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Abstract
Houzar, S., 1996: Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava. Acta
Mus. Moraviae, Sci. nat., 80(1995):47-55.
A new lepidolitepegmatite[rom Sedlatice near Želetava, western Moravia.
A new lepidolite pegmatite was found N of Sedlatice in western Moravia. The pegmatite of
unknown shape and size is emplaced in sillimanite - biotite paragneiss with arnphibolite. Based
on mineral paragenesis, it corresponds to the lepidolite subtype of complexpegmatitewithminor
elbaite. A description 01'the mineral assemblages is given as well as a brief discussion of its
relationship to other complex pegmatite between Central Moldanubian Pluton and Třebíč
durbachite massif.
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Úvod

V roce 1987 byly mezi Hladovem a Sedlaticemi (6 km ssz. od Želetavy, 10 km v. od
Telče) nalezeny ojedinělé úlomky pegmatitu, v němž byly zjištěny lithné minerály, pře
devším lepidolit. Z širšího okolí lokality jsou známy lithné pegmatity od Krasonic (L un a
1961) a Vystrčenovic (L u n a 1970), nedostatečně ověřené nálezy se uvádějí i od Žatce
(sbírka P. Chlupáčka - ústní sdělení dr. Nováka, Moravské zemské muzeum) a Telče
Hostětic (B u r kart 1953). Severněji se objevují mineralogicky bohaté lithné pegmatity v jv.
okolí Jihlavy (Staněk 1981, Němec 1993). Ve východní části území je znám mine
ralogicky pozoruhodný pegmatit u Kracovic nedaleko Třebíče (H ou zar 1987, Němec
1990). Nový lithný pegmatit ze Sedlatic je poněkud odlišný od ostatních pegmatitových žil
v této oblasti a v článku je podán popis minerálních asociací, texturně-paragenetíckých
jednotek a provedeno srovnání s jinými výskyty komplexních pegmatitů v oblasti západně
od třebíčského masivu.

Geologická situace

Popisovaný pegmatit vystupuje v oblasti tvořené sillimaniticko-biotitickýmí pararu
lami moldanubika, místy migmatitizovanými. V nich se v bezprostředním okolí pegmatitu
objevují polohy amfibolitu, severněji i kvarcity.

Z dalších hornin jsou v okolí zastoupeny cordieritické migmatity, leukokratní mly,
pyroxenické ruly s přechody do kalcitických mramorů, grafitické kvarcity a eklogity. Jiho
východně leží svojkovický zlatonosný revír s křemennými žílami a mylonitizovanými
pásmy (D ude k et a1.l964, L u n a 1965).
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Asi 400 m na sever od studovaného pegmatitu bylo zjištěno menší těleso leukokratního
turmalinického granitu. Je součástí nesouvislého pruhu usměrněných turmalinicko-musko
vitických granitů ("ortorul"), který se táhne od Slavonic přes Krasoniceaž kBrtnici (Du d ek
et al. 1964). .
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Obr. 1. Výskyty komplexních pegmatitů mezi třebíčským masívem a centrálním moldanubickým
masívem.

Fig. 1. The occurences of complex pegmatites between Třebíč Massif and Central Moldanubian
Massif.

I. pestrá a jednotvárná jednotka moldanubika - varied and monotonous units of Moldanubicum,
2. turmalín-muskovitové granity a ortoruly. - tourmalíne-muscovite granites and orthogneisses,
3. gfohlská jednotka (granulity, leukokratní rnigmatity) - Gfčhl unit (granulites, leucocratic migma
tites), 4. žulosyenity (durbachity) - granosyenite (durbachite), 5. granit - granite, 6. pegmatity -
pegmatites.
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Z širšího okolí lepidolitového pegmatitu, např. z Mysliboře u Telče, jsou známy menší
žíly jednoduchých pegmatitů s andalusitem, muskovitem, turmalínem a apatitem, místy
s dutinami, vyplněnými hlavně krystaly záhnědy a živců (S tan ě k 1981).

Charakteristika pegmatitu

Pozici pegmatitové žíly je možno z úlomkového materiálu odhadnout jen velmi při
bližně. Směr žily je asi V-Z, délka okolo 50 m a mocnost asi nepřevyšuje 2-4 m. Vzorky
s lepidolitem pocházejí pouze z východní části žíly, kteráje však značně zakrytakvartémími
hlínami.

V úlomkovém materiálu byly zjištěny následující texturní typy pegmatitu:
1) Granitický pegmatit je středně zrnitý, složený z křemene, draselného živce, plagio

klasu, muskovitu a turmalínu. Podle úlomků není příliš zastoupen a jeho mocnost asi
nepřesahuje několik cm. Velmi se podobá nedalekým středně zrnitým turmalinickým
granitům.

