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Abstract
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Corroded garnets in the association of heavy minerals of Balinka conglomerates: their morphology and chemical
compositon (Upper Carboniferous, Boskovice Basin)

Two populations of garnet with oriented corroded surfaces were found in the assemblage of the heavy
minerals of the Upper Carboniferous Balinka conglomerates at the base of the sedimentary formation of
the Boskovice Basin. The dominant almandine garnets Alm65–85 Prp13–18 Sps1–2 Grs1–5 can be traced to
gneisses and mica-schists of the adjacent geological units. Minor pyrope dominant garnets Prp68–71
Alm13–20 Grs11–12 Uvt5–9 Sps1–2 come from serpentinized peridotites. Both types of garnets were affected
by intrastratal dissolution and exhibit significant oriented corrosion of their surface. There are known types
of micro-textures such as etch pits, mamillae features and parqueting, and imbricate wedge marks (IWMs)
with hacksaw terminations. Etching on (110) dominates on crystallographically oriented faceted surfaces.
No authigenic overgrowth of garnets were found, which would differ in different morphology and especially
distinct core-rim chemical composition. The pores after the decomposition of the garnets were filled by
calcite and clay minerals and sole Cr-illite has been identified. Strong corrosion of garnet grains probably
took place during the diagenesis of sediment at depths of ~2500 meters. The depth of sediment burial,
along with the greater permeability of grain-heterogeneous conglomerates, in contrast to sandstones and
aleuropelites, also caused an overall depletion of garnet-containing heavy-mineral assemblages.
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1. ÚVOD 

Využití studia těžkých minerálů (TM) je běžným postupem při vyhodnocování provenien-
ce sedimentů. Výsledné složení těžkých minerálů v usazených horninách je dáno řadou fakto-
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rů. Jedním z procesů, který významně ovlivňuje výslednou podobu TM je pohřbení sedimen-
tů a následná diageneze. Dochází k rozpouštění nestabilních fází, ale zároveň mohou jiné mi-
nerály vznikat (MORTON 1985, MORTON et al. 1989, ALLEN a MANGE-RAJETZKY 1992, MOR-
TON a HALLSWORTH 1999, 2007). Proto je nutné rozlišit znaky rozpouštění od znaků dorůstání.

Důležitým znakem rozpouštění je koroze na povrchu zrn, pestrost v zastoupení těž-
kých minerálů v závislosti na propustnosti sedimentu a ubývání minerálních druhů s narůs-
tající hloubkou (HANSLEY a BRIGGS 1994, MORTON a HALLSWORTH 1999, 2007).

Pestrost TM obecně klesá s přibývající hloubkou pohřbení. Jejich zachování nebo roz-
pouštění je mimo jejich samotné složení také závislé na propustnosti sedimentu, rychlosti
cementace a možnosti cirkulace fluid (BLATT a SUTHERLAND 1966, MORTON 1984). Povr-
chy minerálů se liší v závislosti na jejich chemickém složení a krystalové struktuře. Velký
vliv má také složení a teplota působících fluid. Neoddělitelnou součástí je i samotný čas,
po který jsou minerály pro ně nevhodným podmínkám vystaveny (HANSLEY a BRIGGS 1994,
MORTON a HALLSWORTH 1999, 2007, VELBEL et al. 2007).

Původ facet byl původně pokládán za projev abraze při transportu, později bylo prokázá-
no, že jde o projev rozpouštění, případně dorůstání. Nejvýraznějším znakem rozpouštění mine-
rálů v podmínkách diageneze je přítomnost korozivních jevů na povrchu minerálů. Typické jsou
korozní jamky, „bradavičnaté či vemínkovité“ textury („mamillae features“), facety, členité okra-
je, pilovitá (zubovitá) zakončení a kostrovité struktury (RAHMANI 1973, HANSLEY a BRIGGS
1994, VELBEL et al. 2007, MORTON a HALLSWORTH 1999, 2007). Facetované granáty jsou zná-
my ze sedimentárních hornin různého stáří na celém světě (RAHMANI 1973, SALVINO a VELBEL
1989, ALLEN a MANGE-RAJETZKY 1992, MORTON a HALLSWORTH 2007, JIRÁSEK et al. 2016).

2. GEOLOGICKÁ SITUACE JIŽNÍ ČÁSTI BOSKOVICKÉ BRÁZDY
A CHARAKTERISTIKA BALINSKÝCH SLEPENCŮ

Boskovická brázda náleží k limnickým pánvím svrchně karbonského až spodnoperm-
ského stáří (gzhel–assel), které vznikly v souvislosti s tektonickými pohyby v závěru va ri-
ské orogeneze. Jejich výplň je tvořena především materiálem derivovaným v jejich blízkém
okolí, přičemž proměnlivá je role vulkanismu (MCCANN et al. 2006). 

