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Summary: The complex of leucocratic granitoid rocks at Přibyslavice 
(Fig. 1), composed of muscovite-tourmaline orthogneiss, muscovite 
granite and several types of pegmatites, is well known for numerous 
finds of interesting minerals like large almandine crystals (Breiter 
et al. 2005b), Li-Fe-Mn phosphates (Povondra et al. 1987), nigerite 
(Čech et al. 1978), columbite and cassiterite (Šrein et al. 2004, Breiter 
et al. 2006), lepidolite (Šrein et al. 2004) and oxy-schorl (Bačík  
et al. 2013). Less attention has been paid so far to the petrology 
of orthogneisses, granite and pegmatites and their genetic 
relationships. This study aims, based on the chemical composition 
of quartz and muscovite, to assess possible genetic links among 
all these rocks of granitoid composition including an associated 
cassiterite-bearing quartz vein with a B, Ta-rich metasomatic halo.

Major elements in micas were analyzed using electron 
microprobe, and trace elements in both quartz and mica were 
determined using laser ablation-ICP-MS according to methods 
described in Breiter et al. (2017, 2020).

About 550 spot analyses of quartz and 220 spot analyses of mica 
allow reliable definition of the typical composition of quartz and 
mica from all types of studied rocks (Tables 2, 3). Some genetic 
relationships are visualized in Figs. 2 and 3.

The Přibyslavice orthogneiss is geochemically more evolved 
than petrographically similar orthogneisses through entire 
Moldanubicum as expressed not only in bulk rock chemical 

composition but also in trace element composition of quartz 
(higher Al, Ge and Li contents, Fig. 2) and muscovite (higher Li, Nb, 
Ta, Sn and W contents, Fig. 3).

Pegmatoids at Přibyslavice and nearby Březí, forming small nests 
in orthogneisses with a gradual mutual transition, are interpreted 
as in situ anatexites.

The direct genetic link between the granite intrusion and the 
quartz vein with cassiterite and B, Ta-rich metasomatites (tourmaline 
+ Ta-rutile) is supported by the Sn, Nb and Ta enrichment of granite. 
It is highlighted by the relative distribution of Nb and Ta, with Nb 
preferentially bonded to muscovite in granite and Ta segregated 
into a fluid (see e.g. Stepanov et al. 2014).

Chemical and mineral similarity between the granites and the 
orthogneiss suggests a common source lithology located deep 
below the present surface. During the first melting of the protolith 
in the late Cambrian (Vrána – Kröner 1995), a boron-rich melt was 
formed, which extracted most boron from the source and facilitated 
the origin of tourmaline orthogneiss. The second, Variscan melting 
of the same or a very similar protolith produced a melt slightly 
enriched in F and Li. We assume that the Přibyslavice granite 
represents only a small proportion of this melt, strongly enriched in 
Sn, W, Nb and Ta due to fractionation. Chemistry and mineralogy of 
several types of associated pegmatites suggest their relation rather 
to the granite melt than to the anatexis of the orthogneiss. The 
difference in their chemical composition including the content of 
water, F, and Li reflects the timing of separation from the parental 
magma and the distance of the melt transport upwards. During the 
transport, internal fractionation culminated in the “Li-pegmatite” by 
crystallization of its quartz-lepidolite core.

Chemické složení křemene a světlé slídy z komplexu 
ortoruly, granitu, pegmatitů a křemenných žil 
v Přibyslavicích jako indikátor jejich příbuznosti
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Pestrý komplex leukokratních granitoidních hornin v těsné 
blízkosti Přibyslavic, j. od Čáslavi, je dobře znám pro četné 
nálezy zajímavých minerálů: počínaje velkými krystaly  

almandinového granátu (Nováček 1931, Breiter et al. 2005b), 
přes pestrou paragenezi fosfátů (Povondra et al. 1987) k ni-
geritu (Čech et al. 1978), kolumbitu a kasiteritu (Šrein et al.  



