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Tělesa chemicky vyvinutých a greisenizovaných granitů
Krušných hor s bohatou historií těžby cínu, wolframu
a dalších kovů nabízejí vhodnou příležitost ke studiu a k in-
terpretaci magmatických a navazujících nebo pozdějších
hydrotermálních pochodů, které hrají zásadní roli při vzni-
ku těchto i jiných ložiskových typů. Východní část staro-
bylého Sn-W-Mo rudního revíru Krupka s názvem Knöttel
byla za druhé světové války a v 50. letech 20. století otevře-
na čtyřmi štolami – Prokop, Barbora, Václav a Večerní
hvězda – za účelem průzkumu a těžby rud molybdenu, cínu
a draselného živce. Geologické, petrografické a mineralo-
gické poměry oblasti následně popsali různí autoři (např.
Fiala 1960; Žák 1966; Štemprok – Lomozová 1983; Mrá-
zek et al. 1985; Eisenreich – Breiter 1993; Sejkora – Breiter

1999). V předkládaném příspěvku podáváme přehled
nových terénních pozorování a petrologických poznatků,
které zároveň představují základ pro navazující mikro-
analytické geochemické studium.
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Východní část Krušných hor charakterizují tři geologické
jednotky: rulový komplex saxothuringika s prevariským
protolitem, svrchně karbonský teplický ryolitový komplex
(altenbersko-teplická kaldera) a pozdně variské granity do-
provázené aplitovými a hydrotermálními žílami a rudními
mineralizacemi. Monotónní skupinu rul saxothuringika
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tvoří především metagranitoidy (šedé biotitové a dvojslíd-
né ruly) s polohami pararul, erlanů a rohovců. Tento rulový
komplex prostupují žíly lamprofyrů, porfyrů, aplitů a terci-
érních bazaltoidů. Ruly v okolí pně Knöttel jsou převážně
biotitové, s podružným muskovitem, s výrazným usměrně-
ním a lepidogranoblastickou texturou o zrnitosti 0,05 až
1,5 mm. Podíl muskovitu se lokálně zvyšuje v sousedství
některých aplitových žil a v místech tektonického posti-
žení.

V exokontaktu horní části pně Knöttel se vyskytují partie
světlých nazelenalých alterovaných rul s velkým podílem
muskovitu a podružným alterovaným biotitem, které zdán-
livě připomínají svory. V bezprostředním okolí pně
Knöttel a křemenných žil jsou ruly greisenizované (zwitte-
rizované), což se projevuje změnou barvy z šedé na černou
a narůstáním podílu křemene, topazu, fluoritu a kasiteritu
na úkor živců. Při greisenizaci je biotit rekrystalizován na
agregát drobných šupinek, živce jsou zatlačeny agregátem

jemnozrnných slíd, topazu a křemene (většinou do 0,5 mm)
a rulová textura postupně zaniká. Teplický ryolitový kom-
plex je relikt kaldery variského lineárního vulkanického
aparátu vázaného na s.-j. zlom a blíže ho popsali Fiala
(1960) a Štemprok a Lomozová (1983). V pozdně orogenní
až postorogenní fázi variského vývoje intrudovaly granity,
dříve rozdělované na starší a mladší intruzivní komplex
(např. Štemprok et al. 2003), nyní rozdělované podle obsa-
hu P, F a dalších geochemických kritérií (Förster et al.
1999; Breiter 2012).
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Granity pně Knöttel patří do skupiny nejvyvinutějších
topaz-zinnwalditových alkalicko-živcových granitů, které
jsou velmi slabě peraluminické, bohaté na Rb a F, ale
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chudé na P. Na jejich mělce vmístěnou elevaci jsou vázány
hrubozrnný okraj (stockscheider), aplitové žíly, greiseni-
zace, silicifikace a hydrotermální žíly se zrudněním vzác-
nými kovy. Typickým znakem je vícefázovost celého
systému, složitá vertikální stavba a posloupnost. Strmě
uložený peň Knöttel je vmístěný v biotitových až dvojslíd-
ných rulách a v dnešním erozním řezu vystupuje na povrch
pouze nejvyšší, křemennou částí (obr. 1). Středně zrnitý
alkalicko-živcový granit ve spodní části pně Knöttel je vše-
směrný, hypautomorfně zrnitý, popř. až porfyrický, s pro-
měnlivou zrnitostí do 3 mm. Je složený z křemene,
K-živce, albitu, světlé slídy se zeleným nebo růžovo-ze-
leným pleochroismem a často postižený albitizací (pravdě-
podobně přínosem sodíku zvenčí nebo z jiných částí systé-
mu dochází lokálně ke zvýšenému modálnímu výskytu
albitu). Akcesorické minerály jsou zastoupeny topazem,
fluoritem, turmalínem a rudními minerály.

