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Abstract
Novotný, P., Zimák, J., 2003: Pukli nová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý
důl" u Vernířovic. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 88: 123-138 (with English summary).

A/pine-type fissure mineralization at the localities "Misečky" and "Černý důl" near Verniiovice
(Moravia, Czech Republic)
The mineralogy of Alpine type veins and wall-rocks at two localities near Vernířovice (NE part of the
Bohemian Massif) is described. New data on the mineral assemblage, mineral chemistry and results of
fluid inclusion study are presented,
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Úvod

Z okolí Sobotína již byly popsány desítky lokalit s mineralizací alpského typu, kte
rá zde tvoří výplň puklin převážně v horninách sobotínského amfibolitového masivu
a v desenských rulách (viz např. KRETSCHMER 1895, 1911, NEUWIRTH 1906, SLÁDEK
1973, NEPEJCHAL et a!. 1998, NOVOTNÝ a ZIMÁK 2001a,b). V tomto článku jsou podrob
ně charakterizovány výskyty puklinové mineralizace alpského typu na lokalitách Míse
čky a Černý důl, situovaných na západním svahu Břidličné hory, na horském svahu pod
Mísečnou chatou. Vzhledem k nejednotnému užívání místních názvů v prostoru popiso
vaných nalezišť považujeme za vhodné poznamenat, že Mísečná chata (dříve Hack
schůsselbaude) je v některých nových mapách mylně označena jako Měsíční chata. Mí
sečná chata leží na území zvaném Mísečky (dříve Hackschůssel), jehož přesné vymezení
však není jasné. Již od 19. století známé naleziště křišťálů na žilách alpského typu, kte
ré je situováno zhruba 40 m sv. od Mísečné chaty, je v následujícím textu uváděno jako
Hackschůssel (zcela v souladu se starší literaturou). Severně od historické lokality
Hackschůssel byla na konci 20. století zjištěna významná alpská mineralizace v sutích,
a to na místě, které dále označujeme jako Mísečky-sever. Další výskyty alpské minerali
zace jsou v prostoru Černého dolu (dříve Schwarzgraben).
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Materiál a metodika

K mineralogickému výzkumu byl využit materiál získaný v průběhu dokumentač
ních terénních prací autory tohoto článku a byly též studovány starší vzorky, které po
cházejí převážně ze sběrů R. Sládka z 60. a 70. let 20. století. Většina námi studovaných
vzorků je deponována ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO).

Všechny níže uvedené údaje o chemizmu jednotlivých minerálů (včetně bazicity
plagioklasů) jsou založeny na výsledcích ED analýz na elektronové mikrosondě CAMS
CAN s ED analyzátorem Link AN 10.000 (urychlovací napětí 20kV, při přepočtu použi
ta ZAF korekce, analytik Dr. V. VÁVRA, PřF MU Brno). Oxidační stupeň Fe v amfibo
lech byl stanoven jedním z postupů doporučovaných v literatuře (LEAKE a HEY 1979):
přepočet na bázi 23 atomů kyslíku a na Si4+ + Ti4+ + A[3+ + Fe3+ + Fe2+ + Mg2+ + Mn2+
= 13.

Fluidní inkluze byly studovány pomocí optické mikrotermometrie Dr. P. Dobešem
(ČGS Praha) na aparatuře Chaixmeca (POTY et al. 1976). Aparatura byla kalibrována pro
teploty od -100°C do 400°C pomocí chemických standardů firmy Merck, teploty tání de
stilované vody a fázových přechodů v inkluzích s čistým CO2, Aparatura vykazovala re
produkovatelnost ± 0,2 °C při teplotě nižší než O °C a ± 3 °C při teplotě do 200 "C, Sali
nita fluid byla počítána podle BODNARA (1993).

Lokalita Mísečky - historické naleziště ..Hackschiissel"
Naleziště označované jako .Hackschůssel" leží zhruba 40 m sv. od Mísečné chaty.

Petrografickými a mineralogickými poměry se podrobně zabýval již KRETSCHMER
(1895), jehož údaje přebírá např. KRUŤA et al. (1968) a SLÁDEK (1973); nová data uvádí
Novotný a ZIMÁK (2001a, 2002).

Mineralizace alpského typu se na lokalitě Hackschůssel vyskytuje na puklinách pro
bíhajících šedozelenými, drobně až středně zrnitými chloritizovanými rulami s výraznou
foliací danou střídáním felsických pásků a pásků s převahou fylosilikátů (hlavně chlorit).

Obr. I. Krystaly křišťálu z historického naleziště Hackschiissel (podle SAPAROVÉ 1938).
Fig. I. Crystals ofrock crysta! found at the Hackschiissel historicallocality (after SAPARovA 1938).
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Tabulka I. Reprezentativní analýzy horninového epidotu na nalezišti Mísečky-scver (ana1. Č. I a 2) a epidotu
z puklinové asociace v blízkosti historické lokality Hackschiissel (ana1. č. 3) a na lokalitě Černý důl
(ana1. Č. 4 až 7).

Table I. Reprcscntative analyses of rock-forming epidote at thc Mísečky-North locality (Nos 1 and 2) and
cpidotc from a fissure asscmblagc found close to the Hackschiissel historical locality (No 3) and at
the Černý důllocality (Nos 4 to 7).

ana1. č. 1 2 3 4 5 6 7
VMO 23750 23749 12967 14595 14595
Si02 37,28 38,11 37,48 37,84 37,25 37,65 38,09
TiO, 0,28
A120J 21,53 22,83 17,80 20,24 21,49 21,71 21,36
Fc,OJ' 14,67 14,08 20,02 17,23 14,87 14,51 14,43
V20J 0,16 0,46
CaO 23,14 23,77 23,72 23,43 22,99 23,83 23,99
MnO 0,06 0,47
suma 96,78 98,85 99,02 98,74 97,07 97,70 98,61
počet kationů na bázi 12,5 atomu kyslíku:
Si 3,02 3,02 3,03 3,03 3,02 3,02 3,03
Ti 0,02
AI 2,06 2,13 1,70 1,91 2,05 2,06 2,01
Fc 0,90 0,84 1,22 1,04 0,91 0,88 0,87
V 0,01 0,03
Ca 2,01 2,02 2,06 2,01 2,00 2,05 2,05
Mn 0,01 0,03
Ps 30,4 28,3 41,8 35,3 30,7 29,9 30,2

Dominantní složkou alpské mineralizace je křemen, často v podobě krystalovaného
křišťálu. KRETSCHMER (1895) nalezl nejkvalitnější ukázky křišťálu (společně s dalšími
nerosty alpské parageneze) na puklině směru SSV-JJZ se sklonem k ZSZ. Stěny této
pukliny byly posety drobnými krystaly křištálu (o velikosti zpravidla do 2 cm), které by
ly místy provázeny i krystaly výrazně většími (až 7 cm). V prostoru pukliny byly zjiště
ny volné krystaly křišťálu, jejichž velikost dosahovala až 15 cm. Výsledky morfologic
kého studia krystalů křišťálu z této lokality publikuje RATH (1880, 1881), SAPAROV Á
(1938) a NĚMEC (1956), jejich údaje přebírá např. STANĚK (1997). Křišťály vynikají čet
ností ploch; SAPAROVÁ (1938) uvádí 93 tvarů, z nichž 71 připadá na trapezoedry. Termi
nální ukončení tří krystalů znázorňuje obr. 1.