Ve výplni brázdy dominují na západě na bázi svrchnokarbonské balinské slepence
a v jejich nadloží, pouze v jižní části brázdy, tři uhelné sloje (rosicko-oslavanské souvrství). Pře-
važující obsah sedimentární výplně tvoří pískovce, arkózy a aleuropelity mající cha rakter břid-
lic, prachovců a jílovců permského stáří. Vyskytují se v nich v menší míře zástupci pelitických
a karbonát-pelitických hornin s vyšším organickým a karbonátovým podílem (uhelné, bitumi-
nózní a vápnité jílovce až mikritické vápence, pelosiderity). Podél východního okraje brázdy
jsou zastoupeny hrubě klastické rokytenské slepence s ojedinělými vložkami pískovců (JAROŠ
1961, PEŠEK et al. 2001, BURIÁNEK et al. 2011, HOUZAR a HRŠELOVÁ 2016, HOUZAR et al. 2017). 

Podloží permokarbonských sedimentů tvoří převážně bítešské muskovitické ortoruly
(moravikum), biotit-muskovitické svory a dvojslídné ruly s mramory, kvarcity, amfibolity
a grafitickými horninami (mezi Rosicemi a Oslavany), v jejich nadloží pak muskovitické orto -
ruly a svory (svratecké krystalinikum). Mezi Hrubšicemi a Rakšicemi u Moravského Krumlo-
va vystupují v jejich tektonickém nadloží biotitické migmatity, biotitické ruly, granulity, amfi-
bolity a spinelová (± granát) ultrabazika gföhlské jednotky moldanubika (MALÝ 1962, 1966).

Balinské slepence reprezentují červenohnědé až šedé nevytříděné polymiktní slepen-
ce fluviálního původu (s přechody do pískovců) o kolísající mocnosti od několika metrů do
75 m (JAROŠ 1961, 1962). Jejich složení je poměrně variabilní. Velikost valounů je proměn-
livá, v průměru 2–8 cm; nepřevyšuje 15 cm. Stupeň zaoblení kolísá, jen lokálně se při jejich
bázi vyskytují i šedě zbarvené brekcie (Zastávka). Ve valounovém materiálu se uplatňují hor-
niny přilehlého a podložního krystalinika, lokálně i paleozoické sedimenty. Zastoupena je
zde biotitická a granát-biotitická pararula, biotit-muskovitická migmatitizovaná rula a bí -
teš ská okatá ortorula, dále biotit-muskovitický svor, šedočerné muskovit-biotitické fylity
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Obr. 1. Geologická pozice studovaných lokalit granátů balinských slepenců jižní části boskovické brázdy.
Lokality: 1 – Oslavany-Havírna; 2 – Oslavany-Nový Svět; 3 – Oslavany; 4 – Moravský Krumlov; 5 – Rakšice.
Ro = Rosice, Os = Oslavany, Iv = Ivančice, Hr = Hrubšice, MK = Moravský Krumlov, Ra = Rakšice. 
Serpentinit – serpentinizovaný spinelový peridotit, místy s granátem, HP = hrubšický peridotit, MP = mo-
helenský peridotit; granulity a gföhlské ruly moldanubika; pararula (biotitická, s granátem); dvoj slídná
orto rula, svor, amfibolit; svor, biotiticko-muskovitická pararula, mramor (olešnická jednotka), bítešská
ortorula (moravikum); brněnský (dyjsko-ivančický) pluton, granodiority, ruly, erlany.
Boskovická brázda: balinský slepenec, uhlonosné rosicko-oslavanské souvrství (pískovce, břidlice, uhelné
sloje – svrchní karbon), pískovce a arkózy, bituminózní jílovce (spodní perm), rokytenský slepenec. 
Miocén (písky a jíly).

Fig. 1. Geological position of studied localities with garnets from Balinka conglomerates, south part of Boskovice Basin. 
Localities: 1 – Oslavany-Havírna; 2 – Oslavany-Nový Svět; 3 – Oslavany; 4 – Moravský Krumlov; 5 – Rakšice.
Ro = Rosice, Os = Oslavany, Iv = Ivančice, Hr = Hrubšice, MK = Moravský Krumlov, Ra = Rakšice.
Serpen tinite – serpentinized spinel peridotite, locally with garnet, HP = Hrubšice peridotite, MP = Mohel-
no peridotite; granulites and Gföhl gneisses of Moldanubian Zone; paragneiss (bioti te, with garnet), two-
mica orthogneiss, mica schist, amphibolite; mica schist, biotite-muscovite pa ragneiss, marble (Olešnice
Unit), Bíteš orthogneiss (Moravicum); Brno (Thaya-Ivan čice) pluton, grano diorites, gneisses, calc-silicate
rocks.
Boskovice Basin: Balinka conglomerate, coal bearing Rosice-Oslavany formation (sandstones, slates, coal
seams – Upper Carboniferous), sandstones and arkoses, bituminous claystones (Lower Permian), Rokytná con-
glomerate.
Miocene (sands and clays).



