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Horniny s podstatným zastoupením turmalínĤ skoryl-dravitové Ĝady jsou oznaþované jako turmalinity.
Turmalinity tvoĜí v jižní þásti svrateckého krystalinika nesouvislý pás S-J smČru mezi obcemi Pernštejn
a Jimramov, jeden výskyt byl nalezen na hranici s moldanubikem u obce Rožná. Turmalinity tvoĜí
stratiformní polohy nČkolik centimetrĤ až 1 metr mocné uvnitĜ svorĤ nebo svorových rul. Turmalinity
vystupují spoleþnČ s metapelity, které jsou ve srovnání s prĤmČrnou kontinentální kĤrou relativnČ
bohaté B i F. Všechny studované výskyty jsou prostorovČ svázané s nedvČdickými mramory, které jsou
v jejich dnešním podloží. Turmalinity jsou tvoĜeny turmalínem a kĜemenem. Z vedlejších minerálĤ
bývá pĜítomen muskovit, granát, biotit, kyanit, sillimanit, plagioklas a K-živec.
Turmalíny odpovídají F-bohatým skorylĤm až dravitĤm, lokálnČ se zvýšeným obsahem Ca a
vakancí v pozici X. Turmalín v turmalinitech vykazuje složitou zonálnost, která naznaþuje jejich
polyfázový vývoj. BČhem první metamorfní (pĜedmetamorfní?) etapy vznikla jádra nČkterých
turmalínových zrn. Jádra pĜedstavují Al bohaté skoryly s vysokou vakancí a relativnČ nízkým
obsahem F. Naše pozorování nepotvrdilo, že by tato jádra mohla pĜedstavovat metamorfované
akumulace detritického turmalínu.
Dravity bohaté F a Na a chudé vakancí, které obrĤstají nebo zatlaþují skorylová jádra, odráží rĤst
turmalínu bČhem prográdní metamorfózy. Vysoké P-T podmínky stabilizují vysoké obsahy F a Na
v turmalínech a rovnČž vysoké XMg je typické pro turmalíny z metapelitĤ metamorfovaných
v amfibolitové facii. BČhem této fáze prográdní metamorfózy patrnČ došlo i k parciálnímu tavení
hornin svrateckého krystalinika a krystalizaci asociujících peraluminických migmatitĤ, které také
obsahují F – bohatý turmalín. Mohly tedy pĜedstavovat další zdroj bórem a fluórem bohatých fluid.
BČhem retrogradní metamorfózy, pĜi níž dorĤstaly relativnČ homogenní vnČjší partie turmalínu
z Ĝady skoryl-dravit, byl vývoj turmalínu dokonþen. P-T podmínky v okolních svorech, interpretované
jako výsledek retrográdní metamorfózy, pĜi níž ve svorech témČĜ vymizel kyanit a staurolit a vznikla
vČtšina porfyroblastĤ granátu, þasto v asociaci se sillimanitem, byly vypoþtené na 600–630 ºC a
5–6 kbar.
Turmalinity ze všech studovaných lokalit mají blízké chemické složení a obdobnou geologickou
pozici. Znaþná podobnost chemického složení vþetnČ REE kĜivek turmalinitĤ a okolních svorĤ hovoĜí
pro jejich obdobný protolit. Infiltrace veškerého F a B pouze z okolních tČles migmatitĤ je málo
pravdČpodobná, vzhledem k chybČjícímu jasnému prostorovému vztahu tČles turmalinitĤ a migmatitĤ a
metagranitĤ. Protolit turmalinitĤ a asociujících metapelitĤ pĜedstavovaly patrnČ sedimentární, pĜípadnČ
vulkanosedimentární horniny již primárnČ bohaté B, pĜíp. F a Fe, jak uvažuje již Kebrt et al. (1984).
Litostratigraficky je výskyt turmalinitĤ pomČrnČ dobĜe omezený na sekvenci v nadloží nedvČdických
mramorĤ. To rovnČž svČdþí pro možný vznik turmalinitĤ v souvislosti s diagenezí pelitĤ, které
pĜedstavovaly protolit pro okolní svory.
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