Fluidní inkluze byly studovány ve dvou vzorcích křemene z lokality Hackschiissel.
V případě prvního vzorku jde o srostlici krystalů křišťálu s červíkovitými uzavřeninami
chloritu ve starší části krystalů. Typické primární inkluze nebyly zjištěny, na výrazných
liniích odpovídajících vyhojeným puklinkám se vyskytují pravděpodobně sekundární in
kluze. Při pokojové teplotě jsou dvoufázové, LVR není zcela pravidelný a činí 0,4, pře
vládají inkluze s V>L. Jde o inkluze H20-C02 typu: Trn CO2 = -57,5 °C indikuje jen vel
mi malou příměs jiného plynu; Th CO2 na kapalinu i na plyn při teplotách velmi blízkých
kritickému bodu CO2 je mezi 30 až 31°C, hustota CO2 = 0,340 až 0,590 g.crrr". Celko
vá teplota homogenizace se pohybuje od 380 do 430°C (na V). Odhad tlaku, odpovída
jícímu podmínkám homogenizace, je 0,75 až I kbar. Obsah CO2 ve fluidu nepřevyšuje
30 hm. %. Salinita vodného roztoku je 4 až 5 hm. % NaCI ekv.

Druhý vzorek reprezentuje šedobílý žilný křemen, na nějž narůstají drúzy krysta
lů křišťálu. Křemen obsahuje primární inkluze v 3D distribuci. Inkluze mají tvar ne
gativního krystalu, velikost až 80 mm, při pokojové teplotě jsou dvoufázové, LVR je
zhruba 0,4 (V>L). Rovněž byly zjištěny inkluze H20-C02 typu: Trn CO2 = -57,1 °C,
Th CO2 na kapalinu činí 30,8 °C, hustota CO2 = 0,480 g.crrr-'. Celková Th = 345 až
360°C, tlak odpovídající podmínkám homogenizace byl vypočten na 1 až 1,5 kbar. Ob
sah CO2 ve fluidu je zhruba 40 hm. %. Salinita vodného roztoku kolem 5 hm. % NaCI
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Tabulka 2. Reprezentativní analýzy hominového amfibolu na nalezišti Mísečky-sever (anal. Č. 8 až 18).
Table 2. Representative analyses ofrock-forming amphibole at the Mísečky-North locality (Nos 8 to 18).

anal. č. 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18
VMO 23746 23746 23746 23748 23748 23745 23745 23749 23749 23749 23749
Si02 41,89 42,59 43,10 43,57 45,23 47,46 43,18 44,18 44,00 54,09 54,58
TiO, 0,32 0,35 0,29 0,97 0,29 0,34 0,34
AI,OJ 13,20 13,51 13,61 13,08 12,07 8,38 13,19 12,66 12,46 1,73 1,47
Cf,OJ 0,17
V20J 0,27 0,28 0,31 0,22
CaO 11,27 11,35 11,12 11,12 11,41 11,09 11,12 11,73 11,42 12,42 12,28
FcO 19,57 18,92 19,20 18,14 17,19 16,39 18,54 17,52 17,54 13,46 13,43
MgO 7,41 8,28 8,09 8,95 9,79 11,98 9,05 9,48 9,87 16,24 16,11
MnO 0,37 0,25 0,17 0,32 0,22 0,34 0,28 0,39 0,27 0,29 0,25
K,O 0,28 0,20 0,28 0,27 0,36 0,34 0,56 0,30 0,32
Na,O 1,51 1,78 1,74 1,82 1,47 1,08 1,96 1,36 1,78 0,48 0,52
SOJ 0,17
suma 96,26 96,88 97,94 97,87 98,71 97,28 98,17 97,96 98,00 98,88 98,64
počet kationů na bázi 23 atomů kyslíku:
Si 6,38 6,37 6,38 6,42 6,58 6,90 6,37 6,49 6,46 7,64 7,73
Ti 0,04 0,04 0,03 0,11 0,03 0,04 0,04
AI 2,37 2,38 2,37 2,27 2,07 1,44 2,29 2,19 2,16 0,29 0,25
Cf 0,02
V 0,03 0,03 0,04 0,03
F J+ 0,42 0,68 0,69 0,71 0,52 0,91 0,73 0,61 0,69 0,51 0,42e
Ca 1,84 1,82 1,76 1,76 1,78 1,73 1,76 1,85 1,80 1,88 1,86F ,+ 2,07 1,69 1,69 1,53 1,58 1,09 1,55 1,54 1,46 1,08 1,17e
Mg 1,68 1,85 1,78 1,97 2,12 2,60 1,99 2,08 2,16 3,42 3,40
Mn 0,05 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03
K 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 0,10 0,06 0,06
Na 0,45 0,52 0,50 0,52 0,42 0,30 0,56 0,39 0,51 0,13 0,14
S 0,02

ekv. Kromě primárních inkluzí jsou zde i sekundární H20-C02 inkluze s podobnými
parametry.

Křemen je provázen albitem, chloritem a pyritem (zpravidla limonitizovaným), na
některých vzorcích deponovaných ve sbírkách VMO je přítomen i kalcit. Chlorit se zde
vyskytuje v podobě čemozelených šupinkovitých agregátů a jednotlivých šupinek po
krývajících krystalové plochy křemene, resp. křišťálu; často tvoří i červíkovité inkluze
v křemeni, které způsobují jeho šedozelené zbarvenÍ. Jde o chlority klinochlor-chamosi
tové řady s jen nepatrným zastoupením pennantitové složky (max. 0,56 hm. % MnO),
které v klasifikačním schematu MELKY (1965) leží kolem rozhraní mezi poli klinochlo
ru, ripidolitu, thuringitu a chamositu (Si = 2,71-2,86, F/FM = 0,42-0,60 - viz ZIMÁK
2000, ZIMÁK a NovoTNÝ 2001). Na volně ležících úlomcích chloritizovaných rul poblíž
historické lokality byl ojediněle nalezen prehnit v podobě šedavě žlutých až nazelenatých
hrubě štěpných agregátů v asociaci s křemenem a chloritem.

Fragmenty chloritizovaných rul s drobnými žilkami alpského typu s obdobnou ne
rostnou asociací jako na lokalitě Hackschůssel byly nalezeny i v deluviálních sedimen
tech nad lesní cestou vedoucí kolem Mísečné chaty (místa nálezu jsou ve vzdálenosti jen
několik desítek metrů od chaty). Ojediněle přítomný prehnit má v některých analyzova
ných bodech neobvykle vysoký podíl Fe (až 12,05 hm. % Fe203 - viz tab. 5, anal. Č. 38
až41).

V blízkosti klasického naleziště Hackschussel byla na puklinách probíhajících am
fibolity zjištěna mineralizace alpského typu (NOVOTNÝ a ZIMÁK 2001 a.b), která je tvoře
na narůžovělým K-živcem, šedobílým křemenem (a také drobnými krystaly křišťálu), še
dobílým nebo jemně nazelenalým prehnitem (tab. 5, anal. Č. 42 a 43), drobnými
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sloupečky epidotu tmavě zelené barvy (s relativně vysokým obsahem Fe, odpovídajícím
Ps 41,8 - viz tab. 1, anal. č. 3), černozelenými šupinkami chloritu a tabulkami muskovi
tu (s 4,51-5,07 hm. % FeO a 1,52-1,64 hm. % MgO - viz tab. 3, anal. č. 22).

