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Abstract

Zahradníček, L., Novák, M. (2012): Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká
republika. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 25–37 (with English Summary).

Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic

Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites of the Moldanubian Zone, western Moravia were
examined using electron microprobe and the contents of Li2O were calculated (method of TISCHENDORF et
al. 1997). Very rare to minor Li-bearing micas occur in albite unit or in pockets as pink, pale violet to colorless
small flakes or aggregates associated with schorl or elbaite. All studied samples exhibit Si = 7.11–7.89 apfu;
this corresponds to ~60–90 mol. % of polylithionite component. Vacancy in the octahedral position suggests
presence of dioctahedral mica (muscovite or hypothetical mica with Si = 8 apfu). The compositional
evolution (Si, Al, F, Licalc) implies increasing of polylithionite component during crystallization as in
lepidolite-subtype pegmatites. Calculation of Li2O (method of TISCHENDORF et al. 1997) is only approximate,
it is not feasible for polylithionite-rich Li-bearing micas.
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Úvod

V elbaitových pegmatitech je hlavním nositelem lithia Li-turmalín, zatímco Li-slídy
jsou vzácné nebo zcela chybí stejně jako další Li-minerály (spodumen, petalit, amblygonit-
montebrazit). Pegmatity elbaitového subtypu byly poprvé popsány z oblasti moldanubika
(NOVÁK a POVONDRA 1995) a jsou zde poměrně rozšířené. Většinou tvoří relativně malá tě-
lesa a jejich mocnost nepřesahuje 5 m. Také jejich stavba je odlišná od většinou symetric-
ky zonálních lepidolitových pegmatitů. Lithné minerály bývají soustředěny do více center
v rámci jedné žíly na rozdíl od lepidolitových pegmatitů, kde bývá většinou přítomno jen
jediné jádro bohaté na Li-minerály. Některé žíly v moldanubiku jsou nevýrazně zonální, od
okraje do středu roste pouze velikost zrna. Poměrně časté jsou dutiny s krystaly K-živce,
křemene, albitu a elbaitu, a to především v oblasti strážeckého moldanubika (NOVÁK a PO-
VONDRA 1995, NOVÁK 2005). Dalším typickým znakem řady žil jsou velmi časté grafické
srůsty křemen+K-živec, křemen+albit dále křemen+turmalín nebo křemen+granát. Albito-
vá jednotka, tvořená většinou lupenitým světle modrozeleným cleavelanditem, je méně
častá než v lepidolitových pegmatitech, ale vždy indikuje přítomnost zajímavých a vzác-
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ných minerálů. Typickým znakem elbaitových pegmatitů je i převaha K-živce nad albitem
a téměř úplná nepřítomnost primárního muskovitu. Červené, červenohnědé, žlutohnědé až
špinavě šedozelené elbaity jsou často bohaté Mn, vzácně byl zjištěn i liddicoatit (Řečice,
Bližná I, Pikárec). V elbaitových pegmatitech moldanubika dosud nebyly nalezeny petalit
a spodumen; amblygonit je velmi vzácný (PAULIŠ a MAZUCH 2003). Akcesorické minerály
jsou velmi podobné lepidolitovým pegmatitům – granát (spessartin > almandin), apatit, be-
ryl, kasiterit, columbit-tantalit a zirkon. Dále jsou typické B-bohaté minerály – hambergit,
danburit, datolit, axinit, boromuskovit a tusionit (NOVÁK 2005). 

Lithné slídy jsou v elbaitových pegmatitech vzácné a na části lokalit v moldanubiku
zcela chybí (např. Bližná I, Černá, Jeclov II, Vlastějovice). Jejich chemické složení bylo do-
sud studováno jen zřídka (Biskupice – ČERNÝ et al. 1970, Puklice VII – NĚMEC 1990a, Cti-
družice – NOVÁK a POVONDRA 1995, Řečice – NOVÁK et al. 1999), a ve všech případech do-
minuje polylithionit nad trilithionitem. V této práci jsou uvedeny další chemické analýzy
Li-slíd, stručně jsou diskutovány chování jednotlivých prvků, substituce a také využitelnost
výpočtu Li (TISCHENDORF et al. 1997) pro tento paragenetický typ Li-slíd. 

