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Ilmenit je typickým Fe-Ti oxidickým minerálem peralumi-
nických granitů (Snetsinger 1969, Ishishara 1977, Whalen
– Chappell 1988, Villaseca – Barbero 1994, Procházka et
al. 2010). Pro jeho chemické složení v těchto horninách je
typický vyšší obsah manganu. Ilmenit je významným indi-
kátorem poměru Fe/Ti, Fe/Mg a fugacity kyslíku v granitové
tavenině. Ilmenit je někdy následnými postmagmatickými
procesy přeměněný na rutil, případně na pseudorutil a tyto
přeměny jsou indikátorem hydrotermálních přeměn grani-
tických hornin. Předložený příspěvek navazuje na před-
chozí studii věnovanou chemismu ilmenitu a pseudoru-
tilu dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického
batolitu (René 2012a).
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Klenovský pluton, jenž je součástí moldanubického pluto-
nického komplexu, tvoří výrazně lineárně protažené mag-
matické těleso, jehož tvar a vnitřní stavba jsou konformní
s průběhem foliací okolních migmatitizovaných pararul
a migmatitů jednotvárné skupiny moldanubika. Foliace
okolních hornin upadají pod mírnými až středními úhly
k ZSZ až SSZ (Dudíková Schulmannová et al. 2011, Žák et
al. 2011). Kontakty granitů klenovského plutonu mají pře-
vážně intruzivní charakter. Jeho vnitřní stavba naznačuje
syntektonické vmístění granitové taveniny a její krystali-
zaci v podmínkách regionální vysokoteplotní a nízkotlaké
metamorfózy (0,3–0,5 GPa a 650–700 °C) v čase 327 Ma
(U/Pb monazitu) (Dudíková Schulmannová et al. 2011,
Paclíková et al. 2011). Pro granity klenovského plutonu je
charakteristická přítomnost drobných restitických uzavře-

nin s převahou biotitu a sillimanitu. Méně často se vysky-
tují větší xenolity sillimanit-biotitických migmatitů (Dudí-
ková Schulmannová et al. 2011). Základním horninovým
typem klenovského plutonu jsou dvojslídné, jemně až
středně zrnité, stejnozrnné leukogranity typu Deštná (Kle-
nov), které někdy obsahují nepravidelné uzavřeniny rela-
tivně starších dvojslídných porfyrických granitů. Porfyric-
ké granity tvoří rovněž drobnější, lineárně protažená tělesa
na severovýchodním okraji klenovského plutonu (obr. 1).
Granity typu Deštná (Klenov) se od výrazně hojnějších
dvojslídných granitů moldanubického batolitu typu Mrá-
kotín, resp. Číměř odlišují zejména absencí vyrostlic dra-
selného živce a výrazně nižším obsahem biotitu. Rozdílné
je rovněž jejich chemické složení. Dvojslídné granity mol-
danubického batolitu jsou peraluminické horniny s vyšším
obsahem draslíku (3,9–6,2 hmot. % K2O) a významnou
variabilitou obsahů Th (2–110 ppm) a Zr (15–290 ppm).
Dvojslídné granity typu Deštná (Klenov) se od dvojslíd-
ných granitů typu Mrákotín a Číměř odlišují především vý-
razně nižším obsahem Th (1,6–6,2 ppm) a Zr (15–81 ppm)
(René et al. 1999, 2003).
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Převažující dvojslídné leukogranity typu Deštná (Klenov)
jsou jemně až středně zrnité, obvykle stejnozrnné monzo-
granity až syenogranity. Jejich modální složení je značně
variabilní: křemen 30–42 mod. %, K-živec (Or81–97, Ab3–19,
An0–1) 24–50 mod. %, plagioklas (An10–24) 16–44 mod. %.,
muskovit 0,8–8 mod. %, biotit (Mg-siderofylit,
AlIV 2,0–2,63 apfu, Fe/Fe + Mg 0,63–0,74) 0,4–5 mod. %.
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Akcesorické minerály jsou apatit, andalusit, ilmenit, zir-
kon, monazit, xenotim a cordierit. Cordierit, obvykle zcela
přeměněný na chlorit a muskovit, reprezentuje spolu
s drobnými uzavřeninami obohacenými biotitem a sillima-
nitem částečně asimilované polohy okolních migmatitů.

