
V klasifikaci vulkanických hornin, používané tradičně v čes-
kých zemích, je analcim považován za primární magmatický 
minerál, jehož přítomnost se odráží v základním názvosloví 
hornin. V geologických mapách tak máme spousty analci-
mitů, olivinických analcimitů, analcimických tefritů a dal-
ších podobných hornin (místo odkazu na jednotlivé mapové 
listy stačí pohled do sešité geologické mapy 1 : 50 000, 
dostupné na mapy.geology.cz/geocr50/). Tato koncepce 
vycházela z předpokladu, že analcim patří mezi foidy, a je  

tedy sice pozdním, přesto však magmatickým minerálem. 
Otázka existence nebo neexistence primárního analcimu 
v magmatických/vulkanických horninách byla v minu-
losti předmětem dlouhodobé diskuse  (např. Karlsson –  
Clayton 1991, 1993; Pearce 1993). V posledních desetiletích 
se v souladu s moderními argumenty specialisté přiklánějí 
k výlučně sekundárnímu vzniku analcimu (např. Roux – 
Hamilton 1976, Giannetti – Masi 1989, Wilkinson – Hensel 
1994) a jeho příslušnosti k zeolitům (např. Deer et al.  2013).  
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Summary: Magmatic origin of analcime has been discussed for 
decades (e. g., Karlsson and Clayton 1991, 1993; Pearce 1993). 
Despite the fact that analcime has been re-classified as zeolite and 
its secondary (post-magmatic) origin is globally accepted (e. g., Roux 
and Hamilton 1976, Giannetti and Masi 1989, Wilkinson and Hensel 
1994), it is still commonly used in classification of alkaline rocks in 
the Czech Republic. In these rocks, analcime can be mostly found 
in the pseudomorphs after leucite (Fig. 1a; see Rapprich 2003), or as 
a homogeneous anhedral filling in the groundmass (Fig. 1b). In the 
second case, the boundaries of individual analcime crystals cannot 
be identified due to the isotropic optical properties of analcime. 
Therefore, origin and growth of analcime is difficult to reconstruct. 

For this contribution, we have studied samples of Mesozoic 
and Cenozoic alkaline rocks from three localities across the Czech 
Republic, where partly analcimized glass in the groundmass was 
preserved, with an aim to better understand the origin of analcime 
in alkaline rocks. Mesozoic augitite from the southwestern slope 
of the Petřkovice Mt. near Nový Jičín (sample TG05) displays small 
isometric colourless, optically isotropic domains (analcime) enclosed 

in originally glassy groundmass (Fig. 1c–f ). This texture suggests the 
analcime is replacing original glass in the groundmass, enclosing 
also microcrysts of the stable minerals in groundmass. Very similar 
texture was observed also in Oligocene augitite from Mětikalov 
in Doupovské hory Mts. (sample DR338, Fig. 2). In this rock, the 
analcime domains either mantle larger phenocrysts, or are distributed 
within the groundmass. The growth of the analcime domains on 
the edges of larger phenocrysts resembles growth of spherulites, 
which represent products of silica-rich glass recrystallization (e. g., 
Breitkreuz 2013). To further investigate this possibility, additional 
samples were collected from Kamenický vrch near Zákupy (Fig. 3). 
In individual samples, number and size of analcime domains vary, 
which suggests, that these domains represent various stages of 
a continuous growth. The X-ray elemental mapping of Al and Na  
(Fig. 4) then shows, that the analcime domains are represented by 
single grains of cubic analcime.

As a result, we may conclude that analcime in groundmass of 
Mesozoic and Cenozoic alkaline rocks originates from devitrification 
of original glass. These rocks hence should not be classified as 
“analcimites” or “analcimic …” but rather as “analcimized …” according 
to Le Maitre et al. (2005).

K původu analcimu v mezozoických a kenozoických 
vulkanitech České republiky a jeho úloze 
v názvosloví hornin

About the origin of analcime in meso- and cenozoic volcanic rocks of the Czech Republic
and its role in rock classification

(03-31 Mimoň, 11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 25-12 Hranice)



V  takovém případě  se  však nejedná o minerál  pozdně 
magmatický, ale postmagmatický a jeho přítomnost by se 
měla v tvorbě názvu horniny projevit jiným způsobem (Le 
Maitre et al. 2005). Tento příspěvek se proto snaží objas-
nit skutečný původ analcimu ve vulkanických horninách 
Českého masivu a moravsko-slezské části Vnějších Západ-
ních Karpat, proces jeho vzniku a tím i způsob, jak analcim 
v budoucnu zohlednit při tvorbě názvu hornin.

