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Práce obsahuje charakteristiku geologické stavby} petrografžckých 
a mineralogických poměrů západního okolž Tachova} podanou na 
základ.ě dosavadní literatury. Vlastní výzkum autorů se týká (kromě 
dílčích petrografických pozorování v okolí) erlanové lokality s z. 
u Mýta} dosud studované zejména W. R. ZARTNEREM ( 1931) . Ve
dle petrografického popisu a diskuse genetických otázek je zde 
hlavní pozornost věnována podrobnému výzkumu mineralogickému. 
Mezi nově zjištěnými nerosty na této lokalitě je ž babingtontt a tau
mazžt} tímto prvně nalezené v ČSSR. 

Mineralogické oddělení Národního muzea získalo v roce 1955 koupí 
zajímavý mineralogický a petrografický materiál ze západního okolí Ta
chova (číslo knihy přírůstků 3/1955), kter ý po řadu let shromažďoval 
místní sběratel nerostů Ing. Hugo KOLITSCH. Vzhledem k tornu, že ob
last krystalinika a instrusivních hornin v okolí Tachova je zejména po 
mineralogické stránce jen málo známa, rozhodli se pracovníci mineralo
gického oddělení Národního muzea věnovat jí podrobnější studii. 
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Předložená práce obsahuje souhrn poznatků o zdejších nerostech a 
horninách, čerpaných jednak z literatury, jednak získaných vlastním 
výzkumen1 koupeného a dalším sběrem doplněného materiálu. Po geo
logické stránce navazuje na dosavadní výsledky geologických výzku
mů, které v širšín1 okolí Tachova provádí již řadu let Z. VEJNAR, jemuž 
při této příležitosti děkujeme za plodnou spolupráci. Ve vzájemné do
hodě s ním jsme se rozhodli uveřej nit odděleně výsledky svého mine
ralogického a petrografického výzkumu, které jen předcházející jeho 
obsažnější práci o západočeském krystaliniku a intrusivních horninách 
jak z hlediska geologického tak i petrografického. 

Naše studie se vztahuje k nálezům nerostů učiněným v minulosti nebo 
současnosti na území západně od Tachova, v okruhu asi 6 km. Jde hlavně 
o území obcí: Tachov (něm. Tachau), Vítkov (dř . WittingreithL 
Cti boř (dř . Stiebenreuth), S vět c e (dř. Heiligen), S v ob od k a (dř . 
Frauenreith), Lučin a (dř. Sorghof), Milíře (dř. Brand), Mýt o (dř. 
Mauthdorf), Písařova Vesce (dř. Albersdorf) a Studánka (dř. 

Schonbrunn) . Jde tedy o oblast, prost írající se přibližně severně, zá
padně a jižně od Tachova, která tvoří nejbližší předhoří českého lesa. 
V kapitole A. II. jsou zmíněna i některá jiná místa tachovského okolí. 

A. ÚDAJE PODLE LITERATURY 

I. GEOLOGICKO-PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

První ucelené poznatky o geologické stavbě a složení této oblasti na
cházíme v mapovací zprávě F. HOCHSTETTERA ( 1855), který zde poprvé 
v r. 1854 prováděl podrobné geologické mapování a navázal tak na své 
starší práce ze šumavské oblasti. Od této doby až na nepatrné dílčí zprá
vy, o nichž bude ještě dále pojednáno, nevyšla již žádná podrobnější 
práce o geologických poměrech v okolí Tachova. 

Teprve Z. VEJNAR ( 1962) se zabýval geologicko-petrogenetickou ana
lyzou tohoto území v rámci soustavného geologického výzkumu čes
kého lesa. Na jejím podkladě i podle celé řady stanovení absolutního 
stáří dochází k potvrzení značně prevariského stáří zdejších krystalic
kých břidlic. 

Tentýž autor zpracovával tachovké území pro Přehlednou geologickou 
mapu ČSSR 1 : 200 000, list Mar. Lázně + švarcava, vydanou úúG, z roku 
1961, a Vysvětlivky k ní z r. 1962. Podle této mapy buduje t achovské okolí 
b i o ti ti c k á p ar ar u l a se sillimanitem, slabě Inetatektická, počí
taná k algonkickému pásmu krystalinika českého lesa . V blízkém okolí 
Tachova uzavírá více metrů m.ocné čočky krystalického v á p e n c e 
a erlan u. Rozšířeny jsou v ní i mocné čočkovité polohy amfibol i 
t ů. Jejich textur a nebo textura ruly v jejich blízkosti bývá páskovaná, 
vzniklá rytmickým střídáním několik milimetrů až centimetrů mocných 
poloh tmavých (amfibolit nebo rula) a šedozel~ných ( pyroxenický kvar
cit, erlan nebo epidozit). Kromě těchto hornin jsou přítomny čočky 

sekrečního křemene (až 1 m mocné) a pegmatitové žíly. Při
bližně 1,2 k1n sz. od Tachova byly v pásmu amfibolitů s vápencovými a er
lanovými polohami zjištěny dvě drobné čočky h a d c e; v podobné pozici 
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byl hadec také nalezen asi 1 km již. od Ctiboře . V biotitické pararule 
v záp. okolí Tachova vystupuje řada čočkovitých až žilných těles dvoj
slídných ž u l , mocných několik metrťl až několik set metrů. Podstatně 
mohutnější těleso dvojslídné o r toru 1 y leží v jižním okolí Tachova 
(v sousedství zkoumané oblasti). Celá popsaná tachovská oblast se pro
stírá mezi dvěma moldanubickými komplexy migmatitických cordieri
tických rul na severu a na jihu. 

Stručně lze říci, že oblast západně od Tachova je budována krystalini
kem, v němž převládá biotitická rula s vložkami amfibolitu, vápence 
a erlanu a intruzemi dvojslídné žuly. 

II. NALEZIŠTĚ NEROSTů VE SVĚTLE DOSAVADNÍCH VÝZKUMů 

Při charakteristice dosavadního stavu mineralogického výzkumu 
v oblasti záp. od Tachova bylo použito jednak zpráv z odborné literatury, 
jednak starších ukázek nerostů, uložených ve sbírkách mineralogického 
oddělení Národního muzea (bez zřetele k materiálu nově získanému od 
H. KOLITSCHE nebo vlastními sběry) . 

Vápence a erlany 
Jak bylo již výše zmíněno, tvoří vápenec vložky v rule a amfibolitech 

a místy přechází do erlanů. Byl již odedávna prakticky těžen, neboť 
podle J. KOFERLA ( 1890, p. 86) .zprávy o lomech na vápenec u Mýta po
cházejí již z r . 1605. Také J. G. SOMMER (1838, p. 192) uvádí výskyty 
zrnitého vápence od Mýta a Lučiny. F. HOCHSTETTER (1855, p. 796) po
pisuje lože vápence o mocnosti téměř 10 m v nadloží křemenného valu, 
kter é je odkryto lomem na vrchu Vápenném ( dř. Kollingbergu) s . od 
Tachova. 

F. MARTIN ( 1900, p. 436-437) uvádí, že vápenec počíná u Lávičkova 
mlýna ( dř. Angst Muhle, t j. Strašidelný mlýn) a probíhá středem města. 
Ssz. od Tachova, na jv. svahu kóty 531, se l áme zrnitý vápenec "uza
vřený v serpentinu" . Ve středu lomu je zbarven žlutavě, na okrajích 
je sněhobílý a šmouhovitě se prorústá se serpentinem. 

O jiném lomu na vápenec se zmiňuje F. HOCHSTETTER ( 1855, p. 760). 
Lom je v amfibolitech u Mýta, na levém břehu Lužního potoka ( dř. Schon
walder Bach). Krystalický vápenec zde tvoří lože o m.ocnosti několika 
metrů. Z nerostú v blízkosti amfibolitu uvádí drobné krystalky titanitu, 
pistacitu a pyritu. W. R. ZARTNER (1931, p. 137-142) popisuje po
drobněji kontaktní zjevy na tomto vápenci, vyvolané intruzí žuly. Uvá
dí také, že čočka vápence směřuje od v. k z. a je okryta lomem na štěrk. 
Účinkem žulové intruze vznikla zde erlanová hornina podobná kontakt
nímu vápenci od Hazlova u Chebu. Podle Zartnerova popisu i podle ukáz
ky ze sbírek mineralogického oddělení Národního muzea (inv. č. 1091 
petrografické sbírky) jde o světle šedou až zelenošedou pruhovanou 
horninu, místy s bílými celistvými pruhy nebo hnědočervenými partiemi, 
bohatými granátem. Nerostné součásti jsou rozděleny jen nestejnoměr
ně, granát je na některých místech nahromaděn ve větším množství. Ve
suvian zde W. R. ZARTNER nezjistil ani mikroskopicky. Na povrchu bývá 
vápenec buněčnatě korodován. Mikroskopickýn1 výzkumem zde citovaný 
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autor zjistil a popisně charakterizoval tyto nerosty: h e d e n b e r g i t i c -
ký diopsid, granát, titanit, amfibol, zoisit, epidot, 
wollastonit, mikroklín, křemen, kalcit, ilmenit, 
magnetit , biotit a c h 1 o rit. Na trhlinách horniny zjistil oje
diněle se vyskytující až 1,5 cm dlouhé, paprsčitě uspořádané sloupce 
šedobílého de smí nu . 

Serpentin (hadec) 

Zmínky o výskytu serpentinu u Tachova nacházíme jak v topografii 
j . G. SOMMERA ( 1838, p. 192), tak i v práci A. E. REUSSE ( 1854, p. 27). 
Podrobnější popis jeho výskytu podal však teprve F. HOCHSTETTER 

[ 1855, p. 796), který jej uvádí z Vápenného vrchu s . od Tachova v bez
prostředním nadloží krystalického vápence . Podle jeho zjištění jde 
o serpentin s hojnými žilkami c hry z o ti l u i povlaky pi kro lit u 
na trhlinách. Ukázka pažitkovitě zeleného až modrozeleného pikrolitu 
na černošedém serpentinu je uložena také ve sbírkách mineralogického 
oddělení Národního muzea [in v. č. 5 684 sbírky nerostů). 

Balvany serpentinu našel F. HOCHSTETTER zejména u cihelny ve 
Světcích ( sz. od Tachova) . Odtud lze prý sledovat serpentin k severo
západu až k okraji lesa, kde se přimyká ke křemennému valu. Na druhou 
stranu (k jv. ) se táhne až do blízkosti silnice, jež vede z Vítkova do Ta
chova. Zde je zastižen u vápencových lomů městským dolem na železnou 
rudu a vápenec [důl Leopold). Lze tu zjistit i na povrchu dobře patrný 
zlom ve směru h 7- 8 se sklonem 700 k sv. Vzniklá šir oká trhlina je vy
plněna ostrohrannými, místy silně rozloženými úlomky všech soused
ních hor nin. Jejich tmelem je mastný jí 1 a hlinitý hnědel s geódami 
l i m o ni tu , provázeného ledvinitým o p á 1 e m , j a s p o p á l e m a 
r o h o v c e m , zpravidla ve tvaru hlíz, jež nezřídka dosahují velikosti 
1,5 m. Vzácně se tu vyskytují i hlízy magnezit u. Limonit je místy 
značně čistý. Některé jaspopály přecházejí do proužkovaných jaspisů. 

Podle sdělení J. STOCKLOWA ( 1878, p. 256) používalo se prý serpen
tinu ze Světeckého vrchu ( dř . Lugelberg, kóta 613, sz. od Tachova) 
ke zpracování v rozmanité ozdobné předměty. Autor sám však pochybuje 
o tom, že by tento průmysl mohl obstát v soutěži s obdobnou výrobou 
v Sasku. 

F. MARTIN ( 1900, p. 436) uvádí z okolí Tachova dokonce několik lom fl 
i pol\:usů o těžbu serpentinu. Podle jeho zjištění tvoří serpentin v severním 
okolí Tachova pruh směřující od sz. k jv. (přes Světecký vrch a přes 

silnici Tachov-Planá). Tento serpentin, odkrytý u bývalého Lugelova 
mlýna ( vých . od Světců), je tmavou až černou, vzácněji i zelenou horni
nou, jež dosti odolává větrání, avšak je silně rozpukaná a obsahuje 
trhliny ve všech směrech. Plochy trhlin jsou silně zprohýbané a často 

překřížené. Nezřídka se zde vyskytuje také c hry z o ti 1 . Na jv. svahu 
kóty 531, ssz. od Tachova nacházíme serpentin v sousedství vápence, 
který je odkryt lomem. Podle názoru F. Martina je zde vápenec "uza
vřen " v serpentinu. 

Ve sbírkách mineralogického oddělení Národního n1uzea je uložena 
ukázka vzácnější světle šedozelené fac ie serpentinu s drobnými tmavými 
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skvrnkami, která pochází z okolí Tachova (inv. č. 21 429 sbírky nerostů, 
z r. 1835) . 

Limonit 
Těžba limonitických železných rud na Tachovsku byla provozována 

již odedávna. Ve své topografii se o ní zmiií.uje J. E. PONFIKL (1827, 
p. 215-216) . J. G. SOMMER (1838, p. 192) uvádí jen málo vydatné lože 
limonitu na kótě Hoher Stein z. od Tachova. J. KREJČÍ (1855, p. 45) po· 
znamenává, že v okolí Tachova se limonit těží ze serpentinu a taví se 
zvláště v kolovratských a windischgriHzských hutích. J. STOCKLOW ( 1878, 
p. 252) uvádí, že se nevyplácela ani těžba železných rud provozovaná 
v samé blízkosti Tachova. Proto již v polovině 16. století byl hamr Na 
louce ( "am Aue") přeměněn na mlýn -- nynější Hamerský n1lýn v. od 
Tachova. J. STOCKLC)W dále uvádí, že na konci 18. a na počátku 19. sto
letí zde znovu ožila těžba i zpracovávání železné rudy. V této době existo
valo v údolí Mže mnoho hamr-Ll a hutí, jejichž budov bylo pak po násle
dujícím poklesu těžby použito ke zřízení skláren. - Na sklonku minulé
ho století těžba limonitu na Tachovsku ustala úplně. J. N. WOLDŘICH 
( 1905, p. 189) poznamenává, že doly na železnou rudu zde jíž úplně za
nikly. 

F. HOCHSTETTER ( 1855, p. 796-797) popisuje podrobněji výskyt prak
ticky významného limonitu z trhliny serpentinu, který byl zmíněn již výše , 
a vedle toho uvádí, že limonit se těžil také z ruly u }irského mlýna 
( dř . Georgsmiihle), vjv. od Tachova. Nepochybně právě z tohoto naleziště 
pocházejí ukázky limonitu, uložené v mineralogickém oddělení Národního 
1nuzea (in v. č. 5 676 -·- 5 680 a 12 727 - 12 731 sbírky nerostů), z nichž 
některé ukazují také zbytky hnědožluté rozložené ruly. Jde vesměs 
o pestře naběhlé, černohnědé až černé, silně lesklé, jemně ledvinité až 
větvičkovité útvary, které povlékají rozloženou rulu. Jejich náběhové bar
vy vynikají nápadnými zelenavými, měděně až bronzově červenými a 
fialovými barevnými tóny. 

Grafit 
J. G. SOMMER [ 1838, p. 1.92) uvádí z okolí Rapotína, jjv. u Tachova, také 

stopy grafitu. 

Rudy olověné, stříbrné a měděné 
Vlasttvědní pracovníci J. STOCKLOW (1878) a J. K(jFERL (1890) uvá

dějí, že podle tradice se na vrchu Měd.níku ( dř. Kupferhiibel), s . ocl Ta
chova, prý již v pravěku těžily rudy, podle názvu vrchu nejspíše r u c1 y 
měděné. 

J. STOCKLOW ( 1878, p. 256) sděluje, že těsně u Pernolce, jv. od Ta
chova, byly stříbrskými podnikateli Albertem (A. Ebert?) a Seifertem 
objeveny výchozy řady žil o 1 o věn ý c h rud. V dole na severním 
okraji Pernolce, vých. od silnice clo Tachova, byla těžba brzy zastavena. 
Již J. KOFERL ( 1890) uvádí, že těžba na zmíněných žilách ustala. Šlo 
o křemenné žíly s vtroušeným stříbronosným galenitem, které probíhají 
pararulou s apofyzami žuly a vložkami amfib olitů . 

Z Tachovska byl přece však zaslán A. Ebertem do chemické laboratoře 
vídeií.ského geologického ústavu k prozkoumání galenit z Tachova, kte-
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rý podle analýzy provedené C. JOHNEM ( 1910, p. 728) obsahoval 77,37 °;'0 
Pb a 0,01 OJo Ag. 

Fa Ebert a Steppes ve Vídni poslala do chemické laboratoře vídeňského 
geologického ústavu k prozkoumání křemen z Pernolce u Tachova, aby 
byla zjištěna jeho zl a to no snos t. Podle analýzy provedené C. F. EICH
LEITEREM (John-Eichleiter 1910, p. 731) bylo v dodané ukázce zjištěno 
množství zlata od pouhých stop až do hodnoty 0,000 2 '%o. 

Z uvedeného popisu nerostných nálezů, uveřejněných dosud v odbor
né literatuře, je patrno, že dosud o žádném z nich nebylo pojednáno po
drobněji. Pouze ZARTNERúV popis nerostů z erlanu a krystalického vá
pence od Mýta byl detailnějším přínosem k mineralogii Tachovska, avšak 
i tyto výskyty nerostů vyžadují další podrobný výzkum, k němuž má při
spět předkládaná práce. 

