
Lithium dosud patřilo v průmyslu mezi kovy s poměrně 
specifickým použitím. Své uplatnění nacházelo například 
jako speciální příměs zabraňující tepelným šokům při vý-
robě keramiky a skla, dále v metalurgii, v medicíně při čiš-
tění vzduchu, v pyrotechnice a optice a v neposlední řadě 
také v chemickém průmyslu při výrobě maziv, polymerů 
apod. V současné době patří lithiové články pro baterie 
a lithium-iontové akumulátory k velmi perspektivním pro-
středkům pro dlouhodobější uchování elektrické energie 
a využití v elektronice. Z toho důvodu bylo lithium v roce 
2017 vládou České republiky v Surovinové politice ČR 
nerostných zdrojů a později i ve zvláštním usnesení vlády 
ČR č. 713/2017 zařazeno mezi suroviny významné pro 
ekonomiku státu. Ve státní bilanci zásob je k 1. lednu 2019  

celkem 1138,3 kt geologických zásob kovového Li. Do  
konce roku 2014 bylo registrováno 113 kt, v roce 2015 142 kt,  
v roce 2016 pak již 330 kt (Starý – Novák 2019).

Ve východní části smrčinsko-krušnohorského granito-
vého batolitu jsou největší geologické zásoby Li soustře-
děny zejména na ložisku Cínovec s průměrným obsahem 
1,75 hm. % Li v Li-slídách a cinvalditu. Průměrný obsah 
všech zásob ložiska Cínovec je pak 0,2 hm. % Li (sine 
2017). Vysoce anomální akumulace lithia se také nachází 
na ložisku Krásno v jižní části karlovarsko-eibenstockého 
granitového masivu ve Slavskovském lese (Jarchovský 
2006). Na těchto ložiskách greisenového typu (obr. 1) byl 
intenzivně těžen cín a wolfram, lithiu byla věnována pozor-
nost pouze do poloviny 60. let 20. století, pak zájem opadl.
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Summary: Occurrence of the Li as a constituent of the Sn-W 
mineral assemblage is significantly anomalous within the whole 
Smrčiny-Krušné hory Mts. granite batholith. Lithium, tin and fluorine 
in micas and their source rocks have been used for geochemical 
mapping of their relationship to the greisen Sn deposits. The 
aim of the study is to increase the precision of mineral potential 
mapping of the lithium resources in the Nejdek part of the Karlovy 
Vary-Eibenstock granite Massif (Fig. 1). Rock-forming trioctahedral 
micas present in local granites range in composition from  
Fe-biotites in granites of the Older Intrusive Complex (OIC) through 
siderophyllite and lithian siderophyllite to zinnwaldite in the 
granites of the Younger Intrusive Complex (YIC). The concentrations 
of Li, and F in trioctahedral micas increase during differentiation 
proportionally to their whole rock concentrations. This pattern is 
in a good agreement with unique position of trioctahedral micas 
as the Li carriers in the rocks investigated. Contour maps of the 
distribution of Sn, Li and F in both the YIC and OIC granites and 

their trioctahedral micas show broad correspondence within high 
values, which in turn, reflect the already observed high positive 
correlation coefficients between Li and Sn. There is also a broad 
negative relationship of the distributions between these elements 
and Mg in their bulk rock composition and in micas. Locations of the 
known Sn greisen deposits within the „tin ring“ (Fig. 5) is broadly 
controlled by altitude reflecting proximity to the granite stock 
roof, and can be traced also by positive and negative relationships 
between the distributions of Sn, Li and F and Mg in granites and 
in micas. Seven out of eleven greisen deposits in YIC granites lie 
within the > 0.1 wt. % Li2O contour in granites and within > 1.4 
wt. % Li2O in rock-forming micas (Fig. 4). Such anomalies point 
to the advantages of using Sn, F and Li content in such micas in 
exploration for greisen-type tin deposits and in the search for new 
lithium resources. On the other hand, the OIC granite micas have 
considerably lower contents of these elements (Fig. 5).
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Řada bývalých greisenových ložisek menší velikosti 
(Přebuz, Rolava, Horní Blatná, Hřebečná) se vyskytuje 
i na sever od ložiska Krásno v prostoru hlavního tělesa 
karlovarsko-eibenstockého (KE) granitového masivu 
a sousedního blatenského pně (Rojík 2006). Zmíněné ob-
lasti je proto věnována pozornost v předkládané studii, 
která se zabývá zejména mapováním laterální distribuce 
lithia, fluoru a cínu v granitech a jejich slídách, s cílem 
vymezit anomální koncentrace těchto prvků na celé ploše 
nejdecké části karlovarsko-eibenstockého granitového 
masivu, zejména v okolí zde známých greisenových ložisek  
(obr. 1). 

