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Studovaná lokalita leží sv. od Kunštátu v lese Strážný, asi
1 km ssz. od středu obce Újezd a 450 m z. od rozcestí Pod
Strážným. Slabě zaoblené horninové bloky (až 1,5 × 1 m)
se nacházejí v mírném svahu na pravém břehu potoka Se-
bránek (N 49°31’1,69"; E 16°32’11,63"). V bezprostřední
blízkosti výskytu této horniny jsou výchozy amfibolitu,
serpentinitu a také bloky retrográdně metamorfovaného
eklogitu, řazené k letovickému krystaliniku. Výskyt studo-
vané horniny není uveden v žádné geologické mapě a chybí
i na listu Letovice (Jaroš 1964) v rukopisných mapách
1 : 25 000, uložených v archivu České geologické služby,
které byly podkladem pro geologickou mapu 1 : 50 000, list
Boskovice. Velikost a tvar tělesa zoisitové horniny je kvůli
špatné odkrytosti obtížné odhadnout. Vzhledem k ojedině-
lému výskytu a blízkosti okolních hornin je pravděpodob-
né, že jde o těleso relativně malých rozměrů, v řádu desítek
metrů.V okolí nebyl horninový materiál tohoto charakteru
nikde zjištěn. Samotná jednotka letovického krystalinika je
pokládána za fragment metaofiolitového komplexu (např.
Jelínek et al. 1984), nověji také za relikt spodněkambrické-
ho oceánského bazénu v počáteční fázi jeho vzniku (Soejo-
no et al. 2010). Tento segment oceánské kůry byl následně
zapracován do variského orogenního pásma.
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Studovaná hornina je šedozelená, převážně masivní, středně
zrnitá a místy slabě páskovaná (obr. 1a). Lokálně vyvinuté
nepravidelné tmavé pásky jsou tvořené amfibolem, převažu-
jící světlé pásky obsahují zoisit. Podle mikroskopického vý-

zkumu obsahuje hornina až z 50–60 % zoisit, který vznikl na
úkor plagioklasu. Zoisit se vyskytuje ve formě políčkovi-
tých zrn o velikosti až 4 mm nebo místy ve formě drobných
zrnek koncentrovaných do shluků pseudomorfně nahrazují-
cích plagioklas. Hodnota 100 × (Fe3+/(Fe3+ + Alvi)) u zoisitu,
definující obsah trojmocného železa, se pohybuje v rozmezí
0,6–2,1 (tab. 1). Druhým nejhojnějším minerálem v hornině
je amfibol představující 20–25 % objemu. Idioblastická zrna
amfibolu o velikosti do 1,5 mm jsou uspořádána do nepravi-
delných, lehce zprohýbaných pásků. Amfiboly jsou místy
zonální (obr. 1b). Magmatická jádra svým chemickým slo-
žením odpovídají magnesiohornblendu s hodnotou XMg =
= [Mg/(Mg + Fe2+)] 0,83–0,85 (tab. 1), metamorfní okraje
a nezonální zrna mají složení pargasitu s XMg = 0,74–0,80
(tab. 1). Za pomoci programu PROBE-AMPH (Tindle –
Webb 1994) byly odhadnuty tlaky vzniku metamorfních
amfibolů na 7–10 kbar. Velmi vzácně byly uvnitř amfibolů
pozorovány drobné relikty korodovaných zrn pyroxenů
diopsidového složení. Chlorit tvoří až 5 % horniny (obr.
1c–d). Vyskytuje se ve formě drobných šupinek, případně
vějířků o velikosti do 1,5 mm a často vyplňuje intersticiální
prostor mezi zrny zoisitu a amfibolu. Jde o hořčíkem bohatý
klinochlor s obsahem XMg v rozmezí 0,77–0,82 % (tab. 1).
Ve velmi malém množství se v hornině vyskytují drobná zr-
níčka často korodovaného chromitu a vzácně titanit.
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Srovnání chemické analýzy (tab. 2) s publikovanými ana-
lýzami gaber z blízkých částí letovického krystalinika
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(Soejono et al. 2010) svědčí o značných změnách obsahu
několika hlavních prvků během metasomatické přemě-
ny, která vyústila v krystalizaci hojného zoisitu. Vý-
znamné je navýšení Al2O3 a CaO, doprovázené pokle-
sem Na2O, TiO2, pravděpodobně též Fe2O3t i MgO.
Přesnější kalkulaci brání variabilita složení gaber, ovliv-
něného frakční krystalizací. Obsahy 6,95 hmot. % MgO
a 4,66 hmot. % Fe2O3t, odpovídající značnému množství
amfibolu a Mg-chloritu, způsobují zřetelnou odchylku
zoisitem bohaté horniny od složení čistého zoisitu. Ob-
sahy vzácných zemin normalizované chondritem (Boy-
ton 1984) jsou ve studované hornině charakteristické
nízkými hodnotami. Křivka REE ukazuje na nepatrné

