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Lithium je jedním z chemických prvků, jejichž spotřeba 
v posledních letech strmě stoupá. Ač Li není oficiálně za-
hrnuto do seznamu tzv. „kritických kovů“ Evropské unie, 
jeho využití ve formě lithiových baterií z něj dělá jednu 
z nejdůležitějších surovin většiny energetických koncepcí 
blízké budoucnosti. Z pohledu českého hospodářství je Li 
zajímavé zejména z toho důvodu, že některé variské granity 
Českého masivu jsou lithiem obohaceny až do ekonomicky 
významných koncentrací. Současné průzkumné práce 
na potenciálním ložisku lithia Cínovec jsou obecně známy.

První ucelený přehled o obsazích lithia z většiny lito-
logických jednotek ČR pochází, ač v řídké síti vzorků, 

z počátku 80. let (Čadková et al. 1984; Čadková – Mrázek 
1987). Průměrné obsahy nad 100 ppm byly tehdy zjištěny 
pouze v ordovických břidlicích Barrandienu, jílovcích 
cenomanu české křídové pánve, v některých jílech seve-
ročeské hnědouhelné pánve, v tanvaldském granitu krko-
nošsko-jizerského plutonu a v granitech Krušných hor. 
Novější přehledné práce neexistují. Možností průmyslo-
vého získávání lithia z zinnwalditu některých krušnohor-
ských Sn-W ložisek se orientačně zabývala Pavlů (1988, 
1990).

Tento článek si klade za cíl podat přehlednou informaci 
o obsazích lithia a jeho trendech v prevariských i variských 
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Summary: The aim of this paper is to provide an overview of Li 
contents and their trends in pre-Variscan and Variscan granitoids 
in the Czech part of the Bohemian Massif. All igneous systems 
with significant Li enrichment are described (Fig. 1). Among other 
plutons, only some typical examples are selected. A special attention 
is given to rocks with sufficiently robust data sets on Li contents.

Bulk-rock contents of Li in granitoids were assessed within 
several projects of the Czech Geological Survey (CGS) and the 
Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences (GLÚ) in 
1985–2019. Lithium was determined mostly by the AAS method 
in laboratories of the CGS. Analyses of micas can be divided 
into three groups according to the methodology: (i) classic wet 
complete chemical analyses of mica concentrates (from years 
1985–90); (ii) a combination of AAS-Li analyses of mica concentrate 
and determination of other elements using a microprobe in thin 
sections (mostly from years 1990–2010); and (iii) a combination of Li 
analyses and trace element analyses using laser-ablation ICP-MS and 
major elements using a microprobe. The method of laser ablation 
was performed at Faculty of Sciences, Masaryk University in Brno, 
microprobe analyses in GLÚ and wet chemical analyses in CGS.

Pre-Variscan granitoids in the Bohemian Massif are generally 
Li-poor (Fig. 2). Relatively highest Li values (0.08 wt.% Li2O + 
elevated P, B, and Sn) were found in the Blaník-type orthogneiss in 
the NE part of the Moldanubicum. Lithium is hosted in micas: ca. 
0.1–0.6 wt.% Li2O in biotite and 0.2–0.4 wt.% Li2O in muscovite.

Among Variscan igneous rocks (Fig. 3), Li is slightly enriched in 
some two-mica and muscovite granites in the Moldanubicum, and 
particularly in Li-biotite and zinnwaldite granites in the Krušné Hory –  

Erzgebirge (Saxothuringicum). Two-mica granites of the Eisgarn type 
in the South Bohemian pluton in the Moldanubicum contain up to 
0.05 wt.% Li2O; small bodies of late muscovite granites near the 
Czech–Austrian border up to 0.16 wt.% Li2O. Biotite and muscovite 
from the two-mica granites contain about 0.1–0.5 wt.% Li2O and 
0.03–0.14 wt.% Li2O, respectively. Muscovite of the Homolka 
muscovite granite contains up to 1.0 wt.% Li2O. In the Kreuzstein 
granite (0.12 wt.% Li2O), situated at Czech–Bavarian border in the 
NW edge of the Moldanubicum, zinnwaldite is the Li carrier; this 
makes this granite more similar to evolved Saxothuringian granites. 