Pozice a vzhled analcimu ve vulkanických 
horninách obecně

Analcim se v kenozoických vulkanických horninách vysky-
tuje ve dvou základních formách: 
– jako pseudomorfózy po leucitu (obr. 1a), vzácněji po ne-
felinu, případně živcích, 

– jako anhedrální výplň prostoru mezi mikrokrystalickou 
základní hmotou (obr. 1b).

Problematika analcimových pseudomorfóz po leucitu již 
byla v minulosti řešena (např. Rapprich 2002) a byly také 
navrženy vhodné názvy hornin jako „analcimizovaný leu-
citit“ apod. Analcim v těchto případech plně přebírá krysta-
lový tvar leucitu, včetně charakteristické korony drobných 
inkluzí klinopyroxenu a magnetitu (obr. 1a), a v původních 
tvarech leucitu je i omezen vůči svému okolí. Přeměna leu-
citu na analcim je v těchto případech doprovázena hydratací 
(nižší suma při mikrosondových analýzách) a ztrátou dras-
líku, který je nahrazován sodíkem z okolního skla. Deficit 
draslíku se pak projevuje i v celohorninových analýzách 
negativní draslíkovou anomálií v diagramech normalizova-
ných na plášť nebo OIB (diskuse např. Holub et al. 2010). 

Naproti tomu přítomnost anhedrálního analcimu pro-
stupujícího  homogenně  celou  horninou  nebyla  dosud 
uspokojivě vysvětlena a analcim je v takových případech 
brán jako foid v základní hmotě určující název horniny. 
Optická izotropie analcimu totiž způsobuje, že při pozo-
rování ve zkřížených polarizátorech je trvale zhaslý a není 
možné identifikovat jednotlivá krystalová individua. Masa 
analcimu mezi drobnými krystaly klinopyroxenu a mag-
netitu v  základní hmotě  tak  splývá v  celistvou hmotu. 
Teprve v poslední době se podařilo nalézt několik vzorků 
vulkanitů, ve kterých v základní hmotě převažuje sklo ob-
sahující drobné čiré a opticky izotropní útvary. Tyto drobné 
izometrické útvary jsou na rozdíl od okolního hnědavého 
skla v polarizovaném světle téměř čiré a svými optickými 
vlastnostmi a složením odpovídají analcimu. Náš výzkum 
se tedy zaměřil na tyto vzorky (z Kamenického vrchu u Zá-
kup, Mětikalova v Doupovských horách a Petřkovické hory 
u Nového Jičína) s cílem objasnit původ analcimu ve vul-
kanických horninách našeho území.

Metodika

Ze studovaných vzorků horniny byly připraveny kryté pet-
rografické výbrusy (tloušťka 30 μm) a leštěné nábrusy v la-
boratořích České geologické služby (ČGS). Petrografické 

výbrusy byly studovány v polarizovaném světle v mikro-
skopu Nikon Eclipse E200. Chemické složení vybraných 
minerálních fází a distribuce jednotlivých prvků v rámci 
vzorků byly studovány v laboratoři ČGS na FEG elektrono-
vém mikroskopu Tescan Mira3 GMU, vybaveném dvojicí 
energiově disperzních spektrometrů Oxford Instruments 
Ultim Max 100. Analýzy byly provedeny za následujících 
podmínek: urychlovací napětí 15 kV, proud svazku cca  
3 nA, pracovní vzdálenost 15 mm. V případě analcimu byl 
svazek defokusován, aby byl minimalizován vliv úniku 
alkálií a degradace vzorku v důsledku působení elektrono-
vého svazku. Pro standardizaci byla použita sada standardů 
SPI mineral block [křemen (Si Kα), jadeit (Al Kα, Na Kα), 
olivín (Mg Kα), diopsid (Ca Kα), ortoklas (K Kα), alman-
din (Fe Kα)]. Elektronový svazek byl kalibrován na ko-
baltovém standardu. Analýzy byly zpracovány pomocí 
softwaru AZtec 5.1 (Oxford Instruments).

Výsledky

Ve  vybraných  horninových  vzorcích  byly  pozorovány 
drobné analcimové útvary, které svým charakterem neod-
povídaly pseudomorfózám po leucitu (obr. 1a), zároveň 
byly stále izolované a nevytvářely souvislou anhedrální 
hmotu. Příklady takových hornin byly zaznamenány mezi 
kenozoickými vulkanity (Mětikalov v Doupovských horách 
a Kamenický vrch u Zákup), ale také v rámci mezozoické 
těšínitové asociace na severní Moravě a ve Slezsku. 