s turmalínem, ojediněle kalcitický mramor a světlý kyanit-granátický granulit. Vzácně se vy-
skytují narůžovělé aplity. Silně kolísavá je přítomnost valounů zelenošedých a čer ve no hně -
dých drob a pískovců. Obsahy valounů kulmských slepenců a prachovců i devonských vápen-
ců jsou nízké a zcela výjimečné byly zjištěny rovněž valounky paleoryolitů. Typickým znakem
bazálních poloh balinských slepenců jsou shluky jasně zelené barvy tvořené chromitým illi-
tem s relikty chromového spinelu (HOUZAR et al. 2017, HRŠELOVÁ et al. v přípravě). 

Pojivo studovaných balinských slepenců má bazální a pórový charakter. Poměr mezi
valouny a pojivem se mění laterálně i vertikálně i na velmi malé vzdálenosti. Často nelze
stanovit přesné hranice psefitů a psamitů. Barva pojiva je červenavě hnědá, v okolí uhel-
ných slojí zelenavě šedá nebo žlutavě hnědá. V klastické složce dominuje křemen, hojné
jsou živce (K-živce > plagioklasy), muskovit (Oslavany) a chloritizovaný biotit. Úlomky
hornin v pojivu odpovídají analogickým horninám z valounů (v průměru častější jsou v po-
jivu fylity s turmalínem a svory s granátem a turmalínem). Z průsvitných těžkých minerá-
lů (TM) lze uvést hlavně granát, vzácně turmalín a zirkon, ojediněle magnetit, ilmenit
a chromit (HRŠELOVÁ et al. v přípravě).

3. MATERIÁL A METODIKA

Vzorky z bazálních balinských slepenců byly odebírány z poloh s výskytem zmíněných
zelených Cr-fylosilikátů a to na pěti lokalitách: Oslavany-Havírna, Oslavany-Nový Svět,
Oslavany, Moravský Krumlov a Rakšice (obr. 1). 

Materiál o hmotnosti 10 kg z každé lokality byl mechanicky dezintegrován a odděleny va-
louny nad cca 1 cm. Zbytek byl rozdrcen a rozdělen na sítě s normalizovanou velikostí ok 2 mm.
Podsítná frakce byla přerýžována a těžší podíl o hmotnosti řádově v gramech byl prohlédnut
pod binokulárním mikroskopem. Z podílu těžkých minerálů byla odseparována zrna granátů.

Morfologie granátových zrn a jejich povrch byl podrobně zkoumán a dokumentován
za pomocí elektronového skenovacího mikroskopu JEOL 6490 LV vybaveného EDX mi -
kro analyzátorem (Oxford Instruments) v Laboratoři elektronové mikroskopie a mikroana-
lýzy ÚGV PřF MU. Orientačně bylo zjištěno chemické složení granátu. Vlastní snímková-
ní bylo prováděno při urychlovacím napětí 15kV v režimu sekundárních elektronů, doba
načítání spektra při orientačním sledování chemismu činila 75 s. Povrch preparátů byl pře-
dem vakuově napařen vodivou vrstvou (Au). 

Chemické složení granátů bylo kvantitativně studováno v leštěných preparátech a vý-
brusech pomocí elektronového mikroanalyzátoru CAMECA SX 100 na společném praco-
višti Ústavu geologických věd, PřF MU a ČGS v Brně za podmínek: urychlovací napětí
15kV a proud 10nA, šířka svazku 2 μm. Jako standardy byly použity: olivín (Mg), titanit
(Ti), chromit (Cr), wollastonit (Si, Ca), almandin (Fe), spessartin (Mn), vanadinit (V),
gahnit (Zn), topaz (F), fluorapatit (P) a YAG (Y). Získaná data byla zpracována pomocí
korekce PAP (POUCHOU a PICHOIR 1985).

4. VÝSLEDKY

4.1 Těžké minerály bazálních balinských slepenců
V několikanásobně přešlichovaných vzorcích balinských slepenců dominuje vedle ne-

dokonale odseparovaného křemene a živců hematitizovaný a chloritizovaný biotit. Z dal-
ších běžných minerálů, obsažených v přilehlých a podložních horninách, tedy v případných
provenientních oblastech materiálu slepenců, stojí za zmínku nepřítomnost amfibolů, kya-
nitu, sillimanitu, epidotu a staurolitu; zirkon a monazit je zastoupen jen v nejjemnější frak-
ci < 0,1 mm a v průměru vzácnější je i rutil, apatit, ilmenit a magnetit. 