Lokalita "Mísečky-sever"
Lokalita Mísečky-sever byla nalezena díky sesuvu svahových sedimentů po ex

trémních srážkách v červenci 1997. Na horském svahu zhruba 120 až 150 m severně od
historického naleziště Hackschůssel byly tehdy obnaženy sutě s horninovými bloky o ve
likosti 0,5 až 1,5 m, v nichž jsou přítornny pukliny s mineralizací alpského typu. Sběra
telé nerostů v těchto místech provádějí od r. 1999 výkopy, které se soustřeďují do asi 20
m širokého pruhu, jenž začíná v nadmořské výšce 870 m a končí v nadmořské výšce 900
m; několik menších výkopů bylo provedeno sz, od tohoto pruhu (stav v červnu 2002).
Přes poměrně velký rozsah výkopových prací nebyl v prostoru lokality dosud patrně na
lezen žádný výchoz s puklinovou mineralizací. Podrobné mineralogické zhodnocení lo
kality Mísečky-sever je obsaženo v nepublikované zprávě NovOTNÉHO a ZIMÁKA
(2001a), nejzákladnější údaje uvádí NOVOTNÝ a Z[MÁK (2002).

Petrograficképoměry
Petrografický charakter hornin tvořících bloky v sutích je poměrně pestrý. Jsou zde

přítornny chloritizované ruly s výraznou plošně paralelní stavbou (podobné jako na lo
kalitě Hackschůssel) a hojně i retrográdně přeměněné amfibolity a také masivní chloriti
zované ruly. Horniny posledních dvou skupin jsou podrobně popsány v následujících od
stavcích.

Studované chloritizované ruly mají převážně tmavě šedou až šedozelenou barvu.
Jde o masivní horniny, jen místy s nevýraznou plošně paralelní texturou. Mají lepido
granoblastickou strukturu. V podstatném množství (nad 10 obj. %) jsou tvořeny plagio
klasem a chloritem, jen někdy také křemenem (vždy je ho méně než plagioklasu); obvy
kle je však křemen pouze vedlejší složkou. Ve vedlejším množství se v těchto horninách
vždy vyskytuje biotit a epidot. Kalcit a opakní minerály mohou být přítomny jako ved
lejší složka nebo akcesorie. Pouze jako akcesorie (pod 1 obj. %) byl zjištěn amfibol, apa
tit a zirkon.

Plagioklas tvoří xenomorfní, zcela výjimečně hypautomorfní zrna o velikosti max.
0,5 mm, s polysyntetickým lamelováním, v jednom z výbrusů byly zjištěny ojedinělé por
fyroblasty o velikosti až 4 mm. Na základě ED analýz jde vždy o albit, převážně s bazici
tou Ano [-02' Xenomorfní zrna křemene jsou drobnější ve srovnání s plagioklasovými (ob
vykle do 0,4 mm). Chlorit tvoří v hornině šupinky a lupínky o velikosti max. 0,3 mm
s výrazným pleochroizmem (téměř bezbarvý, velmi jemně nažloutlý x středně zelený), ne
gativním charakterem zóny a hnědými anomálními interferenčními barvami. Jde o chlorit
klinochlor-chamositové řady, jehož složení v klasifikaci podle MELKY (1965) odpovídá ri
pidolitu nebo klinochloru (Si = 2,66-2,78, F/FM = 0,43-0,47; tab. 4, anal. Č. 26 a 27; obr.
3). Část chloritu je evidentně produktem přeměny biotitu, jenž tvoří max. 0,1 mm velké
šupiny, místy i tabulky s dokonale vyvinutými bazálními plochami. Biotit je výrazně ple
ochroický (bezbarvý, velmi jemně nažloutlý x tmavě hnědý), výsledek reprezentativní ED
analýzy je uveden v tab. 3, anal. Č. 19. Epidot, jehož množství v hornině dosahuje max. 3
obj. %, tvoří nedokonale omezené sloupečky o velikosti do 0,2 mm (Ps = 27-30, tab. 1,
anal. Č. 1). Kalcit tvoří drobná xenomorfní zrna. Opakní složka je zastoupena hlavně mag
netitem, ilmenitem s 2-4 mol. % pyrofanitové složky (tab. 6, anal. Č. 48 a 49) a pyritem
(až 2 cm velké zrnité agregáty, jen zcela výjimečně nedokonale omezené krystaly hexa
edrického typu o velikosti do 4 mm), jen ojediněle je přítomen hematit, v němž bylo kro
mě dominantního oxidu Fe stanoveno 0,18-0,25 hm. % Ti02, 0,20-0,35 hm. % Si02,
0,38-0,43 hm. % A1203, max. 0,30 hm. % V203 a max. 0,37 hm. % MgO. Amfibol byl
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Obr. 2. Pozice horninových amfibolů z naleziště Mísečky-scver v klasifikačním diagramu podle Leakeho et a!.
(1997). Vysvětlivky: amfiboly z retrográdně přeměných amfibolitů (prázdné kroužky), amfiboly z chlo
ritizovaných rul (plné kroužky).

Fig. 2. Rock-forming amphiboles from the Misečky-North locality in the classification diagramm after Leakc
et a!. (1997). Explanation: amphiboles of retrograded amphibolites (void circles), amphiboles of
chloritized gneisses (fu II circles).

jako běžná akcesorie zjištěn ve všech výbrusech. Tvoří nepravidelná zrna i nedokonale
vyvinuté sloupečky o velikosti max. 0,5 mm. Je silně pleochroický (jemně nazelenalý
x tmavě zelený). Jeho chemizmus v klasifikaci podle LEAKEHO et al. (1997) odpovídá ts
chermakitu, ferotschermakitu nebo i magneziohornblendu (tab, 2, anal. Č. 8 až 12; obr. 2).

V prostoru lokality Mísečky-sever se často vyskytují velké balvany retrográdně pře
měněných amfibolitů, Jde o horniny tmavě šedé až šedočerné barvy s lineárně paralelní,
místy až lineárně-plošně paralelní texturou. V podstatném množství jsou tyto horniny
tvořeny plagioklasem, chloritem, křemenem a amfibolem, přičemž poslední z uvedených
minerálů je často jen vedlejší komponentou; v množství 1-5 obj, % je přítomen kalcit,
epidot a také opakní složka.

Plagioklas tvoří xenomorfní zrna o velikosti výjimečně až 2 mm, silně postižená
saussuritizací a karbonatizací. Daleko hojnější jsou však drobná zrna polysynteticky la
melovaného albitu (někdy jde o "šac~ovnicový albit") s bazicitou převážně AnOI-03' oje
diněle byl zjištěn oligoklas (Ani I)' Zivec vždy kvantitativně převažuje nad křemenem,
jenž tvoří drobná xenomorfní zrna, v některých studovaných vzorcích uspořádaná do ne
průběžných pásků, probíhajících konformně s foliací.