Středně zrnitý granit přechází směrem vzhůru do jemněji
a stejnoměrně hypautomorfně zrnitých typů (0,3–1 mm;
obr. 3d), ve kterých se místy vyskytují několik centimetrů
velké hypautomorfní křemenné megakrysty (obr. 2a a 3d)
a nejasně ohraničené pegmatitové čočky s rudními minerá-
ly (obr. 2b). Tyto partie jsou křemenem bohaté a mají sklon
ke koncentrickému uspořádání s krystaly živců na okra-
jích, čímž uzavřeniny více méně pozvolně přecházejí do
okolního jemněji zrnitého granitu s rozptýlenými vyrostli-
cemi křemene i dalších minerálů. Žák (1966) dokumentuje
podobné čočkovité a šlírovité pegmatitové partie v grani-
tech ve štole Večerní hvězda a Mrázek et al. (1985) ve štole
Václav (dnes nepřístupné).

Podél kontaktu granitového tělesa, na okrajích xenolitů
a úlomků v magmatických brekciích, popř. v jemnozrn-
ném granitu se také vyskytují rovnoběžně orientované
vyrostlice plagioklasu (tzv. unidirectional solidification
textures) spojené s větším výskytem topazu a akcesoric-
kých rudních minerálů (obr. 2a). Granity mají občas po-
dél trhlin černošedé greisenizované zóny žilného vzhle-
du (obr. 2a), které charakterizuje vzrůstající podíl
křemene, světlé slídy, topazu a případně rudních minerá-
lů na úkor živců (v křemeni většinou žádné projevy ne-
způsobují).

V horní části granitového pně Knöttel je vyvinuté mo-
hutné těleso pegmatitu, tvořeného především narůžovělým
K-živcem s čočkami hrubozrnného mléčného křemene
a biotitu a s aplitovými a křemennými žílami i greisenový-
mi tahy. Tento pegmatit přechází v nejvyšší části do hrubo-
zrnného pně tvořeného křemenem (hydrotermálním kvar-
citem) s molybdenitem a fluoritem (obr. 1). V následujícím
textu chápeme termín greisen jako genetický, který vzniká
hydrotermální přeměnou jiného protolitu (např. granitu,
ruly apod.), především hydrolytickými reakcemi za spolu-
účasti fluoru. Modální složení greisenů vyjadřujeme mine-
rálními adjektivy, uspořádanými ve vzestupném pořadí.
Termín kvarcit používáme pro monominerální nebo téměř
monominerální horniny bez ohledu na jejich vznik, který
může zahrnovat krystalizaci ze zbytkových nebo nerovno-
vážných silikátových tavenin, silikotermálních médií (Wil-
kinson et al. 1996) nebo krystalizaci či přeměnu vlivem
hydrotermálních roztoků.

K-živcový pegmatit horní části pně Knöttel má černoše-
dé greisenizované zóny vázané na průběžné trhliny a pro-
stupují ho ostře omezené centimetrové až metrové tahy
jemnozrnného zinnwaldit-topaz-křemenného greisenu
(obr. 2e, f). Proporce minerálů v tomto typu greisenu se
plynule mění, od tmavého zinnwaldit-křemenného greise-
nu (obr. 2c) až po světle šedý křemenný greisen nebo hyd-
rotermální kvarcit, který může mít zvýšený podíl topazu
nebo jílových minerálů (obr. 2d). Fluorit a rudní minerály
se vyskytují akcesoricky.