Geologická pozice karlovarsko- 
-eibenstockého (KE) masivu 

Karlovarsko-eibenstocký masiv je největším granitovým tě-
lesem kompozitního plutonu západních Krušných hor. Tento 

masiv obsahuje granity staršího intruzivního komplexu – 
OIC a mladšího intruzivního komplexu – YIC (Breiter et 
al. 1991, Absolonová – Matoulek 1978). Jejich stáří leží 
podle výsledků geochronologických analýz U/Pb a Rb/Sr  
v rozpětí od 330 do 305 Ma, zatímco YIC granity jsou 
asi o 25 milionů let mladší než OIC granity (Tischendorf 
1989).

V nejdecké části KE masivu rozlišili Klomínský a Abso-
lonová (1975) podle zrnitosti (Teuscher 1936) a obsahů hlav-
ních a stopových prvků osm hlavních typů granitů (obr. 1). 

Skupinu OIC tzv. „horských“ granitů (mezokrátních 
slabě frakcionovaných posttektonických necínonosných, 
peraluminických monzo- až syenogranitů) reprezentují:
H1 – hybridní granodiorit až diorit variabilní zrnitosti, mi-

neralogického a geochemického složení;
H2 – středně zrnitý (porfyrický) biotitický granit až grano-

diorit (nejdecký granit);
H3 – drobnozrnný biotitický granit;
H4 – leukokratní mikrogranit.
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Obr. 1. Schéma typů granitů a odběrů geochemických vzorků v nejdecké části karlovarsko-eibenstockého masivu (Absolonová –  
Matoulek 1978). 
Fig. 1. A scheme of granite types and sampling sites in the Nejdek part of the Karlovy Vary-Eibenstock Massif (Absolonová – Matoulek 1978). 



Skupinu YIC tzv. „rudohorských“ granitů (víceslído-
vých, postorogenních, středně až vysoce diferenciovaných, 
alkáliemi bohatých, vysoce peraluminických, cínonosných 
syenogranitů s obsahem topazu a Li-slíd) reprezentují:
R1 – hybridní (porfyrický) granit s variabilní zrnitostí 

a geo chemickým složením (granit Bílé skály);
R2 – hrubozrnný víceslídový granit (karlovarský/eibens-

tocký granit);
R3 – středně zrnitý (porfyrický) víceslídový granit (blauen-

thalský granit);
R4 – drobnozrnný (porfyrický) víceslídový granit.

R3 a R4 granity mají specifické texturní rysy, charakte-
rizované bimodální zrnitostí základní hmoty a přítomností 
korodovaných dipyramidálních vyrostlic křemene. Tyto 
znaky podle Rojíka (2006) indikují subvulkanický charak-
ter těchto granitů a jejich rychlou solidifikaci, pravděpo-
dobně v blízkosti původního nadloží granitového tělesa. 
Rajpoot a Klomínský (1994) v rámci typu granitu R4 vy-
mezili v sousedním blatenském pni a ve pni Podlesí navíc 
granit G5, obsahující v hojné míře topaz. YIC granity zde 
tvoří pestrou skupinu nejvíce frakcionovaných peralumi-
nických granitů s obsahem Li slíd, doprovázenou cínovou 
mineralizací greisenového typu (Štemprok 1986; Breiter 
1987; Rojík 2006; Heřmanská 2013).

