
typů hornin (obr. 2) potvrdilo statistické údaje OAR z rado-
nové databáze ČGS (Barnet et al. 2008), vypočtené pro
celé území ČR (ca 9000 měřených ploch). Maximální hod-
noty OAR jak v podloží, tak i v objektech byly zjištěny
v aluviálních sedimentech na hlubším podloží durbachitů a
oba parametry klesají postupně na granitech, ortorulách,
pararulách a granodioritech. Poslední pozice granodioritů
je způsobena lokalizací měřených ploch na profilu Sázava
(většina ploch z výběrového souboru granodioritů je situo-
vána na hlubším podloží sázavského granodioritu s nejniž-
ším dávkovým příkonem záření gama z granitoidů středo-
českého plutonu). Výsledky zpracování tak potvrzují
rozhodující vliv hlubších podložních hornin na koncentra-
ce radonu v kvartérních sedimentech i v objektech na nich
situovaných. Z hlediska koncentrací radonu nepřevažuje
vliv laterálního transportu sedimentárního materiálu nad
vlivem podložních hornin.

Závěry

Z porovnání výsledků měření radonu v podloží s hodnota-
mi radonu naměřenými v objektech vyplývají následující
závěry:
1. na měřených profilech bylo zjištěno, že zvýšené hodno-

ty radonu v geologickém podloží převážně odpovídají
koncentracím radonu v objektech;

2. průměrné hodnoty radonu v objektech naměřené na

kvartérních sedimentech vykazují podobné hodnoty
jako průměrné hodnoty radonu v objektech celé obce.
Z toho plyne, že hlubší geologické podloží má výrazný
vliv na hodnoty radonu naměřené v objektech na území
s přechodným radonovým indexem. Nízká mocnost
kvartérních sedimentů na měřených profilech statisticky
neovlivňuje výsledné hodnoty radonu v kvartérních se-
dimentech ani v podloží, ani v objektech;

3. zjištěná fakta mohou být po ověření na geologickém
podloží se středním a nízkým radonovým indexem apli-
kována na podrobnější rozčlenění kategorie přechodné-
ho radonového indexu geologického podloží;

4. z výsledků výzkumu vyplývající významná korelace
mezi maximálními hodnotami radonu v kvartérních sedi-
mentech a v objektech v katastru obce může mít i zásadní
vliv na novelizaci metodiky měření radonu v podloží.

Tato práce byla financována v rámci radonového programu ČR
z projektu 637400 Geologické parametry při sledování radonu
v podloží na přechodném indexu, poskytovatel MŽP.
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Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách

Pegmatite of beryl-columbite type from Šejby, Novohradské hory highland, Czech Republic
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Abstract: New pegmatite of beryl-columbite type has been found
near Šejby, Novohradské hory highland, Moldanubian zone of
the Bohemian Massif, southern Czech Republic. The N-S
trending pegmatite dyke (50×3 m in size) cut gneisses near the
exocontact of the two-mica granites of the South Bohemian
Pluton and is accompanied with several granite dykes of similar
strike and mineral and chemical composition. The pegmatite
comprises of quartz, blocky K-feldspar, muscovite and beryl with
disseminated fluorapatite, ferrocolumbite-ferotantalite and ferro-
tapiolite. Zircon with uraninite inclusions is scarce. A body of
muscovite-quartz metasomatite with disseminated ferrocolum-
bite has been found nearby.