B. DíLCI PETROGRAFICKA POZOROV ANí 
(Vlastní výzkum) 

Zatímco hlavním předmětem této práce (viz další kapitolu) je po
drobnější výzkum mineralogických a petrografických poměrů erlanové 
lokality u Mýta (v literatuře zmíněné F. HOCHST,ETTEREM a popsané 
W. R. ZARTNEREM), dokreslujeme představu o okolí Tachova petrogra
fickou charakteristikou několika druhů hornin z okolních obcí : 
Cti boř s z. od Tachov a (ukázky hornin inv. č. 11103 - 11106, 

Ing. H. Kolitsch legit). 
Na ukázkách převládá černý amfibolit, který přechází do makro

skopicky podobné biotitické pararuly. Obě horniny jsou pronikány 
mladšími leukokratnínli žil k a n1 i různé povahy, v jejichž blízkosti je 
místy vyvinuta vrstvička šedozeleného epidotického e r lan u . 

Výbrusem byla zastižena partie z okraje pegmatitové žíly. Neostře se 
zde setkává a mf i b o 1 i t, rul a a e r 1 a n, takže rozvržení nerostných 
součástek je nestejnoměrné. Biotit má v mikroskopu převážně čerstvý 
vzhled a jen lokálně podléhá chloritizaci. O b e c n ý a m f i b o 1 je sytě 
hnědý, většinou alotriomorfní. Světle nazelenalý e pi do t, zcela xeno
morfní, tvoří různě velká zrna a shluky. Silně kaolinizovaný 
pl a g i o kl a s, lokálně hojný, je snad původní součástkou ruly a jeho 
rozklad mohl souviset buď se vznikem erlanu, resp. s epidotizací, anebo 
s intruzí pegmatitové žilky. čerstvý živ e c byl určen jako kyselý 
plagioklas (podle indexu sv. lomu v rozmezí oligoklas - andesin). Jeho 
přibližně isodiametrická zrna nemají vlastní krystalové omezení a jeví 
albitové lamelování. Nelze rozhodnout, zda je původní součástkou hor
niny nebo produktem migmatitizace. 

Světlé žíly, blízké aplitu nebo pegmatitu, mají na pozorovaném ma
teriálu velikost součástek větší než tmavé horniny. Přitom roste s jejich 
mocností, takže např . u 2 cm mocné žilky jsou zrna živce 2-3 mm velká, 
kdežto u mocnějších žil (dm řádu) jsou velká 5-10 mm. Sloh je hypidio
morfně zrnitý, buď stejnozrnný, nebo porfyrovitý. Živec byl určen jako 
k y se 1 ý pl a g i o k 1 a s stejně jako jednotlivá čerstvá živcová zrna 
v amfibolitu a rule. Je albitově lamelován a jeho slabá deformace se pro
jevuje undulosním zhášením. V křemenem bohaté pegmatitové žíle byl 
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místo plagioklasu zjištěn o r to k 1 a s . K ř e m e n je obsažen jako meze
rová výplň nízkým procentem v žilách plagioklasových, jež tedy složením 
odpovídají leukokratnímu ( kř.) dioritu; naopak až kolem 50 % zaují
má v ortoklasové žíle žulového pegmatitu. Je zajímavé, že tmavou sou
částku obojích žíl představuje nehojný šedozelený p y r o x e n (podle je
diného výbrusem zastiženého zrna pravděpodobně diopsidové řady). Po
kud je přítomen i biotit (rovnoběžně uspořádaný), pochází patrně z pro
nikané ruly jako relikt. 

S v ě t c e zsz. od T a c h o v a , opuštěný lom nú. rozcestí silnice, ve 
stráni Světeckého vrchu (ukázky hornin inv. č. 11121-11126, vlast
ní sběr). 

Lomem je odkryta biotit i c k á žul a (s vedlejším muskovitem), 
vyznačující se nepravidelně kvádrovou odlučností. Je středně zrnitá s pře
chodem k porfyrovitému slohu, neboť zrna bělavého živce jsou průměrně 
větší než ostatních součástek. Stavba horniny je buď všes1něrná nebo do 
různé míry usměrněná; najdeme i silně drcené až plástevnaté partie 
a jemnozrnné biotitem bohaté sn1ouhy, jejichž genetický vztah k rule 
nebyl řešen . Mikroskopicky byla zjištěna převaha dr a sel n é ho živ
c e, k němuž však vždy přistupuje i pl a g i o kl a s. Horninu, zejména 
její jemnozrnné břidličnaté partie, pronikají žíly a p lit u a k ř e -
m e ne. 

Lučin a zsz. od Tachov a, lom "U štěrkovny" cca 1 km jv. od obce, 
již. u rozcestí, na levém břehu Lužního potoka (ukázky hornin inv. 
11107- 11113, vlastní sběr) . 

V činném lomu je odkryta drobnozrnná až středně zrnitá, všesměrná, 
jen místy usměrněná hornina. Má typický vzhled žuly a je tak uváděna 
i. Z. VEJNAREM ve Vysvětlivkách k listu Mar. Lázně Geol. mapy ČSSR 
1 : 200 000 ( 1962, p. 49). Nelze vyloučit, že i chemismus (nebyl zkou
mán) této poměrně světlé, dvojslídné vyvřeliny by odpovídal žule, avšak 
při klasifikaci podle nerostného složení označili jsme horninu jako d voj -
slíd n ý g ran od i o rit, neboť v mikroskopu byla zjištěna mírná pře
vaha kyselého p l a g i o k l a s u nad dr a s e ln ý m živ c e m . Určení 
však bude v pozdější práci kontrolováno na větším počtu výbrusů a 
s použitím planimetrické analyzy. 

Částečné usměrnění stavby jeví povahu kataklastickou. Na mikrofoto
grafii (obr. č. 1) pozorujeme např. muskovit, který se na okrajích tlako
vým účinkem přeměňuje na sericit. 

V těsném jihozápadním sousedství (blíže k Mýtu) leží druhý lom, 
petrograficky rozmanitější. G r ano di o rit sem zčásti pokračuje a ob
sahuje více méně ohraničené partie biotitické ruly, jež bývají injikovány 
živcovým metatektem, takže vzniká migmatit. Převládající, lomem odkry
tou horninou je přímo biotit i c k á rul a, k níž se pojí e r 1 a n a 
k rys t a li c ký v á p e ne c . Výzkum těchto hornin a jejich nerostů, 
uvedených pod lokalitou Mýto, je sou_částí další kapitoly. 

P í s a ř o v a Ve s c e j z . o d T a chov a , vršek jjv. od kóty 711, 
vých. od obce (ukázka horniny in v. č. 11120, vlastní sběr) 

Horninou je středne zrnitá, nepr9-videlně injikovaná biotit i c k á 
r u 1 a, částečně limonitizovaná. 
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Obr. č. 1: 
Kataklasticl{á se r i c i ti z a
c e muskovitu v granodioritu. 
Výbrus, zkřížené nikoly. Zv.: 
60 X (lineárně). Lok. : Lučina, 
lom "U štěrkovny" na levém 
bř>ehu Lužního potoka, těsně 
jižně u křižovatky (cca 1 km 
jv. od obce) . 

C. VÝZKUM ERLANOVÉ LOKALITY U MÝTA ZÁP. OD TACHOVA 

Mineralogicky i petrograficky neobyC:ejně bohatý odkryv, opuštěný štěr
kový lom, leží v západním úpatí kóty 591 ( = 594,5 na nových mapách), 
na pravém (tj. východním) břehu Lužního potoka, při silnici z Mýta 
do Lučiny. Proti němu, na levém břehu, je situován druhý lom, který 
s předešlým petrograficky souvisí. Oba odkryvy zřejmě patří erlanové 
lokalitě, v literatuře uvedené F. HOCHSTETTEREM ( 1855, p. 760) a blíže 
popsané W. R. ZARTNEREM (1931) p. 137-142). 

Materiál Ing. Kolitsche, o nějž se detailní výzkum z největší části opírá, 
pochází hlavním dílem z lomu na pravém břehu potoka, jak bylo zjištěno 
porovnáním přímo v terénu. Menší část však (zejména některý kr. vá
penec s wollastonitem) pochází s největší pravděpodobností z lomu proti
lehlého, jak dosvědčují shodné vlastní nálezy autorů. Protože zcela dů
sledné rozdělení materiálu mezi oba lomy není možné, je v dalším textu 
lokalita studována jako celek, i když většina pozorování je odvozena 
z lomu na p r a v é m břehu. Celkové i dílčí pohledy na tento odkryv zná
zorňují fotografické snímky č . 30-34 (na l<říd.ových tabulích). 

Materiál od Ing. Kolitsche k této lokalitě byl zařazen do sbírky hornin 
Nár. muzea pod inv. č. 11129--11 218 a do sbírky nerostů pod inv. č. 
51 388-51 507. 

I. PETROGRAFICKÝ POPIS A DISKUSE GENEZE 

Makroskopický přehled 
Hlavní n1asu horniny představuje tmavá biotit i c k á par ar u I a, 

která se v rovnoběžných, několik milimetrů až centimetrů mocných polo-
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hách rytmicky střídá se světlejším, zelenošedým e r l a n e m ( pyroxenic
kým nebo pyroxenicko-epidotickým), takže hornině jako celku pi'ísluší 
název erlan-rulový stromatit (viz snímek č. 2 a 32). Pokud lze odhadnout, 
připadá na erlan asi 1/4 společného objemu. (Opačný kvantitativní vztah 
byl autory pozorován výjimečně, a to v blízkosti krystalického vápence 
v protilehlém lomu - levý břeh. Bloky erlanu zde uzavíraly ojedinělé 
nesouvislé polohy ruly cm řádu.) Erlan se z obou složek stromatické hor
niny jeví jako mobilnější v procesu tvorby, nebot jeho sousední polohy se 
místy "slévají" přerušujíce polohu rulovou, kdežto opačný zjev nebyl 
pozorován. V těchto jednotlivých místech se tedy stromatit blíží flebitu. 

Na rozhraní rulových a erlanových poloh pozorujeme téměř vždy a m
f i b o li t o v o u vrstvičku, kolem 1 mm mocnou. Již v teren u je na 
ostrém slunci zřetelná jako sytě černý lem, odlišný od nahnědlé ruly. 
Amfibolity jsou v literatuře uváděny z těchto míst ve větším měřítku. 
Buď zde skutečně existují v mocnějších polohách a nejsou jen za dneš
ního stavu lokality odkryty, anebo s drobnými amfibolitovými vrstvičkami 
byla směšována i biotitická rula, na první pohled jim velmi podobná bar
vou i velikostí zrna. 

Kry st a li c ký vápenec byl nalezen pouze v jedné, asi 1 dm moc
né poloze v severní okrajové části lomu na pravém břehu. Zato v proti
lehlém lomu (levý břeh) byla zjištěna 2-3 m mocná poloha krystalického 
vápence, jenž obsahuje v různf.m množství vtroušený salit a přechází do 
erlanu. 

Obr. č. 2: 
Rytmické střídání biotitické 
pararuly a amfiboli
tu [tmavé pruhy) s erla
n '8 m (světlé pruhy) . Zmenš. 
o 1/4 [lin.). Foto : Ant. Bláha, 
Nár. muzeum. 
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Význačný podíl ve smíšené hornině lokality zaujímají pegmatitové 
aplitové, granitoidní a křemenné žíly. Jsou přístupné pozorování zejména 
v lomu na pravém břehu. Hojně a mnohotvárně pronikají horninou, při
čemž zřetelně dochází ke zjevům injekčním a imbibičním. Možno tedy 
hovořit souborně o m i g m a t i t i z a c i s touto charakteristikou: 

1. Diskordantní i konkordantní pronikání jednotlivých zřetelně ohrani
čených ž i l různé mocnosti (od desetin mm do decimetrů), různého slo
žení a různého stáří. Povahu tohoto pronikání nejlépe vidíme "en gros" 
na snímcích č. 30, 31, 33 a 34 (viz křídovou přílohu), detailněji na sním
cích č . 3, 4 a 5. 

2. Živcová nebo křemenná hnízd a , nepravidelně až neostře omezená, 
velká od mikroskopických rozměrů do několika cm, a nepravidelné žilky 
z nich vybíhající. Tato mign1atitizace je nejčastější v erlanu, zvláště 
v epidotickén1 v levé části lomu na pravém břehu. Makroskopický detail 
ukazuje sníinek č . 6. 

3. Jemná dol{onalá migmatitizace ruly " lit - par-l i t" byla pozorová
na místy na materiálu Ing. Kolitsche a přímo v ter'enu v lomu na levém 
břehu. Nebylo rozhodnuto, zda je injekčního nebo anatektického původu. 

Tomuto druhu migmatitu morfologicky nejpříbuznější jsou zvrásně
n é a často dislokované žilky v rule (viz snímek č. 7), jež probíhají rovněž 
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Obr. č. 3: 
Diskordantní i konkordantnf 
pegmatitové · ž í 1 y různého 
relativního stář! v rule s er
lanem. Zmenš. o 113 ( lin.) . 
Foto : Ant. Bláha, Nár. mu
zeum. 



Obr. č. 4: 
Zna křemene v rule je 
pronikána mladším a p l i -
te m napříč a při okraji. Rula 
je částečně migmatitizována. 
Nabroušená ukázka. Zvětš . : 
o 1f4 (lin. ) . Foto: Ant. Bláha, 
Nár. muzeum. 

Obr. č. 5: 
Tmavá biotitická rula s vý
raznými paralelními poloha
mi erlanu, prostoupená mlad
šími žilkami aplit u. Rula 
i erlan jsou aplitem částečně 
injikovány. Nabroušená ukáz
ka. Sku_t. velikost. Foto : Ant. 
Bláha, Nár. muzeum. 
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Obr. č. 6 : 
Erlan s žilka mi a hnfzdy 
mladšího živce (projBvy 
migmatitizace ). Zmenš. o 1/z 
(lin.]. Foto: Ant. Bláha, Nár. 
muzeum. 

konkordantně s texturou horniny, avšak méně opakovaně. Protože sledují 
foliaci, nejsou ptigmatické v pravém slova smyslu. V materiálu byly po
zorovány jen vzácně. 

4. Jednotlivé žíly (uvedené sub 1) se mnohdy "rozbíhají" do okolní 
horniny, a to jako in j e I~ c e ve směru břidličnatosti do ruly nebo jako 
nepravidelné i mp r e g na c e do erlanu (viz snímek č. 5). Prstovité pro
nikání aplitu ve velkém měřítku ukazuje snímek č. 33. 

5. Nejjemnějším, ale velmi rozšířeným projevem migmatitizace je na 
lokalitě vznik i m b t b i č ní c h ž i. v c ů - mikroklinú v bioti.tické rule. 

Biotitická granitoidní vyvřehna (blíže nebyla zkoumána) vyplňuje 
některé žíly, jak ukazuje např. obr. č. 34, a kromě toho tvoří nepra, 
videlné, více než m.etr velké těleso v ústřední části lomu na pravém 
břehu . 

Hornina podobného vzhledu, určená jako dvojslídný granodiorit, tvo .ří 
intruzivní těleso, odkryté lomem nu štěrkovny" blíže Lučiny, v těsném 
ssv. sousedství lomu lokality Mýto na levém břehu Lužního potoka. Byla 
popsána v předešlé kapitole. 

Mikroskopická charakteristika 

Mikroskopicky se biotitická par ar ul a vyznacuJe množstvím sytě 
kaštanově hnědého a pleochroického biotit u, jehož omezení je hypi
diomorfní. Většinou se jeví n1echanicky i chemicky neporušen. Jeho in-
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Obr. č. 7: 
Zvrásněné a dislokované 
ž i l k y aplitu v rule. Zmens. 
o 113 (lín.). Foto : Ant. Bláha, 
Nár. muzeum. 

tenzivní chloritizace (pravděpodobně hydrotermálního původu) je ome
zena na dílčí partie horniny. V některých místech se z biotitu, snad 
v důsledku tlakových účinkú, vyvíjí sericit (viz obr. č. 16). Ze světlých 
součástel( je přítomen buď p 1 a g i o kl a s (viz snímek č. 10) nebo mi
k r o k l í n (viz snímek č. 12). Plagioklas je obvykle značně rozložen (jak 
ukazuje snímek č. ll), takže nelze přesně určit jeho povahu (středního 
složení?). Mikroklín bývá zasažen slabší kaolinizací. Někdy se v rule vy
skytují oba živce současně. Není vyloučeno, že původním živcem je pla
gioklas a mikroklín vzniká migmatitizací. Oba živce tvoří isodiametrická 
xenomorfní zrna, 0,05 - 0,15 min velká. Proti biotitu je mikroklín zřetel
ně mladší, neboť v něm často vyplňuje oblé korozní zálivy (viz snímek 
č. 12). Rula je chudá k ř e m e ne m. Tvoří v ní skrovná útržkovitá zrnka 
mezi ostatními součástkami. Akcesoricky se objevují vtroušené krystalky 

ma g ne ti tu, z nichž některé jsou pseudomorfozami po biotitu. Struk
tura ruly je grano-lepidoblastická. Rovnoběžná textura je podmíněna 
přednostní orientací biotitu. Texturu ruly (jemně konkordantně migma
titizované) znázorňuje snímek č . 8, tj. slabě zvětšený prúmět jejího 
výbrusu. 