Těleso granitů typu R3 tvoří v podloží R2 granitu mezi 
státní hranicí a Nejdkem plochou asymetrickou rolavskou 
klenbu s osou ukloněnou sv. směrem. Její temeno se na-
chází v podloží R2 granitu u osady Jelení. Blatenský peň 
tvoří podobnou elevaci dále k východu. Obě tyto struktury 

jsou zdůrazněny přítomností greisenových ložisek cínu 
a anomálními koncentracemi Li, F a Sn jak v granitech, tak 
především v jejich slídách. Podle Rojíka (2006) obvod ro-
lavské klenby lemuje většina zde známých bývalých greise-
nových ložisek v podobě tzv. „cínového prstence“ (Přebuz, 
Rolava, Rolava-východ, Jelení, Bora, Nové Hamry, důl 
Paul-Bären, Rudné/Javořina, Eliasberg, Steinberg; obr. 1).  
Těžba těchto bývalých greisenových ložisek nepřesáhla 
hloubku 120 m (Rojík 2006). Směrem do centra granitové 
elevace klesá v greisenech obsah cínu i hloubkový dosah 
těchto ložisek. Podle Rojíka (2006) se u osady Chaloupky 
(obr. 1) pravděpodobně nacházejí kořeny hluboce erodo-
vaného žilného greisenu, který obsahuje pouze stopy cí-
nového zrudnění.

Trioktaedrické (tmavé) slídy 

Složení trioktaedrických slíd v nejdecké části karlovar-
sko-eibenstockého granitového masivu charakterizovali 
Stone et al. (1997). V německé části KE masivu byly slídy 
v granitech studovány zejména Tischendorfem et al. (1969) 
a Hechtem (1994), se zvláštním důrazem na jejich roli jako 
indikátorů cínové mineralizace. V OIC granitech převažují 
Fe-biotity (siderofylit a annit), zatímco v YIC granitech 
se jejich složení pohybuje od Li-siderofylitu až po cinval-
dit (obr. 2). Složení trioktaedrických slíd v satelitním bla-
tenském pni odpovídá podle Heřmanské (2013) lithnému 
annitu, a to převážně cinvalditu, a ojedinělé analýzy z jem-
nozrnných a žilných typů z oblasti blatenského pně a pně 
Podlesí odpovídají trilithionitu. Trioktaedrické slídy v YIC 
granitech se jen velmi zřídka vyskytují ve formě homogen-
ních zrn, častěji jsou zonální s proměnlivým složením nebo 
poznamenány sekundární alterací. Proto koncentráty slíd 
z YIC granitů nejdecké části karlovarsko-eibenstockého 
masivu mají víceslídový charakter, reprezentující jejich 
průměrné složení v jednotlivých horninových vzorcích. 
Muskovitizace tmavých slíd se projevuje vznikem svět-
lejších domén nebo pouze alterací okrajů zrn, především 
na kontaktech se živci. 

Metodika

V nejdecké části krušnohorsko-eibenstockého granitového 
masivu byl v rámci geologicko-ložiskového výzkumu 
Sn-W ložisek (Janečka et al. 1973) proveden odběr geo-
chemických vzorků hornin pro chemické analýzy hlavních 
a stopových prvků, které byly analyzovány v 203 vzorcích 
koncentrátů slíd a 411 vzorcích jejich mateřských hornin. 
Koncentráty slíd byly získány z horninové drtě na gravitač-
ním separátoru. Feromagnetické minerály včetně minoritní 
magnetické frakce kasiteritu (Seifert 1976) byly z koncen-
trátu slíd odstraněny pomocí magnetického separátoru. 
Chemické analýzy koncentrátů slíd a jejich matečných 
hornin byly provedeny v laboratořích České geologické 
služby metodou XRF a FAAS. Analytická data z nepravi-
delné sítě lokalit byla použita ke konstrukci map laterální 
distribuce Mg, Sn, Li a F ve slídách a jejich mateřských 
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Obr. 2. Diagram Li-R3+-R2+ (upraveno podle Stona et al. 1997) složení 
trioktaedrických slíd v R a H granitech nejdecké části karlovarsko-
-eibenstockého masivu. Černé čtverce označují pozice koncových 
členů slíd: Pd – polylithionit, Tri – trilithionit, Mu – muskovit,  
Sid – siderofylit, Ann – annit, Zi – cinvaldit.
Fig. 2. Li-R3+-R2+ diagram (modified after Stone et al. 1997) showing 
data points for the trioctahedral micas in R and H granites of the 
Nejdek part of the Karlovy Vary-Eibenstock Massif. Full squares 
indicate positions of the mica end-members: Pd – polylithionite, 
Tri – trilithionite, Mu – muscovite, Sid – siderophyllite, Ann – annite, 
Zi – zinnwaldite.
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MgO (wt. %) Micas MgO (wt. %) Rocks

