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Abstract: A unique body of diopside skarn vein cutting through dolomite marble of the Vranov 
Unit (Moravosilesian Zone) near its contact with the host paragneiss is described. The infiltration 
of Mg-skarn has a simple mineral assemblage consisting mainly of coarse-grained diopside rarely 
in assemblage with quartz. Pyrrhotite and pyrite represent very rare accessory minerals. Diopside 
(23–28 mol.% Hd) is replaced by tremolite (actinolite) and locally also by talc in the retrograde sta-
ge of the skarn evolution. Tremolite also forms veinlets in marble in the vicinity of the skarn. Skarn 
originated from an external influx of reduced H2O-bearing fluids rich in SiO2 (including a small 
proportion of Fe) to the dolomite marble at T ~ > 550 to 600 °C. Similar skarns with abundant tre-
molite and diopside poor in Fe occur also in the Olešnice Unit (analogue of the Vranov Unit).
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ÚVOD A GEOLOGICKÁ SITUACE

V Junáckém údolí západně od Vranova, poblíž hranice Národního parku Podyjí, byla 
zjištěna hornina odpovídající minerální asociací, texturními parametry a geologickou 
pozicí skarnu. V geologické jednotce, k níž zmíněná lokalita náleží, jde o výjimečný 
výskyt diopsidového skarnu, kterému je proto věnována tato práce. 

Studovaná lokalita se nachází v komplexu vranovské jednotky, která je součás-
tí dyjské klenby moravika, resp. moravosilesika a vystupuje v typickém vývoji 
v nadloží bítešské jednotky v území mezi hrází Vranovské přehrady, Vranovem, 
Podmyčemi a Lančovem, západně od Znojma (DUDEK 1958, JENČEK & DUDEK 1971, 
CHÁB et al. 2008). Pro vranovskou jednotku je typické střídání poloh masivní až 
břidličnaté biotitické pararuly, muskovit-biotitické pararuly a drobných vložek dvoj-
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slídného svoru s granátem. Obsahuje vložky kvarcitů, mramorů, vápenatosilikáto-
vých hornin (erlanů), amfibolitů, a grafitických rul (obr. 1). Typickými horninami 
vranovské jednotky jsou mramory tvořící vložky v muskovit-biotitických pararu-
lách a svorech, místy grafitických. Mají jednoduchou minerální asociaci kalcit + do-
lomit + tremolitický amfibol + flogopit, s akcesorickým grafitem a pyritem (HOUZAR 
et al. 2000). Podle DUDKA (1962) je místy zastoupen také diopsid a skapolit, které 
jsou však hojnější v erlanech, vystupujících v blízkém okolí. Ojedinělé jsou žíly kře-
mene, aplitu, pegmatitu a lamprofyrů (DUDEK 1962).

Stáří protolitu hornin vranovské jednotky není radiometricky doloženo. Pod-
ložní bítešská ortorula vykazuje na základě U/Pb datování zirkonů stáří 578±7 Ma 
a 584±5 Ma, které odpovídá stáří krystalizace granitového protolitu; stará jádra 
zirkonu vykázala i stáří 1,2; 1,5 a 1,65–1,8 Ga (FRIEDL et al. 2004). Mladší data 
340–325 Ma, na základě 40Ar/39Ar datování amfibolu a muskovitu bítešské ruly, 
ukazují na výrazné variské zmlazení hornin v závěru metamorfózy při exhumaci 
horninových komplexů (diskuse radiometrických dat viz DUDEK 2013). Regionální 

