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Anotace: 

Ranský masiv představuje diskordantní post - tektonické magmatické těleso o rozloze 

přibližně 12 km2. Toto těleso je budováno bazickými a ultrabazickými horninami, které jsou 

v určitých oblastech zrudněny. Úvodní část práce je věnována morfologickým poměrům a 

geologické charakteristice oblasti včetně ložiskové charakteristiky masivu. Hlavní část práce 

představuje petrografická charakteristika zpracovaná na hlavní typy hornin zastoupených 

v tomto masivu. Tato část obsahuje vlastní petrografický výzkum na odebraných vzorcích a 

korelaci výsledků s již publikovanými studiemi. Závěr práce je věnovaný zhodnocení 

vlastních výsledků a jejich interpretaci. 
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Abstrakt: 

Massif of Ransko presents discordant post – tectonic and magmatic body with approximatelly 

12 km2 area. Body of massif is constructed basic and ultrabasic rocks which are in some 

specific areas mineralized. The introduction part of thesis is devoted to circumstances the 

morphological characteristics of the area and geological characteristics including short 

characteristic of deposits in massif. The main part of thesis is presented by petrographical 

characteristic focused on main type of rocks represented in this massif. This section contain 

own petrographical studies on colected samples and correladed the results with allready 

publisher studies. The conclusion is devoted to evaluation of own results and their 

interpretation.  
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1 Úvod 

   Ranský masiv představuje na svém poměrně malém území velmi rozmanitou petrografickou 

jednotku. Tato jednotka je budována různými druhy bazických a ultrabazických hornin. Cílem 

této práce je v příslušném rozsahu petrograficky popsat a charakterizovat typy bazických a 

ultrabazických hornin. Ovšem velká petrografická rozmanitost, kdy jednotlivé typy hornin na 

sebe často plynule navazují, vytváří mnoho přechodových typů a neumožňuje v rámci 

bakalářské práce komplexně petrograficky zmapovat území masivu.  

   Náplní samostatného výzkumu byla makroskopická a mikroskopická charakteristika 

horninových vzorků odebraných na zkoumané lokalitě a jejich následné vyhodnocení 

laboratorními metodami. Práce by měla posloužit jako stručné zhodnocení petrografického 

stavu masivu, popřípadě aktualizovat stávající studie z minulého století.  
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2 Přehled dosavadních prací 

   Problematikou masivu Staré Ransko se zabývalo mnoho autorů, tím pádem vzniklo 

nespočet prací na toto téma. V přehledu prací uvádím hlavně práce, které úzce souvisejí 

s mojí prací. Geologicko - petrografickou situaci masivu řeší Mísař (1974), Weiss (1962), 

Duda (1966). Otázkou zrudnění se zabývají Watkinson (1978), Holub (1970, 1992), Pašava 

(2003), Němec (1978). Tektonické situace se dotýkají práce Mísaře (1974), Weisse (1962), 

stáří masivu řeší Marek (1970). Mimo tyto uváděné publikace zasahují první zmínky o 

Ranském masivu již do 19. století, kdy publikuje nejstarší geologické doklady Andrian (1862, 

1863). Krejčí a Helmhacker (1881) informoval o obecné poloze masívu. První petrografickou 

charakteristiku masivu řeší Hinterlechner, John (1909).  
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3 Morfologické poměry 

Ranský masiv je lesním komplexem, který se prostírá na ploše 695,4 ha v nadmořské výšce 

540 – 673 m asi 2 km jižně od Ždírce nad Doubravou a 20 km severně od Žďáru nad 

Sázavou. Leží v katastrálních územích Havlíčkova Borová a Staré Ransko. V roce 1997 zde 

byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Ransko.  

   Zájmová oblast se nachází na jižním okraji Henzličky, přecházející ve sníženinu Dářské 

brázdy a výběžek Přibyslavské pahorkatiny. Od kryoplanačně tvarovaných mrazových srubů 

ranského Babylonu spadají táhlé svahy převážně jižní orientace do údolí Doubravy. Na 

svazích jsou místy vytvořeny drobné skalní výchozy a rozvlečené balvanité pokryvy, 

přecházející do plochých terénních sníženin podmáčených četnými vrstevními a suťovými 

prameny odtékajícími do levostranných přítoků řeky Doubravy. Ranský masiv je budován 

bazickými hlubinnými vyvřelinami, především olivinickými a amfibolicko - pyroxenickými 

gabry, místy se značným sulfidickým zrudněním. Překryty jsou eluviálními jílovohlinitými až 

jílovitými zvětralinami dosahujícími místy mocnosti až několika metrů. (Patzlet 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Geografická situace ranského masivu (www.mapy.cz) 
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4 Geologie ranského masivu 

4.1 Regionální geologická situace 

   Ranský masiv představuje diskordantí post - tektonické magmatické těleso o rozloze 

přibližně 12 km2, ležící ve složitém strukturním uzlu na styku několika základních jednotek 

Českého masivu. Severní a  zčásti západní hranici tvoří moldanubikum představující velkou 

geologickou jednotku složenou z metamorfovaných hornin různého stupně, které prošly 

alespoň dvěmi přeměnami při strukturně – deformačních fázích a během svrchního paleozoika 

byly pronikány post – tektonickými intruzemi granitoidů (Mísař et al. 1974). Tato jednotka je 

zastoupena kutnohorsko – svrateckou oblastí, která je definována jako jednotka při severním 

okraji moldanubika, od něhož je oddělena přibyslavskou zónou směru SSV - JJZ (Štlecl, 

Vávra 2002). Kutnohorsko – svaratecká oblast se skládá z nejrůznějších migmatitů 

mesozonálního charakteru, zejména z různých odrůd červených muskovito – biotitických 

ortorul (Mísař et al. 1974). Druhou jednotkou tvořící jižní a východní hranici je bohemikum 

zastoupené železnohorským plutonem a hlinským paleozoikem a proterozoikem. 

Železnohorský pluton tvoří jihovýchodní část Železných hor a je odkryt na ploše asi 600 km2. 

Strukturní i látková stavba je komplikovaná díky několika následným intruzím různých typů 

hornin a poměrně silné diferenciaci plutonu. Jeho postupný vznik se předpokládá během 

kadomského až svrchně variského cyklu (Štlecl, Vávra 2002). Hlinské paleozoikum a 

proterozoikum ve směru SV -JZ reprezentuje regionální strukturní jednotku oddělující 

geograficky a geologicky oblast Železných hor od oblasti kutnohorsko – svrateckého 

krystalinika. Tato zóna je složena z proterozoických metasedimentů a metavulkanitů a 

ordovických a silurských metamorfik a je ve své jižní části překryta svrchní křídovou 

sekvencí. Výskyt křídových sedimentů zřejmě závisí na konstrukčním systému trendů SZ – 

JV (Mísař et al. 1974). Ranský masiv podle většiny autorů můžeme zařadit do středočeské 

oblasti, Vachtl (1962) pak přiřazuje ranskou kru k železnohorskému plutonu (Štlecl, Vávra 

2002). Zjednodušenou regionálně geologickou situaci zachycuje obrázek č. 2 
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Obr. 2 Strukturní mapa ranského masivu a jeho okolí  podle (Mísaře et al. 1974). 

Vysvětlivky: 1 – turonské sedimenty; 2 – cenomanské sedimenty; 3 – ranský masiv; 4 – 

albitické křemenné porfyry; 5 – albitické granity; 6 – diority; 7 – kutnohorské krystalinikum; 

8 – amfibolity; 9 – hlinské paleozoikum a proterozoikum. 
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4.2 Geologická situace ranského masivu 

4.2.1 Vymezení masivu 

   Vymezení ranského masivu je velmi komplikované díky křížení několika velkých 

regionálních geologických celků. Dnešní hranice jsou částečně tektonické, částečně primární. 

Primární kontakty jsou zachovány na mnoha místech, stejně jako kontaktní metamorfované 

xenolity v různých horninách odpovídající magmatickému a intruzívnímu původu masivu. 