H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4 H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4

number 112 1 – 8 44 14 23 number 174 39 24 15 70 33 36

min 1.78 – – 2.26 1.15 0.81 0.32 min 0.19 0.14 0.06 0.12 0.10 0.08 0.04

QU1 6.02 – – 2.69 1.50 0.98 0.67 QU1 0.52 0.26 0.07 0.19 0.14 0.12 0.08

median 6.99 – – 2.81 1.62 1.48 0.93 median 0.76 0.36 0.12 0.24 0.16 0.15 0.14

QU2 7.70 – – 3.09 1.74 1.73 1.45 QU2 0.99 0.59 0.15 0.26 0.20 0.22 0.16

max 9.68 – – 4.47 2.81 2.69 2.69 max 2.76 1.72 0.26 0.40 0.37 0.35 0.34

Li2O (wt. %) Micas Li2O (wt. %) Rocks

H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4 H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4

number 112 1 – 8 44 14 23 number 168 37 23 17 70 32 34

min 0.12 – – 0.47 0.50 0.78 0.75 min 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04

QU1 0.20 – – 0.49 0.83 0.87 1.22 QU1 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07

median 0.27 – – 0.56 0.99 1.01 1.50 median 0.03 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08

QU2 0.36 – – 0.59 1.06 1.42 2.29 QU2 0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12

max 1.13 – – 0.66 1.41 1.89 4.21 max 0.07 0.06 0.07 0.11 0.11 0.17 0.17

F (wt. %) Micas F (wt. %) Rocks

H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4 H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4

number 112 1 – 8 44 14 23 number 170 39 24 17 69 33 34

min 0.41 – – 1.23 1.41 2.22 1.72 min 0.02 0.02 0.01 0.10 0.12 0.20 0.24

QU1 0.64 – – 1.60 2.52 2.64 3.22 QU1 0.05 0.04 0.01 0.17 0.29 0.32 0.39

median 0.71 – – 1.75 2.70 3.09 3.90 median 0.06 0.05 0.03 0.20 0.34 0.42 0.53

QU2 0.80 – – 1.99 2.99 4.46 5.94 QU2 0.08 0.07 0.05 0.28 0.41 0.51 0.73

max 3.28 – – 2.61 3.60 4.75 7.86 max 0.22 0.14 0.56 0.43 0.55 1.00 1.45

Sn (ppm) Micas Sn (ppm) Rocks

H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4 H2 H3 H4 R1 R2 R3 R4

number 108 1 – 8 42 13 21 number 174 38 24 17 69 33 35

min 25 – – 56 70 83 93 min 5 9 21 7 21 9 23

QU1 54 – – 74 150 100 130 QU1 17 18 24 29 28 31 34

median 71 – – 95 170 140 220 median 23 26 34 33 33 36 40

QU2 94 – – 113 220 190 280 QU2 30 32 42 37 39 48 49

max 760 – – 150 610 340 660 max 62 78 60 56 74 106 77

Tab. 1. Hlavní statistické parametry (počet analýz, minimum, QU1, medián, QU3, maximum) obsahů MgO, Li2O, F a Sn ve slídách a jejich 
mateřských granitech. 
Table 1. Major statistical parameters (number of localities, minimum, QU1, median, QU3, maximum) of the MgO, Li2O, F, and Sn content 
in micas and their parent granites.

granitech (obr. 5). Pro vykreslení plošné distribuce sledo-
vaných prvků bylo využito programu Surfer v15 a metody 
lineárního krigování. Při interpolaci byla použita všechna 
data kromě ojedinělých extrémních hodnot. Po realizování 
výpočtů byly vzniklé izolinie omezeny tvarem hranic zkou-
maných oblastí.

