
průmětů analyzovaných hornin je v subalkalickém poli, pa-
trná je místy slabá alkalická tendence. Geochemický vý-
zkum vulkanitů KRK bude součástí následujících prací v re-
gionálním jz. úseku KRK na území listu mapy 11-323
Podmokly.

Poděkování. Výzkum furongských vulkanitů v rámci mapovacího
projektu na Křivoklátsku byl podpořen výzkumným záměrem
MSM002/622427.
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v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
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Abstract: Two granite facies play the most important role in the
western part of the Krkonoše-Jizera Composite Massif: the
Liberec- and the Jizera-types. The discrimination of these two

very similar granites has been hitherto rather subjective bringing
complications and uncertainty during the field mapping. An
objectified approach to this problem is proposed in the present
contribution based on geochemical parameters, namely MgO,
CaO and TiO2 contents.

Fenomén gradačních hranic litologických facií granito-
vých intruzí má velký význam pro studium jejich vnitřní
magmatické stavby, a proto je mu věnována značná pozor-
nost při geologickém mapování. Terénní kritéria zpravidla
umožňují jen subjektivní vymezení základních domén hor-
ninových typů. Větší přesnost vymezení a objektivnější
charakteristiku jejich hranic poskytuje letecké nebo poze-
mní gamaspektrometrické a magnetometrické měření. Nej-
účinnějším nástrojem jsou však geochemické analýzy gra-
nitů, umožňující kvantifikaci změny v jejich složení
napříč gradačními hranicemi. Chemické složení granitů
jsme proto použili pro účely demarkace libereckého a jizer-
ského granitu v z. části krkonošsko-jizerského kompozitní-
ho masivu (KJKM), kde přímý kontakt těchto granitů ne-
byl dosud zjištěn.
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Litologická anatomie
krkonošsko-jizerského kompozitního masivu

Novým podrobným geologickým mapováním v měřítku
1 : 25 000 v jz. sektoru KJKM, jmenovitě na území listů
03-143 Liberec a 03-144 Tanvald, bylo rozlišeno šest gra-
nitoidních typů (Mrázová et al. 2006, Klomínský et al.
2004):
1 – středně zrnitý dvojslídný alkalicko-živcový granit tan-

valdský,
2 – výrazně porfyrický středně zrnitý biotitický granit ji-

zerský (obr. 1a),
3 – porfyrický hrubozrnný biotitický granit liberecký

(obr. 1b),
4 – porfyrický drobnozrnný biotitický až biotiticko-am-

fibolický granodiorit až kvarcdiorit fojtský,
5 – porfyrický drobnozrnný biotitický granit mšenský,
6 – drobnozrnný leukokratní granit.

Typy 1 a 4–6 jsou natolik specifické, že jejich vzájemné
odlišení je snadné nejen na základě petrografických a geo-
chemických kritérií, ale i přímo v terénu.

Jiná situace je u typů 2 a 3 – granitů libereckého a jizer-
ského typu, které ve stavbě studované části masivu mají
zcela dominantní podíl. Jejich vzájemné vymezení v mapě
je v řadě případů nejisté a subjektivní, komplikované zjev-

nou plynulostí přechodů a výskytem dílčích domén jednoho
z typů v převládající mase druhého typu (jakýchsi „kolo-
nií“, pokud bychom přeneseně užili dávného barrandov-
ského označení), protože gradační hranice obou granitů je
téměř subhorizontální nebo vykazuje velmi mírný úklon.
Z celkového kontextu geologické stavby masivu vyplývá,
že liberecký granit vystupuje v podloží jizerského granitu
(Klomínský et al. 2004). V morfologicky členitém terénu
západní části KJKM to znamená, že jizerský granit se vys-
kytuje v horské části masivu a lokálně i při jeho endokon-
taktu, zatímco liberecký granit vystupuje na povrch v jeho
údolních partiích.

