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že uvedená zhoda obsahov vybraných sku
pín stopových prvkov je dôsledkom „ochu
dobnenia" vzniknutej magmatickej tave
niny o niektoré prvky v porovnaní so 
zdrojovým materiálom plášťa Zeme. 
Z uvedeného vyplýva, že termín „primi

tívna magma" je okrem prípadov, keď sa 
vzťahuje na určitý konkrétny model či 
horninovú suitu, mnohoznačný. 

V súvislosti s termínom primitívna 
magma či primitívna magmatická taveni

na sa najmä v geochemický zameraných 
prácach používajú aj označenia „ochudob

nený" či „obohatený". Uvedené adjektíva 
sa uvádzajú v súvislosti s diskusiou obsa

hov najmä prvkov skupiny vzácnych ze

mín (TR či REE), ale aj ďalších (najmä 
kompatibilných) prvkov v stopových kon

centráciách vo vzťahu k obsahom týchto 
prvkov v chondritických meteoritoch. Toto 
porovnávanie vyplýva z predstáv, že zlože

nie chondritických meteoritov reprezentuje 
primárne zloženie Zeme pred uplatnením 
sa procesov gravitačnej diferenciácie zem

ského telesa. 
Problematika obsahu diskutovaných ter

mínov a najmä vzájomných vzťahov rôz

nych typov magiem je v detaile podstatne 
zložitejšia. Účelom tejto informácie je po

skytnúť čitateľom nešpecialistom na prob

lematiku eruptívnych hornín základnú in

formáciu v záujme porozumenia zahranič

nej literatúry na jednej a v záujme správ

nej formulácie vlastných záverov vyplý

vajúcich zo štúdia eruptívnych hornín na 
druhej strane. 
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Pŕíspévek D. Hovorky je výtečné nača

sován a jsem pŕesvédčen, že vyvolá tolik 
potrebnou diskusi. I když je napsán jako 
určité vodítko pro nespecialisty, objevují 
se v nem nékterá prevzatá tvrzení, která 
je nutno odmítnout, ač pocházejí od vel

kých autorít svetové petrologie. Pŕipojuji 
tedy ŕádky, v nichž se pokouším objasniť 
nékteré problémy s vedomím, ve kterém 
mne Hovorkúv pŕíspévek utvrdil: že totiž 
do své, tj. české a slovenské literatúry 
často prejímáme koncepce a terminológii, 
stavíme se k nim málo kriticky a príliš 
často podléháme slovu autorít. Vnášíme 
si tak do své terminológie i smetí. 

Domnívám se, že terminológie v petro

logii vyvrelín by méla být obecné, t j . pla

netárne platná, zejména základní termíny, 
které Hovorka probírá: primárni magma, 
primitívni magma, matečné magma. Proto 
se domnívám, že zavedení „méŕítek primi

tívnosti", jako je napríklad pomer Fe/Mg, 
je ošidné a nesprávne. Totéž se tyká kri

térií mineralogických. 
Magma, které vzniká zcela nepochybné 

pri prvotní diferenciaci planéty na plášť, 
kúru a jadro, není zrejmé nikde v púvod

ní forme zachováno ani na Zemi, ani na 
jiných planétach. Je to magma staré 
4,6X10° let, vzniklé ješté pri akreci. K je

ho tvorbe prispívá teplo vznikaj í cí z ki

netické energie dopadajících částic (plane

tesimál) i teplo radioaktivních, zejména 
krátkodobé existujících radioaktivních 
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prvku (2,;A1). Toto magma je nejen pro-
míšeno s dopadajícím kosmickým materiá-
lem. ale často též zastŕeno pozdéjšími geo

logickými procesy. Pokud bychom chtéli 
takové magma označovať zvláštním termí

nem, pak doporučuji výraz „primordiální 
magma". 