Variscan granites in the Erzgebirge should be divided into two 
groups. The first group includes strongly peraluminous granites 
which dominate the western part of the area forming the Smrčiny-
Fichtelgebirge, Nejdek-Eibenstock and Slavkovský les plutons (Fig. 4). 
These granites evolved from biotite to zinnwaldite facies containing 
0.04–0.20 wt.% Li2O. Hydrothermal greisens, forming cupolas 
in the uppermost part of granite intrusions at Krásno, are also 
enriched in Li (0.6 wt.% Li2O), while vein-shaped and pericontact 
greisens in northern and northeastern parts of the Nejdek pluton 
are Li-poor (usually below 0.1 wt.% Li2O). 

The second group, only slightly peraluminous A-type granites, 
form a large volcano-plutonic complex of the Teplice caldera in the 
eastern Erzgebirge (Fig. 5). While early rhyolite tuffs are Li-poor 
(< 0.05 wt.% Li2O), later granites contain up to 0.2 wt.% Li2O in 
zinnwaldite facies in the upper parts of the cupolas at Cínovec and 
Krupka. Hydrothermal greisenization in the uppermost parts of 
cupolas increased the Li contents up to 0.4–1 % wt.% Li2O (0.6 wt.% 
Li2O on average). The only Li carrier is represented by trioctahedral 
Li-Fe micas with the contents from 0.25 wt.% Li2O in biotite to  
4.8 wt.% Li2O in zinnwaldite (Fig. 6). The Cínovec-Zinnwald 
represents the only potential Li deposit in the Czech Republic.
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granitoidech české části Českého masivu. Jsou popsány 
všechny magmatické systémy, u nichž došlo k výrazněj-
šímu obohacení lithiem (obr. 1). Z ostatních plutonů jsou 
vybrány pouze typické příklady podtrhující výjimečnost 
těch prvních. Přednostně jsou prezentovány horniny, 
u nichž jsou k dispozici dostatečně robustní datové soubory.

Hlavním a z praktického hlediska jediným nositelem 
lithia v granitoidech jsou slídy, proto je patřičná pozornost 
věnována i obsahům Li v těchto minerálech.

Pegmatity nebyly do tohoto přehledu zahrnuty, protože 
přehled Li-pegmatitů byl opakovaně publikován (např. No-
vák 2005) a objemy pegmatitových těles a jejich průměrné 
obsahy Li je vylučují jako potenciální zdroje lithia.

Data a analytické metody

Data zahrnují analýzy hornin a slíd. Obsahy Li v horninách 
byly získány v letech 1985–2019 v rámci řady projektů, 
na nichž se autor podílel na půdě České geologické služby 
(ČGS) a v Geologickém ústavu Akademie věd České re-
publiky (GLÚ AVČR). Všechny analýzy lithia byly prove-
deny metodou AAS v laboratořích ČGS. Pro magmatické 
horniny je obvykle k dispozici dostatek kompletních ana-
lýz. U greisenů, v nichž byly téměř vždy sledovány jenom 
ekonomicky zajímavé prvky, jsou však kompletní analýzy 
vzácné.

Analýzy slíd lze dle metodiky rozdělit do tří skupin: (i) kla- 
sické silikátové analýzy slídových koncentrátů pořízené 

v 80.–90. letech 20. století, (ii) kombinace AAS-analýz li-
thia ve slídových koncentrátech a stanovení ostatních prvků 
na elektronové mikrosondě, převážně z devadesátých let, 
a (iii) kombinace bodového stanovení Li a stopových prvků 
metodou laserové ablace ICP MS a stanovení hlavních 
prvků na elektronové mikrosondě. Metoda laserové ablace 
byla prováděna na PřF MU v Brně, mikrosondové analýzy 
v GLÚ AVČR a silikátové chemické analýzy v laboratořích 
ČGS. Pokud jsou v ojedinělých případech uváděna data 
od jiných autorů, jsou vždy citována. Obsahy lithia jsou 
většinou, jak je v ČR zvykem, uváděny ve hmot. % Li2O. 
Pouze velmi nízké obsahy jsou uváděny v ppm Li.

Typické obsahy lithia ve vybraných horninách jsou uve-
deny v tab. 1 a vztahy Li vůči obsahům Si, F, Rb a Sn jsou 
zobrazeny v obr. 2–5. 