Hlavní terénní kritéria používaná k rozlišování liberec-
kého a jizerského granitu jsou:
– velikost vyrostlic draselného živce (u libereckého grani-

tu ~ 2 cm, u jizerského granitu ~ 5 cm),
– zrnitost základní hmoty (u libereckého granitu je hrubo-

zrnná, u jizerského granitu středně zrnitá),
– magnetická susceptibilita měřená kapametrem in situ

(u libereckého granitu > 0,5 . 10–3 SI a u jizerského grani-
tu < 0,2 . 10–3 SI). Tato metoda terénního měření se
osvědčila zejména při klasifikaci hornin v blízkosti jejich
kontaktu. Základním předpokladem pro správnost tako-
vého měření je vysoká čerstvost granitu a relativně rovný
povrch měřené plochy.
Uvedená kritéria jsou zcela dostačující ke klasifikaci

obou hornin uvnitř jejich domén. Hlavním problémem je
však kartografické vyznačení jejich hranice, která má gra-
dační charakter. To znamená, že bezpečné rozpoznávání
obou typů granitů v blízkosti přechodu libereckého do ji-
zerského granitu bylo doposud velmi subjektivní.

Zde mají nezastupitelný význam geochemické paramet-
ry, které přispívají k přesné terénní demarkaci obou grani-
tových typů. Toto geochemické rozlišení libereckého a ji-
zerského granitu umožňuje zjistit v příčném profilu šířku
gradační zóny mezi těmito granitovými typy, tedy určit
vzdálenost domény 100 % jizerského a libereckého granitu
k jejich hypotetickému kontaktu.

Vstupní data a metodika

K testování klasifikace libereckého a jizerského granitu
a jejich demarkaci jsme použili 104 parciálních silikáto-
vých analýz granitů z práce Klomínského (1969) a 31 kom-
pletních silikátových analýz (17 analýz z libereckého a 14
z jizerského granitu) z prací Klomínského et al. (2004,
2005, 2006) a Mrázové et al. (2006). Při zařazení jednotli-
vých chemických analýz k libereckému či jizerskému typu
bylo respektováno označení horniny autorem, který analý-
zy publikoval.

Kategorizace geochemických parametrů

Geochemické parametry (oxidy a prvky i poměrová čísla
z nich odvozená), mají pro sledovaný účel větší či menší
diskriminační váhu. Největší význam mají proto paramet-
ry, jejichž okrajové hodnoty obou podsouborů (liberecké-
ho a jizerského) se jen výjimečně překrývají. Patří sem
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Obr. 1. Jizerský (a) a liberecký granit (b).
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TiO2, MgO, CaO a V. Menší význam mají parametry,
v nichž dochází k překryvům menšího či většího rozsahu –
SiO2, P2O5, Ba a Sr. Ostatní součásti chemických analýz
jsou pro rozlišení obou studovaných typů granitu bez větší-
ho významu.

Role geochemických parametrů

Již Klomínský (1969) a Adamová (in Mrázová et al. 2001
a Klomínský et al. 2004) poukázali na skutečnost, že che-
mické složení obou granitových typů vykazuje určité sys-
tematické rozdíly.

Některé oxidy lze k rozlišení horninových typů použít
přímo. Příkladem grafické diskriminace jsou binární dia-
gramy TiO2/MgO a MgO/CaO (obr. 2). Pro získání přes-
nějších kritérií je třeba sáhnout k diskriminační analýze,
která se zabývá závislostí jedné kvalitativní proměnné (typ
granitu) na několika kvantitativních proměnných (oxidy).
To umožní výběr nejvhodnější kombinace složek podle je-
jich příspěvku k diskriminaci a získání kritéria pro ocenění
příslušnosti dalších vzorků.

Z osmi oxidů a stopových prvků, které pro uvedené typy
granitu popsal Klomínský (1969), vykázaly největší pří-
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Obr. 2. Binární diagramy obsahů MgO/TiO2 a MgO/CaO libereckého (•) a jizerského granitu (+).

Tabulka 1. Vyhodnocení účinnosti diskriminace

původní označení
analyzovaných

vzorků

z zařazeno do
libereckého

granitu

zařazeno do
jizerského

granitu

liberecký
granit

48
35,6 %

47
34,8 %

1
0,8 %

jizerský
granit

87
64,4%

5
3,7 %

82
60,7 %

celkem 135
100,0 %

52
38,5 %

83
61,5 %

správně zařazeno 129 vzorků (95,6 %), chybně zařazeno 6 vzorků
(4,4 %)

Obr. 3. Mapa izolinií geochemického diskriminačního skóre jizerského
a libereckého granitu v západní části KJKM. Obrázek nezobrazuje celé
území, na kterém byly odebrány vzorky hornin, jejichž analýzy (celkem
135) byly v této práci použity pro účely diskriminační analýzy. Škála izo-
linií pod mapou v rozsahu –10 až –24.
1 – izolinie geochemického diskriminačního indexu R0 , 2 – území jizer-
ského granitu vymezené geologickým mapováním, 3 – zlomy, 4 – lokality
chemicky analyzovaných vzorků, 5 – hranice intravilánu Liberce a Jab-
lonce nad Nisou.