2) Písmenkový pegmatit asi netvoří samostatnou zónu, ale vystupuje jako hnízda
s blokovým pegmatitem. Kromě křemene a K-živce obsahuje turmalín, muskovit a zelený
apatit. Je drobně až středně zrnitý a byl zjištěn pouze v západní části žíly.

3) Drobně blokový pegmatit na lokalitě převládá. Je tvořen převážně draselným živcem
a křemenem. Velikost zrn je proměnlivá, od přibližně 1 cm po 10cm. Z dalších minerálůje
hojný turmalín, většinou černý skoryl, ve velkých, často tektonicky rozlámaných a křeme
nem vyhojených zrnech a krystalech. Častý je i hrubě lupenitý až .pérovítý" muskovit
s křemenem, vzácnější je granát a zelený apatit. Ojediněle byly zjištěny i pseudomorfózy
po cordieritu (pinit) a růžová stébla andalusitu. Blokový pegmatit je zatlačován drobně
zrnitým albitem s jehličkami hnědého turrnalínu a verdelitu. Verdelit tvoří i úzké lemy
některých krystalů skorylu. Hnědý turrnalín vyplňuje sevřené trhliny pegmatitu.

4) Albitovýpegmatit (někdy s albitem cleavelanditového typu) sevzácnějšími minerály
pravděpodobně tvoří malá hnízda a žilky v blokovém pegmatitu, a nevytváří samostatnou
zónu.

5) Lepidolit - albitový až lepidolitový pegmatit představujepravděpodobně objemově
nepatrnou část tělesa, nebot bylo nalezeno jen několik menších balvanů pegmatitu tohoto
typu. Běžnější je středně zrnitý albitový pegmatit s hojnými agregáty drobně šupinatého
růžového lepidolitu a akcesorickými minerály, vzácnější je křernen-lepidolitový pegmatit.
Zajímavé je, že v tomto typu nebyl zjištěn turmalín.

Přehled minerálů
Slídy

Muskovit - vytváří jednotlivé lupeny a křemen - muskovitové agregáty v pegmatitu
bezLi-minerálů. Je chudýparagoni tovou afengitovou složkou (tab. 1). Vzácně byly nalezeny
pseudomorfózy drobně šupinatého muskovitu + chloritu po cordieritu (pinit).

Lepidolit - představuje hlavní Li-minerál v pegmatitu. Tvoří drobné, okolo 1-2 mm
velké lupínky srůstající s křemenem a albitem i masivní, až 25 cm velké monominerální
agregáty. V nich jsou zarostlé další vzácné minerály - columbit, kasiterit a topaz. Lepidolit
má sytě růžovou barvu a svým vzhledem se velmi podobá některým vzorkům z Rožné.
Vzácněji byl nalezen jako růžové lemy kolem nazelenalých lupenů muskovitu v albiti
zovaném pegmatitu, podobný vzorkům zVystrčenovíc aKrasonic. Drobně lupenitýlepidolit
se svýmsložením blíží trilithionitu acharakteristickýje pro něj vysokýpoměr Rb/Cs (tab. 1):
Jeho chemické složení se velmi podobá klasickému jemnozrnnému fialovému lepidolitu
z Rožné-Hradiska(Černý etal.I995).
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Tabulka I. Chemické složení muskovitu a lepidolitu.
Table I. Chemical composition of muscovite and lepidolite.

muskovit lepidolit
Si02 46.09 45.96 51.63 50.89
rio, 0.17 O O O
Ah03 35.21 34.86 25.89 26.83
SC203 0.02 0.01 O O
FeO 1.62 1.95 0.02 O
MnO 0.05 0.05 0.59 0.64
MgO 0.07 0.08 O O
BaO 0.01 0.04 O 0.03
Li20** n. d. n. d. 4.51 4.50
Na20 0.89 0.81 0.19 0.35
K20 10.06 10.20 10.76 10.21
RInO 0.10 0.10 1.43 1.57
ceo O O 0.11 0.12
H20* 4.14 4.07 1.65 1.67
F 0.67 0.77 5.55 5.51
O=F -0.28 -0.32 -2.34 -2.32