Magma (magmatická tavenina), která 
vzniká z pevné hmoty, a to jak v plášti, 
tak v kúre (v litosféŕe nebo i astenosfé

ŕe). částečným (jen vzácne úplným) tave

ním a zanecháva po sobé reziduálni kryš

talickou pevnou hmotu, je zrejmé nej

častéjším pŕedmétem sporu a diskuse v li

terature. Chemické složení a poprípade 
i jeho vlastnosti mechanické jsou výsled

kem mnohá pramenných: chemické i mi

neralogické povahy zdroje, teplotních 
a tlakových podmínek tavení, obsahu té

kavých složek, rozsahu tavení, zpúsobu 
oddelení taveniny od rezíduá (múze, ale 
nemusí být dosaženo rovnováhy). Není 
pochyb o tom, že existuje rada tavenín 
takto vzniklých. Každá taková tavenina je 
magma primárni, vznikloli z pevného 
materiálu. Pokud z takového magmatu ja

kýmkoliv procesem, tj. diferenciací, frakč

ní krystalizací atd. vznikají ďalší, odvo

zená, je to magma matečné. Ale i magma 
odvozené, pokud je zdrojem další magma

tické taveniny, múze být matečné. 
Do definice primárního magmatu by se 

rTiélo v žádném prípade zavádôt slovo 
..bazaltické", jak se treba uvádí v ohrom

ném kompendiu „Basaltic volcanism", pro

tože vždy záleží na tom, jaký zdrojový 
materiál se taví. Každou epizódu tavení, 
parciálni, frakční či úplné tavení v plášti 
anebo v kúre lze tedy pokladať za udalosť 
produkující primárni magma. Vracet se 
k bowenovským, prípadné i dalšim kon

cepcím, které uvažuji o jediném primár

ním magmatu, je anachronické. Vime totiž, 
že k tavení dochází v rúzných částech 
Zeme (planéty) (plášť, kúra), a že tyto 
časti jsou nejen vertikálne, ale i laterálné 

ve svém chemickém i mineralogickom slo
žení proménlivé. Pokúsim se o ilustraci to
hoto tvrzení: 

Tavíli se zčásti peridotitový svrchní 
plášť, pak je pravdepodobné, že vznik

ne primárni bazalt sensu lato, což je 
nejčastéjší prípad. Pri extrémne nízkém 
stupni parciálního tavení a v prítomnosti 
vody a oxidu uhličitého už primárni tave

ninou nemusí být bazalt, ale múze to být 
kimberlit (odlišující se od neho nízkym 
obsahem SiO^ a vysokým obsahem alká

lií). Pri rozsáhlejším tavení peridotitového 
plášte zase dostaneme komatiit či prípadné 
pikrit. Pritom jde ve všech pŕípadech 
o taveninu primárni. Nékteíí autori se 
napríklad domnívají, že parciálním tave

ním mokrého plášte lze získat i andesitové 
magma. V kúre pak je nespočetné množ

ství výchozích materiálu k tavení, které 
však za relatívne nízkych teplôt a pod

mínečné prítomnosti tékavých složek kon

vergují ke granitovému složení. V této 
souvislosti je vhodné pripomenout, že pe

trologie vyvrelín v minulosti podléhala 
módním vlivúm a kládla dúraz tu na slo

žení zdroje, tu na procesy, nebo na tla

kové a teplotní podmínky. Tak pred dva

ceti či patnácti lety méla jedna z petro

logických škôl (reprezentovaná skupinou 
Ringwooda a Greena) za dané homogénni 
složení plášte — pyrolit, lišácky defino

vaný jako peridotit, schopný pri částečném 
natavení produkovať bazalt. Vznik rozdíl

ných bazaltických hornin tato škola vy

svétlovala, a experimentálne dokumento

vala, rozdílnými tlakovými a teplotními 
podminkami a rúzným rozsahem parciál

ního tavení. Další skupina (napr. O'Hara) 
šla smérem „bowenovským". Predpokla

dala se existence jednoho magmatu, ze 
kterého se frakční krystalizací vytváŕí 
vice druhú magmatu, predpoklad, který 
lze také experimentálne podporit. Z hle

