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Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů
z moldanubické zóny Českého masivu

Contribution to petrochemistry of Late Variscan felsitic granite porphyries
from the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
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Abstract: New finds of felsitic alkali-feldspar granite porphyry
occur at the apical part of the Stožec Hill, near Lenora, Mol-
danubian Zone, southern Bohemia. The dykes a few cm/dm
thick penetrate host durbachitic rocks and mica-tourmaline
granite. The granular structure of the groundmass indicates
devitrification of former glassy rocks with a rapid solidification
of granite melt under shallow subsurface conditions. Chemical
analyses show high contents of SiO2, Al2O3, Na2O, P2O5, low
contents of MgO and CaO, enrichment in Rb, Th, U, and relative
depletion in Sr, Y and Cr. The felsitic granite porphyry belongs

to the latest Variscan granitoid intrusions in this part of the
Moldanubian Zone.

Detailní mapování v měřítku 1 : 25 000 v oblasti Lenory
v letech 2005–2007 vedlo k novým nálezům subvulkanic-
kých horninových žil, které pronikaly do melanokratních
durbachitů a jemně zrnitých biotit-muskovitických granitů
s turmalínem. Vzhledem k jejich tektonické pozici, textur-
ním vlastnostem, petrografickému charakteru, mineralogii
a chemickému složení mohou být srovnatelné s felzitický-
mi alkalicko-živcovými granitovými porfyry z ostatních
známých lokalit v moldanubické zóně Českého masivu,
zahrnující Lásenice blízko Jindřichova Hradce (Klečka
1984, Klečka – Vaňková 1988, Němec 1994), žilné roje
z vulkanicko-tektonické kruhové struktury u Pelhřimova
(Vrána 1990) a žilné roje z kruhové struktury u Milevska
(Vrána 1999).

Výskyt tohoto typu žilných hornin je zajímavý z důvo-
du překvapujícího regionálního rozsahu a relativně hojné
přítomnosti vysoce diferenciovaného magmatu v pozdní
fázi variské orogeneze v moldanubické zóně i rozdílných
petrologických a geochemických charakteristik, které do-
provázejí každý nový nález tohoto typu žil. V našem pří-
padě byla v oblasti Lenory zjištěna v žílách felzitického
porfyru přítomnost biotitu extrémně bohatého železem
(téměř koncového členu annitu) a akcesorického mine-
rálu ze skupiny ilmenitu – zinečnato-železnatého pyro-
fanitu (7,98–9,65 hmot. % ZnO). Tyto zjištěné vlastnosti
společně s celkovou geochemií horniny indikují vysoce
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geochemicky diferencovaný charakter zdrojového mag-
matu těchto žil.

Geologická situace

Oblast Lenory tvoří metamorfované horniny moldanubic-
ké zóny – pararuly, migmatity a intruzivní granitoidy, které
byly zformovány během variských orogenních procesů
(~ 360–310 Ma; McKerrow et al. 2000). Metamorfované
horniny byly postiženy komplikovanými polyfázovými
metamorfními deformacemi (Kröner et al. 1988), v pod-
mínkách T ~ 630–720 °C a P ~ 4–7 kbar (Vrána et al.
1995). Závěrečné metamorfní fáze v oblasti Lenory byly
datovány metodou U/Pb na monazitu (Seifert et al. 2007)
z migmatitizované biotit-cordieritické pararuly (338 ±
10,3 Ma; P-T podmínky 6 kbar a 650 °C) a stromatitického
biotit-cordieritického migmatitu (326 ± 11 Ma). Variský
tektonometamorfní vývoj byl doprovázen krustálním mag-
matismem (Gerdes et al. 2000). Nejdříve byly vmístěny
durbachitické horniny (340,9 ± 8,4 Ma; Verner et al. 2008),
které byly následovány porfyrickými biotitickými granitoidy
typu Weinsberg (331–323 Ma; Gerdes et al. 2000). Následná
intruziva jsou posttektonické středně zrnité porfyrické
biotit-muskovitické granitoidy typu Eisgarn (328–326 Ma;
Gerdes et al. 2003) a jemně zrnité biotit-muskovitické gra-
nity s turmalínem. V pozdní magmatické fázi (< 320 Ma)
byly vmístěny žíly amfibol-biotitických granitových por-
fyrů (314,2 ± 9,4 Ma; Seifert et al. 2007), felzitické grani-
tové porfyry a aplity do prostředí svrchní kůry, společně
s vývojem zlomových systémů a kataklastickou deformací
ve směrech zhruba SZ-JV a SV-JZ.