Erlan je sv~rm nerostným složením méně pravidelný než rula . Jeho 
nejčastější součástkou je pl a g i o kl a s, ještě značněji rozložený než 
v rule ( skapolitizace, sericitizace, kaolinizace), a jednoklonný p y r o -
x e n, určený jako salit až ferosalit. Nerovnoměrně rozmístěnou podstat
nou součástkou je křemen, granát a k a 1 c it. Na mnoha mís
tech přistupuje do složiva erlanu hojný e p i d o t a s ním podřízený 

akt in o 1 i t ; vznikají dokonce anchimonominerální partie epidozitové. 
V blízkosti ruly se objevuje ob e c n ý a mf i b o l. častou akcesoril 
je t i t ani t . Struktura erlanu je heterogranoblastická, přičemž velikost 
zrn hlavních součástek kolísá přibližně od 0,05 do 2,00 mm. Textura je 
všesměrná (neexistuje-li zde přednostní orientace nerostú podle krystalo-
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Obr. č. 8: 
Textura biotitické ruly [jemně migma
titizované ). Výbrus, bez analyzátoru. 
Zvětš. : 10 X (lin.). Foto : Ant. Bláha, Nár. 
muzeum. 

Obr. č. 9 : 
Příklad drobného střídání erlan u (svět
lý) s a mf i boI item a r u 1 o u (tma
vé). Výbrus, bez analyzátoru. Zvětš. : 10 X 
(lin. ). Foto : Ant. Bláha, Nár. muzeum. 

vých, resp. optických směrů, což nebylo zjišťováno). Po stránce sukcese 
se epidot a kalcit jeví zřetelně mladší než granát, který jimi bývá za
tlačován. V témže poměru je vůči granátu snad i křemen (viz snímky 
č. 17, 18 a 19) . Bližší mikroskopický popis jednotlivých nerostů erlanu 
je zahrnut vedle ostatních mineralogických popisů v závěrečné kapitole 
práce. 

V úzkých a m f i b o 1 i to v ý c h lemech mezi rulou a erlanem se ob
jevuje jako převládající (nikoli samotná) složka obecný a mf i boI 
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Obr. č . 10: 
Biotitická rul a s plagiokla
sem. Výbrus, zkřížené niko
ly. Zvětš. : 60 X (lin. ]. Foto : 
Ant. Bláha, Nár. muzeum. 



Obr. č. 11: 
Biotitická r u 1 a a erlan 
s rozloženým plagioklasem 
a čerstvým mikroklínem. Vý
brus, zkřížené nikoly. Zvětš. : 
60 X ( lin.). Foto: Ant. Bláha, 
Nár. muzeum. 

v hnědých i zelených odst ínech (viz snímek č. 13) . Partii s mikroskopic
kým střídáním ruly, amfibolitu a erlanu znázorňuje přehledný snímek 
(průmět výbrusu) č. 9. Nepravidelná větší zrna amfibolu mnohdy poiki
liticky uzavírají ostatní nerostné součástky. 

Obr. č. 12: 
Biotitická r u 1 a s mikro
klinem; v biotitu korozní zá
livy. Výbrus, zkřížené nikoly . 
Zvětš. : 60 X (lin.) . Foto : An t. 
Bláha, Nár. muzeum. 
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Obr. č. 13: 
Biotit, obecný amfi 
b o 1 a s a lit na rozhraní 
žuly a erlanu s amfibolito
vým lemem. Výbrus, bez ana
lyzátoru. Zvětš.: BOX (lin.). 
Foto: Ant. Bláha, Nár. mu 
zeum. 

Povaha žil horninu migmatitizujících je různá, jak bylo již ře.čeno. 

Tvoří-li je samotný křemen, je nejčastěji v odrůdě obecné, vzácně 
v odrůdě světlého, nafialovělého růženínu. U živcových žil kolísá množ-
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Obr. č. 14 : 
Reakční lem ( antipertit?) na 
hranici žilky mikroklínového 
aplitu v plagioklasové rule . 
Výbrus, zkřížené nikoly. Zv. : 
200X (lin.). Foto : Ant. Blá
ha, Nár. muzeum . 



ství přítomného křemene, barevných součástek i velikost zrna. Běží buď 
o granitoidní vyvřeliny, častěji pak o pegmatity, jež úbytkem tmavých sou
částek a zjemněním zrna přecházejí do aplitů. Nejčastějším živcem aplitů 
a pegmatitů je mi kro klín a méně ortoklas (oba mohou být 
pertitické), kdežto p l a g i o k l a s (určený jako andesin) je podstatně 
vzácnější. Mezi mikroklínem epigenetické žilky a rulovým plagioklasem 
byla mikroskopicky pozorována reakční zona ( antipertit? L jak ukazuje 
snímek č. 14. Vedle živců byly na některých žilách zjištěny nerosty 
s kap o 1 i t a p r e hni t, oba živcům makroskopicky velmi podob
né. Z tmavých součástek obsahují žíly turmalín, biotit, pyroxen anebo 
epidot, jenž zřejmě vznikal později, neboť byly zjištěny jeho pseudo
morfozy po biotitu (viz obr. č. 21, str. 212) . 

Otázky geneze 
Mezi zdejšími horninami existují nesporně složité genetické vztahy, 

které se již na malém prostoru projevují rozmanitostí nerostného slo-
. žení a komplikovaností textury (střídání poloh, odlišné vývoje erlanu 
migmatitizace ) . Příčina nemůže spočívat v pouhém styku vápence a pří
buzných sedimentů se žulou, nýbrž je třeba předpokládat spojení několika 
činitelů: 

a) rozdíly ve složení výchozích sedimentů, jež byly regionálně pře
měněny ( písčito-jílovité _,. rula; slinité _,. erlan; vápenité _,. kryst. vá
penec), 

b) kontaktní metamorfoza (-+ kry st. vápenec + erlan), 
c) Inigmatitizace (v širším smyslu), 
d) pneumatolyza a hydrotermální účinky . 

Míru uplatnění i časový postup těchto faktorů lze těžko přesně po
soudit. 

Upozorníme alespol'í na některé jednotlivé otázky, ať již byly vý
zkumem řešeny nebo zůstávají otevřené: 

1. Bohatý obsah granátu s převládající andraditovou složkou je dokla
dem určité příbuznosti zdejšího erlanu se skarny. Některé znaky zdejší 
horniny, např. těsné sdružení s biotitickou pararulou a vznik amfibolo
vých poloh, jsou známy z jiných terenů jak u hornin erlanových ( B. HEJT
MAN, 1962, p. 281; Z. MÍSAŘ, 1958, p. 188-189) tak i skarnových (M. 
NOVOTNÝ 1955, p. 399-400; M. NOVOTNÝ, 1958, p. 318) . 

2. Důležitou otázkou je výklad původu rytmického střídání ruly s er
lanem a zjištění podílu regionální či kontaktní metamorfozy na vzniku 
erlanu. 
Obecně lze uvažovat o trojí možnosti vzniku stromatitu: 
a) faciální rozdíly (střídání vrstev písčitojílovitých a slinitých) ve 

výchozí sedimentární hornině, regionálně přeměněné, 
b) vzájemné prostoupení dvou odlišných materiálů během regionální 

metamorfozy účinkem stresu, 
c) dodatečné proniknutí kontaktně metamorfního erlanu do komplexu 

ruly. 
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Ukazuje se, že pravděpodobně došlo k část e č n é mu uplatnění všech 
tří pochodů: 

a) Odmítat existenci faciálních rozdílů ve výchozí hornině by bylo 
násilné. Žádná výzkumem zjištěná okolnost jí neodporuje. 

b) Během metamorfozy však nesporně došlo k určitým pohybům mo
bilnějších erlanových poloh vúči rule a k reakcím mezi nimi. Dokladem 
je lokálně "flebitický" tvar erlanových pruhů, jež např . n á h 1 e do
časně přerušují sousední polohu rulovou. Výsledkem chemických reakcí 
jsou cca 1 mm mocné amfibolové (amfibolitové) zony na rozhraní obou 
hornin. Na rozdíl od poloh erlanu a ruly se mocnost amfibolového lemu 
na celé lokalitě prakticky nemění, takže neběží o sedimentárně predis
ponovanou vrstvu, nýbrž o reakční zonu. 

c) Kontaktní metamorfoza se na lokalitě zřejmě uplatnila částečně, 
a to na levém břehu potoka. Nasvědčuje jí přítomnost wollastonitu a 
též těsné sousedství granodioritového tělesa. Zatímco souvislé wollasto
nitové zony při krystalickém vápenci budou podmíněny přívodem kře
míku z magmatu, vznikal rozptýlený salit asi jen kontaktní přeměnou 
slinité složky. Pyroxenický erlan v blízkosti kontaktního vápence je po
dobný vzdálenějšímu erlanu regionálně metamorfnímu (konvergence?). 
Domněnka , že by veškerý erlan lokality byl kontaktního původu a hlu

boko pronikal do ruly, se jeví pravděnepodobnou. Byly totiž nalezeny 
i velké bloky krystalického vápence až erlanu s pouhými proplástky ruly, 
což je poměr zřejmě predisponovaný sedimentárně . 

3. Z makroskopického i mikroskopického studia vyplývá, že ve vý
voji zdejších hornin a nerostů se uplatňovaly zejména tyto celkové i dílčí 
pochody: vznik ruly a erlanu; tvorba amfibolitových zon; kontaktní meta
morfoza; migmatitizace (v širším smyslu) ; rozklad plagioklasů ruly 
i erlanu; kaolinizace mikroklínu; epidotizace erlanu i pegmatitových 
žil; lokální chloritizace rul; pneumatolytický nebo hydrotermální vznik 
fluoritu a zeolitú v erlanových dutinách (asi v souvislosti s migmatiti
zací). Vzájemné spojitosti těchto dějů a je jich časová posloupnost není 
dořešena. 

Exaktní dořešení všech uvedených otázek by mohlo být předmětem 
dalšího výzkumu lokality, přičemž lze doporučit podrobné sledování 
zejména těchto skutečností: bezprostřední styk vápence nebo erlanu 
s granodioritem na levém břehu Lužního potoka, pokud bude lomem od
kryt; genetické rozdíly erlanu s převahou vápence, pyroxenu nebo epi
totu (poměr kontaktní a r egionální metamorfozy) ; rozdílnost výplní žil, 
jejich relativní stáří a souvislost s granitoidními intrusemi; krystalizační 
teploty popisovaných nerostfl. 

II. PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH NEROSTů 

Na lokalitě byly zjištěny především horninotvorné nerosty v běžném 
vývoji, výjimečně i v pěkných "mineralogických" ukázkách. K nim při
stupují nerosty nalezené jen ojediněle, které však významně dokreslují 
povahu zdejších nerostných paragenezí. Minerály budou vyjmenovány 
v systematickém pořadí, neboť důsledné rozdělení na nerosty hornino-
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tvorné a ostatní by bylo umělé a jednoznačné rozlišení podle způsobu 
vzniku není možné. 

Mineralogickým výzkumem této lokality se autoři pokusili obohatit 
poznatky, publikované W. R. ZARTNEREM ( 1931). Výzkum se opírá pře
vážně o materiál shromážděný Ing. H. Kolitschem. Pozorováním v terenu 
bylo zjištěno, že jeho většina pochází z lomu na pravém břehu Lužního 
potoka a jen malá část (některý krystalický vápenec a wollastonit) 
z lomu protilehlého. V některých případech nebylo možno rozhodnout 
s jistotou (taumazit a světlý paprsčitý epidot) . Toto vysvětlení o lo
kalizaci se týká celého dalšího textu. 

Pyrit 
byl nalezen nehojný v erlanu jako jemné impregnace nebo krystalky 
až 2 mm velké. Menší zrnka byla zarostlá v migmatitizovaném amfibo
litovém proplástku v rule. 

Fluorit 
Skupina nedokonale omezených 2 mm velkých zrn byla nalezena 

jedenkrát na puklině chloritizované ruly vedle narůžovělého mikrokli
nu, tmavozelených krystalků epidotu a bílého kalcitu (viz snímek č. 15). 
Makroskopicky je světle i tmavě modrofialový. Určen byl opticky. V práš
kovém preparátu je pod mikroskopem čirý, nepatrně nafialovělý, iso
trapní, s indexem sv. lomu menším než 1,450. 

Může být považován za produkt téže pneumatolyzy, kterou vznikaly 
pegmatitové žíly, anebo za důsledek procesů hydrotermálních podobně 
jakn současná chloritizace biotitu v rule. 

Obr. č. 15: 
Skup. hypidiomorfních krys
talů fl u o r i tu s růžovým 
m i k r o k l i n e m , bíl. k a 1 -
citem (na obr. světlé) a 
tmavozeleným drobně krys
talovaným e pi do tem na 
chloritizované biotitické ru
le. Zmenš. o 113 ( lin.) . Foto : 
Ant. Bláha, Nár. muzeum. 
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Magnetit 

Obr. č. 16: 
Rula s částečně s e r i c i t i -
~o van ý m biotitem a vtrou
šeným magnetitem. Vý
brus, bez analyzátoru. Zv. : 
BOX (lin.) . Foto: Ant. Bláha, 
Nár. muzeum. 

Vyskytuje se často rozptýlen v rule jako mikroskopická vedlejší sou
částka (viz snímek č. 16) . V mikroklínových žilách probíhajících ru
lou tvoří někdy blízko okraje tenounký lem. Není vyloučeno, že část zrnek 
přísluší ilmenitu. O obou nerostech se zmiňuje W. R. ZARTNER. 
Ačkoliv obsah železa pochází nejspíše z limonitu výchozích sedimen

tárních hornin, došlo ke konečné krystalisaci magnetitu patrně v sou
vislosti s migmatitizací · .. / pozdějších vývojových stadiích ruly. Mikro
skopicky byly totiž pozorovány i dokonalé pseudomorfozy magnetitu po 
biotitu. 
Křemen 

je jedním z horninotvorných nerostú lokality. V minimálním množ
ství je obsažen v r u l e , hojnější je v e r I a n e c h , kde se shlukuje 
do hnízd, spojených s výskytem granátu a epidotu. Takové čočky erlanu 
s křemenem obzvlášť hojně konkordantně prostupují rulu v levé části 
lomu na pravém břehu Lužního potoka. Zdá se, že příliv křemene do 
těchto čoček byl pozdější než vznik prostých erlanových poloh a souvisel 
snad s migmatitizací (v širším smyslu). Detailní záběr křemenné čočky 
s granátem ukazuje snímek č. 17. 

Podstatnou součást tvoří křemen v aplitových a pegmatitových ž i -
l á c h nebo plní 1\:onkordantní i diskordantní žíly v lomu samostatně 
(viz snímek č . 4). 

Limonit 
se objevuje jako sekundární nerost zejména v rozvětralých partiích 

erlanu, bohatých granátem a epidotem. Zřetelně také zabarvuje roz
větralý wollastonit. 
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Kalcit 
Krystalický vápenec (jako hornina) se vyskytuje zejména v 2-3 m 

mocné poloze v lomu na levém břehu potoka. Velmi často zde obsahuje 
vtroušená zrnka salitu a přechází do erlanu. Kromě toho k němu při
léhají bohaté kůry až polohy a hnízda wollastonitu. 

Jako nerost je kalcit poměrně hojně zastoupen v materiálu Ing. Ko
litsche a pochází snad z obou lomů. Přímo v erlanu tvoří mikroskopické 
i makroskopické nahloučeniny, které patří k nejmladším primárním ne
rostům. Zřetelnou metasomatozu granátu kalcitem a epidotem znázorňuje 
snímek č. 18. 

Malachit 
byl zastižen pouze dvakrát jako jemný povlak na biotitické rule. 

Běží jasně o sekundární nerost, látkově odvozený od vtroušených kyzú. 

Granát 
Granát z Mýta popsal bez bližšího určení poprvé W. R. ZARTNER 

( 1931), kter}T uvádí až 1 cm velké dobře vyvinuté krystaly ( 110), častěji 
pak nepravidelná hnědočervená zrna. 

Studovaný materiál, pocházející dílem ze sběru Ing. Kolitsche, dílem 
z vlastního sběru autorů, se z různých n1íst této lokality dosti značně 
liší jak morfologií, tak i barvou granátů. Celkově je možno říci, že gra-

Obr. č. 17 : 
ldioblasty g ran á tu, obklo
pené a částečně proniklé 
křemenem v erlanové 
pecce. Skut. velikost. Foto : 
Ant. Bláha, Nár. muzeum. 
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Obr. č. 18: 
Granát z erlanu (na obr. 
černý), po prasklinách za
tlačovaný e p i do t e m a 
k a 1 citem (světlé). Výbrus, 
zkřížené nikoly. Zvětš . 60 X 
(lin.) . Foto: Ant. Bláha, Nár . 
muzeum. 

nát zde tvoří 1-20 mm velké idiomorfní až xenomorfní, tmavě i světle 
nahnědlé až červenohnědé jedince, omezené plochami ( 110), zarostlé 
do erlanu nebo drúzovitě vyčnívající do jeho dutin. Velmi často je průvod-
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Obr . č. 19: 
Metasomatoza erlanového 
g r a n á t u směsí k a 1 c i t u, 
aktinolitu a epidotu 
(selektivní, postihující ze
jména střed granátových 
zrn). Výbrus, bez analyzáto
ru. Zvětš. 60 X ( lin.). Foto : 
Ant. Bláha, Nár. muzeum. 



cem granátu nahromaděný křemen, epidot a kalcit, vuc1 nimž se jeví 
krystalizačně starší (viz snímky č . 18 a 19). V jednon1 místě byla zjiš
těna hypidiomorfní zrna granátu, tvořící kulovité agregáty 1-2,5 cm 
velké, jejichž jádro je vyplněno čirým až bělavým skelně lesklým zeo
litem ( chabazit?) nebo kalcitem, případně obojím. Oblé porfyroblasty 
granátu v zeleošedém pyroxenickém erlanu jsou jednak nepravidelně 
rozmístěné, jednak tvoří přibližně 5 mm mocné polohy, jejichž střed 
bývá vyplněn tenkými žilkami světlého kalcitu. · 

Granát z Mýta byl zkoumán jednak rentgenometricky, jednak pomocí 
spektrálních analyz, přičemž z každého analyzovaného vzorku byla zá
roveň stanovena specifická váha. Výsledky výzkumů jednoznačně do
kazují, že bez ohledu na různé zbarvení a různou morfologii granátů 
jde ve všech případech o granát-andradit se značnou příměsí Mn. Svým 
nepříliš běžným chemismem se andradit z Mýta nejvíce blíží mangana
tému granátu - calderitu, popsanému F. H. S. VERMAASEM ( 1952) 
z Otjosondu v Jihozápadní Africe. Hustot a byla stanovena pyl\:nomet
ricky 3,82-3,92. 