Horniny těšínitové asociace jsou ve velké míře postižené 
analcimizací, což se projevuje i v definici těšínitu s. s. jakožto 
analcimického gabra (Streckeisen 1976, Le Maitre et al.  
2005), případně analcimického diabasu (Hughes 1982). 
Na rozdíl od jiných hornin těšínitové asociace, které mají 
obvykle velmi intenzivně zeolitizovanou základní hmotu, 
vzorek TG05  z  jihozápadního  svahu Petřkovické hory 
(GPS N 49,54262° E 17,95967°) se vyznačuje poměrně  
zachovalou základní hmotou, která obklopuje vyrostlice 
kaersutitového  amfibolu,  alterovaného  klinopyroxenu, 
částečně hematitizovaného magnetitu a tence jehlicovi-
tého apatitu (obr. 1c, d). Přestože základní hmota vykazuje 
známky částečné rekrystalizace, jsou zde patrné drobné 
útvary, které jsou v polarizovaném světle čiré, ve zkříže-
ných nikolech pak  trvale zhaslé (až na drobné  inkluze,  
obr. 1e, f). Takové optické vlastnosti odpovídají analcimu.

Ještě názornější textura byla pozorována při mikrosko-
pickém studiu vzorku augititu (sklovitého tefritu) z Mě-
tikalova  v Doupovských  horách  (vzorek DR338, GPS  
N 50,21292° E 13,19183°). V této hornině jsou patrné skoro 
čiré, téměř oválné útvary o průměru přibližně 0,15 mm, 
které se zde tvoří na úkor okolního hnědavého izotropního 
skla (obr. 2a, c). Opticky izotropní charakter (obr. 2b, d) 
nasvědčuje, že tyto čiré domény jsou opět tvořeny analci-
mem. Distribuce mikrokrystalů, především klinopyroxenu 
a magnetitu, v základní hmotě však přítomností těchto anal-
cimových domén není nijak narušena a drobné krystalky 
jsou mnohdy orientovány i napříč rozhraním mezi hně-
davým sklem a analcimovou doménou. V případě vzorku 
z Mětikalova se pak analcimové domény vyskytují ve dvou 
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Obr. 1. Různé typy výskytu analcimu ve vulkanických horninách: a – v pseudomorfózách po leucitu, vzorek DR302E z Bošova v Doupovských 
horách (vlevo dole plošně polarizované světlo – PPL, vpravo nahoře zkřížené nikoly – XPL); b – souvislá anhedrální výplň základní hmoty, 
vzorek DR302B z Bošova v Doupovských horách (vlevo dole PPL, vpravo nahoře XPL); c–f – drobné analcimové domény v porfyrickém augititu 
s částečně devitrifikovanou, původně sklovitou základní hmotou, vzorek TG05 ze svahu Petřkovické hory u Nového Jičína (c, e – PPL, d, f – XPL). 
a-lc – analcimizovaný leucit, Amp – amfibol, Anl – analcim, Cpx – klinopyroxen, Ol – olivín.
Fig. 1. Various occurrences of analcime in volcanic rocks: a – in pseudomorphs after leucite, sample DR302E from Bošov in Doupovské hory 
Mts. (plane polarized light – PPL – to left bottom, crossed nichols – XPL – to right top); b – continuous anhedral groundmass filling, sample 
DR302B from Bošov in Doupovské hory Mts. (PPL to left bottom, XPL to right top); c–f – tiny analcime domains in porphyritic augitite  
with partly devitrified, originally vitric groundmass, sample TG05 from the slope of the Petřkovice Mt. near Nový Jičín (c, e – PPL, d, f – XPL). 
a-lc – analcimized leucite, Amp – amphibole, Anl – analcime, Cpx – clinopyroxene, Ol – olivine.
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odlišných pozicích. Jednak vytvářejí výkvěty lemující větší 
vyrostlice klinopyroxenu (Anl1 v obr. 2), přičemž hrany 
vyrostlice klinopyroxenu často tvoří krystalizační jádra 
těchto sférických útvarů. Jiné analcimové domény (Anl2 
v obr. 2) se pak vyskytují v základní hmotě mezi většími 
vyrostlicemi a jejich krystalizační jádro tak mohl tvořit 
mikrokrystal v základní hmotě nebo větší vyrostlice, která 
však nebyla zachycena v rovině řezu výbrusu. 