2004, Breiter et al. 2006) a lepidolitu (Šrein et al. 2004). 
Přehled dosavadních mineralogických výzkumů podali 
Novák a Cempírek (2010). Přibyslavice jsou též jednou 
ze dvou typových lokalit turmalínu oxy-schorlu (Bačík et 
al. 2013). Indicie cínové mineralizace studovali Procházka  
et al. (1979) a Breiter et al. (2006). Výrazně méně pozor-
nosti bylo dosud věnováno petrologii místních ortorul, gra-
nitu a pegmatitů a jejich genetickým vztahům (Povondra et 
al. 1987, Novák – Cempírek 2010). 

Tato studie si klade za cíl na základě chemického 
složení křemene a muskovitu posoudit možné genetické 
vazby mezi všemi dosud zjištěnými horninami granitoid-
ního složení v této oblasti, tedy muskovit-turmalinickými 
ortorulami, alkalickoživcovým leukogranitem, pegmatoidy 
a několika typy granitických pegmatitů. Zatímco křemen, 
jako jeden z nejodolnějších minerálů, je stabilní v průběhu 
většiny alteračních procesů (Breiter et al. 2020), slídy 
obecně snadno ekvilibrují s novým prostředím (Breiter et al.  
2017). Kombinace těchto rozdílných vlastností nabízí zají-
mavé možnosti pro interpretaci.

Přehled studovaných vzorků a jejich základní charak-
teristika je v tab. 1. Pro srovnání byly do studie zařazeny 
i petrograficky obdobné vzorky z chemicky méně vyvinuté 
ortoruly a pegmatitu z nedalekého Březí.

Metodika

Obsahy stopových prvků v křemeni (Al, B, Ba, Be, Fe, Ge, 
Li, Mn, P, Rb, Sr, Sn, Ti) byly stanoveny metodou lase-
rové ablace ICP MS v laboratoři GLÚ AV ČR na přístroji 
Thermo-Finnigan Element 2 v kombinaci s laserem Analyte 
Excite 193 nm (Photon Machines). Hlavní prvky ve slídách 
(Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, F) byly analyzovány 
na elektronové mikrosondě JEOL JXA-8230 v Geologickém 
ústavu AV ČR a stopové prvky ve slídách (Cs, Fe, Ga, Ge, 
In, Li, Mn, Nb, Rb, Sc, Ta, Ti, Tl, W) pomocí laserové ablace 
ICP MS v laboratoři Chemické fakulty VUT Brno na pří-
stroji Agilent 7900 spojeným s laserovým ablačním systé-
mem Analyte Excite+ (Teledyne CETAC Technologies). 
Metodiky podrobně popsali např. Breiter et al. (2017, 2020).

Geologická situace

Přibyslavický komplex ortorul, granitu a pegmatitů za ujímá 
plochu asi 3 km2 blízko kontaktu Moldanubika s kutnohor-
ským krystalinikem 5 km jjv. od Čáslavi (obr. 1). Tvoří zde 
asi 10 km dlouhý vz. protažený pás žilných až čočkovitých 
těles od Březí na Z přes Přibyslavice k Podmokům na V. 
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Tabulka 1. Seznam vzorků
Table 1. List of samples

Rock type Locality No. Typical minerals

orthogneiss Keblov, quarry 3796 muscovite

orthogneiss Březí, outcrop 3266 muscovite, tourmaline

orthogneiss Přibyslavice, quarry 1 3264 tourmaline

orthogneiss Přibyslavice, quarry 2 3262 muscovite, tourmaline

orthogneiss Přibyslavice, quarry 2 3288 muscovite, tourmaline

orthogneiss Přibyslavice, Tisí skála hill 3343 muscovite, tourmaline, garnet

pegmatoide Březí, outcrop 3269 pegmatoid Tur-Grt

pegmatoide Přibyslavice, quarry 3 3265/5 garnet

granite Přibyslavice, quarry 4 3272 muscovite

granite Přibyslavice, quarry 4 3337 muscovite, minor garnet

granite Přibyslavice, quarry 4 3755 muscovite

pegmatite Březí, outcrop 3286 biotite, tourmaline

pegmatite Římovice, boulders 3774 muscovite, tourmaline

pegmatite Přibyslavice, quarry 2 3289 muscovite

pegmatite Přibyslavice, quarry 3 3292 muscovite (+ graphite)

