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Abstract
Toman, J., Novák, M., 2020: Beryl-columbitový pegmatit Věžná I. – Acta Musei Moraviae, Scientiae
geologicae, 105, 1, 3–42 (with English summary).
Beryl-columbite pegmatite Věžná I
The beryl-columbite subtype Věžná I pegmatite has been subject of numerous scientific studies particularly
from Petr Černý. It penetrates serpentinite and has a very complicated mineralogical evolution including
several stages of crystallization. The primary magmatic crystallization includes formation of granitic zone,
graphic zone, blocky zone with quartz core, as well as albite unit, which was previously considered
metasomatic, and newly-defined albite-pollucite unit. The pegmatite body was subjected to several
significant alteration processes such as kerolitization of quartz, alteration of primary minerals – phlogopite,
cordierite, beryl, tourmaline and pollucite with rich assemblages of secondary minerals – e.g., vermiculite,
muscovite, paragonite, phlogopite, beryl, smectite, aegirine, arfvedsonite, milarite, epidydimite, bertrandite
and zeolites. External Mg-contamination proceded in several stages including pre- and post-emplacement
contamination of pegmatite melt and Mg(Ca)-contamination related to most alteration processes. Věžná I
pegmatite is commonly referred to as beryl-columbite subtype, but abundance of graphic textures, and
composition of tourmaline (Mn-rich elbaite) and Li-mica (polylithionite) indicate relation to the elbaite
subtype. A total of 59 minerals are currently known from the Věžná I pegmatite.
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1. ÚVOD
Okolí Věžné je významnou a dnes již „klasickou“ mineralogickou oblastí s výskyty
pegmatitů většinou vázaných na věženský serpentinit. Pegmatit Věžná I náleží do tzv. roženské pegmatitové oblasti, která je charakterizována výskyty pegmatitů lepidolitového subtypu (např. Rožná-Hradisko, Rožná-Borovina a Drahonín I) a beryl-columbitového subtypu (např. Věžná I, II; Drahonín II, III). Podobné lepidolitové a berylové pegmatity jsou
známy také z dalších oblastí moldanubika (NOVÁK 2005). Společný výskyt granitického
LCT pegmatitu s vysokým stupněm frakcionace a serpentinitu a s tím spjaté procesy alterace, kontaminace a desilikace činí tento pegmatit zcela výjimečný nejen v rámci Českého
masívu. Pegmatit Věžná I byl proto předmětem mnoha vědeckých studií především Petra
Černého a spoluautorů už od 50. let minulého století a těší se také velkému zájmu mezi sběrateli. Cílem tohoto příspěvku je podat ucelený přehled dosavadních poznatků o geologic-
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ko-mineralogických poměrech tohoto pegmatitu, vycházejících především z rešerše starších
prací a doplněných novými studiemi autorů (TOMAN a NOVÁK 2018; TOMAN 2019).
2. HISTORIE VÝZKUMŮ LOKALITY
V bližším okolí Věžné bylo do současné doby zjištěno několik více či méně významných pegmatitových výskytů. Část těchto výskytů je topograficky vázána na věženský
serpentinit. Geologickými poměry blízkého okolí Věžné se zabývají historické práce SUESSE (1906) a ZAPLETALA (1932) a také publikované výsledky geologického a petrografického výzkumu, který zde probíhal v 60. letech 20. století (např. MÍSAŘ 1961, 1963; MUSILOVÁ 1963; FAJST a FREJVALD 1963, 1964; NOVOTNÝ 1962).
První stručné zmínky o minerálech pegmatitů pronikajících serpentinit u Věžné jsou
uvedeny v rozsáhlém díle „Moravské nerosty a jejich literatura“ (BURKART 1953). K hojnějším nálezům pegmatitů došlo až po druhé světové válce při otvírce lomů na serpentinit.
K značnému rozšíření poznatků o zdejších pegmatitech došlo po roce 1950, kdy byla publikována řada studií o jednotlivých vzácných minerálech a jejich asociacích. Mezi nejzajímavější a nejvíce prostudované pegmatity náleží desilikované pegmatitové žíly označované
jako Věžná I a II.
Pegmatit Věžná I byl objeven v roce 1957 Petrem Černým a texturní a mineralogický
popis tohoto pegmatitu se stal stěžejním tématem jeho disertační práce (ČERNÝ 1965).
Tento autor také publikoval řadu dílčích studií zaměřených na popis jednotlivých minerálních fází a asociací (ČERNÝ 1959, 1960, 1963, 1968; ČERNÝ a ČECH 1962; ČERNÝ et al.
1964, 1984, 2000; ČERNÝ a MIŠKOVSKÝ 1966; ČERNÝ a POVONDRA 1966). Materiál pocházející z tohoto pegmatitového tělesa se stal podkladem pro řadu detailních studií i mineralogických přehledů autorů zabývajících se především procesy Mg (Ca) kontaminace na
rozhraní pegmatit/serpentinit a vysokým stupněm frakcionace pegmatitového tělesa (STANĚK in BERNARD a kol. (1981); NOVÁK a PELZ 1981; NOVÁK et al. 1991, 1998a, 2015, 2017;
TEERTSTRA et al. 1995; NOVÁK 1998; PAULIŠ 2001, 2015; DOSBABA a NOVÁK 2012; BREITER
et al. 2014; TOMAN a NOVÁK 2018; TOMAN 2019).
3. LOKALIZACE A GEOLOGICKÁ POZICE
Pegmatit Věžná I (katastrálním území Střítež) je situován na pravém břehu říčky
Nedvědičky, v blízkosti opuštěného lomu na serpentinit v lese „Teplá“, přibližně 1500 m j.
od Věžné a 1700 m sv. od Stříteže (vztaženo ke kostelům), v nadmořské výšce 415 m n. m.
(obr. 1).
Pegmatit Věžná I se z geologického hlediska nachází na hranici dvou regionálně-geologických jednotek – strážeckého moldanubika a svrateckého krystalinika (MÍSAŘ et al.
1983; DALLMEYER et al. 1995; MELICHAR 1993; SCHULMANN et al. 2005; PERTOLDOVÁ et al.
2010). Hranice obou jednotek je v současnosti vymezena pouze litologicky a metamorfní
asociací (Qz+Ms±Sil±Ky). Muskovitické svory s „růžovými ortorulami“ jsou řazeny ke svrateckému krystaliniku, zatímco biotitické ruly (+Sil, ±Ms) s amfibolity k moldanubiku (NĚMEC 1968).
Svratecké krystalinikum, představuje jihovýchodní část kutnohorsko-svrateckého krystalinika lemující severovýchodní okraj moldanubika (obr. 2). V zájmové oblasti je tvořeno
převážně polymetamorfovanými metapelity (rulami a svory) s intruzemi prevariských ortorul. Ojediněle jsou přítomny pestré vložky serpentinitů, skarnů a místy také mramorů a turmalinitů (HOUZAR et al. 2006; ČOPJAKOVÁ et al. 2009). Jižní část svrateckého krystalinika
je charakteristická nepřítomností variských magmatitů a zastoupením turmalínu ve všech
typech hornin (KŘÍBEK a HÁJEK 2005; NOVÁK et al. 1998b). Nejvyššího metamorfního stupně ve svrateckém krystaliniku dosáhly vzácné reliktní asociace skarnů při Pmax.=1,4 GPa.
Maximální metamorfní podmínky v Qz+Ms+Bt+Grt+St+Ky svorech (T ~ 640–670 °C
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Obr. 1. Topografická mapa okolí Věžné s vyznačením pegmatitu Věžná I (červená hvězda) (podkladová mapa –
www.kontaminace.cenia.cz).
Fig. 1. The topographic map of the Věžná surrounding with the location of the Věžná I pegmatite (red star)
(background map – www.kontaminace.cenia.cz).

Obr. 2. Geologická situace v okolí
pegmatitu Věžná I (NOVÁK
et al. 2015 – upraveno).
Fig. 2. Geological situation in area
of the Věžná I pegmatite
(modified from NOVÁK
et al. 2015).

5

a P = 0,6–0,8 GPa) byly dosaženy během variské metamorfózy; v případě mladšího sillimanitu lze uvažovat T ~ 580–650 °C a P = 0,6 GPa (BURIÁNEK 2009). Stáří variské etapy metamorfózy není upřesněno, jen závěr exhumace spojený s ochlazením systému podle
40Ar/39Ar na muskovitu odpovídá
~ 332–325 Ma (FRITZ in PERTOLDOVÁ et al. 2010).
Strážecké moldanubikum je litologicky charakterizováno dominantními migmatity
a pararulami gföhlské jednotky, spolu s tělesy amfibolitů, serpentinizovaných peridotitů
(věženské serpentinit náleží k největším), granulitů, ojedinělých skarnů, mramorů a variských granitů (obr. 2). Nejvyšší metamorfní PT-podmínky byly zjištěny u granulitů
a odpovídají T ~ 850 °C a P = 1,8 GPa. Stáří granulitů bylo stanoveno na 340 Ma. Pro retrográdně metamorfované horniny v rámci amfibolitové facie v zájmové oblasti byly stanoveny nižší PT-podmínky – T ~ 700 °C a Pmin. = 0,4 GPa, (PERTOLDOVÁ et al. 2009, 2010).
Věženské serpetinitové těleso s desilikovanými pegmatity je součástí litologicky pestřejší sekvence strážeckého moldanubika bohaté amfibolity typu MORB (MÍSAŘ et al. 1983;
MORAVCOVÁ 1999; NĚMEC 1994; KŘÍBEK a HÁJEK 2005). Serpentinit společně s pegmatitem Věžná I proniká migmatitizovanou biotitickou až dvojslídnou pararulou, která má
směr foliace SSZ–JJV a příkrý sklon k ZJZ. Z hlediska klasifikace serpentinitové těleso odpovídá ortopyroxenovému peridotitu–harzburgitu (ČERNÝ 1965). Jedná se o nehomogenní
horninu tvořenou polohami s vyrostlicemi enstatitu (bronzitu), který je často zatlačovaný
tremolitem-aktinolitem (bastitizace), a partiemi obsahujícímí reliktní olivín, chromspinel
a flogopit. Serpentinizace horniny je nerovnoměrná a kolísá od peridotitu s až 75 % primárních minerálů až po velmi silně serpentinizovanou horninu (dominuje antigorit a chryzotil). Těleso je silně tektonicky postiženo a to vedlo ke vzniku místy výrazné „plošně paralelní“ textury serpentinitu.
4. CHARAKTERISTIKA PEGMATITU
4.1 POPIS ODKRYVU PEGMATITOVÉ žÍLY
Pegmatit je částečně odkryt ve dvou výchozech. Jižnější, mineralogicky významnější,
leží při úpatí stráně vlevo od cesty vedoucí od mostku přes Nedvědičku ke kamenolomu na
serpentinit (obr. 3), reprezentuje více frakcionovanou část pegmatitu (ČERNÝ 1965). Pegmatit má tvar nepravidelně naduřující a vykliňující žíly směru ZSZ–VJV s příkrým sklonem
k JJZ, kolísajícím mezi 50–80°. Mocnost žíly se pohybuje mezi 1–3 m a místy vykazuje výraznou symetrickou zonálnost (obr. 4).
Severněji situovaný výchoz při jihovýchodním okraji zašlého serpentinitového lomu
představuje primitivněji vyvinutou část pegmatitového tělesa zahrnující hrubozrnnou až
středně zrnitou granitickou zónou (K-živec + oligoklas + křemen + flogopit) s vzácně vyvinutým blokovým oligoklasem. Oba výchozy jsou v současné době zašlé a zasucené, jen příležitostně odkrývané v různém rozsahu sběrateli minerálů (obr. 5).
Pegmatit intrudoval do serpentinitu na základě tektonické predispozice, čemuž nasvědčují tektonicky ovlivněné pukliny v serpentinitu v bezprostřední blízkosti pegmatitu.
Předchozí tektonické znaky na hranici pegmatitu a serpentinitu jsou potlačeny vznikem
kontaktní zóny. Tektonické predispozici místy nasvědčují xenolity serpentinitu v pegmatitu. V některých partiích má díky tomu pegmatit až brekciovitý charakter. Pegmatit je místy postižen následnou mladší periodickou puklinovou tektonikou, která byla důležitým činitelem při vzniku vybraných mineralizací během hydrotermální fáze.
Na styku pegmatitové žíly se serpentinitem je vyvinut reakční lem o mocnosti až 15 cm
(obr. 6). Jeho exokontaktní část má menší mocnost a jednoduché složení: flogopit + antofylit + mastek (obr. 7a). Vláknitý antofylit je nejčastěji orientovaný kolmo ke kontaktu, zatímco agregáty flogopitu (často přeměněného na vermikulit) jsou většinou paralelní s kontaktem. Za endokontakt lze považovat albitizované partie pegmatitu s komplikovanějším
minerálním složením tvořeným flogopitem, tremolitem, aktinolitem, antofylitem, mastkem
a fluorapatitem (ČERNÝ a MIŠKOVSKÝ 1966; DOSBABA a NOVÁK 2012).
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Obr. 3. Historická fotografie výchozu pegmatitové žíly Věžná I nad lesní cestou vedoucí do serpentinitového lomu;
60. léta 20. století; foto: P. Černý.
Fig. 3. Historical photograph of the outcrop of the pegmatite dike Věžná I above the forest road leading
to the serpentinite quarry; 1960s; photo: P. Černý.

Obr. 4. Vertikální zonálnost pegmatitu Věžná I;
upraveno podle ČERNÉHO et al. (1984).
Fig. 4. Vertical zonality of the Věžná I pegmatite; modified from ČERNÝ et al.
(1984).

