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Abstract: Biotite granodiorites belonging to the redwitzite suite
of the Western Bohemian massif occur as small bodies in meta-
sediments of the Slavkov crystalline unit. Granodiorites contain
plagioclase (An27–37), K-feldspar, biotite (Fe-phlogopite to
Mg-siderophyllite), quartz and accessories (apatite, zircon).
Chlorite, titanite, ilmenite and REE-carbonates are part of sec-
ondary assemblage originated by breakdown of biotite. Grano-
diorites show I-type signature, in comparison with related rocks
from the Hrušková and Bečov area enrichment in Sr and depletion
in Ni, Cr and V.

V průběhu vrtného průzkumu na cíno-wolframové rudy
v rudním revíru Horní Slavkov – Krásno (Najman et al.
1990) byla nalezena drobná tělesa biotitických granodiori-
tů, křemenných dioritů a dioritů. Tato tělesa jsou součástí
nejstarší magmatické fáze krušnohorského batolitu. Nejvý-
znamnější výskyt těchto hornin byl zastižený ve vrtech
HU-15 a HU-31. Detailně zkoumané biotitické granodiori-
ty pocházejí z vrtu HU-15, kdy byly odebrány vzorky jádra
o hmotnosti 2–3 kg (obr. 1, 2).

Geologická pozice

Drobná tělesa gabrodioritů, dioritů, křemenných dioritů
a granodioritů jsou nepravidelně rozšířená jednak v oblasti
Slavkovského lesa, jednak v širším okolí Abertam v Kruš-
ných horách. V minulosti výskyty těchto hornin zkoumali
zejména Fiala (1968) a Kováříková et al. (2006, 2007,
2009). Vzhledem k tomu, že na řadě míst ve Slavkovském
lese (např. Bečov, Stanovice, Vítkov u Sokolova) tvoří
zmíněné horniny uzavřeniny v biotitických granitech star-
šího intruzivního komplexu, lze je považovat za nejstarší

magmatickou fázi krušnohorského batolitu. Toto časové
zařazení rovněž potvrdily nové analýzy absolutního stáří
(323–326 mil. let, Kováříková et al. 2009). Uvedené výsky-
ty mafických hornin jsou texturně a látkově podobné horni-
nám v Bavorsku popisovaným jako redwitzity (Willmann
1920, Troll 1968, Siebel et al. 2003).
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Obr. 1. Schematická geologická mapa masivu Krudum (podle Schovánka
et al. 2001, upraveno Kováříkovou et al. 2009 a autorem).



Řada drobných těles a žil křemenných dioritů, dioritů
a granodioritů, které lze přiřadit k redwitzitové suitě, se vys-
kytuje v metamorfovaných horninách slavkovské rulové
kry. Tato tektonická jednotka tvoří v okolí Horního Slavko-
va původní metasedimentární plášť východního výběžku
granitového masivu Krudum (obr. 1). Menší tělesa a nepra-
videlné žíly křemenných dioritů byly ve slavkovské rulové
kře zastiženy již v minulosti v průběhu starších průzkum-
ných a těžebních aktivit na uranové a cíno-wolframové rudy
(Štemprok 1959, Janečka et al. 1973). Slavkovská rulová
kra je zakleslá tektonická kra, tvořená různými typy pararul,
migmatitizovaných pararul a migmatitů s nepravidelnými
proniky ortorul a metaaplitů. Horniny slavkovské rulové kry
prodělaly vícefázovou deformaci a poslední deformační
fáze postihla rovněž tělesa a žíly mafických intruzív. Tato
deformace se projevuje různě intenzivní plošně paralelní
texturou mafických hornin. V místech intenzivnější defor-
mace byla pozorována výrazná chloritizace biotitu.

Petrografie

Biotitický granodiorit má masivní texturu, místy s nezře-
telným plošně paralelním uspořádáním tabulkovitých ag-
regátů biotitu, které je výraznější v mikroskopickém měřít-
ku. Granodiority obsahují plagioklas (An27–37), draselný

živec, biotit a křemen. Plagioklas, převažující výrazně nad
draselným živcem, vykazuje v některých případech nevý-
raznou zonálnost s jádrem odpovídajícím bazickému oli-
goklasu až andezinu a kyselejším lemem (kyselý oligo-
klas). Křemenná, undulozně zhášející zrna vyplňují prostor
mezi tabulkovitými agregáty plagioklasu. Biotit odpovída-
jící svým složením Fe-flogopitu až Mg-siderofylitu obsa-
huje často drobná zrna akcesorických minerálů (apatit, zir-
kon). Biotit je místy chloritizovaný. Zcela přeměněný
biotit je nahrazen jemnozrnnými agregáty chloritu a jílo-
vých minerálů, které obsahují zrna novotvořeného titanitu,
ilmenitu a fluorokarbonátů vzácných zemin (parisit).