Podrobné výsledky zejména rengenometrického a spektrálního výzku
mu andraditu z Mýta budou publikovány ve zvláštní práci. 

Taumazit 
tvoří sněhově bílé celistvé agregáty, mikroskopicky jehličkovité až 

vláknité, na pokraji epidotického erlanu nebo epidozitu vůči krystalic
kému vápenci (viz snímek č. 20, 22 a 23) . Jeho optické vlastnosti a kon
stanty přesně odpovídají tabelárním hodnotám taumazitu. Je typickým 
minerálem kontaktních vápenců. Vzhledem k tomu, že jde o prvý nález 
tohoto nerostu u nás, bude jehn výskyt podrobně popsán ve zvláštní 
pr áci. 

Obr. č . 20 : 
Ta urna z i t (celistvý, jas
ně bflý] mezi erlanem a 
krystalickým vápencem. Zv. 
o 1/ 3 (lin. ). Foto : Ant. Bláha, 
N ár. muzeum 
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Titanit 
je hojnou akcesorickou součástkou zejména erlanu. Jeho typicky vře

tenovité krystalky, zjištěné ve výbrusech, místy i makroskopicky, bývají 
0,1 - 0,5 mm velké. Byly pozorovány již W. R. ZARTNEREM. 

Epidot 

W. R. ZARTNER ve své práci uvádí, že nerosty zoisit a epidot zde tvoří 
maximálně 0,5 cm velká zaoblená zrna, zřetelně štěpná, při čemž epidot 
je vzácnější než zoisit. V současné době je stav lokality Mýto zcela 
jiný. Nerosty zoisit-epidotové skupiny jsou zde velmi hojné a vyskytují 
se v různých přechodných formách o různé barvě a chemismu. Optickým 
určením všech zjištěných forem se ukázalo, že jde vesměs o epidot, 
i když mnohdy s velmi nízkým obsahem železa. 

Epidot v Mýtu u Tachova je v podstatě t rojí, lišicí se výskytem, che
mismem i barvou: 

1. Na lokalitě nejrozšířenější je sytě zbarvený e p t do t , buď 
nažloutle sytě zelený nebo tmavozelený. 

Tvoří především na mnoha místech podstatnou součást erlanu. Bývá 
v něm rozptýlen vedle ostatních součástek nebo se v erlanových polo
hách v rule koncentruje do hnízd a čoček, provázených hlavně graná
tem a křemenem. Tak je tomu zejména v levé části fotografovaného 
lomu. Vůči granátu je zřetelně mladší, neboť v mikr oskopu byla často
krát pozorována metasomatoza granátu epidotem, postupující podle trhlin 
(viz obr. č . 18) nebo zachvacující selektivně především střed granátových 
zrn, takže vzniká tzv. atolová struktura (viz obr. č. 19). 
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Obr. č . 21: 
E pi do to v é pseudomorfo
zy po biotitu v pegmatitové 
žíle v rule . Výbrus, bez ana
lyzátoru. Zvětš.: 60 X (lín.). 
Foto : Ant. Bláha, Nár. mu
zeum. 



Obr. č. 22 : 
Paprsčitý. světle zelenavě 
žlutý e pi cl o t vyrústá z epi
dozitu (na obr. šedý) a je 
obklopen ta um a z i t e m a 
v á p e n c e m (na obr. bílé]. 
Skut. velikost. Foto: Ant. 
Bláha, Nár. muzeum. 

Mimo erlan se vyskytuje tento železem bohatý epidot v některých peg
matitových a příbuzných žilách vedle živce a křemene. že sem pronikl 
teprve po vzniku žil, prozrazují např . pseudomorfosy epidotu po bio
titu (viz obr. č . 21), pozorované v 6 cm mocné pegmatitové žíle s mikro
klinem, křemenem. a silně rozloženým plagioklasem. 

Obr. č . 23: 
E pi do t (stébelnatý) obklo
pen ta um a z item (tmavá 
výplň mezi stébly) a k a l 
c item (světlý). Výbrus, bez 
analyzátoru. Zvětš . : 60 X 
(lin.] . Foto : Ant. Bláha, Nár. 
muzeum. 
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2. S v ě t 1 e z e 1 e n ý zrnitý epidot je v erlanu zřetelně méně častý 
než epidot sytě zelený. Mezi oběma existují přechody. 

Této odrůdě jsou snad blízké i nazelenale hnědé epidotové kůry z puk
·lin erlanu, makroskopicky podobné vesuvianu, jenž však zjištěn nebyl. 

3. P i s t a c i o v ě z e l e no ž l u t )' epidot tvoří hnízda jemnozrnného 
epidozitu, prorostlá chomáčky sytě zeleného aktinolitu. Z epidozitu vy
růstají paprsčité agregáty zelenožlutého až žlutozeleného epidozitu, ob
klopené taumazitem, kalcitem a křemenem (viz obr. č . 22 a 23). 

V mikroskopu se jednotlivé odrťl.dy epidotu opět jeví odlišně. V erlanu 
jeho alotriomorfní zrna často splývají do větších mas, jeví pleochrois
mus v tónech zelenavě nažloutlrrch až žlutých a pestré středně vysoké 
interferenční barvy. Epidot z pegmatitových žil bývá rovněž zřetelně 
barevný. Po tvarové stránce je buď xenomorfní či v pseudomorfosách 
anebo je idiornorfní, tam kde místy pronikl do trhlin v žilách. V mikro 
skopu téměř čiré a proto bez pleochroismu jsou nazelenale hnědé epi
dotové kůry z puklin erlanu, dále epidot z epidozitu i z papv,sčitých 
agregát-Ll s ním spojených. Charakter minerálu je ve všech prípadech 
negativní, což je pro epidot příznačné. Jehličky epidotu z paprsčitých 
agregátů, pozorovány v práškovém preparátu, bývají sploštělé, zhášejí 
rovnoběžně a mají zpravidla negativní ráz délky. Pozitivní ráz délky je 
výjimečný. Znamená to, že většina pozorovaných ploch jsou plochy (001). 
Dokazují to i nízké, částečně anomální interferenční barvy, vznikající 
vzhledem k tomu, že úhel a : c je takový, že poloha plochy ( 001) je 
přibližně kolmá k optické ose. Negativní ráz délky zůstává také po roz
práškování preparátu v důsledku štěpnosti podle ( 001) . 

Je pravděpodobné, že vyjmenované světlé odrůdy zdejšího epidotu po
psal VJ. R. ZARTNER jako zoisit. Epidotu však nasvědčuje ve všech pří
padech zjištěný negativní charakter minerálu, indexy sv. lomu větší 
než 1,720 a středně vysoký dvojlom (nízké interf. barvy pozorované 
na jehličkách v prášliovém preparátu byly vysvětleny polohou) . 
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Spektrální výzkum byl proveden u všech tří typů zdejších epidotů. 
Protože autoři neměli vlastní aparaturu, provedla spektrografické roz
bory (kvalitativní s přibližným řádovým odhadem kvantity) laboratoř 
spektrální analysy Hutnického ústavu ČSAV v Praze, a to na přístroji 
ISP-22, střídavý oblouk. Stejně byly provedeny i další v práci uvedené 
spektrální analysy. 

Podstatné chemické složky epidotového vzorce Al, Ca) Fe, Si byly 
spektrální analysou zjištěny u všech epidotů v hlavním nebo minorit
ním množství. Přes určité zkreslení odhadu (příliš nízký pro Si) vynikají 
některé charakteristické znaky zdejších epidotů a rozdíly mezi jejich 
odrůdami. Do kategorie isomorfních příměsí patří ve všech třech pří
padech přítomné prvky Mg, Mn, Na a Ti, z nichž první dva dosahují 
na epidot značného množství. Zvýšený obsah manganu v epidotu se sho
duje s týmž znakem zdejšího andraditu, který je v erlanech často epi
dotem zatlačován. Kvantitativní různost obsahu železa, z tabulky patr
ná, dobře odpovídá makroskopickému vzhledu (různé barvě) epidotu. 

Výsledky rentgenometrického výzkumu epidotu (rtg. snímky viz na 
křídových tabulích) jsou zřejmé z připojené tabulky č. 1. Porovnání 
rentgenogramů všech tří odrťld zdejšího epidotu s rentgenogramy ty
pického epidotu i zoisitu nasvědčuje možnosti plynulých přechodů mezi 
oběma nerosty. 

Prehnit 
byl nalezen spolu s bělavým plagioklasen1 v 1,5 cm mocné žíle, prostu

pující jemnozrnným erlanem. Je bílý až pleťově nahnědlý, kusový, štěpný, 
skelně až perleťově lesklý. Místy je prostoupen epidotem. 

Množství jeho výskytu na lokalitě se nepodařilo posoudit, protože má 
vzhled makroskopicky shodný s živcem. 

Index sv. lomu n > 1,602 a < 1,647. Rentgenometrické určení je zřejmé 
z tabulky č. 2, v níž je porovnán s prehnitem z Old Kilpatrick z Dumbar
tonshire v Anglii. Shoda je jednoznačná. 

Turmalín 
je na lokalitě nerostem něl'\terých pegmatitových žil, v nichž je za

rostlý -buď jednotlivě nebo v podobě smouh. Vyskytuje se v odrůdě sko
rylu, jenž je v mikroskopu sytě hnědě nebo fialově až černomodře pleo
chroický. Turmalínovou smouhu z hrubozrnného pegmatitu představuje 
snímek č. 24. Smouha má nedokonale kulovitý tvar o průměru přibl. 
4 cm a je složena ze sloupkovitých krystalků skorylu o síle 0,2 - 3,0 mm. 
Turmalínový agregát je prorostlý drobnozrnným křemenem. 

Mikroskopicky byl turmalín zjištěn lokálně ve značném množství 
v migmatitizované rule s imbibičními živci. 

Pyroxen 
Již W. R. ZARTNER ( 1931) popisuje zdejší výskyt pyroxenu v podobě 

zaoblených, vzácněji pravidelných, až 2 cm velkých krystalů a agregátů, 
světle zelených, se slabým pleochroismem. Z optických konstant uvádí 
úhel zhášení r : c = 450, dispersi a úhel os optických ZV kolem 60°. 
Z toho usuzuje na hedenbergitický diopsid. 
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Obr. č. 24: 
T u r m a l í n o v á smoulla v 
pegmatitu. Část výplně jedné 
z pegmatitových žil, probíha
jících parabřidlicemi. Zmenš. 
o l/3 (lin. ) . Foto : Ant. Blá
ha, Nár. muzeum. 

Pyroxen zkoumaný autory této práce byl zelenošedý, šedozelený až 
tmavozelený. Velikost jeho krystalů bývá 0,1 - 2,0 mm. Vyskytuje se 
především ve zdejších erlanech, v nichž je zastoupen v různém množ
ství, většinou však jako podstatná složka. Pyroxenický erlan tvoří samo
statné polohy v biotitické rule. Jako příměs se pyroxen vyskytuje ve vá
penci v podobě různě hojných vtroušených zrnek. Dále bývá v ně
kterých drobných živcových hnízdech v biotitické rule. 

V mikroskopu pozoruje1ne bledě modrozelené až zelené krystalky, krát
ce protažené podle osy c, nedokonale krystalově omezené a štěpné po
dle ( 110). Zřetelný pleochroismus nebyl zjištěn . Pozorování v práškovém 
preparátu (na ploše štěpnosti): zhášení šikmé y' : c == 400; indexy sv. lo
mu n y' = 1,724 ± 0,002, na' = 1,711 ± 0,002. 

Z materiálu studovaného opticky byl pořízen rentgenogram (tab. č . 3 
a rtg. snímek na křídové tabuli), který se velmi dobře shoduje se s a li
tem ze Saly ve Švédsku a s f e ros a lit e m z Nordmarken ve Švéd
sku (J. KOUŘIMSKÝ, 1955, 1957). Na správnost tohoto určení ( salit až 
ferosalit), které je ve shodě s pozorováním ZARTNEROVÝM, svědčí i uve
dené optické konstanty. 

Vznik salitu (i erlanu) na lokalitě je pravděpodobně podmíněn kon
vergentně jak pochodem regionální tak i kontaktní metamorfozy. 

Aktinolit 
tvoří tmavě šedozelené jehličky a jejich agregáty místně ve vápenci, 

v zrnitém granátu a v epidozitu. Bývá k němu přimíšen pyroxen. 
V mikroskopu byly pozorovány jehličky přes 1 mm dlouhé, hustě na

hloučené, zelené. Poloha jehliček v práškovém preparátu je podmíněna 
štěpností podle ( 110), t akže dvojlom se jeví nízký a úhel zhášení 11-12°. 
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Index sv. lomu ny' i n(:3' leží v rozmezí 1,660 - 1,670. Pleochroismus: 
r - sytě zelený, (:3 - zelený, a - světle nahnědle zelený. Negativní 
charakter minerálu byl zřetelně pozorován na dvou malých krystalech 
v poloze rovnoběžného zhášení, která je kolmá k rovině optických os. 

Rentgenogram aktinolitu z Mýta (mezi snímky na křídových tabulích) 
byl porovnán s aktinolitem ze smaragdových dolů na Urale (V. I. MI
CHEEV, 1957). Shoda obou rentgenogramů, patrná z tabulky č. 4, je 
dobrá. 

Geneticky je aktinolit zřejmě obdobný salitu. 

Obecný amfibol, 
makroskopicky černý, vyskytuje se v různě velkých hypidiomorfních 

zrnech jako podstatná součástka amfibolitu, nejčastěji na rozhraní ruly 
a erlanu. Mikroskopický pohled na partii tohoto rozhraní znázorňuje sní
mek č. 13. Větší zrna amfibolu mnohdy poikiliticky uzavírají jiné nerostné 
součástky , zejména plagioklas . Bývají sytě pleochroická v odstínech ze
lených i hnědých . Lokálně byla pozorována chlor~tizace jako u biotitu. 

Z mimořádně hrubozrnné partie na hranici ruly a erlanu byla sepa
rována 1-5 mm velká zrna makróskopicky černého amfibolu a po
zorována po rozdrcení v práškovém preparátu, tedy v polohách daných 
prismatickou štěpností. Zjištěn index sv. lomu n(:3' = 1,675 ± 0,001 a úhel 
zhášení (v dané poloze) = 140 - 170. 

Spektrální analyza z téhož vzorku n1ě l a tyto výsledky: 

--··· __ _ _ ---·· ____ _______ _ __ ... ____________ . ~ o m p o n e nt y 

hlavní 
cca nad 10 Oj() 

Mg 
Sí 

minori tní 
cca 10 % - 0,01 Oftl 

I 
Fr: 

I 

----------··-·--·---------1 
stopové 

cca pod 0,01 % 
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Ca 
Mn 
Na 

K 
v 

I 
Všechny zjištěné prvky (kromě V) patří mezi obvyklé složky chemic-

kého vzorce obecných amfibolú, i když jej ich relativní množství se zdá 
poněkud problematické a z jeho odhadu nelze vyvodit příslušnou charak
teristiku . 

Babingtonit 
byl nalezen pouze jedenkrát na limonitisované partii granát u a epidotu 

v erlanu. Tvoří skupinku černých sloupcovitých krystalů, kolem 1 mm 
velkých. Byl určen podle optických vlastností a konstant, podroben spekt
rální analyse a srovnán s babingtonity cizích lokalit . Běží o první nález 
tohoto nerostu v ČSSR a bude mu později věnována samostatná podrobná 
studie. 

Wollastonit 
W. R. ZARTNER ( 1931) zjistil zde wollastonit pouze velmi vzácně ve 

výbrusech. Dnes je t ento ner ost poměrně hojný v lomu na levém břehu 
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Lužního potoka v tmavošedých až světlešedých hrubozrnných vápencích1 

v blízkosti erlanů provázen dalšími vápenatými silikáty pyroxenem, epi
dotem a granátem. Tvoří radiálně paprsčité, snopkovité nebo jen prostě 
vláknité agregáty, žilky a hnízda ( obyč. centimetrového řádu). Vlákna 
dosahují až 1 cm délky a 0,5 mm šířky . čerstvý je hedvábně až perleťově 
lesklý, bělošedý . Slabě nazelenalá barva některých partií čerstvého wol
lastonitu je způsobena příměsí drobných zrnek s a litu. Narůžovělé až 
hnědavě načervenalé zbarvení je již výsledkem částečného rozkladu. 
Silně zvětralý ( limonitizovaný) tvoří vějířovité vláknité krystalické kůry 
na pokraji křemene, prostupujícího nepravidelně hnízdy vápence v blíz
kosti ruly. 