Minoritně se vyskytující dvojslídné porfyrické granity
svým modálním složením odpovídají monzogranitům
a obsahují K-živec (Or92–98, Ab1–7, An1–14, 35–40 mod. %),
plagioklas (An21–34, 25–30 mod. %), křemen (15–25 mod. %),
biotit (Mg-siderofylit, AlIV1,64–2,44 apfu, Fe/Fe + Mg
0,58–0,70, ca 10 mod. %) a muskovit (3–5 mod. %). Vy-
rostlice K-živce, dosahující délky 10–30 mm, jsou nevý-
razně perthitické a tvoří asi 5 mod. % horniny. Akcesoricky
se vyskytují apatit, ilmenit, rutil, zirkon a monazit (René
2012b).
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Ke studiu chemismu ilmenitu byly vybrány vzorky obou
typů granitů klenovského plutonu. Všechny vzorky pochá-
zejí ze sv. okraje klenovského plutonu, a to jak z povrcho-
vých výchozů, tak z důlních prací na uranovém ložisku
Okrouhlá Radouň. Ilmenit z dvojslídných granitů typu

Deštná (Klenov) je ve vzorcích z opuštěného lomu ssv. od
obce Horní Radouň (Re-1486), z výchozu v obci Kostelní
Radouň (Re-1487) a z důlních děl na ložisku Okrouhlá Ra-
douň (Re-588, Re-735, Re-760). Ilmenit z porfyrických
granitů byl studován ve vzorku odebraném v opuštěném
lomu jjz. od obce Dívčí Kopy (Re-1; obr. 1).

Ilmenit patří spolu s apatitem k nejhojnějším akcesoric-
kým minerálům studovaných dvojslídných granitů. Ilmenit
obvykle tvoří uzavřeniny v draselném živci a často obsahu-
je uzavřeniny apatitu, zirkonu a monazitu. Ilmenit tvoří ne-
pravidelná zrna, méně často tabulky, o velikosti obvykle
50–200 μm (obr. 2). V granitech postižených mladší hydro-
termální chloritizací biotitu byla zjištěna přeměna ilmenitu
na rutil (obr. 3). Chemické složení ilmenitu a rutilu bylo
zkoumáno pomocí mikrosondy CAMECA SX-100 (15 kV,
10 nA) v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (analytik
Z. Korbelová). Pro výpočet obsahu Fe2O3 byl zvolen po-
stup podle Carmichaela (1967). Výpočet empirických
vzorců byl proveden normalizací na tři atomy kyslíku
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(tab. 1). Ilmenit z dvojslídných leukogranitů vykazuje čas-
to značné koncentrace manganu (až 19,9 hmot. % MnO),
přičemž hodnota mediánu je 7,7 hmot. % MnO. Obsahy

MgO v ilmenitu jsou nízké, pohybují se v rozmezí 0 až
0,06 hmot. % MgO. Obsahy niobu a zinku jsou v analyzo-
vaných ilmenitech z dvojslídných leukogranitů rovněž nízké
(0–0,82 hmot. % Nb2O5, 0–0,19 hmot. % ZnO). Ilmenit
z dvojslídných leukogranitů lze tudíž označit za ilmenit vý-
znamně obohacený pyrofanitovou komponentou, jejíž
koncentrace dosahuje 42 mol. % a hodnota mediánu činí
16,3 mol. % (obr. 4). Některé ilmenity obsahují menší
množství hematitové komponenty (až 1,6 mol. %), což
zřejmě souvisí s jejich oxidací v důsledku mladších hydro-
termálních přeměn. Tyto přeměny vedly vzácně k přeměně
ilmenitu na rutil.