Chemické složení

Byly pořízeny dvě chemické analýzy (tab. 1). Stanovení
obsahu horninotvorných komponent bylo provedeno kla-
sickými metodami na mokré cestě v laboratoři ÚSMH AV
ČR, v. v. i. (analytici M. Hříbal, M. Malá, J. Švec). Stano-
vení vybraných stopových prvků, včetně prvků vzácných
zemin bylo provedeno metodou ICP-MS na spektrometru
Perkin Elmer Sciex ELAN 6100 v laboratoři Actlabs v Ka-
nadě (analytik D´Anna). Chemické analýzy plagioklasu
a biotitu byly provedeny s použitím mikroanalyzátoru
CAMECA SX-100 v Ústavu geologických věd Masaryko-
vy univerzity (analytik R. Škoda). Zkoumané biotitické
granodiority náležejí k I-typu granitů s hodnotou poměru
A/CNK (mol. Al2O3/CaO + Na2O + K2O) v rozmezí
1,0–1,1. Granodiority mají relativně nízký obsah SiO2

(57,1–57,4 hmot. %) a MgO (2,6 hmot. %) a poměr alkálií
blízký jedné (K2O/Na2O = 0,9–1,1). Pro analyzované gra-
nodiority je charakteristický vyšší obsah Sr (734–764 ppm)
a nízký obsah Cr (21–29 ppm), Ni (16–19 ppm) a
V (41–44 ppm) (obr. 3). V distribuci prvků vzácných ze-
min výrazně převažují lehké vzácné zeminy nad těžkými
vzácnými zeminami (obr. 4).
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Obr. 2. Geologický profil vrtů HU-34, HU-15 a HU-31 (podle Najmana et
al. 1990, upraveno autorem).

Obr. 3. Spider diagram pro biotitické granodiority redwitzitové suity. Pro
normalizaci průměrným složením primitivního svrchního pláště použita
data Taylora a McLennana (1985).



Diskuse a závěr

Biotitické granodiority z vrtu HU-15 jsou svým minerál-
ním a chemickým složením podobné ostatním výskytům
mafických hornin redwitzitové suity ve Slavkovském lese.
Ve srovnání s granodiority z okolí Hruškové a Bečova (Ko-
váříková et al. 2009) je pro ně charakteristický výrazně
vyšší obsah stroncia a naopak nižší obsah chrómu, niklu
a vanadu. Pro granodiority z Horního Slavkova je ve srov-
nání s granodiority z okolí Bečova typický nižší obsah
MgO.

Poděkování. Předložená práce je součástí výzkumného záměru
Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (AV0Z
30460519) a vznikla za finanční podpory projektu GAČR
205/09/0540. Autor je rovněž zavázaný K. Breiterovi a M. Štem-
prokovi za řadu cenných připomínek, které přispěly ke zkvalitnění
původního rukopisu.
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Tabulka 1. Chemické analýzy biotitického granodioritu z vrtu
HU-15 z Horního Slavkova (hmot. %)

vzorek R-1359 R-1360

SiO2 57,10 57,41

TiO2 1,58 1,65

Al2O3 17,16 17,11

Fe2O3 1,88 1,73

FeO 5,02 5,04

MnO 0,09 0,09

MgO 2,61 2,57

CaO 4,13 4,59

Na2O 3,10 3,33

K2O 3,31 2,99

P2O5 0,55 0,48

H2O
+ 1,86 1,57

H2O
– 0,43 0,31

celkem 98,82 98,87

A/CNK (ppm) 1,06 1,00

Ba 2100 2110

Rb 144 134

Sr 734 764

Y 22 20

Zr 322 430

Nb 17 20

Th 24 27

Ni 19 16

V 44 41

Cr 21 29

Hf 7 10

Cs 14 13

Ta 1,2 1,7

Co 15 13

U 3,1 4,4

La 86,4 96,0

Ce 172,0 187,0

Pr 17,6 19,2

Nd 71,0 78,4

Sm 11,1 12,3

Eu 2,4 2,7

Gd 6,5 7,2

Tb 0,83 0,91

Dy 4,1 4,1

Ho 0,67 0,59

Er 1,8 1,6

Tm 0,24 0,20

Yb 1,5 1,2

Lu 0,19 0,16

Obr. 4. Normalizovaná distribuce prvků vzácných zemin v biotitic-
kých granodioritech redwitzitové suity. Pro normalizaci chondrity použi-
ta data Taylora a McLennana (1985).