Lithium v prevariských granitoidech

V moldanubiku proběhlo první tavení gondwanského se-
dimentárního substrátu a následné intruze granitů v období 
mezi 500–480 Ma (Cháb et al. 2010). Jejich variskou me-
tamorfózou následně vznikly dva typy ortorul: biotitické 
ortoruly (např. tělesa u Pacova a Želiva) a leukokratní 
dvojslídné až muskovit-turmalinické „blanické“ ortoruly 
(např. Velký a Malý Blaník, Hluboká, Keblov, Pravonín, 
Přibyslavice). Tyto dva typy ortorul se pravděpodobně liší 
podmínkami vzniku primární taveniny (Cháb et al. 2010) 
a nejsou vzájemně spojeny frakcionačním procesem. Určitý 
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Obr. 1. Zjednodušená geologická mapa ČR (© ČGS) se zakreslenými Li-obohacenými granity (černě) a ortorulami (modře).
Fig. 1. Simplified geological map of Czech Republic (© ČGS) with localization of Li-enriched granites (black names) and orthogneiss 
(blue name).
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stupeň frakcionace prodělaly však obě skupiny granitoidů 
samostatně za tvorby pozdních leukokratních facií. V pří-
padě biotitických ortorul jsou na pozdní facie vázány indi-
cie wolframové mineralizace žilného a greisenového typu, 
např. lokality Cetoraz a Deštná (Losertová 2015). Primární 
magma blanických ortorul bylo díky svému substrátu silně 
peraluminické a výrazně obohacené o P, B a Sn, ale jenom 
málo o F a Li (0,01–0,08 hmot. % Li2O; obr. 2); biotit obsa- 
huje 0,1–0,6 hmot. % Li2O a muskovit 0,2–0,4 hmot. % 
Li2O.

Obsahy Li v biotitických ortorulách jsou ještě nižší 
(do 0,02 hmot. % Li2O) a občasné asociované muskovitické 
greiseny jsou Li-chudé.

V Saxothuringiku, zhruba v téže době (stáří 480–500 Ma;  
Tichomirowa et al. 2001), intrudovaly granitoidy vysoce 
draselné vápenatoalkalické série, později varisky deformo-
vané v tzv. červené ruly, tvořící jádra klenbovitých struktur 
středních a východních Krušných hor. Tyto geo chemicky 
primitivní horniny jsou Li-chudé (do 0,015 hmot. % Li2O) 
a není s nimi spjata žádná mineralizace.

Jako příklad obecně nízkých obsahů Li v prevariských 
granitoidech bohemika lze uvést granodiority a granity tis-

kého masivu s obsahy 0,008–0,012 hmot. % Li2O v hornině 
a 0,27–0,34 hmot. % Li2O v biotitu (Breiter 2004).

Pravděpodobně na intruzi rumburského granitu v lugiku 
(stáří 488 ± 7 Ma; Tichomirowa et al. 2001) jsou vázány 
drobné výskyty fluorem bohatého křemen-topazového grei-
senu s wolframitem u Chrastavy a Vítkova (Klomínský et al.  
2004), avšak zvýšené obsahy Li zde nebyly indikovány.

Leukokratní granitové a aplo-pegmatitové žíly suity 
Hlína (Hönig et al. 2010), prorážející granity a granodio-
rity brněnského masivu, jsou sice silně frakcionované, ale 
téměř bezslídové, a tedy Li-chudé.

Lithium ve variských granitech 
moldanubika

V závěru variského orogénu byla česká část moldanubika 
prostoupena řadou intruzí dvojslídných granitů. Tyto gra-
nity, v detailu často texturně proměnlivé, tvoří chemicky 
překvapivě homogenní pás plutonů od šumavského Troj-
mezí přes centrální pluton a Čeřínek k Melechovu s obsa-
hem lithia cca 0,02–0,03 hmot. % Li2O (obr. 3). Na základě 

Tab. 1. Chemické složení typických granitoidů se zvýšenými obsahy lithia (hmot. %, Rb a Sn v ppm). Greisen z Krásna podle Jarchovského 
(2006), ostatní data autora
Table 1. Chemical composition of typical rocks (wt%, Rb and Sn in ppm). Greisen from Krásno according to Jarchovský (2006), other 
author’s data

