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to zejména v okrajových partiích chloritem bohaté masy
(tj. podél kontaktu s fragmenty køemen-hematitmagnetitových rud). Velmi èasto se vìtí upinky a tabulky
muskovitu pøikládají bazální plochou na bázi hematitových
tabulek. Èasto dochází také k obklopování magnetitových
oktaedrù muskovitem. Údaje o chemismu muskovitu jsou
obsaeny v tab. 3 (è. 17-19). Relativnì velká zrna køemene
(s výrazným undulózním zháením) a jejich agregáty jsou
bìnou souèástí popisované nerostné asociace; místy je

hrubozrnný køemen (individua o velikosti i pøes 5 mm)
dokonce její dominantní slokou. V køemeni jsou èasto
pøítomny èervíkovité inkluze chloritu (obzvlátì pøi kontaktu
s jemnozrnnou chloritovou masou). Popsaná nerostná
asociace geneticky patrnì odpovídá mineralizaci alpského
typu. Podmínky jejího vzniku na Fe-loiskách typu LahnDill ve vrbenské skupinì budou pøedmìtem dalího
výzkumu.
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Abstract:
The bimodal spilite-keratophyre association in the Konice-Mladeè Belt is poor in acid rocks. A small body of acid volcanites occurs
at Ludmírov. Petrographically these rocks correspond to alkali feldspar rhyolite. The studied rocks contain phenocrysts of Kfeldspar, quartz and albite in a fine-grained groundmass composed mainly of quartz and K-feldspar; the proportion of albite in the
groundmass is very small. Monazite-(Ce), rutile and zircon are accessory minerals.

Produkty paleovulkanismu v jiní èásti konickomladeèského pruhu tvoøí podle Pøichystala (1993) typickou
bimodální spilit-kvarckeratofyrovou asociaci, z ní vak
v daném území výraznì pøevaují bazické èleny.
Keratofyrové horniny zde byly dosud zjitìny jen u Stínavy
(ojedinìlý úlomek kvarckeratofyru v prostoru loiska
Fe-rud Vlèí jámy" - telcl 1962) a v relativnì velkém rozsahu
u Ludmírova, a to ve výchozu severnì od obce (Chlupáè Svoboda 1963) a také ve vrtu situovaném jinì
od Ludmírova, v nìm bylo zastieno støídání poloh
kladeckých fylitù s polohami kvarckeratofyrù a jejich tufù
(Crha et al. 1989 - fide Pøichystal 1993). Podle Pøichystala
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(1993) tvoøí keratofyrové horniny severnì od Ludmírova
jen nìkolik metrù iroký pruh S-J smìru (vymapovaný
citovaným autorem v délce kolem 100 m), probíhající
kladeckými fylity. Chlupáè - Svoboda (1963) povaují
keratofyrové horniny z této lokality za mladí ne spodnokarbonské (patrnì perm), Pøichystal (1993) pøedpokládá
devonské stáøí.
Tato zpráva se týká tìlesa alkalicko-ivcového
paleoryolitu, které vystupuje severnì od Ludmírova.
V intravilánu Ludmírova bylo toto tìleso zastieno
pøi výkopových pracech na pozemku u domu è.p. 16
(viz obr. 1). Od tohoto domu probíhá smìrem k severu
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Tab. 1 - Reprezentativní analýzy monazitu-(Ce). Výsledky
v hm.%, poèty kationtù na bázi 4 atomy kyslíku.
Tab. 1 - Representative analyses of monazite-(Ce). Results
in wt.%, numbers of cations on the basis of 4 oxygens.

Obr. 1 - Geologická pozice alkalicko-ivcového paleoryolitu
(teèkovanì); na základì mapování J.Výmoly v r. 1999.
Fig. 1 - Geological position of alkali feldspar palaeorhyolite
(dotted); based on the mapping by J.Výmola in 1999.

