
Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě

Fractionation of the Weinsberg granite in the Bohemian Forest

KAREL BREITER

Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5

(32-12 Nová Pec)

Key words: Weinsberg granite, South Bohemian Pluton, Mol-
danubicum, Czech Republic, Austria

Abstract: Three varieties of only slightly peraluminous bio-
tite-bearing granitoids were found near the Triple-Point of the
Czech Republic, Austria, and Germany borders in southern Mol-
danubian zone of the Bohemian Massif. The
fine-grained biotite granodiorite, coarse-grained por-
phyritic Weinsberg granite and the medium-grained
biotite granite are supposed to be members of one
Variscan intrusive suite. Similar mineralogical and
chemical compositions of all three granite types sup-
port the hypothesis that all rock originated via frac-
tional crystallization from the same parental magma.

Hrubozrnný porfyrický biotitický granit, tra-
dičně označovaný „weinsberský granit“, je nej-
rozšířenějším spolehlivě definovaným typem
granitu v jz. části moldanubika na území České
republiky a Rakouska. Zaujímá plochu několi-
ka stovek km2, z větší části v Rakousku. Na čes-
ké území zasahuje zejména v Novohradských
horách a v příhraniční části Šumavy. Identický
typ granitu v přilehlé části Bavorska je tradičně
označován „Krystallgranit I“.

Weinsberský granit přes svou lokální proměn-
livost texturní (různou velikost vyrostlic živce) a
zčásti i chemickou (většinou v rozsahu 61–65 %
SiO2) je vzhledem ke svému velkému plošnému
rozsahu horninou pozoruhodně jednotnou, vše-
obecně považovanou za produkt jedné intruzivní
události. S výjimkou protichůdně interpretované
domény u Sarleinsbachu (Klötzli et al. 2001
vers. Finger – Clemens 2002) nebyla dosud
v rámci celé weinsberské jednotky popsána těle-
sa různého stupně frakcionace.

Při detailním výzkumu hornin v česko-rakousko-ba-
vorském Trojmezí byly kromě převažujících dvojslídných
granitů náležejících eisgarnské jednotce (Breiter et al.
2007) zaznamenány tři horninové typy blízkého chemis-
mu, které patrně reprezentují vývojová stadia „weinsber-
ské taveniny“.

Geologická situace

Klasický „weinsberský“ porfyrický biotitický granit s vy-
rostlicemi o velikosti 2–5 cm tvoří v popisovaném území
po obou stranách česko-rakouské státní hranice v oblasti
Smrčiny (kóta 1328) a Tokaniště (kóta 1014) výchoz, kte-
rý pokračuje dále k J a Z do Rakouska k obci Schwarzen-
berg (obr. 1). Severně od této intruze se nacházejí dvě tě-
lesa drobnozrnného biotitického granodioritu o rozsahu
cca 0,5 km2. Okrouhlé xenolity či enklávy tohoto granodi-
oritu byly nalezeny v hrubozrnném weinsberském grani-
tu. Místy má granodiorit dokonalou kulovou odlučnost
(obr. 2).
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Obr. 1. Geologická skica rozšíření popisovaných granitoidů.



Na severním svahu Studniční hory (kóta 1160 ) bylo zjiš-
těno ca 1 km2 velké těleso středně zrnitého neporfyrického
biotitického granitu, který svou texturou připomíná základ-
ní hmotu weinsberského granitu mezi vyrostlicemi.

Chemismus granitoidů

Typické analýzy všech tří popisovaných granitoidů jsou
představeny v tab. 1. Hrubozrnný weinsberský granit
s 62–64 % SiO2 je pouze velmi slabě peraluminická horni-
na typicky bohatá draslíkem (3,9–4,5 % K2O), železem
(nejčastěji 5–6 % Fe2O3tot) a hořčíkem (1,5–1,8 % MgO).
Obsahy Zr jsou poměrně vysoké (300–350 ppm). Omezeně
byla zachycena kyselejší varieta weinsberského granitu
s obsahem SiO2 až 70 %, která se však texturně od bazičtěj-
čích vzorků neliší. Zejména v grafech (obr. 3) je patrná
podobnost základních chemických charakteristik všech
tří hornin, kdy složení granodioritu (61–64 % SiO2) je
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Obr. 2. Kulovitá odlučnost granodioritu. Koryto bezejmenného potoka
400 m s. od Stifterquelle, 1 km j. od vrcholu Plechého.