pegmatite Přibyslavice, quarry 4 5562 Qtz, Kfs, Ab, Ms, without textural zoning

pegmatite Přibyslavice, quarry 5 3722 muscovite, garnet, apatite

pegmatite Přibyslavice, quarry 5 3899 peg

pegmatite Přibyslavice, outcrop 5560 Li-pegmatite margin: muscovite, tourmaline

pegmatite Přibyslavice, outcrop 5561 Li-pegmatite core: quartz, lepidolite

quartz vein Přibyslavice, remnants of old mining 4262 A fragments of glassy to smoky quartz (muscovite, cassiterite, rutile)

metasomatite Přibyslavice, remnants of old mining 4270 B metasomatized paragneiss (+ tourmaline, muscovite, rutile)



V západní i východní části pruhu vystupuje muskovit-bio-
titická ortorula, kdežto v centrální části muskovit-turma-
linická ortorula s granátem. Severojižní zlomy rozdělily 
ortorulový pruh do několika segmentů. Centrální ortoru-
lové těleso u Přibyslavic je otevřeno pěti dnes již opuště-
nými lomy (obr. 1b), v nichž jsou přístupny instruktivní 
odkryvy všech typů hornin. Další výchozy ortorul jsou 
na vrcholu a svazích kóty Tisá skála. Přibyslavická ortorula 
je převážně středně zrnitá, s proměnlivým, ale vždy zřetel-
ným usměrněním. Téměř vždy obsahuje hojný muskovit 
a turmalín (série schorl-olenit-dravit, Povondra et al. 1987 
a oxy-schorl, Bačík et al. 2013) v až 1 cm dlouhých sloup-
covitých krystalech. Granát s převahou almandinové složky 
je rozšířen nepravidelně, tvoří zrnité, zhruba izometrické 
útvary až 5 cm v průměru. Vznikal během metamorfózy 
na úkor staršího turmalínu a částečně i muskovitu.

V lomu č. 4 (číslování podle Povondry et al. 1987) je 
odkryta malá intruze (průměr výchozu ne více než 50 m) 
drobnozrnného muskovitického alkalickoživcového gra-
nitu. Tento granit nenese žádné stopy deformace. Řídké 
nepravidelné shluky granátu almandin-grosulárového typu 
dosahují průměru až 5 cm, turmalín je pouze akcesorický.

V ortorule, granitu i okolní pararule bylo nalezeno ně-
kolik typů pegmatitů až aplo-pegmatitů:
(1) V ortorule, zejména v lomu č. 3, jsou běžná hnízda 

pegmatitu (zrnitost většinou 0,5–2 cm) tvořeného pře-
vážně K-živcem a křemenem s menším podílem albitu 
a almandinového granátu, často v dobře omezených 
až 1–3 cm velkých krystalech. Tento pegmatitový typ 
pravděpodobně vznikl anatexí in situ, nebo s jen velmi 
omezeným pohybem taveniny a v dalším textu je na-
zýván jako „pegmatoid“. Některé pegmatoidy obsahují 

i černý turmalín. V blízkosti těchto pegmatoidů v lomu 
č. 3 byly v minulosti nalézány nodule fosfátů, ale jejich 
vzájemný vztah není znám.

(2) V ortorule, zejména v lomech č. 3 a 5, bylo nalezeno něko-
lik převážně strmých pegmatitových žil řádově m délky 
a dm mocnosti, bez zřetelné zonality s jednoduchým 
minerálním složením K-živec, křemen, albit, muskovit,  
± turmalín, granát. Jedna že žil v lomu č. 3 obsahovala 
závalky grafitu. Strmá aplo-pegmatitová až 3 m mocná 
žíla v lomu č. 5 obsahuje asi 2 m dlouhý xenolit amfibo-
litu a v jeho blízkosti byla obohacena biotitem a makro-
skopickým zeleným apatitem. V lomu č. 4 se vyskytly 
tenké ploché pegmatitové žilky bohaté granátem, zčásti 
sledující kontakt mezi granitem a ortorulou.