Obr. 5. Výchoz frakcionované části pegmatitu Věžná I v roce
2010; foto: Z. Buřival; zdroj www.rockhound.cz.
Fig. 5. Outcrop of more fractionated part of the Věžná I
pegmatite in 2010; photo: Z. Buřival; source
www.rockhound.cz.
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4.2 PRIMÁRNÍ ZONÁLNOST
Pegmatitová žíla se vyznačuje patrnou zonálností (obr. 6), kterou popsal detailně
ČERNÝ (1965) a ČERNÝ et al. (1984). Od okraje ke středu žíly byly vymezeny tyto hlavní
zóny:
(I) granitická (K-živec + oligoklas + křemen + flogopit)
(II) grafická (oligoklas/K-živec + křemen > albit ± flogopit ± cordierit ± turmalín)
(III) bloková zóna (K-živec + albit + křemen ± cordierit ± turmalín). Uvnitř blokové zóny
jsou místy běžné albitem-bohaté partie a vyskytuje se v zde objemově bezvýznamná
ale mineralogicky unikátní albit-polucitová jednotka (TOMAN a NOVÁK 2018; TOMAN
2019).
(IV) křemenné jádro
(I) Granitická zóna pegmatitu je vyvinuta pouze lokálně a dosahuje maximálně mocnosti 8 cm. Je tvořena perthitickým ortoklasem a oligoklasem místy je běžný flogopit.
(II) Grafická zóna představuje dominantní jednotku pegmatitu, v němž zaujímá
60–80 % objemu. Grafické srůsty jsou tvořeny dominantním silně perthitickým K-živcem
a křemenem (obr. 7b) a často i srůsty oligoklas + křemen. Směrem k centrální části
pegmatitu se velikost křemenných „hieroglyfů“ zvětšuje a největší z nich dosahují 4 cm
v průměru a délky až 25 cm. Grafická zóna plynule přechází v blokovou zónu, kterou lze
pozorovat pouze v místech největšího naduření žíly (ČERNÝ 1965), viz obr. 6.
(III) Bloková zóna je směrem ke křemennému jádru budována až 40 cm mocnou
monominerální polohou K-živce, který přechází dále do partií tvořených K-živcem a křemenem. Agregáty těchto minerálů dosahují velikosti až 35 cm. U živců a křemene z této
zóny bylo velmi vzácně zjištěno nedokonalé krystalografické omezení a habitem připomínají vývin v grafické jednotce. Rozměry jednotlivých zrn jsou ale mnohonásobně větší. Živce blokové zóny jsou silně perthitické, zejména na styku s křemenným jádrem.
Vzácně jsou na styku grafické a blokové jednotky vyvinuty drobné dutiny s krystaly
křemene (záhnědy) a K-živce, přímo v blokové zóně v nich byly také krystaly albitu, muskovitu a apatitu.
V blokové zóně a někdy i v grafické zóně jsou místy vyvinuty albitem-bohaté partie,
které jsou vzhledem k podobnosti K-živců a plagioklasů někdy jen velmi obtížně rozeznatelné. Albitizace v těchto dvou zónách má charakter smouh „cukrovitého albitu“, případně
agregátu cleavelanditu nebo hojných grafických srůstu křemene a albit-oligoklasu (pouze
v grafické zóně). S albitovými partiemi je spojen výskyt řady akcesorických minerálů např.
Nb-rutil, beryl, monazit, xenotim, zirkon a apatit.
Na základě studia vzorků s Cs-Li minerální asociací sbíraných koncem 70. let na odvalu pod pegmatitovou žilou J. Pelzem a M. Novákem byla v rámci pegmatitu Věžná I vymezena samostatná albit-polucitová jednotka (TOMAN a NOVÁK 2018). Její přesná texturní
pozice v pegmatitu není známa, ale podle charakteru zrn živců, přítomnosti orientovaných
akumulací turmalínu, nepřítomnosti desilikace a především přítomnosti bohaté minerální
asociace značící vysoký stupeň frakcionace, lze soudit, že tato jednotka byla vázaná na blokovou jednotku při kontaktu s křemenným jádrem a albitem obohacené partie. Přechod
blokové jednotky k albit-polucitové jednotce je zřetelně vymezen přítomností nahnědlého
K-živce na styku obou jednotek (obr. 8). Objemově je velikost albit-polucitové jednotky
v rámci celého tělesa zcela zanedbatelná, na základě jednotlivých vzorků ji lze odhadnout
maximálně na 2 dm3.
(IV) Křemenné jádro o mocnosti až 0,5 m tvoří čočky v centrální části (obr. 6). Křemen je směrem od styku s blokovou zónou do středu zbarven šedohnědě až mléčně bíle.
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Obr. 6. Idealizovaný řez nejvíce frakcionovanou částí pegmatitu Věžná I (ČERNÝ a POVONDRA 1967).
Vysvětlivky: černé pole – serpentinit; svislá (exokontakt) + přerušovaná (endokontakt) šrafa – kontaktní lem
s antofylitem a flogopitem; křížky – středně až hrubě zrnitá granitická jednotka (Kfs+oligoklas+Qz+Phl);
háčky – grafická jednotka (oligoklas+Qz ˃ Kfs+Qz ˃ Ab+Qz); bílé pole – bloková jednotka (Kfs+Ab+Qz);
tečkované pole – křemenné jádro; černé obdélníky – prismatický cordierit; černé elipsy – pseudografické
srůsty cordieritu a křemene; krátké čárky – Nb-rutil; vějířky – biotit; černé linie – pukliny.
Fig. 6. Idealized cross section of the most fractionated part of the Věžná I pegmatite (ČERNÝ and POVONDRA
1967).
Explanations: black field: serpentinite; both vertical (exokontact) and dashed (endocontact) lines –
contact zone with anthophyllite and phlogopite; crosses – medium to coarse-grained granitic zone
(Kfs+oligoclase+Qz+Phl); hooks – graphic zone (oligoclase+Qz ˃ Kfs+Qz ˃ Ab+Qz); white – blocky
zone (Kfs+Ab+Qz); dotted – quartz core; black euhedral – prismatic cordierite; black ellipses – pseudographic cordierite and quartz; black sticks – Nb-rutile; radiating bunches – biotite, black lines – fissure.

Obr. 7. (a) exokontaktní lem tvořený jemně vláknitým antofylitem a mastkem, velikost vzorku 100×50×55 mm;
(b) grafické srůsty perthitického K-živce spolu s křemenem z grafické jednotky pegmatitu, velikost vzorku
80×50×20 mm; sbírka MZM Brno; převzato z práce TOMANA (2019); foto: J. Toman.
Fig. 7. (a) exocontact rim built of fine fibrous anthophyllite and talc, sample size 100×50×55 mm; (b) graphic
intergrowths of perthitic K-feldspar with quartz from a graphic unit, sample size 80×50×20 mm; collection of MZM Brno; taken from TOMAN (2019); photos: J. Toman.
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Obr. 8. Styk blokové jednotky (orientované srůsty černého turmalínu (Srl) s křemenem a živcem) a albitpolucitové jednotky s nahnědlými K-živci (Kfs), albitem (Ab) a zeolity (PHC – polucit-analcim, harmotom, chabazit-Ca); upraveno podle TOMANA a NOVÁKA (2018); foto: J. Toman.
Fig. 8. Contact of blocky unit (oriented intergrowths of black tourmaline (Srl) with quartz and feldspar) and albite-pollucite unit with brownish K-feldspar (Kfs), albite (Ab) and zeolites (PHC – pollucite-analcime,
harmotome, chabazite-Ca); modified from TOMAN and NOVÁK (2018); photo: J. Toman.

4.3 VÝVOJOVÉ ETAPY PEGMATITU
ČERNÝ (1965) definoval na základě texturních znaků, fyzikálně-chemických podmínek,
chemického složení hlavních a významných akcesorických minerálů několik vývojových stádií. Primární magmatické stádium podle současných názorů zahrnuje také vznik albitu
a s ním spojených akcesorických REE, Ti, Nb, Ta, Ce, Y, B, Zr a Be minerálů. Albitizaci
a vznik akcesorických minerálů pokládá ČERNÝ (1965), v souladu s tehdejšími převládajícími názory na vznik pegmatitů, za produkt metasomatózy. Ta měla následovat jako samostatný minerogenetický proces ve vývoji pegmatitu až po primární krystalizaci hlavních pegmatitových jednotek. Nicméně, současné poznatky ukazují spíše na spojitost „metasomatických“
přeměn s primární krystalizací pegmatitové taveniny (např. ČERNÝ et al. 2000; TEERTSTRA et
al. 1995; TOMAN a NOVÁK 2018; LONDON 1992, 2008, 2009, 2018; THOMAS a DAVIDSON
2012a, 2012b, 2016; THOMAS a WEBSTER 2000; THOMAS et al. 2005, 2012; SIMMONS a WEBBER
2008; SIRBESCU a NABELEK 2003; VEKSLER a THOMAS 2002). Prostorově a chemicky odlišné
vývoje některých asociací této etapy krystalizace tak značí spíše postupnou frakcionaci primární pegmatitové taveniny, i když např. zatlačování K-živce albitem bylo zjištěno.
4.3.1 Primární magmatické stádium
Toto stádium zahrnuje vznik hlavních a objemově nejvýznamnějších texturně-paragenetických jednotek – granitická, grafická a bloková jednotka + křemenné jádro. Jejich mineralogické složení je ale velmi jednoduché vedle křemene a živců zahrnuje flogopit, cordierit, dravit-skoryl, beryl a apatit.
Mineralogicky bohaté asociace vznikly až spolu s krystalizací albitu. Podle ČERNÉHO
(1965) jsou tyto asociace spojené s mladším tektonickým porušením pegmatitového tělesa, přičemž došlo k plastickým deformacím živců a místy i vzniku souvislých puklinových
zón ve směru shodném s průběhem pegmatitu. Mineralizace je zastoupena především bio-
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titem, turmalínem, apatitem, cordieritem, berylem, Nb-rutilem, REE + P bohatým zirkonem (var. oyamalit) a monazitem. Mineralizace je vyvinutá přímo v uzavřených puklinách
nebo proniká v podobě metakrystalů do okolního pegmatitu, lokálně byla zastižena i na
kontaktu jednotlivých pegmatitových jednotek.
V závislosti na jednotce, ve které se dané minerály nacházejí, má jejich vývoj rozdílný
habitus. Příkladem je vývoj cordieritu a turmalínu. V grafické zóně tvoří pseudografické agregáty spolu s křemenem, zatímco v blokovém živci turmalín tvoří radiálně paprsčité agregáty
a cordierit sloupcovité krystaly. Sukcesní a poziční vztahy jednotlivých minerálů tohoto typu
mineralizace jsou natolik složité, že nelze přesně definovat celkovou sukcesi asociace.
Albit-polucitová jednotka reprezentuje nejvíce frakcionovanou jednotku pegmatitu se
specifickým vývojem a lze ji rozdělit na tři texturně a mineralogicky odlišné podjednotky
(asociace): albit-lepidolit-topazová podjednotka; triplit-apatitová podjednotka; polucit-harmotom-chabazitová podjednotka (dále jen PHC) (TOMAN a NOVÁK 2018, TOMAN 2019). Tyto tři podjednotky jsou navzájem v přímém kontaktu (obr. 9). Objemově dominantní je
okrajová albit-lepidolit-topazová podjednotka mezi jejiž hlavní minerály patří namodralý
Ab > Qz ~ Kfs > Lpd ~ Ms ~ Tpz > Elb ~ Ap (obr. 10a). Tato podjednotka je značně heterogenní ve velikosti zrn, texturních znacích i minerální asociaci v porovnání s dalšími dvěmi podjednotkami. Kromě výše uvedených hlavních a vedlejších minerálů obsahuje tato objemově dominantní podjednotka Mn bohatý elbait–fluor-elbait, polylithionit, beryl, topaz,
fluorapatit nebo mikroskopický kasiterit, minerál pyrochlorové skupiny, hübnerit, wolframoixiolit, bismut, stibiocolumbit, stokesit, kristiansenit a beryllonit. Centrální část jed-