Amfibol v původním amfibolitu tvořil max. 5-6 mm dlouhé sloupečky, které jsou
obvykle z větší části přeměněny na velmi jemně šupinkovitý chlorit klinochlor-chamosi
tové řady, jehož složení odpovídá v klasifikaci MELKY (1965) klinochloru (tab. 4, anal.
Č. 29 a 30) s relativně vysokým obsahem SiOz (v rámci horninových chloritů hodnocené
lokality), odpovídajícím až 3,15 Si apfu. Amfibol se zpravidla vyskytuje jen jako relikt
v centrální části původních jedinců. Má výrazný pleochroizmus (jemně nažloutlá x mod
ravě zelená až zelenomodrá), úhel zhášení Z/c je kolem 18°. Výsledky provedených
ED analýz odpovídají v klasifikaci podle LEAKEHO et al. (1997) magneziohornblendu
a tschermakitu (tab. 2, anal. Č. 13 až 16, obr. 2). K reliktům původního amfibolu někdy
přirůstají nedokonale vyvinutá stébla nebo jehlice slaběji pleochroického amfibolu, jehož
složení odpovídá aktinolitu (tab. 2, anal. Č. 17 a 18, obr. 2). Chlorit je v hornině přítomen
i v podobě relativně větších šupinek a jejich agregátů (chloritové šmouhy). Je pleochro
ický (jemně nažloutlý x světle zelený) s negativním charakterem zóny a šedohnědými
anomálními interferenčními barvami; jeho složení odpovídá klinochloru nebo ripidolitu
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Obr. 3. Studované chlority v části klasifikačního diagramu podle Melky (1965). Horninové ehlority z naleziš
tě Míscčky-sever (horní polovina obrázku): ehlority ehloritizovaných rul (trojúhelníčky), ehlority am
fibolitů (čtverečky). Chlority ze žil alpského typu (dolní polovina obrázku) na nalezištích Mísečky-se
ver a Hackschůssel (plné kroužky) a na lokalitě Černý důl (prázdné kroužky).

Fig. 3. Studicd chlorites in a part ofthe Melka's (1965) classifieation diagramm. Roek-forming chlorites from
the Mísečky-North locality (up per part of the figure): chlorites of chloritized gneisses (triangles),
chlorites of amphibolites (squares). Chlorites from the Alpine-type veins (lower part of the figure): at
the Mísečky-North and Hackschůssel localities (full cireles) and the Černý důlloeality (void eircles).

(tab. 4, anal. č. 28), Pozice chloritů z retrográdně přeměných amfibolitů v Melkově kla
sifikaci je zřejmá z obr. 3; pro celý soubor analyzovaných chloritů z retrográdně přemě
něných amfibolitů jsou charakteristické hodnoty Si = 2,71-3,15, F/FM = 0,37-0,50.
V jednom z výbrusů byly zjištěny i ojedinělé šupiny biotitu (tab. 3, anal. č. 20 a 21), čás
tečně postižené chloritizací.

Epidotje v popisovaných horninách přítomen jen ve vedlejším množství (kolem 3-5
obj. %). Tvoří nedokonale vyvinuté sloupečky i nepravidelná zrna, jeho drobná zrníčka
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Tabulka 3. Reprezentativní analýzy hominového biotitu z naleziště Mísečky-sever (anal. Č. 19 až 21) a musko-
vitu z puklinové asociace na nalezišti Hackschussel (anal. č. 22) a Mísečky-sever (anal. Č. 23 až 25).

Table 3. Representativc analyses of rock-forming biotite at the Mísečky-North locality (Nos 19 to 21) and
muscovite from fissure assemblage at the Hackschůssel (No 22) and Mísečky-North (Nos 23 to 25)
localities.

ana1. č. 19 20 21 22 23 24 25
VMO 23750 23745 23745 22527 22527 22527
Si02 37,61 38,27 38,09 49,42 48,69 47,39 47,98
Ti02 1,82 1,73 2,15 0,27 0,20 0,62 0,50
AI2O] 16,53 16,38 16,38 30,59 32,34 30,95 31,78
V203 0,18
FeO 19,08 18,85 17,24 4,51 3,86 4,40 4,23
MgO II ,47 12,90 13,10 1,64 2,02 2,71 2,54
MnO 0,19 0,18
K20 9,71 9,04 9,23 10,79 10,68 11,17 11,44
Na20 0,40
suma 96,59 97,17 96,37 97,22 9779 97,64 98,47
počet kationů na bázi II atomů kyslíku:
Si 2,82 2,83 2,82 3,27 3,19 3,15 3,15
Ti 0,10 0,10 0,12 0,01 0,01 0,03 0,02
AI 1,46 1,43 1,43 2,38 2,50 2,42 2,46
V 0,01
Fc 1,20 1,16 1,07 0,25 0,21 0,24 0,23
Mg 1,28 1,42 1,45 0,16 0,20 0,27 0,25
Mn 0,01 0,01
K 0,93 0,85 0,87 0,91 0,89 0,95 0,96
Na 0,05

jsou přítomna V přeměněných plagioklasech. Zastoupení pistacitové složky ve větších in
dividuích epidotu se pohybuje od 27 do 30 mol. % (tab. 1, anal. č. 2). Ve variabilním
množství (vždy však pod 10 obj. % ) je v hornině přítomen kalcit v podobě nepravidel
ných zrn a jejich drobných agregátů.

Relativně hojná je opakní složka, která se koncentruje do šmouh s vysokým podílem
chloritu, Je zastoupena hlavně ilmenitem (tab. 6, anal. Č. 50), méně hojný je magnetit a py
rit (s až 2,53 hm. % Co). Jako akcesorie je přítomen titanit, leukoxen a výjimečně i zirkon.

Mineralizace alpského typu
Puklinová mineralizace na lokalitě Mísečky-sever je tvořena křemenem (často jde

o křišťál), albitem, K-živcem, kalcitem, chloritem, muskovitem, ilmenitem, magnetitern,
pyritem, pyrhotinem, chalkopyritem, epidotem, greenalitem, titanitem a anatasem. Moc
nost puklin s mineralizací alpského typu v horninových blocích dosahuje max. 10 až 12
cm (většinou do 5 cm).

Šedobíle nebo šedě zbarvený křemen tvoří celistvé, zrnité nebo stébelnaté agregáty
i do drúz seskupená individua. Běžně se zde vyskytuje křišťál v podobě 1 až 1,5 cm vel
kých prizmatických krystalů, seskupených do drúz, pokrývajících stěny puklin - v teré
nu bylo možno pozorovat plochy puklin dosahující rozměru až 50x30 cm, které předsta
vovaly jedinou drúzu křišťálu, destruovanou svahovými pohyby. Spodní část křemených
krystalů v těchto drúzách bývá často zakalená, šedavě nebo šedozeleně zbarvená, často
s množstvím uzavřenin chloritu.

Ve dvou vzorcích křemene z lokality Mísečky-sever byly studovány t1uidní inkluze.
Prvním vzorkem je krystal bělošedého křemene se sporadickým chloritem na krystalo
vých plochách. Křemen obsahuje primární inkluze tvaru negativního krystalu o velikos
ti 5 až 60 mikronů s pravidelným zaplněním, LVR 0,5 až 0,6. Th C02L = 30,5 až 30,8
°C, hustota CO2 = 0,480 až 0,500 g.cnr ', Trn klatrátu CO2 == 8,5 až 8,9 °C, salinita vod-
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Tabulka 4. Reprezentativní analýzy chloritu: horninový chlorit z naleziště Mísečky-sever (anal. č. 26 až 30);
chlorit z puklinové asociace na nalezišti Mísečky-sever (anal. č. 31 až 35) a na lokalitě Černý důl
(anal. č. 36 a 37).