lokalita Zwieselberg Smrčina Dachsberg Studniční
hora

hornina granodiorit weinsberský granit středně
zrnitý granit

K2O 3,20 3,93 4,57 5,13

P2O5 0,32 0,42 0,21 0,20

F 0,17 0,21 0,09 0,09

ztráta
žíháním

1,19 1,08 0,89 0,79

H2O
– 0,11 0,13 0,21 0,18

celkem 99,62 99,83 99,89 99,92

ASI 1,06 1,09 1,05 1,15

Ba 871 612 568 640

Be 2 3 5 7

Co 13 10 6 4

Cs 10 27 12 15

Ga 24 25 20 17

Hf 7 11 8 5

Nb 14 16 13 10

Rb 153 245 211 216

Sn 2 9 4 5

Sr 277 165 130 139

Ta 1 2 2 1

Th 27 21 26 24

U 2 9 6 7

V 87 75 35 20

W 0 2 1 1

Zr 266 357 219 142

Y 22 28 38 22

La 61 52 52 40

Ce 133 111 108 86

Pr 16 13 13 9

Nd 57 51 47 40

Sm 10,8 11,1 9,9 7,1

Eu 1,6 1,3 1,0 0,9

Gd 6,7 7,9 8,2 4,5

Tb 0,9 1,3 1,3 0,8

Dy 4,6 5,9 6,8 3,8

Ho 0,8 1,0 1,2 0,7

Er 1,8 2,4 3,4 1,9

Tm 0,3 0,3 0,6 0,3

Yb 1,8 1,6 3,7 1,6

Lu 0,2 0,4 0,5 0,3

hlavní prvky v hmot. % (analyzováno klasickými metodami
v ČGS, stopové prvky v ppm (analyzováno metodou ICP-MS
v ACME Vancouver)
ASI – aluminium saturation index, molární poměr Al2O3/(K2O +
+ Na2O + CaO)

Tabulka 1. Chemické složení granitů

lokalita Zwieselberg Smrčina Dachsberg Studniční
hora

hornina granodiorit weinsberský granit středně
zrnitý granit

číslo 4341 3974 4276 4145

SiO2 61,55 63,66 70,34 71,53

TiO2 1,14 1,12 0,54 0,34

Al2O3 16,68 15,85 13,98 14,19

Fe2O3 0,97 1,14 0,89 0,78

FeO 4,58 4,55 2,32 1,55

MgO 2,53 1,67 0,85 0,71

MnO 0,07 0,09 0,08 0,06

CaO 3,92 2,65 1,74 1,03

Li2O 0,01 0,02 0,02 0,03

Na2O 3,17 3,31 3,16 3,00



s výjimkou poněkud vyššího obsahu Mg velmi podobné
bazičtějším vzorků weinsberského granitu, kdežto složení
středně zrnitého granitu (69–71 % SiO2) navazuje na vývo-
jový trend jeho nejkyselejších vzorků. Poměr Rb/Sr syste-
maticky roste od granodioritu (0,8) přes weinsberský gra-
nit (0,9–1,5) ke středně zrnitému granitu (1,4–1,5).
Distribuce REE je ve všech horninách téměř totožná – mír-
ně ukloněné křivky (Ce/YbCN přibližně 10) s nevýraznou
Eu-anomálií.

Chemismus minerálů

Draselný živec všech tří hornin obsahuje 5–10 %
Ab-složky, ale liší se v obsahu Ba, které klesá od 0,5–1,0 %

BaO v granodioritu po 0,1–0,3 % BaO ve středně zrnitém
granitu. Plagioklas granodioritu odpovídí andezinu a hru-
bozrnný weinsberský granit obsahuje bazický oligoklas až
kyselý andezin, zatímco středně zrnitý granit obsahuje ky-
selý oligoklas až albit. Obsah fosforu je nízký, převážně
kolem 0,05 % P2O5, což odpovídá nízké peraluminitě hor-
nin.