Obr. 9. Styk tří podjednotek albit-polucitové jednotky. Triplit-apatitová podjednotka tvořená oválným alterovaným triplitem (Trp) a modrým fluorapatitem (Ap) se stýká s PHC podjednotkou, obě jsou uzavřeny v albitlepidolit-topazové podjednotce tvořené vedle dominantního albitu (Ab) také makroskopickým elbaitem–
fluor-elbaitem (Tur V) a berylem (Brl); upraveno podle TOMANA a NOVÁKA (2018); foto: J. Toman.
Fig. 9. Contact of three subunits of the albite-pollucite unit. The triplite-apatite subunit consisting of oval altered
triplite (Trp) and blue fluorapatite (Ap), is in contact with the PHC subunit, both enclosed in albitelepidolite-topaz subunit, formed along with dominant albite (Ab) by macroscopic elbaite–fluor-elbaite
(Tur V) and beryl (Brl); modified from TOMAN and NOVÁK (2018); photo: J. Toman.
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Obr. 10. (a) Lepidolit (Lpd) obrůstající popraskané zrno topazu (Tpz) vyhojené křemenem (Qz) nasedající na turmalín (Tur); (b) kontakt triplit-apatitové podjednotky s PHC podjednotkou; alterovaný triplit (Trp) je na
styku jednotek místy zatlačovaný Mn obohaceným sekundárním fluorapatitem (Ap); (c) primární polucit
(Pol) zatlačovaným primárním harmotomem (Hrm) a chabazitem-Ca (Cbz); (d) zatlačování primárního
polucitu (Pol) chabazitem-Ca (Cbz) spolu se sporadickými tabulkami lepidolitu (Lpd); (e) dobře
omezené krystaly chabazitu-Ca (Cbz) a harmotomu (Hrm) v dutinách PHC podjednotky; (f) tabulkovité
krystaly lepidolitu (Lpd) narůstající na chabazit-Ca v dutině PHC podjednotky. Upraveno podle TOMANA
a NOVÁKA (2018) a TOMANA (2019); EMPA – BSE foto (a–d) a SEM – SE foto (e–f): P. Gadas.
Fig. 10. (a) Lepidolite (Lpd) overgrowing cracked topaz grain (Tpz) healed with quartz (Qz) growing onto tourmaline (Tur); (b) contac of the triplite-apatite subunit with the PHC subunit; the altered triplite (Trp) is
on the contact of both units locally replaced by Mn enriched secondary fluorapatite (Ap); (c) primary
pollucite (Pol) replaced by the primary harmotome (Hrm) and chabazite-Ca (Cbz); (d) chabasite-Ca
(Cbz) replaced primary pollucite (Pol) together with rare lepidolite flakes (Lpd); (e) well developed crystals of chabazite-Ca (Cbz) and harmotome (Hrm) in the cavities of the PHC subunit; (f) lepidolite flakes
(Lpd) growing on chabazite-Ca in the cavity of the PHC subunit. Modified from TOMAN and NOVÁK
(2018) and TOMAN (2019); EMPA – BSE photos (a–d) and SEM – SE photos (e–f): P. Gadas.
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notky vyplňují texturně a mineralogicky primitivnější triplit-apatitová podjednotka a PHC
podjednotka. Triplit-apatitová podjednotka je představovaná oválnou nodulí o velikosti
1×1,5 cm, obsahující částečně alterovaný růžový triplit v asociaci se zelenomodrým fluorapatitem (obr. 9). Triplit je místy silně zatlačovaný mladším fluorapatitem (obr. 10b).
PHC podjednotka tvoří makroskopicky celistvé bezbarvé, našedlé až narůžovělé nepravidelné uskupení velikosti až 1,5×3 cm. Detailnějším studiem bylo zjištěno, že se jedná
o směsný agregát polucit-analcimu, harmotomu a chabazitu-Ca ve vzájemně komplikovaných texturních vztazích (TOMAN a NOVÁK 2018, TOMAN 2019), viz obr. 10c,d. Spolu s nimi se v noduli vyskytují také mikroskopické tabulkovité agregáty Li-Cs-slídy (polylithionitu–trilithionitu, sokolovaitu). K podjednotce se řadí i několik mm velké nepravidelné
dutiny (max. 10×5 mm), které jsou místy vyvinuté mezi PHC a albit-lepidolit-topazovou
podjednotkou. Ty jsou vyplněny drobnými max. 2 mm velkými krystaly harmotomu
a chabazitu-Ca (obr. 10e) vzácně v asociaci s Li-Cs-slídami, albitem a Li-turmalíny (obr. 10f).
4.3.2 Hydrotermální stádium a supergenní přeměny
Hydrotermální roztoky způsobily alterace některých primárních minerálů a vznik
pseudomorfóz především po cordieritu, berylu ale i turmalínu. V pseudomorfózách byla
zjištěna řada minerálů: po cordieritu: dravit, chlorit, muskovit, paragonit, flogopit, beryl II,
arfvedsonit, egirín, harmotom, smektit (NOVÁK 1998; NOVÁK et al. 2015); po berylu: epidydimit, bertrandit, muskovit, K-živec (NOVÁK et al. 1991); po turmalínu: K-živec, arfvedsonit,
titanit (ČOPJAKOVÁ et al. 2020 – v tisku).
Během hydrotermálního stádia vývoje pegmatitu došlo také k opětovnému oživení
puklinové tektoniky. V oslabených místech starších puklin nebo v jejich blízkém okolí
vznikly maximálně 1 cm široké otevřené trhliny, na nichž je vyvinutá mineralizace blízká
alpské paragenezi. Puklinová asociace je zastoupena především adulárem, albitem, křemenem, muskovitem, apatitem, seladonitem, milaritem, bavenitem, epididymitem, eudidymitem, mikrolitem, fluoritem a pseudomorfózami po neznámém minerálu. Minerály vytvářejí izolované dílčí asociace, jejichž vzájemné vztahy jsou těžko definovatelné. Typické
asociace jsou: milarit + seladonit ± bavenit; mikrolit + fluorit + apatit; epididymit + eudydimit a jsou vázány na primární Be-cordierit a beryl.
Vývoj pegmatitu byl zakončen vystavením tělesa vlivům nízce hydrotermálních až supergenních procesů. Největší vliv v této fázi hrály zřejmě povrchové vodní roztoky prosakující nadložním serpentinitem. Roztoky jsou obohaceny Mg (±Ca – DOSBABA a NOVÁK
2007, 2012) a způsobují intenzivní vyluhování křemene (tzv. proces desilikace; obr. 11a).
Proces desilikace je typický především pro okrajové jednotky pegmatitu s menšími zrny křemene, bloková zóna a křemenné jádro nejsou tímto procesem postiženy. Počátečním
stádiem desilikace je zatlačování primárního křemene mladším sekundárním kerolitem
(obr. 11b). Křemen je kerolitem buď zcela nahrazen, nebo je jím obklopován. Kerolit vzniká při vysoké aktivitě fluid za teploty 100–300 °C a tlaku < 1 kbar interakcí mezi křemenem a Mg obohacenými vodnými roztoky na základě reakce 4SiO2 + 3MgCl2 +
6H2O = Mg3Si4O10(OH)2·2H2O + 6HCl. V rámci pegmatitového tělesa je vázán na okrajové partie granitické a grafické jednotky při styku s reakčním lemem (obr. 12). Detailně tento proces vzniku kerolitu v pegmatitu Věžná I popsali DOSBABA a NOVÁK (2012) a kromě
dominantního kerolitu vznikly např. také albit, adulár, pektolit, natrolit, analcim a seladonit. Zřejmě až povrchové zvětrávání vedlo k odnosu kerolitu a dutiny po křemeni a četné
pukliny byly následně povlečeny sloučeninami hydroxidů Fe a Mn (obr. 11a).
Fluida nasycená oxidem křemičitým, uvolněný rozpouštěním primárního křemene
a migrující napříč pegmatitovým tělesem, jsou hlavní součástí křemenných a chalcedonových
hlíz vzniklých na geochemické bariéře mezi pegmatitem a podložním serpentinitem. Tyto hlízy jsou zcela zjevně produkty hypergenních pochodů (ČERNÝ 1965). Celkově lze desilikaci
označit za polyfázový proces s postupným vývojem (DOSBABA a NOVÁK 2007). Supergenního
původu může být také část mladšího vermikulitu po primárním flogopitu (ČERNÝ 1965).
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Obr. 11. (a) Grafické srůsty křemene a živce s následným vyloužením křemene a vyplněním dutin hydroxidy Fe a Mn,
případně kerolitem; velikost vzorku 95×55×40 mm; sbírka MZM Brno; převzato z práce TOMANA (2019);
foto: J. Toman. (b) Zatlačování primárního křemene kerolitem (DOSBABA a NOVÁK 2012).
Fig. 11. (a) Graphic intergrowths of quartz and feldspar with subsequent quartz leaching and filling of cavities with hydroxides Fe and Mn or kerolith; sample size 95×55×40 mm; collection MZM Brno; taken
from TOMAN (2019); photo J. Toman. (b) Replaced of primary quartz by kerolite (DOSBABA and
NOVÁK 2012).

Obr. 12. Příčný řez pegmatitem Věžná I s vyznačením partií postižených kerolitizací (DOSBABA a NOVÁK 2012).
Vysvětlivky: 1 – reakční lem; 2 – granitická jednotka; 3 –
grafická jednotka (šedá zóna – „kerolit“ po křemeni); 4 – zóna
„albitizace“; 5 – blokový živec; 6 – křemenné jádro.
Fig. 12. Cross-section of the Věžná I pegmatite showing areas affected by kerolitization (DOSBABA and NOVÁK 2012).
Explanations: 1 – reaction rim; 2 – granite zone; 3 – graphic
zone (gray zone – kerolite after quartz); 4 – “albitization”
zone; 5 – blocky feldspar; 6 – quartz core.

4.4 KLASIFIKACE A STÁŘÍ PEGMATITU
Pegmatit Věžná I náleží podle současné klasifikace k beryl-columbitovému subtypu
berylového typu vzácnoprvkových granitických pegmatitů (ČERNÝ a ERCIT 2005; ČERNÝ
et al. 2012). I když přítomnost objemově velmi malé albit-polucitové jednotky s Li-minerály ukazuje na vysoký stupeň frakcionace a pegmatit Věžná I se blíží elbaitovému subtypu.
Stáří blízkého pegmatitu Věžná II bylo stanoveno na základě izotopů U/Pb v monazitu na
332–336 Ma (NOVÁK et al. 1998a), shodné stáří se předpokládá i pro pegmatit Věžná I
(ŠVECOVÁ 2018). Tento věk odpovídá dalším pegmatitům moldanubika (NOVÁK et al. 1998a;
MELLETON et al. 2012).
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5. MINERALOGICKÉ POMĚRY
Dosud je odtud známo 59 samostatných minerálních druhů a čtyři blíže neurčené minerální fáze (minerály pyrochlorové a chloritové skupiny, Th-fosfát, Th-silikát). Popisy
a charakteristika minerálních fází pegmatitu Věžná I v následujícím textu vychází z poznatků
předchozích citovaných prací, vlastních pozorování a nepublikovaných dat autorů.
5.1 HLAVNÍ MINERÁLY
Živce
K-živec – K(AlSi3O8)
Albit – Na(AlSi3O8)
Oligoklas – (Na0,9-0,7Ca0,1-0,3)(Al1,1-1,3Si2,9-2,7O8)
V pegmatitu byly zjištěny K-živce (ortoklas-mikroklin), albit a oligoklas. Detailně se
složením a vývojem živců zabýval ČERNÝ et al. (1984). Na základě geneze odtud uvádí tři
typy živců: primární, „metasomatické“ (dnes pozdně magmatické) a živce vyplňující mladší trhliny. Tyto typy představují podle výše uvedené práce několik samostatných minerogenetických generací. Mezi primární živce řadí oligoklas a K-živce, za „metasomatické“ označuje cleavelandit a „cukrovitý“ albit, puklinové živce představují albit a adulár. Tyto typy se
v rámci pegmatitu vyskytují v různých texturních pozicích.
V granitické zóně dominuje zrnitý oligoklas (40 obj. %) nad K-živcem (27 obj. %). Velikost zrn živců se pohybuje v rozmezí od 5 do 40 mm s náznaky grafického prorůstání
s křemenem.
K-živec je spolu s křemenem dominantním minerálem grafické jednotky, kde tvoří až
30 cm velká individua orientovaně prorůstající křemenem. Oligoklas je zastoupen podřadně. Část živců je zatlačována mladším albitem a častečně lupenitým cleavelanditem.
Krystalizace K-živce pokračuje kontinuálně do blokové zóny, kde vytváří až 40 cm velké agregáty. Spolu s ním do blokové jednotky přechází i cleavelandit, který místy proniká
i do křemenného jádra. Velikost krystalů cleavelanditu se pohybuje mezi 1–6 cm. Vzácně
zde byl zjištěn tzv. „cukrovitý“ albit (ČERNÝ et al. 1984). V drobných dutinách na styku grafické a blokové zóny byly zjištěny krátce sloupcovité max. 7 mm velké krystaly K-živce a albitu v asociaci s křemenem a vzácným muskovitem.
Oligoklas také vytváří max. 20 cm velké izolované subhedrální krystaly zarůstající do
flogopitu v okrajových partiích pegmatitu. DOSBABA a NOVÁK (2012) dávají jeho vznik do
souvislosti s kerolitizací okrajových partií žíly.
Poslední generaci živců představuje albit a adulár krystalizující v otevřených puklinách jako produkty pozdní hydrotermální aktivity (tzv. alpská asociace). Krystaly dosahují velikosti maximálně 3 mm a jsou v asociaci se seladonitem, křemenem a sekundárními
minerály Be.
Z chemického hlediska mají primární oligoklasy a oligoklasy z okrajových partií pegmatitu zvýšené stopové obsahy Ca, Ba, Sr, K, Cs, Li a Fe. Dutinový albit je typický vyšším
zastoupením Rb, P a B. Cleavelandit a „cukrovitý“ albit se vyznačují nízkým obsahy Ba
a kolísavým obsahem K, typické je také vyšší zastoupení P.
U K-živců dochází k mírnému narůstání K a poměru K/Na směrem k dutinovému vývoji. Dutinové K-živce mají ve srovnání s K-živci z grafické a blokové zóny vyšší průměrný
obsah Rb a P a nižší poměr K/Rb a obsah Sr. Poněkud odlišné složení mají aduláry na
puklinách, vykazují nízké zastoupení Li, Rb, Cs, Na, Ca, Pb, P a B a vyšší poměr K/Na
a K/Rb. S primárními typy K-živců mají podobné obsahy Ba, Sr, Fe a poměr K/Ba. Chemické složení jednotlivých typů K-živce a plagioklasů je znázorněno na obrázku 13.
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Obr. 13. Chemické složení K-živců a plagioklasů v diagramu Na-K-Ca; upraveno podle ČERNÉHO et al. (1984).
Fig. 13. Chemical composition of K-feldspars and plagioclase in the diagram Na-K-Ca; modified from ČERNÝ
et al. (1984).