Vzhledem k blízkosti zdrojové oblasti materiálu balinských slepenců lze nedostatek
většiny zmíněných minerálů nejsnáze vysvětlit silným zvětráváním výchozů hornin nebo
ukládaných sedimentů a/nebo hydrodynamickými podmínkami transportu (srov. MORTON
a HALLSWORTH 1999). Nepřítomnost zrn Fe-Mg minerálů (biotitu, Ca-amfibolů, Fe-Mg orto   -
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pyroxenů), nestabilních při zvětrávání, jakož i bazických a ultrabazických hornin ve valou-
nové složce slepenců, naopak přítomný hematit a jiné oxohydroxidy železa v červených per-
mokarbonských sedimentech brázdy, tento názor podporuje. Některé změny jsou však
spíše diagenetického původu, jako např. vznik illitu po chromovém spinelu a chro mitu (HRŠE-
LOVÁ et al., v přípravě), ochuzení asociace TM o apatit, kyanit, magnetit; nesnadné je vy-
světlit ochuzení asociace o turmalín a rutil. 

Vlastní asociace těžkých minerálů je ve vzorcích studovaných slepenců objemově zcela
bezvýznamná a složením relativně chudá. Kromě nevelkého množství opakních minerálů,
oproti asociaci v pískovcových sedimentech, v ní převládá granát a v nejjemnější frakci zir-
kon, jen lokálně byl zjištěn chromový spinel, chromit, turmalín a apatit (Oslavany-Havírna). 

NEHYBA et al. (2012) uvádí z pískovců bazálního souvrství (svrchní karbon, rosicko-
oslavanské souvrství) z TM dominantní granát a zirkon (ve velmi malém procentuální za-
stoupení také monazit, kyanit, rutil, turmalín, staurolit, apatit, zoisit, amfibol a spinel). Ve
vyšších částech rosicko-oslavanského souvrství popisuje významné zastoupení kyanitu, epi-
dotu a v některých vzorcích převládající zirkon (méně častý je rutil, zirkon, staurolit, tur-
malín a spinel). V nejvyšších částech, již v padochovském souvrství, zirkon, granát, apatit
a také kyanit (výrazně méně je zastoupen rutil, zoisit, amfibol, kyanit, epidot, monazit,
stau rolit, andalusit, titanit a spinel). 

4.2 Charakteristika granátů
Granáty vytvářejí v pojivu slepenců izometrická až mírně nepravidelná zrna. Pouze

část zrn byla izometrických zaoblených tvarů, přičemž původní krystalové plochy a tvary
na nich nebyly pozorovány. Velikost zrn se pohybuje od desetin mm po 2 mm, mají růžo-
vou a červenou barvu bez patrné zonálnosti a s výjimkou ojedinělého rutilu nebyly zjištěny
ve srůstech s jinými primárními minerály (HOUZAR 1981). Většina zrn granátů má více či
méně hluboce korodovaný povrch. Menší část zrn byla rozlomena v důsledku zpracování
vzorků a jevila čerstvý lasturnatý lom. 

Při studiu povrchu granátů elektronovým mikroskopem bylo možno rozlišit několik
různých druhů leptů, které jsou popisovány v pracích, věnovaných této problematice na růz-
ných našich i zahraničních lokalitách (RAHMANI 1973, HANSLEY a BRIGGS 1994, MORTON
a HALLSWORTH 1999, JIRÁSEK et al. 2016, VELBEL et al. 2007). K základním patří leptové jam-
ky (etch pits), „vemínkové, bradavičnaté či výstupkovité textury“ (mamillae features), parke-
tování a doškovité uspořádání ploch (imbricate wedge marks, IWMs) s pilovitým zakonče-
ním (hacksaw terminations). Všechny tyto typy mikro-textur byly zjištěny na studovaných
granátech z boskovické brázdy. Velmi časté jsou případy kombinace několika leptových tva-
rů (obr. 2) nebo vývin několika typů mikro-textur na jednom zrnu (obr. 3a, 4, 5a, b, 6a).

Charakter orientovaně korodovaných povrchů zrn je stejný jak u almandinových, tak
i pyropových granátů, přičemž pyropy mají častěji výraznější povrch. 
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Obr. 2. Nepatrné leptové jamky na orien to -
vaně korodovaném povrchu al man -
dinu (rané stadium), obraz SEM-SEI,
foto J. Štelcl.

Fig. 2. Slight etch pits on oriented cor ro ded
surface of almandine (early stage),
SEM-SEI image, photo J. Štelcl.



Almandinové granáty vykazují dominantně orientovaně leptaný povrch podle (110)
i úzké lamely a parketování (obr. 3 b). Vzácně, a to hlavně na nově leptaných lomných plo-
chách, se nacházejí mělké, oblé „výstupkovité“ mikro-textury (obr. 3c), na zralejším povr-
chu dotvářené do „pyramid“ se zaobleným vrcholem (obr. 3d).