Jižní hranice byla vymezena geologickým mapováním na styku gaber a peridotitů s muskovit 

– biotitickými  rulami a migmatity. Štlecl, Vávra (2002) přiřazují tyto horniny k ohebskému 

krystaliniku spadajícímu do kutnohorsko – svratecké oblasti. Pouze v řádech metrů jsou tyto 

krystalické horniny odděleny od samotného moldanubika výraznou mylonitovou zónou 

(Mísař et al. 1974). Na západě je hranice tvořena stykem gaber a peridotitů 

s gabroamfibolitovým komplexem. Tento komplex obsahuje kromě samotných 

gabroamfibolitů i pararuly, migmatity a otortuly, které jsou regionálně metamorfovány 

v amfibolitové fácii. Tyto horniny jsou evidentně mladší a svědčí o rekrystalizaci 

gabroamifibolitů. Na všech horninách tohoto komplexu můžeme pozorovat zřetelnou foliaci  

a další metamorfní prvky, které v ranském masivu chybí. Samotné gabroamfibolity jsou  

považovány za dřívější základní magmatity, jejichž vznik podmiňovala samotná intruze 

ranského masivu. Přítomnost regionálně metamorfovaných hornin začleňuje tento komplex do 

kutnohorsko – svratecké jednotky, přesněji do ohebského krystalinika, které obklopuje masiv 

i ze západní a jižní strany. Relikty metamorfovaných hornin stejného složení nacházíme i 

v železnohorském plutonu (Mísař et al. 1974). 

   Severní hranice ranského masivu je překryta křídovým souvrstvím. Mapovacími vrty byla v 

podloží potvrzena přítomnost biotitických až biotit – muskovitických rul s mírným stupněm 

migmatitizace. Tyto ruly lze nejlépe korelovat s rulami a amfibolity popsanými ze západní a 

jižní hranice, tudíž je můžeme zařadit do ohebského krystalinika. Primární kontakt masivu s 

metamorfovanými horninami na severu je opět nejspíše intruzivního charakteru, kdy v 

okolních horninách byly nalezeny metamorfované apofýzy ultrabazických hornin (Mísař et al. 

1974). Východní hranice masivu není zcela zřetelná, její prostřední část je překryta křídovými 

sedimenty. Na východě se ranský masiv stýká s horninami hlinské zóny. Podle statigrafického 

rozdělení se tato jižní část hlinské zóny skládá z vítanovské skupiny (svrchní proterozoikum). 

Tato skupina je na jihu tektonicky omezena v blízkosti rybníka Doubravník, na severu u 

rybníka Řeka. Obsahuje epizonální metamorfity , jako jsou fylity a křemence a poměrně velké 

množství ryolitů (Mísař et al. 1974). 



 

2011 7 

Obr. 3 Přehledná geologická mapa ranského masivu 
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 Sjednocená legenda GeoČR 50: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neoproterozoikum, kambrium 

 albit-epidotický amfibolit, zelená břidlice s aktinolitem, rohovce s amfibolem (složení albit epidot, s aktinolitem) 

 albit-epidotický rohovec (složení albit epidot) 

 dvojslídný migmatit až ortorula (složení biotit muskovit, muskovit biotit) 

 amfibolit 

 drobně okatá perlová biotitická rula (složení biotit) 

paleozoikum 
          karbon 

 granit (složení biotit a dvojslídný) 

 granit až syenit křemenný (složení amfibol biotit) 

 granit až diorit křemenný (složení amfibol biotit až biotit) 

paleozoikum až proterozoikum 

 amfibolit 

 rula (složení sillimanit biotit) 

 pararula (složení biotit, sillimanit biotit,+- cordierit, muskovit, granát) 

 pararula (složení biotit, sillimanit biotit, +- muskovit) 

 pararula až svorová rula (složení biotit muskovit sillimanit) 

 rula až migmatit 

 rula (složení hornblend biotit) 

 migmatit až ortorula 

 pararula až migmatit 

kenozoikum 
          kvartér 

 holocén 

 nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží) 

 smíšený sediment (deluviofluviální) 

 slatina, rašelina, hnilokal (organická) 

 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré) 

mezozoikum 
          Křída 

 křída svrchní 

 vápnité jílovce až slínovce (marinní) (složení vápnitý) 

 pískovce vápnito-jílovité (marinní) (složení vápnitý, jílovitý) 

 písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) (marinní) 

 jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence (sladkovodní až marinní) 

 pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické (marinní) (složení křemenný, vápnitý, jíl, glaukonit) 

paleozoikum až proterozoikum 

 amfibolicko-pyroxenické gabro (složení hornblend pyroxen) 

 olivinické gabro (složení olivin) 

 troktolit (složení olivín) 

 anortozit 

 peridotit,dunit 

 porfyr 

 metadiabas, gabroamfibolit, metagabro (složení amfibolit) 

 rohovec (složení pyroxen,hornblend) 
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4.2.2 Stavba masivu 

   Strukturní stavba ranského masivu představuje výsledek složitého vývoje, který proběhl v 

několika fázích. Tento vývoj masivu vykazuje chaotické uspořádání bazických a 

ultrabazických těles. Jejich rozložení v masivu bylo pravděpodobně ovlivněno strukturními 

systémy ve směru SZ – JV, SV – JZ a S - J. Horniny základních sérií peridotity – troktolity – 

olivínová gabra jsou seskupeny v masivu na jednotlivá tělesa, která sledují právě tyto směrové 

trendy. Hranice mezi těmito tělesy jsou obvykle ostré, méně často mají přechodný charakter. 

Přechodné hranice existují zejména mezi sousedními typy hornin: peridotit a troktolit, 

troktolit a olivinické gabro, olivinické gabro a anortozitové gabro. Ostré hranice bývají 

především u gaber olivinických a pyroxenových s gabry s.s. (Mísař et al. 1974). 

   Z petrograficko – geologického hlediska můžeme tělesa ranského masivu rozdělit do dvou 

velkých skupin: 

• tělesa s vysokým obsahem olivínu + ultrabazické horniny (peridotit + troktolit + 

olivinické gabro + anortozit) 

• tělesa gabroidů (pyroxenické gabro + olivinicko – pyroxenové gabro + gabrodiorit) 

 

 Jejich vzájemné poměry jsou v oblasti masivu zhruba 1:1. V závislosti na tíhových datech 

můžeme předpokládat, že podobné poměry existují i v hlubších částech masivu. Při celkovém 

pohledu na ranský masiv můžeme vyčlenit 8 základních částí : 

1. severní ultrabazické těleso 

2. severní těleso gaber 

3. centrální ultrabazické těleso 

4. jižní těleso gaber 

5. jižní ultrabazické tělesa 

6. tělesa kontaminovaných gaber 

7. tělesa křemenných dioritů 

8. žíly žulových porfyrů 
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1.  Severní ultrabazické těleso ležící na severní hranici masivu, je odděleno od okolních 

metamorfovaných hornin úzkými zónami pyroxenových gaber. Jeho západní a východní 

okraje tvoří peridotity, centrální část tvoří horniny s vyšším obsahem plagioklasu, a to 

zejména troktolity nebo peridotity bohatší plagioklasem (Mísař et al. 1974). 

   2.  Severní těleso gaber představuje na SV a SZ kompletní rozpětí ranského masivu. Na 

jihu se v celé šíři masivu stýká s centrálním ultrabazickým tělesem. Je složeno z gaber s.s., 

pyroxenových gaber, amfibolicko – pyroxenových gaber a ojediněle z gaber olivinických a 

gabrodioritů vyskytujících se při severním okraji masivu (Mísař et al. 1974). 

   3.   Centrální ultrabazické těleso představuje nejrozsáhlejší jednotku masivu orientovanou 

ve směru Z – V. Na západě a jihozápadě se přímo stýká s gabroamfibolitovým komplexem, 

který tvoří západní hranici a nebo je oddělen od tohoto komplexu úzkými zónami 

kontaminovaných gaber. Na východním okraji je v tektonickém kontaktu s horninami 

vítanovské skupiny. Severní okraj tvoří kontakt s pyroxenovými gabry severního tělesa gaber. 

Toto ultrabazické těleso je tvořeno dunity + peridotity + plagioklasem bohatými peridotity + 

troktolity + olivinickými gabry. Největší část tohoto tělesa se skládá z peridotitů bohatého 

plagioklasem, dále z peridotitů a troktolitů přibližně ve stejném poměru (Mísař et al. 1974). 