 Rock
Muscovite-
tourmaline 
orthogneiss

Muscovite-
tourmaline 
orthogneiss

Two-mica 
granite

Muscovite 
granite

Albite-
protolit. 
granite

Zinnwaldite 
dyke granite Greisen

Albite-
zinnwaldite 

granite

Quartz-
zinnwaldite 

greisen

 Locality Pravonín, 
outcrop

Přibysla- 
vice, quarry 

No. 2

Melechov, 
outcrop at 

Rohole

Homolka, 
outcrop

Potůčky,
quarry in 

Černá valley

Podlesí, 
quarry

Krásno, 
Schnöd 
stock

Cínovec, 
CS-1, 60m

Cínovec, 
CS-1, 53m

No. 4078 3674 4093 2511 4745 3414 Schn8 4677 CS1-10

SiO2 73.84 71.89 71.48 73.63 72.52 70.66 70.37 72.22 69.72

TiO2 0.07 0.03 0.07 0.05 0.06 0.02 1.77 0.01 0.01

Al2O3 14.61 14.7 15.89 14.77 14.95 15.89 14.28 15.93 13.3

Fe2O3 0.41 0.34 0.54 0.07 0.24 0.17 0.86 0.20 4.54

FeO 0.610 1.300 0.460 0.670 1.050 0.822 3.530 0.450 0.130

MgO 0.035 0.040 0.180 0.070 0.080 0.080 0.120 0.090 0.020

MnO 0.08 0.29 0.045 0.04 0.03 0.03 0.27 0.09 0.42

CaO 0.35 0.35 0.71 0.46 0.39 0.28 0.73 0.38 0.44

Li2O  0.066 0.080 0.045 0.075 0.115 0.432 0.660 0.216 0.962

Na2O 3.87 4.13 4.09 3.99 3.76 4.10 0.55 4.83 0.08

K2O 4.04 3.74 4.58 3.83 4.62 3.80 2.25 2.39 3.33

P2O5 0.460 0.525 0.448 0.540 0.440 0.859 0.250 0.015 0.014

F 0.25 0.12 0.10 0.30 0.80 1.82 1.80 0.79 4.18

LOI 0.77 0.81 1.09 1.12 0.85 1.06 2.07 1.69 2.31

H2O- 0.08 0.9 0.19 0.11 0.04 0.10 – 0.26 0.07

TOTAL 99.54 98.39 99.95 99.6 99.65 99.6 99.33 99.55 99.53

Rb 717 529 308 734 978 2165 – 1441 3466

Sn 73 51 26 73 35 27 – 127 2322
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textur a kontaktů lze rozeznat minimálně tři následné etapy 
intruzí: (i) lehce deformovaný typ Lásenice (mezi Lásenicí 
a Deštnou), (ii) nejrozšířenější typ Mrákotín-Číměř a (iii) 
typ Eisgarn s.s. (Breiter – Koller 1999). Pouze tento po-
slední typ, který formuje úseky plutonu s největší mocností 
granitové vrstvy, indikované výraznými zápornými anomá-
liemi tíže, zejména jádro centrálního plutonu, těleso Če-
řínku, jádro melechovského plutonu a pluton Třístoličníku, 
viz Blížkovský a Novotný (1982), vykazuje znaky určité 
frakcionace s obsahy lithia do 0,05 hmot. % Li2O. V největ-
ším a patrně nejhlouběji kořenícím tělese mezi Novou Bys-
třicí na SV a Weitrou na JZ (z 90 % na území Rakouska) 
pak frakcionace dospěla do stadia P-, F-, Sn-, Nb-bohatých 
muskovitických granitů lehce obohacených o Li. Na území 
ČR to jsou tělesa Homolka (z. od Nové Bystřice) a Na-
kolice (v. od Nových Hradů), ležící jako drobné intruze 
na periferii plutonu s obsahem do 0,16 hmot. % Li2O 
na Homolce (Breiter – Scharbert 1995). Kolem těchto gra-
nitů jsou rozsypy bohaté topazem a kasiteritem, ale žádná 
primární mineralizace není známa. Naproti tomu v areálu 
dvojslídných granitů v oblasti Jihlava – Světlá nad Sáza-
vou jsou drobné indicie W-mineralizace greisenového (?)  

a žilného typu, avšak bez náznaku zvýšení obsahů Li (Lo-
sertová 2015).

Geograficky osamocené tělísko muskovitického granitu 
v Přibyslavicích u Čáslavi, s výchozem o průměru pouze 
30–50 m, obsahuje 0,075 hmot. % Li2O. V jeho blízkém 
exokontaktu byly v minulosti těženy křemenné žíly s ka-
siteritem.

Rozvadovský pluton v sz. cípu moldanubika vznikl nej-
méně ve třech epizodách: po drobnozrnném dvojslídném 
granitu (typ Rozvadov) a hrubozrnném porfyrickém granitu 
(typ Bärnau-Flossenburg) následoval silně frakcionovaný 
F-, P-, Sn-, Li-bohatý granit Křížového kamene s obsahem 
0,12 hmot. % Li2O (Breiter – Siebel 1995), který obsahuje 
zinnwaldit a podobá se tak spíše frakcionovaným granitům 
saxothuringika. V blízké prostorové vazbě na tento granit 
vystupují velké pegmatitové pně s fosfáty Li u Hagendorfu 
v Bavorsku.