Přehled elbaitových pegmatitů moldanubika a podobných pegmatitů v zahraničí

Dosud je známo zhruba 20 žil elbaitových pegmatitů, např. Řečice u Nového Města
na Moravě, Pikárec u Křižanova, Dolní Rožínka, Vlastějovice nad Sázavou, Komárovice,
Puklice VII a Jeclov II u Jihlavy, Biskupice u Hrotovic, Bližná I, Bližná II a Černá v Pošu-
maví, Ptáčkovna a Kamenné doly u Písku, Rudolfov, Sušice III aj.). Elbaitové pegmatity se
vyskytují v určitých rojích (např. Bližná I, II a Černá v Pošumaví) ale i zcela izolovaně
(Vlastějovice; Obr. 1). Vztah lepidolitových a elbaitových pegmatitů ale není zcela jasný.
Ně které elbaitové pegmatity (např. Strážek) lze na základě jejich minerálních asociací a obje -
mového poměru elbaitu a lepidolitu označit jako přechodné, takže přinejmenším část el -
baitových pegmatitů je geneticky velmi blízká lepidolitovým pegmatitům. Také společné vý-
skyty lepidolitových a elbaitových pegmatitů ve většině regionů a srovnatelné akcesorické
minerály ukazují na jejich genetickou příbuznost.

Elbaitové pegmatity byly nalezeny i v několika dalších pegmatitových oblastech ve svě-
tě (NOVÁK a POVONDRA 1995, ČERNÝ a ERCIT 2005, LONDON 2008). Typickými příklady
jsou pegmatity z oblasti Malchan, Sibiř (ZAGORSKYI a PERETIAZHKO 1992). V těchto peg-
matitech se vyskytují dutiny s Mn-bohatým elbaitem, který výrazně převládá nad akcesoric-
kým lepidolitem. Muskovit je vzácný, zatímco danburit a hambergit jsou lokálně hojné ja-
ko pozdní minerály v dutinách. Podobné pegmatity byly popsány na Madagaskaru např. ze
Sahatany Valley (Mariana, Antadrokomby, Manjaka; RANOROSOA 1986). Zdejší pegmatity
obsahují velké množství Mn-bohatého elbaitu až liddicoatitu, který většinou převažuje nad
spodumenem. Dále jsou přítomny B-bohaté minerály – danburit, rhodizit-londonit, behie-
rit a manandonit; zatímco lepidolit a muskovit většinou zcela chybí. Pegmatity s velkým
množstvím elbaitů v dutinách byly popsány z jižní Kalifornie (např. Mesa Grande, San Di-
ego, Little Three Mine, Ramona; FOORD 1976, STERN et al. 1986, FOORD et al. 1989, MOR-
GAN a LONDON 1999). V některých případech ale jde spíše o přechodný subtyp k lepidoli-
tovým pegmatitům. Typický elbaitový subtyp je reprezentován pegmatitem Belo Horizonte,
San Jacinto, Riverside County (TAYLOR et al. 1993). Elbait je zde hlavním nositelem Li, pri-
mární muskovit a lepidolit chybí, a byly zde také nalezeny B-bohaté minerály jako danbu-
rit, hambergit a hellandit. Další elbaitové pegmatity jsou známy z himalájské oblasti, např.
Sankhuwa Sabha, Nepál (BASSETT 1985), Shingus, Gilgit, Pákistán (KAZMI et al. 1985),
Afghanistán (LONDON 1986). Pro nedostatek paragenetických dat (množství elbaitu, lepi-
dolitu a spodumenu) ale nelze vždy spolehlivě definovat, zda pegmatit skutečně odpovídá
elbaitovému subtypu.
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Metodika práce