Křemen – SiO2
Stejně jako K-živce a oligoklas tvoří dominantní podíl grafické jednotky, méně je zastoupen v blokové zóně a tvoří monominerální výplň pegmatitového jádra. Vytváří šedé až
mléčně bílé zrnité agregáty. Velikost křemene v grafických srůstech značně kolísá od jemně krystalických (cca 2 mm v průměru) po hrubě krystalické (max. 40 mm v průměru).
Délka agregátů může dosahovat až 25 cm. Blokový křemen plynule přechází do křemenného jádra. Na kontaktu s K-živcem bývá světle hnědý, běžně je šedobílý. V okolí drobných
tektonických deformací se místy objevuje rekrystalizovaný křemen. Vzácně byly v malých
dutinách grafické a blokové jednotky nalezeny drobné krystaly záhnědy. V rámci granitické a grafické jednotky je velmi často vyloužen a nahrazován mladším kerolitem (DOSBABA a NOVÁK 2012). Nepravidelné konkrece („květákovitého“ tvaru) ve směsi s křemenem
tvoří chalcedon při bázi pegmatitového tělesa na kontaktu se serpentinitem. Konkrece jsou
bělošedé nebo slabě nafialovělé s matným leskem. Nevýrazné bílé až čiré tenké povlaky
a hrozníčkovité agregáty opálu povlékají pukliny v K-živci a křemeni.
BREITER et al. (2014) pomocí metody LA-ICP-MS studovali obsahy stopových prvků
v křemeni z granitické, grafické a blokové zóny. Tímto studiem byla zjištěna přítomnost stopového množství Li (14–20 ppm), B (0,65–5,44 ppm), Ge (0,78–2,6 ppm), Al (72–211 ppm),
P (5,6–10 ppm), Ti (29–43 ppm) a Sn (0,11–0,35 ppm). Patrný byl více či méně výrazný
nárůst obsahu těchto prvků směrem od okraje ke středu pegmatitu.
16

5.2 VEDLEJŠÍ A HOJNÉ AKCESORICKÉ MINERÁLY
Antofylit – □Mg7Si8O22(OH)2
Bližší popis minerálů kontaktní zóny, mezi něž náleží i antofylit podává ve své souhrné studii ČERNÝ (1965). Antofylit vytváří příčně stébelnaté agregáty při vnějším okraji
kontakní zóny přímo na styku se serpentinitem. Agregáty většinou dosahují délky 2–3 cm
a jsou silně postiženy steatitizací směrem od kontaktu s hadcem ke středu pegmatitu. Typické jsou zvýšené obsahy stopových prvků Cr a Ni (0,X hm. % – ČERNÝ 1965). Dále je také vyvinut v partiích postižených „albititizací“ v podobě příčně stébelnatých až vláknitých
zón mocných až 12 cm. Tento typ antofylitu je většinou čerstvý, jenom místy je postižen
steatitizací.
Tremolit – □Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Tremolit je přítomen na kontaktu antofylitových agregátů a flogopitu v kontaktní zóně. Tvoří stébelnaté krystaly o velikosti až 2×20 mm orientované téměř rovnoběžně s vlákny antofylitu. Barva tremolitu je světle zelená, dominujícím tvarem na krystalech je prizma
a zakončeny jsou klinopinakoidem. Typické jsou zvýšené obsahy Fe (max. 5,46 hm. %
FeO – přechodný člen tremolit–aktinolit) a také Cr (max. 1,11 hm. % Cr2O3).
Flogopit – KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Vermikulit – (MgFeAl)3(AlSi)4O10(OH)2.4H2O
Flogopit je nejhojnější minerál Fe a Mg v pegmatitu (XMg = 0,75–0,63). Vyskytuje se
především v exokontaktu tělesa, méně také v granitické a grafické zóně. V exokontaktu bývá často alterován a zcela přeměněn na hořečnatý vermikulit. Vermikulit vytváří hnědo-žluté agregáty s bronzovým leskem. Proces vermikulitizace může být spojován s kerolitizací
okrajových partií pegmatitu (DOSBABA a NOVÁK 2012).
V granitické a grafické zóně při kontaktu se serpentinitem je flogopit vázán na partie
mladšího magmatického vývoje („albitizace“), kde uzavírá fluorapatit a oligoklas. Vytváří
dlouze protažené tabulkovité agregáty, dosahující velikosti až 20 cm. Je velmi bohatý Fe,
nová dosud nepublikovaná měření ukazují až 10,56 hm.% FeO, starší analytická data uvadí ČERNÝ a MIŠKOVSKÝ (1966).
Tmavá černohnědá železnatá slída označovaná dříve jako „biotit“ se vyskytuje v mladší magmatické etapě v asociaci s Nb-rutilem a cordieritem, kde tvoří tabulkovité krystaly
o velikosti až 13 cm (ČERNÝ 1965). Zmiňovaný „biotit“ byl později označen jako „hydrobiotit“, přičemž se jedná o směs primárního flogopitu a druhotného vermikulitu. V této slídě bývají přítomná drobná zrna zirkonu. Slída tohoto typu je zajímavá zvýšeným obsahem
BeO (0,017 hm. %) (ČERNÝ a MIŠKOVSKÝ 1966).
Cordierit – (MgFe)2Al4Si5O18
Dva texturně odlišné typy žlutozeleného až žlutohnědého (způsobeno oxidací) cordieritu byly popsány ČERNÝM a POVONDROU (1966, 1967). Cordierit I tvoří izometrické agregáty jako součást až 4 cm velkých jemnozrnných grafických srůstů s křemenem v grafické
jednotce. Cordierit II tvoří protažená zrna nebo sloupcovité krystaly až 7 cm dlouhé. PAULIŠ
(2001) uvádí až 12 cm velké krystaly v asociaci s albitem jako součást blokové zóny
(obr. 14).
Složením cordieritu se zabýval ČERNÝ a POVONDRA (1966, 1967), nověji také NOVÁK
et al. (2016) a GADAS et al. (2016). Bylo zjištěno, že oba texturní typy jsou si z chemického hlediska velmi podobné (CdrI – XMg=0,69–0,79; CdrII – XMg=0,74–0,77)
(obr. 15), charakteristické je zvýšené množství Na2O (2,03–2,06 hm. %) a především
BeO (1,70–1,94 hm. %). Pomocí LA-ICP-MS bylo stanoveno množství stopových
prvků – Cs (Cdr I ≤ 810 ppm; Cdr II ≤ 1759 ppm) a Li (Cdr I – 364–689 ppm; Cdr II –
484–597 ppm) (NOVÁK et al. 2015).
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Obr. 14. Alterovaný krystal cordieritu zarostlý v živci, velikost krystalu 35 mm; sbírka MZM Brno; převzato z práce TOMANA (2019); foto: J. Toman.
Fig. 14. Alterated crystal of cordierite enclosed in feldspar,
crystal size 35 mm; collection MZM Brno; taken
from TOMAN (2019); photo: J. Toman.

Obr. 15. Chemické složení cordieritu v diagramu: (a) Mn-Mg-Fe; (b) Be-Li; upraveno podle GADASE et al. (2016).
Fig. 15. Chemical composition of cordierite in the diagrams: (a) Mn-Mg-Fe; (b) Be-Li; modified from GADAS
et al. (2016).

Oba typy cordieritu jsou běžně zatlačovány mladšími minerálními asociacemi. Jedná
se především o vláknitý modrý dravit (NOVÁK 1998) a směs jemnozrnného muskovitu, flogopitu, chloritu a sekundárního berylu IV. Vzácněji bývá zatlačován paragonitem, egirínem, arfvedsonitem a eudidymitem. Na trhlinách zrn (krystalů) cordieritu a v jejich blízkém okolí je místy vyvinuta mladší mineralizace tvořená seladonitem, vzácněji milaritem
a minerálem blízkým calciohilairitu (NOVÁK et al. 2015).
V pozdním nízce temperovaném hydrotermálním stádiu dochází k intenzivní přeměně
reliktů cordieritu. Produkty této alterace představují agregáty smektitu místy s harmotomem.
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Beryl – Be3Al2(Si6O18)
Celkem byly v pegmatitu definovány čtyři typy berylu, Brl I–Brl IV (NOVÁK et al. 1991,
2003, 2015). Beryl I tvoří vzácně subhedrální zrna světle žluté až zelenavé barvy. Dosahuje velikosti přibližně 5 mm a vyskytuje se v asociaci s černým turmalínem a albitem v blokové jednotce. Až 20 cm velké subhedrální až euhedrální krystaly tvoří našedlý beryl II
v blokové jednotce (obr. 16). Typické je zatlačování berylu II jemnozrnnými porézními
agregáty sekundárních Be fází – epidydimit, eudidymit a bertrandit v asociaci s K-živcem
a muskovitem (ČERNÝ 1968; NOVÁK et al. 1991). Ojedinělá jsou až 8 mm velká hexagonální zrna bílého berylu III zarůstajícího do albitu a nahnědlého K-živce spolu s Cs-Li mineralizací v rámci albit-polucitové jednotky. Nejmladší beryl IV vzniká jako produkt alterace
Be bohatých cordieritů (NOVÁK et al. 2015). Tvoří mikroskopická subhedrální zrna až
100 μm velká.
Studiem chemického složení jednotlivých typů bylo zjištěno, že beryl I a II mají podobné složení, kde obsah Na2O (Brl I – 0,55; Brl II – 0,36 hm. %), MgO (Brl I – 0,69;
Brl II – 0,27 hm. %), FeO (Brl I – 0,31; Brl II – 0,26 hm. %) a Cs2O (Brl I – 0,15; Brl II –
0,11 hm. %), se pohybuje ve středních hodnotách udávaných pro tuto minerální fázi. V berylu III je evidentní pokles obsahů Mg a Fe, zatímco obsahy Na2O (1,31 hm. %) a Cs2O
(2,00 hm. %) narůstají. Sekundární beryl IV je složením velmi podobný berylu I a II, je
slabě nabohacen Na2O (0,35 hm. %), MgO (0,37 hm. %) a FeO (0,37 hm. %) (NOVÁK
et al. 2015).

Obr. 16. Sloupcovitý krystal berylu, velikost krystalu
70 mm; sbírka MZM Brno; převzato z práce TOMANA (2019); foto: J. Toman.
Fig. 16. Columnar crystal of beryl, crystal size
70 mm; collection MZM Brno; taken
from TOMAN (2019); photo: J. Toman.

Obr. 17. Krystaly turmalínu II v blokové jednotce (NOVÁK
et al. 2015); foto: P. Gadas.
Fig. 17. Crystals of tourmaline II in blocky unit (NOVÁK
et al. 2015); photo: P. Gadas.
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Superskupina turmalínů
Dravit – NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4
Elbait – Na(Li1,5Al1,5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4
Fluor-elbait – Na(Li1,5Al1,5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Foitit – □(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4
Oxy-dravit – Na(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Oxy-skoryl – Na(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Skoryl – Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4
V pegmatitu Věžná I bylo zjištěno několik paragenetických a morfologických typů turmalínů různého složení. NOVÁK et al. (2015) uvádějí celkem tři typy turmalínu, nejnovější
výsledky studia této skupiny minerálů však ukazují, že je zde zastoupeno až sedm výše zmíněných koncových členů turmalínové superskupiny (často se kombinují do přechodných
členů), viz TOMAN et al. (2017) a TOMAN (2019).
Nejstarším typem turmalínu je černý dravit (Tur I) vyskytující se velmi vzácně v podobě sloupečkovitých agregátů nebo grafických srůstů v grafické jednotce pegmatitu. Vývojově mladší a hojnější jsou dva typy turmalínu z blokové jednotky. První představuje nejběžnější turmalín pegmatitu Věžná I, z chemického hlediska se jedná o předchodný člen
dravit–skoryl–oxy-skoryl–oxy-dravit–foitit (Tur II). Vytváří černé sloupcovité krystaly a jejich
agregáty o velikosti až 40 cm (obr. 17) a méně často také orientované grafické srůsty s křemenem. Velmi vzácně narůstají na tyto velké krystaly turmalínu tenké lemy tvořené makroskopicky nazelenalým až růžovým fluor-elbaitem–elbaitem (Tur III). Místy je tento turmalín
částečně zatlačován mladším K-živcem. Úzce prostorově spjatý s nejvíce frakcionovanou
částí pegmatitu je turmalín složením odpovídající opět přechodnému dravit–skoryl–foititu
(Tur IV), který se vyskytuje při okraji blokové zóny na styku s albit-polucitovou jednotkou,
kde vytváří až 3 cm velké sloupečkovité krystaly orientovaně zarůstající do křemene
lemované albitem a K-živcem (obr. 8). Další typ primárního fluor-elbaitu–elbaitu (Tur V)
představují drobné max. 3 mm velké krystaly z albit-lepidolit-topazové podjednotky albitpolucitové jednotky (obr. 9). Makroskopické zbarvení těchto turmalínů je převážně růžové,
méně nažloutlé, v BSE obraze je centrální část tvořena světlejším fluor-elbaitem a směrem
k okraji přechází do tmavšího elbaitu. Detailními výzkumy byly zjištěny i dva typy sekundárních turmalínů. První sekundární typ představuje fluor-elbait–elbait (Tur VI) s druhotně
zvýšeným obsahem Mg vyvinutý v podobě drobných nepravidelných porézních zón („žilek“) především v okrajovějších částech krystalů Tur V, který tak od okraje zatlačuje. Druhý
zřetelně sekundární turmalín je namodralý jehlicovitý dravit (Tur VII), který je alteračním
produktem po primárním cordieritu, který spolu s jemnozrnným muskovitem a chloritem
zatlačuje (NOVÁK 1998).
V pegmatitu dominují turmalíny alkalické řady a pouze okrajově je zastoupen foitit,
který reprezentuje vakantní turmalíny (obr. 18a). Vzhledem k tomu, že z chemického hlediska jsou si turmalíny typu II a IV velice podobné, je možné usuzovat na to, že vznikly současně během jednoho krystalizačního cyklu a liší se pouze pozicí v rámci pegmatitového
tělesa. Stejně tak mohly vzniknout i typy III a V Li-turmalínů, které tak představují pokročilejší stupeň vývoje primárních turmalínů (obr. 18b,c).
Turmalíny jsou velmi dobrým indikátorem kontaminačních procesů pegmatitu, zejména z hlediska chování Mg během primární krystalizace a následného vývoje pegmatitového tělesa. Obecně lze říci, že Mg (+Fe) z okolního serpentinitu v počátku krystalizace
dominuje v primárních turmalínech z vnějších jednotek pegmatitu (turmalín I, II, IV)
a směrem k vnitřním jednotkám jeho obsah klesá (obr. 18b–d). Primární Li-turmalíny
(Tur III a V) jsou již bez Mg a Fe a naopak v závislosti na frakcionaci taveniny je ve struktuře nahrazuje Al, Li, Mn a F. Mezi Li-typy III a V jsou vidět pouze mírné odlišnosti ve složení (vyšší zastoupení Mn, F, Ti v turmalínu V).
Prokazatelně sekundární Li-turmalínové stádium (Tur VI) je složením výrazněji odlišné od předchozích typů Li-turmalínů, především je ovlivněno novým přínosem Mg a pokle20

sem obsahu Mn (obr. 18d). V případě sekundárního dravitu (Tur VII) se již nejedná z hlediska obsahu Mg o produkt kontaminace, ale o remobilizovaný Mg na základě alterace primárního cordieritu (obr. 18b–d).