Textura těchto hornin je všesměrná a hypautomorfně
zrnitá, zatímco velikost zrn kolísá do 1 mm (obr. 3a, b).
Větší zrna křemene mají místy tendenci se shlukovat
a tvořit hrubozrnné mikrodomény, zatímco zrnitost slíd
zůstává menší než 0,5 mm. V tmavém zinnwal-
dit-křemenném greisenu jsou občas několikacentimetro-
vé hypautomorfní megakrysty až čočky mléčného křeme-
ne (obr. 2c), zatímco v šedém křemenném greisenu nebo
kvarcitu se místy vyskytují hnízda masivního křemene
s molybdenitem. Tyto horniny mají také ostré kontakty se
silně greisenizovanými rulami a obsahují rulové xenolity,
případně tvoří základní hmotu brekcií s klasty okolních
rul, popř. K-živcového pegmatitu.

Světlé jemnozrnné křemenné greiseny nebo kvarcity
představují horninový typ, na který je možné navázat vývoj
v nejvyšší části tělesa na úrovni štoly Prokop a výše. Tuto
část tělesa tvoří hrubozrnná hornina kvarcitového vzhledu
sestávající jen z křemene s akcesorickým molybdenitem,
fluoritem, topazem, slídou, jílovými a jinými rudními mi-
nerály.

Xenomorfní křemen má zrna až několik centimetrů vel-
ká, ale zrnitost je velmi různorodá a občas i plynule přechá-
zí do neuspořádaných, jemněji zrnitých mikrodomén, kde
je zrnitost cca 0,05–1 mm, s až několikaprocentním podí-
lem topazu a slídy. Horniny kvarcitového charakteru také
tvoří základní hmotu častých brekcií s ostrohrannými grei-
senizovanými rulovými klasty. Ve štole Prokop byl zachy-
cen ostrý kontakt hrubozrnného typu kvarcitu s jemnozrn-
ným šedým typem, popř. křemenným greisenem (obr. 2d
a 3c).
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V exokontaktu nebo na hranici celého pně Knöttel se na-
cházejí strmé křemenné žíly s podružnou slídou, fluori-
tem, molybdenitem a jinými rudními minerály o zrnitos-
ti 0,03 mm až několik centimetrů. Jejich mocnost je
proměnlivá, většinou do několika decimetrů a menší,
a tyto žíly způsobují greisenizaci (zwitterizaci) okolních
rul.

Ve štole Barbora byly zaznamenány žíly tvořené převáž-
ně hrubozrnným křemenem s jádrem ze živců a slíd
(obr. 2h) Tyto žíly mohou souviset s tzv. vein-dikes s cen-
trálním aplitem popsanými z jiných částí krupského revíru
(Štemprok et al. 1994) a patrně i s rulovou brekcií ve štole
Václav, kde bloky ruly obrůstá mléčně bílý, hrubě krysta-
lický křemen a prostor mezi bloky a křemenem může vypl-
ňovat granit (Mrázek et al. 1985).
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Pegmatitové těleso, okolní ruly i některé křemenné žíly
s molybdenitem také prorážejí žíly granitových aplitů
s proměnlivou zrnitostí v rozpětí 0,01–1 mm, někdy se vy-
skytují velmi idiomorfní křemenné nebo živcové xenokrys-
ty či porfyroblasty s průměry 0,3–2,5 mm. Aplity jsou vše-
směrně xenomorfně zrnité, ale někdy mohou být modálně
i zrnitostně páskované, což podmiňuje variace v poměrech
křemene a topazu, případně slídy či jednoho ze živců.
V jednom případě byl pozorován přednostní růst topazu
v okolí vyrostlic křemene i živce.

>��	���

Celé těleso Knöttel provází hojný výskyt brekcií, které
mají magmatický nebo hydrotermální původ. V magma-
tických brekciích se vyskytují úlomky greisenizovaných
rul nebo K-živcového pegmatitu v základní hmotě tvoře-
né jemnozrnným aplitem s několika procenty topazu,
nebo i v jemnozrnném granitu se občas vyskytují samo-
statné ostrohranné rulové xenolity. Hydrotermální brek-

cie jsou tvořené křemenem, fluoritem, topazem, slídou,
popř. rudními minerály v různém poměru, které uzavíra-
jí úlomky greisenizovaných rul nebo K-živcového peg-
matitu.