Pozdně variské žilné roje v jihočeském moldanubiku 
sice představují silně frakcionované reziduální taveniny, ale 
s nízkými obsahy lithia: 13–220 ppm u Lásenice (Klečka –  
Vaňková 1988), 37–510 ppm u Milevska (Vrána 1999),  
140 ppm u Pelhřimova (Vrána 1990) a 20–140 ppm u Vydry  
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Obr. 2. Obsahy Li a jejich korelace s obsahy Rb, F a Sn v prevariských granitoidech.
Fig. 2. Contents of Li and their relation to Rb, F, and Sn in pre-Variscan granitoids.
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(Žáček – Sulovský 2005). Žíly u Vydry však obsahují 
ferrokolumbit a žíly u Lásenice drobné křemenné žilky 
s wolframitem. Frakcionované horniny z Šejbů v Novo-
hradských horách (pegmatit + granito-aplitové žíly) obsa-
hují jen malé množství muskovitu spolu s granátem a jsou  
Li-chudé (do 60 ppm), přestože Sn-, Nb-bohaté (srov. Žáček –  
Škoda 2019).

Další plošně významné typy granitů v moldanubiku 
(Weinsberg, Mauthausen či Freistadt) neobsahují zvýšené 
množství Li. I drobné muskovitické greiseny se sulfidy 
u Kozí hory u Nové Bystřice a rakouského Nebelsteinu, 
vázané na granit typu Mauthausen, obsahují pouze 75–135 
ppm Li (Göd – Koller 1989).

Ve dvojslídných moldanubických granitech obsahuje bio-
tit 0,1–0,5 hmot. % Li2O a muskovit 0,03–0,14 hmot. % 
Li2O. Muskovit z muskovitického granitu tělesa Homolka 
obsahuje až 1,0 hmot. % Li2O, což je dosud nejvyšší zjiš-
těný obsah Li v granitickém muskovitu v ČR. Na opak 
muskovit z granitu v Přibyslavicích obsahuje pouze 0,30 
hmot. % Li2O a biotit z mineralizovaného granitu na Kozí 
hoře pouze 0,051 hmot. % Li2O. Zinnwaldit z granitu Křížo-
vého kamene v rozvadovském masivu obsahuje 2,8 hmot. %  
Li2O.

Lithium ve variských granitech 
saxothuringika

Variský magmatismus saxothuringika (na českém území 
hlavně Krušné hory a Slavkovský les, méně Smrčiny) za-
hrnuje minimálně tři postupné magmatické procesy dvou 
kontrastních geochemických typů. Ač je absolutní stáří 
jednotlivých událostí stále předmětem bouřlivých diskusí, 
relativní geologické stáří je nesporné:

1. Etapa intruzí relativně primitivních peraluminic-
kých biotitických granitů, tradičně zvaných „horské“ 
(Gebirgsgranit) či „starší intruzivní komplex“ (OIC). Tato 
magmata vytvořila malé i rozsáhlé plutony: od východu 
k západu to jsou masivy Telnice, Fláje, Lesná, část nejdec-
kého plutonu, biotitické granity Slavkovského lesa (Loket, 
Prameny) a Smrčin. Tato magmata byla schopna pouze 
velmi omezené frakcionace, jejímž výsledkem jsou drobná 
tělesa dvojslídných granitů a žíly aplitů bez schopnosti kon-
centrovat litofilní stopové prvky (do 0,04 hmot. % Li2O). 
Jedinou mineralizací jsou křemenné žíly s wolframitem 
u Rotavy a německého Pechtelsgrünu.