Obr. 18. Chemické složení jednotlivých typů turmalínů v diagramu: (a) vac-Na-Ca; (b)(Al50(Fe+Mn)50tot)(Al50Mg50tot)-Altot; (c) (Fe+Mntot)-Mgtot-Li; (d) Mn-Fe-Mg; upraveno podle TOMANA (2019).
Fig. 18. Chemical composition of the individual types of tourmaline in the diagrams: (a) vac-Na-Ca;
(b)(Al50(Fe+Mn)50tot)-(Al50Mg50tot)-Altot; (c) (Fe+Mntot)-Mgtot-Li; (d) Mn-Fe-Mg; modified from
TOMAN (2019).

Fluorapatit – Ca5(PO4)3F
Fluorapatit je častou součástí kontaktních partií, kde vytváří krystaly zarůstající do
flogopitu, vzácně narůstá na albit-oligoklas. Fluorapatit je většinou krystalograficky dobře
vyvinut. Dominujícím tvarem je prizma zakončené bazálními plochami nebo jednoduchou
pyramidou. Nejčastěji bývá světlezelený (obr. 19). Toto zbarvení je způsobeno přítomností Fe a Mn, zajímavé je i zastoupení Y a Yb (ČERNÝ 1965). V „metasomatické“ albitové asociaci se jedná o vzácný minerál, v podobě drobných sloupečků zarůstajících do turmalínu.
Zjištěn byl také v albit-polucitové jednotce ve formě max. 6 mm velkého modrozeleného
zrna (obr. 9) a mikroskopických zrnitých agregátů a žilek zatlačujících triplit na kontaktu
triplitové nodule s ostatními podjednotkami (obr. 10b). Tento sekundární fluorapatit vykazuje zvýšené obsahy Mn (≤0,823 apfu Mn – TOMAN 2019).
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Obr. 19. Zelený sloupcovitý krystal fluorapatitu,
velikost krystalu 20 mm; sbírka MZM Brno;
převzato z práce TOMANA (2019); foto:
J. Toman.
Fig. 19. Green columnar crystal of fluorapatite,
crystal size 20 mm; collection MZM Brno;
taken from TOMAN (2019); photo: J. Toman.

Muskovit – KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Primární muskovit patří k vzácnějším minerálům blokové jednotky, kde tvoří bezbarvé agregáty nebo jednotlivé tabulkovité krystaly až 2 cm velké. Vzácně jsou jeho drobné lupenité agregáty součástí Cs-Li mineralizace v albit-polucitové jednotce, kde je prorůstán
(případně je zatlačován) světle fialovým polylithionitem. Muskovit z Cs-Li mineralizace je
typický zvýšenými obsahy fluoru (0,25–0,35 apfu F) (NOVÁK et al. 2015).
Nb-rutil – Ti(NbTaFe)O2
V případě Nb-rutilu se nejedná o samostatně uznaný minerální druh, ale pouze o Nb
bohatou varietu rutilu (dříve označovánou jako ilmenorutil). Poprvé byl ze zdejšího pegmatitu studován a popsán ČERNÝM a ČECHEM (1962), následně ČERNÝM et al. (1964) a nověji ČERNÝM et al. (2000). Jedná se o poměrně hojný a dobře prostudovaný minerál pegmatitu. Místy jsou zde běžná větší zrna nebo krystaly Nb-rutilu spolu se zrny nazelenalého
monazitu-(Ce), našedlého xenotimu-(Y) a metamiktního zirkonu (var. oyamalit). Celkově
byly v pegmatitu Věžná I definovány tři generace rutilu (ČERNÝ et al. 2000; NOVÁK et al.
2015).
Nejčastější je Nb-rutil I v asociaci s cordieritem, berylem, zirkonem, xenotimem-(Y)
a monazitem-(Ce). Vzniknul během pozdějších etap primární frakční krystalizace pegmatitu. Typicky tvoří šedé až černé pseudohexagonální kovově lesklé prizmatické krystaly velikosti až 2×10 cm s terminálním zakončením (obr. 20; 21), často jsou krystaly cyklicky
zdvojčatěné podél plochy (101). Povrch krystalů je buď hladký a vysoce lesklý nebo naopak
jemně až hrubě zrnitý a matný. Krystaly mají většinou kónický habitus a často uzavírají
v jádru živec a křemen. Část krystalů má homogenní charakter, naopak část je heterogenní a porézní a má jemnozrný charakter s odmíšeninami Ti bohatého columbitu-(Fe). Homogenní části krystalů bez alterací a odmíšenin obsahují relikty primárního Nb-rutilu se
zvýšenými obsahy Mg (≤0,34 hm. % MgO). Rutil má vzácně vyvinutou difúzní zonálnost
se zónami lišícími se zvýšenými obsahy Nb, Ta, Sc, Fe a Mn. Složení Nb-rutilu I na základě vztahu [Ta/(Ta+Nb)]-[Mn/(Mn+Fe)] je znázorněno na obrázku 22a,b (ČERNÝ et al.
2000).
Nb-rutil II se vzácně vyskytuje jako drobná jehlicovitá zrna až krystaly v nahnědlém
blokovém K-živci a albitu spolu s Cs-Li mineralizací. Tento typ rutilu také obsahuje odmíšeniny columbitu-(Fe). Oba minerály jsou blízké první generaci zvýšeným obsahem Mn.
V zrnech chybí relikty primárního rutilu a mají proto hruběji zrnitou texturu podobnou
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„nejvyvinutějším“ partiím Nb-rutilu I (myšleno v závislosti na stupni přeměny primárního
Nb-rutilu a množství odmíšnin columbitu-(Fe)). Tento typ má nejvyšší zjištěné obsahy W
v odmíšeninách columbitu-(Fe) (≤7,23 hm. % WO) a Sn v Nb-rutilu (2,53 hm. % SnO2) ze
všech tří na lokalitě žjištěných typů. Složení Nb-rutilu II na základě vztahu [Ta/(Ta+Nb)][Mn/(Mn+Fe)] je znázorněno na obrázku 22c (ČERNÝ et al. 2000).
Velmi vzácná jsou zrna a drobné krystaly max. 0,5 mm velké Nb-rutilu III jako součást puklinové mineralizace narůstající na křemen v asociaci s Ti obohaceným columbitem(Fe), Nb-titanitem a blíže nespecifikovanými minerály pyrochlorové skupiny (ČERNÝ et al.
2000). Složením jsou Nb-rutil III a s ním asociující columbit-(Fe) poměrně homogenní, rutil je pouze mírně variabilní v poměru Ta/(Ta+Nb) a columbit-(Fe) má široký rozsah poměru Mn/(Mn+Fe), vzhledem k vysokému obsahu Mn (≤8,72 hm. % MnO), viz obr. 22d.
Pro Nb-rutil III je také typické vyšší zastoupení Sn (≤1,69 hm. % SnO2), i když v porovnání

Obr. 20. Černý sloupcovitý krystal Nb-rutilu zarostlý v živci blokové jednotky, velikost krystalu 28 mm; sbírka MZM
Brno; převzato z práce TOMANA (2019); foto: J. Toman.
Fig. 20. Black columnar crystal of Nb-rutile enclosed in feldspar of a blocky unit, crystal size 28 mm; collection MZM Brno; taken from TOMAN (2019); photo: J. Toman.

Obr. 21. Typy krystalů Nb-rutilu podle ČERNÉHO a ČECHA (1962) – (a) nejběžnější typ; (b) vzácný typ; (c) dvojče
podle (101).
Fig. 21. Types of Nb-rutile crystals according to ČERNÝ and ČECH (1962) – (a) the most common type; (b) rare
type; (c) the twin according to (101).
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s druhou generací jsou jeho obsahy nižší. Tento typ Nb-rutilu vznikl pravděpodobně
uvolněním a částečnou mobilizací prvků z porézních agregátů starších typů Nb-rutilů I
a II. Rutil II a III jsou svým vznikem již spjaty s mladším hydrotermálním vývojem
pegmatitu.
Všechny tři typy Nb-rutilu vykazují převahu Fe2+>Fe3+. Zvýšené hodnoty Mg v primárním Nb-rutilu I a s ním asociujícím columbitu-(Fe) (≤2,11 hm. % MgO), jsou jedním z indikátorů Mg kontaminace z okolního serpentinitu.