Vzorky studovaných Li-slíd pocházejí zčásti ze sbírek mineralogicko-petrografického
oddělení Moravského zemského muzea v Brně (Biskupice, Strážek, Komárovice, Ctidruži-
ce), část byla nalezena autory na lokalitách (Řečice, Dolní Rožínka, Pikárec). Chemické
analýzy byly získány pomocí elektronové mikrosondy CAMECA SX 50 University of Ma-
nitoba, Winnipeg v letech 1992–1993 za následujících podmínek: urychlovací napětí
15 keV, proud svazku 20 nA, šířka paprsku 5 µm, načítací čas 20 s pro Na, K, Ca, Mg, AI,
Fe, Ti, Si a F, a 50 s a proud svazku 40 nA pro Rb, Cs, Sr, Ba, Zn, Sc a P. Použité standar-
dy: albit (Na), fayalit (Fe), diopsid (Ca, Si), kyanit (AI), spessartin (Mn), ortoklas (K),
zinnwaldit (F), titanit (Ti), Rb-mikroklin (Rb), gahnit (Zn) a pollucit (Cs). Naměřená da-
ta byla korigována automatickou korekcí PAP (POUCHOU a PICHOIR 1985). 

Výpočtem obsahu Li2O v Li-slídách se zabývalo více autorů např. TINDLE a WEBB

(1990) a TISCHENDORF et al. (1997). Podle TISCHENDORFA et al. (1997) lze obsah Li2O
v trioktaedrických slídách vypočítat na základě empirického vztahu mezi obsahy Li2O
a SiO2, MgO, F nebo Rb2O. Rovnice [tri 4] Li2O = 0.237F1.544, [tri 4a] Li2O = (0.697F) +
1.026  a [tri 4b] Li2O = 0.177F1.642 (TISCHENDORF et al. 1997) byly vybrány jako nejvhod-
nější pro výpočet Li2O. Všechny tři rovnice splňují podmínky pro naše data; rovnice [tri 4]
je určena pro slídy, kde F = 0,1 až 9 hm %, rovnice [tri 4a] je určena pro výpočet Li2O ve
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Obr. 1. Schematická geologická mapa s vybranými elbaitovými pegmatity v české a moravské části moldanubi-
ka, a) granitická hornina, b) syenit, c) převážně metamorfované horniny, d) elbaitové pegmatity s duti-
nami, e) jiné elbaitové pegmatity.

Fig. 1. Schematic geological map of selected elbaite-subtype pegmatites in the Czech and Moravian part of the
Moldanubian Zone, a) granitic rocks, b) syenites, c) metamorphic rocks, d) elbaite-subtype pegmatites
with pockets, e) other elbaite-subtype pegmatites 
Lokality: 1 Dolní Rožínka, 2 Strážek, 3 Pikárec, 4 Řečice, 5 Rudolec, 6 Biskupice, 7 Ctidružice,
8 Komárovice, 9 Jeclov II, 10 Vlastějovice, 11 Písek-Ptáčkovna, 12 Rudolfov, 13 Bližná I, 14 Sušice III.



slídách vyskytujících se v aplitech a pegmatitech, naopak rovnice [tri 4b] je určena pro vý-
počet Li2O ve slídách vyskytujících se v granitoidních horninách; jako nejlepší se ukázala
rovnice [tri 4a]. Analýzy (s vypočítaným Li2O) byly přepočteny na 24 aniontů. Množství
H2O bylo určeno na základě stechiometrie OH- + F- + Cl- = 4.  

Charakteristika lithných slíd a jejich lokalit

Popis lokalit elbaitových pegmatitů a pozice Li-slíd v pegmatitu
Studované lokality (obr. 1) zahrnují všechny dosud známé výskyty Li-slíd z elbaito-

vých pegmatitů na Moravě. Většina studovaných lokalit jsou výchozy pegmatitů v polích
a byly odkryty jen krátkodobě. Popis jednotlivých pegmatitů je založen na publikovaných
datech, informacích od sběratelů minerálů, kteří kopáním odkryli některé z žil, na vzorcích
uložených ve sbírkách muzeí a sběratelů a také na terénním výzkumu obou autorů.