Table 4. Representative analyses of chlorite: rock-forming chlorite at the Mísečky-North locality (Nos 26 to
30); chlorite from a fissure assemblage at the Mísečky-North (Nos 31 to 35) and Černý důl (Nos 36
and 37) localities.

anal. č. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
VMO 23746 23746 23745 23745 23749 22519 22526 22527 22527 3657 3655
Si02 27,35 26,19 27,08 30,09 28,14 26,22 26,76 26,42 25,71 26,32 27,25 26,96
TiO, 0,16
AI,OJ 21,99 21,63 21,93 17,16 16,22 21,06 20,55 19,15 21,09 22,74 19,53 19,08
Cr,OJ 0,18
V20J 0,22
FeO 22,88 23,40 20,36 25,28 26,87 22,22 24,13 24,40 26,09 23,67 22,07 21,01
MgO 17,53 16,92 19,26 16,87 15,26 17,65 17,19 16,80 15,33 16,49 18,97 18,96
MnO 0,22 0,33 0,18 0,18 0,28 0,23 0,36 0,50 0,34 0,26
suma 89,97 88,63 88,81 89,40 86,67 87,33 88,91 87,00 88,58 89,72 88,16 86,49
počet kationů na bázi 14 atomů kyslíku:
Si 2,75 2,70 2,73 3,08 3,02 2,72 2,76 2,80 2,69 2,68 2,80 2,82
Ti 0,01
AI 2,61 2,63 2,61 2,07 2,05 2,58 2,50 2,39 2,60 2,73 2,37 2,35
Cr 0,02
V 0,02
Fe 1,93 2,02 1,72 2,16 2,41 1,93 2,08 2,16 2,28 2,01 1,90 1,84
Mg 2,63 2,60 2,90 2,57 2,44 2,73 2,64 2,65 2,39 2,50 2,91 2,95
Mn 0,02 0,Q3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02
F/FM 0,43 0,44 0,38 0,46 0,50 0,42 0,44 0,45 0,49 0,45 0,40 0,39

Tabulka 5. Reprezentativní analýzy prehnitu z puklinové asociace na nalezištích v prostoru historického nale-
ziště Hackschiissel a jeho okolí (anal. č. 38 až 43) a na lokalitě Černý důl (anal. č. 44 až 47).

Table 5. Representative analyse s of prehnite from a fissure assemblagc found at the Hackschiissel historical
locality and its vicinity (Nos 38 to 43) and at the Černý důl locality (Nos 44 to 47).

anal. č. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
VMO 12967 12967 12966 12966 22528 22528 3655 3655 3657 3657
Si O, 42,81 42,40 44,15 43,80 43,10 43,51 42,93 43,44 42,14 43,30
TiO, 0,44 0,25
AI,03 15,43 16,74 20,90 23,43 17,69 19,02 18,47 19,87 16,28 21,23
Fe,03 12,05 10,20 4,91 0,71 9,20 7,77 7,11 4,68 10,44 3,82
V,03 0,43
Cr,03 0,25
CaO 26,94 26,99 28,29 28,04 27,70 27,52 27,28 27,34 27,08 27,59
suma 97,23 96,33 98,25 95,98 98,13 98,07 95,79 95,58 96,37 95,94
počet kationů na bázi II atomů kyslíku:
Si 3,03 3,01 3,02 3,01 3,00 3,01 3,03 3,05 3,00 3,01
Ti 0,02 0,01
AI 1,29 1,40 1,68 1,90 1,45 1,55 1,54 1,64 1,37 1,74
V 0,38 0,25 0,56 0,20
Cr 0,02
Fc 0,64 0,54 0,25 0,04 0,48 0,40 0,01
Ca 2,04 2,06 2,07 2,07 2,06 2,04 2,06 2,05 2,07 2,06

ného roztoku se pohybuje kolem 3 hm. % NaCI ekv., Trn CO2 = -56,7 °C (indikuje téměř
čistý C0z, bez příměsi dalších plynů). Celková teplota homogenizace se pohybuje v roz-
pětí 368 až 380°C, odhad tlaku při Thbulk je cca 1 kbar. Inkluze byly zachyceny za po-
měrně vysoké teploty v oblasti mísení obou fází. Inkluze reprezentují homogenní flui-
dum H20-C02, obsah CO2 ve fluidu je do 20 hm. %
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Druhý vzorek reprezentuje šedobílý křemen z křemen-kalcitové žíly s hojným ilme
nitem. V křemeni jsou krátké vyhojené pukliny dekorované primárně-sekundárními inklu
zemi. Inkluze jsou považovány za dvou fázové H20-C02 typu, LYR 0,4 až 0,5, Trn CO2 =
-57,5 °C, Th C02L = +31 °C, hustota CO2 = 0,470 g.crrr ', salinita kolem 1 hm. % NaCl
ekv., celková Th = 350 až 380°C, odhad tlaku je kolem I kbar. Křemen též obsahuje mlad
ší sekundární inkluze H20 typu, zřejmě více generací, Th i salinita inkluzí na jednotlivých
trailech je různá. Celkově byla Th měřena v intervalu od 240 do 135°C, salinita se pohy
buje od 1,2 do 7,6 hm. % NaCl ekv. V hrubě štěpném agregátu kalcitu z téhož vzorku by
ly měřeny primární inkluze H20 typu o velikosti do 100 mikronů, které mají tvar negativ
ního krystalu. Mají pravidelný LYR = 0,9 až 0,95, Th =152 až 164°C, Trn ledu = -12,8 až
-15,7 "C, salinita = 16,7 až 19,2 hm. % NaCl ekv. V kalcitu jsou tedy inkluze jiného typu
než v křemeni z téže lokality, celkově reprezentují nižší PT podmínky zachycení.

Kalcit je místy dominantní složkou puklinové asociace. Tvoří zpravidla hrubě zrni
té agregáty šedobílé barvy, místy byla zjištěna bílá, částečně průsvitná individua kalcitu
o velikosti až 3 cm. Z výsledků ED analýz je zřejmé, že má mírně zvýšený obsah Fe
(max. 1,67 hm. % FeO), Mn (max. 1,05 hm. % MnO) a Mg (max. 0,82 hm. % MgO).
Kalcit je patrně nejmladším hypogenním minerálem pukli nové asociace.

Velmi hojným minerálem zdejší puklinové asociace je albit (AnOO-02)' Tvoří bílé až
pleťově zbarvené tabulko vité krystaly o velikosti do 12 mm, které seskupeny do drúz po
krývají poměrně velké plochy (až 25x20 cm). K-živec je na lokalitě poměrně vzácný, je
ho růžové krystaly jsou velké max. 2 mm. Živce jsou často zatlačovány kalcitem nebo
postiženy sericitizací.

Běžnou součástí alpské mineralizace je chlorit ve formě tabulkovitých až soudeč
kovitých krystalů šedozelené až černozelené barvy o velikosti 2 až 5 mm, na stěny puk
lin často nasedají vějířovité agregáty chloritu. Individua chloritu jsou někdy deformová
na (mírné zprohývání chloritových šupin, ale byly pozorovány také tzv. pásy zalomení -
"kink bands"), Méně často chlorit tvoří jemně šupinkovité agregáty. Běžně je přítomen
v podobě červíkovitých inkluzí v křemeni, méně často také v kalcitu. Chlorit je výrazně
pleochroický (téměř bezbarvý, velmi jemně nažloutlý x středně zelený) s negativním
charakterem zóny a hnědými anomálními interferenčními barvami. Výsledky ED analýz
(tab. 4, anal. Č. 31 až 33) odpovídají v klasifikaci dle MELKY (1965) ripidolitu, méně čas
to klinochloru (Si = 2,71-2,80, F/FM = 0,39-0,48). Poměrně vzácně se zde v puklinové
mineralizaci vyskytuje muskovit, jenž tvoří šedobílé až téměř bezbarvé, velmi tenké šes
tiboké tabulky o velikosti max. 3 mm, seskupené do drobných růžic, které nasedají na
stěny puklin.