V severní části Novohradských hor, v území zhruba mezi
Novými Hrady na SZ, Dolní Stropnicí na JZ a česko-ra-
kouskou hranicí na V byly v 80. letech popsány intenzivní
šlichové anomálie kassiteritu a wolframitu (Tenčík 1982).
Ač koncentrace rudních minerálů v některých vzorcích
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přesahovala 100 g.m–3, nedařilo se v předpokládané snoso-
vé oblasti objevit primární zdroj. Důležitým rysem naleze-
ných rudních minerálů bylo časté zachování krystalových
tvarů svědčící o minimálním transportu minerálů z mateř-
ské horniny. Při ověřovacím mineralogickém průzkumu
potočních sedimentů bylo zjištěno, že udávaný „wolfra-
mit“ je ve skutečnosti kolumbit a na mezích mezi Dlouhou
Stropnicí a Šejby byly nalezeny bloky aplitů až aplopeg-
matitů s akcesorickým kolumbitem (Novák et al. 1994,
Breiter – Scharbert 1998). Pouze akcesorická přítomnost
kolumbitů v aplitu však výskyt intenzivních šlichových
anomálií vysvětlit nemohla. Možný zdroj kolumbitu v po-
točních sedimentech, těleso pegmatitu beryl-kolumbito-
vého typu a křemen-muskovitové metasomatity s kolumbi-
tem se podařilo nalézt až v roce 1998 (povrchový sběr a
následně mělké výkopové práce do 2–3 m).

Geologická pozice

Území mezi Novými Hrady, Dolní Stropnicí a Šejby je tvo-
řeno třemi hlavními horninami – pararulami, biotitickým
weinsberským granitem a dvojslídným eisgarnským grani-
tem (Breiter – Scharbert 2006). Na SZ od Šejb (jv. od
Dlouhé Stropnice) jsou pararuly a weinsberský granit pro-
ráženy rojem s.-j. orientovaných žil albit-muskovitického
granitu s akcesorickým topazem, granátem a kolumbitem
(Breiter – Scharbert 1998). Tento granit je znám z četných
bloků velkých až 1 m3, v minulosti vytažených z polí na
hromady podél cest, a z drobných úlomků v eluviu. Textura
granitu je velmi nepravidelná, aplitická až pegmatoidní.
Vysoké obsahy fosforu (0,4–0,6 % P2O5), sodíku (4–6 %
Na2O) a stopových prvků (až 600 ppm Rb, 60 ppm Nb,
25 ppm Sn) svědčí o vysokém stupni frakcionace této hor-
niny.

Ve stejné oblasti byl objeven eluviálně zvětralý výchoz
pegmatitu. Vzhledem ke stupni zvětrání byly nalezeny
pouze drobné úlomky horniny (do ca 20 cm). Rozměr peg-
matitu lze jen velmi přibližně odhadnout na délku 50 m a
mocnost 3 m, směr S-J. Pegmatit vykazuje zonálnost –
směrem od okraje do jádra byly zjištěny zóny: (1) okrajová
zóna tvořená drobně zrnitým živcem a biotitem, (2) zóna
grafických srůstů živce a křemene, (3) blokový živec, (4)
křemenné jádro.

Většina nalezených vzorků pochází z blokové zóny peg-
matitu. Jsou složeny ze zhruba stejného množství křemene
a draselného živce s hojným sloupcovitým berylem a lupe-
nitým muskovitem. Někdy je přítomen krátce sloupcovitý
apatit (až 1 cm). Vzorky složené pouze z křemene skelného
vzhledu a hrubě sloupcovitého berylu (až 5 × 4 × 2 cm) mo-
hou pocházet z okraje křemenného jádra. Do křemene a do
berylu je zarostlý tmavě hnědý zirkon (zrna až 3 mm) a roz-
ptýlený kolumbit v izometrických zrnech až tabulkovitých
krystalcích (0,5–3 mm). V asociaci s kolumbitem byl v jed-
nom vzorku identifikován i ferotapiolit.

Zhruba 500 m sv. od výchozu pegmatitu byly nalezeny
úlomky pravděpodobně metasomatické horniny tvořené
pouze křemenem a muskovitem s rozptýleným drobně (do
1 mm) zrnitým kolumbitem. Vysoký obsah muskovitu
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Obr. 1. Lokalizace studovaného pegmatitu (modrý čtverec) v geologické
mapě (Cháb – Stráník – Eliáš 2007). Pl – pliocén, ks – miocén, Ks – křída,
γ, γb – dvojslídné granity, γδ – weinsberský granit, gMc – ruly.