Pikárec 
Symetricky zonální pegmatitová žíla asi 3 m mocná proniká amfibolity a leží na poli

asi 2 km J od Pikárce. Od kontaktu je složena z drobně až hrubě zrnité granitické zóny
s bio titem přecházející do grafické zóny (Kfs+Qtz, Ab+Qtz) s černým turmalínem, která
zaujímá podstatnou část objemu tělesa (obr. 2). Hrubnutím zrna přechází grafická jednot-
ka do albitické jednotky s krystaly oranžového K-živce a místy s dutinami obsahujícími 
elbaity. Lithné slídy byly zjištěny jen zcela výjimečně jako drobné bezbarvé lupínky, až
3 mm velké, narůstající v dutině na K-živec.
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Obr. 2. Idealizovaný řez elbaitovým pegmatitem z Pikárce (ZAHRADNÍČEK 2012). 1 – granitická jednotka, 2 –
grafická zóna s biotitem, 3 – grafická zóna s turmalínem, 4 – albitová zóna s blokovým K-živcem
a křemenem, 5 – dutiny.

Fig. 2. Idealized cross-section through elbaite-subtype pegmatite from Pikárec (ZAHRADNÍČEK 2012). 1 – granitic
unit, 2 – graphic unit with biotite, 3 – graphic unit with tourmaline, 4 – albite unit with blocky K-feldspar
and quartz, 5 – pockets.
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Dolní Rožínka
Pegmatitová žíla asi 3 m mocná proniká dolomitickým mramorem a amfibolickou ru-

lou a leží na poli při Z okraji Dolní Rožínky (obr. 3). Směrem od okraje je žíla složena
z drobně zrnité granitické zóny s biotitem přecházející do grafické jednotky (Kfs+Qtz,
Ab+Qtz) s černým turmalínem a hrubě zrnité jednotky s albitem místy s blokovými K-živ-
ci. Vzácně bylo zjištěno křemenné jádro. Lithné slídy byly zjištěny zcela výjimečně jako (i)
světle nafialovělé drobné lupínky v albitu (analyzovaný) nebo (ii) bezbarvé lupeny až 1 cm
velké narůstající v dutině na K-živec a albit.

Řečice
Pegmatitová žíla leží na poli asi 2 km J od Řečice  Její stavba je jednoduchá, žíla s xe-

nolity okolní horniny (nebo jde o žilník) je asi 3 m mocná a je uložena v alterované pyro-
xenické rule (NOVÁK a KORBEL 1987, STANĚK a POVONDRA 1987). Pegmatit je složen z re-
lativně úzké, drobně-zrnité granitické jednotky přecházející směrem do středu žíly do
dominujícího hrubě zrnitého pegmatitu místy s lupeny biotitu, ale černý turmalín (skoryl)
je mnohem hojnější. Zrnitost roste směrem k dutinám častějším hlavně v horních partiích
pegmatitu. Typické texturní jednotky granitických pegmatitů, jako jsou grafické srůsty K-ži-
vec+křemen nebo albitická jednotka, jsou vzácné. Relativně častý, bezbarvý až nažloutlý le-
pidolit v lupenitých agregátech, až několik cm velkých, se vyskytuje výhradně v dutinách
v asociaci s elbaitem a místy i s boromuskovitem (NOVÁK et al. 1999).

Strážek
Pegmatit byl odkryt v poli asi 1 km J od Strážku, ale o jeho stavbě a okolní hornině

existuje jen málo informací. Mocnost tělesa je asi 1 m, v centru mělo být vyvinuto jádro bo-
haté Li-minerály (elbait, lepidolit). Poměrně hojný lepidolit byl zjištěn ve více typech, (i)
nafialovělý, středně zrnitý agregát s albitem, (ii) jemnozrnný, masivní, světle fialový lepido-
lit (analyzovaný) a (iii) vzácné lupeny v dutině (analyzovaný).

Obr. 3. Elbaitový pegmatit z Dolní Rožínky – dno výkopu (upraveno podle NOVOTNÝ a MAZUCH 1999). 1 – amfi-
bolická rula, 2 – mramor, 3 – drcená zóna, 4 – aplitický pegmatit, 5 – blokový pegmatit, 6 – grafický peg-
matit, 7 – pegmatit s berylem, 8 –pegmatit s Li-minerály.

Fig. 3. Elbaite-subtype pegmatite from Dolní Rožínka – bottom of the trench, (modified from NOVOTNÝ and
MAZUCH 1999) 1 – amphibole gneiss, 2 – marble, 3 – tectonic melange, 4 – aplitic pegmatite, 5 – blocky
pegmatite, 6 – graphic pegmatite, 7 – pegmatite with beryl, 8 – pegmatite with Li-minerals.