Poměrně často jsou oba fylosilikáty provázeny světle hnědými zrny a tence tabul
kovitými krystaly titanitu (o velikosti až 3 mm) a drobnými sloupečky rutilu (pozorova
telnými až v mikroskopu). V titanitu bylo ED analýzami vedle Si0z, Ti02 a CaO stano
veno AI203 (4,11-4,52 hm. %), V20S (0,26-0,49 hm. %) a FeO (0,47-0,59 hm. %).

Ilmenit tvoří šedočerné zprohýbané tabulky o velikosti až 4 cm. Velmi hojný je
v kalcitových žilkách s proměnlivým podílem křemene, které vyplňují pukliny ve výše
popsaných masivních chloritizovaných rulách. Kalcit místy vyvětrává, takže lze v terénu
poměrně snadno nalézt ukázky se zprohýbanými tabulkami ilmenitu, narůstajícími na
voštinovém křemeni. Výsledky reprezentativních ED analýz ilmenitujsou uvedeny v tab.
6, anal. Č. 51 až 56; podíl pyrofanitové složky se pohybuje v rozpětí 2-6 mol. %. Mag
netit se zde jako součást puklinové mineralizace vyskytuje jen vzácně. Magnetitové ok
taedry o velikosti O,X mm skládají drúzy na ploše až 5x3 cm, větší oktaedry (až 3 mm)
se vyskytují jednotlivě. ED analýzami bylo v magnetitu kromě dominantního oxidu Fe
stanoveno 0,68-0,90 hm. % V20S a max. 0,58 hm. % Si02. Vzácně je přítomen anatas,
jenž zde tvoří max. 1,5 mm velké dipyramidální krystaly tmavě červené barvy, někdy
s hnědavým odstínem.
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Tabulka 6. Reprezentativní analýzy ilmenitu z naleziště Mísečky-sever: horninový ilmenit (anal. č. 48 až 50)
a ilmenit z puklinové asociace (anal. Č. 51 až 56).

Tab1e 6. Representative ana1yses of ilmenite at the Mísečky-North loca1ity: rock-forming i1menite (Nos 48
to 50) and ilmenite from a fissure assernblage (Nos 51 to 56).

anal. č. 48 49 50 51 52 53 54 55 56
VMO 23746 23750 23749 22548 22548 22548 23746 22517 22517
Ti02 49,98 50,68 50,90 50,68 50,72 50,45 51,32 49,82 49,73
Si02 0,23 0,21 0,49 0,26 0,27 0,29 0,23 0,28 0,34
Nb2O, 0,40
V20J 0,50 0,49 0,48 0,64 0,54 0,40 0,59 0,67
CaO 0,14 0,71 0,26
FeO 47,72 47,00 44,48 46,77 43,91 47,19 47,01 48,06 48,06
MgO 0,38
MnO 1,22 1,68 2,44 2,24 2,85 1,15 1,27 0,94 1,14
suma 99,65 100,20 99,50 100,59 98,95 99,08 100,23 100,07 99,94
počet kationů na bázi 3 atomy kyslíku:
Ti 0,962 0,968 0,972 0,965 0,975 0,974 0,977 0,954 0,955
Si 0,006 0,005 0,012 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007 0,009
Nb 0,005
V 0,010 0,010 0,010 0,013 0,011 0,008 0,012 0,014
Ca 0,004 0,019 0,007
Fe 1,022 0,998 0,945 0,990 0,939 1,013 0,995 1,024 1,027
Mg 0,014
Mn 0,026 0,036 0,052 0,048 0,062 0,025 0,027 0,020 0,025

Pyrit se v mineralizaci alpského typu vyskytuje v podobě zrnitých agregátů i hy
pautomorfních až automorfních individuí (pentagon-dodekaedry, někdy různoměrně vy
vinuté) o velikosti až 2 cm. Na drobné křemenné žilce v jednom z hominových bloků byl
zjištěn pyrhotin (až 5 mm velké agregáty tmavě bronzové barvy), provázený chalkopyri
tem. Pyrit i oba další sulfidy jsou často postižené limonitizací; žlutohnědý limonit běžně
zaplňuje kaverny po vylouženém kalcitu. Produktem supergenních procesů je i malachit
(zelené povlaky i paprsčité agregáty složené z jehliček dlouhých max. 2 mm) a chryzo
kol (celistvé modrozelené agregáty o velikosti do 4 mm) - oba minerály se vyskytují na
puklinách křemene i okolních hornin.

Na křemenné žilce s výše uvedenými sulfidy a kalcitem byl až při studiu výbrusu
zjištěn greenalit v podobě max. 0,3 mm velkých agregátů složených z vějířovitě uspořá
daných šupinek (někdy jemně zprohýbaných). Šupinky greenalitu jsou výrazně pleochro
ické (světle žlutohnědá x šedozelená), mají pozitivní charakter zóny, vykazují velmi níz
ký dvojlom (kolem 0,010) a rovnoběžné zhášení (resp. šikmé zhášení s úhlem max. 5°).
Výsledky reprezentativních ED analýz greenalitu jsou uvedeny v tab. 7, ana1. Č. 57 a 58.

Spíše výjimečnou součástí popisované alpské mineralizece je epidot. Byl zjištěn až
při studiu výbrusů, a to v podobě drobných zrn a nedokonale vyvinutých sloupečků.

V kamenitém aluviu potoka protékajícího cca 70 m od výkopů v prostoru lokality
Mísečky-sever byly nalezeny ojedinělé, až 4 cm velké úlomky hrubě štěpných agregátů
prehnitu světle šedavě žluté až zelenavé barvy; v materiálu z výkopů nebyl tento mine
rál dosud zjištěn.

Kromě výše uvedené puklinové mineralizace byly v korytě potoka asi 100 m ssz.
směrem od lokality Mísečky-sever nalezeny úlomky žíly tvořené hlavně alb item
(AnOO-02) a ve vedlejším množství šupinkami muskovitu; v akcesorickém množství je
přítomen thorit, monazit-Ce a allanit-Ce (viz NovOTNÝ a ZlMÁK, 2000). Četné trhliny sí
ťovitě prostupující touto žilou jsou vyplněny typickou puklinovou asociací, tvořenou
křemenem, K-živcem, alb item, chloritem, muskovitem, titanitem a rutilem. Křemen
a živce se zde často vyskytují v podobě drobných, hypautomorfně omezených individuí
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anal. č. 57 58

VMO 23746 23746
SiO, 35,25 34,48
FeO 52,13 53,01
MgO 0,44
MnO 0,34 0,35
S03 0,28 0,69
suma 88,44 88,53

Tabulka 7. Reprezentativní analýzy greenalitu z puklinové asociace na nalezišti
Mísečky-sever (anal. Č. 57 a 58).