40

Obr. 3. a) zrno almandinu s orientovaně korodovaným povrchem; b) doškovitá textura, detail povrchu granátu
z obrázku (a); c) korodované zrno almandinu s počínajícím stadiem vývoje „mamillae feature“ na lom-
né ploše; d) vyzrálá „mamillae feature“, obraz SEM-SEI, foto J. Štelcl.

Fig. 3. a) almandine grain with oriented corroded surface; b) facets surface, detail of image (a); c) corroded alman-
dine grain with incipient stage of „mamillae feature“ on fractured garnet; d) well developed „mamillae feature“,
SEM-SEI image, photo J. Štelcl.

a) b)

c) d)

Obr. 4. Silně korodované zrno almandinu
s dvěma typy povrchu, obraz SEM-
SEI, foto J. Štelcl.

Fig. 4. Strong corrosion of almandine
grain with two types of surface,
SEM-SEI image, photo J. Štelcl.



Relativně častá jsou i protáhlá zrna almandinu, vzniklá rozlámáním původních zrn
a následnou korozí v různých etapách pokročilého leptání (obr. 4). Na obrázku 5 jsou ukáz-
ky detailů nejběžnějších korodovaných povrchů studovaných almandinů. Mělčí koroze se
projevuje kombinací leptových jamek a počínajícího vývoje ploch rombického dodekaedru
(obr. 5a). Typický povrch zrn reprezentují lesklé rovné plochy (110), (obr. 5b), a vzácněji
pravděpodobně i hexaedru (100), (obr. 5c). V některých případech vlivem postdepozičních
změn mohou být na rozích a hranách tyto plochy alterovány za vzniku jílových minerálů
a/nebo karbonátů (obr. 5d).

Také u pyropových granátů (obr. 6a) se objevují na jednotlivých zrnech v raných sta -
diích leptání různé typy textur mělkého dosahu (obr. 6b), mělké orientované leptání za
vzniku „pyramid“ (obr. 6c) a pilovitá zakončení (obr. 6d), ale nedochází zde k častému roz-
voji jemného parketování či tvorbě tenkých lišt na hranách krystalů (pravděpodobně plo-
chy tetragontrioktaedru). Dominujícím krystalovým tvarem u pyropů je rovněž také rom-
bododekaedr, s plochami tvaru kosočtverce, případně v ojedinělé kombinaci s hexaedrem
(6c, e). Zrna pyropů bývají navíc lokálně obrostlá zeleně zbarvenými fylosilikáty, většinou
Cr-illitem (obr. 6f).
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Obr. 5. Různé typy povrchu almandinových granátů; a) leptové jamky na orientovaně leptaném povrchu al -
mandinu (pokročilé stadium); b) detail povrchu korodovaného podle ploch rombododekaedru (110);
c) detail povrchu korodovaného podle ploch hexaedru (?); d) korodovaný povrch podle ploch (110)
s vrcho ly postiženými alterací (tmavé), obraz SEM-SEI, foto J. Štelcl.

Fig. 5. Different type of almandine surfaces; a) etche pits on oriented etched almandine surface (advanced
stage); b) imbricate wedge marks – surface detail of grain corrosion according to rhombododecahedro
facet (110); c) detail of etched surface according to hexaedron facet (?); d) corroded surface according
to (110) facet with altered peak (dark), SEM-SEI image, photo J. Štelcl.

a) b)

c) d)
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d)

e) f)

Obr. 6. Korodovaná zrna pyropu a detaily jejich povrchů:
a) mělce korodované zrno s třemi typy povrchu; b–d) různé detaily povrchu zrna (a); e) hluboce
korodovaný pyrop s orientovaně leptaným povrchem; f) hluboce korodovaný pyrop s povlakem Cr-illitu,
obraz SEM-SEI, foto J. Štelcl.

Fig. 6. Corroded grains of pyrope and their surface details: 
a) shallowly corroded grain wit 3 types of surface; b–d) various grain surface details (a); e) deeply
corro ded faceted pyrope with oriented etched surface; f) deep corroded pyrope with Cr-illite coating,
SEM-SEI image, photo J. Štelcl.

a)

b)

c)



Pro diskusi geneze tvarů korodovaných granátů (autigenní vs. leptání) má význam zjiš-
tění postdepozičního obrůstání granátů v pojivu slepenců karbonáty, zvláště kalcitem. Pří-
kladem mohou být anhedrální zrna granátu obrůstaná kalcitem (obr. 7). Na obr. 7a je
granát uzavíraný v zrnu rozpukaného klastického křemene. Není reálné předpokládat v ta -
kovém případě růst autigenního granátu na úkor kalcitu, naopak trhliny v křemeni sloužily
pro přínos fluid, z nichž krystalizoval kalcit (≤ 2,4 hm. % MnO; 0,12 hm. % FeO) v pórech
vzniklých po rozpuštění granátu. V nich také vznikaly společně s kalcitem jílové minerály
(v případě pyropu Cr-illit), viz obr. 7b. Někdy se granát zachoval pouze v angulárně ome-
zených reliktech v dominujícím kalcitu, který s jemně šupinatými jílovými minerály vy -
plňoval póry mezi klasty křemene, slíd a živců (obr. 7c).
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Obr. 7. Korodovaná zrna granátů s kalcitem v pojivu
balinských slepenců: a) kalcit lemující zrno
granátu v rozpukaném křemeni, b) korodovaný
granát obklopený karbonátovým lemem a no -
votvořeným Cr-illitem, c) relikty granátu v kal -
citu, včetně illitu, zrn křemene a slídy (zpětně
odražené elektrony, foto P. Gadas).

