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Dvojslídné granity lipenského masivu

Two-mica granites of the Lipno granite body

MILOŠ RENÉ – PAVEL HÁJEK

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

(32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)

Key words: Moldanubian batholith, two-mica granite, petrogra-
phy, geochemistry

Abstract: The Lipno granite body forms the most eastern part of
the Šumava Mts. branch of the Moldanubian (South Bohemian)
batholith. Within this granite body medium grained two-mica
granites of the Eisgarn type occur, together with biotite granites
of the Weinsberg type. Two-mica granites are peraluminous, al-
kali-feldspar granites to monzogranites with significantly higher
content of thorium (30–54 ppm), rubidium (300–390 ppm) and
low content of anorthite component in plagioclase (An02-23).

Šumavská větev moldanubického batolitu je na rozdíl od
centrálního moldanubického plutonu složena z relativně
samostatných granitových plutonů (lipenský masiv, aigen-

ský masiv, masiv Třístoličníku, masiv Strážného, vyderský
a prášilský masiv). Většinu těchto různě velkých plutonů
tvoří dva základní typy moldanubických granitů – biotitic-
ké granity typu Weinsberg a dvojslídné granity typu Eis-
garn. Příspěvek je věnován charakteristice dvojslídných
granitů lipenského masivu, který je nejvýchodnějším plu-
tonem šumavské větve moldanubického batolitu.

Geologická pozice

Lipenský masiv je ve směru V-Z protažené magmatické tě-
leso ležící mezi Rožmberkem nad Vltavou a Aigenem
v Rakousku. Od centrálního moldanubického plutonu tento
masiv odděluje kaplická porucha směru SV-JZ. Lipenský
masiv bývá někdy rozdělován na východní, vlastní lipen-
ský masiv a západní svatotomášský masiv. V jižní části
masivu, tvořící hraniční šumavský hřeben, vystupují bitoti-
tické granity typu Weinsberg, kdežto v jeho s. části se vy-
skytují dvojslídné granity typu Eisgarn (obr. 1). Vzhledem
k tomu, že severní částí lipenského masivu protéká řeka
Vltava, je tento úsek masivu výrazně lépe odkrytý než jeho
jižní část. Nejrozsáhlejší přirozené výchozy dvojslídných
granitů, provázené rozsáhlými kamennými moři, se vysky-
tují v oblasti mezi Čertovou stěnou a vrcholem Luč, které
jsou významným objektem ochrany přírody. Nejhojnějším
petrografickým typem dvojslídných granitů lipenského
masivu jsou drobnozrnné až středně zrnité granity, někdy
přiřazované k mrákotínskému subtypu granitů typu Eis-
garn (Čech et al. 1962). Od mrákotínského subtypu se však
tyto granity odlišují obvykle zcela chybějícími vyrostlice-
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mi draselného živce, výrazně větší veli-
kostí zrna a absencí uzavřenin moldanu-
bických metasedimentů. V blízkosti
kontaktu s pararulami kaplické jednotky
jsou někdy dvojslídné granity deformo-
vané a částečně rekrystalované, což zjis-
tili v průběhu geologického mapování
rovněž Slabý et al. (1991). Na sv. okraji
lipenského masivu byl v okolí Rožm-
berku nad Vltavou v průběhu geologic-
kého mapování (Vrána – Slabý 1996,
Vrána 1998) prokázán výskyt albiti-
zovaných muskovitických granitů. Po-
dobné horniny nebyly v námi zkoumané
oblasti zjištěny. Severozápadní cíp li-
penského masivu na severním úbočí Sva-
totomášského hřbetu je tvořený výrazně
porfyrickými dvojslídnými granity, při-
řazovanými Pelcem et al. (1991) ke gra-
nitům subtypu Číměř. Tyto granity jsou
však velmi špatně odkryté a část tělesa tvoří dnes dno li-
penské přehradní nádrže. Od středověku až do poloviny
20. století byly dvojslídné granity lipenského masivu vy-
užívány jako významný stavební kámen např. pro vyše-
brodský klášter a další církevní a světské stavby ve Vyš-
ším Brodu a Loučovicích. K nejrozsáhlejšímu využití
těchto granitů pro stavební účely došlo v průběhu 19. sto-
letí, kdy byl pro tyto účely založen stěnový lom na jihozá-
padním okraji Vyššího Brodu.