98.82 98.58 100.00 100.00
240

Si4+ 6.201 6.215 6.867 6.767
Ti4+ 0.017 0.000 0.000 0.000
A13+ 5.583 5.556 4.059 4.205
Sc3+ 0.002 0.001 0.000 0.000
Fe2+ 0.182 0.221 0.002 0.000
Mn2+ 0.006 0.006 0.066 0.072
Mi+ 0.014 0.016 0.000 0.000
Ba2+ 0.001 0.002 0.000 0.002
Li+ - - 2.412 2.407
Na+ 0.232 0.212 0.052 0.090
K+ 1.727 1.760 1.826 1.732
Rb+ 0.009 0.009 0.122 0.134
Cs+ 0.000 0.000 0.006 0.007
H+ 3.715 3.671 1.464 1.481
F 0.285 0.329 2.335 2.317
CATSUM 13.973 13.997 15.413 15.416

* určeno ze stechiometrie - determined by stoicbiometry.
** u lepidolitu vypočteno jako rozdíl do 100váh % - in lepidolitecalculatedby differenceto 100 wt %,

celkové železo jako FeO - total Fe as FeO.

Turmaliny 
Skoryl - (tab. 2) náleží k nejhojnějším mínerálům pegmatitu v němž tvoří černé

sloupcovité krystaly až 10cm velké i drobné stébelnaté agregátyv Li-pegmatitu obrůstané
verdelitem. Hnědý, vzácněji i modrošedý a zelenošedý turmalín se vyskytuje jako mladší
minerálna trhlinách pegmatitu ajako jemné jehličky v albitu.

Elbaity - jsou reprezentovány hlavně tmavězeleným a šedozeleným verdelitem, který
obrůstá skoryl. Zrna a krystaly světle zeleného až smaragdově zeleného verdelitu, vyskytu-
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Tabulka 2. Chemické složení turmalínu a granátu.
Table 2. Chemical composition of tourmaline and gamet.

turmalin granát
s.o, 35.05 35.97 35.34 37.12 36.65 36.96 36.43
rio, 0.31 0.34 0.33 0.05 0.05 0.14 0.14
Ah03 35.01 35.45 35.34 20.38 20.63 20.29 20.27
B203* 10.38 10.61 10.48 n. d. n.d. n, d. n.d.
Fe203 n. d. n. d. n. d. O O O 0.16
FeO 13.94 14.44 .14.23 20.83 20.70 20.78 20.54
MnO 0.27 0.31 0.27 22.11 22.25 22.51 22.66
MgO 0.30 0.31 0.30 0.04 0.04 0.04 0.04
CaO 0.01 0.01 0.03 0.07 0.09 0.09 0.10
Na20 1.58 1.63 1.55 O O O O
H20* 3.58 3.66 3.62 O O O O
Total 10Q.43 102.73 101.49 100.60 100.41 100.81 . 100.34

310 240
Si4+ 5.868 5.894 5.860 6.076 6.018 6.051 6.004
Ti4+ 0.039 0.042 0.041 0.006 0.006 '0.017 0.017
A13+ 6.908 6.846 6.906 3.932 3.992 3.915 3.937
B3+ 3.000 3.000 3.000 - - - -
Fe3+ - - - 0.000 . 0.000 0.000 0.020
Fe2+ 1.952 1:979 1.973 2.851 2.843 2.845 2.831
Mn2+ 0.038 0.043 0.038 3.065 3.095 3.121 3.163
Ml+ 0.075 0.076 0.074 0.010 0.010 0.010 0.010
Ca2+ 0.002 0.002 0.005 0.012 0.016 0.016 0.018
Na+ 0.513 0.518 0.498 - - - -
H+ 4.000 4.000 4.000 - - - -
CATSUM 18.395 18.400 18.395 15.952 15.980 15.975 16.000

* určeno ze stechiometrie - determined by stoichiometry.

jícího se s albitem a muskovitem, jsou jen nepatrných rozměrů (do 2 mm). lndigolit byl
zjištěn v drobných zrnitých agregátech v albitu s granátem a skorylem, rubelit velmi oje
diněle v blokovém křemeni.

Akcesorické minerály 

Granát - tvoří hojná červenohnědá zrna a až několik cm velké křemen - granátové
srůsty v drobně blokovém pegmatitu. Chemickým složením odpovídá spessartinu (52-53
mol %) s vysokým podílem almandinu (48-47 mol %) a nelíší se tak od granátů jiných
moravských Lí-pegmatitů (tab. 2). Obsahpyropové a grossularové komponenty je velmi
nízký (pod 0,5 %).

Kasiterit - tvoří až 1 cm velká izometrická černohnědá zrna s náznaky krystalového
omezení v albitu s lepidolitem a křemenem.

Columbit - se vyskytuje v lepidolit - albitovém pegmatitu ve velmi drobných, tence
tabulkovitých krystalech, jejichž tloušťka obvykle nepřevyšuje několik desetin mm. Je
bohatý manganem (tab. 3)a chemicky sepodobámanganocolumbitu zjiných lepidolitových
pegmatitů, např. Rožná-Hradisko (obr. 2).