Komárovice
Tento pegmatit je znám pouze z hojných balvanů a úlomků na polích asi 1 km S od

Komárovic (NĚMEC 1993). Jsou zde zastoupeny granitická jednotka s biotitem, grafický
pegmatit (Kfs+Qtz), blokový K-živec a albitická jednotka s elbaity. Velmi vzácný narůžově-
lý lepidolit tvoří lupeny v albitu až 3 mm velké.

Biskupice
Pegmatit tvoří čočku až 2 m mocnou uloženou v hadci asi 2 km S od Biskupic (ČER-

NÝ a POVONDRA 1967). Zonální pegmatit se skládá od okraje z granitické jednotky s bioti-
tem, grafické jednotky (Kfs+Qtz), blokového K-živce a albitické jednotky místy s elbaitem
a lepidolitem. Jeho světle fialové lupínky v albitu a K-živci dosahují velikosti až 2 cm a jsou
doprovázeny černým turmalínem.

Ctidružice
Pegmatitová žíla asi 3 m mocná leží v polích asi 1 km SZ od Ctidružic a je uložena

v grafitických rulách (ČECH 1962). Zonální pegmatit se skládá od okraje z drobně-zrnité
granitické jednotky s biotitem, grafické jednotky (Kfs+Qtz, Ab+Qtz) přecházející do blo-
kového K-živce a albitické jednotky místy se zonálními turmalíny (skoryl-elbait) a velmi
vzácným muskovitem. Poměrně hojné, často zprohýbané, narůžovělé až světle fialové lupe-
ny a jejich agregáty dosahují velikosti několik mm až 3 cm. Bývají doprovázeny černým tur-
malínem nebo zonálními krystaly skoryl-elbaitu.

Všechny elbaitové pegmatity jsou uloženy téměř vertikálně a většina má velmi podob-
nou zonální stavbu. Od okraje žíly jsou přítomny drobně- až hrubě-zrnitá granitická jedno-
tka s biotitem, následuje grafická jednotka (K-živec+křemen, méně albit+křemen), která se
vyvíjí do blokových K-živců hnědé až oranžové barvy. Ty jsou často doprovázené drobně až
středně lupenitým albitem (cleavelandit) místy s Li-minerály. V těchto partiích bývají pří-
tomny dutiny, ale téměř výhradně v pegmatitech strážeckého moldanubika. Poněkud odliš-
ný je pegmatit z Pikárce, kde výrazně dominuje grafická jednotka (obr. 2), a hlavně peg -
matit z Řečice, který má jen velmi nevýrazně vyvinutou zonální stavbu a typické
tex turně-paragenetické jednotky (grafická, bloková) jsou přítomny jen nepatrně. V pegma-
titech téměř vždy chybí křemenné jádro.

Přehled hlavních akcesorických minerálů z jednotlivých pegmatitů je uveden v tabul-
ce 1. Množství Li-slíd v jednotlivých pegmatitech kolísá od velmi vzácné akcesorie (Piká-
rec, Dolní Rožínka, Komárovice) po poměrně hojný minerál (Strážek). Tabulka 1 také uka-
zuje na podobnost většiny žil, od nichž se poněkud odlišují pouze Řečice a Ctidružice
(boráty Sn a/nebo Be), a Biskupice (andalusit a cordierit). Protože nebyly jednotlivé žíly
studovány stejně detailně, je toto srovnání jen velmi přibližné. 