Obr. 1. Geologická situace studovaného skarnu. 1 – bítešská ortorula; 2 – muskovit-biotitická para-
rula a svory vranovské a šafovské jednotky; 3 – mramory a vápenatosilikátové horniny; 4 – amfi-
bolity; 5 – kvarcity; 6 – kvartérní sedimenty. Upraveno podle geologické mapy 1 : 25 000, 33-223 
Vranov (JENČEK et al. 1984).
Fig. 1. Geological situation of the skarn studied. 1 – Bíteš orthogneiss; 2 – muscovite-biotite pa-
ragneiss and schists in the Vranov and Šafov units; 3 – marbles and calc-silicate rocks; 4 – amphi-
bolites; 5 – quartzites; 6 – Quaternary sediments. Adapted from the geological maps of 1 : 25,000, 
33-223 Vranov (JENČEK et al. 1984).
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metamorfóza vranovské jednotky proběhla podle ŠTÍPSKÉ & SCHULMANNA (1995) za 
T = 630–650 °C při P = 8–10 kbar (podle asociace granát + biotit + staurolit + kyanit 
v metapelitech), příp. v mramorech s asociací kalcit + tremolit + diopsid + flogopit, 
ovlivněné podílem CO2 ve fluidní fázi při T = 580–620 °C a P ~ 5 kbar (HOUZAR et 
al. 2000).

Regionálně geologická pozice vranovské jednotky je předmětem dlouhodobé 
diskuse. Dříve byla pokládána za retrográdně metamorfovanou součást moldanubi-
ka, poté přiřazena k moraviku (tzv. vnější fylity), není vyloučena ani její relativně 
samostatná pozice mezi gföhlskou jednotkou moldanubika v nadloží a bítešskou 
jednotkou moravika v podloží. Diskusi starších názorů shrnul DUDEK (1958), nověji 
pozici okolních jednotek včetně vranovské jednotky diskutují např. JENČEK & DUDEK 
(1971), HOUZAR & NOVÁK (2002), CHÁB et al. (2008) a pro studované území pak opět 
podrobně DUDEK (2013).

METODIKA

Výbrusy hornin byly studovány v polarizačním mikroskopu Amplival Carl Zeiss 
Jena na mineralogicko-petrografickém oddělení Moravského zemského muzea, 
Brno. 

Analytická data minerálů byla získána na elektronové mikrosondě Cameca 
SX 100 na společném pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ÚGV 
PřF MU a ČGS (analytik R. Škoda a R. Čopjaková). Měření probíhalo za těchto 
podmínek: vlnově disperzní mód (WDX), urychlovací napětí 15 kV, proud svaz-
ku 10 nA, velikost svazku 3 μm. Při analýze jednotlivých oxidů a silikátů bylo 
využito těchto standardů: sanidin (Si Kα, Al Kα, K Kα); albit (Na Kα); Mg2SiO4
(Mg Kα); wollastonit (Ca Kα); spessartin (Mn Kα, Si Kα); titanit (Ti Kα); almandin 
(Fe Kα); ScVO4 (Sc a V Kα); topaz (F Kα); vanadinit (Cl Kα); chromit (Cr Kα); 
gahnit (Zn Kα); Ni2SiO4 (Ni Kα) a fluorapatit (P Kα). Obsahy Cl, Cr, K, Ni, Sc, Ti, 
V a Zn byly pod mezí detekce přístroje (cca 0,01–0,03 hm. %). Naměřená data byla 
korigována pomocí X-phi korekce (MERLET 1994). Zkratky minerálů jsou uvedeny 
podle WHITNEYHO & EVANSE (2010), zkratka apfu označuje počet atomů ve vzorci.

TOPOGRAFICKÁ SITUACE LOKALITY 

Zarůstající stěnový kamenolom se nachází na pravém břehu Junáckého potoka, který 
přitéká od západu ze zalesněného území do Vranova nad Dyjí. Lom je situován asi 
100 m severně od kóty 405,3 m n. m. přibližně 200 m západně od posledních budov 
bývalého dětského tábora. Kamenolom se rozkládá podél lesní cesty vedoucí ze dna 
Junáckého údolí šikmo do svahu až k místní části Zátiší (obr. 2). Erozní činností 
toku vznikl v daném místě zákrut a nevýrazný ostroh orientovaný ve směru SZ-JV, 
přičemž svah při jeho SZ okraji lemují stupňovité skalní výchozy. Dobývanou suro-
vinou byl šedý jemnozrnný krystalický vápenec (mramor), který byl pálen v malé 
vápence, situované přímo při severním okraji lomu. Mramor tvoří těleso čočkovité-
ho tvaru ve zvětralé muskovit-biotitické pararule s foliací 290–300 ° / 20–30 ° k JZ. 
V rule jsou menší polohy tektonicky deformovaných a aktinolitizovaných vápenato-
silikátových hornin. Těžbou kamene vzniklo umělé skalní defilé se stěnou asi 150 m 
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dlouhou a výškou 4–8 m. Asi 10 m od spodní části kamenolomu vystupuje ve stěně 
žíla skarnu o mocnosti 40–45 cm orientovaná ve směru SSV–JJZ, s úklonem 80–85 ° 
k VJV. Tvoří ve stěně morfologicky nápadné žebro (obr. 3). V jeho blízkosti proni-
kají mramorem až 1 cm mocné žilky tremolitu (obr. 4).

