
3. Aplikace prezentovaných regresních závislostí radonu
na jednotlivé objekty je limitována vysokou variabilitou
geologického podloží a rozdílností technického stavu
objektů.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci zakázky Státního úřa-
du pro jadernou bezpečnost, číslo zakázky ČGS 529045.
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Abstract: Zircons from extremely evolved peraluminous
rare-metal P, F-rich granites at Beauvoir (France) and Argemela
(Portugal) were analyzed, using EMPA for W, P, As, Nb, Ta, Si,
Ti, Zr, Hf, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Al, Sc,
Bi, Mn, Fe, Ca, Pb, S, and F, and compared with zircons from
similar granites from Podlesí, Czech Republic. Zircons from
Beauvoir and Argemela are relatively enriched in Hf and often
near the ideal composition of (Zr, Hf)SiO4. Zircons from Podlesí
are relatively enriched in P, Th, W, Nb, Ta, Y, Yb, Sc, Nb, Bi, Ca,
Fe, Al, and F, and are more strongly metamictised.

Při studiu zirkonu z vysoce frakcionovaných granitů Kruš-
ných hor (Breiter et al. 2006, 2009) byly v mnoha studova-
ných krystalech nalezeny vysoké obsahy řady prvků, které
se v zirkonu obvykle vyskytují pouze ve vedlejším či
stopovém množství. Jde zejména P, Bi, Sc a As, jejichž
obsahy zjištěné v zirkonech z Krušných hor vysoce převy-
šují nejvyšší hodnoty dosud publikovaných údajů (viz pře-
hled v Hoskin – Schaltegger 2003). Proto jsme přistoupili
k orientačnímu studiu zirkonu ze dvou extrémně frakcio-
novaných granitových systémů finálního stadia vývoje
pozdně variských peraluminických plutonů v západní Ev-
ropě. Cílem studie bylo zjistit, zda anomální chemismus
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Tabulka 1. Průměrné hodnoty  radonu v podloží a v objektech ve vybraných horninových typech České republiky

horninový typ horniny bez kvartérního pokryvu horniny s kvartérním pokryvem

podloží (kBq.m–3) objekty (Bq.m–3) podloží (kBq.m–3) objekty (Bq.m–3)

1 terciér marinní, Karpaty 17,5/96 161,3/612 19,9/703 139,7/5908

2 mezozoické sedimenty 18/773 136,4/6372 17,4/1256 130,6/10851

3 prevariské granitoidy 20,1/84 191,9/508 21,3/83 183,1/884

4 moldanubické pararuly 27,5/336 198,7/7443 26,2/102 201,4/2920

5 neoproterozoikum 30,3/289 320,9/1435 32,4/183 274,5/1240

6 paleozoické sedimenty bez siluru 30,4/705 196,3/5580 26,6/529 211,3/6708

7 ortoruly, migmatity 39,8/388 272,3/4291 36,7/117 254,5/2535

8 variské granodiority 60,3/86 516,6/2820 65/14 483/825

9 variské granity 66,8/439 414,7/8955 54,1/116 371,9/2918

10 durbachity 99,2/140 603,1/4529 96,7/31 649,6/1201

výpočet byl proveden pro horniny bez kvartérního pokryvu a s kvartérním pokryvem; za lomítkem jsou uvedeny počty zpracovaných
dat



zirkonu zjištěný v Krušných horách je
zákonitým produktem vývoje všech po-
dobně silně frakcionovaných granito-
vých systémů, či zda v tomto směru
jsou Krušné hory anomálií.

Studované granity

Granitový peň Beauvoir (< 0,2 km2)
v s. části francouzského pohoří Massif
Central je geochemicky vysoce specia-
lizovaný, silně peraluminický granit,
obohacený o P, F, Li, Rb, Nb, Ta, Sn
a W a ochuzený o Si, Fe, Ti, Mg, Sr
a REE. Průzkumný vrt GBP-1, hluboký
900 m, umožnil studium vertikální zo-
nality granitového systému v intervalu
700 m. Raimbault et al. (1995) v rámci
systému vyčlenili dvě základní jednot-
ky označované jako B a B´. Jednotka B
tvoří svrchní část pně a je více frakcio-
novanou a fluidy bohatší částí mateř-
ského magmatu. Granity níže uložené
jednotky B´ jsou méně vyvinutou a po-
někud později vmístěnou částí výchozí-
ho magmatu. Taveniny jednotky B
a B´ se oddělily v raném vývoji mag-
matického systému a později frakcio-
novaly samostatně. Svrchní jednotku B
tak lze rozdělit do tří subjednotek: ex-
trémně frakcionovaný granit B1
(v hloubce 98–423 m), granit B2
(v hloubce 423–571 m) a granit B3
(v hloubce 765–790 m). V rámci jed-
notky B’ byl rozlišen relativně více
frakcionovaný granit B’2 (v hloubce
571–746 m) a méně frakcionovaný gra-
nit B’3 (v hloubce 850–870 m). Všech-
ny granitové jednotky jsou složeny
z křemene, K-živce, albitu a Li-slídy
v rozsahu od lepidolitu (B1) do
Li-biotitu (B’3). Běžnými akcesoriemi
jsou apatit, topaz, kasiterit, minerály
columbitové skupiny a zirkon. V men-
ším množství je přítomna řada dalších
minerálů (Raimbault et al. 1995). Stu-
dovali jsme zirkon z deseti vzorků re-
prezentujících celý vrtný profil s vý-
jimkou subjednotky B3.