zhruba 200 m dlouhý pruh, v nìm se zmínìná hornina bìnì
vyskytuje v podobì úlomkù v ornici. Tá hornina byla
zjitìna v eluviu zhruba 100 m západnì od Bednáøovy skalky
(obr. 1). Je velmi pravdìpodobné, e oba výskyty alkalickoivcového paleoryolitu jsou souèástí jednoho tìlesa
(shodná stavba, modální sloení i chemismus - viz níe),
které se nachází v tzv. kladeckých fylitech. K severnìji leící
lokalitì je nutno poznamenat, e relativnì velké fragmenty
alkalicko-ivcového paleoryolitu jsou i na agrárních haldách
v remízu v prostoru Bednáøovy skalky, kde vak ji vystupují
devonská bazální klastika. To je zøejmé ze zjednoduené
geologické mapky popisovaného území, do ní byl pro lepí
orientaci vyznaèen zmínìný remíz a také prùbìh mezí (resp.
polních cest). Ve východní èásti území na obr. 1 jsou kromì
devonských bazálních klastik pøítomny i bøidlice stínavskochabièovského souvrství a vápence macoského souvrství
(laánecké vápence a vilémovické vápence). Výrazný zlom,
jen zde oddìluje devonské sedimenty od kladeckých fylitù,
pokraèuje z námi sledovaného území dále k JJV pøes Ponikev
a Bøezsko smìrem ke Konici.
Alkalicko-ivcový paleoryolit z obou lokalit
u Ludmírova je svìtlá hornina edobílé, jemnì naloutlé

nebo narùovìlé barvy. Je kompaktní, má vesmìrnì zrnitou
texturu. Ji makroskopicky jsou v ní nápadné a 3 mm velké
fenokrysty kouøovì zbarveného køemene a a 5 mm velké
fenokrysty bílého nebo lehce narùovìlého ivce, jeho
stìpné plochy vykazují skelný, na nìkterých vzorcích jen
matný lesk. Nìkteré vzorky horniny jsou prostoupeny
paralelními trhlinami, které bývají zvýraznìny okrovými
povlaky oxy-hydroxidù Fe. Spíe výjimeènì jsou tyto trhliny
vyplnìny køemenem (jemné ileèky o mocnosti pod 0,5 mm).
Vzorky z obou lokalit byly studovány ve výbrusech
v polarizaèním mikroskopu. Údaje o chemismu jednotlivých
minerálù byly získány na pøístroji CamScan s pøipojeným
EDX analyzátorem Link AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV,
korekce programem ZAF-4, analytik V. Vávra, PøF MU Brno).
Hornina má porfyrickou, resp. glomeroporfyrickou
strukturu. Vyrostlice tvoøí køemen a ivce. Køemenné fenokrysty jsou zpravidla silnì korodované, undulóznì
zháející. Vyrostlice ivcù jsou ponìkud hojnìjí. Pøevaují
fenokrysty K-ivce tabulkovitého habitu, jednodue
zdvojèatené, s jen nìkdy porozovatelným møíkováním,
charakteristickým pro mikroklin. Nìkteré ivce jsou pertitické
(odmíeniny albitu mají podle výsledku EDX analýz max.
1 mol.% Or). EDX analýzy K-ivcových fenokrystù vedle
jejich hlavních sloek (SiO 2, Al2O3 a K2O) prokázaly
pøítomnost max. 0,37 hm.% Na2O (tj. 3 mol.% Ab) a max.
0,52 hm.% BaO (tj. 1 mol.% Cn). Bìné jsou shluky tvoøené
nìkolika fenokrysty K-ivce a polysynteticky lamelovaného
albitu (metodou EDX v nìm nebyl stanoven ádný vápník,
obsah K2O odpovídá max. 1 mol. % Or). Individua K-ivce
spíe výjimeènì obsahují uzavøeniny hematitu v podobì
jemných upinek. V nìkterých vzorcích jsou ivce silnì
zakalené (kaolinizace?) nebo sericitizované.
Základní hmota horniny je velmi jemnozrnná.
V optickém mikroskopu lze sice rozliit jednotlivá xenomorfní
zrna, avak jejich identifikace vzhledem k malým rozmìrùm
není moná. Podle orientaèních bodových EDX analýz je
základní hmota tvoøena K-ivcem, køemenem a patrnì jen
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Tab. 2 - Chemismus kyselých vulkanitù z Ludmírova a
Stínavy (hm.%, obsahy Rb, Y, Yb, Nb, Ta a Hf v ppm).
Tab. 2 - Chemistry of acid volcanites from Ludmírov and
Stínava (in wt.%, contents of Rb, Y, Yb, Nb, Ta and Hf in
ppm).