Topaz - byl nalezen v lepidolitu pouze v jednom, 1 cm velkém zrnu. Byl určen pouze
opticky podle charakteristické štěpnosti a optického charakteru minerálu.

51



Tabulka 3. Chemické složení columbitu.
Table 3. Chemical composition of columbite.

W03 2.14 2.54 2.61 2.14 1.07 1.67
Nb20, 55.71 55.55 54.19 55.52 54.58 53.90-
Ta205 22.39 22.05 23.30 22.73 24.89 25.54
TiU2 0.17 0.32 0.20 0.14 0.12 0.26
Stl02 0.00 0.11 0.24 0.27 0.00 0.02
uo. 0.07 0.00 0.06 0.11 0.02 0.00
Y203 0.04 0.06 0.08 0.03 0.07 0.08
F~O 0.06 0.04 0.03 0.04 0.06 0.02
MnU 19.37 18.96 18.46 18.18 18.93 18.64
'lt)tal 99.95 99.63 99.78 99.76 99.74 100.13

240
Wú+ 0.138 0.164 0.169 0.177 0.069 0.108
~b5+ 6.253 6.247 6.186 6.254 6.179 6.098
Tas+ 1.512 1.492 1.153 1.540 1.695 1.738
Ti4+ 0.032 0.060 0.038 0.026 0.023 0.049
Sn4+ 0.000 0.011 0.024 0.027 0.000 0.002
Ir+ 0.004 0.000 0.003 0.006 0.001 0.000
y3+ 0.005 0.008 0.011 0.004 0.009 0.011
Ft~2+ 0.012 0.008 0.006 0.008 0.013 0.004
Mn2+ 4.073 3.996 3.905 3.837 4.015 3.951
CATSlTM 12.029 11.986 11.495 11.879 12.004 11.961

Apatit - zelený a modrozelený apatit tvoří vzácně nedokonalé krystaly a zrna velikosti
1-5 mm společně S muskovitern a skorylem.

Andalusit - vyskytuje se jen ojediněle v narůžovělých zrnech a krystalech max. cen
timetrové velikosti v pegmatitu s turmalínem a muskovitem.

Zirkon - tvoří vzácně krátce sloupcovité tetragonální krystalky velikosti 1 mm zarostlé
ve skorylu.

Srovnání s okolními pegmatity

V prostoru mezi centrálním masívem moldanubika a třebíčským durbachítovým ma
sívem, byly s výjimkou Jihlavska nalezeny lithné pegmatity jen výjimečně (S t a n ě k 1981,
Novák el aj. 1992).

Pegrnatit u Vystrčenovic (obr. 1.) se vyznačuje poměrně složitou vnitřní stavbou
a lithné minerály - lepidolit a elbait jsou relativně vzácné (L u n a 1965a, 1970). Nedaleké
Krasoníce představují velmi specifický Li-pegrnatit, uložený v mramoru, od ostatních
západomoravských Lí-pegmatitů odlišný přítomností triťylinu, z něhož vzniká heterozit
ferrixicklertt (L u u a 1962, 1965a). Lepidolit tam byl zjištěn jen jako lemy muskovitu.
Z clbaitů se objevují verdelit, indigolit a vzácný rubelit, ojedinělý je amblygonit a Nb-Ta
nuncrály Il.u n a 1965b).

Z okolí Telče jsou známy ještě dva výskyty Li-pegrnatitů které je nutno blíže ověřit,
a to Zatec s velmi vzácným lepidolitem, verdelitem a granátem, a dále Hostětíce u Telče.
Z této lokality je uváděn nález lepidolitu rožeuského typu, jehož vzorek je uložen v Mo
ravském zemském muzeu (B u r k ar t 1953).
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FeNb206 

o Sedlatice • Rožná - Hradisko 
Obr. 2. Srovnání chemického složení columbitu ze Sedlatíc a Rožné-Hradiska,
Fig. 2. Comparision of the chemical composition of columbite from Sedlatice and Rožná-Hradisko.

kroužky, circles = Sedlatice, body, dots = Rožná-Hradisko.