Fig. 7. Corroded grains of garnets with calcite in Ba -
linka conglomerate matrix: a) garnet rimmed
by carbonate in cracked quartz grain), b) cor-
roded garnet surrounded by both carbonate
rim and newly formed Cr-illite, c) relics of gar-
net grain in calcite including illite, and quartz
and mica grains (BSE photo, P. Gadas).

a) b)

c)



4.3 Chemické složení granátů

Z optických pozorování vyplývá, že se ve studovaných slepencích vyskytují dvě hlavní
skupiny korodovaných granátů, což potvrdily i chemické analýzy. Hojnější (cca 80–90 %)
jsou granáty s převládající almandinovou složkou, zbytek připadá na pyrop (obr. 8): 
(1) Jde o granáty pyralspitové řady s dominující almandinovou složkou (Alm65–85Prp13–18

Sps1–2Grs1–5). Vzácně byla zastižena zrna s nižším obsahem almandinové složky a vyš-
ším podílem grossularu a pyropu (Alm55–73Prp14–27Grs8–23Sps1–2). Podíl spessartino-
vé složky v almandinech je nízký a konstantní, naopak podíl grossularové složky je
značně variabilní (obr. 8), obsahy Ti, V a Cr jsou nevýznamné, s obsahy na hranici de-
tekce elektronovou mikrosondou (tabulka 1).
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Tabulka 1. Reprezentativní analýzy granátů z balinských slepenců (MK – Moravský Krumlov, OH – Oslavany-
Havírna, NS – Oslavany-Nový Svět, O – Oslavany, R – Rakšice).

Table 1. Representative analyses of garnets from Balinka conglomerates (MK – Moravský Krumlov, OH –
Oslavany-Havírna, NS – Oslavany-Nový Svět, O – Oslavany, R – Rakšice).



(2) pyropové granáty vykazují relativně uniformní složení (Prp68–71Alm13–20Grs11–12
Uvt5–9Sps1–2). Mají relativně vysoký obsah almandinové a grossularové složky, uplat-
nila se i složka uvarovitová (1,50–3,35 hm. % Cr2O3); mírně zvýšený je obsah titanu
(0,10–0,30 hm. % TiO2), nízký podíl Mn a V (tabulka 1). Složením, zejména nižším ob-
sahem pyropové složky, odpovídají granátům západomoravských spinelových peridoti-
tů ve smyslu MEDARISE et al. (2005). 
V tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané reprezentativní analýzy granátů z balinských sle-

penců. V tabulce č. 2 jsou analyzované granáty z potencionálně zdrojových hadcových tě-
les u Hrubšic a Rakšic.
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Tabulka 2. Reprezentativní analýzy granátů z hadcových těles (Rakšice, Hrubšice).
Table 2. Representative analyses of garnets from peridotites (Rakšice, Hrubšice).



5. DISKUSE

5.1 Tvary granátů
Granáty patří v sedimentárních horninách k transportu odolným a relativně stabilním

těžkým minerálům, proto vždy vzbuzovaly pozornost granáty klastických sedimentárních
hornin, které měly dobře vyvinuté krystalové tvary a lesklé neporušené plochy (z našich
autorů např. SKOČEK a ČADEK 1960, ČOPJAKOVÁ 2007, JIRÁSEK et al. 2016). Tzv. facetova-
né granáty s dokonale vyvinutými plochami (110), příp. (211) a (321), jsou běžně známy
z různých sedimentárních oblastí ve světě (RAHMANI 1973, BORG 1986, SALVINO a VELBEL
1989, ALLEN a MANGE-RAJETZKY 1992, MORTON a HALLSWORTH 2007). 