malým mnostvím albitu. V akcesorickém mnoství je
pøítomen monazit-(Ce), jen tvoøí nedokonale vyvinuté
sloupeèky o velikosti a 0,1 mm v základní hmotì i jako
inkluze ve fenokrystech ivcù. Údaje o chemismu monazitu(Ce) jsou uvedeny v tab. 1 (analýzy è. 1 a 2 jsou ze vzorku
odebraného u domu è.p. 16, analýzy è. 3 a 4 z prostoru
Bednáøovy skalky). Ménì èasto je v základní hmotì
pøítomen rutil, spíe ojedinìlý je zirkon. Dvìma bodovými
analýzami na rutilu ze severního okraje obce bylo stanoveno
(v hm.%): 96,80 a 98,22 TiO2, 0,65 a 0,79 SiO2, 1,17 a
1,05 Nb2O5, 0,98 a 0,89 FeO, 0,10 a 0,12 K2O. V zirkonu z tého
vzorku bylo zjitìno (v hm.%): 33,54 a 31,81 SiO2, 67,03 a
64,47 ZrO2, 1,54 a 1,62 HfO2. Základní hmota je nìkdy silnì
postiena sericitizací (upinky sericitu èasto tvoøí lemy
kolem fenokrystù). Na obou lokalitách horninou prostupují
ileèky tvoøené køemenem a albitem (ve výbrusech max. 0,1
mm mocné).
V tab. 2 jsou uvedeny výsledky chemických analýz
dvou vzorkù alkalicko-ivcového paleoryolitu z Ludmírova.
Analýzy provedl P. Kadlec (PøF MU Brno); koncetrace Rb,
Y, Yb, Nb, Ta a Hf stanovil metodou ICP V. Kanický (PøF

Tab. 3 - Normativní sloení (C.I.P.W.) kyselých vulkanitù z
Ludmírova (výpoèet proveden po korekci Ca na kalcit podle
CO2) a ze Stínavy na základì údajù v tab. 2.
Tab. 3 - Normative composition (C.I.P.W. norms) of acid
volcanites from Ludmírov (the content of Ca corrected for
CO2 as calcite) and from Stínava on the basis of data in
Table 2.

MU Brno). Vzorek I pochází od domu è.p. 16, vzorek II byl
odebrán z agrárních hald v prostoru Bednáøovy skalky.
V obou pøípadech jde o vzorky s relativnì nízkým stupnìm
alterace ivcových fenokrystù a základní hmoty, prakticky
bez køemen-albitových ilek. Výsledky obou analýz jsou
takøka totoné. V klasifikaèním TAS diagramu odpovídají
ryolitu, jen mùe být na základì pomìru K2O/SiO2 oznaèen
jako vysokodraselný ryolit (Le Maitre et al. 1989). V pøípadì
paleovulkanitu od Stínavy jde rovnì o ryolit, avak
s relativnì velmi nízkým podílem alkálií (a navíc s pøevahou
Na2O nad K2O) - viz tab. 2, vzorek III (analýza z práce telcl
- Panovský 1963, jako obsah H2O+ je zde uvedena ztráta
íháním). Znaèná látková rozdílnost keratofyrových hornin
z Ludmírova a Stínavy se projevuje i v jejich normativním
sloení (viz tab. 3). Pomìrnì malé zastoupení normativního
albitu ve vulkanitu z Ludmírova potvzuje jen nevýznamný
podíl tohoto minerálu na sloení základní hmoty.
Obsahy Rb, Y, Yb, Nb, Ta a Hf v alkalicko-ivcovém
paleoryolitu z Ludmírova byly vyneseny do diskriminaèních
diagramù pro øeení geotektonické pozice granitoidù. Byly
pouity ètyøi diagramy z práce Pearce et al. (1984), v nich
se studovaná hornina promítá buï do pole granitù
vulkanických obloukù nebo do pole synkolizních granitù:
diagram Nb vs.Y (vzorky z Ludmírova leí ve spoleèném
poli granitù vulkanických obloukù a synkolizních granitù),
Ta vs.Yb (granity ostrovních obloukù), Rb vs. Y+Nb
(synkolizní granity) a Rb vs. Yb+Ta (synkolizní granity).
V ternárních diskriminaèních diagramech Hf - Rb/10 - 3Ta a
Hf - Rb/30 - 3Ta podle Harrise et al. (1986) leí alkalickoivcový paleoryolit z Ludmírova v poli granitù vulkanických
obloukù. Vech est pouitých diskriminaèních diagramù
uvádí napø. i Rollinson (1993).
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