Lithné pegmatity z jv. okolí Jihlavy jsou až na výjimky bohaté lepidolitem v asociaci
s elbaity, dále berylem, granátem s lemy Li-slíd, vzácněbyly zjištěny také minerály skupiny
amblygonitu a petalit, většinou zat1ačovanýsměsí spodumenu a křemene (Staněk 1981,
Němec 1993). -

Ze západního okraje třebíčského masívubyl popsánLi-pegmatit odKracovics lithnými
slídami (lepidolit, masutomilit), Mn-elbaity, topazem, hambergitem a dalšími minerály
(Houzar 1987,Němec 1990).Tomutopeginatitu se poněkud podobá elbaitovýpegmatit
s lepidolitem, hambergitem, granátem aj. u Ctidružic (Staněk 1981), který se nachází
v obdobné geologické pozici nedaleko jižního cípu třebíčského masívu.

Na jihu, téměř u rakouských hranic, leží ojedinělý Li-pegmatit u Vratěnína s elbaity,
dravitem, granátem, ruti1ema ojedinělým lepidolitem (N ěmec 1975).

Přestože je nový pegmatit od Sed1aticdosud znám pouze z úlomkového materiálu, je
zřejmé, že je od všech lithných pegmatitův oblasti mezi centrálním masívem moldanubika
a třebíčským durbachitových masívemznačně odlišný. Zásadním rozdílemje hojný výskyt
lepidolitu bez asociace s elbaity a vzácnost dalších minerálů. Jaký objem a pozici zaujímá
lepidolitová zóna v tělese pegmatitu nelze bez dokonalého odkrytí pegmatitu odhadnout,
diferenciace v pegmatitu ale dospěla až ke vzniku samostatné zóny nebo větších hnízd
s asociací lepidolit + albit + křemen, příp. lepidolit + křemen, v nichž minerály s Mn, Nb,
Ta, Sn, (columbit, kasiterit) představují jen vzácné akcesorie.
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Neobvyklý je i dosud zjištěný vzácný výskyt elbaitů, omezených prakticky na drobně
jehličkovitý verdelit v jemnozrnném albitu nebo tvořící úzké lemy skorylu. Elbaity bývají
totiž v okolních pegmatitech (např. Jihlavsko, Vratěnín, Krasonice) často důležitým no
sitelem lithia, i když typické elbaitové pegmatity jsou vzácné (Komárovice, Ctidružice,
některé žíly v okolí Puklic). Typem agregátů lepidolitu, složením columbitu a celkově
chudou asociací minerálů se pegmatit od Sedlatíc značně podobá hlavní žíle na Hradisku
u Rožné a také některým dalším žilám v jejím okolí, je však malých rozměrů. Vzorky
lepidolitu ze Sedlatic jsou i nápadně podobné dosud neověřenému lepidolitu z Hostětic
u Telče, lepidolitové lemy kolem muskovitu se podobají vzorkům z Vystrčenovic a Kra
sonic.

Podle klasifikace granitických pegmatitů (Čech et al, 1981), patří lithný pegmatit ze
Sedlatic do asociace ni, na základě klasifikace komplexních pegmatitů (Č er n Ý 1991) jde
o typický lepidolitový subtyp.

Závěrem bych chtěl poděkovat Dr. M. Novákovi (Moravské zemské muzeum v Brně)
na všestrannou pomoc a chemické analýzy, které byly provedeny během jeho studijního
pobytu na University ofManitoba ve Winnipegu, Kanada. Zároveň děkuji prof. Dr. J. Staň
kovi za posouzení předložené práce.

SUMMARY

A new lepidolite - bearing pegmatite was founcl near Sedlatice 20 km west of Třebíč in the
western Moravia. It is hosted by sillimanite - biotite gneiss with amphibolite and quartzite intercala
tions. Small bodies of leucocratic tourmaliue-muscovite granite have been observecl within this area.

The pegrnatite dike reaches about 50 m along its probable E- W strike, and shows a zoned internal
st:ructure. Medium-grained wall rock is composed of quartz, K-feldspa.r, plagioclase, muscovite anel
tourmaline. It grades into a coarse graineel K-feldspar + quartz blocky unit anel albite unit with
lepidolite. Only smallnests of graphic pegmatite are present. The blocky unit is relatively rich in black
tourmaline, muscovite, garnet anel apatite. Albite to albite - lepidolite unit occurs in the eastern part
of the dike. Among Li-minerals dark rose lepidolite over elbaite significantly predorninates. Except
verdelite other elbaite varieties (indicolite, rubellite) appears to be very rare in the pegmatites. The
albite - lepido lite unit contains cassiterite, manganoco!umbite, topaz and zircon as an accessory
minerals.

Based on mineral assemblage the pegmatite corresponels to the lepidolite subtype ofthe complex
pegmatites. Apparent preclominance of lepielolite over elbaite and presence of blocks fine - grained
massive lepidolite elistinguish Sedlatice from other pegmatites between Central Moldanubian Massif
a Třebíč Massif.
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