   4. Jižní těleso gaber lalokovitě vstupuje do centrálního ultrabazického tělesa. Toto těleso 

obsahuje mnoho menších ultrabazických těles. Na jihu sousedí se dvěmi většími 

ultrabazickými tělesy, které formují místní hranici masivu. S výjimkou těchto dvou těles tvoří 

tento komplex celou jižní hranici masivu. V jihozápadní části je tento komplex oddělen od 

metamorfitů  ohebského krystalinika úzkou zónou kontaminovaných gaber. Na východě se 

toto těleso stýká s horninami vítanovské skupiny.  V západní části se vyskytují především 

gabra pyroxenická, je zde také hojná přítomnost xenolitů. V centrální části je geologický 

obraz velmi chaotický. Pyroxenová gabra se zde střídají s gabry olivinickými, troktolity a 

peridotity. Tato oblast tvoří podstatnou část Ni – Cu mineralizace v SV – JZ směru a také 

představuje koncentrace mladší mineralizace Cu – Zn rud. Kontakty gaber s ultrabazickými 

tělesy a se zónami Cu – Zn  mineralizace vykazují různé procesy přeměn jako například 

saussuritizace, uralitizace, serpentinizace. Východní část je tvořena amfibolickými gabry a 

hojně zde prostupují žíly žulových porfyrů (Mísař et al. 1974). 

5. Jižní ultrabazická tělesa tvoří několik menších tělísek, které jsou ale v podstatně větší 

velikosti než ekvivalentní ultrabazická tělíska v severní části masivu. Největší ultrabazické 

těleso leží v centrální části jižního okraje, přímo sousedící na jihu s rulami a migmatity 

ohebského krystalinika. Převládající horniny jsou peridotity vyskytující se ve dvou 

podkovách - jako uspořádané zóny, oddělené plagioklasovými peridotity. Troktolity a 
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olivinická gabra jsou soustředěny na severním okraji tělesa. Mezi tímto tělesem a zónou 

žulových porfyrů na východě se vyskytuje mnoho ostrůvků složených z troktolitu a 

olivinického gabra obklopených pyroxenovým gabrem. Na severovýchodním okraji jižních 

ultrabazických těles je vázána většina z poměrně důležité koncentrace Ni-Cu rudy (Mísař et 

al. 1974). 

   6. Tělesa kontaminovaných gaber se vyskytují zejména při okrajích masivu. Nejlépe byly 

ověřeny vrty v jihozápadní a západní části masivu. Geneticky tyto horniny patří do skupiny 

pyroxenových až amfibol – pyroxenových gaber. Obsahují xenolity různých rozměrů a o 

různém stupni metamorfózy (Mísař et al. 1974). 

   7. Tělesa kontaktních rohovců a křemenných dioritů byla v souvislosti s rekognoskací Zn-

Cu rud ověřena vrtnými a důlními díly. Jejich tvar je značně nepravidelný. Tvoří zejména 

apofýzy v ultrabazických horninách. Oba typy hornin jsou geneticky úzce propojeny, ačkoli 

jejich původ není dosud dostatečně znám. Jsou zastoupeny především v centrálním 

ultrabazickém tělese, méně pak v jižním tělese gaber (Mísař et al. 1974). 

   8. Žíly žulových porfyrů se vyskytují na jihovýchodě masivu a sledují SV – JZ směry. Na 

jihu zasahují až po mylonitovou zónu, kde jejich výskyt končí. Chronologicky jsou tyto žíly  

nesporně mladší než všechny horniny ranského masivu (Mísař et al. 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Stavba masivu podle (Mísaře et al. 1974). Vysvětlivky: 1 – křídové sedimenty; 2 – 

hlinská zóna; 3 – kutnohorské krystalinikum; 4 – moldanubikum; 5 – gabroidy; 6 - ultrabazika   
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4.2.3 Geneze masivu  

   Model frakční diferenciace původního magmatu a jeho dopravy přes přívodní kanál je 

založen na teoretickém předpokladu, že základní magma tholeitického typu bylo vytvořené 

v svrchním plášti nebo na horní hranici svrchního pláště a zemské kůry. Během frakční 

diferenciace prošlo magma velmi komplikovaným vývojem (Mísař et al. 1974). 

   V první a druhé fázi magma vystupuje po tektonicky oslabené zóně z oblasti částečného 

tavení (MOHO), dosahuje vyšší úrovně zemské kůry, kde se po určitou dobu pozastavilo v 

přechodném magmatickém krbu. Během jeho stoupání, především v přechodném 

magmatickém krbu, bylo magma ovlivněno asimilačními procesy.  V třetí fázi vývoje masivu 

se procesy likvace odděluje sulfidické magma, z něhož krystalizují minerály Ni rud. Dochází 

ke kumulaci olivínu z vápnitých plagioklasů a z klinopyroxenového likvidu, díky tomu je 

zahájena postupná krystalizace olivínem bohatých hornin. Ve čtvrté fázi se formují 

semikonzolidované bloky ultrabazických hornin ve složení peridotit  + troktolit + olivinické 

gabro + anortozit plovoucí v gabrovém magmatu bohatém na vápník a hliník. Během této 

krystalizace jsou tyto horniny začleněny do sebe, což potvrzuje různý stupeň páskování a 

laminace. V páté fázi probíhá vyzvedávání (reintruze) masivu, krystalizace všech typů gaber a 

následná finální konzolidace masivu. Dále dochází ke kontaktům mezi nově vzniklými 

horninami s  horninami okolními (vznik xenolitů, tepelné přeměny) a ke vzniku 

epigenetických ložisek Ni – Cu rud. V posledních fázích vývoje masivu dochází působením 

zvýšené teploty a tlaku ve velkých hloubkách ke vzniku křemenných dioritů, které se dalším 

zvyšováním teplot dostávají blíže k povrchu. Mladší tělesa žulových porfyrů pronikají přes 

nejrůznější druhy hornin masivu a dále se formují ložiska Zn – Cu rud s vysoko teplotní 

aureolou (Mísař et al. 1974). Formování masivu  ukazuje obrázek č. 5, kde jednotlivé číselné 

fáze odpovídají popsaným fázím v této kapitole. Časové zařazení vzniku masivu není doposud 

zcela zřejmé. Je nepochybné, že masiv je mladší než okolní horniny kutnohorsko – svratecké 

oblasti a hlinského paleozoika a proterozoika. Staří masivu je podle výzkumu směrů přirozené 

remanentní magnetizace odhadnuto do spodního kambria  (Marek 1970). Podle většiny autorů 

je možno zařadit vznik tohoto masivu do doby svrchního proterozoika až spodního 

paleozoika.  
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Obr. 5 Geneze masivu podle (Mísaře et al. 1974). 

 

4.2.4 Tektonika masivu 

   Ranský masiv leží na křížení dvou hlubokých tektonických systémů. Tento fakt se logicky 

promítnul ve tvaru masivu a jeho vnitřní struktuře. Zlomová stavba masivu je podmíněna 

systémy táhnoucími se ve směru SV – JZ. Tyto systémy fungovaly při konsolidaci masivu a 

následně byly obnoveny při sedimentaci křídových uloženin. V tektonické stavbě území 

ranského masivu dominují tři velké bloky odděleny zlomy ve směru JV – SZ, a to bloky 

Železných hor, ranského masivu a hlinecké zóny. Tektonické vymezení masivu Ransko od 

okolních tektonických bloků je náchylné na dřívější systém zlomů směru S – J  až JV – SZ. 

K těmto poruchám patří: na západě systém zlomů při kontaktu s gabroamfibolitovým 

komplexem začleněného do ohebského krystalinika, zlom „Babylon” táhnoucí se samotným 

masivem ve směru S – J a systém zlomů táhnoucí se souhlasně se žílami žulových porfyrů na 

východním okraji masivu. Hlavní liniové stavby masivu, zlomy a výrazné petrografické 

hranice se téměř všechny soustředí na směry S – J (Mísař et al. 1974). 
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4.3 Mineralizace masivu 

Mineralizace v Ranském masivu je známa již z padesátých let minulého století. Během 

minulého století byla tato mineralizace objektem intenzivního geologického průzkumu. Podle 

asociace prvků můžeme zrudnění rozdělit do 3 velkých skupin: 

 

4.3.1 Sekundární Fe zrudnění 

   Toto zrudnění je vázáno na horniny křídové sedimentace, která probíhala na území masivu 

v průběhu cenomanu. Železné rudy jsou relikty pre-cenomanského bauxiticko – lateritického 

zvětrávání hornin ranského masivu, které byly cenomanskou transgresí uloženy v mělkých 

bazénech původního reliéfu. Nemůže být ovšem vyloučeno, že gosany z  blízkého 

sulfidického zrudnění mohly být také jedním ze zdrojů Fe v těchto sedimentech. V těchto 

malých nádržích byly rudy železa a bauxiticky zvětralých hornin překryty vrstvami 

cenomanských pískovců. Nejrozsáhlejší oblast výskytu bauxiticko – hematitové rudy je oblast 

Borová, která se nachází v jižní části masivu. Menší výskyty sekundárních železných rud jsou 

známy z centrální části masivu a ze severní části masivu (Mísař et al. 1974). 

