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Odraz proces  vzniku ultrapotasických plutonických hornin 
eského masívu ve vnit ní stavb  a složení vyrostlic K-živce 

(jihlavský pluton) 

J. Kotková 

eská geologická služba, Praha, jana.kotkova@geology.cz 

znik ultrapotasických plutonických hornin mol-
danubické zóny eského masívu je p i ítán

míšení mafických tavenin plášt  a kyselých koro-
vých tavenin, a to zejména vzhledem k jejich speci-
fickému chemickému složení (nap . Holub 1997). 
Potencionálním zdrojem informací o magmatických 
procesech p i vzniku t chto hornin jsou vzácn jší
biotit-dvoupyroxenické syenity až monzonity, 
v nichž jsou zachovány magmatické stavby a miner-
ální asociace. P evažující amfibol-biotitické horniny 
durbachitové série se naproti tomu vyzna ují exten-
zivním vznikem pozdních hydratovaných fází (zejm. 
amfibol-aktinolit) a nejsou tedy ke studiu podmínek 
krystalizace magmatu p íliš vhodné.

K detailnímu petrograficko-mineralogicko-geo-
chemickému studiu jsme vybrali vzorky z jihlavs-
kého plutonu, umíst ného ve vysoce metamorfova-
ných až migmatitizovaných sillimanit-biotitických 
p íp. cordieritických pararulách moldanubika. Toto 
t leso je tvo eno k emenem chudými horninami 
s prom nlivým obsahem tmavých minerál , petro-
graficky odpovídajícími biotit-dvoupyroxenickým 
k emenným syenit m až monzonit m a dokonce až 
k emenným gabr m. U-Pb datování isometrických 
magmatických zirkon  z monzonitu poskytlo stá í
335±0.6 Ma, interpretované jako stá í magmatické 
krystalizace (Kotková et al. 2008). 

V horninách jsou zachované magmatické stavby, 
s vyrostlicemi K-živce dosahujícími velikosti až 1-3 
mm v jemnozrnné základní hmot , tvo ené K-živ-
cem, k emenem a plagioklasem. Zachována je pri-
mární, magmatická minerální asociace ortopyroxen-
klinopyroxen-K-živec-k emen. Ortopyroxen a kli-
nopyroxen obsahují odmíšeniny druhého pyroxenu, 
K-živec má mikropertitický charakter, a v K-živci

(n kdy také v pyroxenu) jsou p ítomny hojné jehli -
kovité inkluze rutilu. To vše indikuje vysokoteplotní 
krystalizaci magmatu za podmínek granulitové fa-
cie, s nízkou aktivitou vody. Na základ  obsah  Zr 
v hornin  byly vypo tené teploty 820±10°C (podle 
Watsona a Harrisona 1983).  Skute nost, že se jedná 
o horkou intruzi ve st ední k e, indikuje také p í-
tomnost vysokoteplotních gaber (~ 1 000°C) a kin-
zigit  (~ 900°C) v jádru masivu a migmatit  s gra-
nátem a ortopyroxenem (> 800°C, > 5 kbar) v jeho 
exokontaktu (Leichmann et al. 2007). 

Tento p ísp vek je zam en zejména na vyrostli-
ce K-živc  se složitými vnit ními stavbami, pozoro-
vané v n kterých horninových vzorcích. V jád e
t chto K-živc  bývá p ítomná koncentrická zóna 
eliptického i hruškovitého tvaru bez mikropertitic-
kých odmíšenin, n kdy se sv tlou barvou v katodo-
luminiscenci, která m že obsahovat drobné, max. ~ 
30 μm velké inkluze klinopyroxenu, ortopyroxenu, 
plagioklasu, k emene, apatitu a ilmenitu (obr. 1). 

P
Obr. 1: Koncentrická zóna v K-živci s drobnými inkluzemi 
minerál .

V



Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

104

Pyroxeny v této zón  mají mírn  snížené XMg 
ve srovnání se zrny v základní hmot  (zejm. Opx – 
mezní hodnoty 0,59 vs. 0,62), a vyšší obsah Jd 
složky (až 3,4 vs. 2,0 v jád e klinopyroxenu). Zóna 
bez mikropertitických odmíšenin ale bez inkluzí 
dalších minerál , výrazn ji sv tlá v CL, je dále p í-
tomná ve vn jším lemu idiomorfních zrn K-živce. 
T etím pozorovaným jevem je jak ídká, tak hustá 
oscila ní zonálnost na okrajích idiomorfních živco-
vých zrn, bez mikropertitických odmíšenin, slab
patrná i v katodoluminiscenci. Nejjasn jší katodo-
luminiscenci mají nepravidelné, diskordantní tex-
turn  mladší zóny a skvrny vyskytující se vn  popi-
sovaných zrn, v jejich lemu, p ípadn  i v n kterých 
jádrech.  

Na profilech nap í  zónou bez mikropertitických 
odmíšenin byly sledovány zm ny koncentrací Ba, 
Sr, Fe, Mg, Ti a P. V této zón  50-90 μm tlusté vý-
razn  nar stá obsah Ba. Vyšší hodnoty Ba mají zó-
ny sv tlé v CL, maximálních hodnot dosahují ídce
oscila n  zonální okraje živc . V zón  s inkluzemi 

minerál  m že být i výrazný nár st Fe, nicmén
obecn  zm ny v obsazích Fe nejsou vázány na r z-
nou intenzitu CL ani na p ítomnost i nep ítomnost 
mikopertitických odmíšenin v živci. Titan sleduje 
trend Fe, ale také má trendy opa né. Stejn  jako          
u Ba, i Fe i Mg hodnoty oscilují v p ípad  CL-
zonálních zrn.

Zonalita živc  pozorovaná v CL a prom nlivé 
obsahy baria, zástupce kompatibilních prvk  s níz-
kou difuzivitou, jsou považovány za doklad r stu 
krystal  z magmatu o heterogenním složení. Získa-
ná data indikují, že vn jší lemy krystal  se sv tlou 
luminiscencí krystalizovaly z magmatu obohacené-
ho bariem. Interakci s tímto magmatem indikují také 
diskordantní zóny, s nejjasn jší CL. Koncentrické 
zóny v K-živcích s uzav eninami minerál  obdob-
ných minerál m v základní hmot  mohou indikovat 
míšení magmat, anebo jen vysokou rychlost r stu        
a nízkou rychlost nukleace živc  ve srovnání s ostat-
ními minerály v hornin .
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