Mi kro s k o pic ký výzkum. Byly zkoumány jak vzorky čerstvé
ho, tak i navětralého wollastonitu: 

1. K určení optických konstant čerstvého wollastonitu byly použity 
separované krystaly (bez drcení), tvořící jehličky zploštělé podle ( 100). 
Při poloze jehliček tímto sploštěním podmíněné byl zj ištěn u wollastonitu 
positivní ráz délky, který se po změně polohy "válením" mění na nega
tivní. Zhášení je rovnoběžné až mírně šikmé (do 3°). Indexy svět. lomu: 
n~ = 1,631 ± 0,001 a na' = 1,624 ± 0,003. 

2. Navětralý wollastonit byl zkoumán v několika stadiích rozkladu: 
a) Na částečně rozloženém narůžovělém wollastonitu, tvořícím ploché 

paprsčité hnízdo na světlešedém krystalickém vápenci,. nebyla kromě ne
pravidelného limónitového zákalu zjištěna žádná změna . 
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Obr. č. 25 : 
šedý hrubě krystalický v á -
p e n e c je prorůstán krysta 
Hzačně mladším bělavým 
w o ll a st on item. Zmenš. 
o l/3 ( lin.) . Foto : An t. Bláha, 
Nár. muzeum. 



Obr. č. 26 : 
Bělavé paprsčité agregáty 
w o 1 1 a s t o n i t u s vtrou
šeným s a 1 item [tmavo
zelené tečky) a šedý hrubě 
krystalický v á p e n e c . 
Zmenš. o 1/3 [lin). Foto : Ant. 
Bláha, Nár. muzeum. 

b) Silně limonitlzovaný wollastonit v podobě vějířovitých kťn· na k ře
meni tvoří pod mikroskopem jehličky, které si stále ještě zachovávají 
vzhled wollastonitových krystalů s positivním rázem délky. Mezi zkříže
nými nikoly nezhášejí však již jednotně, nýbrž rozpadají se v mozaikovi
tou pseudomorfozu. Její jednotlivá zrnka mají poměrně nízký dvojlom. 
pravděpodobně odpovídající hodnotě dvojlomu křemene. Index lomu, zře 
telně nižší než u čerstvého wollastonitu, bylo možno zjistit jen přibližně, 
neboť hodnota není u všech zrn stejná vzhledem k různému stupni roz
kladu. U nejvíce rozložených krystalů je n == 1,545, což odpovídá indexům 
lomu křemene. že zde k přeměně wollastonitu v křemen skutečně do
chází, je zřejmé i z výsledků rentgenometrického výzkumu. Ve všech 
preparátech byly pozorovány velmi hojné limonitové zákaly. 

c) Další produkt rozkladu wollastonitu, našedle rudohnědá vláknitá 
kůra, pochází ze zmíněných partií v blízkosti ruly. Je dosud zřetelné, 
že její původní vlákna dosahovala délky asi 5 mm a síly v desetinách mm. 
Délka druhotných paralelních vlákének, skládajících pseudomorfozy, je 
sporná, neboť je lze postihnout toliko v úlomcích a jejich síla činí jen 
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0,002 mm. Tato sekundární vlákna mají ráz délky většinou pozitivní , jenž 
se při otáčení vláken podle podélné osy jen málokdy mění. Zhášejí obecně 
šikmo, pouze výjimečně rovnoběžně. Úhel zhášení byl naměřen až 250, 
avšak hodnota je problematická pro nepravidelný průběh vláken i pro 
jejich nezřetelnou individualizaci. Dvojlom je odhadován na středně vy
soký, pravděpodobně vyšší než u křemene. Určení indexu světelného lomu 
je velmi ztíženo heterogenitou pseudomorfoz. Celkové rozmezí u vláké
nek včetně ostatních přítomných substancí se pohybuje mezi 1,550 až 
1,670. Určení látky nebylo provedeno. 

R e nt g e no m e t r i c ký v ý z k u n1 byl prováděn u všech čtyř opticky 
zkoumaných vzorků: ( 1) U čistého wollastonitu, ( 2a) u částečně roz
loženého narůžovělého wollastonitu a ( 2b) u silně limonitizovaného wol
lastonitu z vějířových kůr. Rudohnědé vláknité kůry ( 2c) zřetelně z wol
lastonitu pocházejí a stále jej obsahují. Získané výsledky byly porovnány 
s hodnotami rentgenogramu wollastonitu z Perchemiemi ve Finsku, uvá
děnými Micheevem ( 1957). Shoda u linií čistého wollastonitu je velmi 
dobrá. U druhého rentgenogramu některé wollastonitové linie již sláb
nou a objevují se nové. Převaha wollastonitových linií je však stále znač
ná. U třetího rentgenogramu již wollastonitové linie téměř mizí a ob
jevují se zcela nové, z velké části náležející křemenu. U čtvrtého rentgeno
gramu jsou wollastonitové linie (proti očekávání) značně zřetelné . 

Výsledky rentgenometrického výzkumu wollastonitů obsahuje tabulka 
č. 5; rtg. snímky jsou připojeny na: křídových tabulích. 

Biotit 
je podstatnou součástkou ruly a jako takový byl popsán v petrogra

fické části práce. Z charakteristických rysů připomeňme jeho nejčastěji 
čerstvý vzhled (v mikroskopu bývá sytě kaštanově hnědý, pleochroický). 
Místy byla však pozorována intenzivní chloritizace (hydrotermálního pfl
vodu ?) a méně obvyklá částečná přeměna na sericit, který se vyvíjí 
z okrajů biotitových šupin (pravděpodobně tlakovým účinkem, viz obr. 
č. 16). Zajímavé jsou oblé korosní zálivy v lištových průřezech biotitu, 
vyplněné mikroklinem (viz obr. č. 12). V některých partiích ruly byly též 
mikroskopicky pozorovány drobné ale výrazné pseudomorfozy magnetitu 
po biotitu. 

Biotit představuje také tmavou součástku některých pegmatitových 
a granitoidových ž i 1. V hlubokých pegmatitech byly pozorovány až 
přes 1 cm velké šupiny tmavohnědého biotitu (viz obr. č. 27) . Ke gene
ticky významným zajímavostem patří klamotvary epidotu po biotitu, za
stižené výbrusem v jedné z drobnozrnnějších pegmatitových žil (viz obr. 
č. 21). 

Sericit 
byl mikroskopicky pozorován jako rozkladový produkt plagioklasu (ve

dle kaolinitu a skapolitu) v rule, amfibolitu i erlanu. Lokálně se vyvíjí 
i z biotitu v rule obohacené magnetitem (viz snímek č. 16). 

Chlorit 
zde podle W. R. Zartnera ( 1931) vzniká jako produkt větrání, nejčastěji 

rozkladem granátu. I když vznik chloritu z granátu nelze vyloučit, je ze 
studovaného Inateriálu zřejmé, že většina chloritu vzniká ( hydrotermál-
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Obr. č. 27: 
B i o ti ti c ký pegmatit. část 
výplně jedné z pegmatito
vých žil, probíhajících para
břidlicemi. Zmenš. o l j 3 ( lin.) . 
Foto: Ant. Bláha, Nár. mu
zeum. 

ním?) rozkladem biotitu v černošedé středně šupinka té biotitické rule, ze
jména v sousedství granát-epidotového a pyroxenového erlanu. Méně 
často se pak chloritizovaný biotit vyskytuje vedle mladšího epidotu v peg
matitových a příbuzných žilách, horninu prostupujících. Kromě toho byla 
pozorována i chloritizace obecného amfibolu v amfibolitových zonách. 

Chlorit tvoří tmavozelené šupinaté agregáty. V mikroskopu bývá ne
jen silně pleochroický, nýbrž i celkově barevně kolísá (hnědozelený, 
zelený, modrozelený, a to světle i značně intenzivně). Interferenční barvu 
mívá anomální modrou. Charakter minerálu je negativní; úhel optických 
os malý; na ploše ( 001) se projevuje téměř jako isotropní. Index světel
ného lomu n~ = nr = 1,621. 

Z materiálu studovaného opticky byl odebrán vzorek na rentgen. Vý
sledek, jak ukazuje tabulka č. 6, se v celku dobře shoduje s rentgenogra
mem afrosideritu ( Micheev, 1957) ze Salida v Coloradu. S tímto určením 
nejsou v rozporu ani zjištěné optické konstanty, které však podle sche
matu M. H. Heye ( 1954) spíše odpovídají brunsvigitu až pyknochloritu. 

Kaolinit 
byl zjištěn mikroskopicky jako jeden z rozkladových produktů živců. 

Plagioklas 
patří rovněž mezi podstatné nerostné součástky zdejších hornin. V r u 1 e 

i e r 1 a nu je téměř vždy v pokročilém stadiu rozkladu (viz obr. č. ll), 
takže nemohl být přesně určen. Podle úhlu zhášení dvojčatných lamel 
a podle indexu sv. lomu (větší než n k. balsamu) lze soudit na plagioklas 
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středního složení. Produkty rozkladu se ve výbruse jeví jako skapolit, se
ricit a kaolinit. Plagioklasová zrna bývají isodiametricky xenomorfní až 
útržkovitá, 0,05 - 1 mm velká a v průměru stejně hojná jako mikroklin. 

V pegmatitových a aplitových žilách je plagioklas daleko méně častý 
než draselný živec. Krémově zbarvený v žíle hrubozrnnějšího biotitického 
pegmatitu v rule byl opticky určen jako andesin. V hrubozrnném turmali
nickém pegmatitu tvoří zrnečka (o velikosti v desetinách mm), uložená 
na styku podstatně větších krystalů křemene a mikroklin-pertitu. 

Draselný živec 
Mikroklin, mírně kaolinizovaný, v přibližně stejně vyvinutých zrnech 

i ako popsaný plagioklas, je velmi častou součástkou biotitické ruly (viz 
obr. č. 12). Část jeho množství v rule i erlan u je nesporně produk
tem migmatitizace, nelze však říci, zda je tohoto původu všechen. 

V pegmatitových a aplitových žilách je mikroklin nejčastějším živ
cem, makroskopicky bílým, bělavým a narůžovělým. Bývá n1írně kaolinizo
ván. Mikroklin s křemenem byl zjištěn také v intensivně migmatitizované 
rule (lit-par-lit) . Vedle mikroklinu byl z draselných živců v pegmatitech 
zjištěn mikroklin-pertit, ortoklas a ortoklas-pertit. Plagioklasová složka 
těchto pertitů je silně sericitizována. Zajímavá reakční z ona ( antipertit?) 
nepatrné mocnosti byla pozorována mezi mikroklinem aplitové žilky 
a plagioklasem biotitické ruly (viz snímek č. 14). 

Skapolit 
byl ve výbrusech přibližně určen v inhomogenních agregátech, které 

jsou produktem rozkladu plagioklasu zejména v erlanu. 
Makroskopicky byl lokálně pozorován jako 1-5 mm mocné vrstvičky 

mezi křemenem a vápencem a mezi křemenem a tmavě šedozeleným 
erlanem v chloritizované biotitické rule. Svou krémově bílou až naze
lenalou barvou připomíná (podobně jako prehnit) živec, s nímž se vy
skytuje společně. V mikroskopu jeví silné zakalení, na rozdíl od plagio
klasu ne ní d voj častně lamelován a hodnota jeho indexů lomu leží v roz
mezí 1,561-1,602. 

Rentgenometrické určení skapolitu obsahuje tabulka č. 7, v níž je 
srovnán se skapolitem Micheevových tabulek ( 1957) . 

Desmin 
W. R. ZARTNER ( 1931) popisuje až 1,5 cm dlouhá paprsčitě uspořá

daná stébla bělošedého desminu. Jeho dnešní výskyty na této lokalitě 
jsou tomuto popisu velmi podobné. Desmin zde tvoří nedokonalé krys
taly až 0,5 cm velké, často vějířovitě nebo snopkovitě uspořádané do 
agregátů s facetovaným povrchem (viz obr. č. 28). Vyskytuje se v duti
nách erlanu v blízkosti granátu a epidotu. 

V mikroskopu pozorujeme bezbarvé krystalické agregáty a velmi drob
né jednoduché krystalky. Krystaly jsou tabulkovité až jehlicovité, nej
častějn protažené podle osy c (a), vzácněji podle osy a ( r). Jsou doko
nale štěpné podle plochy 010 a vzácněji též nedokonale podle plochy 100. 

Pozorování na ploše 010: zhášení rovnoběžné (jde tedy o pseudorom
bický desmin) ; c : a == oo; na = 1,490 ± 0,001, ny = 1,499 ± 0,001. 

Pozorování na ploše 100: zhášení rovnoběžné; na = 1,489 ± 0,001, 
n~ = 1,497 ± 0,001. 
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Obr. č. 28: Vějířovitý agregát de s min u v dutině erlanu. Zvětš . : při bl. 2 X [ lin.). 
Foto: Ant. Bláha, Nár. muzeum. 

Nedokonalou štěpnost podle 100, jejíž zjištění je obtížné (je zřetelná 
pouze v imersním prostředí o indexu lomu n = 1,497), popsal TSCHER
MAK (1917) rovněž pro pseudorombický desmin z Faroer. Jak uvádějí 
A. N. a H. Winchellové ( 1951), lze tuto štěpnost strukturně těžko vy
světlit. Zdá se, že je skutečně charakteristická pouze pro pseudorom
bické desminy. Není vyloučeno, že právě tato strukturní anomalie vy
světluje dosti značnou diferenci v hodnotách rentgenogramů při po
rovnání s desminem z Palm Grove v Sev. Rhodezii. 

V tabulce č. 8 je uveden vyhodnocený rentgenogram desminu z Mýta 
ve srovnání s rentgenogramem desminu z Palm Grove v Sev. Rhodesii, 
jemuž se ze všech dosažitelných výsledků rentgenografického výzkumu 
nejvíce blíží. Přesto je shoda velmi problematická, což je ovšem u zeo
litů poměrně běžné. Rentgenový snímek je uveden v křídové příloze. 

Desmin, separovaný z paprsčitého agregátu v erlanové dutině, byl po
droben kvalitativnímu spektrografickému rozboru s tímto výsledkem: 

Komponenty 

hlavní 

I 

minoritní stopové 
cca nad 10% cca 10 % - 0,01 % cca pod 0,01 % 

I 
I 

Fe 
Al Ca 

Mg Cu Ni 
Si 

I 
Na Mn 

I Ti 
I 
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Prvky zjištěné v hlavním množství (Al, Si, Ca) odpovídají podstatným 
složkám desminového vzorce. Vzhledem ke strukturní složitosti zeolitů 
lze těžko diskutovat obsah ostatních prvků [přítomných vesměs v malém 
množství), z nichž většina by mohla být považována za isomorfní pří
měsi. 

Chabazit 
Typické klencové krystaly tohoto nerostu, nezdvoj čatnělé, přes 1 mm 

velké, v malých drúzách, byly nalezeny poměrně vzácně, a to v erlanu 
v podobné pozici jako desmín (viz snímek č. 29). Optické vlastnosti, 
zejména nízký index světelného lomu i nízký dvojlom, odpovídají makro
skopicky poznanému nerostu. 

Oba zeolity, desmín i chabazit, mají na lokalitě pravděpodobně hydro
termální původ a patří k jejím nejmladším primárním nerostům. 

Obr. č. 29: 
Druza klenců c h a b a z i t u 
v erlanové dutině. Zvětš.: o 
113 ( lin. ). Foto : Ant. Bláha, 
Nár . muz.eum. 

Autoři vyslovují upřímné poděkování přátelům Dr. F. Fediukovi za 
cenné připomínky k petrografické části, Pg. Petru Lázníčkovi za ně
kolik vítaných upozornění na literaturu a F. Bartákovi, překladateli 
čs. obchodní komory, za laskav<§ přehlédnutí německého textu. 
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PŘÍLOHA 

Rentgenogramy k této práci byly zhotoveny pracovníky rentgenografic

kého oddělení Hutnického ústavu ČSAV v Praze na přístroji Mikrometa 

o 0 komůrky 64 mm za těchto podmínek: 

Tab. č. 1. Epidot tmavý a světlý: záření Co K a 1,2, napětí 30 k V - 25 mA, 
exposice 150 min. 

Epidot zelenožlutý: záření CuKet 1,2 ,napětí 44 k V - 15 mA, 
exp. 90 min. 

Tab. č. 2. Prehnit: záření CuKa 1,2, napětí 30 kV - 26 mA, exposice 
180 min. 

Tab. č . 3. Salit: záření CoKa 1,2 ,napětí 30 k V - 15 mA, exposice 180 min . 

. Tab. č. 4. Aktinolit: záření CoKa 1,2 , napětí 30 kV - 15 mA, exposice 
150 min. 

Tab. č . 5. Wollastonit nerozložený : záření CuKa 1,2, napětí 44 kV- 15 mA; 
exposice 60 min. 