2. Etapa intruzí peraluminických magmat schopných 
intenzivní frakcionace („Erzgebirgsgranit“, „rudohorský 

Obr. 3. Obsahy Li a jejich korelace s obsahy Rb, F a Sn ve variských granitoidech moldanubika.
Fig. 3. Contents of Li and their relation to Rb, F, and Sn in Variscan granitoids from Moldanubicum.
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granit“, mladší intruzivní komplex, YIC). Jde o poměrně 
rozsáhlé plutony na dnešním povrchu západních Krušných 
hor (Nejdek-Eibenstock), Slavkovského lesa (Krudum 
a Lesný-Lysina) a Smrčin (na území Bavorska) a skryté plu-
tony ve střední části Krušných hor (na území ČR ve vrtech 
u Přísečnice a Hory Svatého Šebestiána). Tato magmata 
intenzivně frakcionovala, s obsahy v případě Li od 0,04 
hmot. % Li2O v okrajových faciích přes cca 0,1 hmot. % 
Li2O v centrálních faciích o rozsahu i desítek km2 až do cca 
0,2 hmot. % Li2O v malých pozdních pních o ploše do 1 km2  
a do 0,4 hmot. % Li2O v žilách u Podlesí (obr. 4). Pro 
pochopení pozdního vývoje těchto hornin je třeba vzít 
v úvahu jejich mělký subvulkanický původ s intruzivní 
hloubkou patrně nepřesahující 1 km, doloženou existencí 
sopouchů explozivních brekcií v nadloží většiny pňů. 

S těmito granity jsou spjaty tři typy greisenů: (i) wolfra-
monosné Li-chudé greiseny s biotitem při svrchních kon-
taktech kupolí méně frakcionovaných facií (Hubertky 
u Božího Daru, Vykmanov a Rovnost u Jáchymova),  
(ii) cínonosné Li-chudé greiseny žilné morfologie s musko-
vitem („žilné greiseny“) prorážející méně až středně frak- 

cionované části nejdek-eibenstockého plutonu (Horní 
Blatná, Hřebečná, Rolava, Přebuz atd.) bez jasného 
genetického vztahu ke svým hostitelským horninám  
(< 0,1 hmot. % Li2O) a (iii) Li-, F-bohaté greiseny s to-
pazem a zinnwalditem v kupolích silně frakcionovaných 
facií ve Slavkovském lese (až 0,6 hmot. % Li2O v Krásně, 
Jarchovský 2006). V podloží krásenských greisenů jsou 
vyvinuta tělesa feldspatitů, která vykazují texturní znaky 
magmatické krystalizace.

3. Epizoda magmat A-typu zahrnuje úvodní vulkanické 
erupce Li-chudých ryolitů v teplické kaldeře (s méně než 
0,05 hmot. % Li2O), následované subvulkanickými in-
truzemi granitů schopných intenzivní frakcionace. Tyto 
intruze tvoří až 1000 m hluboké vertikální uzly brekcií 
a žilných hornin s vysokým obsahem F, ale bez Li (např. 
Gottesberg a Schneckenstein v Sasku; Wasternack et al. 
1995), drobné pně s mírně zvýšenými obsahy Li (oblast 
Hory Svaté Kateřiny – Seifen, kolem 0,1 hmot. % Li2O) 
a zejména rozsáhlý skrytý hřbet protínající teplickou kal-
deru od Schellerhau po Krupku s dílčími silně frakcionova-
nými kupolemi (Cínovec, Altenberg, Krupka-Preiselberg) 
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Obr. 4. Obsahy Li a jejich korelace s obsahy Rb, F a Sn ve variských peraluminických granitech Krušných hor. Data z Krásna podle 
Jarchovského (2006).
Fig 4. Contents of Li and their relation to Rb, F, and Sn in Variscan strongly peraluminous granites of the Erzgebirge. Data from Krásno 
according to Jarchovský (2006).
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či strmými pni ( Sadisdorf, Krupka-Knőtl) s obsahy kolem 
0,2 hmot. % Li2O (obr. 5). Všechna známá tělesa jsou pro-
vázena sopouchy brekcií, dokládajícími prvotní odplynění 
a ztrátu první části odmíšených fluid a následnou Sn-W 
mineralizací.

Greisenizace postihla rozsáhlé objemy granitů v ku- 
polích a je provázena feldspatizací okolních granitů a ze-
jména podloží greisenů – tedy proces rozdělující původní 
homogenní masiv na Si, F a Li obohacenou svrchní do-
ménu a na Na a K obohacenou spodní doménu. Na rozdíl 
od Krásna mají na Cínovci živcem bohaté facie metasoma-
tické textury. Specialitou Cínovce je navíc systém plochých 
křemen-zinnwalditových žil v nejsvrchnější části kupole. 
Žíly byly dříve považovány za starší než greisenizace, ale 
současná pozorování i logika metasomatózy svědčí pro 
opačný časový vztah. Obsahy Li v greisenech jsou velmi 
proměnlivé a závislé na poměru křemene a slídy. Lokálně 
dosahují až 2 hmot. % Li2O, průměr celého dobyvatelného 
ložiska Cínovec je však kolem 0,65 hmot. % Li2O.