Tabulka 1. Chemické složení (hmot. %) a empirický vzorec (apfu)
zirkonu Obsahy Y, Yb, Sc a F jsou pod mezí stanovitelnosti

vzorek 4624 4626

P2O5 0,11 0,06

As2O5 0,35 0,15

SiO2 32,12 32,90

ZrO2 57,13 61,87

HfO2 10,22 5,42

ThO2 0,00 0,01

UO2 0,28 0,17

Al2O3 0,01 0,02

CaO 0,01 0,00

FeO 0,08 0,93

MnO 0,00 0,01

celkem 100,31 101,54

P 0,003 0,002

As 0,014 0,005

Si 1,014 1,009

Zr 0,880 0,925

Hf 0,092 0,047

Th 0,000 0,000

U 0,002 0,001

Al 0,001 0,001

Ca 0,000 0,000

Fe 0,002 0,024

Mn 0,000 0,000

Zr/Hf 9,6 19,5

obsahy Y, Yb, Sc a F jsou pod mezí stanovitelnosti



způsobuje rychlý rozpad horniny při zvětrávání a snadné
uvolňování celých krystalů kolumbitu do eluvia. Právě tato
hornina by mohla být podstatným zdrojem vysokých kon-
centrací kolumbitu v sedimentech okolních drobných po-
tůčků.

Minerály

Fluorapatit

Sloupcovitý fluoroapatit je běžnou součástí pegmatitu. Vy-
značuje se vysokým obsahem manganu (až 6,6 % MnO,
0,46 apfu Mn).

Beryl

Ve studovaném materiálu je beryl hojným minerálem.
Tvoří většinou dobře omezené sloupcovité krystaly o veli-
kosti 5 × 4 × 2 cm světle šedé nebo nažloutlé barvy, na po-
vrchu je často zbarven oxidy železa do rezava. Chemická

analýza prokázala složení blízké ideálnímu vzorci. V elu-
viu roztaženém po svahu k Z vlivem soliflukce se vyskytují
až 1 m velké bloky křemene se žlutozelenými krystaly be-
rylu o velikosti 15 × 5 × 3 cm. Četné pukliny rovnoběžné
s bází jsou vyhojené křemenem a limonitem.

Zirkon

Zirkon je pouze akcesorickou příměsí pegmatitu. V jed-
nom ze vzorků (č. 4624) byl nalezen 3 mm velký krystal
narostlý na berylu. Tento krystal (obr. 2a) je nehomogenní,
ale bez patrné pravidelné zonálnosti. Nepravidelné domé-
ny jsou obohaceny Hf (tab. 1). Uran, primárně pravděpo-
dobně rozptýlený v mřížce zirkonu, byl později soustředěn
do nepatrných inkluzí uraninitu, které nelze pro jejich malé
rozměry analyzovat.

Ferokolumbit–ferotantalit

Ferokolumbit tvoří poměrně hojnou příměs ve všech stu-
dovaných vzorcích. Vyskytuje se ve formě rozptýlených
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Obr. 2. Fotografie studovaných minerálů v odražených elektronech: a – zirkon, část velkého krystalu narostlého na beryl. Velké světlejší plochy – domé-
ny s vyšším obsahem Hf, velmi drobné světlé body – inkluze uraninitu (vzorek 4624, grafické měřítko 500 μm); b – krystal ferokolumbitu
z křemen-muskovitového metasomatitu. Světlé části krystalu jsou obohaceny tantalem (vzorek 4631, grafické měřítko 100 μm); c – vějířovitý agregát
krystalů ferokolumbitu zarostlý v křemeni v pegmatitu. Vnitřní části krystalů mají poněkud vyšší obsah Ta než okraje (vzorek 4627, grafické měřítko
1 mm); d – agregát ferotapiolitu (Tap, téměř bílý) ve srůstech s tranzitní fází (TF, šedý) je uzavírán ve velkém zrně ferokolumbitu (Col) v pegmatitu (vzo-
rek 4629, grafické měřítko 200 μm).

b

c d

a



drobných izometrických zrn (pod 1 mm, obr. 2b), jednotli-
vých stébelnatých až tabulkovitých krystalků nebo jejich
vějířovitých agregátů (obr. 2c). Jeho výskyt byl potvrzen
v šesti ze sedmi analyzovaných vzorků. Reprezentativní
analýzy jsou obsaženy v tab. 2 a všechna chemická složení
vynesena v diagramu na obr. 3.