spěvek k diskriminaci CaO, MgO a Sr. Jako dostačující pro
rozlišení obou typů se posléze ukázal výběr obsahů CaO
a MgO. Každému vzorku je při výpočtu (Hebák et al. 2004,
kap. 11) přiřazeno skóre a tím je vzorek přiřazen k jednomu
z horninových typů podle toho, na které straně diskrimi-
načního indexu (R0) hodnota skóre leží. Pro reprezentativní
výběrový soubor uvádíme průměry jejich skóre (Rlib a Rjiz)
a diskriminační index R0, který indikuje geochemickou
hranici mezi libereckým a jizerským granitem:

Rlib = –14,12      R0 = –18,24      Rjiz = –22,36

Diskriminační skóre dalších vzorků získáme dosazením
analytických dat do vzorce

R = CaO [hmot. %] * (–6,898) + MgO [hmot. %] * (–10,649).

Srovnáním R s hodnotou R0 (větší či menší) zjistíme pří-
slušnost analyzovaného vzorku k některému z obou typů
granitu.

Účinnost diskriminační analýzy většího souboru 135
vzorků jizerského a libereckého granitu je uvedena v tab. 1.

Z tabulky je zřejmé, že klasifikace podle dvou zvolených
oxidů má 4,4 % chybně zařazených vzorků podobného
vzhledu a blízkého složení. Určitého zlepšení účinnosti
může být dosaženo zařazením dalších proměnných (oxidů,
stopových prvků) do výpočtu, v případě stopových prvků
ovšem za předpokladu získání vzájemně kompatibilních
analytických dat.

Oba zvolené oxidy jsou součástí každé chemické analýzy,
což umožňuje poměrně spolehlivou geochemickou klasifi-
kaci dalších vzorků i bez použití nákladnějších stanovení,
např. stopových prvků. Rozlišení libereckého a jizerského
granitu v z. části KJKM pomocí popsaných geochemic-
kých parametrů znázorňuje obr. 3.

Závěr

Při současném stavu geochemické prozkoumanosti, který
lze sice označit za poměrně příznivý, ale rozhodně ne doko-
nalý a uzavřený, nelze vyloučit, že další zvýšení počtu ana-
lyzovaných vzorků může ve vymezení uvedených diskrimi-
načních kategorií přinést určité opravy či doplňky. Zároveň
však je možno očekávat, že eventuální nejistoty, nepřesnosti

či chyby v terénním zařazení vzorků dokáže geochemická
diskriminace uvést na pravou míru. Je tu ovšem ještě její
další význam: jestliže je zjevné, že liberecký typ představuje
proti typu jizerskému pokročilejší diferenciační stupeň mag-
matického vývoje granitového masivu (Klomínský et al.
2005,2006), pak škála hodnot diskriminačních geochemic-
kých parametrů by mohla být využitelná jako podrobnější
měřítko zmíněného stupně diferenciační pokročilosti. Tak
např. v případě bedřichovských tunelů pozice bodů jejich
granitů ve zmíněné geochemické škále ukazuje, že v kaž-
dém z těchto tunelů (úseky A a B) je jejich skalní horninové
prostředí tvořeno sice jiným granitovým typem (v úseku A
jizerským, v úseku B libereckým granitem), ale stanovení
vzájemné hranice je nesnadné.

Předložená studie dokládá, že dva základní granitové
typy jz. části KJKM, typ liberecký a typ jizerský, jejichž te-
rénní makroskopické rozlišení může být v některých přípa-
dech spojeno s určitými nejistotami, lze poměrně spolehli-
vě rozlišit na základě geochemických parametrů. Jako
nejspolehlivější diskriminanty se v tomto ohledu ukazují
obsahy MgO s limitní hodnotou 0,70 % (liberecký typ má
nižší obsah, jizerský typ vyšší), TiO2 (pro liberecký typ
vždy menší než 0,40, pro jizerský typ vždy větší) a V s li-
mitní hodnotou 29 ppm (v libereckém typu je hodnota niž-
ší, v jizerském vyšší). Analytických dat pro stopové prvky
je zatím nedostatečné množství. Diskriminační význam
postrádají koncentrace např. MnO a Na2O.
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