A���������������������

Prostorové uspořádání a texturní i modální vývoj
granit-pegmatitového pně a křemenných hornin na lokalitě
Knöttel svědčí o pokročilém stupni diferenciace a o pozici
na dosud nejasném rozhraní či přechodu mezi magmatic-
kou diferenciací a krystalizací a vznikem hydrotermálním
zatlačováním, popř. krystalizací z hydrotermální fluidní
fáze. U pokročile diferencovaných granitových tavenin
hrají při krystalizaci velkou roli nerovnovážné procesy
spojené s obohacením nebo únikem nekompatibilních tě-
kavých složek (např. H2O, F) a související s náhlými změ-
nami vlastností soustavy i taveniny (tlaku, podchlazení,
viskozity, rychlosti růstu a nukleace minerálů). Těkavé
složky snižují viskozitu taveniny, znemožňují nukleaci
a zvyšují rychlost růstu minerálů (Fenn 1977; Acosta-Vigil
et al. 2006), čímž umožňují růst větších krystalů a tvorbu
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pegmatitových textur za velmi krátkou dobu (London
2009). Rychlost růstu pro draselný živec je v granitové ta-
venině o dva řády vyšší než pro křemen a plagioklas, ale
zároveň jeho nukleační rychlost zůstává nízká (Swanson
1977), což je pravděpodobným vysvětlením převahy
K-živce v hrubozrnném okraji intruze (tzv. stockscheide-
ru). Neostře ohraničené čočkovité a šlírovité pegmatitové
partie v podložních granitech také mohou být výsledkem
lokálního nahromadění těkavých složek. Mechanismus
tvorby čoček hrubozrnného mléčného křemene a biotitu
pravděpodobně odpovídá vzniku křemenných jader ve vy-
vinutých granitových pegmatitech, tj. z tavenin nerovno-
vážného SiO2 bohatého složení, které se vytvořilo rychlou
akumulací zbytkových složek v předpolí postupující krys-
talizační fronty K-živce. Tato silikotermální mobilní fáze
(srov. Wilkinson et al. 1996) ztratila podstatnou část svého
obsahu SiO2 tvorbou hrubozrnného mléčného křemene
a biotitu, čímž se vyvinula ve zbytkovou hydrotermální
fluidní fázi obsahující SiO2. Krystalizace hydrotermálního
roztoku byla podmíněna strukturně hydrodynamickými
rozdíly a pravděpodobně se projevila: (i) vznikem světlých
křemenných greisenů nebo hydrotermálních kvarcitů
v centrální a nadložní části pegmatitového pně, (ii) postup-
nou silicifikací okolních rul, jejíž intenzita klesá se vzdále-
ností od pně např. na úrovni štoly Prokop a (iii) tvorbou
hydrotermálních křemenných žil, částečně s molybdenitem
ve svrchní části, nadloží a okolí křemenného (kvarcitové-
ho) pně. Tento proces přecházel mezi chováním uzavřené
soustavy s vývojem interních solidifikačních front a zbyt-
kových fluidních médií a otevřené soustavy s dalším příno-
sem taveniny, popř. fluid. Toto chování se mohlo epizo-
dicky opakovat, o čemž mimo jiné svědčí hojný výskyt
brekcií. Další výzkum se zaměří na distribuci stopových
prvků v hlavních horninových typech i v jednotlivých mi-
nerálních fázích s cílem oddělit procesy magmatické frak-
cionace, nerovnovážné krystalizace při postupu krystali-
začních front a hydrotermálního zatlačování nebo přímého
srážení.

Poděkování. Výzkum byl podpořen interním projektem České
geologické služby č. 321480 a grantem Univerzity Karlovy v Pra-
ze GAUK č. 756216. Autoři děkují recenzentům P. Rojíkovi
a J. Sejkorovi a editoru K. Breiterovi za řadu podnětných připo-
mínek k rukopisu.
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