VÝSLEDKY

Petrografie diopsidového skarnu
Skarn je masívní, hrubozrnný a má jednoduché mineralogické složení (obr. 5). Je 
šedozelený, hrubozrnný, délka jednotlivých protáhlých zrn diopsidu ojediněle dosa-
huje téměř 10 cm, průměrně okolo 1–2 cm.

Je tvořen převážně diopsidem, který je v různé míře zatlačován tremolitem, 
místy aktinolitem. Lokálně diopsid srůstá s šedobílým křemenem, který ojediněle 
tvoří i menší hnízda. Tremolitizací postižený skarn je kataklazovaný, zelenavě šedý, 
středně zrnitý, s dominujícími nepravidelnými agregáty krátce vláknitého tremolitu-
-aktinolitu. Lokálně je běžný, ale nenápadný celistvý nazelenalý mastek, tvořící vel-

Obr. 2. Kamenolom v Junáckém údolí. Mramory vranovské jednotky s žilným diopsidovým skar-
nem (foto J. Šmerda, 2015).
Fig. 2. Quarry in the Junácké údolí valley. Marbles with a diopside skarn vein in the Vranov unit 
(photo by J. Šmerda, 2015).
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Obr. 3. Příkrá žíla diopsidového skarnu na styku mramorů a rul vranovské jednotky (foto J. Šmer-
da, 2015).
Fig. 3. Subvertical vein of diopside skarn between the marble and gneiss of the Vranov units (photo 
by J. Šmerda, 2015).



8

mi tenké povlaky na diopsidu; tremolit alterován není (obr. 6A). S výjimkou malého 
množství karbonátu (kalcit > dolomit) a akcesorických Fe-sulfidů (pyrhotin, pyrit) 
ve skarnu nebyly jiné minerály zjištěny. 

Diopsidový skarn doprovázejí v přilehlém mramoru drobné tremolitové žíly 
o mocnosti ≤ 1 cm; někdy zonální se středně zrnitým šedým a nazelenalým tremo-
litem uprostřed a vláknitým tremolitem při okrajích. Mimo tremolit obsahují pouze 
kalcit a dolomit (obr. 6B).

Charakteristika minerálů
Diopsid má šedozelenou barvu a kromě štěpnosti má výraznou odlučnost podle 
ploch (100) a (001), zdůrazněnou alterací na mastek. Ve výbrusech je bezbarvý bez 
patrné zonálnosti. Chemické složení odpovídá Fe-diopsidu s 23–28 mol. % heden-
bergitové složky. Obsah železa mírně kolísá (7,51–8,85 hm. % FeO; 0,233–0,277 

Obr. 4. Tremolitové žíly, částečně vyvětralé z mramoru, doprovázející skarn (foto J. Šmerda, 2015).
Fig. 4. Tremolite veins accompanying skarn and protruding partly from the marble, due to weathe-
ring (photo by J. Šmerda, 2015). 
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Obr. 5. Hrubozrnný monominerální diopsidový skarn z centra skarnové žíly (foto J. Šmerda).
Fig. 5. Coarse monomineral diopside skarn from the center of skarn vein (photo by J. Šmerda).