 

4.3.2 Zn – Cu zrudněnení 

   Zn – Cu zrudnění je podle Mísaře et al. (1974) metasomatického původu. Vznik tohoto 

zrudnění je vykládán následovně: během závěrečných stádií intruze ranského masivu 

vystupovaly horké nabohacené roztoky z  přívodního kanálu do míst intruzí kontaktních 

křemenných dioritů, které byly nabohacovány z těchto roztoků Zn – Cu zrudněním. 

Watkinson et al. 1978 považuje vznik Zn – Cu zrudnění jako originální regionálně 

metamorfované vulkanosedimentární sulfidické rudy. Později byla interpretace tohoto  

zrudnění vyložena jako kombinace obou těchto teorií. Původní horké roztoky nabohacené na 

Zn – Cu vystupovaly při intruzi masivu, vytvářely akumulace v křemenných dioritech, které 

pak byly následně kontaktně metamorfovány a částečně asimilovány (Němec, Holub 1980). 

Z mineralogického hlediska tvoří toto zrudnění sfalerit –  pyrhotin – chalkopyrit v doprovodu 

s barytem. Tato mineralizace je vázána do oblasti Obrázek, kde byla zachycena vrty v hloubce 

85 – 200 m (Mísař et al. 1974) 
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4.3.3 Ni – Cu zrudnění 

   Hlavní část Cu-Ni (Fe) zrudnění v Ranském masivu je omezena na 3 km dlouhé a 1 km 

široké pásmo. Kontakt zrudnění v SV – JZ směru s horninami masivu je charakterizován 

silnou serpentinizací a uralitizací. Jednotlivá tělesa Cu – Ni (Fe) zrudnění leží zejména 

v oblastech s pestrým střídáním troktolitů s pyroxenovými a olivinickými gabry. Zrudnění 

není vázáno na konkrétní horniny, ale vyskytuje se většinou na rozhraních jednotlivých 

hornin. Ni – Cu minerály se vyskytují jako nepravidelné čočky a obzory v poměrně silně 

mineralizovaných zónách obsahujících pyrit a pyrhotin (Pašava et al. 2001). Vznik sulfidické 

taveniny podle Mísaře et. al (1974) probíhal likvačními procesy v rané fázi intruze masivu. Po 

finální konsolidaci byla vytlačena tato sulfidická tavenina do vhodných struktur. Hlavní 

minerály parageneze: pyrhotin, pentlandit, chalkopyrit, cubanit, pyrit, magnetit, mackinawit, 

vallerit, ilmenit a sfalerit. Výskyty rudních těles ukazuje obrázek č. 6 

 

 

Obr.6  Výskyt Cu – Ni rudních těles v Ranském masivu (Pašava et. al 2001) 
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5 Ultrabazické a bazické horniny 

5.1 Petrografická charakteristika 

   Magmatické horniny, do kterých se řadí ultrabazické a bazické horniny, můžeme 

klasifikovat mnoha způsoby. Nejvyužívanější je: 

• Chemická klasifikace podle obsahu SiO2 

• Modální kvantitativně mineralogická klasifikace IUGS 

 

Chemická klasifikace podle obsahu SiO2 horniny rozděluje do čtyř velkých skupin: 

ultrabazické – 45%  bazické – 52%  intermediální – 63%  acidní –  ≥ 63% 

Modální kvantitativně mineralogická klasifikace IUGS je založena na skutečném minerálním 

složení zjištěném modální analýzou a vyjádřena v objemových procentech. Tato klasifikace 

nezahrnuje jenom objemová procenta minerálů využívaných v diagramu QAPF, ale také 

index tmavosti. Tento index nám rozčleňuje horniny na leukokratní, mezokratní, 

melanokratní a ultramafické (Holub 2002). 

 

5.1.1 Ultramafické horniny 

   Charakteristická vlastnost pro tuto skupinu hornin je 90 – 100 % obsah mafitů (olivínů, 

pyroxenů, amfibolů, granátů a jiných). Z geochemického hlediska jsou charakteristické 

nízkými obsahy SiO2. K dalším minerálům zastoupeným v ultrabazických horninách patří 

minerály skupiny spinelu (chromit, magnetit), plagioklasy se zastoupením anortitové 

komponenty a slídy, především flogopit. Ortopyroxeny bývají zastoupeny enstatitovou 

složkou, klinopyroxeny diopsidovou složkou. Olivín bývá vysoce hořečnatý.  Dle modálního 

zastoupení jednotlivých minerálů vyčleňujeme skupiny peridotitu, hornblenditu a  pyroxenitu. 

(Holub 2002) 
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Obr. 7 Klasifikační diagram ultramafických hornin (Streckeisen 1974) 

 

5.1.2 Gabroidy  

   Patří do skupiny bazických plutonických hornin složené převážně z plagioklasů. Tmavost 

hornin u této skupiny kolísá od melanokratního stupně až po leukokratní. Základní rozdělení 

gabroidních hornin je postavena na zastoupení plagioklasů, olivínů a pyroxenů. Dle 

modálního zastoupení jednotlivých minerálů, můžeme vyčlenit skupinu olivinických gaber, 

trokolitu, noritu, anortozitu (Holub 2002). 

 

Obr. 8 Klasifikační diagram gabroidních hornin (Streckeisen 1974) 
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5.1.3 Procesy přeměn 

   Nejrozšířenější přeměnou u ultrabazických hornin je serpentinizace. Tato metasomatická 

přeměna je známa především u peridotitů, kde výsledným produktem je vznik serpentinitů. 

V průběhu serpentinizace dochází k přeměně olivínů, pyroxenů a amfibolů na minerály 

serpentinové skupiny, ale i ke vzniku dalších minerálů (mastek, magnezit, magnetit). 

Serpentinizace je charakterizována následujícími rovnicemi (Kudělásková 1991) : 

3 Mg2 [SiO4] +  SiO2 (aq) + 4 H2O →  Mg6 [(OH)8 Si4 O10]  

forsterit                                                serpentin 

6 Mg3 Fe [SiO4]2 + 12 H2O →  3 Mg6 [(OH)8 Si4 O10] + 2 Fe3O4   

olivín                serpentin         magnetit 

2 Mg3 Fe [Si2O6] 2 + 4 H2O → Mg6 [(OH)8 Si4 O10] + Fe3O4 + 4 SiO2 

bronzit       serpentin      magnetit 

   Při této přeměně může dojít i ke vzniku brucitu. Tento minerál vzniká v peridotitových 

masivech, kde převažují hořečnaté olivíny a pyroxen. Vznik brucitu je charakterizován 

následujícími rovnicemi (Kudělásková 1991) 

4 Mg2 [SiO4] + 6 H2O → Mg6 [(OH)8 Si4 O10] + 2 Mg [OH] 

forsterit        serpentin          brucit 

Mg6 [(OH)8 Si4 O10] → 6 Mg [OH] + 4 SiO2 

serpentin                        brucit 

   Dalším procesem přeměn především u bazických hornin je saussuritizace. Tato 

hydrotermální přeměna postihuje především středně bazické a bazické plagioklasy, vede ke 

vzniku pseudomorfóz zoisitu, skapolitu, sericitu, kalcitu, křemene. Uralitizace je přeměna, 

která postihuje pyroxeny. Pyroxen je přeměněn na jemně vláknitý světle zelený amfibol 

(tremolit – aktinolit). 
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5.2 Přehled hornin zastižených na území ranského masivu 

   Plocha ranského masivu je složena z mnoha typů hornin. Tyto horniny často do sebe 

plynule přecházejí nebo tvoří samostatné podtypy. Mezi horniny ranského masivu můžeme 

také zařadit horniny xenolitické a různé typy hornin metasomaticky nebo metamorfovaně 

přeměněných. V rámci mojí bakalářské práce uvádím hlavní typy hornin, které tvoří 

podstatnou část ranského masivu 

 

5.2.1 Anortozit 

   Anortozity nebudují samostatná geologická tělesa, ale jsou převážně vázány na tělesa  

olivinických gaber  a troktolitů. Makroskopicky je tato hornina velmi světlé namodralé barvy 

s hrubozrnnou až střednězrnnou strukturou a všesměrnou texturou. Anortozity bývají tvořeny 

z 90 % bazickými plagioklasy, dále je zastoupen klinopyroxen a olivín. Akcesorické minerály 

jsou zastoupeny aktinolitem, chromitem, magnetitem, chalkopyritem a dalšími minerály. 