Petrografie

Středně zrnité, převážně stejnozrnné dvojslídné granity
jsou tvořené křemenem, plagioklasem (albit-oligoklas,
An02-23), draselným živcem (mikroklin), biotitem a musko-
vitem. Biotit svým složením odpovídá Mg-siderofylitu
[Fe (Fe + Mg) = 0,64–0,71)]. Jejich modální složení odpo-
vídá monzogranitu, některé vzorky (Re-1635) díky převa-
ze albitu s bazicitou An02-05 lze přiřadit k alkalicko-živ-
covým granitům. Velikost zrn těchto minerálů se pohybuje
obvykle v rozmezí 0,5–1,5 mm. Akcesorické minerály jsou
apatit, zirkon, monazit a ilmenit. Slabý et al. (1991) zjistili
v některých vzorcích rovněž přítomnost granátu, sillimani-
tu a turmalínu. Jak již bylo zdůrazněno, v těchto granitech
jsou vyrostlice draselného živce vzácné a jejich velikost je
obvykle 1–2 cm. Vyrostlice draselného živce jsou někdy
nevýrazně perthitické s odmíšeninami albitu (An03-04). Ob-
sah P2O5 v draselných živcích a v plagioklasech je mírně
zvýšený, přičemž v plagioklasu jsou obsahy fosforu
(0,01–0,50 hmot. % P2O5) vyšší než v draselném živci
(0,01–0,31 hmot. % P2O5).

Chemické složení

Pro účely této práce bylo pořízeno šest nových chemických
analýz dvojslídných granitů (tab. 1). Stanovení obsahu hor-
ninotvorných komponent bylo provedeno klasickými me-

todami na mokré cestě v laboratoři ÚSMH AV ČR, v. v. i.
(analytici M. Hříbal, M. Malá, J. Švec). Stanovení vybra-
ných stopových prvků bylo provedeno rentgen-fluores-
cenční metodou na spektrometru S4 Explorer (Bruker
AxS) v laboratoři univerzity v Salzburgu (analytik F. Fin-
ger). Analýzy plagioklasu, draselného živce a biotitu
(vzorky Re-1635, Re-1638) byly provedeny na mikroson-
dě Cameca SX-100 v ÚGV MU (analytik R. Škoda)
a v GlÚ AV ČR, v. v. i. (analytik Z. Korbelová). Dvojslíd-
né granity lipenského masivu jsou peraluminní granity
s hodnotou poměru A/CNK (mol. Al2O3/CaO + Na2O +
+ K2O) v rozmezí 1,0–1,3. Je pro ně rovněž typický nízký
obsah CaO (0,5–0,6 hmot. %), MgO (0,4–0,5 hmot. %) a
FeOtot. (0,8–1,7 hmot. %). Obsah draslíku (5,1–5,4 hmot. %
K2O) výrazně dominuje nad obsahem sodíku (2,4 až
3,8 hmot. % Na2O). Pokud jde o obsah stopových prvků, je
pro zkoumané granity významný především vyšší obsah
Rb (300–390 ppm), thoria (30–54 ppm) a nízký obsah Y
(3–14 ppm) (obr. 2).
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Obr. 1. Geologická mapa lipenského masivu (podle geologických map České geologické služby
1 : 25 000, Vrána et al. 1988, Pelc et al. 1991, Slabý et al. 1991).

Obr. 2. Spider diagram pro dvojslídné granity lipenského masivu. Pro nor-
malizaci průměrným složením kontinentální kůry použita data Taylora a
McLennana (1985).