Obr. 6. A – diopsid (Di) zcela pseudomorfovaný mastkem (Tlc) je proniknut drobně jehlicovitým 
nealterovaným tremolitem (Tr) až aktinolitem (Act) v kalcitu (Cal). B – tremolitová žíla. Kontakt 
středu žíly se středně zrnitým tremolitem (vpravo) a vnější zónou asbestovitého tremolitu (vlevo) 
(zobrazeno v odražených elektronech, foto R. Škoda).
Fig. 6. A – diopside (Di) completely pseudomorphosed of talc (Tlc) penetrates of unaltered acicular 
tremolite (Tr) to actinolite (Act) in calcite (Cal). B – Tremolite vein. Contact between the centre 
of the vein with a medium-grained tremolite (right) and the outer zone of tremolite asbestos (left). 
(BSE photo, by R. Škoda).
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apfu Fe2+), podíl manganu je velmi nízký (0,24–0,35 hm. % MnO; 0,008–0,011 apfu 
Mn2+), stejně jako hliníku (0,12–0,28 hm. % Al2O3; 0,005–0,012 apfu Al3+). Obsahy 
dalších prvků (Na, Ti, Cr, Zn) jsou na hranici a pod hranicí stanovení (tab. I).

Amfiboly jsou nejčastěji šedobílé barvy, ve výbrusech bezbarvé nebo slabě naze-
lenalé a náležejí převážně tremolitu, někdy aktinolitu (obr. 7). Podle chemického 
složení a minerální asociace lze rozlišit 3 typy amfibolů.

Tremolit mramoru přilehlého ke skarnu s minerální asociací dolomit + kalcit + 
tremolit ± flogopit ± grafit je chudý železem (≤ 2,63 hm. % FeO; ≤ 0,30 apfu Fe) 
a kolísavým množstvím hliníku (0,00–4,26 hm. % Al2O3; 0,000–0,688 apfu Al3+). Má 
nízký obsah ostatních prvků: ≤ 0,46 hm. % Na2O; ≤ 0,122 apfu Na; ≤ 0,07 hm. % 
MnO; ≤ 0,008 apfu Mn a ≤ 0,48 hm. % F; ≤ 0,212 apfu F. Podobný je tremolit z tre-
molitových žil (asociace tremolit + kalcit + dolomit), v průměru má však oproti 
tremolitu mramoru nižší obsah hliníku (0,04–1,78 hm. % Al2O3; 0,006–0,287 apfu 
Al3+), obsah fluoru je stejný (~ 0,45 hm. % F, ~ 0,200 apfu F). Tremolit ze skarnu, 
zatlačující diopsid, je zřetelně bohatší železem, hliníkem (8,90–10,15 hm. % FeO, 
1,065–1,221 apfu Fe; 0,70–4,53 hm. % Al2O3; 0,118–0,765 apfu Al3+) a chudší fluo-
rem (≤ 0,38 hm. % F, ≤ 0,172 apfu F). 

Mastek byl zjištěn mikroskopicky v jemnozrnných velmi tenkých agregátech, 
vyplňujících intergranuláry diopsidu. Vzácněji po něm vytváří i pseudomorfózy. 
Kromě hlavních složek stojí za zmínku zvýšený obsah železa (5,46–6,57 hm. % 
FeO; 0,305–0,366 apfu Fe) a hliníku (0,32–0,49 Al2O3; 0,027–0,039 apfu Al), podíl 
manganu, sodíku a fluoru je velmi nízký (tab. I).

Obr. 7. Složení amfibolů skarnu a přilehlého dolomitového mramoru (výřez klasifikačního diagra-
mu pro Ca-amfiboly, LEAKE et al. 1997).
Fig. 7. Composition of the skarn amphibole and adjacent dolomite marble (section of the classifica-
tion diagramme for the Ca-amphibole, LEAKE et al., 1997).
Explanations: tremolit = tremolite, aktinolit = actinolite

dolomitový mramor/ 
dolomite marble
Dol + Cal + Tr
tremolitové žíly/
tremolite veins
Dol + Cal + Tr

skarn/
skarn
Dol +Tr + Tlc + Cal
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DISKUSE A ZÁVĚR

Výskyt skarnu ve vranovské jednotce nebyl dosud zjištěn. Tvoří strmou pravou žílu 
v šedých dolomitických mramorech při jejich kontaktu s nadložní pararulou; jiné 
horniny nebyly v bezprostředním okolí zjištěny. Mramor v okolí skarnu je proniknut 
tenkými tremolitovými žilami, mladšími než skarn. V širším okolí vystupují četné 
vložky dolomitických a kalcitických mramorů s tremolitem a flogopitem, šedě zbar-
vené jemně dispergovaným grafitem, dále kvarcity a místy amfibolity. 