Granitový peň Argemela eliptického tvaru (ca 200 ×
150 m) výrazně vystupuje nad okolní slabě metamorfova-
né pelity proterozoického stáří, asi 15 km v. od známého
wolframového ložiska Panasqueira v severním centrál-
ním Portugalsku. Podle tíhových měření leží v jeho pod-
loží v hloubce ca 500 m rozsáhlý granitoidní pluton, který
ve vzdálenosti několika kilometrů vychází na povrch jako
peraluminický dvojslídný granit Serra de Estrela. Vrtným
průzkumem bylo zjištěno, že granitový peň se v hloubce

150–200 m zužuje do několika žilných až trubkovitých
přívodních drah, které jej spojují s podložním plutonem.
Aplitický granit v přívodních drahách (dále označovaný
A1) je složen z křemene, silně sericitizovaného K-živce,
albitu a lepidolitu. Mikrogranit výchozové části pně
(dále A2) navíc obsahuje amblygonit, kassiterit, beryl a
Mn-columbit (Charoy – Noronha 1996). Oba typy grani-
tu jsou silně peraluminické, bohaté na P, F, Li, Rb, Cs,
Be, Nb, Ta a Sn a chudé na Mg, Fe, Ca, Sr, Ba, Zr, Th,
REE a U.
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Obr. 1. Fotografie vybraných krystalů zirkonu v odražených elektronech (BSE). a – Beauvoir,
granit B1, vz. 3060/3; b – Beauvoir, granit B1, vz. 3061/1; c – Beauvoir, granit B’2, vz. 3065/3;
d – Beauvoir, granit B’2, vz. 3067/1; e – Beauvoir, granit B’3, vz. 3069/1; f – Argemela, vz.
3139/2.



Metodika

Chemické složení zirkonu bylo studováno na elektronové
mikrosondě (EMPA) CAMECA SX-100 na společném
pracovišti Masarykovy univerzity a České geologické
služby v Brně. Byly stanoveny obsahy prvků W, P, As, Nb,
Ta, Si, Ti, Zr, Hf, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er,
Yb, Al, Sc, Bi, Mn, Fe, Ca, Pb, S a F. Použité analytické
podmínky jsou podrobně popsány v práci Breitera et al.
(2009). Vzorce zirkonu byly vyčísleny na základě obsahu
čtyř atomů kyslíku ve vzorcové jednotce (4 O apfu).

Výsledky

Přes nízké koncentrace Zr v hornině obsahují všechny stu-
dované facie granitu Beauvoir hojná hypidiomorfní až
idiomorfní zrna zirkonu o velikosti 10–50 μm, ojediněle do
70 μm (obr. 1). Ve více frakcionovaných faciích převládají
zrna s nepravidelně skvrnitou texturou, zcela bez viditelné
zonálnosti nebo pouze s nevýraznou zonálností ve vnějších