Wollastonit částečně rozložený: záření CuKa 1,2, napětí 44 k V 
- 15 mA, exposice 90 min., 

Wollastonit limonitizovaný a rudohnědý vláknitý: záření 

CuKa 1,2 napětí 44 kV - 15 mA, exposice 60 min. 

Tab. č. 6. Chlorit : záření CoKa 1,2 , napětí 30 kV - 15 mA, exposice 
180 min. 

Tab. č . 7. Skapolit: záření CuKa 1,2 napětí 30 kV - 26 mA, exposice 
180 min. 

Tab. č. 8. Desmin: záření Co K a 1,2 , napětí 44 k V -15 mA, exposice 90 min. 

Všechny snímky byly vyhodnoceny pomocí komparátoru. Intensity byly 

odhadovány vizuálně do deseti stupňů . 
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TABULKA Č. 1 

Epidot I Zoisit 

Mýto u Tachova 
Malvern W eissenstein, 

Hills 
zelený' I světle zelený' I 

Bavory 
tmavě zelenožlutý : 

I. d 
I 

I. d 

I 
I. d 

I 
I. d I I. d 

2 7,95 
4 5,0 4 4,88 4 4,88 6 4,96 2 4,50 

1 4,15 
4 3,97 4 3,90 4 3,90 6 3,97 2 4,05 

1 3,65 6 3,61 
4 3,48 3 3,44 3 3,40 6 3,45 
2 3,41 
4 3,28 3 3,15 2 3,13 3 3,15 2 3,14 

3 2,94 
10 2,90 10 2,86 10 2,85 10 2,86 10 2,87 

6 2,82 5 2,77 4 2,74 3 2,78 2 2,78 
6 2,68 6 2,64 7 2,63 8 2,64 10 2,69 
6 2,60 5 2,57 4 2,56 3 2,58 2 2,63 
4 2,53 3 2,49 3 2,49 3 2,48 2 2,53 

8 2,40 1 2,42 1 2,42 1 2,43 
2 2,40 

7 2,37 7 2,36 8 2,37 
4 2,30 4 2,27 5 2,26 6 2,28 6 2,33 

2 2,23 
4 2,16 4 2,14 4 2,13 3 2,15 2 2,22 
6 2,11 

5 2,09 4 2,08 6 2,09 8 2,07 4 2,07 
2 2,05 2 2,04 2 2,02 

2 1,98 
2 1,94 

7 1,88 8 1,85 9 1,85 8 1,86 6 1,84 
2 1,70 2 1,76 3 1,65 2 1,67 
8 1,64 8 1,62 9 1,61 8 1,62 8 1,61 
5 1,582 6 1,57 6 1,57 5 1,58 6 1,59 
5 1,538 5 1,53 5 1,52 3 1,54 2 1,55 
6 1,461 6 1,448 5 1,445 4 1,45 2 1,45 
2 1,437 3 1,425 
6 1,409 6 1,401 5 1,398 3 1,43 2 1,42 
6 1,394 6 1,383 6 1,383 6 1,39 6 1,39 

1 1,357 
2 1,348 2 1,334 3 1,334 2 1,34 
2 1,299 2 1,291 2 1,289 
5 1,267 6 1,259 5 1,261 3 1,292 2 1,28 
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TABULKA Č. 2 

Prehnit 
Mýto u Tachova 

Prehnit 
Old Kilpatrick 

• ___ r. ______ d _______ l __ r. ______ d ___________ • 

2 5,77 
3 5,26 5 5,26 
5 4,62 5 4,62 

3 4,15 2 4,17 
5 3,86 

10 3,49 10 3,49 
10 3,28 10 3,28 
10 3,05 10 3,05 

6 2,804 7 2,81 
10 2,547 10 2,54 

8 2,337 7 dif . 2,33 
2 2,218 2 2,21 
2 2,131 2 2,13 
5 2,053 5 2,05 
6 1,920 6 1,928 zdvojení 
4 1,841 5 1,840 
7 1,764 7 1,764 

I 5 1,693 5 1,698 I 5 1,642 5 1,646 zdvojení 
7 1,535 5 dif. 1,531 
1 1,457 
2 1,439 2 1,441 
5 1,400 5 1,401 
5 1,372 5 1,373 
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TABULKA Č. 3 

Salit 

I 

Pyroxen 

I 

Ferrosalit 
Sala (Švédsko] Mýto u Tachova Nordmarken (Švédsko] 

I. d 
I 

I. d I I. d 

0,5 5,97 0,5 6,51 
0,5 4,37 0,5 4,45 
0,5 3,60 0,5 3,60 
0,5 3,32 1 3,34 0,5 3,31 
3 3,18 3 3,20 3 3,23 

10 2,95 10 2,96 10 2,96 
1 2,86 2 2,87 3 2,86 
1 2,542 3 2,68 4 2,554 
8 2,500 7 2,51 7 2,508 

3 2,43 
1 2,33 

2 2,281 3 2,29 2 2,307 
2 2,193 2 2,20 2 2,213 
0,5 2,144 0,5 2,156 
3 2,111 5 2,11 3 2,123 
0,5 2,090 1 2,100 
1 2,033 2 2,03 2 2,038 
3 2,007 3 1,99 3 2,003 
0,5 1,958 1 1,95 0,5 1,964 
1 1,822 1 1,830 
3 1,745 5 1,75 3 1,751 
0,5 1,666 1 1,71 0,5 1,671 
0,5 1,648 1 1,67 1 1,647 
6 1,617 7 1,62 5 1,617 
0,5 1,544 1 1,56 0,5 1,549 
2 1,521 5 1,52 2 1,524 
1 1,495 3 1,497 1 1,496 
5 1,421 5 1,428 5 1,425 
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TABULKA č. 4 

Aktinolit 

I 

Aktinolit 
Mýto u Tachova Ural 

I. d I I. d 

I 
1 4,58 
2 4,30 
3 3,92 

5 3,34 6 3,42 
5 3,23 6 3,28 
9 3,10 9 3,14 
5 2,91 6 2,938 
3 2,78 5 2,794 

10 2,69 10 2,705 
5 2,58 6 2,595 
5 2,53 8 2,541 
1 2,45 
7 2,32 7 2,320 

3 2,280 
8 2,14 8 2,155 

4 2,003 
5 2,01 7 2,008 

2 1,930 

3 1,88 
3 1,881 
4 1,863 

3 1,80 5 1,806 
5 1,68 5 1,679 
8 1,64 8 1,642 
3 1,61 3 1,614 
5 1,58 8 1,576 

3 1,54 
3 1,551 
5 1,527 

5 1,503 9 1,507 
10 1,439 10 1,432 

8 1,365 8 1,359 
5 1,336 7 1,334 

229 



TABULKA C. 5 

Wollastonit Křemen 

Mýto u Tachova Hlavní linie 

Finsko 
nerozložený I 

podle 
částečně llimonit~zo- I rudohnědý Micheeva 
rozložený vany vláknitý (1957) 

I. d I I. d I 1. d I I. d I I. d I I. d 

1 4,39 
2 3,94 5 4,17 5 4,24 

4 3,76 5 3,83 3 3,76 
2 3,57 

3 3,45 4 3,51 4 3,40 7 3,43 4 3,38 10 3,34 
8 3,27 8 3,30 5 3,25 2 3,27 9 3,29 

1 3,17 2 3,13 
5 3,03 4 3,08 

I 

3 3,01 3 3,07 
10 2,93 10 2,963 7 2,93 2 2,91 5 3,00 

1 2,794 1 2,75 1 2,86 
3 2,65 3 2,706 3 2,65 2 2,58 7 2,64 
3 2,52 3 2,535 3 2,51 2 2,48 

I 
3 2,50 

4 2,44 4 2,460 5 2,43 4 2,43 7 2,40 
3 2,33 5 2,326 2 2,31 
3 2,28 4 2,246 3 2,27 3 2,25 3 2,26 
6 2,15 6 2,165 5 2,14 2 2,15 7 2,12 
1 2,07 2 2,05 3 2,09 

4 1,96 4 2,004 1 2,00 2 1,95 5 1,95 
2 1,974 3 1,95 

2 1,90 2 1,89 
3 1,86 3 1,864 2 1,86 1 1,83 3 1,85 
3 1,81 5 1,817 3 1,81 5 1,80 4 1,80 9 1,813 

1 1,77 
4 1,74 4 1,743 3 1,73 1 1,74 
6 1,71 7 1,705 5 1,70 2 1,68 
2 1,65 2 1,615 3 1,65 3 1,61 
4 1,59 6 1,594 5 1,59 
4 1,52 4 1,522 4 1,51 5 1,53 4 1,52 9 1,539 
4 1,46 6 1,471 2 1,46 1 1,49 
4 1,45 5 1,448 3 1,44 3 1,44 2 1,44 
1 1,42 1 1,385 1 1,41 
1 1,36 

4 1,35 6 1,355 3 1,35 7 1,36 7 1,36 
8 1,380 
9 1,372 

2 1,33 2 1,329 2 1,33 1 1,33 1 1,32 
1 1,294 

I 
3 1,273 3 1,262 3 1,275 2 1,281 5 1,281 

1 1,257 3 1,250 2 1,250 7 1,253 
1 1,232 2 1 ,232 2 1,220 
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TABULKA C. 6 

Chlorit 

I 

Afrosiderit 
Salida, Mýto u Tachova Colorado [USA] 

I. d I I. d 

8 14,0 
10 7,03 10 7,0 

8 4,65 8 4,5 
10 3,48 10 3,50 

5 3,34 
1 2,89 
4 2,79 4 2,78 
6 2,59 6 2,54 
1 2,52 
6 2,42 6 2,41 
4 2,25 6 2,36 
4 2,16 6 2,24 
8 1,99 8 1,98 

4 1,86 
4 1,81 

4 1,67 2 dif. 1,71 
2 1,64 

3 1,55 2 1,550 
7 1,53 6 1,527 

2 1,499 
2 1,453 

2 1,409 2 1,401 
4 1,388 5 1,381 
2 1,362 2 1,348 
2 1,320 4 1,318 I 
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TABULKA Č. 7 

Skapolit 

I 

Skapolit 
Mýto u Tachova Sl jud janka 

I. d I I. d ·-
3 4,22 3 4,18 
3 3,77 3 3,77 

2 [3,63} 
2 [3,53} 

4 3,49 4 3,45 

9 3,26 9 3,304 
10 3,215 

7 3,06 7 2,988 
7 2,89 5 2,892 

1 (2,830} 
5 2,763 

9 2,557 9 2,565 
1 2,508 

u 2,412 
6 2,337 2,378 

2,322 
1 2,200 1 2,198 
2 2,145 5 2,162 

2 2,078 
4 2,119 
3 2,051 
2 1,990 

4 2,007 5 1,971 
3 1,934 4 1,914 
3 1,854 3 1,848 

8 1,764 
10 1,797 

1 1,773 
1 1,739 

1 1,709 1 1,721 
2 1,662 2 1,671 

7 1,638 
3 1,647 
4 1,624 

3 1,591 3 1,591 

5 1,543 
4 1,555 
3 1,529 

5 1,511 
2 1,505 
4 1,496 

3 1,453 3 1,450 
3 1,404 3 1,434 
2 1,372 4 1,383 
4 1,347 4 1,339 

4 1,311 
3 1,298 

6 1,295 5 1,277 
2 1,261 3 1,254 
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TABULKA Č. 8 

Desmin Desmin 
Mýto u Tachova Palm Grove 

I. d I. d 

10 9,05 
2 5,03 

7 4,64 7 4,64 
10 4,00 10 4,03 

3 3,70 2 3,94 
5 3,36 5 3,44 
3 3,11 2 3,20 
9 2,98 9 3,00 
5 2,75 5 dif. 2,78 
4 2,64 5 2,60 
5 2,53 2 2,49 
9 2,41 2 2,37 
3 2,33 
2 2,21 2 2,24 
7 2,12 5 2,04 
7 2,02 
5 1,93 

{ 1,895 
3 1,86 2 
5 1,81 1,770 
5 1,76 
3 1,71 
5 1,66 2 dif. 1,651 
3 1,63 
7 1,58 5 1,593 
5 1,54 5 1,549 
3 1,49 
3 1,43 2 1,437 
1 1,40 
1 1,37 
3 1,35 2 1,359 
5 1,303 5 1,302 
3 1,273 
1 1,257 
5 dif. 1,237 2 1,235 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorgelegte Studie liber die mineralogischen und petrographischen Verhaltnisse 
der westlichen Umgebung von Tachov (Tachau) wurde mit Beniltzung folgender Grund
lagen bearbeitet: die bisherige Literatur, die frliher und neu filr das Prager National
museum gesammelten Mineralien und Gesteine, vor allem aber das mineralogische und 
petrographische Material, das der lokale Sammler Dipl. Ing. Hugo Kolitsch in Tachau 
gesammelt und· dem Nationalmuseum verkauft hat ( Zuwachsnummer 3/1955). 

Die Arbeit bezieht sich auf das Gebiet westlich von Tachau mít folgenden Gemeinden: 
Tachov (Tachau), Vít k o v (Wittingreith), Cti boř (Stiebenreuth), S vět c e (Hei
ligen), S v o b o d k a ( Frauenheith), L u č i n a ( Sorghof), M i 11 ř e ( Brand), M ý t o 
(Mauthdorf), Písař o v a Ve s c e [Albersdorf) und St udán k a (Schonbrunn). 

A. DATEN AUS DER LITERATUR 

I. GEOLOGISCH-PETROGRAPHISCHE CHARAKTERISTIK 

Eine ausftihrliche geologische Kartierung dieses Gebietes hat zum erstenmale F. HOCH
STETTER ( 1855) durchgefilhrt und publiziert. Seit dieser Zeit erschien keine vollsU1ndi
gere Arbeit liber die geologischen Verhaltnisse der Umgebung von Tachov, wenn man 
einige mineralogische Nachrichten und Notizen [s. den weiteren Aufsatz) nicht dazu 
zahlt. 

Erst Z. VEJNAR [1962) befasste sich mit der geologisch-petrogenetischen Analyse 
dieser Gegend, und zwar im Rahmen einer systematischen geologischen Erforschung des 
Bohmerwaldes. Dieser Autor bearbeitete auch das Tachauer Gebiet flir die Geologische 
Karte 1 : 200 000, Bl. Mariánské Lázně + švarcava [herausgeg. von ústřední ústav 
geologický in Prag 1961) und Erlauterungen zu derselben (1962). Nach dieser Karte 
wird das Gebiet westlich von Tachau durch ein Kristallinikum aufgebaut, in dem bioti
tische Gneise mit Einlagerungen von Amphibolit, kristallinem Kalkstein sowie Erlan und 
mit Intrusionen von muskovit-biotitischem Granit vorherrschen. Diese kristallinische 
Serie wird mit dem zentralbčhmischen Algonkium parallelisiert. 

II.MINERAL-VORKOMMEN 

Der kristalline K a 1 k s t e in und die an ihn gebundenen E r l a n e ( Kalksilikatfelsen) 
in der Umgebung von Tachov sind mineralogisch die reichsten. Notizen liber das Vor
kommen kristalliner Kalksteine findet man bei den Autoren: J. G. Sommer (1838, S. 192), 
F. HOCHSTETTER (1855, S. 796), J. KOFERL (1890, S. 86) und F. MARTIN (1900, 
S. 436-437) . Ober einen Steinbruch mit KaJkstein in den Amphiboliten am linken Ufer 
des Schonwalder )3aches [jetzt Lužní potok) bei Mýto (Mauthdorf) besonders spricht 
F. HOCHSTETTER [1855, S. 760). W. R. ZARTNER (1931, S. 137-142) beschreibt ein
gehender die Kontakterscheinungen an diesem Kalkstein, die durch Granitintrusion her
vorgerufen wurden ; er bestimmt optisch und charakterisiert folgende Mineralien : 
Calcit, hedenbergitischen Diopsid, Granat, Titanit, Amphibol, Zoisit, Epidot, Wollastonit, 
Desmin, Mikroklin, Quarz, Ilmenit, Magnetit, Biotit und Chlorit. 

Bemerkungen liber den Serpentin bei Tachov findet man sowohl in SOMMERs 
Topographie (1838, S. 192) als auch in den Arbeiten von A. E. REUSS (1854, S. 27) und 
J. STOCKLOW (1878, S. 192 ). Eine vollstandigere Beschreibung seiner Vorkommen 
haben F. HOCHSTETTER (1855, S. 796) und F. MARTIN (1900, S. 436) mitgeteilt. Mit 
dem Serpentin ist nach der zitierten Literatur das Vorkommen von Chrysotil, Pikrolith, 
Opal, Quarzhornstein, Limonit und vereinzelt Magnesit verbunden. 

Der L i m o n i t wurde in der Tachauer Gegend seit alter Zeit als Eisenerz gegraben. 
Ober seine Gewinnung sprechen J. E. PONFIKL [1827, S .215-216), J. G. SOMMER ( 1838, 
S. 192), F. HOCHSTETTER (1855, S. 796-797), J. Krejčí (1855, S. 45) und J. STOCKLOW 
(1878, S. 252). J. N. WOLDŘICH (1905, S. 189) bemerkt, dass hier schon der Eisenerz
bergbau ganzlich untergegangen ist. 