Vůbec nejzásadnější náhled na vznik těchto analcimo-
vých útvarů pak přinesla série vzorků z několika částečně 
devitrifikovaných limburgitových žil uvnitř diatremy od-
kryté opuštěným lomem na Kamenickém vrchu u Zákup 
(obr. 3, GPS N 50,68871° E 14,67009°). Základní hmota 
vyplňující prostor mezi vyrostlicemi olivínu a klinopyro-
xenu je tvořena drobnými jehlicemi klinopyroxenu a drob-
nými  zrny magnetitu,  které  jsou obklopeny hnědavým 
izotropním sklem. Základní hmota má však „skvrnitý cha-
rakter“ a obsahuje četné izometrické domény o rozměru 
0,1–0,2 mm, kde je hnědavé sklo nahrazeno čirým analci-

mem. Analcim pak sklo nahrazuje, včetně obrůstání drob-
ných krystalů klinopyroxenu a magnetitu v základní hmotě. 
Mezi jednotlivými vzorky z Kamenického vrchu u Zákup 
pak bylo možné pozorovat různou četnost analcimových 
domén v základní hmotě. Postupně je možné pozorovat 
při narůstající četnosti jejich propojování (obr. 3e, f), až 
patrně zcela nahradí sklo v celém objemu horniny. Růs-
tem okolo drobných krystalů, z hrany větší vyrostlice, ale 
často rozptýlené v základní hmotě, se analcimové domény 
nápadně podobají sférolitům, které vznikají při rekrystali-
zaci ryolitového skla (např. Watkins et al. 2009, Breitkreuz 
2013). Z tohoto důvodu jsme se snažili lépe porozumět 
i distribuci a geometrii analcimových krystalů uvnitř pozo- 
rovaných domén. Vzhledem k  tomu, že analcim velmi 
špatně difraktuje a degraduje pod elektronovým svazkem, 
není možné získat kvalitní difrakční záznam pro správnou 
indexaci. Z tohoto důvodu, a také kvůli prorůstání anal-
cimu s dalšími minerálními fázemi základní hmoty, se ne-
podařilo aplikovat metodu EBSD. Významný přínos však 

Obr. 2. Analcimové domény nahrazující původní hnědavé opticky izotropní sklo v augititu (sklovitý tefrit) z Mětikalova v Doupovských 
horách (vzorek DR338). Patrné jsou jednak analcimové domény s krystalizačním jádrem v rohu větší klinopyroxenové vyrostlice (Anl1), jednak  
útvary rostoucí uvnitř základní hmoty (Anl2); a–b – širší záběr; c–d – detail; a, c – PPL; b, d – XPL. Anl – analcim, Cpx – klinopyroxen,  
Mag – magnetit.
Fig. 2. Analcime domains replacing original brown optically isotropic glass in augitite (glassy tephrite) from Mětikalov in Doupovské 
hory Mts. (sample DR338). Note the analcime domains with crystallization core on the corner of the larger phenocrysts (Anl1), and also 
domains growing within the groundmass (Anl2); a, b – wider view; b, d – close up; a, c – PPL; b, d – XPL. Anl – analcime, Cpx – clinopyroxene,  
Mag – magnetite. 
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Obr. 3. Různé stupně tvorby a růstu analcimových domén ve vzorcích limburgitu (sklovitý bazanit) z Kamenického vrchu u Zákup:  
a–d – vzorek BCL03A (a, b – širší záběr; c, d – detail; a, c – PPL; b, d – XPL); e – vzorek ZK12 s vyšší intenzitou analcimizace; f – vzorek ZKESL1 
s ještě vyšším počtem analcimových domén. Anl – analcim; Cpx – klinopyroxen; Ol – olivín.
Fig. 3. Variable degrees of formation and growth of analcime domains in limburgite (glassy basanite) from Kamenický vrch near Zákupy: 
a–d – sample BCL03A (a, b – wider view; c, d – close up; a, c – PPL; b, d – XPL); e – sample ZK12 with higher intensity of analcimization;  
f – sample ZKESL1 with even higher volume of analcimized domains. Anl – analcime; Cpx – clinopyroxene; Ol – olivine. 

přineslo pořízení distribučních map pro některé prvky. Re-
krystalizaci skla na analcim je možné vysledovat zejména 
v redistribuci Si, Al a Na (obr. 4, tab. 1), se kterou také 
souvisí hydratace, projevující se nižšími sumami analýz. 
Přestože při optickém pozorování, zejména vlivem pro-

svítání analcimu a částečného prosvítání skla, není možné 
přesně určit tvary analcimových domén a ty působí spíše 
sféricky, při analýze prvkové distribuce je zřejmé, že anal-
cim má postupně tendenci k tvorbě krychlových útvarů 
(obr. 4c, d). 