Přítomnost olivínu v těchto horninách řadí anortozity do skupiny olivinických hornin 

(peridotit – troktolit – olivinické gabro – anortozit) (Weiss 1960). 

 

5.2.2 Olivinická gabra 

   Olivinické gabro představuje 7 % z celkového území masivu. Hlavní výskyty jsou 

v ultrabazických tělesech v asociaci s peridotity a troktolity. Hornina je šedé barvy se zeleným 

odstínem, středně zrnitá s makroskopicky dobře rozeznatelnými tmavě zelenými zrny olivínu 

ve světle šedé matrix. Textura horniny je masivní, všesměrná. Olivinické gabro často 

pozvolně postupně přechází do troktolitu nebo anortozitu (Mísař et al. 1974). Olivinická gabra 

tvoří tyto minerály: bazický plagioklas, olivín, pyroxen, amfibol, spinel, magnetit, sulfidy, 

formy SiO2, mastek, kalcit a minerály ze skupiny serpentinitu. Zrna olivínu bývají často 

postihována serpentinizací, zrna plagioklasu saussuritizací (Weiss 1960). 

 

5.2.3 Troktolit 

   Troktolity představují asi 10 % z celkového území masivu.  Můžeme jej přiřadit do asociace 

hornin bohatých na olivín (peridotit – troktolit – olivinické gabro – anorthozit). V ranském 

masivu můžeme vyčlenit dva druhy troktolitu. Troktolity bohaté olivínem, které představují 

přechod k peridotitům a trokotolity s obsahem olivínu do 50 %. Petrografické hranice 

troktolitu s olivinickými gabry bývají plynulé. Kontakty s peridotitem jsou naopak velmi ostré 

(Mísař et al. 1974). Troktolity jsou horniny střednězrnité až hrubozrnné s všesměrnou 
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texturou. Barva kolísá v odstínech hnědé až tmavě hnědé. Hlavními minerály jsou bazické 

plagioklasy, olivín, pyroxen, obecný amfibol. Akcesorické minerály jsou zastoupeny 

tremolitem, aktinolitem, magnetitem, chromitem a dalšími (Weiss 1960). 

 

5.2.4 Peridotit 

   Peridotity zabírají asi 10 % celkového rozsahu masivu a jsou hlavní horninový typ 

ultrabazických těles. Tyto horniny řadíme ke skupině olivinických hornin v genezi (peridotit – 

troktolit – olivinické gabro – anortozit). Peridotity  podstoupily serpentinizaci v různých 

stupních, a proto některé vzorky hornin silně naznačují serpentinity. Neserpentizované  

peridotity jsou přítomny v masivu jen výjimečně. Peridotity jsou tmavě zelené až černě – 

zelené horniny s jemně až střednězrnitou strukturou . Primární minerály peridotitu jsou olivín, 

pyroxen, plagioklas a magnetit. Chromit a spinel jsou přítomny jako akcesorické minerály 

stejně jako serpentin, chlorit, aktinolit, tremolit a mastek. Na území masivu můžeme rozlišit 

dva podtypy peridotitu. Peridotity bohaté na olivín (dunity) a peridotity bohaté na plagioklasy 

(plagioklasové peridotity) přecházející místy až k troktolitům (Mísař et al. 1974). 

 

5.2.5 Pyroxenová a amfibolová gabra 

   Amfibolová a pyroxenová gabra budují převážně západní část ranského masivu. Tyto 

horniny jsou makroskopicky šedě zbarveny s nádechy do zelena. Textura bývá nejčastěji 

všesměrně zrnitá, struktura pak středně až drobně zrnitá. Tvoří je tyto minerály: plagioklas, 

pyroxeny, obecný amfibol, křemen, olivín, magnetit, apatit, epidot (Weiss 1960). Plagioklasy 

tvoří bytownit a výjimečně labradorit. Z pyroxenů jsou zastoupeny jak klinopyroxeny, tak 

ortopyroxeny. Amfibol je přítomný v  pětiprocentním množství. K přeměnám minerálů se řadí 

uralitizace, saussuritizace, a to především u pyroxenů a plagioklasů. V menší míře je zde 

zastoupena serpentinizace zrn olivínu (Mísař et al. 1974). 

 

5.2.6 Žilné horniny 

   Žilné horniny protínající jsou žulové porfyry ve východní části masivu. Tato tělesa jsou 

uložena v SV – JZ směru. Žulové porfyry jsou horniny šedivé barvy ojediněle s červeným 

odstínem. Tyto horniny mají výrazné vyrostlice ortoklasu až 3cm, dále nacházíme křemen, 

muskovit, biotit, a kyselé plagioklasy. Struktura matrix je střednězrnitá, vyrostlice 

hrubozrnné. Textura horniny je všesměrná  (Mísař et al. 1974). 
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6 Metodika terénních a laboratorních prací 

 6.1 Příprava nábrusu a výbrusu 

   Pro mikroskopický popis horniny v polarizačním mikroskopu je nutné připravit ve vzorku 

horniny výbrus či nábrus. Výbrus je mikroskopický preparát obvykle 0,3 mm silný, který se 

studuje v procházejícím světle. Nábrus je vzorek s naleštěným povrchem, obvykle až několik 

cm silný, který se sleduje v odraženém světle. Obecně při přípravě nábrusu můžeme rozdělit 

pracovní postup do 3 fází, při výbrusu můžeme vyčlenit fází 5. 

   Postup při nábrusu je takový , že se z makrovzorku diamantovou pilou vyřízne destička o 

ploše obvykle několika cm2. Vybraná řezná plocha se pak brousí na litinovém kotouči pomocí 

brusných prášků (korundových, karborundových nebo diamantových) o různé zrnitosti. 

Hladce vybroušený povrch vzorku se poté vyleští leštícími pastami do vysokého lesku. 

   Leštěný výbrus je tvořen tenkou, na povrchu naleštěnou destičkou horniny, nalepenou na 

podložní sklo vhodným tmelem. Výbrus se vyrobí tak, že se nejprve ze vzorku vyřízne 

destička většinou kolmo na odlučnost nebo směr diskontinuitních ploch s rozměry 

odpovídajícími podložnímu sklíčku (běžné petrografické výbrusy mají formát cca 27 x 47 

mm). Další fází přípravy je hrubé zbrušování a lapování. V této fázi musí být zbroušeny 

všechny nerovnosti vzniklé při řezání diamantovou pilou aby mohla vzniknout rovná 

lapovaná plocha matného lesku. V současné době tuto operaci provádí laboratoř VŠB – TUO 

na přístroji Metasintex, který využívá 4 otáčivé kotouče, na kterých je umístěn brusný papír o 

hrubosti 220, 600, 1000 zrn na palec. Následující fází je tmelení na podložní sklo. Jako pojiva 

podložního sklíčka se samotným výbrusem je užito polyesterové pryskyřice. Před samotným 

tmelením musí být sklíčko matované (zbroušení lepené strany na brusivu hrubosti 800 zrn na 

palec). Předposlední fází při přípravě výbrusu je dobrušování. Po zatmelení a oříznutí 

přebytečného materiálu je vzorek dobrušován diamantovou frézou na přístroji Discoplant TS 

až do 0,02 – 0,03 mm síly výbrusu. Brusivy o hrubosti 400 a 800 zrn na palec je výbrus 

dokončen do finální podoby. Při této operaci se již výbrus sleduje pod mikroskopem, kde 

sledujeme interferenční barvy jednotlivých minerálů, které nám určují tloušťku výbrusu. 