Všechny analyzované krystaly jsou bohaté na železo,
Mn-bohaté členy kolumbitové skupiny nebyly nalezeny.
Ve většině případů výrazně převládá Nb nad Ta. Ojediněle
byly zastiženy jednotlivé růstové zóny v krystalu, které
měly převahu Ta nad Nb, tedy složení minerálu ferotantali-
tu. Vzorek ferokolumbitu ze slídnatého metasomatitu se od
ostatních vzorků odlišuje homogenním složením a zvláště
nízkým obsahem tantalu.

Ferotapiolit

V jednou ze vzorků pegmatitu byl v intimních srůstech
s ferokolumbitem-ferotantalitem nalezen i minerál ferota-
piolit (obr. 2d). Mezi ferotantalitem a ferotapiolitem je pole
nemísivosti, jehož hranice byly stanoveny systematickým
analyzováním fází koexistujících v přírodních vzorcích
(Černý et al. 1992, obr. 3). Jedna z analyzovaných fází,
označená zde jako „tranzitní fáze“, padá do tohoto empiric-
kého pole nemísivosti. „Tranzitní fáze“ mezi ferotapioli-

tem a ferotantalitem se vyskytuje zejména na styku zrn ta-
piolitu s okolním kolumbitem a je chemicky bližší tapiolitu
(obr. 3). Do tranzitní fáze však zřetelně pokračuje lehká os-
cilační zonálnost z okolního kolumbitu (obr. 4), což na-
svědčuje vzniku tranzitní fáze metasomatickým zatlačová-
ním původního kolumbitu.
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Tabulka 2. Chemické složení (v hmot. %) a empirický vzorec
(apfu) ferokolumbitu, ferotantalitu, ferotapiolitu a tranzitní fáze
(TF)

minerál Fe-col Fe-col Fe-tan TF Fe-tap

vzorek 4631 4627 4629 4629 4629

WO3 2,73 0,97 0,64 0,10 0,02

Nb2O5 63,71 46,47 28,90 12,28 7,34

Ta2O5 11,97 30,84 52,11 71,27 76,19

P2O5 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00

SnO2 0,00 0,14 0,10 0,10 0,24

TiO2 1,36 1,72 1,06 0,93 1,40

ZrO2 0,43 0,69 0,20 0,13 0,12

UO2 0,15 1,02 0,04 0,07 0,03

Y2O3 0,05 0,08 0,04 0,05 0,05

Sc2O3 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02

Bi2O3 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

Al2O3 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00

As2O3 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00

FeO 15,26 15,33 13,98 14,54 14,15

MnO 4,08 2,33 2,58 0,36 0,27

CaO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

PbO 0,22 0,19 0,06 0,00 0,06

celkem 100,03 99,79 99,82 99,85 99,87

W 0,042 0,016 0,012 0,002 0,000

Nb 1,709 1,356 0,929 0,435 0,267

Ta 0,193 0,541 1,007 1,519 1,665

Sn 0,000 0,003 0,003 0,003 0,008

Ti 0,061 0,084 0,057 0,055 0,085

Zr 0,012 0,022 0,007 0,005 0,005

U 0,002 0,015 0,001 0,001 0,000

Y 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002

Fe 0,757 0,827 0,831 0,953 0,951

Mn 0,205 0,127 0,156 0,024 0,018

Pb 0,003 0,003 0,001 0,000 0,001

Fe + Mn 0,963 0,954 0,987 0,977 0,969

sum A 0,966 0,958 0,988 0,977 0,971

Nb +Ta 1,902 1,897 1,936 1,954 1,932

sum B 2,021 2,039 2,016 2,023 2,032

Mn/(Fe + Mn) 0,21 0,13 0,16 0,02 0,02

Ta/(Nb +Ta) 0,10 0,29 0,52 0,78 0,86

obsahy Si, Sb a Mg jsou vždy pod mezí stanovitelnosti

Obr. 3. Chemické složení analyzovaného ferokolumbitu, ferotantalitu, fe-
rotapiolitu a tranzitní fáze v poli teoretické nemísivosti (Černý et al.
1992).