obohacení lehkými vzácnými zeminami s výraznou po-
zitivní Eu anomálií a je podobná křivce gaber z okolí
Deštné (obr. 2), avšak s hodnotami 7–10× sníženými.
Primární hornina představuje zřejmě z významné části
produkt akumulace plagioklasu.
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Popisovanou horninu lze na základě petrografie a celko-
vého chemického složení považovat za výsledek infil-
trační metasomatické přeměny původní slabě deformo-
vané magmatické bazické horniny. Podle texturních
znaků a geochemické charakteristiky méně mobilních
prvků se jednalo patrně o gabro primárně bohaté bazic-
kým plagioklasem, které vzniklo jako výsledek frakční
krystalizace bazického magmatu a krystalové akumula-
ce. Intruzivní stáří horniny je nejisté. Avšak vzhledem
ke spodněkambrickému stáří okolních amfibolitů leto-
vického krystalinika (Soejono et al. 2010) a k přítomnos-
ti známek deformace samotné horniny, lze uvažovat také
o jejím spodněpaleozoickém stáří. Následná přeměna
vedoucí ke vzniku zoisitu má v popisované hornině
značně penetrativní charakter, ale v plošném rozsahu
jde spíše o lokalizovanou zónu vázanou na blízká tělesa
ultrabazických hornin. Vlivem metasomatózy došlo
k nahrazení primárních magmatických plagioklasů zoi-
sitem s částečným zachováním tvarů původních mag-
matických zrn. Metasomatická přeměna byla důsledkem
zvýšené hydrotermální aktivity, která nejspíše také
souvisela se serpentinizací okolních ultrabazických hor-
nin. Procesy serpentinizace ultrabazik pravděpodobně
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vzorek UL40T

minerál amp-střed amp-kraj chl px zo

(hmot. %)

SiO2 50,86 43,95 28,17 54,09 39,78

TiO2 0,18 0,09 0,02 0,00 0,00

Cr2O3 0,64 0,10 0,12 0,09 0,00

Al2O3 6,13 14,67 22,50 0,70 33,02

FeO 6,38 8,30 9,77 3,63 0,59

MnO 0,10 0,25 0,13 0,23 0,02

MgO 18,26 14,64 25,14 15,78 0,00

CaO 13,32 12,76 0,07 25,16 25,25

Na2O 1,02 2,79 0,05 0,41 0,06

K2O 0,06 0,32 0,00 0,02 0,00

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00

Total 96,97 97,90 85,96 100,11 98,70

Si 7,24 6,32 5,54 1,98 3,00

Ti 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

Cr 0,07 0,01 0,02 0,00 0,00

Al 1,03 2,49 5,22 0,03 2,94

Fe3+ 0,04 0,08 – 0,04 0,04

Fe2+ 0,72 0,92 1,61 0,07 –

Mn 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00

Mg 3,87 3,14 7,38 0,86 0,00

Ca 2,03 1,96 0,00 0,98 2,04

Na 0,28 0,78 0,00 0,03 0,00

K 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Sum 17,32 17,80 19,80 4,00 8,02

XMg 0,84 0,77 0,82 0,93 –

Fe3/(Fe3+Alvi) 0,13 0,09 – – 0,00
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vzorek UL40T

SiO2 37,78 Cs < 0,1 La 0,8

TiO2 0,04 Ga 12,2 Ce 0,6

Al2O3 27,62 Hf < 0,1 Pr 0,11

Fe2O3 4,66 Nb 0,2 Nd < 0,3

Cr2O3 0,088 Ni 98 Sm 0,15

MnO 0,09 Rb 1,1 Eu 0,28

MgO 6,95 Sc 9 Gd 0,16

CaO 18,45 Sn < 1 Tb 0,03

Na2O 0,44 Sr 414,2 Dy 0,18

K2O 0,06 Ta < 0,1 Ho 0,04

P2O5 0,009 Th < 0,2 Er 0,1

LOI 3,7 U < 0,1 Tm 0,02

Sum 99,87 V 44 Yb 0,1

Ba 23 W < 0,5 Lu 0,02

Be < 1 Y 1

Co 29,5 Zr 0,4
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probíhaly průběžně v několika etapách jejich vývoje.
Časové zařazení serpentinizace a metasomatózy je ne-
známé. Spojení obou procesů s oceánským prostředím
vzniku primární magmatické horniny nebo s procesem
vmístění plášťových hornin do podmínek kontinentální
kůry je problematické. Rozsáhlé epidotizace jsou popi-
sované např. při cirkulaci fluid, derivovaných z mořské
vody podél zlomů v rámci ofiolitových komplexů, ze
suprasubdukčních zón (Richardson et al. 1987) nebo
z prostředí současných oceánských hřbetů (Banerjee
et al. 2000). Podobné metasomatické přeměny převážně
mafických hornin v tělesech ultrabazik jsou popisovány
jako procesy rodingitizace (Bell et al. 1911). V Čes-
kém masivu byly metamorfované rodingity studová-
ny v poslední době Klápovou (1997) v rámci těles ultra-
bazických hornin staroměstského pásma na rozhraní
lugika a silesika. Staroměstské pásmo je jednotkou s po-
dobnou horninovou asociací, geotektonickou pozicí
a stářím vzniku jako je letovické krystalinikum. Řada in-
formací o výskytu rodingitů pochází rovněž z Polska

z oblasti sudetského ofiolitu (souhrn podávají Dubinska
et al. 2004).
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Zoisitem bohatá hornina od Újezdu u Kunštátu je ojedině-
lým výskytem podobné horniny v Českém masivu. Spolu
s přítomností metarodingitů ve staroměstském pásmu na-
značuje možnost rozsáhlejší prevariské hydrotermální ak-
tivity vázané na plášťové horniny podél západního okraje
moravskoslezské jednotky.

Poděkování. Tento výzkum byl financován z interních projektů
České geologické služby č. 321150 a 390008. Za přínosné konzul-
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