Nositelem lithia ve všech výše diskutovaných hor-
ninách jsou výhradně trioktaedrické Li-Fe slídy řady  

Li-biotit–zinnwaldit. Například na Cínovci to jsou obsahy 
od cca 1 hmot. % Li2O v Li-biotitu v hlubokém podloží 
ložiska po 4,7 hmot. % Li2O v zinnwalditu v granitech 
a greisenech svrchní části kupole. V nejdeckém plutonu je 
rozpětí obsahů od 0,25 hmot. % Li2O v biotitu ze starších 
granitů přes 0,5–2,2 hmot. % Li2O v biotitech-protolithio-
nitech z mladších granitů po 4,8 hmot. % Li2O v zinnwal-
ditu ze žil v Podlesí.

Jedinou horninou s lithiem vázaným do jiného mine-
rálu než slída je křemen-ortoklas-montebrasitová žíla 
ve Vernéřově u Aše (Breiter et al. 2009). Montebrasit  
[LiAlPO4(OH, F)] je makroskopicky podobný K-živci 
s lehce žlutozeleným nádechem a obsahuje cca 10 hmot. % 
Li2O. Geneze horniny není jasná, většinou bývá označo-
vána jako pegmatit, i když tvar relativně tenké a laterálně 
i vertikálně stálé žíly bez zonálnosti tomu příliš neodpo-
vídá. Odhadovaný průměrný obsah Li2O v žilovině dosa-
huje 0,6 hmot. % (Janečka – Komárek 1969). 

Potenciální velkoobjemovou akumulaci Li-chudých 
zdrojů představují hydrotermálně turmalinizované fylity 
v nadloží granitů blatenského masivku v. od Potůčků.  

Obr. 5. Obsahy Li a jejich korelace s obsahy Rb, F a Sn ve variských A-typových granitech Krušných hor.
Fig 5. Contents of Li and their relation to Rb, F, and Sn in Variscan A-type granitoids of the Erzgebirge.



32

Tyto metasomatity nebyly dosud moderně revidovány, oje-
dinělé analýzy poskytují obsahy 0,05–0,10 hmot. % Li2O.

Lithium ve variských granitoidech dalších 
jednotek Českého masivu

Jediným známým variským granitem s vyšším obsahem 
Li mimo saxothuringikum a moldanubikum je tanvaldský 
granit v krkonošsko-jizerském plutonu s obsahem kolem 
0,1 hmot. % Li2O (Čadková et al. 1984); nositelem Li je 
velmi pravděpodobně biotit. S tímto granitem jsou prosto-
rově spojeny drobné indicie W-zrudnění u Jeřmanic (Klo-
mínský – Táborský 2003).

Chování lithia během magmatického 
a hydrotermálního procesu

V alkalickovápenatých magmatech k hromadění Li během 
frakcionace nedochází, a jeho obsah tak zpravidla nepře-
kročí hodnotu 50 ppm (granitoidy středočeského plutonu 
a Železných a Orlických hor). Obsahy do 50 ppm Li jsou 
charakteristické i pro durbachity. V peraluminických  
a A-typových granitech však za vhodných podmínek může 
obsah Li vzrůstat z původních 50–100 ppm na cca 1000 ppm  
(asi 0,2 hmot. % Li2O) v silně frakcionovaných faciích. 
Přitom vzrůst obsahu Li významně pozitivně koreluje s růs-
tem obsahů F, Rb, Sn a dalších nekompatibilních prvků. 
K dalšímu obohacení Li může dojít během následujícího 
vysokoteplotního metasomatického procesu – greisenizace. 
Zde jsou již vztahy mezi Li a dalšími prvky složitější. Pře-
trvává pozitivní korelace Li–Rb (oba prvky jsou vázány 

zejména ve slídě), ale uvolňuje se vztah Li–F, protože 
např. v Krásně existují vyhraněné facie křemen-slídnatých 
a křemen-topazových greisenů. Mizí i korelace Li–Sn, což 
dokládá značnou nezávislost v přenosu obou elementů při 
greisenizaci. 