Chemické složení lithných slíd
Na základě chemických analýz z elektronové mikrosondy (tabulka 2) je zřejmé, že stu-

dované Li-slídy odpovídají polylithionitu většinou s nízkými obsahy Fe a Mn, pouze v Pi-
kárci byl zjištěn také muskovit. Jedním z hlavních indikátorů množství polylithionitové
K2(Li4Al2)Si8O20F4 nebo trilithionitové komponenty K2(Li3Al3)Al2Si6O20F4 ve slídách
jsou obsahy Si a méně i Al; trilithionit = 6–7 apfu Si a polylithionit = 7–8 apfu Si. Obsah
Al kolísá výrazněji, ale není tak spolehlivým indikátorem, protože v tetraedrické pozici Si
dochází většinou pouze k substituci Si-Al. Jen výjimečně může do této pozice vstoupit B ja-
ko např. v Řečici (NOVÁK et al. 1999). V oktaedrické pozici je Al nahrazováno Li, Fe, Mn,
Mg a hlavně, tato pozice je běžně zčásti vakantní (např. ČERNÝ et al. 1995). 
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Pikárec Řečice
Dolní

Rožínka
Strážek Komárovice Biskupice Ctidružice

muskovit + + + +
lepidolit + ++ + +++ + + +++
granát + + + + + +
cordierit +
andalusit +
dumortierit +
beryl + ++ + +
hambergit +
bertrandit + +
amblygonit + + +
pollucit +
tusionit +
stokesit +
mikrolit/pyrochlor + +
löllingit + ++

Tabulka 1. Přehled vybraných akcesorických minerálů.
Table 1. List of selected accesory minerals.

Obr. 4. Diagram Si/vakance v oktaedrické pozici Li-slíd ze elbaitových pegmatitů, data z Řečice (NOVÁK et al.
1999).

Fig. 4. Plot Si/vacancy in the octahedral position of Li-micas from elbaite-subtype pegmatites, data from Řečice
(NOVÁK et al. 1999).

+ + + (častý),  + + (vzácný), + (velmi vzácný)
Na všech lokalitách se vyskytují fluorapatit, kasiterit, zirkon, columbit-tantalit (převažuje columbit-(Mn))
+ + + (common),  + + (rare), + (very rare)
Fluorapatite, casiterite, zircon, columbite-tantalite (columbite-(Mn) is dominant) are present at all lo ca li  ties.
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Tabulka 2. Reprezentativní chemické analýzy Li-slíd a muskovitu z elbaitových pegmatitů ze Strážku (Str),
Biskupic (Bis), Dolní Rožínky (DR), Komárovic (Kom), Ctidružic (Cti), Pikárce (Pik) a Řečice (Řeč)
(NOVÁK et al. 1999).

Table 2. Representative chemical analyses of Li-micas and muscovite from elbaite-subtype pegmatites from
Strážek (Str), Biskupice (Bis), Dolní Rožínka (DR), Komárovice (Kom), Ctidružice (Cti), Pikárec
(Pik) and Řečice (Řeč) (NOVÁK et al. 1999).



Všechny analýzy Li-slíd vykazují Si > 7, takže převažuje polylithionit, některé lokality
ale leží při hranici s trilithionitem (obr. 4). Důležitou hodnotou je také vakance v oktaed-
rické pozici. Ta by měla být nízká (≤ 0,5 pfu), protože jde o trioktaedrické slídy, ale kolísá
ve značném rozpětí 0–1 pfu. Obsahy Mn jsou nízké (≤ 0,28 apfu), výjimku tvoří tři analý-
zy Li-slíd ze Ctidružic (0,63–0,68 apfu). Obsahy Fe jsou také velmi nízké ≤ 0,02 apfu s vý-
jimkou Ctidružic (0,1–0,12 apfu Fe; obr 5a). Koncentrace Rb kolísají v rozmezí 0,04–0,17
apfu (obr 5b), zatímco Cs je ve studovaných Li-slídách nízké (≤ 0,04 apfu), pouze analýzy
z Pikárce dosahují hodnot až 0,08 apfu a 1,4 váh. % Cs2O (obr. 5b) Většina slíd obsahuje
vysoké koncentrace F (2,72–3,26 apfu). Pouze polylithionit z Pikárce obsahuje méně
(1,78–2,55 apfu F; obr. 5c). Obsahy Mn a F (obr. 5c) nevykazují žádnou korelaci.