diska petrologie a geochémie byly pozdéji 
v sedmdesátých letech tyto koncepce mo
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difikovány a poukázalo se na existenci 
rozdílú ve složení hornín svrchního plášte. 
Pŕítomnost tékavých složek (H^O. C02, 
CHO či fází, jako je flogopit. zcela mení 
podmínky fázové rovnováhy pri tavení. 
Dnešní petrologie práve k témto rozdílúm 
a heterogenitám tihne, a proto vétšina roz

dílú v bazaltických horninách se pripisuje 
(pravdepodobné módne) tomuto hetero

gennímu — metasomatickému faktoru. 
Aniž bych byl pro kompromisy „en large", 
myslím si, že na každém z téchto aspektu 
„je néco zdravého"; zadnému z uvedených 
tŕí smérú nelze upŕít právo na existenci, 
ale váha, kterou prikladáme rozdílným 
faktorúm ve vzniku hornin. je dana sub

jektem. Proto by však definice primár

ního magmatu neméla záviset na subjek

tu. Primárni magmatická tavenina (pri

márni magma) je tedy taková tavenina, 
která vznikla na úkor pevných látek 
a nebyla zménéna procesy frakční krysta

lizace, asimilace či míšením. (Je ovšem 
otázka, zda se vúbec na povrchu Zeme či 
jiné planéty s takovým magmatem setká

me). 
Presné, byť s trochou nadsázky, charak

terizuje D. Hovorka situaci, kdy do ter

minologického zmätení v obecných termí

nech magmatických hornin vstupují geo

chemikové. Značné subjektívni terminoló

gie petrologú i experimentálních petrologú 
se zásahem geochemikú dále komplikuje. 
Jako primitivní totiž označují geochemici 
takovou magmatickou taveninu, která má 
charakter distribuce vzácnych zemin po

dobný distribuci vzácnych zemin v chon

dritických meteoritech. V této primitív

nosti je jeden háček. Primitivnost distri

buce vzácnych zemin je mimo primitivní 

zdroj dana i neprítomností kryštalických 
fází (v reziduu), které prednostné koncen

truj; vzácne zeminy. Modelový perido

tit — pyrolit — má ve svrchní časti plášte 
mineralogické složení olivín — spinel — 
ortopyroxen — klinopyroxen. Cástečným 
natavením této horniny (pokud tavenina 
dosáhla rovnováhy s reziduem) je bazalt 
s „primitivním" charakterem (rozumí se: 
charakterem distribuce vzácnych zemin). 
Tentýž peridotit bude mít v hlubší časti 
plášte (tedy za vyššího tlaku) mineralo

gické složení olivín — granát — pyroxeny. 
Pri částečném natavení, za predpokladu 
rovnováhy s reziduem (rezíduum obsahuje 
granát), vznikne bazalt s „diferencova

ným" charakterem distribuce vzácnych ze

min. Pritom je to téméŕ tatáž „primitivní" 
hornina, ale protože vznikla v rovnováze 
s granátem, má „diferencovaný" charak

ter distribuce vzácnych zemin. Prostými 
geochemickými prostíedky nelze tedy 
tento bazalt odlišit od horniny „kon

taminované" a nikdo ji neoznačí jako 
primitivní. Pritom však napríklad iniciál

ním pomérem izotopu stroncia 87Sr;
86Sr lze 

prokázat primitivní, nediferencovaný pú

vod horniny v plášti. Na tomto príklade 
bych rád ilustroval nevhodnost používaní 
adjektíva „primitivní" bez další charakte

ristiky (napr. „s primitivním pomérem 
stronciových izotopu" nebo „s primitivním 
charakterem distribuce vzácnych zemín"), 
j inak by se „primitivní" mohlo chápat ve 
významu „primárni" (což se ostatné v li

terature velmi často stáva). 
Co je magma odvozené, smíšené, konta

minované vyplýva jednoznačné z význa

mového obsahu uvedených prídavných 
j men a netreba se jimi zabývat. 