Table 7. Representative analyscs of greenalite from a fissure assemblage at the
Mlsečky-North locality (Nos 57 and 58).

počet kationů na bázi 7
atomů kyslíku:
Si 2,14 2,10
Fc2+ 2,64 2,70
Mg 0,04
Mn 0,02 0,02
S4+ 0,02 0,04

na stěnách dutin. Chlorit tvoří černozelené až černé lupínky a jejich agregáty. Jeho che
mické složení odpovídá dle klasifikace MELKY (1965) ripidolitu (Si = 2,68-2,72, F/FM
= 0,42-0,49, viz tab. 4, anal. Č. 34 a 35). Muskovitje přítomen v podobějednotlivých lu
pínků i vějířovitých agregátů (chemizmus viz tab. 3, anal. Č. 23 až 25). Titanit tvoří drob
ná světle hnědá zrna a nedokonale vyvinuté tenké tabulky; kromě převažujících oxidů
Ca, Si a Ti v něm bylo stanoveno 4,11-4,52 hm. % A1203, 0,26-0,49 hm. % V203
a 0,47-0,59 hm. % FeO. Rutil byl zjištěn v podobě drobných zrn a jehliček mikrosko
pických rozměrů. Vedle dominantního Ti02 v něm byla prokázána přítomnost Si02
(0,18-1,48 hm. %), Al203 (max. 0,27 hm. %), Nb205 (max. 0,27 hm. %), V20S
(0,51-0,70 hm. %) a CaO (0,26-1,46 hm. %).

Naleziště v Černém dole
Lokalita Černý důl leží cca 2,8 km v. směrem od kostela ve Vernířovicích a 1300

m z. od Břidličné hory (kóta 1358 m). Alpská mineralizace zde byla zjištěna na nevel
kých výchozech a také v horninových blocích, které jsou součástí deluvia. Plocha loka
lity je cca 300x50 m. Za významná lze považovat tři naleziště alpské mineralizace. Prv
ní z nich (a patrně nejdříve známé) leží v severní části lokality v nadmořské výšce zhruba
800 m a bylo popsáno již KRETSCHMEREM (1895). V jižní části lokality jsou dvě naleziš
tě v nadmořské výšce 850 m a 870 m, která byla objevena sběrateli nerostů v 60. letech
20. stol. a stručně charakterizována SLÁDKEM (1973).

Naleziště popsané Kretschmerem (1895), tj. historický výskyt označovaný v litera
tuře obvykle jako Schwarzgraben, se nachází asi 25 m z. od můstku přes bezejmenný po
tok, jenž teče od Mísečné chaty do Merty, a zhruba 10m pod lesní asfaltovou cestou ve
doucí od státní silnice 11 (pod motorestem Skřítek ve směru na Sobotín) do údolí Merty
sv. od Vernířovic. V současnosti je zde patrný zasucený výlom v menším skalním vý
chozu tvořeném amfibolickými břidlicemi až amfibolity. V terénu již nejsou patrny mi
neralizované pukliny směru 120°, z nichž pocházejí KRETSCHMEREM (1895) popisované
vynikající ukázky zdejší alpské parageneze, tvořené křemenem, prehnitem, chloritem,
epidotem a titanitem.

Křemen je přítomen převážně v podobě zrnitých agregátů šedobílé barvy nebo zbar
vených červíkovitými inkluzemi chloritu šedozeleně až tmavě šedozeleně. Křemen se
zde vyskytoval i krystalovaný v podobě prizmatických individuí zbarvených chloritem
v celém jejich objemu nebo jen ve starších zónách krystalů (terminální ukončení těchto
krystalů je často bezbarvé).

Ve dvou vzorcích křemene z historického naleziště Schwarzgraben byly studovány
tluidní inkluze. Prvním vzorkem je krystal, jehož starší část obsahuje hojné uzavřeniny
chloritu, terminální ukončení má povahu křišťálu, v němž byly zjištěny primární inkluze
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v 3D distribuci. Jde o dvoufázové inkluze s plynnou bublinkou s LVR kolem 0,7. Inklu
ze mají tvar negativního krystalu, velikost do 20 mikronů. Jsou H20 typu (C02 nebyl
prokázán), Th = 330 až 345°C, salinitaje 3,3 až 3,6 hm. % NaCl ekv. Druhý studovaný
vzorek představuje terminální část slabě zakaleného krystalu křemene (s inkluzemi chlo
ritu), který zarůstal do zeleného, hrubě štěpného agregátu prehnitu. V křemeni byly na
lezeny primární inkluze v 3D distribuci. Jde opět o dvoufázové inkluze s pravidelným
LVR = 0,7, tvaru negativního krystalu, o velikosti do 50 mikronů. Inkluze jsou H20-
(C02) typu, přičemž CO2 je v inkluzích velmi málo, kolem I mol. % (jeho přítomnost
byla prokázána pouze tvorbou klatrátu CO2, Trn klatrátu = 8,4 až 8,9 0C), salinita je 2 až
3 hm. % NaCI ekv., celková Th dosahuje 345 až 360°C.

Prehnit tvoří světle zelenavé až žluté hrubě štěpné agregáty o velikosti do 5 cm; by
ly zde nalezeny i drúzy až 8 mm velkých tabulkovitých krystalů prehnitu, nasedajících
na krystaly křemene. Prehnit obsahuje často značný podíl Fe (2,27 až 10,44hm. % Fe203
- tab. 5, anal. Č. 44 až 47). Chlorit je černozelený, šupinkovitý až tabulkovitý nebo ve
formě růžicovitých srostlic krystalů o velikosti až 3 mm, běžně tvoří již zmíněné červí
kovité inkluze v křemeni. Jeho složení odpovídá v klasifikaci MELKY (1965) klinochlo
ru (Si = 2,77-2,86, F/FM = 0,39-0,42 - viz obr. 3 a tab. 4, anal. Č. 36 a 37). Epidot tvo
ří tmavě zelené, krátce prizmatické, nedokonale omezené krystaly o velikosti do 2 mm
nebo zrnité agregáty (až 2,5 cm velké). Hodnota Ps se pohybuje v intervalu 30 až 35 (viz
tab. 1, anal. Č. 4 až 7). Titanit byl zjištěn v podobě světle hnědých tabulek, jen zřídka vět
ších než 3 mm. Kromě převažujících oxidů Ca, Ti a Si v něm bylo stanoveno 0,24-1,99
hm. % A1203, 0,31-0,32 hm. % V203 a 0,31-0,80 hm. % FeO.

Naleziště v nadmořské výšce cca 850 m v současnosti představuje zasucený výlom
v chloritizované rule s výrazným páskováním. SLÁDEK (1973) odsud uvádí kalcit, chlo
rit, křemen (včetně křišťálu) a anatas (žlutavé dipyramidální krystalky do 2 mm). V po
slední době bylo ze suti ve výkopu získáno několik úlomků s alpskou mineralizací, je
jichž dominantní složkou je navětralý karbonát, obdobného charakteru jako na lokalitě
Mísečky-sever.

Naleziště v nadmořské výšce cca 870 m bylo sběrateli navštěvováno v 60. a 70. le
tech 20. století. Z puklin v chloritizované rule zde tehdy bylo možno získat atraktivní
vzorky krystalů křišťálu, chloritu, albitu s relativně častým titanitem, anatasem a pyritem
(SLÁDEK, 1973). Nalezištěm alpské mineralizace je několik drobných skalních výchozů
vpravo od bezejmenného potoka, tekoucího od Mísečné chaty. Horniny jsou porušeny
subvertikálními puklinami směru 100-110°, 150-160° a 180°. Alpská mineralizace je
vyvinuta především na systému směru 100-110°. V současnosti lze zde nalézt pouze do
kumentační ukázky výše uvedených minerálů.