Obr. 22. Složení jednotlivých typů Nb-rutilu v diagramu [Ta/(Ta+Nb)]-[Mn/(Mn+Fe)] podle ČERNÉHO et al. (2000) –
(a) homogenní Nb-rutil I; (b) heterogenní a porézní Nb-rutil I s odmíšeninami Ti bohatého columbitu-(Fe);
(c) Nb-rutil II; (d) Nb-rutil III.
Vysvětlivky: x – primární Nb-rutil; křížek – heterogenní a porézní Nb-rutil; kolečko – odmíšeniny Ti bohatého
columbitu-(Fe).
Fig. 22. Composition of the individual types of Nb-rutile in the diagram [Ta/(Ta+Nb)]-[Mn/(Mn+Fe)] taken
from ČERNÝ et al. (2000) – (a) homogeneous Nb-rutile I; (b) heterogeneous and porous Nb-rutile I
with exsolutions of Ti-rich columbite-(Fe); (c) Nb-rutile II; (d) Nb-rutile III.
Explanations: x – primary Nb-rutile; cross – heterogeneous and porous Nb-rutile; circle – exsolutions
of Ti-rich columbite-(Fe).
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5.3 AKCESORICKÉ MINERÁLY
Monazit-(Ce) – Ce(PO4)
Monazit tvoří zploštělé lištovité krystaly protažené podle vertikály, někdy příčně rýhované. Krystaly často dvojčatí podle (100). Monazit má světle zelenou barvu. Charakteristický je pro něj vysoký obsah Th (≤15,86 hm. %). Blíže jej popsal ČERNÝ (1965).
Cheralit – CaTh(PO4)2
Jedná se o minerál monazitové skupiny, dříve uváděný jako brabantit. Byl zjištěn jako
vzácná akcesorie v asociaci albit-polucitové jednotky, avšak jeho bližší mineralogický popis
a analytická data dosud chybějí (PAULIŠ 2001; NOVÁK et al. 2003).
Xenotim-(Y) – Y(PO4)
Xenotim se vyskytuje v nepravidelných zrnitých agregátech (max. 2 mm velkých) zarostlých do krystalů Nb-rutilu, případně na něj narůstá. Tyto agregáty jsou heterogenní
a jsou tvořeny srůsty dominantního zirkonu a xenotimu-(Y). V asociaci s ním se vyskytují
monazit-(Ce), fosfáty a silikáty Th. Partie náležející xenotimu-(Y) jsou texturně homogenní, bez růstové zonálnosti, místy s přítomnými drobnými inkluzemi zirkonu a Nb-Ta oxidů.
Složením a asociací xenotimu-(Y) z pegmatitu Věžná I se nově detailně zabývala ŠVECOVÁ
(2018). Obsah REE2O3 se pohybuje v rozmezí mezi 15,1–20,7 hm. %, typická je velmi
nízká koncentrace U (≤ 0,01 apfu) a Th (≤ 0,01 apfu). Byly také zjištěny nízké až stopové
obsahy SiO2 (≤1,5 hm. %), ZrO2 (0,2–0,8 hm. %), CaO (≤0,3 hm. %), F (0,1 hm. %) a Sc
(≤0,06 hm. %). Charakter xenotimu-(Y) indikuje jeho vznik během jednofázové magmatické krystalizace, bez následného vlivu alteračních a metamiktních procesů.
Zirkon – ZrSiO4
Zirkon (var. oyamalit) byl detailně studován a popsán ČERNÝM (1959). Vždy se vyskytuje v asociaci s Nb-rutilem a monazitem-(Ce). Většinou na tyto minerály narůstá v podobě krátce sloupečkovitých krystalů s tmavým jádrem (max. 5 mm velkých), případně tvoří
zrna v jejich okolí. Povrch krystalů je šedobílý, na lomu mají zřetelné šedočerné jádro. Často
bývá metamiktní s okolní sítí radiálních trhlin. Metamiktní proces a jeho rekrystalizační
produkty představují nejčastěji žlutobílé jemné žilky s různou orientací pronikající primární krystaly zirkonu. Rekrystalizace je výrazněji vyvinuta v centrálních částech krystalů,
v krystalových zakončeních byla zjištěna poměrně vzácně. Nověji se studiem primárních
a alteračních typů zirkonu z tohoto pegmatitu zabývala ŠVECOVÁ (2018), která popisuje dva primární typy zirkonu lišící se obsahy Zr (ZrnIa – 0,81–0,82 apfu Zr; ZrnIb – 0,88–0,90 apfu Zr),
Hf (ZrnIa – 0,04 apfu Hf; ZrnIb – 0,06–0,07 apfu Hf) a U (ZrnIa – 0,05 apfu U; ZrnIb –
0,00 apfu U). Primární typy zirkonu zatlačují dva mladší typy ZrnIIa po ZrnIa a ZrnIIb po
ZrnIb. Ty jsou typické nízkou sumou oxidů (86,5–98,0 hm. %) a narušenou stechiometrií.
U ZrnIIa byly zjištěny nižší obsahy Zr (0,71–0,78 apfu Zr) a U (0,01–0,03 apfu U) v porovnání s primárním ZrnIa. U ZrnIIb došlo také ke snížení obsahu Zr (0,33–0,84 apfu Zr)
a Hf (0,02–0,06 apfu Hf), naopak mírně narůstá obsah U (0,00–0,01 apfu U) oproti primárnímu ZrnIb (ŠVECOVÁ 2018). Z těchto poznatků vyplývá, že složení zirkonu je výrazně
ovlivněno procesy během nízkoteplotní postmagmatické fáze při interakci s pozdními
hydrotermálními fluidy.
Th-fosfát
Blíže nespecifikovaný Th-fosfát zmiňuje ve své studii ŠVECOVÁ (2018). Vyskytuje se jako světlá subhedrální zrna o velikosti ~ 250 μm (v BSE obraze). Zrna jsou výrazně alterována a metamiktizována, což se projevuje heterogenním chemickým složením a nízkými analytickými součty (84,9–92,0 hm. %). Obsahy Th se pohybují v rozsahu 60,3–62,7 hm. % ThO2
(0,66–0,81 apfu Th), vzácně přítomen je také U ve stopovém množství (0,1–3,9 hm. % UO2,
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0,00–0,05 apfu U). Typické jsou obsahy P v rozmezí 9,7–15,0 hm. % P2O5 (0,47–0,61 apfu
P), z dalších prvků byla zjištěna přítomnost Si (7,6–8,2 hm. % SiO2, 0,36–0,47 apfu Si), Ca
(0,5–2,3 hm. % CaO, 0,03–0,12 apfu Ca), Mg (≤2,0 hm. % MgO), Nb (≤0,8 hm. % Nb2O5),
Y (≤0,8 hm. % Y2O3) a Fe (≤0,6 hm. % FeO). Z chemického složení a texturních vztahů ŠVECOVÁ (2018) usuzuje, že Th-fosfát vzniknul následkem alterace primárního cheralitu.
Th-silikát
Blíže nespecifikovaný Th-silikát uvádí ve své studii ŠVECOVÁ (2018). Th-silikát tvoří
tmavší okraj zrn Th-fosfátů nebo samostatná subhedrální zrna o velikosti ~ 500 μm
(v BSE obraze). Minerál je silně alterovaný a metamiktní s heterogenním chemickým složením, tato skutečnost vede k nízkým analytickým součtům (od 90,6–93,0 hm. %) a výraznému narušení stechiometrie s analytickým přebytkem v pozici B (Σ = 1,302–1,382 apfu).
Obsahy Th kolísají v rozmezí 39,5–42,9 hm. % ThO2 (0,36–0,37 apfu Th) a zjištěné množství U je velmi nízké (<0,3 hm. % UO2). Th-silikát má obsah Si v rozsahu 24,2–29,6 hm. %
SiO2 (0,96–1,13 apfu Si), je v něm také přítomno malé množství Nb (4,8–8,2 hm. %
Nb2O5, 0,09–0,14 apfu Nb) a P (2,4–6,7 hm. % P2O5, 0,08–0,23 apfu P). Zjištěno bylo také stopové množství Zr (3,3–3,5 hm. % ZrO2), Mg (≤2,0 hm. % MgO), Ti (≤1,2 hm. %
TiO2), Fe (≤1,1 hm. % FeO), Al (≤0,6 hm. % Al2O3) a Ta (≤0,6 hm. % Ta2O5). Koncentrace Ca nepřesahují 1,0 hm. % CaO. Složením je Th-silikát blízký thoritu, který mohl
představovat primární minerální fázi pegmatitu a jehož alterací tato fáze pravděpodobně
vznikla (ŠVECOVÁ 2018).
Columbit-(Fe) – Fe2+Nb2O6
Dříve byl v literatuře uváděn jako ferrocolumbit. Z Věžné I byl detailněji studován
a popsán ČERNÝM a ČECHEM (1962) a ČERNÝM et al. (1964, 2000). Tvoří odmíšeniny ve
všech generacích Nb-rutilu (obr. 22b-d; 23), to vede k přednostní koncentaci některých
prvků především Mg, Mn, Fe2+, Fe3+, Sc, Zr, Hf, U, Nb, Ta a W. Charakteristický je
především zvýšenými obsahy Mg (≤2,16 hm % MgO), Nb, Mn (≤7,10 hm. % MnO) a Sc
(≤1,90 hm. % Sc2O3). Columbit-(Fe) je černé barvy se silným kovovým leskem a jeho distribuce a množství v rámci krystalů Nb-rutilu značně kolísají. Místý tvoří až 30 % objemu
krystalů Nb-rutilu. Velikost inkluzí je většinou 0,00X-0,0X mm, ale vzácně byly zjištěny
v nejvíce „frakcionovaných“ zrnitých krystalech Nb-rutilu zrna nebo jejich prorostlice až
1–4 mm velká. Zrna v rámci krystalů Nb-rutilu nemají žádnou přednostní orientaci.

Obr. 23. Primární homogenní Nb-rutil
(šedý) s žilkami „ochuzeného“
Nb-rutilu (černý) s bílými odmíšeninami kolumbitu-(Fe),
převzato z práce ČERNÉHO
et al. (2000).
Fig. 23. Primary homogeneous Nbrutile (gray) with „depleted“
Nb-rutile (black) veins with
white columbite-(Fe) exsolutions, taken from ČERNÝ
et al. (2000).
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Hübnerit – MnWO4
Wolframixiolit – (Nb,W,Ta,Fe,Mn,Nb)2O4
Tyto dvě minerální fáze skládají společně jednotlivé zonální krystaly v rámci albit-lepidolit-topazové podjednotky (obr. 24). Wolframixiolit není dosud uznán jako samostantný minerální druh, ale jedná se o wolframem bohatou varietu ixiolitu. Obě fáze tvoří makroskopicky černé až tmavě hnědé jehličkovité krystaly, až 5 mm dlouhé o tlouštce 1 mm
(převažují v mikroskopické velikosti). Často jsou doprovázeny dosud blíže neurčenými sekundárními minerály W, Nb, Ta, Ti, Sn, Sc, Ca a Mn. Krystaly tvořené zónami hübneritu
a wolframoixiolitu jsou uspořádány v nepravidelných agregátech zarůstajících většinou do
albitu, ale také do křemene a K-živce v asociaci s fluorapatitem, muskovitem, elbaitem
a fluor-elbaitem (TOMAN a NOVÁK 2018).
Texturní vztahy hübneritu, wolframixiolitu a asociujících sekundárních fází jsou
velmi komplikované (obr. 24), stejně jako jejich chemické složení a vyžadují detailní studium.

Obr. 24. (a) agregát zonálních krystalů hübnerit-wolframixiolitu; (b) zonální krystaly hübnerit-wolframixiolitu s porézní texturou v centrálních partiích tvořenou alteračními produkty bohatými Nb, Ta, Ti, W, Si, Ca, Mg ± Ni;
BSE foto: P. Gadas.
Fig. 24. (a) aggregate of zoned hübnerite-wolframixiolite crystals; (b) zonal crystals of hübnerite-wolframixiolite with porous texture in centre formed by alternation products rich in Nb, Ta, Ti, W, Si, Ca, Mg ±
Ni; BSE photos: P. Gadas.

Beryllonit – NaBePO4
Bismut – Bi
Kasiterit – SnO2
Stibiocolumbit – SbNbO4
Tvoří velmi vzácné akcesorie mikroskopické velikosti v albit-lepidolit-topazové podjednotce albit-polucitové jednotky.
Topaz – Al2SiO4(F,OH)2
Topaz byl zjištěn jako součást albit-lepidolit-topazové podjednotky v albit-polucitové jednotce (TOMAN 2019). Vytváří mikroskopická oválná zrna o velikosti až 500 μm
v blízké asociaci s polylithionit–trilithionitem, společně tvoří tenký lem kolem PHC podjednotky (obr. 25). Zrna topazu jsou často silně popraskaná, ale z chemického hlediska
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je jejich složení homogenní, zajímavý je neobvykle nízký obsah F (11,04 hm. % – TOMAN
2019).

Obr. 25. Kontakt albit-lepidolit-topazové podjednotky (Qz+Tpz+Lpd) se zrny homogenního topazu na přímém kontaktu s PHC podjednotkou (Hrm+Pol+Anl); převzato z práce TOMANA (2019); BSE foto: P. Gadas.
Fig. 25. Contact of albite-lepidolite-topaz subunit (Qz+Tpz+Lpd) with grains of homogeneous topaz on the
direct contact with the PHC subunit (Hrm+Pol+Anl); taken from TOMAN (2019); BSE photo:
P. Gadas.

Triplit – (Mn2+Fe2+)2(PO4)F
Triplit byl zjištěn jako dominantní součást oválné triplit-apatitové nodule o velikosti
1×1,5 cm v rámci albit-polucitové jednotky (obr. 9). Nodule obsahuje částečně alterovaný
růžový triplit v asociaci s fluorapatitem (obr. 10b). Partie triplitu bez alterace byly ověřeny
chemickou analýzou a vyznačují se značnou homogenitou a vysokým zastoupením Mn
(1,861–1,928 apfu) v porovnání s Fe (0,090–0,024 apfu) a Ca (0,064–0,122 apfu), obsah
Mg je pod mezí detekce elektronové mikrosondy (TOMAN 2019).
Lithné slídy
Polylithionit – KLi2Al(Si4O10)F2
Trilithionit – K(Li1,5Al1,5)(AlSi3O10)F2
Sokolovait – CsLi2Al(Si4O10)F2
Lithné slídy byly zjištěny v malém množství v rámci vývoje albit-polucitové jednotky
(NOVÁK a PELZ 1981; TOMAN a NOVÁK 2018; TOMAN 2019). Slídy (polylithionit–trilithionit)
je možné rozdělit na dva typy, tvoří buď drobné tabulky zarůstající do zeolitového agregátu (obr. 10d; obr. 26 – Li-slída I) nebo maximálně 1–2 mm velké lupenité agregáty, představující nejokrajovější partie albit-lepidolit-topazové podjednotky, jejichž vývoj pokračuje
do dutin PHC podjednotky, kde slídy nasedají na zeolity (obr. 10a,f; obr. 26 – Li-slída II).
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Slídy se navzájem prorůstají a makroskopicky jsou od sebe nerozlišitelné, na základě analytických dat bylo zjištěno, že v obou typech převažuje polylithionitové složení (obr. 26).
Polylithionit zarůstající do zeolitů má IVAl=0,37–0,48 apfu, zatímco polylithionit z dutin
a z okolní albit-lepidolit-topazové podjednotky je více heterogenní s IVAl=0,22–0,53 apfu.
Obě slídy jsou typicky chudé Cs (≤ 0,01 apfu) a Rb (≤ 0,03 apfu) a naopak bohaté F
(1,60–1,98 apfu).
Polylithionit zarůstající do albitu při okraji albit-lepidolit-topazové podjednotky patří
mezi primární fáze krystalizace, zatímco polylithionit krystalizující spolu se zeolity v dutinách, pravděpodobně vzniknul již za nízkoteplotních hydrotermálních podmínek (BARGAR
et al. 1973).
Sokolovait (obr. 26) představuje jednu z nejmladších nízkoteplotních minerálních fází hydrotermálního stádia pegmatitu (TOMAN a NOVÁK 2018; TOMAN 2019). Je zjevně sekundárního původu (zdrojem Cs je starší alterovaný polucit) a tvoří úzké lemy zatlačující
polylithionit (zdroj Li; obr. 27). Množství Cs v některých lemech dosahuje hodnot až
20,15 hm. % Cs2O (≤ 0,66 apfu Cs). Pro sokolovait jsou také typické mírně zvýšené obsahy
Mg (≤ 0,96 hm. % MgO; ≤ 0,1 apfu Mg), oproti výše uvedeným typům Li-slíd. Nicméně, je
zařazen v této části s ohledem na úzký vztah k primárním Li-slídám.

Obr. 26. Klasifikační diagram Li-slíd na základě poměru IVAl vs.[Cs/(Cs+K)]; upraveno podle TOMANA a NOVÁKA
(2018).
Fig. 26. Classification diagram of Li-micas based on the ratio IVAl vs. [Cs/(Cs+K)]; modified from TOMAN
and NOVÁK (2018).
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Obr. 27. Lem sokolovaitu (Skl) kolem krystalu polylithionitu I (Lpd I) v asociaci s harmotomem II (Hrm II) při okraji
PHC agregátu; převzato z práce TOMANA (2019); BSE foto: P. Gadas.
Fig. 27. Sokolovaite rim (Skl) on flakes of the polylithionite I (Lpd I) in association with the harmotome II
(Hrm II) at the edge of the PHC aggregate; taken from TOMAN (2019); BSE photo: P. Gadas.