Hlavní skupiny granitů H a R i jejich slíd se významně 
liší v obsahu hořčíku, lithia, fluoru a cínu. Tyto rozdíly je-
jich statistických charakteristik jsou zřejmé jak z tab. 1, tak 
i z obr. 4, 5. Nápadné jsou zejména vysoké obsahy cínu, 

svědčící o přítomnosti akcesorického kasiteritu v horninách 
skupiny R i H.

Korelace mezi obsahem Li2O, Sn a MgO v R (YIC) a H 
(OIC) granitech a jejich slídách a frekvenční diagramy dis-
tribuce Li2O, Sn a MgO v granitech R (YIC) a H (OIC)  
v KE masivu vyznačují protichůdné trendy změn v obsazích 
uvedených prvků včetně fluoru v obou různě starých aso-
ciacích granitů. Množství Li2O, Sn a F přibývá s klesajícím 
obsahem MgO u všech granitů typu H a R (Klomínský –  
Absolonová 1974, obr. 3).



Laterální distribuce Li a Mg v granitech 
typu R (YIC) a jejich slídách 

V R granitech jsou výrazně nižší koncentrace Mg (MgO 
hm. %) v blatenském pni a uprostřed rolavské klenby 
na území mezi Rolavou a Rudnou (obr. 4C). Dvě do-
minantní záporné anomálie MgO ve slídách R3 granitu 
v prostoru „cínového prstence“ upozorňují na jejich ví-
ceslídovou skladbu a mohou indikovat přítomnost slíd až 
cinvalditového složení (obr. 4C). Naopak vyšší obsahy 
MgO dominují v R2 granitu hlavně podél jihozápadního 
okraje mladšího R3 granitu. Toto anomální pole značí vliv 
okolního krystalinika na složení endokontaktních partií R2 
granitů (obr. 4C). 

Koncentrace Li (Li2O) jsou v R granitech nejvyšší 
v blatenském pni a v území mezi Rolavou, Jelení a Rud-
nou. Tyto pozitivní anomálie korespondující s výskytem 
známých greisenových ložisek cínu dosahují v granitech 
hodnot až 0,18 hm. % Li2O. Také v případě slíd R granitů 
vysoké koncentrace Li2O zaujímají plošně rozsáhlé území 
v severní části blatenského pně a prostor mezi Rolavou, 
Jelení a Rudnou. Zde ve slídách hodnoty Li2O dosahují 
okolo 3,2 hm.%. Tyto relativně vysoké koncentrace Li2O, 
F, a Sn se nacházejí v perimetru tzv. „cínového prstence“ 
v těsné asociaci s cínovými greisenovými ložisky (obr. 4).

Laterální distribuce Li, F, Sn a Mg 
v granitech typu H (OIC) a jejich slídách 

Vyšší obsahy lithia (Li2O), fluoru a cínu v obdobných čás-
tech OIC granitu jsou také koncentrovány v tomto patru 

granitového masivu (obr. 5B, D). V centru hlavního tělesa H  
granitu se nachází plošně rozsáhlé území, kde se množství 
lithia ve slídách H granitů pohybuje kolem 0,40 % Li2O 
(obr. 5B). O polovinu nižší obsahy lithia podél okraje to-
hoto tělesa indikují jeho zonální stavbu ve směru podélné 
osy (obr. 5B). Vyšší koncentrace fluoru podél kontaktů  
H granitu s R granity (obr. 5C) indikují termální účinek 
R granitů na nadložní H granity se znaky kontaktní meta-
morfózy. 

Vyšší obsahy MgO v H granitech (OIC) reprezentují pří-
tomnost bazičtější facie tohoto granitu s vyšším obsahem 
biotitu v území abertamské a nejdecké kry, podobně jako 
tomu je při jeho sz. a jz. okraji hlavního tělesa H granitu. 
Naopak ostrovy s nižším obsahem MgO uvnitř hlavního 
tělesa H granitu mohou představovat odlišné patro této části 
granitového masivu (obr. 5A). Dvěma hlavním ostrovům 
odpovídá i výrazně nižší obsah MgO typického siderofy-
litu.