Ukončovací práce spočívají v přitmelení sklíčka kanadským balzámem a kontrolou výbrusu 

pod mikroskopem (Dolníček 2005) 
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6.2 RTG difrakce 

Rentgenové záření můžeme označit jako krátkovlnný, vysoce energetický svazek 

elektromagnetického spektra. Rentgenové záření si můžeme představit jako proud 

energetických částic – fotonů s energií E, nebo jako elektromagnetické pole definované 

vlnovou délkou λ a frekvencí ν. Při studiu krystalových struktur využíváme difrakované 

rentgenovo záření. K difrakci rentgenového záření dochází na elektronech, které jsou 

obsaženy v atomových obalech jednotlivých prvků struktury. Difrakce rentgenového záření je 

fyzikální jev, který si můžeme představit jako konstruktivní interferenci rentgenových vln po 

ohybu primárního rentgenova záření na elektronech difraktujícího atomu a dochází k němu 

pouze při splnění přesně definovaných podmínek.(Vávra, Losos 2006)  

   Difrakcí rozumíme odraz (ohyb) rentgenova záření. K difrakci dojde pouze v případě 

splnění tzv. Braggovy difrakční podmínky: 

                                                                        nλ = 2dsin Θ 

 

kde: n je celé číslo, λ – vlnová délka rtg. záření, d – mezirovinná vzdálenost, Θ – úhel, pod 

nímž dopadají RTG paprsky na strukturní rovinu. 

 

Ze vztahu vyplývá, že difrakce proběhne v případě, kdy rentgenové záření dopadá na vzorek 

pod správným úhlem a zároveň je mezirovinná vzdálenost rovna celistvému násobku vlnové 

délky použitého rentgenova záření (Dolníček 2005). 

   Při rentgenových metodách se pro studium krystalových struktur využívá monokrystalu, 

který je ozařován rentgenovým svazkem. Tento svazek může být monochromatický nebo se 

může jednat o spojité záření v závislosti na typu experimentu. V současnosti je 

nejpoužívanější metodou ozařování monokrystalu monochromatickým rentgenovým zářením 

na čtyřkruhovém goniometru a detekce difraktovaného svazku plošnými detektory. Z 

takových analytických dat lze kompletně stanovit strukturu zkoumaného krystalu. Jedna 

z nejvyužívanějších  metod je metoda práškové RTG difrakce. Tato metoda má celou řadu 

modifikací, avšak jejich společným rysem je použití vzorku, který je namletý na prášek 

v zrnitosti řádu X m až X0 nm, takže je složen z obrovského množství náhodně 

orientovaných zrníček. Při ozařování rentgenovým svazkem je pak větší pravděpodobnost, že 

část zrníček bude v příznivé orientaci, kdy některá ze strukturních rovin splní Braggovu 

rovnici a dojde k zesílení difraktovaného záření a jeho detekci.(Vávra, Losos 2006). 
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7 Výsledky vlastního výzkumu 

   V rámci této bakalářské práce byl proveden odběr 6 kusů vzorků z ranského masivu. Tyto 

vzorky byly poté zpracovány do výbrusů a nábrusů. Dále byla provedena RTG difrakce pro 

zjištění obsahu jednotlivých minerálů. V následující kapitole uvádím makroskopický a 

mikroskopický popis vzorků podle normy ČSN 72 1153 – Petrografický rozbor přírodního 

kamene. Fotografickou dokumentaci vzorků a výsledky zjištěné RTG difrakcí. 

 

Obrázek 9.  Lokalizace odebraných vzorků (www.mapy.cz) 

         Aplanovaná halda dolu Staré Ransko odběr vzorků číslo 1,2,4,5,6 

         Výchoz – odběr vzorku číslo 3 
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7.1 Vzorek č. 1 

   Vzorek číslo 1 byl odebrán na aplanované haldě dolu Staré Ransko. Barva vzorku je tmavě 

černá s bílými skvrnami. Hornina je středně zrnitá. Makroskopicky můžeme pozorovat malá 

zrnka olivínu. Prostor mezi těmito zrnky vyplňují "bílé skvrny". Tento materiál je v takovém 

stádiu přeměny, že není možné určit původní minerál. Dalším makroskopicky viditelným 

minerálem jsou lesklá, tmavě šedá zrna magnetitu. Textura horniny je masivní, struktura 

panautomorfní. Charakter lomných ploch je nerovný, lomné hrany jsou ostré. Hornina vypadá 

na první pohled jako čerstvá, ovšem stupeň přeměn zjištěný ve výbrusu je velmi silný.  

   Ve výbrusovém materiálu byl zjištěn: olivín, amfibol, serpentin, chlorit, magnetit a směs 

velmi přeměněné mezizrnné hmoty. Olivín je ve výbrusu bezbarvý, nepleochroický, silně 

postižen serpentinizací. Zrna jsou sférolitického tvaru, automorfně omezená. Velikost zrn je 

v průměru 2,5 mm. Amfibol je světle hnědý, slabě pleochroický. Tvar zrn je izometrický, 

omezení hypautomorfní. Průměrná velikost zrn je okolo 1 mm. Podle úhlu zhášení, tvaru zrn 

a geneze horniny můžeme usuzovat, že se jedná o hornblend. Akcesoricky je přítomen opakní 

magnetit tvořící zrníčka nepravidelného tvaru. Velikost zrn je v průměru 0,5 mm. Sekundární 

minerály v tomto vzorku jsou serpentin a chlorit. Chlorit je ve výbrusu bezbarvý, 

nepleochroický. Omezení zrn je xenomorfní, tvar zrn lupínkovitý. Vznik chloritu probíhal 

přeměnou amfibolů a pyroxenu. Ve výbrusu můžeme ojediněle pozorovat lupínkovitá zrníčka, 

jinak je chlorit rozptýlen v jemnozrnné hmotě. Serpentin je ve výbrusu černý a je tvořen 

jemně vláknitými agregáty v olivínu. Ojediněle tvoří kontaktní lemy kolem olivínů při styku 

se silně přeměněným materiálem vyplňujícím prostor mezi zrny. Zrna tohoto silně 

přeměněného materiálu jsou xenomorfně omezená, izometrického tvaru. Jejich velikost je 

v průměru 1,5 mm. Kvalifikovaný odhad kvantitativního poměru součástek : 60% olivín, 20% 

mezi zrnný materiál, 20% chlorit, 5% amfibol, 5% opakní minerály. 

   Z poznatků získaných mikroskopickým studiem a RTG difrakcí je vzorek č. 1 - Peridotit 

 

 

 

 

Tab. 1 Výsledky RTG difrakce – vzorek č.1 

 

  % % 

Augit 2,2 ± 1,1 
Chlorit 55,5 ± 5,7 
Forsterit 16,6 ± 3,3 
Hornblend 4,5 ± 2,1 
Lizardit 16,2 ± 3,6 

Magnetit 5 ± 1,5 
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Obr 10. Peridotit – vzorek č.1(foto Livora 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 11  Zrno olivínu XPL 4x 

                                                                                               Silně zakalený-mezizrnný     

                                                                                               materiál XPL 4x  

                                                                                              (foto Livora 2011) 
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7.2 Vzorek č. 2 

   Vzorek číslo 2 byl odebrán na aplanované haldě dolu Staré Ransko. Barva vzorku je černo - 

šedá. Hornina je středně zrnitá. Makroskopicky můžeme pozorovat poměrně velká bílá zrna 

plagioklasů, menší zrníčka olivínu a rudní minerály chalkopyrit a magnetit. Textura horniny 

je masivní, struktura hypautomorfní. Charakter lomných ploch je nerovný, lomné hrany jsou 

ostré. Hornina je čerstvá, stupeň přeměn zjištěný ve výbruse je silný.  