Polucit – Cs,Na(AlSi2O6)·2H2O
Polucit je významnou součástí zeolitové asociace PHC podjednotky (obr. 28), detailněji se studiem této asociace zabývali TEERTSTRA et al. (1995) a nověji TOMAN a NOVÁK (2018)
a TOMAN (2019). Polucit spolu s chabazitem-Ca a harmotomem jsou hlavními složkami směsného agregátu (nodule). Nodulární zeolity jsou makroskopicky od sebe nerozlišitelné a jejich
texturní vztahy jsou velmi rozmanité a komplikované. Vývoj je patrný směrem od centra agregátu k okraji a do přilehlých dutin, při styku s albit-lepidolit-topazovou podjednotkou. Na
základě texturních znaků lze rozlišit celkem čtyři typy polucitu. Centrální část nodule je tvořena relikty primárního polucitu I zatlačovaného mladšími zeolity (obr. 10c,d). V okrajové
partii agregátu je hojněji zastoupený polucit II, který tvoří zrna o velikosti přibližně 500 μm,
ty představují nejspíše reliktní části původně větších krystalů (obr. 34). Texturní vztahy mezi polucitem a ostatními zeolity jsou vysoce variabilní od zcela zjevně zatlačujících textur až
po agregáty nebo euhedrální krystaly s ostře omezenými okraji. Vzácná, přibližně 150 μm velká, zrna polucitu III, zarůstají do chabazitu-Ca a harmotomu krystalizujících do dutin. Polucit výrazně ubývá směrem od jádra k okrajům nodule, to je pravděpodobně výsledkem rekrystalizačního procesu, vedoucímu k zatlačení primárního polucitu mladším harmotomem
a chabazitem-Ca. Poslední texturní typ představuje druhotný polucit IV ve formě tenkých žilek pronikajících staršími zeolity a okolním albitem. Polucit vykazuje výraznou analcimizaci
vyvinutou především v okrajových partiích PHC agregátu (obr. 29).
Polucit I (Pol75-50Anl50-25, Si/Al=2,44–2,38) je chemicky poměrně heterogenní, obsahy Cs (0,42–0,64 apfu) a Na (0,20–0,41 apfu) jsou variabilní v širokém rozmezí hodnot,
zatímco polucit II (Pol81-65Anl45-19, Si/Al=2,43–2,39) je slabě nabohacen Cs (0,54–0,67 apfu). Silná analcimizace polucitu II ve vnějších zónách vede k dominanci analcimová složky (Pol32-3Anl97-68, Si/Al=2,42) nad polucitovou komponentou s Na jako dominantním kationem. Polucit III (Pol76-65Anl35-24, Si/Al=2,51–2,36) je homogenní a jeho složení je blízké
polucitu I (0,54–0,62 apfu Cs), viz obr. 30a. Přesné složení žilek sekundárního polucitu IV
nebylo pro jejich malou mocnost možné zjistit. Texturní typy I–III jsou charakteristické nízkým obsahem P (max. 0,38 hm. % P2O5) a jednotným indexem CRK (obr. 30b), který naznačuje, že se jedná pouze o jeden genetický typ, nikoliv o několik generací.
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Obr. 28. PHC podjednotka oddělená od albit-lepidolit-topazové podjednotky (Elb+Ms+Ab+Qz) tenkým lemem polylithionitu (Lpd). Zeolity vytváří kompaktní agregáty (PHC) nebo výplň drobných dutin
při okraji (Hrm+Cbz); převzato z práce TOMANA
(2019); foto: J. Toman.
Fig. 28. The PHC subunit sharply separated from the albite-lepidolite-topaz subunit (Elb+Ms+Ab+Qz)
by a thin rim of polylithionite (Lpd). Zeolites
creates compact aggregates (PHC) or fillings of
small cavities along the edge (Hrm+Cbz); taken
from TOMAN (2019); photo: J. Toman.

Obr. 29. (a) silně vyvinutá difúzní analcimizace (Anl) postihující polucit II (Pol II) v okrajových částech PHC; (b)
silná difúzní analcimizace (Anl) polucitu II (Pol II) na kontaktu s albit-lepidolit-topazovou podjednotkou
v asociaci s lemy sokolovaitu kolem tabulkovitých krystalů polylithionitu (Lpd); převzato z práce TOMANA
a NOVÁKA (2018); BSE foto: P. Gadas.
Fig. 29. (a) strongly developed diffuse analcimization (Anl) of pollucite II (Pol II) in the peripheral parts of
PHC; (b) strong diffuse analcimization (Anl) of pollucite II (Pol II) on contact with albite-lepidolitetopaz subunit associated with thin rims of sokolovaite around large tabular crystals of polylithionite
(Lpd); taken from TOMAN and NOVÁK (2018); BSE photos: P. Gadas.
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Obr. 30. Chemické složení jednotlivých typů polucitu v diagramu: (a) Na-K-Cs; (b) Si/Al-CRK (CRK = (Cs+Rb+K/
Σkationtů)×100); upraveno podle TOMANA a NOVÁKA (2018).
Fig. 30. Chemical composition of the individual types of pollucite in the diagrams (a) Na-K-Cs; (b) Si/Al-CRK
(CRK = (Cs+Rb+K/Σcations)×100); modified from TOMAN and NOVÁK (2018).

5.4 HYDROTERMÁLNÍ A SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY
Mezi hydrotermální a sekundární minerály jsou řazeny minerální fáze krystalizující
v pseudomorfózách po primárních minerálech, na mladších puklinách („alpská mineralizace“), minerály spojené s kerolitizací, ale také minerály reprezentující finální nížeteplotní vývoj albit-polucitové jednotky (zeolity).
Bavenit – Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2
Velmi vzácný minerál tvořící až 3 mm velké lupenité krystalky na puklinách živce
a křemene v blokové jednotce. Krystaly se často shlukují do hypoparalelních „stočených“
agregátů. Často je na puklinách přítomen bez dalších sekundárních minerálů Be, pouze výjimečně byl zaznamenán v asociaci s milaritem. Vzniknul alterací primárního cordieritu,
který byl zdrojem Be.
Bertrandit – Be4(Si2O7)(OH)2
Detailnější popis pseudomorfóz bertranditu spolu s epididymit a eudidymitem po berylu uvádí NOVÁK et al. (1991). Jedná se o velmi vzácný minerál zdejšího pegmatitu (uvedená práce se zmiňuje pouze o dvou vzorcích). Pseudomorfovaný beryl je značně nehomogenní, tvořený partiemi s různým složením. Na prvním vzorku je část krystalu berylu
tvořena světle šedou směsí masivního agregátu bertranditu a epididymitu, přičemž bertrandit je převládajícím minerálem. Při detailním optickém studiu bylo zjištěno, že bertrandit
je v tomto případě tvořen mikroskopickými nedokonalými krystaly a dvojčatnými srůsty.
Jako asociující minerály jsou přítomny K-živec, křemen, světlá slída (muskovit?) a blíže neurčený Ca-silikát a Al bohatý minerál. Další část krystalů je pseudomorfována jemnozrnnými blíže neurčenými jílovými minerály a šedým porézním epididymitem, tvořícím mikroskopické dobře vyvinuté prizmatické krystaly. Druhý vzorek představuje 8×4 mm velký
krystal berylu zcela přeměněný na šedý velmi jemnozrnný agregát bertranditu a epididymitu. Výše uvedení autoři stanovili teplotu krystalizace bertranditu na ≤ 250°C. V uvedené
práci z důvodů malého množství studovaného materiálu chybějí detailnější chemická analytická data.
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Epididymit – Na2Be2Si6O15·H2O
Eudidymit – Na2Be2Si6O15·H2O
Jejich výskyt je vázán na miarolitické dutiny, kde narůstají na krystaly křemene
a živců, případně je zcela vyplňují. Vytváří křídově bílé jemnozrnné agregáty složené
z mikroskopických prizmatických krystalů (obr. 31) nebo vláknité hedvábně lesklé radiální
agregáty. Obě minerální fáze se navzájem prorůstají a byly identifikovány pouze rentgenograficky a na základě optických vlastností (ČERNÝ 1963, 1965). Zdrojem Be pro tyto
sekundární fáze byl primární beryl, který také často zatlačují, případně jej společně
s bertranditem, K-živcem a muskovitem zcela pseudomorfují (NOVÁK et al. 1991). Chemická analýza pro nedostatek materiálu zatím stále chybí.
Obr. 31. Prizmatické krystaly epididymitu z porézní
partie pseudomorfózy po berylu; šířka záběru 0,15 mm, převzato z práce NOVÁKA et al.
(1991).
Fig. 31. Prismatic crystals of epididymite from the
porous portion of pseudomorphs after beryl; FOV 0.15 mm, taken from NOVÁK et al.
(1991).

Milarit – KCa2AlBe2Si12O30·0,5H2O
Byl popsán poměrně brzy po objevení pegmatitu (ČERNÝ 1960). Vytváří tence sloupcovité, jehličkovité nebo stébelnaté krystaly tvořící místy až souvislé jemně krystalické
agregáty často porůstající povlaky seladonitu na puklinách živců (obr. 32). Maximální velikost krystalů je až 15 mm. Jsou krystalograficky omezeny prizmatickými plochami s rýhová-

Obr. 32. Jehlicovité krystaly milaritu v asociaci se seladonitem na puklině živce, velikost vzorku 130×35×25 mm;
sbírka MZM Brno; převzato z práce TOMANA (2019); foto: J. Toman.
Fig. 32. Needle crystals of milarite in association with seladonite on a feldspar fissure, sample size
130×35×25 mm; collection MZM Brno; taken from TOMAN (2019); photo: J. Toman.

33

ním a zakončeny nízkou pyramidou. Zdrojem Be je pinitizovaný Be-cordierit, v blízkosti jehož krystalů se vyskytuje. Charakteristická je pro něj zvýšená přítomnost Mg a stopové obsahy Rb a Y. Ve srovnání s materiálem z typové oblasti Val Giuv ve Švýcarsku, má obsahy
alkálií a H2O blízké ideálnímu složení, zatímco švýcarský materiál má vyšší obsah alkálií
a nižší zastoupení H2O (ČERNÝ 1965).
Arfvedsonit – NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2
Je součástí alteračních produktů po primárním cordieritu, bez bližšího popisu jej zmiňuje NOVÁK et al. (2015).
Egirín – NaFe3+Si2O6
Je součástí alteračních produktů po primárním cordieritu, bez bližšího popisu jej zmiňuje NOVÁK et al. (2015).
Paragonit – NaAl2(□AlSi3O10)(OH)2
Spolu s muskovitem a flogopitem je součástí alteračních produktů po primárním cordieritu, bez bližšího popisu jej zmiňuje NOVÁK et al. (2015).
Superskupina pyrochloru
Blíže neurčené minerály pyrochlorové skupiny byly zjištěny jako akcesorie mikroskopické velikosti zatlačující centrální části krystalů hübnerit-wolframixiolitu v albit-lepidolittopazové podjednotce albit-polucitové jednotky. Jedná se o fáze s velmi proměnlivým
množstvím W, Nb, Ta, Ca a Mn, které se liší na základě jejich distribuce v rámci sektorového vývoje krystalů hübnerit–wolframixiolitu.
Vernadit – (Mn4+,Fe3+,Ca,Na)(O,OH)2·nH2O
Zjištěn jako velmi vzácná akcesorie mikroskopické velikosti v pseudomorfózách po
wolframoixiolitu v rámci albit-lepidolit-topazové podjednotky albit-polucitové jednotky.
Kristiansenit - Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
Zjištěn jako velmi vzácná akcesorie mikroskopické velikosti v asociaci se stokesitem
v albit-lepidolit-topazové podjednotce albit-polucitové jednotky.
Stokesit – CaSn(Si3O9)·2H2O
Zjištěn jako velmi vzácná akcesorie mikroskopické velikosti v albit-lepidolit-topazové
podjednotce albit-polucitové jednotky.
Seladonit – KFe3+(Mg,Fe2+)(□Si4O10)(OH)2
Seladonit je typickým minerálem tohoto pegmatitu. Tvoří hojnou výplň puklin, jako
alterační produkt po zatlačování cordieritu. Na trhlinách tvoří jemně zrnité a drobně lupenité agregáty zelené barvy (obr. 33) a velmi vzácně také tabulkovité krystaly o velikosti max. 0,5 mm. Doprovázen bývá vláknitým nebo sloupečkovitým milaritem a vzácným
calciohilairitem (NOVÁK et al. 2015). Vyskytuje se také jako součást kerolitových agregátů
zatlačujících křemen. Složením jsou oba tyto typy seladonitu velice podobné a lze je vyjádřit pomocí empirického vzorce K0,9Fe3+1,2(Mg0,8)(Si3,9O10)(OH)2 (DOSBABA a NOVÁK
2012).

34

Obr. 33. Zelený povlak seladonitu
na puklině živce, šířka záběru 60 mm; sbírka MZM
Brno; převzato z práce TOMANA (2019); foto: J. Toman.
Fig. 33. Green seladonite coating
on feldspar fissure, FOV
60 mm; collection MZM
Brno; taken from TOMAN
(2019); photo: J. Toman.

