ve vzorci, rozpustnost v kyselinách) a v poznámce další pří-
padné pomocné identifikační znaky.

Nad touto databází pracuje webová aplikace elektronic-
kého klíče, naprogramovaná v jazyce php verze 5, která
umožňuje zadávat jednotlivé parametry stanovené u pří-
slušného vzorku. Volba parametrů pro určení minerálu je
plně v kompetenci uživatele a žádná položka není povinná.
Uživatel si vybere takové vlastnosti, které je schopen u pří-
slušného vzorku stanovit. Po zadání hodnoty příslušného
parametru se otestuje efektivita podmínky, která udává po-
čet minerálů z databáze, které podmínce vyhoví. Uživatel
tak získá přehled, které ze zadaných parametrů mají zásad-
ní vliv na zúžení výběru. Po nastavení parametrů je možné
spouštět vyhledávání v databázi, přičemž lze jejich zapíná-
ním a vypínáním testovat různé kombinace. Je tedy napří-
klad možné zužovat výběr minerálů postupnou aktivací na-
stavených parametrů.

Databáze a určovací klíč jsou připraveny tak, aby je bylo
možno snadno převést do anglické, případně jiné jazykové
mutace.
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Obr. 1. Struktura databáze těžkých minerálů.



Databáze, propojená s databází fotoarchivu ČGS, obsa-
huje v současné době 200 položek a je průběžně doplňo-
vána a aktualizována, zejména o mikrofotografie. Mikro-
fotografická dokumentace je pro pomoc při determinaci
minerálů velmi důležitá, neboť dobrý obrázek často nelze
nahradit ani nejpodrobnějším popisem.

Determinační klíč je umístěn na vývojovém serveru
České geologické služby a bude zpřístupněn jejím pra-
covníkům pro testování provozu. Po odstranění případ-
ných nedostatků může sloužit celé geologické veřejnosti
za podmínek stanovených vedením České geologické
služby.

Závěr

Elektronický klíč může být užitečný zejména při zpracová-
ní a mikroskopickém studiu vzorků méně běžných těžkých

minerálů, nesnadno identifikovatelných nebo netypicky
vyvinutých. V současné době již probíhají práce na zhoto-
vení obdobné databáze a určovacího klíče horninotvorných
minerálů a bude-li zájem i rudních minerálů, případně celé-
ho mineralogického systému. Aplikaci lze využít i jako vý-
ukový materiál.

Projekt byl řešen v rámci interního úkolu ČGS č. 3252 Databáze
a determinační klíč těžkých minerálů 2006–2007.

Literatura

BERNARD, J. H. – HYRŠL, J. (2006): Minerals and their localities. – 823
str. Granit. Praha.

MANGE, M. A. – MAURER, H. F. W. (1989): Heavy minerals in colour. –
147 str. Chapman and Hall. London.

PARFENOFF, A. – POMEROL, C. – TOURENQ, J. (1970): Les minéraux en
grains. – 578 str. Masson et Cie. Paris.

ROST, R. (1956): Těžké minerály. – 238 str. Nakl. Čs. akad. věd. Praha.
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Stilpnomelane in the Proterozoic of the Říčany-area in Central Bohemia
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Abstract: Stilpnomelane, formerly known from volcano-sedimen-
tary sequences of Central and Western parts of Barrandian
Neoproterozoic, is now reported from slightly metamorphosed
greywackes and albite-rhyolite tuffs and tuffites in the easternmost
area of the unit. It is the first occurrence of this mineral east of the
Vltava River. This typical low-grade metamorphic silicate occurs
in the prehnite-pumpellyite as well as in the chlorite zones and
gradually disappears in the biotite zone. Increased Fe/Mg ratios
and low K-contents in the rock together with LT/LP metamorphic
regime represent the prerequisite for its origin.

Stilpnomelan, trojklonný, jednoklonné symetrii blízký silikát
Mg, Fe, Al a K se specifickou řetězovo-vrstevní strukturou, je
jedním z druhů mineralogického systému, které „získaly svůj
křestní list“ na území České republiky: v roce 1827 ho z Hor-
ního Údolí u Zlatých Hor v Hrubém Jeseníku popsal vrati-
slavský mineralog E. F. Glocker (STANĚK 2002). Jde o mine-
rál, který ve světovém měřítku (viz FIŠERA 1987) stejně tak
jako i v rámci Českého masivu nepatří mezi zvlášť hojně roz-
šířené horninotvorné minerály. Na druhé straně však ani ne-
představuje nijak mimořádnou raritu. U nás je jeho klasickou
oblastí silesikum (Jeseníky a devon šternbersko-hornobene-
šovského pruhu), odkud byl po dlouhou dobu jako z výhrad-
ního území uváděn. Situace se výrazně změnila ve druhé po-
lovině 20. století, kdy byl zjištěn v západosudetské soustavě
(na Železnobrodsku, ve vnitřních Krkonoších i v Rýchorech),
v Krušných horách na Kraslicku a významným způsobem
byly rozmnoženy jeho silesické výskyty. Poslední ze základ-
ních geologických jednotek v tomto ohledu bylo bohemikum,
a to barrandienské neoproterozoikum, v jehož metadrobách
sz. křídla ho zjistili CHÁB a PELC (1973) a JAKEŠ et al. (1979).
Z bazických až intermediálních metavulkanitů stříbrs-
ko-plaského pruhu ho na základě studie F. Fialy uvedli CHÁB

a SUK (1977). O poměrné výjimečnosti stilpnomelanových
hornin v barrandienském proterozoiku však svědčí mj. sku-
tečnost, že tento minerál nezaznamenává ve své mimořádně
detailní studii minerálního složení zdejších drob LANG (2000)
a nezmiňují se o něm ani vysvětlivkové texty k moderní edici
map 1 : 50 000 a 1 : 25 000 příslušné oblasti.
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