Durbachitové těleso v apikální části Stožeckého vrchu
(obr. 1) se nachází jako nepravidelně omezená intruze tvo-
řící část plutonu Knížecí stolec (Verner et al. 2008).

Durbachity pronikají také do okolních krystalinických
hornin jako apofýzy a tvoří xenolity v mladších granitoi-
dech. Vznik durbachitů je interpretován jako výsledek mí-
šení magmat vytvořených z anomálních domén subkonti-
nentálního svrchního pláště s taveninami ze spodní
kontinentální kůry (Janoušek – Holub 2007).

Durbachit pronikají hojné žíly porfyrického hrubě zrni-
tého amfibol-biotitického granitového porfyru, částečně
kontrolovaného sz.-jv. zlomy, žíly jemně zrnitého biotit-
-muskovitického granitu s turmalínem a žilky felzitické-
ho granitového porfyru (obr. 2 a 3) s převažujícím sz.-jv.
směrem.

Mineralogie a petrochemie

Vzhled felzitického porfyru z vrchu Stožec je masivní,
bělavě šedý, s jemně zrnitou základní hmotou a porfyric-
kou texturou vykazující fluidální znaky. Mikroskopicky
je základní hmota o velikosti zrna ~ 0,05 mm tvořena kře-
menem, alkalickým živcem a sekundárním sericitem
(3–5 obj. %) s vyrostlicemi živce, křemene a biotitu. Zá-
kladní hmota má sférolitickou až granulární strukturu s pa-
prsčitými sférolity velikosti okolo 0,2 mm. Ve felzitickém

202 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 • Česká geologická služba, Praha, 2009 • ISSN 0514-8057

Obr. 1. Geologické schéma oblasti vrchu Stožec u Lenory. 1– biotit-cor-
dieritická migmatitizovaná pararula, 2 – stromatitický biotit-cordie-
rit-sillimanitický migmatit, 3 – muskovit-biotitický granit s turmalínem,
4 – durbachit, 5 – amfibol-biotitický granitový porfyr, 6 – žíly felzitického
porfyru, 7 – zlom ověřený, předpokládaný.

Obr. 2. Žíla felzitického porfyru v durbachitu na vrchu Stožec. Foto
A. Seifert.

Obr. 3. Žíla felzitického porfyru v biotit-muskovitickém granitu s turmalí-
nem a Fe-Mn oxidy podél trhliny na vrchu Stožec. Foto A. Seifert.



porfyru jsou přítomné i mikroxenolity (1–10 mm) jemně
zrnitého granitu (obr. 4).

Chemické analýzy anomálních minerálů přítomných ve
felzitickém porfyru z vrchu Stožec byly provedeny na
elektronové mikrosondě CAMECA SX 100 (15 kV,
10 nA) společného pracoviště ČGS a Masarykovy univer-
zity v Brně (anal. P. Sulovský; tab. 1). Bodové analýzy
jednotlivých minerálů ukázaly neobvyklé složení primár-
ního biotitu s extrémně vysokým obsahem železa
(FeO 29,86–30,64 hmot. %), nízkým obsahem MgO
(1,10–1,29 hmot. %) a zvýšeným obsahem MnO
(0,82–0,86 hmot. %). Zinečnato-železnatý pyrofanit obsa-
huje 7,78–13,99 hmot. % FeO, vysoké obsahy MnO
(22,16–29,53 hmot. %) a ZnO (7,98–9,65 hmot. %) a rela-
tivně nabohacený Nb2O3 (0,27–0,30 hmot. %). Draselný
živec obsahuje Or 95,2–96,3 %, SrO 0,02–0,09 %, P2O5

0,26–0,27 %. Sodný plagioklas, který však může být xe-
nokrystického původu, má složení An 13,5–13,7. Apatit,
zirkon a zinečnato-železnatý pyrofanit jsou akcesorické.