Závěry

Ze vzorků, které nebyly plně analcimizované a byly ode-
brány z alkalických hornin mezozoického a kenozoického 
stáří z různých oblastí Českého masivu a Západních Kar-
pat, je zřejmé, že k růstu analcimu zpravidla dochází pro-
cesem rekrystalizace původního skla. Analcim v těchto 
formách má  tendenci  nabývat  kubické  formy, přičemž 
ke kompletnímu prostoupení základní hmoty analcimem 
dochází  postupným  růstem  a  spojováním  jednotlivých  
krystalů kubického analcimu, který postupně uzavírá sta-
bilní fáze základní hmoty (zejména klinopyroxen a mag-
netit).

Při klasifikaci hornin s analcimem je proto důležité dů-
sledně respektovat skutečnost, že se nejedná o primární, 
ale o druhotnou minerální fázi. Horniny s analcimem by 
proto neměly být označovány jako „analcimity“ případně 
„analcimické …“,  ale vždy  jako „analcimizované …“. 
Tato skutečnost by ovšem měla být důsledně respektována 
i u dalších vulkanitů obsahujících zeolity. Typická je napří-
klad situace klasické lokality Mariánská skála v Ústí nad 
Labem, kde natrolit v trachytové lakolitové intruzi vznikl 
hydrotermální alterací primárních foidů nebo skla.

Zároveň je třeba používat u analcimizovaných hornin 
klasifikační diagramy založené na celkovém chemismu 
hornin a obsazích vybraných prvků jen s opatrností. Jak 
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Obr. 4. Mapy distribuce prvků ve vzorku BCL03A: a, b – větší rozsah; c, d – detail; a, c – Al; b, d – Na. Anl – analcim, Cpx – klinopyroxen, Ol – olivín.
Fig. 4. X-ray element distribution maps of the sample BCL03A: a, b – wider view; c, d – close up; a, c – Al; b, d – Na. Anl – analcime,  
Cpx – clinopyroxene, Ol – olivine.



prokázali např. Prelević et al. (2004), dochází při anal-
cimizaci ke změnám poměru K2O/Na2O, což je spojeno 
s ochuzením o Rb a výrazným obohacením o Cs, díky zvý-
šenému obsahu vody v analcimu oproti leucitu dochází také 
ke zvýšení ztráty žíháním a k alteraci primárního poměru 
stabilních izotopů kyslíku.

Problematika přítomnosti analcimu a dalších zeolitů 
v případě hornin těšínitové asociace je složitější problém, 
který  bude  vyžadovat  samostatnou  detailnější  studii. 
V tomto textu se o ní zmiňujeme proto, že vzorek z Petř-
kovické hory dobře demonstruje popisovanou analcimi-
zaci základní hmoty vulkanitu, a také aby se ukázalo, že se 
jedná o běžnější jev, neomezující se jen na terciérní a kvar-
térní vulkanické oblasti.

Poděkování. Příspěvek je součástí výzkumu zeolitizace alkalic-
kých hornin v rámci projektu 21-30043S finančně podporova-
ného GA ČR. Autoři také oceňují přínosné podněty a komentáře 
od recenzentů Radka Škody a Luboše Vrtišky i editora Martina  
Racka.
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Tabulka 1. Analýzy analcimu a okolního skla na pěti místech ve vzorku BCL03A 
Table 1. Analyses of analcime and surrounding glass in five spots within the sample BCL03A

Anl1 glass1 Anl2 glass2 Anl3 glass3 Anl4 glass4 Anl5 glass5

SiO2 39.83 51.64 40.06 50.34 39.86 50.37 39.72 51.74 39.85 51.42

TiO2 0.00 1.16 0.00 1.68 0.00

Al2O3 31.74 24.75 31.81 22.77 31.99 24.31 33.20 24.17 32.27 25.14

FeO 4.74 6.22 5.79 4.28 5.36

MgO 0.37 0.00 0.69 0.81 0.00 1.19 0.00 0.00 0.37 0.00

CaO 4.14 2.20 3.50 2.74 3.15 2.64 3.34 1.52 3.20 1.89

Na2O 13.28 8.39 13.09 5.51 13.19 7.22 13.60 9.10 13.26 6.72

K2O 3.32 6.16 3.39 9.20 3.52 5.96 2.67 5.32 3.21 7.57

Total 92.69 97.87 92.53 98.75 91.71 97.48 92.54 97.82 92.16 98.11