Skarn je tvořen převážně primární monominerální (diopsid) až biminerální (dio-
psid + křemen) asociací. Místy je na kontaktu s tremolit-dolomitickými mramory vy-
vinut drobnozrnný „rohovcovitý“ skarn o mocnosti < 1 cm. Častý tremolit předsta-
vuje ve skarnu zřetelně mladší minerál zatlačující diopsid. Závěr retrográdního sta-
dia pak představují povlaky mastku na diopsidu. Skarn pravděpodobně vznikl reakcí 

Tab. I. Reprezentativní analýzy minerálů ze skarnu
Tab. I. Representative analyses of skarn mineral

 mramor mramor Tr žíla Tr žíla  skarn  skarn skarn skarn  skarn skarn
 marble marble Tr vein Tr vein 

hm. % Tr Tr Tr Tr Act Act Di Di Tlc Tlc

SiO2 56,14 58,91 58,84 58,67 56,06 53,00 54,38 53,47 60,89 60,68
Al2O3 4,26 1,70 1,80 0,19 0,70 4,53 0,28 0,12 0,35 0,32
FeO 0,24 0,10 0,15 3,46 8,90 10,00 7,51 8,85 6,11 6,57
MnO 0,04 b.d. b.d. 0,18 0,17 0,21 0,24 0,24 0,04 0,03
MgO 21,81 22,63 22,95 21,59 17,14 15,68 13,44 12,86 25,31 25,55
CaO 13,93 13,93 13,78 13,36 13,21 13,02 24,8 24,52 b.d. b.d.
Na2O 0,45 0,17 0,15 0,10 0,08 0,57 0,10 0,03 0,16 0,13
F 0,49 0,43 0,43 0,44 0,29 0,38  – – 0,16 0,12
H2O * 1,96 2,01 2,01 1,97 1,96 1,91  –  – 4,43 4,46
O=F -0,21 -0,18 -0,18 -0,19 -0,12 -0,16  – – -0,07 -0,05
TOTAL 99,11 99,7 99,93 99,78 98,39 99,14 100,75 100,09 97,39 97,81
                 
Si4+ 7,689 7,983 7,956 8,065 8,022 7,598 2,014 2,004 4,049 4,029
IVAl 0,311 0,017 0,287    0,402     –  –
Al3+ 0,377 0,254   0,031 0,118 0,363 0,012 0,005 0,027 0,025
Fe2+ 0,027 0,011 0,017 0,398 1,065 1,199 0,233 0,277 0,34 0,365
Mn2+ 0,005    0,021 0,021 0,026 0,008 0,008 0,002 0,002
Mg2+ 4,453 4,571 4,626 4,424 3,656 3,351 0,742 0,719 2,509 2,529
Ca2+ 2,044 2,022 1,996 1,968 2,025 2,000 0,984 0,985    
Na+ 0,120 0,045 0,039 0,027 0,022 0,158 0,007 0,002 0,021 0,017
F- 0,212 0,184 0,184 0,191 0,131 0,172    0,034 0,025
H+ 1,788 1,816 1,816 1,809 1,869 1,828    1,966 1,975
O2- 23,79 23,82 23,82 23,81 23,87 23,83 6,017 6,006 11,97 11,98
CATSUM 15,03 14,90 14,92 14,93 14,93 15,10 4 4 6,95 6,97
AN SUM 24 24 24 24 24 24 6 6 12 12