Diskuse

Výpočet množství Li2O v lithných slídách
TISCHENDORF et al. (1997) nabízejí 9 různých rovnic pro výpočet obsahu Li2O ve slí-

dách. Pro naše data jsou vhodné 3 rovnice: [tri 4] s podmínkou, že  F = 0,1 až 9 hm %,
a dále dvě rovnice, které předpokládají, že analýzy Li-slíd pocházejí buď z pegmatitických
a aplitických hornin [tri 4a] a nebo z granitických hornin [tri 4b]. Nejlepší výsledky po-
skytla rovnice [tri 4a] (obr. 6). Výsledky z rovnic [tri 4] a [tri 4b] poskytují příliš velké va-
kance v oktaedrické pozici a některé hodnoty spadají do pole v přírodě dosud nepopsané
dioktaedrické slídy (obr. 6). 
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Obr. 5. Diagramy chemického složení Li-slíd: a) Fe/Mn, b) Rb/Cs, c) Mn/F (apfu).
Fig. 5. Plots: a) Fe/Mn, b) Rb/Cs, c) Mn/F (apfu) of Li-micas.



Vzhledem k poměrně komplikované stechiometrii slíd neexistuje jednoduchý způsob,
jak ověřit spolehlivost výpočtu obsahu Li2O. Pokusili jsme se srovnat celkový obsah oxidů
(suma oxidů včetně vypočítaných Li2O a H2O) a obsah Si, jako hlavního indikátoru množ-
ství trilithionitové/polylithionitové složky, a také obsah F (obr. 7a,b). Je zřejmé, že část slíd
s vyšším podílem polylithionitové složky a s vyšším obsahem F, hlavně lokality Strážek, Ko-
márovice a Dolní Rožínka, vykazují velmi vysoké sumy oxidů, takže použitá rovnice není
pro tyto Li-slídy příliš vhodná. 

Také analýzy z Pikárce, s relativně nízkým obsahem F, poskytly příliš velkou vakanci
v oktaedrické pozici (obr. 4), takže i v tomto případě zřejmě není výpočet obsahu Li2O
správný. Lze tedy konstatovat, že výpočet množství Li2O v Li-slídách podle rovnic uvede-
ných v práci TISCHENDORF et al. (1997) není příliš vhodný pro Li-slídy s vyšším podílem
polylithionitové složky, popř. s relativně nízkým obsahem F, a výsledky lze považovat pou-
ze za přibližné.

Vývoj chemického složení a substituce v lithných slídách
Všechny studované Li-slídy odpovídají polylithionitu, i když část analýz leží při hrani-

ci s trilithionitem a část slíd z Pikárce vykazuje velkou vakanci v oktaedrické pozici téměř
až l pfu. Tyto analýzy potom leží při hranici s dosud nepopsanou hypotetickou dioktaedric-
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Obr. 6. Diagramy Si/vakance v oktaedrické pozici podle tří různých rovnic 4, 4a, 4b (TISCHENDORF et al. 1997).
Fig. 6. Diagrams Si/vacancy in octahedral position based on three equations 4, 4a, 4b (TISCHENDORF et al.

1997).

Obr. 7. Diagramy chemického složení Li-slíd: a) Si/suma oxidů a b) F/suma oxidů. 
Fig. 7. Plots: a) Si/sum oxides and b) F/sum oxides in Li-micas.



kou slídou např. se složením K2(LiAl2)Si8O20(OH, F)4 (obr. 4). Protože se ukazuje, že vy-
počítané obsahy Li2O nejsou příliš spolehlivé, je odhad poměru jednotlivých komponent
velmi omezený. V těchto slídách navíc nelze zcela vyloučit přítomnost B (NOVÁK et al.
1999). Na lokalitách, kde byl studován lepidolit z masivního pegmatitu a z dutiny, je patr-
ný nárůst množství polylithionitové složky (Strážek) a všechny dutinové slídy se blíží slo-
žení polylithionitu (Řečice, Strážek; obr. 4). Během krystalizace slíd tedy dochází k narůs-
tu polylithionitové složky podobně jako v lepidolitových pegmatitech (ČERNÝ et al. 1995;
obr. 8).

Většina slíd má poměrně nízké obsahy Cs a většinou i Rb, poněkud nižší, než v lepi-
dolitových pegmatitech moldanubika (ČERNÝ et al. 1995, NOVÁK a ČERNÝ 1998). Výjimkou
je Li-slída z Pikárce, kde je až 1,4 hm. % Cs2O a byl zde zjištěn také pollucit (Tab. 1), což
indikuje nabohacení Cs. Obsahy Fe a Mn jsou většinou nízké podobně jako v lepidolito-
vých pegmatitech. Výjimkou jsou Ctidružice, kde je poměrně vysoký obsah Mn (obr. 5c,
tabulka 2). 