částech krystalů. Směrem do hloubky, tedy
v relativně méně frakcionovaných faciích, ros-
te počet zrn se zřetelnou zonálností. Vždy je
však přítomno pouze několik relativně širo-
kých zón, nikdy nebyla pozorována hustá osci-
lační zonálnost běžná v některých jiných ty-
pech granitů. Zonálnost několika krystalů byla
sledována plošným mapováním (obr. 2). Vidi-
telná zonálnost je způsobena především změ-
nou obsahu Hf: 0,05–0,18 apfu v granitu B1,
0,02–0,06 apfu v granitu B2, 0,2–0,5 apfu
v granitu B’ (tab. 1). Nejvyšší zjištěné obsahy
odpovídají 19 hmot. % HfO2. Zajímavá je ne-
výrazná, ale zřetelná negativní korelace mezi
Hf a U. Obsahy uranu v jednotce B1 jsou větši-
nou nižší než 1 hmot. % UO2 (< 0,01 apfu U)
a četnost vyšších obsahů (2–3 hmot. % UO2)
roste s hloubkou a snižováním stupně frakcio-
nace (obr. 3). Obsahy dalších prvků, které ve
struktuře zirkonu mohou nahradit Zr, jsou ne-
obyčejně nízké. Obsahy Th, Y, HREE, Sc a Bi
nepřevyšují 0,1 hmot. % oxidu prvku. Pouze
Dy ojediněle dosahuje v jednotce B’ hodnot
mezi 0,2–0,3 hmot. % Dy2O3. Přestože granit
Beauvoir je velmi bohatý fosforem a fluorem,
obsahy fosforu v zirkonu jenom ojediněle pře-
kračují 0,2 apfu (7 hmot. % P2O5) a 0,12 apfu F
(~ 1 hmot. % F). Většina analýz udává méně
než 0,5 hmot. % F a 1 hmot. % P2O5. Z dvoj-
mocných prvků je více obsaženo CaO (do
4 hmot. %) než FeO a MnO (oba do 1 hmot. %).
Koincidence domén obohacených o P, F, Ca
a Fe (obr. 2) naznačuje, že všechny tyto prvky
se do zirkonu dostaly společně, nejspíše až po
metamiktizaci zón primárně obohacených ura-
nem. Zajímavé je zjištění, že relativně nejčistší
zirkony [(Zr,Hf)SiO4] byly nalezeny v nejvíce
frakcionované facii B1.

V granitu Argemela tvoří zirkon krystalky o velikosti
20–30 μm, nezonální, s nepravidelně skvrnitou texturou
(obr. 1f), nebo až 45 μm velká nepravidelná skvrnitá zrna.
Obsah HfO2 se pohybuje v rozmezí 5–13 hmot. % HfO2

(~ 0,04–0,12 apfu Hf), obsah UO2 mezi 1 a 2 hmot. %
(~ 0,08–0,15 apfu U) a obsah P2O5 mezi 1 a 7 hmot. %
(~ 0,03–0,22 apfu P). Obsahy Y a HREE jsou na hranici de-
tekce EMPA, obsah F nepřekračuje 0,5 hmot. % a vzhle-
dem k nízkému obsahu U, a tedy jen velmi omezené meta-
miktizaci, jsou velmi nízké i obsahy Ca, Fe a Mg, které do
zirkonu vstupují až po narušení jeho struktury metamikti-
zací.

Srovnání se zirkonem
z peraluminických granitů Krušných hor

Soubor analýz zirkonů z Beauvoir a Argemely byl porov-
nán s rozsáhlým datovým souborem zirkonů z pně Podlesí
v Krušných horách (Breiter et al. 2006). Přestože chemické
složení granitů všech tří lokalit je obdobné, ve složení zir-
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Obr. 2. Fotografie krystalu zirkonu z granitu Beauvoir, B’2, vz. 3066/1 v BSE a distribuce
Hf, U, Ca, P a F. Relativně nejvyšší koncentrace jsou vyznačeny červenou barvou, nejnižší
koncentrace barvou modrou.



konů byly zjištěny významné rozdíly (obr. 3). Zirkony
z granitových systémů Beauvoir a Argemela obsahují
v průměru zřetelně více Hf než zirkony z Podlesí a Kruš-
ných hor všeobecně. Zirkony z Beauvoir a Argemely sou-
časně mají podstatně nižší obsahy prvků P, Th, W, Nb, Ta,
Y, Yb, Sc, Nb, Bi, Ca, Fe, Al a F. Zirkony z Podlesí měly
schopnost pojmout do své mřížky vyšší obsahy Y, HREE,
Th a Sc, tedy prvků vstupujících do zirkonu obvykle bě-
hem jeho primární krystalizace (podrobnou diskusi srovnej
v práci Breitera et al. 2006). Kromě toho – ačkoliv zirkony
z Podlesí obsahují stejně U jako zirkony z Argemely a do-
konce méně U než část zirkonů z Beauvoir – jsou pravdě-
podobně více metamiktizované. Stupeň metamiktizace ne-
lze nám dostupnými metodami objektivně změřit, ale
napovídá o něm obsah divalentních prvků Ca, Fe a Mn
(a zčásti i Al a F), které vstupují do zirkonu až po narušení
jeho struktury (obr. 3). Při stejném obsahu U je v zirkonech
ze žilného granitu v Podlesí obsah všech těchto prvků zře-
telně vyšší. To naznačuje intenzivní perkolaci mineralizo-
vaných fluid v Podlesí i v době poměrně dlouho po závěru
magmatického procesu, kdy teplota fluid mohla klesnout
až pod 150 °C.

Závěr

Mezi zirkony peraluminických granitů z Krušných hor
(Podlesí) a západoevropských variscid (Beauvoir, Arge-
mela) byly zjištěny podstatné chemické rozdíly, ačkoliv
složení mateřských granitů je obdobné.