V současnosti je široce přijímán korozivní původ tvarů granátů s facetovanými plocha-
mi v sedimentech. K základním korozivním znakům patří leptové jamky, „mamillae featu-
res“, parketování, doškovité uspořádání ploch a pilovité ukončení tvarů. Jejich vznik může
být opakovaný, počínaje zvětráváním granátů primárních hornin, přes korozi v sedimen-
tech staršího cyklu až po vznik leptáním povrchu při diagenezi nově uložených, příp. rede-
ponovaných sedimentů (SALVINO a VELBEL 1989, MORTON et al. 1989, VELBEL et al. 2007).
Známé jsou i případy polyfázového leptání, kdy leptové jamky, či „mamillae features“ vzni-
kají na již vyvinutých vyleptaných plochách. Rozpouštění při diagenezi závisí na řadě fak-
torů, např. na teplotě, chemickém složení a mobilitě fluid, a také na době, jakou jsou gra-
náty nepříhodným podmínkám vystaveny (MORTON a HALLSWORTH 2007). 

Znaky koroze a rozpouštění povrchu granátů byly zjištěny i na studovaných graná-
tech z balinských slepenců boskovické brázdy (obr. 2–7). Ze studie morfologických zna-
ků granátů vyplývá, že almandinové granáty podléhaly snadněji rozpouštění oproti pyro-
pům a lze u nich hovořit o procesu orientovaného intrastratálního rozpouštění. Svědčí
o tom leptáním mnohem detailněji narušený povrch. Znaky počátečního leptání, jako jsou
drobné leptové jamky či „mamillae features“, jsou zachovány pouze vzácně, zatímco zna-
ky pokročilé koroze povrchu (IWMs) jednoznačně dominují a běžné „pilovité ukončení“
vylučuje původ leptů ze starších kulmských sedimentů (transport dříve korodovaných gra-
nátů by vedl k jejich rozlámání a k setření starší koroze). Zřetelně leptané jsou i některé
pyropy (obr. 6), jejichž povrch je následně porůstaný zeleným chromem-bohatým illitem
(obr. 6f).
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Obr. 8. Ternární diagram složení granátů z balinských
slepenců jižní části boskovické brázdy ve srovnání
se složením s granáty z hadcových těles u Hrubšic
a Rakšic.

Fig. 8. Ternary diagram of the garnets composition from
Balinka conglomerates of the southern part of the
Boskovice graben in comparison with the garnets
composition from serpentinite bodies near Hrub -
šice and Rakšice.



5.2 Podmínky vzniku
Podmínky silného rozpouštění granátů odpovídají obvykle hloubkám pohřbení sedi-

mentů okolo 2500–3500 m; studovány však byly převážně pískovce (MORTON et al. 1989,
MORTON a HALLSWORTH 1999, MORTON a HALLSWORTH 2007). Ve větších hloubkách (v zá-
vislosti na dalších faktorech, např. propustnějších horninách) bývají granáty již zcela roz-
puštěny. Hloubek, v nichž jsou granáty silně nestabilní, mohlo být vzhledem k před -
pokládané původní mocnosti sedimentů dosaženo rovněž při bázi jižní části boskovické
brázdy. 

Celková mocnost sedimentární výplně boskovické brázdy může podle geofyzikálních
měření v současnosti dosahovat až 3000 m (DOPITA et al. 1985, PEŠEK et al. 2001). HOL-
ZER (2018) předpokládá na základě odraznosti vitrinitu její původní mocnost ještě o 2,5 km
větší, což by umožnilo vznik podmínek vhodných jak pro rozpouštění granátů, tak i pro vy-
tvoření dalších příhodných faktorů, přispívajících k rozkladu minerálů. V této souvislosti
lze např. zmínit předpokládané teploty při diagenezi, které v boskovické brázdě dosahují
230°C (HOLZER 2018). Obdobně jako v karbonských sedimentech hornoslezské pánve (JI-
RÁSEK et al. 2016) lze uvažovat i podpůrný vliv organických kyselin pocházejících z uhelné
hmoty (HANSLEY a BRIGGS 1994), případně i přítomnost fluid s vyšší salinitou, která výraz-
ně přispívají ke vzniku analogických povrchů. 

O podmínkách, vhodných pro rozpouštění granátů v balinských slepencích, svědčí
i rozklad chromem bohatých spinelů, které jsou obecně stabilnější než granáty (MORTON
a HALLSWORTH 2007); chromit a magneziospinel chybí úplně (HRŠELOVÁ et al. 2018).

O intenzivním a rostoucím rozpouštění s narůstající hloubkou svědčí i rozdílnost v za-
stoupení minerálů v rámci sedimentární výplně boskovické brázdy popisované NEHYBOU
et al. (2012). Navíc je z dat patrný i vliv možnosti variace intenzity migrace fluid v rámci
odlišné zrnitosti a tedy propustnosti různých sedimentů.

Autigenní původ granátů, který byl široce diskutován v druhé polovině 20. století, ne-
ní ani v případě námi studovaných granátů pravděpodobný (VELBEL 1984, BORG 1986,
MORTON et al. 1989, MORTON a HALLSWORTH 1999). Granátová zrna nejeví žádné známky
zonálnosti v rozdílném chemickém složení okrajových částí ve srovnání s jejich centry. Ne-
byly zjištěny ani nárůsty mladších granátů. Navíc bývá část korodovaných granátů porost-
lá karbonáty nebo jílovými minerály, v nichž jsou zachovány někdy jen kostrovité relikty.