   Ve výbrusovém materiálu byl zjištěn: plagioklas, pyroxen, olivín, serpentin, chlorit, 

magnetit, chalkopyrit. Plagioklas – anortit je ve výbrusu bezbarvý, nepleochroický. Tvar zrn 

je lištovitý, tabulkovitý, omezení hypautomorfní. Metoda určení plagioklasu byla provedena 

podle symetrické zóny (lamelové zhášení). Zrna bývají často postižena sassuritizací. Na 

určitých místech jsou zrna prostoupena sítí trhlinek, které vyplňuje sassurit. Velikost zrn se 

v průměru pohybuje okolo 2,7 mm. Pyroxen je bezbarvý, slabě pleochroický, hypautomorfně 

omezený s izometrickými zrny o velikosti 2 mm. Zrna jsou lemována zeleným chloritem jako 

výsledek přeměny pyroxenu. Podle úhlu zhášení (25°) se jedná o diopsid. Olivín je ve 

výbrusu bezbarvý, nepleochroický, silně postižen serpentinizací. Zrna jsou sférolitického 

tvaru, automorfně omezená. Velikost zrn je v průměru 2,5 mm. Akcesorickými minerály jsou 

magnetit a chalkopyrit. Opakní magnetit a chalkopyrit tvoří zrníčka nepravidelného tvaru. 

Velikost zrn je v průměru 0,6 mm. Sekundární minerály v tomto vzorku jsou serpentin a 

chlorit. Chlorit je výbrusu zelený, nepleochroický. Omezení zrn je xenomorfní, tvar zrn 

sférolitický, lemuje zrna pyroxenů (chloritizace pyroxenů). Zrna jsou postižena vysokým 

stupněm přeměny. Serpentin je černý, tvořen jemně vláknitými agregáty v olivínu. 

Kvalifikovaný odhad kvantitativního poměru součástek : 40% anortit, 30% olivín, 20% 

diopsid, 2% opakní minerály. 

   Z poznatků získaných mikroskopickým studiem a RTG difrakcí je vzorek č. 2 – Olivinické 

gabro 

 

Tab.2 Výsledky RTG difrakce – vzorek č.2 

 

  % % 

Diopsid 17,7 ± 3,3 
Chlorit 12,2 ± 2,9 
Forsterit 6,33 ± 2,1 
Plagioklas 19,5 ± 3,6 
Lizardit 37,3 ± 6,0 

Magnetit 7 ± 1,7 
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Obr 12. Olivinické gabro – vzorek č.2 (foto Livora 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Pyroxen uzavírající 

chlorit  PPL 4x             

Saussuritizovaný anortit XPL 

        4x (foto Livora 2011) 
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7.3 Vzorek č. 3 

   Vzorek číslo 3 byl odebrán na horninovém výchoze viz obr. 10. Barva vzorku je tmavě 

černá s nádechem do zelena. Hornina je středně zrnitá. Makroskopicky můžeme pozorovat 

zrna plagioklasů a jemně vláknité agregáty serpentinových minerálů. Textura horniny je 

masivní, struktura panautomorfní. Charakter lomných ploch je nerovný, lomné hrany jsou 

ostré. Hornina je čerstvá, stupeň přeměn zjištěný ve výbrusu je slabý.  

   Ve výbrusovém materiálu byl zjištěn: olivín, pyroxen, amfibol, serpentin, chlorit, magnetit, 

spinel. Olivín je ve výbrusu bezbarvý, nepleochroický, silně postižen serpentinizací. Zrna jsou 

sférolitického tvaru, automorfně omezená. Velikost zrn je v průměru 2,7 mm. Mezizrnný 

prostor tvoří jemnozrnný materiál – zrna amfibolu, chloritu, opakních minerálů, granátů. 

Amfibol je velmi jemnozrnný, bezbarvý, slabě pleochroický, hypautomorfně omezený. Tvar 

zrn je tabulkovitý. Podle úhlu zhášení, tvaru zrn a geneze horniny můžeme usuzovat, že se 

jedná o hornblend. Velikost zrn se pohybuje okolo 0,5 mm. Opakní magnetit tvoří zrníčka 

nepravidelného tvaru v průměru 0,3 mm velké. Spinel je xenomorfní, izometrický, o velikosti 

zrn 0,3 mm. Chlorit tvoří ve výbrusu bezbarvé lupinkovité agregáty o velikosti 0,4 mm. 

Celkově je tato hornina  prakticky tvořena velkými zrny olivínů, kde mezizrnný prostor 

vyplňuje jemnozrnná hmota složená z uvedených minerálů. Kvalifikovaný odhad 

kvantitativního poměru součástek : 65% olivín, 20% amfibol, 10% chlorit, 5% granát. 

   Z poznatků získaných mikroskopickým studiem a RTG difrakcí je vzorek č. 3 – Peridotit 

 

  % % 

Chlorit 27,1 ± 4,2 
Forsterit 34,3 ± 4,2 
Hornblend 18,6 ± 3,3 

Lizardit 20 ± 4,5 

Tab.3 Výsledky RTG difrakce – vzorek č.3 
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Obr 14. Peridotit – vzorek č.3 (foto Livora 2011) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Zrno olivínu, jemnozrnná 

hmota tvořena  zrny amfibolu, 

magnetitu, chloritu 4x XPL 

Zrno chloritu, zelený uvarovit 4x 

XPL (foto Livora 2011)  
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7.4 Vzorek č. 4 

   Vzorek číslo 4 byl odebrán na aplanované haldě dolu Staré Ransko. Barva vzorku je tmavě 

šedá. Hornina je středně zrnitá. Makroskopicky můžeme pozorovat malá zrnka olivínu, 

plagioklasy a rudní minerály. Textura horniny je masivní, struktura hypautomorfní. Charakter 

lomných ploch je nerovný, lomné hrany jsou ostré. Hornina je čerstvá, stupeň přeměn silný.  

   Ve výbrusovém materiálu byl zjištěn: plagioklas, pyroxen, amfibol, olivín, natrolit, 

serpentin, chlorit, spinel a směs rudních minerálů. Plagioklas (bazický) je ve výbrusu 

bezbarvý, nepleochroický. Tvar zrn je lištovitý, tabulkovitý, omezení hypautomorfní. 

Přesnější určení plagioklasu bylo prováděno podle symetrické zóny, ovšem ve výbrusu nebyly 

nalezeny vhodná zrna pro tuto metodu. Zrna podléhají intenzivní sassuritizaci. Na určitých 

místech jsou zrna prostoupena sítí trhlinek, které vyplňuje sassurit. Velikost zrn se v průměru 

pohybuje okolo 1,7 mm. Pyroxen je bezbarvý, ojediněle narůžovělý, slabě pleochroický, 

hypautomorfně omezený s izometrickými zrny o velikosti 1,2 mm. Zrna jsou lemována 

zeleným chloritem jako výsledek přeměny pyroxenu. Podle šikmého zhášení o úhlu 25° se 

jedná o diopsid. Amfibol je ve výbrusu bezbarvý, světle hnědý až zelený, pleochroický. Zrna 

jsou hypautomorfně omezena a jsou tabulkového tvaru. Amfibol vykazuje šikmé zhášení o 

úhlu 30°. Velikost zrn je v průměru 1,1 mm. Olivín je bezbarvý, nepleochroický, silně 

postižen serpentinizací. Zrna jsou sférolitického tvaru, automorfně omezená. Velikost zrn je v 

průměru 1,5 mm. Akcesorické rudní minerály jsou ve výbrusu zastoupeny nepravidelnými 

zrníčky, jedná se chalkopyrit a magnetit 0,6 mm velikosti. Spinel xenomorfní, izometrický, o 

velikosti zrn 0,3 mm. Natrolit se ve výbrusu vyskytuje jako sekundární minerál přeměny 

plagioklasů. Zrna jsou narůžovělé barvy, pleochroická, omezení je hypautomorfní, typického 

jehlicovitého tvaru. Natrolit vykazuje rovnoběžné zhášení, velikost zrn se pohybuju okolo 0,8 

mm. Chlorit je ve výbrusu zelený, nepleochroický. Omezení zrn je xenomorfní, tvar zrn 

sférolitický, lemuje zrna pyroxenů (chloritizace pyroxenů).Serpentin je ve výbrusu černý, 

tvořen jemně vláknitými agregáty v olivínu. Kvalifikovaný odhad kvantitativního poměru 

součástek : 50% plagioklas, 15% diopsid, 15% olivín, 10% amfibol, 5% natrolit, 4 chlorit, 1% 

rudní minerály 

   Z poznatků získaných mikroskopickým studiem a RTG difrakcí je vzorek č. 4 – Olivinické 

gabro. 