Prostorový vztah greisenových ložisek 
k obsahu Li, F a Sn v YIC granitech a jejich 
slídách 

Anomální koncentrace lithia, fluoru a cínu v nejdecké části 
karlovarsko-eibenstockého masivu a v blatenském pni se 
nacházejí v R granitech i jejich slídách v perimetru tzv. 
„cínového kruhu“ v těsné asociaci známých cínových grei-
senových ložisek (obr. 4A, B). Mapy kumulativní laterální 
distribuce Li, F a Sn v trioktaedrických slídách a jejich 
mateřských granitech mladšího komplexu (YIC) ukazují 
na širokou shodu odpovídající pozitivním korelačním  
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Obr. 3. Frekvenční diagramy distribuce Li2O, Sn a MgO v granitech R (YIC) a H (OIC) v KE masivu podle Klomínského a Absolonové (1973).
Fig. 3. Frequency distribution of Li2O, Sn and MgO in R granites (YIC) and H granites (OIC) after Klomínský and Absolonová (1974).



koeficientům mezi těmito prvky (obr. 3). Výskyt známých 
greisenových ložisek závisí na nadmořské výšce a tím 
i na vzdálenosti od původního stropu granitového masivu 
v asociaci s pozitivními anomáliemi Sn, Li a F v horninách 
a jejich slídách. Sedm z jedenácti známých greisenových 
ložisek v hlavním tělese YIC granitů (obr. 1, 4A, B) se na-
chází uvnitř kontury > 0,1 hm. % Li2O v horninách a u je-
jich slíd uvnitř kontury > 1,4 hm. % Li2O. V blatenském pni 
se polovina z deseti známých greisenových ložisek nachází 
také uvnitř kontury > 0,1 hm. % Li2O v horninách a u jejich 
slíd uvnitř kontury > 1,4 hm. % Li2O (obr. 4A, B).

Takové anomálie zvýrazňují praktické použití Sn a Li ve  
slídách při prospekci greisenových ložisek a jejich mine-
rálních asociací.

Závěr 

V nejdecké části karlovarsko-eibenstockého masivu byly 
zjištěny anomální obsahy Li, F a Sn v H granitech, ale 

především v R4 granitech. V blatenském pni dosahují 
v R4 granitech maximálních hodnot 0,33 hm. % Li2O 
(0,15 hm. % Li). Ve slídovém koncentrátu z granitu R4 
byl v tomto území zjištěn obsah až 4,21 hm. % Li2O (1,96 
hm. % Li).

Anomální koncentrace Li2O a fluoru v nejdecké části 
karlovarsko-eibenstockého masivu se nacházejí v R gra- 
nitech a jejich slídách v perimetru tzv. „cínového prstence“ 
v těsné asociaci známých cínových greisenových ložisek 
(obr. 4A, B). Centrum anomálií se nachází v prostoru mezi 
osadami Hřebečná a Jelení (obr. 1). Zde se může nacházet 
další perspektivní území s ložiskovou koncentrací lithia 
v české části Krušných hor. 

Poděkování. Za podnětné připomínky k první verzi manuskriptu 
děkujeme recenzentům Prokopovi Závadovi a Jiřímu Mališovi, 
kolegům Jaromíru Starému, Petru Rambouskovi a Vladimíru 
Žáčkovi a editorce Veronice Štědré.
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Obr. 4. Plošná distribuce Li2O (%) a MgO (%) v YIC granitech (A, C) a jejich slídách (B, D) nejdecké části karlovarsko-eibenstockého masivu. 
Bílé trojúhelníky označují cínová greisenová ložiska.
Fig. 4. Areal distribution of Li2O (%) and MgO (%) in the YIC granites (A, C) and their micas (B, D) in the Nejdek part of the Karlovy Vary-
Eibenstock Massif. White triangles mark the tin greisen deposits.
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