(3) Granit v lomu č. 4 je proražen strmou až 0,5 m mocnou  
pegmatitovou žilou sz.-jv. směru s výskytem Li-turma-
línů a nigeritu (Čech et al. 1978, Povondra et al. 1987). 
Dlouho známý “klasický“ výchoz žíly v čele lomu je již 
hluboce zvětralý, v nedávné době bylo však pokračování 
této žíly odkryto sběrateli minerálů v sz. části lomu. 

(4) V pararulách severně od ortorulového tělesa v břehu 
potoka byly nejdříve nalezeny úlomky pegmatitu s le-
pidolitem (Šrein et al. 2004) a v nedávné době zde byla 
sběrateli minerálů odkryta žíla lithného pegmatitu vz. 
směru. Žíla je až 1 m mocná, s převažující vnější zónou 
tvořenou K-živcem, křemenem, albitem, muskovitem 
a černým turmalínem, a s křemen-lepidolitovým já-
drem. V pararule mezi s. okrajem ortorulového tělesa 
a žilou Li-pegmatitu probíhá svazek vz. křemenných žil 
s historickou těžbou kasiteritu a intenzivní okoložilnou 
metasomatózou s hojným turmalínem a Nb, Ta-rutilem 
(Breiter et al. 2006).
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Obr. 1. Geologická skica stu-
dované oblasti u  Přibyslavic: 
A – upraveno podle Štěpánka 
a  Fišery (1996); B – upraveno 
podle Procházky et al. (1979); 
C – vlastní mapování.
Fig. 1. Simplified geological 
map of the studied area at Při- 
byslavice: A  – according to 
Štěpánek – Fišera (1996); B – 
according to Procházka et al. 
(1979); C – own documentation.
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Geochemická charakteristika

Všechny typy hornin přibyslavického komplexu jsou leu-
kokratní (do 1 hmot. % Fe2O3) a peraluminické (ASI = 
1,08–1,50), obohacené Rb (400–700 ppm) a v různé míře 
i Nb a Sn. Granit a pegmatity jsou bohaté fosforem, kdežto 
ortoruly borem. Obsahy F a Li jsou naproti tomu, vzhledem 
ke zřetelně vysokému stupni frakcionace, poměrně nízké 
(Povondra et al. 1987, Breiter in Novák – Cempírek 2010).

Výsledky

Křemen

Kolem 550 analýz z 24 vzorků křemene dává statisticky 
významný základ pro charakteristiku a vzájemnou diskri-
minaci všech zastoupených horninových typů. Průměrné 
obsahy prvků jsou obsaženy v tab. 2 a některé vztahy mezi 
prvky vizualizovány na obr. 2.

Hliník a titan jsou dvěma v křemeni nejvíce zastoupe-
nými stopovými prvky a postupné ubývání Ti a přírůstek 

Al obvykle dokumentuje magmatickou frakcionaci a po-
kles teploty krystalizace. Obr. 2a ukazuje výrazný rozdíl 
v obsahu Al mezi přibyslavickou ortorulou (cca 300–600 
ppm Al) a ostatními ortorulami sv. moldanubika (kolem 
200 ppm Al), když rozptyl obsahů Ti je v obou skupinách 
hornin obdobný (25→5 ppm Ti). Zatímco pegmatity mimo 
Přibyslavice a pegmatoidy obecně sledují trend běžných 
ortorul a jejich vývoj je dán zejména poklesem obsahů Ti, 
křemen přibyslavických pegmatitů je různorodý a pouka-
zuje na rozdílné minerální a chemické složení jednotlivých 
žil (detail na obr. 2b). Křemen z okolorudních metaso-
matitů je bohatý Ti, kdežto záhnědový křemen rudní žíly 
je Ti chudý, jak je u křemene hydrotermálního původu 
obvyklé.

