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Abstract: Highly potassic fine-grained ultramylonites with large
mylonitized and biotitized garnets from Plešovice quarry in the
Blanský les granulites, contain large well crystallized zircons.
The undisturbed concordant U/Pb age of 338 m.y. of these zircons
thus postdate the magmatic, solidification and mylonitization
stage of the rock.

Syenitové mylonity (vysoce draselné granátické horniny
Janoušek et al. 2007) svrchní etáže lomu Plešovice poblíž

stejnojmenné obce jsou již delší dobu sběratelsky zajímavé
výskytem téměř dokonale omezených velkých krystalů zir-
konu s hladkými lesklými krystalovými plochami (viz
obr. 1, 2). Velké krystaly mají dominantní prizma 100 a po-
tlačené prizma 110. Na krystalech se dále vyskytuje výraz-
ná pyramida 111, pyramidální plochy 011, 112, 301, 211
a další pyramidální plochy bez určení (obr. 1). Morfologie
odpovídá podle klasifikace zirkonům z alkalických vyvře-
lých hornin (S4, S5 – P1; Pupin 1980). Rozměr největšího
nalezeného krystalu v hornině je ca 7 mm, menší krystaly
(v horní části obr. 1) dosahují ca 3 mm, běžné jsou krystaly
o rozměrech 1–2 mm (obr. 2). Nejčastější poměr délky
a šířky krystalů 3 : 1 až 2 : 1 je považován za charakteristi-
ku magmatických zirkonů (Silva et al. 2003). Nalezené
zirkony velikostí značně převyšují okolní jemnozrnný
mylonitový matrix živce a biotitu (maximální velikost zrna
ca 0,5 mm, obr. 2). Tato skutečnost je ještě nápadnější u ca
35 × 10 mm velkého krystalu nalezeného jako volného na
poli v. od Srnína (obr. 1), který má obdobnou morfologii
(S4 až S3). Usměrnění okolní horniny do foliace je nejlépe
patrné na izolovaných mázdrách biotitu a na biotitu v pro-
táhlých tlakových stínech granátů. Silný kataklastický tok
původního mylonitu dokládá poměr protažení mylonitové-
ho chvostu (tail) granátu (Rajlich 1993), v řezu X/Z defor-
mačního elipsoidu rovný poměru 4 : 1.

Diskuse

Podmínky mylonitizace okolních granulitů z hlediska tla-
ků a teplot značně převyšovaly běžné podmínky mletí
v laboratoři, při kterých nemusí být zrna zirkonu poškoze-
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Obr. 1. Zirkony ze syenitových hornin z granulitů z Plešovic a volně nale-
zený krystal z pole u Srnína (vpravo dole). Velikost dvou horních krystalů
je ca 3 mm (foto J. Zikeš), vlevo dole krystal ze sbírky ing. P. Zemana.
Foto dvou dolních krystalů P. Rajlich.

Obr. 2. Menší krystaly zirkonů z Plešovic a jejich vztah k mylonitové zá-
kladní hmotě a foliaci vyznačené biotitem. Měřítko je v mm. Foto P. Raj-
lich.



na (Fedo et al. 2003). Popsané přírodní výskyty tektonic-
ky postižených zirkonů v korových podmínkách (např.
Reddy et al. 2006, 2007, Dilek et al. 1997, Dempster et al.
2008, Wayne – Sinha 1988), v závěru magmatického sta-
dia (Reddy et al. 2009) či šokově postižených zirkonů
(Kamo et al. 1996, Reimold et al. 2001 ad.) ukazují, že
tektonické porušení zirkonů v korových podmínkách je
dosti běžné. Vzhledem k silnému tektonickému postižení
granátů v plešovickém syenitovém mylonitu charakteri-
zovanému reliktními granátovými zrnky uvnitř novotvo-
řeného biotitu a protažením mylonitového chvostu (na
obr. 5) by předmylonitový zirkon byl rovněž tektonizo-
ván. Wayne a Sinha (1988) popisují zmenšování zrn před-
mylonitového zirkonu, Dempster et al. (2008) porušení
zirkonu kolmo na plochu 001 sousedních slíd; obdobné
pozorujeme u granátů z Ktiše (obr. 4). V případě, že by
předmylonitový zirkon vzdoroval tektonickému tlaku,
což je vzhledem k citovaným případům z literatury ne-
pravděpodobné, by se přítomnost většího odolnějšího
zrna projevila rovněž tlakovými stíny, srovnatelnými
s mylonitovými chvosty kolem větších granátů, které jsou
dokladem mylonitizace syenitové horniny (obr. 5). Tla-

kové dvůrky jsou obecně v granulitech Blanského lesa
běžné jak v okolí granátů (obr. 3 a 4), tak i například kře-
mene. Podobné tlakové dvůrky v okolí krystalů zirkonu
nepozorujeme.

Dalším dokladem mladšího růstu je umístění analýzy zir-
konu ze syenitového mylonitu podle izotopických poměrů
na konkordii (Aftalion et al. 1989). To dokládá, že izoto-
pický systém zirkonu zůstal uzavřen a nedošlo k jeho
ovlivnění fluidy (rozpouštění), které bývá u zirkonů z my-
lonitů popisováno (Wayne – Sinha 1988; Dempster et al.
2008, Reddy et al. 2006, 2007) a projevuje se ztrátou Pb
(viz rovněž Kurz 2000 a pro šokované zirkony Kamo et al.
1996). Silnou účast synmylonitové fluidní fáze v hornině,
která by velmi pravděpodobně ovlivnila i složení zirkonu,
dokládá právě biotitizace granátu.

Závěr

Vzhled téměř perfektních tektonicky neporušených krysta-
lů zirkonu (obr. 1 a 2), nepřítomnost tlakových dvůrků a
izotopicky neporušený systém dokládají pozdější růst zir-
konu po mylonitizaci v syenitových granátických myloni-
tech uvnitř granulitů Blanského lesa. Konkordantní stáří
zirkonů z uvedené horniny 338 ± 1 mil. let (Aftalion et al.
1989) odpovídá pravděpodobně mladší variské (hydroter-
mální) události a nezaznamenává vrchol granulitové meta-
morfózy (viz rovněž Roberts – Finger 1997).
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Obr. 3. Typická mylonitová stavba granulitů Blanského lesa, Malá skála
na kótě Bulový. Rozměr obrazového pole 12 × 9 cm. Foto P. Rajlich.

Obr. 4. Příklad tlakových stínů na deformovaných granátech lokality Ktiš.
Foto P. Rajlich.

Obr. 5. Tektonické chvosty kolem mylonitizovaného a biotitizovaného
granátu syenitů z lokality Plešovice. Uvnitř původního granátového por-
fyroklastu jsou zachovány drobné relikty granátu. Rozměr obrazového
pole 30 × 20 mm. Foto P. Rajlich.