Calciohilairit – CaZrSi3O9·3H2O
V blízkosti alterovaného cordieritu do seladonitu zarůstají vzácná drobná zrna Ca,Zrsilikátu, která jsou blízká vzácnému calciohilairitu (DOSBABA a NOVÁK 2012).
Fluorit – CaF2
Jedná se o velmi vzácný minerál pegmatitu, jehož dva nálezy zmiňuje ČERNÝ (1965).
Vytváří tence zploštělé agregáty složené z kostrovitých bezbarvých krystalků narůstající
v dutině na K-živec a křemen v asociaci se seladonitem nebo tvoří výplň pukliny v K-živci
v podobě kostrovitých krystalů ve tvaru spojky krychle a oktaedru.
Skupina chloritu
Blíže neurčené Fe-Mg-minerály chloritové skupiny jsou součástí alteračních produktů
po primárním cordieritu. Bez detailnějšího popisu vzhledem k jemnozrnosti a nehomogenitě materiálu jej zmiňuje ČERNÝ (1965), ČERNÝ a POVONDRA (1967) a NOVÁK et al. (2015).
Mastek – Mg3Si4O10(OH)2·2H2O
Mastek se hojně vyskytuje v pegmatitu ve formě tzv. kerolitu (více hydratovaná forma
mastku). Je to produkt interakce mezi křemenem a Mg bohatými fluidy generovanými z okolního serpentinitu na základě procesu 4SiO2 + 3MgCl2 + 6H2O = Mg3Si4O10(OH)2·2H2O +
6HCl. Proces kerolitizace je v počátečních fázích vázán na drobné praskliny v křemeni.
Světle hnědý až bílý kerolit tvoří až 2 cm velké agregáty. Agregáty jsou buď jemnozrnné
a masivní (max. 10 μm) nebo jsou tvořeny přibližně 1 mm dlouhými radiálně uspořádanými jehlicemi (obr. 11b). Dominantním kationtem v oktaedrické pozici je Mg (2,77–2,83 apfu – DOSBABA a NOVÁK 2012). Kerolitizace křemene je výraznější v jižní části žíly
Věžná I, kde byla doprovázena albitizací oligoklasu za vzniku malého množství Ba bohatých K-živců, pektolitu, analcimu, natrolitu, seladonitu, monazitu-(Ce) a Nb-titanitu. Kerolitizace probíhá od okraje pegmatitové žíly směrem ke středu a maximální šířka kerolitiozváných partií dosahuje mocnosti 50–70 cm od kontaktu pegmatitu se serpeninitem
směrem do centra tělesa (obr. 12). Kerolitizované partie grafické jednotky pegmatitu
obsahují časté volné dutiny po vyvětralém kerolitu někdy s relikty původního křemene
(obr. 11a).
V počátcích studia alteračních procesů vedoucích k desilikaci grafické jednotky byl kerolit mylně považován za sepiolit (DOSBABA a NOVÁK 2007) a až novější analytická data vedly ke správné definici (DOSBABA a NOVÁK 2012). P-T podmínky vzniku zdejšího kerolitu
stanovili DOSBABA a NOVÁK (2012) na hodnoty T ~ 100–300°C a P < ~ 0,5–1 kbar.
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Baryt – BaSO4
Baryt tvoří mikroskopické inkluze (≤10 μm) v oligoklasu v blízkosti partií křemene postížených kerolitizací (DOSBABA a NOVÁK 2012).
Titanit – CaTiSiO5
Jedná se o vzácný minerál tvořící pouze 5 μm velká zrna v kerolitu zahrnující dva typy lišící se složením a morfologií krystalů. Titanit I tvoří anhedrální zrna a agregáty s vyšším obsahem Nb (≤0,17 apfu Nb; 10,79 hm. % Nb2O5) a Al (≤0,18 apfu Al; 4,38 hm. %
Al2O3), zatímco euhedrální zrna titanitu II jsou pouze slabě nabohaceny Nb (≤1.87 hm. %
Nb2O5) a Sn (≤1,29 hm. % SnO2) (DOSBABA a NOVÁK 2012).
Natrolit – Na2Al2Si3O10·2H2O
Velmi vzácný produkt alterčního zatlačování oligoklasu podél puklin při kerolititizaci
křemene grafické jednotky (DOSBABA a NOVÁK 2012). Ve své práci jej zmiňuje již ČERNÝ
(1965). Je mírně deficitní sodíkem ve srovnání se standartním složením (1,837 apfu Na –
DOSBABA a NOVÁK 2012).
Pektolit – NaCa2Si3O8(OH)
Jedná se o produkt alterační reakce oligoklasu spolu s SiO2 fluidy uvolněnými při kerolititizaci křemene grafické jednotky. Je mírně deficitní Na oproti standartnímu složení
(0,928 apfu Na – DOSBABA a NOVÁK 2012).
Analcim – Na(AlSi2O6)·H2O
Analcim se vyskytuje ve dvou odlišných typech. Zatlačuje od okrajů agregát polucitu
(T< ~ 150 °C – TEERTSTRA a ČERNÝ 1995; TOMAN a NOVÁK 2018) a tento proces je velmi
pravděpodobně starší než následné zatlačování polucitu harmotomem a chabazitem-Ca
(obr. 29). Jedná se o produkt difúzních sekundárních procesů, jejichž zdroj lze hledat ve
vnějším okolí PHC podjednotky.
Analcim byl v pegmatitu také zjištěn jako produkt alterční reakce oligoklasu spolu
s SiO2 fluidy uvolněnými při kerolititizaci křemene grafické jednotky (DOSBABA a NOVÁK
2012).
Harmotom – Ba2(Ca0.5,K,Na)(Al5Si11O32)·12H2O
Harmotom je součástí směsného agregátu spolu s chabazitem-Ca a polucit–analcimem, také tvoří výplň drobných dutin při okraji nodule (obr. 10e,f). Detailně byl studován
v pracích TOMANA a NOVÁKA (2018) a TOMANA (2019). Je vyvinut ve čtyřech formách. Harmotom I se vyskytuje v centrální zóně PHC agregátu, kde společně s chabazitem-Ca zatlačuje primární polucit (obr. 10c). Zrna harmotomu II se nacházejí v okrajových částech agregátu a dosahují velikosti přibližně 500 μm, představují nejspíše reliktní části větších
krystalů dosahujících původní velikosti 2–5 mm (obr. 34). Texturní vztah s ostatními zeolity v okrajových partiích je vysoce variabilní od zcela zjevně zatlačujících textur (harmotom vs. polucit) až po agregáty nebo euhedrální zrna s ostře omezenými okraji (harmotom
vs. chabazit-Ca). V dutinách je vyvinut harmotom III, který tvoří velmi drobné krystaly
morvenitového typu do velikosti 1 mm (obr. 10e). Nejmladší formu harmotomu IV reprezentují vzácné druhotné tenké žilky o mocnosti max. 5 μm pronikající staršími typy zeolitů v nejokrajovějších partiích PHC a zasahují až do okolní albit-lepidolit-topazové podjednotky.
Harmotomy I–III jsou chemicky heterogenní, obecně lze konstatovat, že mírně ubývá
K a Ca a na jejich úkor narůstá obsah Ba od středu agregátu směrem k okraji a dutinám
(obr. 35). Žilky mladšího harmotomu IV jsou příliš tenké, nebylo je proto možné analyzovat.

36

Obr. 34. Reliktní textury s náznaky zatlačování polucitu II (Pol II) harmotomem II (Hrm II) a chabazitem-Ca II
(Cbz II) z okrajové části PHC agregátu (nodule); upraveno podle TOMANA a NOVÁKA (2018); BSE foto:
P. Gadas.
Fig. 34. Relict textures indicating replacement of pollucite II (Pol II) by harmotome II (Hrm II) and chabasiteCa II (Cbz II) from the peripheral part of the PHC aggregate (nodule); modified from TOMAN and NOVÁK (2018); BSE photo: P. Gadas.

Chabazit-Ca – Ca2(Al4Si8O24)·13H2O
Chabazit-Ca je součástí směsného PHC agregátu spolu harmotomem a polucit-analcimem a také asociace drobných dutin při okraji agregátu (TOMAN a NOVÁK 2018, TOMAN
2019). Stejně jako harmotom je přítomen ve čtyřech generacích a formách s komplikovaným texturním charakterem vyvinutým od jádra směrem k okraji agregátu, respektive do
přilehlých dutin.
Nejstarší chabazit-Ca I spolu s harmotomem I zatlačuje primární polucit v centrální
zóně (jádře) nodule (obr. 10c,d). Zrna chabazitu-Ca II dosahují velikosti přibližně 500 μm
a představují nejspíše reliktní části větších krystalů dosahujících velikosti 2–5 mm původně
vyvinutých v okrajové zóně agregátu (obr. 34). Texturní vztahy chabazitu-Ca II vůči ostatním zeolitům značí procesy zatlačování, ale také současnou krystalizaci (euhedrální krystaly). V dutinách je možné pozorovat mladší generaci chabazitu-Ca III ve formě velmi
drobných krystalů o velikosti maximálně 1 mm s typickým pseudokubickým habitem
(obr. 10e,f). Nejmladší generaci představují tenké žilky a nepravidelné partie Mg obohaceného chabazitu-Ca IV pronikajícího starší generace chabazitu-Ca.
Všechny zjištěné typy chabazitu představují Ca dominantní člen chabazitové řady.
Chabazit-Ca I a II jsou složením velmi podobné (Ca=0,97–1,45 apfu, K=0,39–0,86 apfu
a Na ≤ 0,47 apfu). Dutinový chabazit-Ca III je naopak bohatší K (0,66–1,33 apfu)
(obr. 35a,c). Chabazit-Ca IV má zřetelně zvýšený obsah Mg (≤ 0,46 apfu), viz obr. 35a,b.
Přítomnost Mg ve struktuře chabazitu-Ca je zjevně sekundárního původu.
Přítomnost chabazitu-Ca naznačuje nižší teploty vzniku (T < ~100–150 °C) mladší
hydrotermální zeolitové asociace (např. TSCHERNICH 1992; CHIPERA a APPS 2001; UTADA
2001; WEISENBERGER 2009; WEISENBERGER a SELBEKK 2009; PIECZKA et al. 2015).
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Obr. 35. Chemické složení harmotomu a chabazitu-Ca
v diagramu: (a) (Ca+Ba+Sr)-(K+Na)-Mg; (b)
Ca-Ba-Mg; (c) (Ca+Sr)-(K+Na)-Ba; převzato
z práce TOMANA a NOVÁKA (2018).
Vysvětlivky: J – jádro agregátu; O – okraj agregátu; IV – pole chabazitu-Ca IV.
Fig. 35. Chemical composition of harmotome and
chabazite-Ca in the diagrams: (a) (Ca+ Ba+
Sr)-(K+Na)-Mg; (b) Ca-Ba-Mg; (c) (Ca+Sr)(K+Na)-Ba; taken from TOMAN and NOVÁK
(2018).
Explanations: J – core; O – rim; IV – field
of chabazite-Ca IV.

6. ZÁVĚR
Pegmatit Věžná I je unikátní lokalitou granitického pegmatitu nejen v moldanubiku
ale v celém světě. Kombinace vysokého stupně frakcionace jen málo mocného pegmatitu
dokumentovaný albit-polucitovou jednotkou a silné Mg-kontaminace z okolního serpentinitu zachycené ve složení primárních i sekundárních minerálů nemá ve světě obdoby. Na
vzniku pegmatitu a jeho unikátních minerálních asociací se podílelo několik minerogenetických procesů:
• Silná Mg (Ca) kontaminace pegmatitové taveniny z okolního serpentinitu během jejího
vmístění a těsně po něm. V raném stádiu vývoje pegmatitu vznikla také kontaktní zóna
mezi pegmatitem a serpentinitem tvořená hlavně antofylitem, Cr-obohaceným tremolit–
aktinolitem a flogopitem.
• Primární krystalizace z pegmatitové taveniny během níž vznikly vedle křemene a živců
téměř všechny důležité minoritní až akcesorické minerály (nejstarší fáze bohaté Mg) –
flogopit, cordierit, turmalíny (dravit-skoryl-elbait), beryl a Nb-rutil.
• Primární krystalizací vznikla také řada akcesorických minerálů objevujících se především v albitových partiích (např. monazit, xenotim a zirkon).
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• Extrémně vysoký stupeň frakcionace je dokumentovaný objemově minoritní ale geochemicky unikátní Cs,Li,F-bohatou mineralizací v albit-polucitové jednotce (polucit, Li-slídy, Li-turmalíny, topaz, několik akcesorických minerálů Nb, Ta, W, Sn, Bi, Be, Sb).
• Vznik polucitu těsně následovala krystalizace Ba, Ca, K, Na-zeolitů (harmotom, chabazitCa, analcim), která představuje přechod od primární krystalizace do hydrotermální fáze.
• Během několika fází hydrotermálních alterací vznikla řada minerálů. Působením fluid
uvolněných z pegmatitové taveniny byly alterovámy některé primární minerály; např.
z Be-bohatého cordieritu a berylu vznikla široká škála sekundárních minerálů Be (milarit, bavenit, eudydimit, epidydimit, bertrandit a sekundární beryl) a je doprovázejících
minerálů např. muskovit, biotit, chlorit, arfvedsonit, egirin, dravit a seladonit.
• Působením fluid uvolněných z okolního serpentinitu byl křemen masivně zatlačen kerolitem především v granitické a grafické jednotce.
• Zvětrávací procesy jsou zastoupeny především zvětráním kerolitu a vzniku porézních
partii nápadných hlavně v grafické jednotce a známých i z řady jiných pegmatitů moldanubika pronikajících serpentinity.
Pegmatit Věžná I je řazen mezi pegmatity beryl-columbitového subtypu, jemuž odpovídá téměř celý objem tělesa. Přítomnost objemově bezvýznamné (1–2 dm3) albit-polucitové jednotky, ale ukazuje na výrazně vyšší stupeň frakcionace, obecně nejvyšší možný
dosažitelný v granitických pegmatitech. Některými texturními i mineralogickými rysy (rozšíření grafické zóny, nahnědlé blokové K-živce, vzácný muskovit, složení Li-turmalínů a Lislíd) je toto těleso podobné několika pegmatitům elbaitového subtypu, které jsou vázány také na tělesa serpentinitů (např. Biskupice) ale i jiných např. Píkárec a Dolní Rožínka.
Celkem bylo v pegmatitu Věžná I zjištěno 59 minerálních druhů a čtyři blíže neurčené
minerální fáze, což činí z této lokality jeden z mineralogicky nejbohatších pegmatitů na území ČR. Mezi odborníky v celém světě jsou známy hlavně Be-bohatý cordierit, bohatá asociace sekundárních minerálů Be, niobový rutil a produkty jeho rozpadu, vývoj chemického složení živců, desilikace pegmatitu reprezentovaná především zatlačováním křemene kerolitem
a unikátní asociace polucitu s harmotomem a chabazitem-Ca. K proslulosti pegmatitu Věžná
I výrazně přispěl především Petr Černý, mineralog světového významu, který pegmatity v okolí Věžné objevil a důkladně popsal. Stále ale zůstává mnoho minerálů a minerálních asociací
dosud detailně nestudovaných, které by mohly přispět k objasnění procesu vzniku granitických pegmatitů především se zaměřením na kontaminaci pegmatitů z okolní horniny v různých stádiích jeho vývoje, nebo k pochopení krystalochemie některých skupin minerálů.
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