Diskuse a závěr

Pro zkoumané dvojslídné granity lipenského masivu je ve
srovnání s podobnými granity centrálního moldanubické-
ho plutonu (subtyp Mrákotín) významná větší velikost zrna
a výrazná převaha muskovitu nad biotitem. Obdobné mi-
nerální složení spolu s obdobnou texturou vedlo některé
autory k označení dvojslídných granitů lipenského masivu
za subtyp Mrákotín (Čech et al. 1962). Oba typy granitů
mají obdobný peraluminní charakter a podobně nízký ob-
sah CaO a MgO. Dvojslídné granity lipenského masivu se
však od granitů subtypu Mrákotín (Breiter et al. 1998, René
1999) odlišují výrazně vyšším obsahem thoria a přítom-
ností albitu s obsahem anortitové komponenty pod 5 mol.
%. Díky nízké bazicitě plagioklasu patří část zkoumaných
granitů do skupiny alkalicko-živcových granitů (např. vzo-
rek Re-1635). Mírně zvýšený obsah P2O5 v analyzovaných
granitech je podmíněn především obsahem apatitu a mona-
zitu a jen omezeně jeho mírně zvýšeným obsahem v obou
živcích. Svým chemickým složením, zejména vyššími ob-
sahy thoria a rubidia, jsou dvojslídné granity lipenského
masivu bližší výrazně porfyrickým granitům subtypu Čí-
měř (Breiter – Koller 1999). Vyšší obsah thoria a rubidia
sbližuje tyto granity rovněž s porfyrickými dvojslídnými

granity typu Třístoličník, resp. typu Steinberg (Breiter et
al. 2007, Verner et al. 2009) a současně odlišuje od podob-
ných stejnozrnných granitů typu Haidmühle (Verner et
al. 2009). Obsah alkálií v analyzovaných granitech je po-
dobný obsahu v typických dvojslídných granitech typu
Eisgarn (srovnej Vrána – Slabý 1996). Na druhé straně pří-
tomnost albitu s obsahem anortitové komponenty pod 5 %
řadí část zkoumaných dvojslídných granitů do skupiny
alkalicko-živcových granitů a potvrzuje názory o vyšším
stupni frakcionace dvojslídných granitů v této části molda-
nubického batolitu (Breiter 1994, Vrána – Slabý 1996).
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Tabulka 1. Chemické analýzy dvojslídných granitů lipenského masivu

vzorek Re-19 Re-20 Re-29 Re-1635 Re-1637 Re-1638

SiO2 72,91 72,87 73,49 73,67 73,35 72,82

TiO2 0,24 0,25 0,27 0,26 0,30 0,36

Al2O3 13,42 13,72 13,08 13,61 13,57 14,05

Fe2O3 0,40 0,29 0,49 0,54 0,69 0,82

FeO 1,00 1,05 1,08 0,92 0,93 0,98

MnO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02

MgO 0,46 0,41 0,39 0,35 0,40 0,48

CaO 0,60 0,60 0,51 0,55 0,54 0,58

Na2O 3,76 3,55 3,46 3,12 2,98 2,40

K2O 5,24 5,26 5,13 5,27 5,42 5,07

P2O5 0,23 0,20 0,21 0,31 0,27 0,28

H2O
+ 0,61 0,88 0,62 0,90 0,68 1,29

H2O
– 0,24 0,26 0,36 0,27 0,43 0,48

celkem 99,13 99,36 99,11 99,79 99,59 99,63

Ba (ppm) 181 349 354 156 196 223

Sr (ppm) 49 68 44 44 51 58

Rb (ppm) 387 369 392 393 372 303

Zr (ppm) 107 125 114 122 142 175

Y (ppm) 3 3 6 5 5 14

Nb (ppm) 17 16 18 18 17 14

U (ppm) 8 7 9 2 8 9

Th (ppm) 30 36 27 37 46 54

Re-19 – Lipno nad Vltavou, balvany, Re-20 – Rožmberk nad Vltavou, skalní výchoz, Re-29 – Loučovice, balvany, Re-1635 – kóta Luč,
s. od Loučovic, skalní výchoz, Re-1637 – kóta Vyklestilka, j. od Loučovic, Re-1638 – opuštěný lom, jz. okraj Vyššího Brodu