Na vzorcích ze sběrů R. Sládka je křemen (včetně křišťálu) přítomen v podobě krys
talů o velikosti do 5 cm; do křemene zarůstá chlorit, albit a také amfibol. Chlorit tvoří čer
nozelené tabulkovité krystaly o velikosti max. 3 mm, jeho chemizmus se neliší od chlori
tu z Kretschmerova naleziště (jde rovněž o klinochlor s Si = 2,77-2,82, FIFM = 0,41-
0,42). Albit se vyskytuje ve forměbílých tabulkovitýchkrystalů o velikosti do 3 mm, čas
to seskupených do malých drúz (2x2 cm). K-živec, jenž je méně běžným minerálem na
vzorcích z tohoto naleziště, tvoří krystaly o velikosti do 2 mm, obklopené prehnitem. Ti
tanit zde byl nalezen v podobě světle žlutohnědých tabulkovitých krystalů o velikosti až
2,5 mm, které se vyskytují zpravidla společně s chloritem. Vedlepřevažujících oxidů Ca,
Si a Ti bylo v titanitu stanoveno 0,24-1,99 hm. % A1203, 0,31-0,32 hm. % V203
a 0,31-0,80 hm. % FeO. Anatas je výrazně zbarven do červena s jemně hnědým odstínem,
jeho ostře dipyramidální krystaly o velikosti max. 1,5 mm nasedají na stěny puklin po
kryté chloritem. Kromě dominantního Ti02 bylo v anatasu stanoveno 0,29-0,33 hm. %
Si02 a 0,84-1,00 hm. % V203. Pyrit je většinou přeměněn na směs oxid-hydroxidů Fe,
jeho původní krystaly (spojky pentagon-dodekaedru s hexaedrem) měly velikost až 1 cm.
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Závěr

Mineralizace alpského typu na lokalitách Mísečky a Černý důl na západním sva
hu Břidličné hory u Vernířovic vyplňuje pukliny v chloritizovaných rulách a také v am
fibolitech, postižených v různém rozsahu retrográdní metamorfózou. Retrográdně pře
měné amfibolity na lokalitě Mísečky jsou v podstatném množství tvořeny
plagioklasem, chloritem, křemenem a amfibolem. Bazicita plagioklasu je převážně
AnOl-03' v reliktech byl zjištěn oligoklas. Amfibol složením odpovídající magnezio
hornblendu nebo tschermakituje z větší části přeměněn najehlicovitý až stébelnatý ak
tinolit a hlavně na jemně šupinkovitý chlorit relativně chudý hliníkem (až 3,15 Si ap
fu), podle klasifikace MELKY (1965) jde převážně o klinochlor. Hruběji šupinkovitý
horninový chlorit, jenž je přítomen vně dosud rozlišitelných pseudomorfóz po amfibo
lu, má složení obvyklé pro chlority z chloritizovaných rul v okolí Vernířovic - jde o ri
pidolit nebo klinochlor.

Puklinová mineralizace na lokalitách Mísečky a Černý důl je tvořena hlavně kře
menem (často v podobě křišťálu), chloritem klinochlor-chamositové řady, kalcitem a živ
ci (albit, K-živec). Chemizmus chloritů závisí na charakteru horninového prostředí v pro
storu konkrétního naleziště: v případě puklinové mineralizace v amfibolitech jde
o klinochlor (Černý důl), v horninovém prostředí s dominancí rul v puklinové minerali
zaci převažuje ripidolit nad klinochlorem (Mísečky). Jen místy je hojný prehnit (pukli
nová mineralizace v amfibolitech na lokalitě Černý důl) a ilmenit (Mísečky). K méně
běžným nebo vzácným minerálům alpské mineralizace na studovaných lokalitách patří
muskovit, epidot, magnetit, pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, titanit, rutil, anatas a greenalit
(v případě greenalitu z naleziště Mísečky-sever jde o první výskyt tohoto minerálu na
alpských žilách v sv. části Českého masivu). Z makroskopicky i mikroskopicky hodno
cených vztahů mezi hlavními minerály puklinové asociace lze po určitém zjednodušení
vyjádřit pořadí jejich krystalizace touto posloupností: živce ~ křemen ~ ilmenit ~ kal
cit. Krystalizační interval chloritu byl zcela evidentně nejdelší, jeho vznik probíhal sou
časně s krystalizací živců, křemene, ilmenitu a částečně také kalcitu, avšak většina kal
citu je mladší než chlorit. Kalcit je pravděpodobně nejmladším hypogenním minerálem
ve studovaných puklinových asociacích.

Vznik mineralizace alpského typu v amfibolitech a chloritizovaných rulách v této
části silezika je spojován s hydrotermálními procesy v průběhu retrográdní fáze variské
metamorfózy (jak uvádí např. NOVÁK et a!. 1993, NOVOTNÝ a ZIMÁK 2001a). Výzkum
primárních dvoufázových t1uidních inkluzí typu H20-C02 (příp. inkluzí H20-typu)
v křemeni z obou studovaných lokalit doložil katatermální podmínky vzniku tohoto mi
nerálu (Th = 330-380 "C) a relativně nízkou salinitu hydrotermálních t1uid v rozpětí 1-5
hm. % NaCl ekv. V krystalizačně mladším kalcitu z naleziště Mísečky-sever byly zjiště
ny primární inkluze H20-typu s výrazně nižší teplotou homogenizace (Th = 152-164 "C)
a relativně vysokou salinitou v rozpětí 17-19 hm. % NaCl ekv.

Poděkování

Výzkum alpských mineralizací v okolí Vernířovic byl realizován díky finanční pod
poře Ministerstva kultury ČR v rámci projektů RK99P030MGO 1 O "Mineralogie žil alp
ského typu v severovýchodní části Českého masivu" a RKOIP030MG042 "Významné
mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu v 19. stol. ajejich minerá
ly ve sbírkách moravských a slezských muzeí".
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SUMMARY

Mineral assemblage of the Alpino-type veins at the localities Mísečky and Černý důl near Vernířovice
eonsists of abundant quartz (oftcn roek crystal), chlorites, calcitc and fcldspars (mainly albite, les s often K
feldspar). All analyzed chlorites are members of the clinochlore-chamosite solid solution series with a very
small proportion of the pennantite component. In MELKA'S (1965) classification, most studied chlorites
correspond to clinochlore or ripidolite. Chemistry of chlorites depend demonstrable on the composition ofwall
rocks. Chlorites of fissure mineralization in chloritized gneisses (at the Mísečky locality) have relatively high
content of tetrahedral AI and they correspond mainly to ripidolite; chlorites of fissure mineralization found in
retrograded amphibolites (at the Černý důllocality) have lower content of tetrahedral AI and all correspond to
clinochlore. Moreover, the chlorites of fissure mineralization in chloritized gneisses have higher F/FM ratio in
comparison to fissure chlorites in retrograded amphibolites. Prehnite and ilmenite are scarce. Muscovite,
epidote, magnetite, pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, titanite, rutile, anatase and greenalite belong to less
common or rare minerals in the studicd Alpine-type veins.

The Alpine-type mineralization in rocks of the Sobotín Amphibolite Massif and in so-called Desná
gneisscs is thought to have forrned during thc retrogradc stagc ofVariscan metamorphism (see, e.g., NOVÁK et
a!. 1993, NOVOTNÝ and ZIMÁK 200Ia). Two-phase primary inclusions ofthe H20-C02 type in quartz (rock
crystal) from thc fissure mineralization at the localities Mísečky and Černý důl indicate that the mineral was
formed under high temperature conditions (Th = 300-380 °C) from hydrotherrnal solutions with a relatively
low salt content (1-5 wt. % NaCI equiv.). Crystallization of later calcite (the youngest main mineral of the
studied fissure mineralization) occurred at lower temperatures (Th = 152-164 "C) from solutions with higher
salinities (17-19 wt, % NaCI equiv.).
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