* vypočteno ze stechiometrie; vysvětlivky viz také obr. 6 a 7
* calculated by stoichiometry; see also Fig. 6 and 7 for explanations
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Si-bohatých a Fe-chudých fluid s dolomitickým mramorem. Tomu odpovídá jedno-
duchá minerální asociace a pozice skarnu. Jde o jednoduchý infiltrační skarn Mg-
-typu (diopsid Hd 23–28 %, ± tremolit ± křemen), v němž v první etapě vznikl dio-
psid za růstu teploty pravděpodobně podle reakce: dolomit + 2SiO2 (fluida) → dio-
psid + 2CO2. Pouze při okrajích skarnu, na přímém styku se silikáty bohatším mra-
morem, proběhla téměř izochemická reakce: tremolit + 3kalcit + 2křemen (zčásti 
fluida s externím SiO2) → 5diopsid + 3CO2 + H2O, probíhající při nižší T a zejména 
nižším XCO2 a vznikl drobnozrnný skarn s rohovcovou texturou.

V následující retrográdní etapě proběhla za přínosu H2O z externího zdroje a při 
vyšší aktivitě Mg, za postupného poklesu teploty, přeměna diopsidu na tremolit: 4dio-
psid + MgO + 2CO2 + H2O → tremolit + 2kalcit. V téže etapě mohly také vznik-
nout tremolitové žíly v dolomitickém mramoru: 5dolomit + 8SiO2 + H2O → tremolit 
+ 3kalcit+ 7CO2, které jsou alespoň zčásti mladší než skarn. Fluida měla spíše re-
dukční charakter, neboť v mramoru na styku se skarnem chybějí jinde typické vybě-
lené (degrafitizované) lemy a jsou zachovány i sulfidy Fe. Prográdní i retrográdní re-
akce vzniku diopsidu a tremolitu v mramorech a skarnech jsou dobře prostudované. 
Probíhají obvykle při T > 550–600 °C, v různém režimu CO2 – H2O fluid; souborně 
je uvádějí např. TRACY & FROST (1991). 

V závěrečném nízkoteplotním stadiu retrográdní metamorfózy byl diopsid po in-
tergranulárách pronikán fluidy bohatými Mg a zatlačován mastkem. Proč mastkem 
nebyl ve větší míře zatlačován také tremolit, není jasné, snad na to měl vliv rozdílný 
charakter křehké deformace, vyšší u hrubě zrnitého diopsidu než u plastičtějšího tre-
molitu. 

Vzhledem k výrazné deformaci okolních hornin (pararul, mramorů, amfibolitů 
i bítešské ortoruly) se skarn jeví jako post-deformační. Podobný charakter mají 
v okolní vranovské a bítešské jednotce mocnější žíly masivního křemene, které jsou 
stejného směru jako skarn (cca S-J) nebo tremolitové žíly (cca V-Z); ani jejich stáří 
není známé; JENČEK et al. (1984) je pokládá za variské.

Zatímco ve vranovské jednotce je popisovaný diopsidový skarn ojedinělý, v ana-
logické olešnické jednotce jsou podobné horniny poněkud častější, zejména v lokál-
ně omezené oblasti u Prosetína a Brťového (u Olešnice na Moravě). Byly petrogra-
ficky detailně popsány již SEKANINOU (1965). Tamní skarny tvoří ložní i nepravidelně 
rozvětvené žíly a hnízda tvořená hrubě vláknitým bělošedým tremolitem a hrubozrn-
ným bílým diopsidem v čistých bílých dolomitových mramorech, samostatné diop-
sidové skarny jsou vzácnější. Tremolit má primární charakter a diopsidem může být 
zatlačován. Tyto skarnové žíly nemají žádný vztah k silně deformované bítešské or-
torule, vystupující v jejich blízkém podloží, a jsou nejspíše vázány na křemenné žíly, 
resp. křemenem bohaté aplity (SEKANINA 1965). Od studovaného skarnu u Vranova 
(tato práce) se infiltrační žilné Mg-skarny olešnické jednotky odlišují zejména vyso-
kým podílem prográdního tremolitu a celkově menším obsahem železa v silikátech. 
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