                                                                               

 



 

2011 30 

 

 

Tab.4 Výsledky RTG difrakce – vzorek č.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 16. Olivinické gabro – vzorek č.4 (foto Livora 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Natrolit, intenzivně saussuritizovaný anortit (foto Livora 2011) 

  % % 

Diopsid 17,9 ± 3,6 
Natrolit 11,3 ± 3,6 
Forsterit 8,1 ± 3,6 
Plagioklas 32,8 ± 5,7 
Lizardit 20,2 ± 5,4 

Hornblend 9,7 ± 4,8 
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7.5 Vzorek č. 5 

   Vzorek číslo 5 byl odebrán na aplanované haldě dolu Staré Ransko. Barva vzorku je tmavě 

černá. Hornina je jemnozrnná. Makroskopicky můžeme pozorovat ojediněle větší zrnka 

pyroxenů. Textura horniny je masivní, struktura hypautomorfní. Charakter lomných ploch je 

nerovný, lomné hrany jsou ostré. Hornina je čerstvá, stupeň přeměn silný.  

   Ve výbrusovém materiálu byl zjištěn: plagioklas, enstatit, chlorit, mastek a směs rudních 

minerálů. Plagioklas – labradorit je ve výbrusu bezbarvý, nepleochroický. Tvar zrn je 

lištovitý, tabulkovitý, omezení hypautomorfní. Metoda určení plagioklasu byla provedena 

podle symetrické zóny (lamelové zhášení). Velikost zrn se v průměru pohybuje okolo 0,4 

mm. Pyroxen je bezbarvý ojediněle nahnědlý, slabě pleochroický, hypautomorfně omezený 

s tabulkovými zrny o velikosti 1,2 mm. Zhášení rovnoběžné podle štěpných trhlin, postižen 

chloritizací, podle zhášení se jedná o pyroxen z řady enstatit - hypersten. Chlorit ve výbrusu 

tvoří zakalenou hmotu na enstatitových zrnech, vyskytuje se sekundárně jako produkt 

chloritizace pyroxenů. Mastek je sekundárním minerálem z  přeměny olivínů, tvoří 

nepravidelné shluky, tvar zrn je jehlicovitý, xenomorfní. Nepleochroický, bezbarvý, vyskytuje 

se společně s chloritem v přeměněných pyroxenech. Velikost zrn se pohybuje okolo 0,1 mm. 

Kvalifikovaný odhad kvantitativního poměru součástek : 60% plagioklas, 30% enstatit, 5% 

mastek, 5% chlorit. 

   Z poznatků získaných mikroskopickým studiem a RTG difrakcí je vzorek č. 5 – Mikronorit 

 

 

 

 

 

Tab.5 Výsledky RTG difrakce – vzorek č.5 

 

 

 

 

 

 

  % % 

Chlorit 2,2 ± 1,5 
Enstatit 20,7 ± 3,3 
Hornblend 3,8 ± 2,2 
Plagioklas 63,2 ± 3,9 

Mastek 10 ± 2,22 
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Obr 18. Mikronorit – vzorek č.5 (foto Livora 2011) 

 

 

 

 

 

 

            

        Obr.19 Enstatit 4x XPL 

        Chlorit a mastek na přeměněném   

                                                                                               zrně pyroxenu 10x XPL  

                                                                                               (foto Livora 2011) 
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7.6 Vzorek č. 6 

   Vzorek číslo 6 byl odebrán na aplanované haldě dolu Staré Ransko. Barva vzorku je černo - 

šedá. Hornina je středně zrnitá. Makroskopicky můžeme pozorovat poměrně velká světlá zrna 

plagioklasů, menší zrníčka olivínu a rudní minerály chalkopyrit a magnetit. Textura horniny 

je masivní, struktura hypautomorfní. Charakter lomných ploch je nerovný, lomné hrany jsou 

ostré. Hornina je čerstvá, stupeň přeměn zjištěný ve výbrusu je silný. 

    Ve výbrusovém materiálu byl zjištěn: plagioklas, pyroxen, olivín, amfibol, chlorit, mastek, 

serpentinit a směs rudních minerálů. Plagioklas – labradorit je bezbarvý, nepleochroický. Tvar 

zrn je lištovitý, tabulkovitý, omezení hypautomorfní. Metoda určení plagioklasu byla 

provedena podle symetrické zóny (lamelové zhášení). Velikost zrn se v průměru pohybuje 

okolo 1,8 mm. Zrna pyroxenu jsou bezbarvá, ojediněle nahnědlá, slabě pleochroická, 

hypautomorfně omezená, s izometrickým omezením o velikosti 1,2 mm. Zhášení rovnoběžné 

i šikmé podle štěpných trhlin, postižen chloritizací, podle zhášení se jedná o klinopyroxen 

z řady enstatit – hypersten a o ortopyroxen z řady diopsid – hedenbergit. Olivín je ve výbrusu 

bezbarvý, nepleochroický, silně postižen serpentinizací. Zrna jsou sférolitického tvaru, 

automorfně omezená. Velikost zrn je v průměru 1 mm. Amfibol je ve výbrusu bezbarvý, 

světle hnědý až zelený, pleochroický. Zrna jsou hypautomorfně omezená a jsou tabulkového 

tvaru. Amfibol vykazuje šikmé zhášení o úhlu pod 30°. Velikost zrn je v průměru 1,2 mm. 

Akcesoricky jsou přítomny rudní minerály chalkopyrit, pyrit, pyrhotin. Chlorit ve výbrusu 

tvoří zakalenou hmotu na pyroxenových zrnech. Vyskytuje se sekundárně jako produkt 

chloritizace pyroxenů. Mastek je sekundárním minerálem z přeměny olivínů, tvoří 

nepravidelné shluky, tvar zrn je jehlicovitý, xenomorfní. Nepleochroický, bezbarvý, vyskytuje 

se společně s chloritem v přeměněných pyroxenech. Velikost zrn se pohybuje okolo 0,1 mm. 

Serpentin je ve výbrusu černý tvořen jemně vláknitými agregáty v olivínu. Kvalifikovaný 

odhad kvantitativního poměru součástek : 30% plagioklas, 40% pyroxeny, 15% amfiboly, 

10% olivín, 5% směs chloritu, mastku a rudních minerálů. 

    

 

 

 

 

Tab.6 Výsledky RTG difrakce – vzorek č.6 

  % % 

Chlorit 2,9 ± 1,5 
Diopsid 24,5 ± 3,3 
Enstatit 9 ± 3 
Forsterit 5 ± 1,95 
Mastek 8,1 ± 2,7 
Hornblend 8,3 ± 2,8 

Plagioklas 42 ± 3,9 
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Z poznatků získaných mikroskopickým studiem a RTG difrakcí je vzorek č. 6 – 

Klinopyroxenový gabronorit 

Obr. 20 Klinopyroxenový gabronorit – vzorek č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 21 Chloritizovaný pyroxen   

                                                                                               4x XPL 

        Serpentizované zrno olivínu 4x   

                                                                                               XPL  (foto Livora 2011) 
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8 Závěr 

   Závěrem této práce bych rád zhodnotil svůj vlastní výzkum na odebraných vzorcích. 

Ranský masiv je velmi heterogenní petrografické těleso, tudíž můžeme vyčlenit mnoho typů 

bazických a ultrabazických hornin. Vzorky odebrané na této lokalitě poměrně slušně 

charakterizují jak horniny bohaté na olivín (peridotit + troktolit + olivinické gabro + 

anortozit), tak gabroidy. Samozřejmě některé důležité horniny budující ranský masiv v této 

petrografické charakteristice chybí, a to především díky velkému plošnému rozsahu masivu a 

petrografické heterogenitě. Při korelaci s předešlými studiemi jsou výsledky mého výzkumu 

odpovídající publikovaným materiálům. Jednou z největších obtíží při zpracování této práce 

byl značný stupeň přeměn ve výbrusových materiálech. Doplňujícím materiálem této práce by 

mohl být detailní výzkum přeměn minerálů. Stupeň přeměny je v některých vzorcích tak 

značný, že není možno určit odpovídající minerál, ze kterého tento materiál vznikal. Celkově 

tato petrografická charakteristika splnila svoje zadané cíle. 
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