Grafy Ti vs. Ge (obr. 2c, d) ukazují frakcionační trend 
podobný pro všechny typy křemene s výrazným vzrůstem 
obsahů Ge v granitu a zejména v Li obohacených pegmati-
tech. Mimo trend leží křemen z metasomatitů s neobvykle 
vysokými obsahy Ge. Vstup Al do mřížky křemene je ob-
vykle kompenzován vstupem Li nebo H do volných pro-
storů v krystalové mřížce [Si4+↔Al3+ + (Li, H)+]. Ve všech 
studovaných křemenech Li v této substituci výrazně  

Tabulka 2. Obsahy stopových prvků v křemeni (ppm). Hodnoty mediánu z 20–25 bodových analýz
Table 2. Contents of trace elements in quartz (ppm). Medians of 20–25 spot analyses

Sample  Rock type Li Be B Ge Sn Al P Ti Fe

Limit of detection  0.1 0.02 0.2 0.1 0.05 5 1 0.1 0.2

3796 orthogneiss Keblov 4.9 < 0.02 2.1 2 0.12 224 10.0 19.2 0.6

3266 orthogneiss Březí 14.7 < 0.02 2.5 2.2 0.13 187 9.9 7.5 0.2

3343 orthogneiss Tisí skála 88.0 < 0.02 2.6 3.3 0.11 430 10.1 7.9 0.5

3262 orthogneiss, quarry 2 77.8 < 0.02 2.9 3.4 0.12 354 9.7 6.5 0.3

3288 orthogneiss, quarry 2 79.0 < 0.02 2.0 3.2 0.12 362 8.2 7.8 < 0.2

3264 orthogneiss, quarry 1 80.3 < 0.02 2.7 3.2 0.12 358 11.1 8.4 < 0.2

3337 granite 72.9 < 0.02 3.8 2.7 0.12 459 13.6 13.0 0.5

3272 granite 66.5 < 0.02 4.4 4.7 0.12 436 11.9 3.5 < 0.2

3755 granite 81.4 < 0.02 4.6 4.4 0.15 430 12.7 4.5 < 0.2

3265/5 pegmatoid quarry 3 38.4 < 0.02 1.8 1.7 0.24 433 14.5 13.7 5.0

3269/1 pegmatoid quarry 3 9.4 < 0.02 1.2 2.4 0.21 217 10.4 13.1 0.4

3269 pegmatoid Březí 34.6 < 0.02 1.1 2.5 0.19 203 8.4 12.0 < 0.2

3286 pegmatite Březí 55.9 < 0.02 2.5 2.9 0.17 377 13.9 6.0 0.7

3774 pegmatite Římovice 19.3 0.14 3.3 2.4 0.12 211 8.9 16.5 < 0.2

3289 pegmatite quarry 2 70.4 0.02 3.1 3.4 0.13 356 10.9 9.4 < 0.2

3722 pegmatite quarry 5 70.8 0.09 2.8 1.9 0.12 336 12.6 14.5 < 0.2

3292 pegmatite quarry 3 46.2 0.08 2.3 2.2 0.11 314 10.2 10.2 < 0.2

3899 pegmatite quarry 5 77.0 0.06 2.0 1.9 0.14 361 10.8 15.8 < 0.2

5560 Li-pegmatite – margin 27.2 0.10 2.9 2.3 0.11 242 11.1 5.9 < 0.2

5561 Li-pegmatite – core 76.9 0.24 5.7 21.8 0.12 472 11.3 0.1 < 0.2

5562 pegmatite quarry 4 178.2 0.28 3.0 7.2 0.12 929 11.6 1.1 < 0.2

4262A old mine, Qtz vein 66.0 0.04 2.3 2.7 0.19 401 6.5 3.1 < 0.2

4262B old mine, Qtz vein 68.9 0.05 2.5 4.4 0.18 394 6.6 7.1 < 0.2

4270B old mine metasomatite 57.0 0.17 2.7 6.8 0.11 467 9.6 16.6 < 0.2
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převládá (obr. 2e), ač jde o horniny, které jsou s výjimkou 
Li-pegmatitu poměrně Li chudé.