Aus der Umgebung von Tachov werden in der Literatur auch G rap hit ( J. G. SOM
MER, 1838, S. 192) und aus den Quarzgangen im Paragneis B 1 e i- und s i 1 ber ze 
(J. STOCKLOW, 1878, S. 256; J. KOFERL, 1890; VL. ČECH, 1949) angegeben. 
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B. EINZELNE PETROGRAPHISCHE BEOBACHTUNGEN 

[ EIGENE ERFORSCHUNG) 

Hauptgegenstand der vorgelegten Arbeit [s. das weitf:;re Kap i tel) bildet eine ein
gehendere Erforschung der mineralogischen und petroJraphischen Verhaltnisse der 
Erlan-Lokalitat bei Mýto, die in der Literatur schon von F. HOCHSTETTER ange
geben uncl von W. R. ZARTNER beschrieben wurde. Daneben wnllen wir die Vorstellung 
Uber c'tie Tachauer Umgebung durch eine petrographisr.he roharakteristik einlger Ce 
steine aus den nahen Gemeinden vervollkommnen. 

Cti boř [ St i eben r e u t h) nw. von Tachov [die Gesteinsstufen mít Invent.-Nr. 
11103 - 11106, H. Kolitsch legit) . 

Bei den Exemplaren Uberwiegt schwarzer A mp hi b ol i t, der in einen makrosko
pisch ahnlichen biotitischen Par a g ne i s i..ibergeht. Beide Gesteine werden von epi
genetischen leukokraten G a n g e n durchdrungen, in deren Nahe lokal eine enge Zone 
graugri..inen epidotischen Erlan s entwickelt ist. 

S vět c e ( H e i lig e n ) wnw. von Tachov, der ehemalige Steinbruch am Kreuzweg , 
im Abhang des Lugelberges [jezt Světecký vrch) [die Gesteinsstufen mít Inv.-Nr 
11121 - 11126, von Verf. gesammelt ) . 

lm Steinbruch ist biotitischer Granit [mit untergeordnetem Muskovit) aufgeschlos
sen, der dur.ch hypoparallele Textur und unregelmassige Absonderung gekennzeichnet 
ist. Er is t mittelki::irnig, in Porphyrstruktur i..ibergehend. Man findet in ihm jedoch auch 
intensiv zermalmte Partien oder feinkornige biotitreiche Streifen. 

Lučin a [ S o r g ho f ) wnw. von Tachov, der Steinbruch "U štěrkovny" etwa 1 km 
st\. von Lučina, am linken Ufer des Schonwalder Baches [Lužní potok), un 
mittelbar slidlich am Kreuzweg [ Gesteinsstufen mit Inv.-Nr. 11107 - 11113, von 
Verf. gesammelt ). 

Das Gestein ist ein kleinkéirniger zweiglimmeriger Granodiorit, mit leicht paralleler 
Textur. Die Kataklase ist im Mikroskop vor allem beim Muskovit sichtbar (s. die Mikro
fotografie, Bild Nr. 1, S. 196. 

Gleich sw. bei diesem bEfindet sich ein zweiter, petrographisch abweichender Stein
bruch, der im nachsten Kapitel unter Lokaliti:i.t Mýto behandelt wird. 

P í s a ř o v a Ve s c e ( Alb e r s do r f ) sw. von Tachov, der Gipfel sso. von der Kote 
711, o. von der Gemeinde [ die Gesteinsstufe mít Inv.-Nr. 11120; von Verf. ge
sammelt). 

Das Gestein ist e in mittelkdrniger, unregelmassig injizierter biotitischer G ne i s, 
teilweise limonitisiert. 

C. DIE ERFORSCHUNG DER ERLAN-LOKALITAT BEl 

MÝ10 W. VON TACHOV 

Mineralogisch und petrographisch ausserordentlich reicher Aufschluss, ein ehemaliger 
Schottersteinbruch, liegt am Westfuss der Kote 591 [ jetzt 594,5), am rechten Ufer des 
Schonwalder Baches [ jetzt Lužní potok], bei der Strasse Mýto [Mauthdorf) - Lučina 
[S orghof] . Davon stammt der grtisste Teil des von DipL Ing. H. Kolitsch gekauften Ma
terials, der in die petrographische Sammlung des Nationalmuseums unter Inv.-Nr. 
11129 - ll 218 und in die mineralogische SammLmg unter Inv.-Nr. 51 388 - 51 507 auf
genommen wurde. Der gesamte Blick auf diesen Aufschlúss ist durch die fotografische 
Aufnahme, Bild Nr. 30 und 31, veranschaulicht. 

Gegenliber diesem Aufschluss, am linken Ufer des Schi::inwalder Baches, befindet sich 
ein weiterer Steinbruch, der mit dem vorigen petrographisch zusammenhangt. Auch von 
hier stammt offensichtlich ein Teil des erwahnten Materials von Dipl. Ing. Kolitsch. 
Beide Aufschliisse gehoren der von F. HOCHSTETTER [1855, S. 760] und W. R. ZARTNER 
[1931, S. 137-142] beschriebenen Erlan-Lokalitat an. 

*) dem Granit sehr nahestehend. Die Bestimmung wird noch spHter mit Hilfe der 
planimetrischen Analyse revidiert werden. 
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Der nachfo1gende Text beziel1t sich grosstenteils auf den Aufschluss arn rechten Ufer, 
soweit er nicht ausdrUcklich dem zweiten Aufsch1uss zugereiht ist. 

I. PETROGRAPHISCHE BESCHREIBUNG 

Makruskopische Uhersicht 
Die Hauptrnasse des Gesteines wird von einem braunlich schwarzen biotitischen 

P ar a g ne i s gebildet, der in parallelen, einige Millirneter bis Zentimeter breiten 
Lagen rnit grlingrauern E r 1 a n rhythrnisch abwechselt (s. das Bild Nr. 2 und 32). Neb2n 
dem Gneis erscheint ein feinkorniger A mp hi b o 1 i t, zurneist nur als 1-2 Millirneter 
breiter Saurn zwischen Gneis und Erlan. Ausser dem pyroxenischen Erlan ist stet~len
weise ein gelblich grUner E pi do s i t anwesend, zwischen beiden existieren all
rnahliche Ďbergange . Ausser dem rhythrnischen Wechsel rnit Gneis bildet der Erlan auch 
bis rnehrere Zentirneter rnachtige Linsen und Partien. Kristalliner Kal k st e in wurde 
nur in einer 1 drn rnachtigen Schicht arn Nordrand des Bruches gefunden. Diesen 
Komp lex von kristallinen Paraschiefern durchdringen (grosstenteils diskordante) Gang e 
von Quarz, Aplit, Pegmatit und granitischen Gesteinen. Ihre Machtigkeit bewegt sich 
vom mm zurn rn und sie gehč:iren rnehreren Generationen an. Ihre Forrnen sind in Bildern 
Nr. 3-7 und 33-34 fotografisch veranschaulicht. Wir nehrnen an, dass es sich um 
Effekte einer Migrnatitisierung irn breiten Sinn handelt. Zu den kristallinen Schiefern 
wurde sowohl eine scharfe Begrenzung als auch Ďbergang in gestreifte Migmatite oder 
Gnsise rnit Irnbibitionsfeldspaten beobachtet. 

Der Steinbruch arn linken Bachufer enthalt als Hauptgestein denselben biotitischen 
G n e i s wie arn r,echten Ufer. Eine 2-3 rn rnachtige Schicht kristallinen K a l k s t e i n s 
enthalt kleinere bis grossere Mengen von Sa1it und geht allrnahlich in E rl a n Uber. Arn 
ausseren Rande des Bruches wurde der vorn benachbarten Steinbruch (in der Richtung 
nach Lučina = Sorghof) beschriebene G ran od i o rit beobachtet. 

Mikwskopische Charakteristik 

Mikroskopisch weist der G ne i s eine Menge von sattbraun pleochroischern Biotit aus. 
Seine ( wahrscheinlich hydrotherrnale) Urnwandlung in Chlorit ist lokal beschrankt. 
An hellen Gemengt,eilen ist entweder Plagioklas (s. das Bild Nr. 10, S. 202 und Nr. 11, 
S. 203) oder Mikroklin (S. das Bild Nr. 12, S. 203) vorhanden. Der Plagioklas ist meistens 
stark zersetzt, so dass seine Art nicht genau bestirnrnbar ist (Andesin?). Der Mikroklin 
dagegen ist frisch, nur schwach kaolinisiert. Manchrnal kornrnen beide Feldspate gleich
ze itig vor . Man kann nicht ausschliessen, dass der ursprUngliche Feldspat Plagioldas ist, 
wogegen der Mikroklin infolge Migmatitisierung entstehen konnte. Quarz ist irn Gneis 
nur in kleiner Menge anwesend. 

In der Nahe der Erlanschichten erscheint im Gneis satt grUn-braun pleochroische Ge
meine Hornblende (s. das Bild Nr. 13, S. 204), entweder nebst Biotit oder allein, wodurch 
das Gestein zu einern A mp h i b o l i t wird. 

Der E r lan besteht aus wieder betrachtlich zersetztern Plagioklas und aus Salit. Un
gleichmassig verteilte Hauptkomponenten sind noch Quarz, Granat und Calcit. Sehr oft 
tretEn noch Epidot, Aktinolith und in der Nahe des Gneises Gemeine Hornblende hinzu. 
Als haufige Akzessorie kornrnt Titanit vor. 

Der Cl1arakter der G a n g e ist verschieden. Wenn sie nur aus Quarz bestehen, handelt 
es sich meistens um gerneine Abart, selten um hellen Rosenquarz . Aplite und Pegmatite 
enthalten bfter Mikroklin (event. Orthoklas) als Plagioklas (Andesin ). Granitisches Ge
stein findet man in grosserer Menge beilaufig in der Mitte des Steinbruches, wo es bis 
in einen kleineren Kč:irper iibergeht. 

Fragen der Genese 
Unter den hiesigen Gesteinen existieren zweifellos kornplizierte genetische Zusarnrnen

hange, die sich schon im kleinen Raurn durch betrachtliche Mannigfaltigkeit der Mineral
komponenten und durch kornplizierte Textur (Lagenwechsel, verschledene Entwicklung 
des Erlans, Migmatitisierung) aussern. Die Ursache kann nicht bloss irn Kontakt zwischen 
Kalks tein und Granodiorit bestehen, sondern man rnuss eine Verbindung mehrerer Fak 
toren annehrnen : 
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a) Unterschiede in der Zusammensetzung der Ausgangssedimente, 
morphosiert wurden [S and-Ton-Sedimente _,. Gneis; Kalkton-Sed. 
-· kristall iner Kalkstein, 

b) Kontaktmetamorphose [ -• kristalliner Kalkstein + Erlan), 

c) Migmatitisierung [ im weiteren Sinne), 

d) pneumatolytische und hydrothermale Phanomene. 

die regional meta
Erlan; Kalkstein _,. 

Der Einflussgrad uncl der zeitliche Vorgang der einzelnen Faktoren kb1111en schwer 
genau beurteilt werden. 

II. UBERSICHT DER FESTGESTELLTEN MINERALIE N 

Auf der Lokalitat wurden vor all em gesteinsbildende Mineralien in gewohnlicher Ent
wicklung, ausnahmsweise auch in schbnen "mineralogischen" Stufen festgestellt. Zu 
ihnen treten nur vereinzelt gefundene Mineralien, die aber das Bild der hiesigen Para
genesen bedeutsam erganzen. Alle folgen in systematischer Anordnung, denn eine fol
gerichtige Einteilung in gesteinsbildende und "nichtgesteinsbildende" Mineralien ist 
]{tinstlich und auch eine eindeutige Unterscheidung nach der Entstehungsart ist nicht 
mbglich. 

Durch die mineralogische Erforschung dieser Lokalitat versuchten die Autoren die 
von W. R. ZARTNER publizierten Erkenntnisse zu vervollstandigen. 

Pyrit 
wurde im Erlan als feine Impragnationen oder bis 2 mm grosse Kristallchen verein

zelt gefunden. Kleinere .eingesprengte Kbrner war.en in der migmatitisierten Amphibo
litlage im Gneis. 

Fluorit 
Eine Gruppe hypidiomorpher, 2 mm grosser Kbrner wurde nur einmal mit rosafarbi

gem Mikroklin, dunkelgrtinen Epidotkristallchen und weissem Calcit in einer Spalte 
im chloritisierten Gneis gefunden (s. Fotografie Nr. 15, S. 207) . Makroskopisch ist der 
Fluorit hier hell bis dunkel blauviolett. Er wurde auf optischem Wege bestimmt. Sein 
Vorkommen und die gleichzeitige Chloritisierung des Biotites lassen auf hydrothermale 
Prozesse schliessen. 

Magnetit 
kommt oft als mikroskopischer Nebengemengteil im Gneis zerstreut vor (s . das 

Bild Nr. 16, S. 208). In Mikroldin enthaltenden Gangen, die durch den Gneis verlau
fen, bildet er manchmal in der Nahe des Randes einen sehr schmalen Saum. Es kann 
sein, dass ein Teil dieser Kbrnchen dem Ilmenit angehbrt. Obwohl der Eisengehalt 
wahrscheinlich vom Limonit der sedimentaren Ausgangsgesteine stammt, wurde die 
Magnetit-Kristallisation, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Migmatitisierung, 
in spateren Entwicklungsstadien des Gneises vollendet. Mikroskopisch findet man 
namlich auch vollkommene Pseudomorphosen von Magnetit nach Biotit. 

Quarz 
ist eines der gesteinsbildenden Mineralien der Lokalitat. In kleinsten Mengen ist er 

im Gneise enthalten, haufiger kommt er in den Erlanen vor, wo er sich zu Nestern 
und Linsen anhauft. Einen wesentlichen Bestandteil bildet er in Aplit- und Pegmatit 
gangen oder er fUllt die Gange selbstandig aus (s. das Bild Nr. 4, S. 199). 

Limonit 
erscheint als sekundares Mineral, vor allem in den verwitterten Erlanpartien, die 

reich an Granat und Epidot sind. 

Cal cit 
Kristalliner Kalkstein kommt hauptsachlich in einer 2-3 m machtigen Lage im Stein

bruch am linken Bachufer vor. Sehr oft enthalt er hier eingesprengte Salit-Kornchen 
und geht in Erlan liber. Ausserdem grenzt er hier an Krusten und Nester von Wollasto
nit an . 
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Als Mineral ist der Calcit verha.ltnismassig hi:í.ufig im untersuchten Material von 
Dipl. Ing. H. Kolitsch enthalten, das wahrscheinlich aus beiden Steinbrtichen stammt. 
Er bildet direkt im Erlan mikro- und makroskopische Anhaufungen, die in Hinsicht 
auf Kristallisation zu den ji.ingsten primaren Mineralien gehéiren. 

Malachit 
wurde nur zweimal als feiner Uberzug am biotitischen Gneis gefunden. Es handelt 

sich offensichtlich um ein sekundares Mineral, das stofflich den eingesprengten Kiesen 
entstammt. 

Granat 
hat auf dieser Lokalitat eine rotbraune Farbe und kommt als unregelmassig verteilter 

Mineralbestandteil des Erlans vor. Er bildet xenomorphe rundliche Korner bis idio
morphe Kristalle (110], 1-20 mm gross . Manchmal wurde seine unvollkommene Psendo
morphosierung durch Epidot und Calcit beobachtet. S. Bilder Nr. 17 bis 19, S. 209-210 . 

Durch rontgenometrische und spektrale Untersuchung des Granates wurde festgestellt, 
dass er hier trotz einígen Aussehensunterschieden stets als Andradit mit betrachtlichem 
Mn-Gehalt anzusehen ist. Am meisten nahert er sich dem von F. H. S. Vermaas 
(1952] beschriebenen Mn-Grano.t "Calderit" von Otjosond in Stidwestafrika. 

1haumasit 
Dieses schneeweisse, dichte, mikroskopisch faserige Mineral wurde im hiesigen 

Material zweimal zwischen dem Epidot-Erlan und dem kristallinen Kalkspat festgestellt 
[s. das Bild Nr. 20, S. 211]. Seine optischen Eigenschaften und Konstanten entspre
chen genau den tabellarischen Daten fť.ir Thaumasit. Er ist ein typisches Mineral der 
Kontal{t-Kalksteine, das dadurch zum erstenmal in der ČSSR entdeckt wird. 

1itanit 
tritt hier vor allem als haufiger akzessorischer Bestandteil des Erlans auf. Seine typisch 

spindelfi:irmige Kristallchen sind gewohnlich 0,1-0,5 mm gross. 

Epidot 
ist mindestens in drei makroskopisch verschiedenen Abarten anwesend, die wahr

scheinlich auch verschiedene Generationen darstellen: ein sattgrtiner oder dunkel
grúner (fein- bis mittelki:irnig), ein hellgrtiner (auch ki:irnig) und ein hell griinlich 
gel ber ( als Epidosit, oder strahlig bis faserig,dem Zoisit nahestehend und wahrscheinlich 
mít dem von W. A. ZARTNER als Zoisit bestimmten Mineral identisch). Der erste Typ 
kommt am haufigsten im Erlan vor oder er metasomiert den Biotit in aplitischen, 
pegmatitischen und granitischen Gangen. Eine Metasomatose des Granates im Erlan 
durch den Epidot zeigt das Bil:d Nr . 18, S. 210. Die Epidot-Pseudomorphosen nach Biotit 
in einem kleinen Pegmatitgang sind im Bild Nr. 21, S. 212 zu sehen. Ein g.elblich grtiner 
strabliger Epidot in garbenformigen Aggregaten mít Thaumasit und weissem Kalkspat 
umhúllt ist auf dem Epi.dosit angewachsen (s . Bild Nr. 22, S. 213 u. Nr. 23, S. 213). 