5.3 Provenience granátů 
Detailní řešení provenience granátů balinských slepenců není předmětem této práce.

Na základě všeobecně přijímaného názoru o krátkém transportu materiálu bazálních balin-
ských slepenců (JAROŠ 1961, MALÝ a UHROVÁ 1962, 1985) lze uvažovat jejich místní původ
z přilehlých a podložních jednotek. Původ almandinových granátů lze hledat v biotitických
a muskovit-biotitických rulách a svorech. Jejich chemické složení je také blízké granátům
známým z kulmských sedimentů, jež vystupují i v podloží jižní části boskovické brázdy
(MALÝ 1962, 1979, MALÝ a UHROVÁ 1980, HARTLEY a OTAVA 2001, OTAVA et al. 2000, ČOP-
JAKOVÁ et al. 2002). Odpovídají granátům z nejsvrchnějších sedimentů myslejovického sou-
vrství, které v rámci kulmu již nevykazují výraznější projevy rozpouštění (ČOPJAKOVÁ
2007). Část granátů pochází z peridotitů (nejvyšší obsah pyropové a uvarovitové složky)
a granulitů (větší obsah grossularové komponenty) gföhlské jednotky moldanubika (obr. 1).
V případě pyropových granátů je tento názor podpořen např. složením granátů z hrub -
šického peridotitového tělesa a z tělesa peridotitu v Rakšicích (obr. 8, tab. 2).

6. ZÁVĚR

V asociaci těžkých minerálů svrchnokarbonských balinských slepenců, vyvinutých při
bázi sedimentárního souvrství boskovické brázdy, byly zjištěny dvě populace granátu. Prv-
ní, dominující odpovídá almandinům se složením Alm65–85Prp13–18Sps1–2Grs1–5, jejichž
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původ lze hledat v rulách a svorech přilehlých jednotek. Menší část granátů o větší variabi-
litě složení Prp68–71Alm13–20Grs11–12Uvt5–9Sps1–2 pochází z peridotitů a granulitů gföhls-
ké jednotky moldanubika. Tento původ dokládá i ojedinělý výskyt chromového spinelu až
chromitu v asociaci těžkých minerálů (HRŠELOVÁ et al. 2018).

Oba typy granátů byly postiženy intrastratálním rozpouštěním a vyznačují se výraznou
korozí svého povrchu, přičemž povrch almandinových granátů je rozpouštěn intenzivněji
než povrch pyropů. Počáteční stádia leptání jsou v obou případech zachována poměrně
vzácně, u obou typů došlo spíše k pokročilejším stádiím. Patrné jsou dvě až tři generace ko-
roze. Dominují lepty typu krystalograficky orientovaných facetovaných ploch s pilovitými
okraji. Rovné lesklé plochy narušují drobné leptové jamky II. generace koroze. Na druhot-
ných lomných plochách bývají vyvinuty „mamillae features“, které jsou řazeny k počáteč-
ním stadiím koroze granátů v sedimentech. Nebyly zjištěny případy autigenních nárůstů,
které by se odlišovaly rozdílnou morfologií a zvláště chemickým složením. Almandinové
granáty jsou obrůstané kalcitem, v případě pyropů se na povrchu zrn velmi vzácně nachá-
zí chromem bohatý illit. Chybí případy doložitelného sekundárního leptání transportem
zaoblených a rozlámaných zrn granátů pocházejících ze starších kulmských drob. 

Silná koroze zrn granátů probíhala velmi pravděpodobně při diagenezi sedimentu
v hloubkách převyšujících 3000 metrů (viz MORTON a HALLSWORTH 2007). Bližší fyzikálně
chemické podmínky, za nichž koroze granátů probíhala, nejsou známy, ale vzhledem
k poloze balinských slepenců v rámci boskovické brázdy lze předpokládat např. vliv fluid
s podílem organických kyselin, případně alkalická fluida. Relativně chudá asociace těžkých
minerálů (bez stabilních minerálů jako je kyanit a turmalín) poukazuje na intenzivní pro-
ces rozkladu původně přítomných minerálních fází v těchto podmínkách. V případě kyani-
tu může roli v absenci hrát jeho malá stabilita vůči mechanické abrazi. Větší propustnost
texturně heterogenních slepenců, na rozdíl od pískovců a aleuropelitů, hrála jistě rovněž po-
zitivní úlohu.

7. PODĚKOVÁNÍ

Odborný článek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého kon -
cepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (DKRVO,
MK000094862). Autoři děkují dvěma anonymním recenzentům za pročtení rukopisu
a některá cenná upozornění, které umožnily upřesnit diskusi a závěry předložené práce.
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