Biotit je rozhodujícím nositelem Fe a Mg ve všech stu-
dovaných horninách. Důležité chemické parametry bioti-
tu demonstruje obr. 4. Obsah křemíku je v biotitu každé
z hornin stálý, naproti tomu obsahy Al, Fe a Mg značně
kolísají. Zajímavý je vzrůst poměru Mg/Fe v biotitu ze
středně zrnitého granitu ve srovnání s biotitem z granitu
hrubozrnného. Je to však v souladu s obsahy obou prvků
v celých horninách. Rostoucí stupeň frakcionace hornin
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Obr. 3. Vztahy mezi obsahy vybraných oxidů a SiO2 (hmot. %) ve studovaných granitoidech.

Obr. 4. Chemické složení biotitu: vztahy mezi poměrem Mg/(Fe + Mg) a obsahem křemíku a obsahem oktaedricky vázaného hliníku (oba v atomech na
vzorcovou jednotku).



je doložen růstem obsahu litofilních prvků Li, Rb, Cs a Be
a současným poklesem obsahů Ba a V v jejich biotitech
(tab. 2). Primární muskovit se v malém množství objevu-
je pouze ve středně zrnitém granitu. Je chudý titanem (ko-
lem 0,5 % TiO2) a relativně bohatý hořčíkem (Mg/(Mg +
Fe ~ 0,5).

Apatit je hojně přítomen jako sloupečky až oblá izo-
metrická zrna, téměř vždy zarostlý do biotitu. Chemicky
je primitivní, s obsahem MnO kolem 0,2 %, pouze ve
středně zrnitém granitu až téměř 0,5 %. Obsah fluoru kolí-
sá mezi 3 a 4 %. Monazit je běžně přítomný ve všech
třech typech hornin. Je poměrně Th-bohatý (6–7 %
ThO2), které do mřížky vstupuje převážně ve formě che-
ralitové komponenty substitucí 2 REE ↔ Th + Ca. Thori-
tová komponenta (REE + P ↔ Th + Si) se uplatňuje méně
a je přítomna zejména v zrnech relativně Th-chudých.
Obsah Y v monazitu z granodioritu a hrubozrnného weins-
berského granitu se pohybuje kolem 1,5 % Y2O3. Monazit
ze středně zrnité variety weinsberského granitu je ve srov-
nání se staršími horninami obohacen uranem (kolem 2 %
UO2) a yttriem (kolem 2,5 % Y2O3). Zirkon je běžnou ak-
cesorií všech tří typů granitoidů. Chemicky jde o běžný
zirkon granitoidů s nízkým obsahem (do 1,5 %) xenoti-
mové komponenty a nízkým obsahem radioaktivních ele-
mentů (do 0,1 % ThO2 a 0,4 % UO2). Poměr Zr/Hf je vy-
soký a je proměnlivý bez ohledu na typ horniny (atom.
poměr Zr/Hf =70–110).

Závěr

Všechny tři popisované horniny se vyskytují na malém území
v těsné blízkosti. Vztahy mezi chemickým složením hornin
odpovídají postupnému vývoji frakční krystalizací z téhož
zdroje. Rovněž chemické složení živců, biotitu a akcesorií
všech hornin je v souladu s tímto genetickým modelem. Je
zde tedy dostatek důvodů se domnívat, že vzájemně těsně pří-
buzné granodiority až středně zrnité granity s rozpětím obsa-
hů SiO2 od 61 do 72 hmot. % v prostoru území mapového
listu Nová Pec a přilehlé části Rakouska jsou produkty frak-
cionace weinsberské taveniny v lokálním centru.

Poděkování. Tato práce byla podpořena česko-rakouským pro-
gramem AKTION-KONTAKT v rámci projektu 2005-2. Poděko-
vání za pečlivou recenzi patří J. Leichmannovi a F. Holubovi.
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Tabulka 2. Obsahy některých prvků v biotitu

hornina granodiorit weinsberský granit středně zrnitý granit

vzorek 4341 4273 4141 4275 4276 4144 4145 4146

Ba 1740 710 632 700 300 719 242 300

Be 1 <1 <1 1 2 1 10 5

Cs 27 18 24 36 77 34 99 102

Rb 530 590 641 650 880 637 914 910

V 369 308 307 211 190 276 165 213

Zn 363 371 370 382 424 370 513 462

Li2O 300 400 500 500 1000 400 2600 1800

F 0,74 0,52 0,47 0,40 0,62 0,44 0,48 0,58

monominerální koncentrát, stanoveno v laboratoři ČGS, F v hmot. % metodou selektivní elektrody, ostatní prvky v ppm pomocí AAS