Zirkony z Beauvoir a Argamely jsou výrazně méně me-
tamiktizované a více se blíží ideálnímu složení (Zr,
Hf)SiO4. Na základě dosud známých údajů nelze rozhod-
nout, zda rozhodujícím faktorem pro vznik těchto odliš-
ností byly regionální rozdíly v obsahu některých stopových
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Tabulka 1. Reprezentativní analýzy zirkonu (EMPA, obsahy oxi-
dů v hmot .%, obsahy atomů v apfu)

lokalita Beauvoir Argemela

jednotka B1 B2 B’2 A1 A2

vzorek 3059B 3063 3065 3136 3142

P2O5 0,43 7,35 1,33 0,75 1,08

Nb2O5 – – 0,04 – –

SiO2 30,11 19,11 25,58 27,66 29,36

TiO2 0,02 – 0,01 – 0,02

ZrO2 47,61 46,75 52,36 52,45 53,66

HfO2 19,38 2,15 2,42 4,34 11,30

ThO2 0,58 0,07 0,03 – –

UO2 0,06 9,69 3,98 5,17 0,37

La2O3 0,01 – 0,01 0,01 0,02

Ce2O3 – – – 0,01 –

Pr2O3 0,06 0,07 – – –

Nd2O3 0,06 0,03 0,01 – –

Sm2O3 – – 0,02 0,03 0,01

Gd2O3 0,03 – – 0,01 –

Dy2O3 0,03 0,16 0,20 0,06 0,02

Er2O3 0,15 0,02 – 0,09 0,06

Yb2O3 0,02 – – 0,06 –

Al2O3 0,03 1,23 1,72 0,13 0,22

Sc2O3 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02

Bi2O3 0,04 0,09 0,06 0,11 0,10

MnO 0,03 0,57 0,81 0,59 0,19

FeO 0,02 0,30 0,62 2,13 0,12

CaO 0,04 2,83 1,35 0,16 0,30

MgO – 0,17 0,11 0,08 0,09

PbO – – 0,02 0,10 0,04

SO3 0,01 0,33 0,03 0,02 0,04

F – 1,09 0,74 0,23 0,06

celkem 99,32 92,02 91,55 94,35 97,44

P 0,012 0,222 0,039 0,022 0,030

Nb 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

Si 1,010 0,682 0,895 0,954 0,968

Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Zr 0,778 0,814 0,893 0,883 0,863

Hf 0,185 0,022 0,024 0,043 0,106

Th 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000

U 0,000 0,077 0,031 0,040 0,003

La 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pr 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

Nd 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Sm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dy 0,000 0,002 0,002 0,001 0,000

Er 0,002 0,000 0,000 0,001 0,001

Yb 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

Al 0,001 0,052 0,071 0,005 0,009

Sc 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001

Bi 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001

Mn 0,001 0,017 0,024 0,017 0,005

Fe 0,001 0,009 0,018 0,061 0,003

Ca 0,002 0,108 0,051 0,006 0,010

Mg 0,000 0,009 0,006 0,004 0,004

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

S 0,000 0,009 0,001 0,001 0,001

F 0,000 0,123 0,081 0,025 0,006

sum atom 2,000 2,026 2,058 2,042 2,007

mez stanovitelnosti pro většinu prvků je zhruba 0,01 hmot. %; ob-
sahy prvku pod mezí stanovitelnosti EMPA jsou označeny –, ob-
sahy W, Ta, As a Y byly vždy pod mezí stanovitelnosti



prvků v magmatu, či rozdíly ve fluidním režimu v závěru
magmatické krystalizace nebo po ní. Naše výsledky ukazu-
jí, že složení akcesorických fází z hornin s velmi podo-
bným celkovým chemismem může být na různých lokali-
tách velice odlišné.

Poděkování.
Výzkum akcesorických minerálů granitů jako součást projektu
IGCP-510 byl v roce 2009 podpořen Českým komitétem IGCP.
Studium změny složení metamiktních partií bylo podpořeno gran-
tem GAAV KJB301630801. Za recenzi článku děkujeme D. Buri-
ánkovi a J. Košlerovi.
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Obr. 3. Vztahy mezi obsahy Hf, U, Al, Ca a P ve studovaných zirkonech. Zirkony ze všech lokalit jsou v grafech rozděleny do dvou skupin. Zirkony z re-
lativně méně frakcionovaných facií: B’ – jednotka B’ z Beauvoir, A1 – facie přívodních drah z Argemely, Ppeň – granit pně z Podlesí; více frakcionované
facie: B – jednotka B z Beauvoir, A2 – mikrogranit pně z Argemely, Pžíly – žilný granit z Podlesí.