Ilmenit z dvojslídných porfyrických granitů obsahuje
výrazně nižší koncentrace manganu (2,9–4,3 hmot. %
MnO), čemuž odpovídá nízký podíl pyrofanitové molekuly
(6,3–9,3 mol. %). Na druhé straně tento ilmenit obsahuje
vyšší koncentrace Mg (0,14–0,24 hmot. % MgO).
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Ilmenit je hojným rudním minerálem dvojslídných granitů
moldanubického batolitu (Breiter et al. 2007, Procházka et
al. 2010, René 2012a, b). Ilmenit z dvojslídných leukogra-
nitů klenovského plutonu na rozdíl od ilmenitu z mele-
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hmot. % 7.I 15.I 588-6 588-16 1486-1 1486-2 1486-8

granit PG PG LG LG LG LG LG

SiO2 0,31 1,02 0,01 0,05 0,04 0 0,02

TiO2 50,55 49,59 52,08 52,24 52,8 52 51,88

Al2O3 0,65 0,45 0,01 0 0,02 0 0,01

Fe2O3 0 0 0 0 0 1,5 1,7

FeO 44,85 43,93 44,09 27,3 29,36 36,5 38,9

MnO 3,01 4,33 2,83 19,93 17,88 10,17 7,66

MgO 0,23 0,24 0,03 0 0,01 0,01 0

CaO 0,1 0,12 0,01 0 0,01 0 0,01

Nb2O5 0 0 0 0 0,36 0,23 0,24

ZnO 0 0 0,1 0 0 0 0,08

celkem 99,7 99,68 99,16 99,52 100,48 100,41 100,5

apfu (O=3)

Si 0,008 0,026 0 0,001 0,001 0 0,001

Al 0,019 0,013 0 0 0,001 0 0

Ti 0,964 0,946 0,998 0,996 0,996 0,983 0,981

Fe3+ 0 0 0 0 0 0,028 0,032

Fe2+ 0,951 0,931 0,939 0,578 0,615 0,767 0,817

Mn 0,065 0,093 0,061 0,428 0,38 0,217 0,163

Mg 0,009 0,009 0,001 0 0 0 0

Ca 0,003 0,003 0 0 0 0 0

Nb 0 0 0 0 0,004 0,003 0,003

Zn 0 0 0,002 0 0 0 0,001

suma kationtů 2,019 2,021 2,001 2,003 1,997 1,998 1,998
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chovského plutonu (Procházka et al. 2010) nebo ilmenitu
z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického
batolitu (René 2012a, b) neobsahuje odmíšeniny pseudoru-
tilu, pouze výjimečně příměs hematitové komponenty (až
1,6 mol. %). Nepřítomnost pseudorutilových odmíšenin
dokládá absenci mladší hydrotermální alterace studovaných
ilmenitů. Hydrotermální alterace ilmenitu se však vzácně
projevuje přeměnou ilmenitu na rutil. Analyzovaný ilmenit
obsahuje zvýšený obsah manganu (1,2–19,9 hmot. % MnO)
a tudíž i vyšší koncentrace pyrofanitové komponenty
(až 42,8 mol. %). Ilmenit obsahuje nízké koncentrace jak
zinku (0–0,19 hmot. % ZnO), tak zejména hořčíku
(0–0,06 hmot. % MgO). Ilmenit ze starších porfyrických
granitů vykazuje naopak nízké koncentrace manganu
(2,9–4,3 hmot. % MnO) a mírně zvýšené koncentrace hoř-
číku (0,14–0,24 hmot. % MgO). Přítomnost ilmenitu a jeho
chemické složení dokládá relativně nízkou fugacitu kyslí-
ku ve zdrojové granitové tavenině. Ilmenit z granitů kle-
novského plutonu svým velmi nízkým obsahem MgO do-
kládá ochuzení granitové taveniny o hořčík ve srovnání
s typickými, vápníkem chudými peraluminickými granity
S-typu (Chappell – Hine 2006).

Poděkování. Předložená práce vznikla za finanční podpory projek-
tu MŠMT ČR ME10083. Autor děkuje recenzentům Barboře Dudí-
kové Schulmannové a Kryštofu Vernerovi za cenné připomínky,
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