Odvodit substituce, které probíhají v Li-slídách, je komplikované, protože vypočítaný
obsah Li2O je pouze přibližný a právě Li je jedním z hlavních prvků v substitucích. Z obr.
4 je zřejmé, že hlavní substitucí je zřejmě AlVI 2AlIV = LiVI 2SiIV. Zvýšený obsah Mn(Fe)
v Ctidružicích (až 0,68 apfu Mn a 0,12 apfu Fe) indikuje další substituci, např. R2+VI

AlIV = LiVI SiIV. Také přítomnost vakace v oktaedrické pozici a spíše konstatní obsah Si u
jednotlivých slíd (Obr. 4) vyžaduje substitucí 2□ VI AlVI = 3LiVI spíše než □VI AlVI

AlIV = 2LiVI SiIV. Detailnější odvození substitucí ale není z těchto analytických dat možné.

Závěr

Lithné slídy z elbaitových pegmatitů moldanubika odpovídají polylithinonitu s varia-
bilním vysokým až nízkým podílem trilithionitové složky a také muskovitové složky (vakan-
ce v oktaedrické pozici), nebo jiné hypotetické dioktaedrické slídy (obr. 4). V případě lo-
kality Pikárec je ale velká vakance v oktaedrické pozici nejspíše způsobena nepřesným

35

Obr. 8. Diagram Si (apfu) vs. vakance (pfu) v oktaedrické pozici Li-slíd z lepidolitových pegmatitů: a) Rožná
a Dobrá Voda (ČERNÝ et al. 1995) a b) Meldon, V. Británie, (CHAUNDHRY a HOWIE 1973), Brown Derby,
Colorado, USA, (HEINRICH 1967), Bob Ingersoll, Black Hills, USA, (JOLLIFF et al. 1987), Tanco, JV
Manitoba, Kanada, (RINALDI et al. 1972).  

Fig. 8. Plots Si (apfu) vs. vacancy (pfu) in octahedral position from Li-micas from lepidolite pegmatites: a) Rož -
ná and Dobrá Voda (ČERNÝ et al. 1995); b) Meldon, Great Brittain, (CHAUNDHRY and HOWIE 1973),
Brown Derby, Colorado, USA, (HEINRICH 1967), Bob Ingersoll, Black Hills, USA, (JOLLIFF et al. 1987),
Tanco, SE Manitoba, Canada, (RINALDI et al. 1972).



výpočtem Li2O nebo možná přítomností B ve struktuře (NOVÁK et al. 1999). Převahou po-
lylithionitu nad trilithionitem se liší od většiny lepidolitových pegmatitů (obr. 8). Pouze le-
pidolit z pegmatitu Little Three Mine (STERN et al. 1986) se svým složením (Si = 7,44 apfu,
Li = 2,94 apfu, vakance v oktaedrické pozici = 0,48 pfu) odpovídá polylithionitu a slí dám
z elbaitových pegmatitů moldanubika. 

Převaha polylithionitové složky v Li-slídách z elbaitových pegmatitů není zatím expe-
rimentálně objasněna. Na základě minerálních asociací se však dá vypozorovat jeden důle-
žitý znak charakteristický pro elbaitový subtyp, kterým se odlišuje od lepidolitového subty-
pu a jiných Li-bohatých pegmatitů. Jen v omezené míře se zde vyskytují minerály vyžadující
ke svému vzniku kyselé prostředí (např. topaz, muskovit-křemenné agregáty, lepidolit-kře-
menné agregáty). Naopak jsou zde zastoupeny minerály vyžadující ke svému vzniku spíše
alkalické prostředí (např. boráty; NĚMEC 1988, 1990b). Převaha polylithionitové složky
v Li-slídách je tedy nejspíše důsledkem relativně alkalického složení pegmatitové taveniny,
které je typické pro elbaitový subtyp (NOVÁK a POVONDRA 1995).
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