Světlá slída

Zhruba 200 analýz z 12 vzorků světlé slídy definuje hlavní 
na lokalitě zastoupené slídové variety (tab. 3). Na základě 
obsazení oktaedrické vrstvy (obr. 3a) lze slídu definovat 
jako lepidolit (trilithionit) v jádře Li-pegmatitu, jako fen-
gitický muskovit v okolorudním metasomatitu a jako mus-
kovit, případně mírně Li obohacený muskovit v ostatních 
horninách.

Fengitický muskovit z metasomatitu se od ostatních 
slíd odlišuje výrazně vyššími obsahy Mg (2 hmot. % MgO,  
obr. 2b) a Ti (1,3 hmot. % TiO2), ale i nejvyššími obsahy Sn 
a Ta (1069, resp. 94 ppm). Naproti tomu lepidolit obsahuje 
nejvyšší koncentrace Li, Rb, Cs, Tl a Ge, a naopak relativně 
nízké obsahy Ga, Sn, Nb a W. Mezi „pravými“ muskovity 
pak vyniká muskovit z granitu vysokými obsahy Ga, Sn, 
Nb a W. Muskovity z ortorul mají obsahy stopových prvků 
nízké, muskovity z pegmatitů zvýšené, ale velice proměnlivé.

Obsahy Li ve slídách všeobecně pozitivně korelují 
s obsahy Fe (obr. 3c). Pozitivní korelace s Li byla zjištěna 
též u F (obr. 3d), Rb, Sn (obr. 3e), Nb, Ta a W. Zdá se, že 
všechny tyto prvky měly společný zdroj a jejich inkorpo-

Obr. 2. Obsah stopových prvků v křemeni. Všechny provedené analýzy jsou zobrazeny na obr. a, c, e; pouze analýzy křemene z pegmatitů 
na obr. b, d.
Fig. 2. Trace element contents in quartz. All analyses are shown in Figs. a, c, e; only analyses of quartz from pegmatites are shown in Figs. b, d.
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race do slídové struktury byla podporována růstem obsahu 
Fe, tedy vzdalováním se ideální dioktaedrické muskovitové 
struktuře a postupným přechodem k trioktaedrické struk-
tuře. Rozdíly v poměru obsahů Nb a Ta (obr. 3f) ilustrují 
rozdílnost chování těchto, jinak geochemicky si velmi po-
dobných, prvků při přechodu z taveninového do fluidního 
režimu s podstatně vyšší afinitou Nb ke slídové struktuře 
(Stepanov et al. 2014): zatímco magmatické muskovity 
granitu jsou výrazně bohaté Nb, fluidy ovlivněný lepidolit 
z jádra pegmatitu a fengitický muskovit z metasomatitu 
jsou pak relativně obohacené o Ta.

Diskuse 

Nápadná podobnost chemického a minerálního složení při-
byslavických hornin dlouhodobě vyvolává otázku o jejich 
genetickém vztahu. Izotopické stáří nebylo u žádné z hornin 
dosud určeno; pokus o U-Pb datování zirkonu selhal pro 
částečnou ztrátu radiogenního Pb (Breiter – Siebel, nepubl.) 
a monazit v ortorule byl varisky reekvilibrován (Breiter  
et al. 2005a). Ortoruly však nepochybně prošly variskou me-
tamorfózou v amfibolitové facii a jejich příslušnost k tzv. 

hlubockým ortorulám (Vrána – Kröner 1994) je tak prav-
děpodobná. Současně však přibyslavická ortorula vykazuje 
v rámci „hlubockých“ ortorul nejvyšší stupeň magmatické 
frakcionace, vyjádřený nejvyššími obsahy P, Rb, Sn a Nb 
(Breiter et al. 2005a). Vyšší stupeň frakcionace přibysla-
vické ortoruly, ve srovnání s ostatními petrograficky podob-
nými ortorulami, dokládá i chemismus křemene (více Al, Ge 
a Li, obr. 2) a muskovitu (více Li i Nb, Ta, Sn a W, obr. 3). 