Dva vzorky felzitického porfyru z vrchu Stožec byly
analyzovány v chemických laboratořích České geologic-
ké služby v Praze. Kompletní silikátové analýzy (anal.
J. Šikl a R. Kašičková; viz tab. 2) ukazují jen nepatrné
odchylky v chemickém složení – vysoké obsahy SiO2

(74,33–74,57 hmot. %), Al2O3 (13,89–13,96 hmot. %)
a Na2O (3,60–3,75 hmot. %), zvýšený obsah P2O5

(0,26–0,27 hmot. %) a nízké obsahy MgO (0,08–0,11
hmot. %) a CaO (0,54–0,57 hmot. %). Tyto horniny ko-
respondují s alkalicko-živcovými granity a geochemicky
mají silně peraluminní charakter (Al2O3 / Na2O + K2O +
+ CaO ~ 1,6). Studie ostatních felzitických granitových
porfyrů z moldanubické zóny obecně ukazují jejich alka-
licko-živcové granitové složení (Klečka – Vaňková 1988,
Vrána 1990, Němec 1994, Vrána 1999).

XRF analýzy minoritních a stopových prvků felzitického
porfyru z vrchu Stožec (anal. M. Kopecká a I. Svobodová)
vykazují obohacení Rb (413–432 ppm) a U (13 ppm) a re-
lativní ochuzení u Sr (8–16 ppm), Y (1–3 ppm) a Cr
(< 2 ppm). Felzitické horniny z Lásenice (Klečka – Vaňko-
vá 1988) mají zvýšené obsahy Li, Rb, Cs, Tl a Sn a nízké
obsahy B, Sr a Zr, zatímco horniny z Milevska jsou relativ-
ně obohacené o B, Be, Rb, Sn a Nb a významně ochuzené
o Th, Y, Sr a Ba (Vrána 1999).

Srovnání chemického složení felzitického porfyru z vr-
chu Stožec s ostatními felzitickými porfyry z moldanubic-
ké zóny bylo provedeno s pomocí programu GCD kit 2.1
(Janoušek et al. 2006), kde všechny porfyry spadají do ryo-
litového nebo granit/adamelitového postorogenetického
pole (Debon – Le Fort 1983; Middlemost 1994; Batche-
lor – Bowden 1985), na rozdíl od Klečky a Vaňkové
(1988), kteří řadí felzitické porfyry z Lásenice mezi anoro-
genní horniny.

Diskuse a závěry

Felzitické granitové porfyry z vrchu Stožec se nacházejí
jako nepravidelně rozmístěné žíly nebo výplně extenzních
trhlin v durbachitických horninách a jemně zrnitém

biotit-muskovitickém granitu s turmalínem. Porfyr ukazuje
sférolitickou až granulární strukturu s paprsčitými sféroli-
ty, velmi jemně zrnitou základní hmotu ~ 0,05 mm tvoře-
nou křemenem, alkalickým živcem a sekundárním serici-
tem s vyrostlicemi křemene, živce a biotitu.

Geochemické charakteristiky felzitického porfyru z ob-
lasti Lenory vykazují znaky vysoce pokročilé taveniny gra-
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Tabulka 1. Chemické složení minerálů z felzitického porfyru na
vrchu Stožec (hmot. %)

minerál železnatý
biotit

zinečnato-
-železnatý
pyrofanit

K-živec Na-plagioklas

SiO2 32,82 0 63,96 64,53

TiO2 2,55 54,80 na na

Al2O3 18,25 0 18,36 22,03

FeO* 30,03 13,19 0,03 0,03

MnO 0,86 22,16 bd bd

MgO 1,10 0 bd 0

CaO 0 0,05 0 2,96

SrO na na 0,09 0,05

BaO na na 0 0

Na2O 0 0,24 0,41 9,79

K2O 9,15 0 16,13 0,94

P2O5 na na 0,27 0,20

Cr2O3 0 na na na

ZnO na 9,65 na na

Nb2O3 na 0,27 na na

Cl 0,04 na na na

F 0,37 na na na

celkem 95,17 101,16 99,69 100,56

* veškeré železo jako FeO; na – neanalyzováno; bd – pod
detekcí

Obr. 4. Granulární struktura felzitického porfyru s xenolitem jemně zrni-
tého granitu. Zkřížené nikoly. Foto A. Seifert.



nitové hmoty s pokročilou diferenciací. Petrologické vlast-
nosti podávají důkazy, že intrudující magma (tavenina)
utuhlo ve velké rychlosti v podmínkách blízko pod povr-
chem jako hornina se skelnou základní hmotou, která poz-
ději devitrifikovala. Všechny tyto vlastnosti obecně svědčí
pro jejich subvulkanický vznik (Klečka – Vaňková 1988)
stejně jako zaznamenané planární deformace v apatitu
z felzitického porfyru u Pelhřimova, které byly pravděpo-
dobně způsobeny dynamickými deformacemi spojenými
s explozivním vulkanismem (Vrána 1990).