Lithné slídy

Lithium jako malý ion má omezenou schopnost vstupovat 
do běžných horninotvorných silikátů, v křemeni a živcích 
je obsaženo v řádu maximálně desítek ppm. V podstatě vý-
hradním koncentrátorem Li v granitoidech jsou slídy tvo-
řící souvislé substituční řady biotit–zinnwaldit–trilithio nit 
a muskovit–polylithionit (Breiter et al. 2017). Ve studo-
vaných horninách výrazně převažují trioktaedrické Li-Fe  
slídy řady biotit–protolithionit–zinnwaldit s obsahy až  
4,8 hmot. % Li2O nad lithiem pouze lehce obohacenými 
muskovity a fengity, které pouze výjimečně mohou obsa-
hovat až 1 hmot. % Li2O. Slídy blížící se svým složením 
lepidolitu, poměrně běžné v pegmatitech, nebyly v grani-
tech ani greisenech zjištěny (obr. 6).

Poměr Li v koexistujícím biotitu a muskovitu se ve dvoj-
slídných granitech moldanubika pohybuje většinou v roz-
mezí 3–5 : 1 [Koller – Breiter (2003) a nepublikovaná data 
z laserové ablace].

Obr. 6 též ukazuje zdánlivé složení slídových koncen-
trátů získaných v laboratorních podmínkách v 80. letech 
(Pavlů 1990). Pozice průmětných bodů mimo ideální sub-
stituční linii biotit–zinnwaldit je způsobena jednak určitou 
kontaminací koncentrátů křemenem a též příměsí druhot-
ného hydrotermálního muskovitu bez lithia, který je ve vět-
šině greisenů a alterovaných granitů také přítomen.
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Obr. 6. Klasifikace analyzovaných lithných slíd podle Foster (1960) – vlevo – a zdánlivé složení slídových koncentrátů z potenciálních 
zdrojů Li v Krušných horách podle Pavlů (1990) – vpravo. Ms – muskovit, Ann – annit (biotit), Znw – zinnwaldit, Tln – trilithionit.
Fig. 6. Classification of studied Li-bearing micas according to Foster (1960) (left) and composition of mica concentrates from potential 
Li-deposits in the Erzgebirge (Pavlů 1990) (right). Ms – muscovite, Ann – annite (biotite), Znw – zinnwaldite, Tln – trilithionite.
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Ekonomicky využitelné zdroje lithia

Využití Li ze zdrojů na českém území má dlouhou a pestrou 
tradici. Již na konci 19. století bylo cínovecké lithium v ma-
lém množství využíváno jako barvicí element v pyrotech-
nice. Zcela jiný rozměr měly plány z druhé poloviny 50. let  
na využití Li z téhož zdroje pro výrobu termojaderných 
zbraní. Po rozsáhlém průzkumu mělo být ložisko Cínovec 
otevřeno povrchovým lomem (Čabla 1963). Z militantních 
plánů naštěstí sešlo dříve, než byl průzkum dokončen. Eko-
nomicky neúspěšný byl i pokus o výrobu lithia pro průmysl 
v Kaznějově v první polovině 60. let (Pavlů 1988). Po asi 
dvacetileté přestávce se zájem o lithium přenesl do oblasti 
keramického a sklářského průmyslu, protože přídavek lithia 
výrazně snižuje teplotu tavení a tím také výpalu. V letech 
1985–1990 proběhl v ČGS výzkum potenciálních surovin 
Li, zejména možnost využití odpadních Li-slíd získaných 
při těžbě Sn-W rud (Pavlů 1988, 1990). Součástí tohoto 
výzkumu bylo i první ocenění cínoveckého odkaliště jako 
zdroje lithia (Breiter et al. 1990). Výsledky projektu však 
v prostředí politicko-ekonomických změn na počátku  
90. let nenašly uplatnění.

Současné aktivity na české i německé straně ložiska 
Cínovec jsou obecně známy. V Německu firma Solar  
World vykázala 10 mil. t zásob s obsahem 0,36 hmot. % Li  
(= 36 000 t kovového Li), na české straně firma Geomet 
ověřila více než 37 mil. t rudy s obsahem 0,38 hmot. % Li  
(= 140 000 t kovového Li). Navíc je zde staré odkaliště se 
zásobami 2,3 mil. t suroviny s obsahem 0,23 hmot. % Li 
(= 5 000 t Li). Celkové ověřené zásoby lithia na lokalitě 
Cínovec tak dosahují přes 180 000 tun kovového lithia.

Ve srovnání s rozsahem zásob na Cínovci a jejich kov-
natostí jsou všechny ostatní známé projevy Li-mineralizace 
v Českém masivu ekonomicky bezpředmětné.

Poděkování. Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou 
ČR, projekt č. P210/19/05198S, a RVO 67985831 v Geologickém 
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