Pegmatoidy v Přibyslavicích i blízkém Březí tvoří 
drobná hnízda v ortorule s postupným vzájemným přecho-
dem a jejich vznik anatexí ortorulového materiálu in situ 
je tedy pravděpodobný. Pro tento výklad svědčí i obdobný 
obsah stopových prvků v křemeni.

Přímý genetický vztah granitové intruze a křemenné 
žíly s kasiteritem a B-Ta bohatými metasomatity (turma-
lín + Ta-rutil) je kromě prostorové blízkosti podporován 
výrazným obohacením granitu o Sn, Nb a Ta a zvýrazněn 
relativní distribucí Nb a Ta, když Nb byl preferenčně vá-
zán do granitového muskovitu, kdežto Ta byl přednostně 
segregován do fluid (Stepanov et al. 2014).

Možný genetický vztah granitu a žilných pegma-
titů k ortorule je ale komplikovanější. Makrochemické 
složení granitu je ortorule podobné a vyšší koncentrace 

Tabulka 3. Chemické složení slíd (hmot. %, stopové prvky v ppm). Hodnoty mediánu z 20–25 bodových analýz
Table 3. Chemical composition of mica (wt. %, traces in ppm). Medians of 20–25 spot analyses

Sample 3266 3288 3272 3286 5562 5560 5561 4270 4262A

Comment orthogneiss granite pegmatite metasomatite Qtz vein

SiO2 46.43 46.34 45.56 46.41 45.30 46.03 49.02 46.51 45.73

TiO2 0.33 0.32 0.17 0.17 0.04 0.21 0.01 1.31 0.12

Al2O3 33.84 35.20 34.82 36.40 35.38 35.57 29.74 30.45 35.20

FeO 2.13 3.13 2.55 1.79 1.96 1.37 < 0.05 2.68 2.54

MnO 0.03 0.10 0.07 0.05 0.11 0.03 0.09 0.04 0.07

MgO 0.69 0.28 0.13 0.6 < 0.05 0.65 < 0.05 2.02 0.34

Na2O 0.54 0.46 0.62 0.61 0.68 0.79 0.23 0.52 0.66

K2O 10.23 9.22 10.07 8.97 10.12 10.18 10.60 10.01 9.98

F 0.40 1.02 0.87 0.16 1.26 1.51 4.63 1.48 0.54

Li 551 1854 1639 459 2432 1585 17032 2318 1164

Sc 55 340 136 19 2 48 2 37 39

Ti 1854 1872 1143 849 196 1117 4 6945 523

Mn 371 828 548 293 909 225 668 306 384

Ga 110 191 189 114 169 125 80 78 156

Ge 2.9 4.7 8.5 5.6 10.6 4.2 28.1 10.2 4.9

Rb 1163 2445 3025 1329 5004 1480 9385 4064 2698

Nb 79 290 341 141 189 141 118 155 194

In 0.9 3.2 3.3 0.1 0 1 0 0.9 1.1

Sn 130 247 754 305 619 200 246 1069 361

Cs 120 125 149 73 382 35 3489 433 49

Ta 9 13 55 20 19 8 74 94 9

W 36 62 85 40 33 67 25 127 63

Tl 5 11 14 5 25 5 59 18 11
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Li, F, Sn, Nb, Ta a W v horninových analýzách granitu 
i v muskovitu z granitu jako výsledek anatexe a frakcio-
nace by bylo možno přijmout jako pracovní hypotézu. 
Podobně by B-specializace okolorudních metasomatitů, 
indikující existenci borem bohatých fluid transportujících 
Sn a Ta do vzdálenějšího exokontaktu granitu, mohla vy-
světlit nepřítomnost boru v granitu samém. Obsahy Al 

a Ti v křemeni z granitu a z okolní ortoruly jsou si blízké, 
což může také nasvědčovat závěrečné ekvilibraci za po-
dobných podmínek. Kontakt mezi granitem a ortorulou je 
ale zřetelný a v ortorule v blízkosti granitu nebyly zjiš-
těny žádné známky intenzivní anatexe či náznaky, že by 
mělo jít o restit po uvolnění taveniny granitového složení. 
Navíc velmi pravděpodobné produkty anatexe ortoruly, 