Obr. 4. Detail z obr. 2d. Oscilační zonálnost kolumbitu (tmavě šedý vle-
vo) pokračuje zřetelně do tranzitní fáze (světle šedá uprostřed). Tapiolit
(bílý) později pronikl podél hranice zrn (grafické měřítko 50 μm).



Diskuse

Kromě analýz kolumbitů z pegmatitu jsou v obr. 3 vynese-
ny i starší analýzy kolumbitu ze šlichů, pořízené autorem
v minulosti (Breiter – Scharbert 2006). Snahou bylo roz-
hodnout, zda převažující část Nb-Ta minerálů v rozsypech
pochází z pegmatitu nebo slídových metasomatitů. Vzorky
ze šlichů pokrývají v grafu (obr. 3) celou plochu feroko-
lumbitu a objevují se v nich zrna odpovídající oběma ty-
pům možných zdrojových hornin. Podle chemismu kolum-
bitu nelze tedy zatím o původu šlichových anomálií
jednoznačně rozhodnout.

Kassiterit, který ve šlichách hojně kolumbit provází, nebyl
ve studovaných vzorcích nalezen. Jeho zdroj zůstává skryt.

Závěr

Severozápadně od Šejb v Novohradských horách byl lokali-
zován pegmatit beryl-kolumbitového typu a křemen-mus-
kovitový metasomatit s kolumbitem. V pegmatitu byly vedle
křemene, K-živce a muskovitu identifikovány beryl, zirkon,
ferokolumbit, ferotantalit, ferotapiolit a tranzitní fáze mezi fe-
rotantalitem a ferotapiolitem. Ve vzorcích z křemen-mus-
kovitového metasomatitu byl nalezen hojný ferokolumbit.

Oba horninové typy lze pokládat za možný zdroj kolum-
bitových koncentrací v okolních vodotečích. Vzhledem

k rozsahu a intenzitě šlichových anomálií je však nutno
předpokládat existenci více dosud nenalezených těles po-
dobného typu.

Poděkování. Analytické práce byly hrazeny z interního projektu
ČGS č. 3230. Všechny analýzy byly provedeny na mikrosondě
CAMECA SX100 na společném pracovišti MU a ČGS v Brně. Ně-
které připomínky M. Nováka a S. Houzara pomohly zvýšit kvalitu
původního rukopisu.
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Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu

Behavior of some elements at weathering of granites of the Melechov massif
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Abstract: Relatively early stages of chemical weathering in gran-
ites of the Melechov massif are evaluated mainly by comparison
of fresh samples from boreholes with weathered samples from
soil cap (collected from depth close to 2 m). Weathered granites
are depleted in SiO2, whereas their Al2O3 and loss of ignition
(LOI) increase; there are two very different processes of feldspars
decomposition, which usually results in the formation of two
groups with contrasting Al2O3 at similar LOI. In the Lipnice gran-
ite, removal of Ca and partly of Na, Sr and Ba from the rock be-
gins at relatively early stages of weathering. In coarse-grained
Melechov granite, however, this process is much slower, perhaps
due to the sorption or precipitation of secondary phases. Euro-
pium is not affected by weathering, though it was originally con-
centrated mainly in feldspars in contrast to the trivalent REE. The
elements primarily concentrated in biotite (including Rb, Cs and
most of trace metals of environmental interest) are passively con-
centrated in weathered rocks thanks to the sorption, mainly on
vermiculite which forms from biotite (presence of vermiculite
was proven by X-ray powder diffraction of biotite concentrates).
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