Prehnit 
wurde optisch und ri:intgenometrisch als Bestandteil eines aplitischen, 1,5 cm mach

tigen Ganges im feinki:irnigen Erlan bestimmt. 

Tur malin 
ist auf der Lokalitat in einigen Pegmatitgangen enthalten. Er kommt als Schorl vor, 

der im Mikroskop satt braun oder violett bis schwarzblau pleochroisch erscheint. Eine 
Turrnalin-Anhaufung im Pegmatit stellt Bild Nr. 24, S. 216 dar. Mikroskopisch wurde 
Turmalín in betrachtlicher Menge in der durch Imbibitionsfeldspate bereicherten Gneis
partie festgestell t . 

Pyroxen 
Seine lmrzsauligen 0,1-2,0 mm grossen Kbrner bilden einen Hauptbestandteil des 

Erlans und verursachen seine grtinliche Ti:inung. Oft erscheint er auch im kristallinen 
Kan~stein eingesprengt ( im Steinbruch am linken Bachufer beobachtet) . Im Polarisa
tionsmikroskop sind die Pyroxenkristalle hell blaugriln bis grtin ohne sichtbaren 
Pleochroismus. Die rontgenometrischen Werte stimmen sehr gut mit denen des Salits 
von Sala in Schweden und des Ferrosalits von Nordmarken in Schweden (J . KOUŘIM
SKÝ, 1955, 1957) tiberein. Auch die festgestellten optischen Daten entsprechen dieser 
Bestimmung ( Salit bis Ferrosalit) . 
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Die Entstehung des Salites wurde wahrscheinlich sowohl durch Kontakt- als auch 
Regionalmetamorphose konvergent verursacht. 

Aktinolith 
bildet meistens nur mikroskopische Beimischung im Erlan und Epidosit. Er hat eine 

satt gri.ine Farb8. Durch seine optischen Eigenschaften nahert er sich der faserigen 
Abart der Gemeinen Hornblende. Genetisch ist er wahrscheinlich mit .dem Salit ver
wandt. 

Gemeine Hornblende 
ist hier makroskopisch schwarz, mikroskopisch satt grtinbraun pleochroisch. Sie 

bildet verschieden grosse hypidiomorphe Korner und stellt einen Hauptgemengteil des 
Amphibolites, meistens an der Grenze zwischen Gneis und Erlan (s. das Bild Nr. 13, 
S. 204), dar. Ihre grosseren Korner schliessen poikilitisch andere mineralische Bestand· 
teile ein. 

Bahingtnnit 
wurde nur einmal an einer halbzersetzten Granat-Epidot-Partie im Erlan gefunden. 

Er bildet eine kleine Gruppe von schwarzen, ca 1 mm grossen, sauligen Kristallchen. 
Er wurde nach den optischen Eigenschaften und Konstanten bestimmt, einer Spektral
analyse unterzogen und mit Babingtoniten aus fremden Lokalitaten verglichen. Es han
delt sich um den ersten Fund dieses Minerals in der ČSSR. Dem Thaumasit und Ba
bingtonit wird noch eine selbstandige Arbeit gewidmet werden. 

Wollastonit 
wurde im Material von Dip l. Ing. H. KOLITSCH verhaltnismassig haufig, immer in 

Verbindung mit kristallinem Kalkstein, festgestellt. Nach der Besichtigung im Terrain 
kann vermutet werden, dass manche dieser Stufen aus d'em Steinbruch am linken 
Bachufer stammen. Der Wollastonit ist hell grau, faserig bis dtinn halmig. Verwittert 
verfarbt er sich fortschreitend durch Limonit und verandert sich in eine mikrosko
pische Mischung von sekundaren Mineralien mit wesentlichem Quarzgehalt. Frisch 
und auch in verschiedenem Grad zersetzt wurde er optisch und rontgenometrisch er
forscht. Als typisches Kontaktmineral bestatigt er das Vorhandensein dieser Meta
morphosenart a uf ' der Lokalitat. 

Biotit 
ist einer der Hauptbestandteile des Gneises und wurde als solcher schon im petro
graphischen Teil beschrieben. In kleinerer Menge erscheint er in Pegmatitgangen. 
Grossténteils hat er ein frisches Aussehen. Stellenweise wurde· seine Chloritisierung, 
Epidotisierung oder Metasomatose durch Magnetit beobachtet. 

Serizit 
wurde mikroskopisch (neben Kaolinit und Skapolith) als Zersetzungsprodukt des 

Plagioklases im Gneis, Amphibolit und Erlan festgestellt. Stellenweise entsteht er auch 
aus dem Biotit ~des mit Magnetit bereicherten Gneises (s. das Bild Nr. 16, S. 208). 

Chlorit 
entsteht an verschiedenen Stellen durch (hydrothermale?) Biotitumwandlung im 

Gneis. Makroskopisch ist er schwarzgrtin, im Mikroskop hell und auch satt braungrtin, 
grtin oder blaugrtin, pleochroisch und mit anomal blauer Interferenzfarbe. 

Kaolinit 
wurde als eines der Zersetzungsprodukte nach Plagioklas mikroskopisch festgestellt. 

Plagioklas 
im Gneis, Amphibolit und Erlan ist am meisten in Serizit, Kaolinit und Skapolith zer

setzt, so dass eine genaue Bestimmung seiner Beschaffenheit schwierig ist (Andesin?). 
Der Andesin wurde auch als Bestandteil einiger hellen Gange beobachtet, die die 
kristallinen Schi·efer durchkreuzen. 

Mikroklin 
ist der haufigste Feldspat der leukokraten Gange (Aplite und Pegmatite). Infolge 

von Migmatitisierung erscheint er auch als Imbitionsfeldspat im biotitischen Gneis. 
Manchmal stellt er dessen hauptsachlichen hellen Bestandteil dar. 
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Skapolith 
Dieses Mineral liess sich nur beilaufig im Dlinnschliff in heterogenen Aggregaten 

feststellen, die durch Zersetzung des Plagioklas vor allem im Erlan entstehen. 
Rontgenometrisch wurde der Skapolith aus 1-5 mm machtigen Schichten zwischen 

Quarz und Kalkspat und zwischen Quarz und Erlan im chloritisierten Gneis fest
gestellt. Maluoskopisch ahnelt er dem ihn begleítenclen Feldspat. 

Des min 
Die garben- bis facherfOrmíg angeordneten Desminkristalle (s. das Bild Nr. 28, S. 223], 

bis 1,5 cm lang, l·wmmen in Hohlraumen im Erlan vor, und zwar in der Nahe der Qual'Z-, 
Granat- und Epidotakkumulationen. Seine optischen Eigenschaften stimmen mit denen 
eines pseudorhombischen Desmines von den Faroern liberein, der von TSCHERMAK 
( 1917) beschrieben wurde. Desmin wurde a uch ron tgenometrisch und spel\:tral unter
sucht. Obwohl dia Ďbereinstimmung der rontgenometrischen Werte einigermassen pro
blematisch ist ( wie dies bei den Zeolithen sehr oft der Fall ist), sind die ubrigen 
Eigenschaften fťir Desmin typisch. 

Cha hasit 
Typische, uber 1 mm grosse Rhomboederkrlstalle dieses Minerales in kleinen Drusen 
wurden nur einige Male, ii1 ahnlicher Position wie der Desmin, gefunden (s . das Bild 
Nr. 29, S. 224 ). Ebenso wie er sind sie wahrscheinlich hydrothermalen Ursprungs uml 
gehoren zu den jlingsten primaren Mineraiien der Lokalitat . 



PE3!0ME 

f1 pe,II)IOJKeHHaH pa60Ta 6hiJia o6pa6oTaHa Ha OCHOBe MHHepaJIOT11Y:eCK11X ,UaHHbiX H3 JIHTepa· 

TYPhl n co6cTBeHHhrx 11CCJie,uoBaH11H. 0Ha o6cy;.r<,uaeT MMHepaJionr<reCK11e 11 IIeTporpaqmtrecK11e 

oTHorneHHH Ha Tepp11TOp1111 3aiia,uHee r. TaxoB, B oKpyJKHocrn OKOJIO 6 KHJIOMeTpoB. fJiaBHoe 

BHHMaHHe 6hiJIO y,ueJieHo MecTopoJ-I<,ueHn11 He,uaJieKo c. Mr,no. 

Tio HOBOH reoJiorHY:ecKOH KapTe (Macmra6 1 : 200.000) J'IHCT Map11aHcKe Jla3He 11 IilBapu;aBa 

(YYf 1961), o6pa6oTarmo:H B 8TOM yY:aCTKe 3. BefmapoM a no TioHcHeHH.RH r< 8TOH KapTe , 

o5JlaCTh 3ana.uHee r. TaxoB cocTOHT 113 KpHCTaJIJIHHM KyJ.VIa . B He:'l npeo5Jia,uaroT 6HOTMTOBbie rHeHCbl 

C 3aJieraH11HMI1 aHq>H60JIJ1Ta, 113BeCTHHKa, 8pJiaHa II C HHTpy3H5IMH ,UByXCJIIO,UHHOrO rpaH11Ta . 

I·f3 OKpecTHOCT11 r. TaxoB 113BeCTHhi JI 11M o H nT (KOTOpbr :H 6hrJI B IIpomJIOM 3,uecb ,uo6bmaH) 

U 3 H e e B 11 :K, C KOTOpbiM CBH3aHO HeCTOpQ)K,UeHHe X p Ji 3 O T 11 Jl a, II U Kp O JI UT a, O na JI a, 

p O r O B I1 K a H TOJIKO pe,uKO TO/Ke M a r H e 3 I1 T a. MecTOpOJ-I<,UeH11Ji C B 11 H -

U: O B hl X J1 C e p e 6 p 51 H H bl X p y Jl Ha /lU1JiaX KBap::;a B IIaparHeHCe 11MeiOT 

TOJihKO He6oJI.billOH o6'beM. CaMbiM 6oraTbiM MHHepaJiaMn HBJIHeTCH 11 3 B e c T H H K 

n c H11M co e .unHeHbre 3 p JI aH bL B. P.l(apl'He p (1951) o: racbrBa f' r EOHTaKTHhre HBJieHHH B03HH

Karoru;He IIpH Hrnpy3H11 rpaHHTa B H3Bt'CTH.HKe B aMqmfomnax 6JIH3 c . MbiTO. 0Tcro,ua OH 

OIITH'!eCKH TOJibKO CJ-KaTO xapaKTep113yeT CJie,uyiOIIJ;He MHHe paJihi: K a JI bU: 11 T, re,ueH6eprHTHY:eCK11H 

,U 11 O ll CH ,U, r pa Ha T, T I1 TaH H T, a M <PH 6 O JI, U: OH 3 H T, 8 II H ,U O T , BOJI JI a C TO H H T, 

,U e C M I1 H, M li K p O K Jl I1 H, K B a p il,, li JI h M e H li T, M a r H e T H T, 6 H O T H T H X JI O p H T. 

f1o C06crBeHHblM HCCJie,IJ.OBaH1151M Mhi ,uaeM IIeTpOrpa<PHY:ecKyiO xapaKTepHCTHKy HeCKOJihK.HX 

ropHhiX IIopo,u H3 Haxo,uoK B oKpecTHhiX ceJiax: a M <P H 6 o JI 11 T H3 c . UTH6op>K, 6 11 o 

T 11 To B hi řr r pa Hli T H3 c . Cneru;e, )LB y x c JI IO ,u H HO 11 r pa Ho ,u Hop H T 113 c. JlyY:HHa 

H 6 u o T H To n h i ň r H el1 c H3 c . TIHcapJ-I<oBa Becu;e . 

OIIycTeBmaH KaMeHoJio rvrHH II pH I.IIocce ne.nyru;eM u3 c . MhiTO B c . JI yY:HHa, 3aiia,uHee OTMeTKH 

594.5, oY:eBH,UHO COBIIa,uaeT c MeCTopO)I,,UeHHeM <P. foxcTepepa (1855) 11 B. P. II;apTHepa 1931) . 

fJiaBHOH r opHOH IIOpO,rr,OI1: 3,UeCb HBJIHeTCH 6 HOT H TO B hi H II ap ar H e ll C, KOTOphiH puTMH

treCKH Y:epe,uyeTCH C II U p O K C e H O B bl H 9 p JI a H O M. fHeHC 33KJIIOtraeT B ce6e 3aJieraHHJi 

a M <P u 6 o JI u Ta, 8pJiaH MecTaMu nepexo,uHT B 8 II H ,u o 3 H T . KpoMe spJiaHa MecTopo>K,ueHHe 

noKa3hmaeT HeiipaBHJibHhre Y:aCTH Kp H c Ta JI JI 11 y: e c K o r o 11 3 B e c T H H K a . Kp11cTaJIJI11-

Y:eCKHMH CJiaHIJ;aMH IIp0611BaiOTCJi HeCKOJibKHe TeHe paiJ;H11 /K11JI, r JiaBHh!H o6pa30M aiiJIHTOBhiX, 

IIerMaTHTOBbiX H KBapu;eBhiX. Mhr IIp11,uep:tr\HBaeHCH Toro MHeHHH, liTO rene3Hc 8roro KOMIIJieKca 

ropHbiX IIOpO.Jl 6hiJI o6ycJIOBJieH pH.JlOM <PaKTOpOB: perHOHaJibHbiM 11 KOHTaKTHbiM MeTaMOp<PH3MOM, 

MU rMa TU3aLI;HeH I1 B03,UeŘCTBHeM TH.JlpOTepMaJibHbiX paCTBOpOB. 

Ha 8TOM HecTopoJ-I<,ueHHH H b i o6Hapy:>KHJIH eJie,uyroru;11e nopo,uoo6pa3yroru;11e H .rr.pyr11e M11He· 

paJihi: cepHb!Jr KOJIY:e,IT.aH, <PJilOOpHT, HarHeTHT, KBapu;, JI11MOHHT, KaJib· 

U: 11 T, Ma JI a X U T, r pa Ha T, Ta y Ma C 11 T, T 11 TaH 11 T , 9 II I1 ,IT. O T, n p e H 11 T, Typ· 

M a JI U H , C a JIH T, aKT H HO JI 11 T, p O rOB a Ji O O M aH K a, 6 a 6 H Hr TO H 11 T, BOJI JI a· 

C TO H UT, 6 I1 O TU T , Cep U U: U T, X JI Op l1 T, I< a O JIH H H T, II Jl a r H O K JI a 3, MU

Kp O K Jl U H, C K a II O JIH T, ,IT. e CM H H U X a 6 a 3 11 T . J13 8THX MUHepaJIOB rpaHaT, 9nU,IT.OT, 

CaJIUT, poroBaH o6MaHKa, BOJIJiaCTOH11T, XJIOpHT 11 ,ueCMUH 6hiJIH ,rr.eTaJibHO 113ytreHhl no UX OIITU· 

s:eCKHX CBOHCTBaX U TO/Ke IIpHMeHeHUeM peHTreHOMeTpHY:eCKOTO 11 (KpOMe BOJIJiaCTOHUTa 11 XJIO· 

pHTa) TOJ-I<e cner\TpaJihHoro aHaJiu3a . - TyaHaCHT u 6ahHHrToHuT Bnepnbre B llexocJioBaKuu 

HaH,IJ.eHHh!MH MUHepaJiaMU U OHH 6y,rr.yT u3yY:eHhl B OC060J1 CTaTbe. 
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TERĚNNÍ SNIMKY SE VZTAHUJÍ K LOKALITĚ : MÝTO U TACHOVA, LOM NA PRAVÉM 
BŘEHU LUZNÍHO POTOKA, V ZAP. SVAHU KÚTY 591 ( = 594,5 NA NOVÝCH MAPACH). 

Obr. č. 30: Celkový pohled na opuštěný štěrkový lom. Horninou je rul a, jež se 
rytmicky střídá s e r I a ne m a je nepravidelně pronikána světlými žil a mi (peg
matitů, aplitů, granitoidů a křemene) . Foto : J. Kouřimský. 

Obr. č. 31: Pohled na ústřední část lomu. Foto : J. Kouřimský . 



Obr. č. 32: Rytmické střídání tmavé biotitické ruly se světlejším šedozeleným 
e r 1 a ne m . Foto : J. Kouřimský. 



Obr. č. 33: Diskordantní aplitická žíl a nepravidelně naduřuje a p rstovitě se "rozlévá" 
do směru foliace parabřidlic -- ruly a erlanu ( začátek tvorby migmatitu) . Foto : 
J. Kouřimský . 



Obr. č. 34: žíl a granitické horniny, lemovaná pegmatitem, nesouhlasně proniká 
rulou a erlanem. Foto: J. Kouřimský. 



RENTGENOVE SNÍMKY NEKTERYCH NEROSTů . Z MÝTA U TACHOVA: 

Epidot tmavězelený (tab. č. 1): 

Epidot světlezelený {tab. č . 1) : 

Epidot světle zelenožlutý (tab. č . 1) : 

Salit (tab. č . 3): 

.e 



Wollastonit nerozložený (tab . č. 5} : 

Wallastanit částečně rozložený (tab. č. 5 ) : 

Wollastonit limonitizovaný (tab. č. 5): 

Wollastonit rudohnědý vláknitý (tab. č. 5) : 



Aktinolit (tab. č. 4) : 

Chlorit (tab. č . 6): 

Desrnin (tab. č. 8) : 