Obr. 3. Chemické složení slíd: a – IMA kompatibilní klasifikace slíd podle Foster (1960), Ms – muskovit, Tln – trilithionit, Pln – polylithionit, 
Znw – zinnwaldit; b – obsahy FeO vs. MgO (data z mikrosondy); c – Fe vs. Li (LA ICP-MS); d – Li2O (LA ICP-MS) vs. F (EPMA); e – Li vs. Sn  
(LA ICP-MS); f – Nb vs. Ta (LA ICP-MS).
Fig. 3. Chemical composition of light micas: a – IMA-compatible classification of micas according to Foster (1960), Ms – muscovite, Tln – 
trilithionite, Pln – polylithionite, Znw – zinnwaldite; b – contents of FeO vs. MgO (EPMA); c – Fe vs. Li (LA ICP-MS); d – Li2O (LA ICP-MS) vs. F 
(microprobe); e – Li vs. Sn (LA ICP-MS); f – Nb vs. Ta (LA ICP-MS).
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tzn.  pegmatoidy, mají jiné makro- i mikroprvkové složení. 
Proto je pravděpodobnější, že látková podobnost granitů 
a ortorul je odvozena od společné zdrojové litologie le-
žící hluboko pod současným povrchem. Tavenina vzniklá 
při prvním tavení protolitu ve svrchním kambriu (Vrána – 
Kröner 1995) extrahovala ze zdroje většinu B a dala vznik 
turmalinickým ortorulám. Druhé, variské tavení téhož nebo 
velmi podobného protolitu proběhlo za vzniku taveniny 
lehce obohacené F a Li. Lze tak předpokládat, že přibysla-
vický granit reprezentuje jenom malý podíl této taveniny, 
díky frakcionaci silně obohacený o F, Li, Sn, W, Nb a Ta. 

Několik typů asociovaných pegmatitů svým chemis-
mem napovídá spíše vazbě na granitovou taveninu než 
na anatexi ortorul. Rozdíl v jejich chemismu odpovídá oka-
mžiku oddělení dílčích dávek taveniny od mateřského mag-
matu, obsahu vody, F, a Li a délce samostatného transportu 
umožňující interní frakcionaci. Ta dosáhla svého vrcholu 
v „Li-pegmatitu“ krystalizací křemen-lepidolitového jádra 
a Mn bohatého kolumbitu (Šrein et al. 2004).

Závěr

Intruzivní, metamorfní a hydrotermální procesy zachycené 
v přibyslavických horninách pravděpodobně proběhly 
ve sledu:
(1) kambrické procesy: vznik B bohatého granitického 

magmatu na více místech v moldanubiku, jeho frakcio-
nace a intruze geochemicky nejvíce vyvinuté pozdní 
taveniny u Přibyslavic;

(2) variské procesy: (i) metamorfóza kambrických granitů 
na ortoruly a vznik drobných hnízd granátických peg-
matoidů lokální anatexí; (ii) vznik granitického mag-
matu z obdobného/shodného zdroje jako ve svrchním 
kambriu, jeho frakcionace a koncentrace F, Li, Sn, Nb, 
Ta a W; (iii) oddělení malých dávek granitické taveniny 
ve více fázích, její migrace a tvorba strmých pegmati-
tových žil, přednostně vmístěných do křehce se defor-
mujících ortorulových těles; (iv) vmístění a krystalizace 
granitového tělesa, oddělení B bohatého fluida s Sn 
a Ta; (v) vznik křemenné žíly s kasiteritem a okoložil-
ných metasomatitů s Ta-rutilem a intruze posledních 
malých dávek taveniny z hlubšího jádra granitového 
systému ve formě žil Li obohacených pegmatitů protí-
najících i granit. Vzájemný časový vztah Li-pegmatitů 
a křemenných žil zatím nelze určit.
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