Klečka a Vaňková (1988) řadí porfyrové magma z loka-
lity Lásenice mezi nejmladší diferenciované produkty mol-
danubického plutonu a uzavírají, že žíly felzitických
a sklovitých kyselých hornin intrudovaly po konsolidaci
granitu typu Mrákotín a jeho tektonické deformaci. Podle
Breitera a Scharbertové (1995) jsou tyto žíly sdružené
s granitem Homolka, který utuhl před 319 Ma z vysoce
frakcionované taveniny vmístěné po intruzi granitu typu
Eisgarn. Tento názor částečně koresponduje s názorem
Vrány (1999), který uvažuje, že roje žil felzitických porfy-
rů z Milevska nemusí být spojené s vývojem granitu typu
Eisgarn a že tyto žíly mohou indikovat existenci pozdního,
v současnosti neznámého a skrytého granitového plutonu.

Terénní pozorování geologických vztahů v oblasti vrchu
Stožec u Lenory indikují, že intruze žil felzitického grani-
tového porfyru jsou pravděpodobně spojené se zlomovými
systémy, které působily jako přívody explozivního kyselé-
ho vulkanismu během pozdně variských granitoidních pro-
jevů v této části moldanubické zóny.

Poděkování. Práce je součástí výzkumného projektu
MŽP-OG-60/03/GP Základní geologické mapování vybraných
oblastí České republiky v měřítku 1 : 25 000. Autor děkuje S. Vrá-
novi za kritické připomínky k manuskriptu a P. Sulovskému za zís-
kání analytických dat z elektronové mikrosondy.
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Tabulka 2. Chemické analýzy felzitických porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu (hmot. %)

lokalita Lenora Lenora Milevsko Milevsko Lásenice Lásenice Pelhřimov

vzorek č. 1 2 21 25 17 31 1

SiO2 74,57 74,33 73,96 74,02 73,35 72,90 73,72

TiO2 0,09 0,05 0,09 < 0,005 0,01 0,01 0,04

Al2O3 13,89 13,96 14,92 14,63 14,66 14,53 15,15

Fe2O3 0,53 0,48 0,69 0,46 0,17 2,26 0,31

FeO 0,36 0,35 0,21 0,22 0,66 na 0,55

MnO 0,02 0,03 0,11 0,11 0,04 0,02 0,04

MgO 0,11 0,08 0,33 0,06 0,12 0,25 0,14

CaO 0,57 0,54 0,56 0,27 0,63 0,36 0,45

Na2O 3,60 3,75 2,95 4,21 4,22 3,35 3,82

K2O 4,55 4,43 4,73 4,18 4,64 4,53 4,21

P2O5 0,26 0,27 0,23 0,20 0,44 0,44 0,36

F 0,12 0,13 0,15 0,14 0,21 0,09 0,09

CO2 < 0,01 < 0,01 0,03 < 0,01 na na 0,04

Cost 0,02 < 0,005 0,01 0,04 na na 0,05

Stot < 0,005 < 0,005 0,03 0,04 na na 0,02

H2O
+ 0,83 0,72 1,24 1,05 0,72 0,95 0,85

H2O
– < 0,05 < 0,05 0,23 0,12 0,09 0,09 0,09

-F (ekv) 0,05 0,06 na na na na 0,04

-S (ekv) 0 0 na na na na 0,01

celkem 99,58 99,19 100,39 99,682 99,96 99,78 99,91

vrch Stožec, Lenora: 1 – bělavý typ, žíla v durbachitu, 150 m jv. od vrchu Stožec; 2 – šedý typ, volný blok 100 m J od vrchu Stožec. Mi-
levsko (Vrána 1999, vybrané vzorky): 21 – lom na svahu nad silnicí z Kovářova do Dmýštice, 3 km jv. od Kovářova; 25 – volné úlomky
na kraji lesa 1 km vjv. od Hrejkovic. Lásenice (Klečka –Vaňková 1988, vybrané vzorky): 17 – žíla č. 1, Čachrův vrch, 1,5 km S od Láse-
nice; 31– severní konec žíly č. 5, 600 m jv. od Lásenice. Pelhřimov (Vrána 1990): 1 – žíla u Skrýšov. na – neanalyzováno




