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Historické ložisko Sn-W rud Cínovec leží ve východní čás-
ti Krušných hor přímo na státní hranici České republiky
a Německa. Proto až na krátkou epizodu během 2. světové
války byly geologický průzkum a těžba rud v české a ně-
mecké části striktně odděleny.

Cínové rudy ve zvětralém výchozu cínoveckého granitu
objevili v roce 1378 prospektoři z nedaleké Krupky, k roz-
machu těžby došlo po roce 1450. Povrchovým a později
podzemním způsobem byl těžen kasiterit z impregnací

v granitu a z greisenových sloupů zejména v dnešní němec-
ké části ložiska. Od roku 1879 byl hlavní získávanou suro-
vinou wolframit z plochých křemen-zinnwalditových žil,
podíl kasiteritu na těžbě byl méně významný. Epizodicky
docházelo k vybírání wolframitu i ze starých hald a k výro-
bě Li-koncentrátu (Čada et al. 1978). V poslední etapě těž-
by žilného systému v letech 1959–1978 bylo vytěženo
658 700 t rudy s průměrnými obsahy 0,222 % Sn, 0,207 % W
a 0,307 % Li. Intenzivní průzkum okolí starého ložiska
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v 50. a 60. letech minulého století přinesl nález zrudněných
greisenových těles, tzv. ložiska Cínovec-jih. V období
1980–1990 odsud bylo vytěženo 451 300 t rudy s obsahem
0,183 % Sn a 0,024 % W (Fengl 1991). Jako zajímavost lze
uvést, že krátce po 2. světové válce byl z cínoveckého wol-
framitu vyráběn skandiový koncentrát, z něhož bylo poslé-
ze v roce 1955 na VŠCHT v Praze vyrobeno první kovové
skandium na světě (Brožek et al. 2011).

Od padesátých let minulého století bylo v několika eta-
pách důvodem zájmu o cínovecké ložisko i lithium – zprvu
z hlediska vojensko-strategického (pro výrobu jaderných
zbraní), později pak průmyslového (pro výrobu keramiky).
V obou případech byla případná těžba vyhodnocena jako
ekonomicky nevýhodná a nebyla nikdy zahájena.

Vzrůst cen high-tech kovů a zejména Li v posledním ob-
dobí vyvolal novou vlnu zájmu o cínovecké ložisko, a to
jak na straně německé (Nessler – Seifert 2015), tak české
(firma GEOMET).

V tomto příspěvku podáváme první výsledky studia hor-
nin, Li-slíd a rudních minerálů, zastižených novými prů-
zkumnými pracemi v prostoru ložiska Cínovec-jih.
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Dominantní geologickou strukturou východních Krušných
hor je teplická kaldera, vulkano-tektonická deprese vychá-
zející na povrch mezi Dippoldiswalde na S (v Sasku)
a Teplicemi na JV na ploše asi 40 × 20 km. Další pokračo-
vání kaldery k jv. je zakryto terciérními sedimenty severo-
české pánve. Detailní znalost stratigrafie kaldery (kompi-
lace např. Breiter 1997, Hoffmann et al. 2013) umožňuje
sestavit relativní sekvenci variských magmatických udá-
lostí, o jejichž přesném geologickém stáří se stále vedou
spory.

Variské magmatické události proběhly ve východních
Krušných horách v tomto pořadí:
• intruze biotitových granitů běžného peraluminického

složení bez ložiskové aktivity (masivy flájský a telnický
v Čechách, Niederbobritsch v Sasku),

• peraluminický ryolito-dacitový vulkanismus zachycený
ve spodní části vrtu Mi-4 u Mikulova a vycházející na
povrch v sz. části kaldery na území Saska,

• ryolitový vulkanismus A-typu, „teplický ryolit“ ve třech
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No. Depth (m) Rock Ore minerals

5423 179.2–180.5 Fine-grained porphyritic granite Cassiterite, columbite, microlite

5425 185.0–186.5 Fine-grained granite Cassiterite, columbite, pyrochlore

5426 188.0–189.45 Fine-grained granite with muscovitization Cassiterite, columbite, pyrochlore

5427 189.45–190.0 Mica-rich greisen Cassiterite, columbite, pyrochlore scheelite

5428 190.0–191.0 Quartz-rich greisen Cassiterite, columbite, scheelite

5429 280.1–280.2 Medium-grained granite Cassiterite, columbite

5430 374.45–374.6 Medium-grained granite



fázích, postupně přecházející od explozivního do výlev-
ného charakteru,

• vznik kaldery propadnutím hornin do vyprázdněného
magmatického krbu, intruze mohutných žil žulových
porfyrů (posledních zbytků ryolitového magmatu) podél
zlomů lemujících kalderu,

• intruze biotitových granitů A-typu bez ložiskových pro-
jevů (preiselberský masiv v Čechách, Schellerhau v Sas-
ku),

• intruze silně frakcionovaného rudonosného magmatu
A-typu ve dvou pulzech (zinnwalditové a biotitové gra-
nity).
Intruze frakcionovaných granitů A-typu tvoří skrytý

hřbet sz.-jv. směru, protínající kalderu od Sadisdorfu na SZ

po Krupku na JV. Další pokračování tohoto hřbetu k JV
pod terciérní pánev je pravděpodobné, ale nebylo nikdy
zkoumáno. Ze skrytého granitového hřbetu vystupuje ně-
kolik lokálních elevací. Největší z nich je cínovecká ko-
pule (vystupující na povrch) a altenberská kopule (skrytá
mělce pod povrchem). Několik menších elevací má tvar
strmých pňů, od SZ to je Sadisdorf, Hegelshöhe, Sachsen-
höhe, Preiselberk (též Preiselberg, Preisselberg) a Knetl
(též Knötl, Knötel, Knöttel). Všechny tyto struktury jsou
více nebo méně postiženy postmagmatickými procesy
a mineralizovány.

Cínovecká granitová kopule vystupuje na povrch jako
s.-j. protažené eliptické těleso o rozměrech cca 1400 × 300 m.
V jejím středu byl v letech 1961–1963 odvrtán 1596 m
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hluboký vrt CS-1 (Štemprok – Šulcek 1969), jeden z nej-
hlubších vrtů v rudonosných granitech v celosvětovém mě-
řítku.

Přestože v rámci cínoveckého ložiska a jeho předpolí
bylo na české i německé straně vyhloubeno několik desítek
vrtů do hloubek okolo 800 m, několikrát až kolem 900 m,
pouze z vrtu CS-1 je zachováno jádro. Proto nové vrty pro-
váděné firmou GEOMET v oblasti ložiska Cínovec-jih
mají význam nejenom pro upřesnění zásob nerostných su-
rovin, ale umožňují i petrologický a mineralogický vý-
zkum granitové kupole moderními metodami. Pro minera-
logické studium byl vybrán profil vrtu CIS-2 (tab. 1).
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Společnost Geomet se již několik let zabývá geologickým
průzkumem na ložisku Cínovec. V první fázi byly prove-

deny kamerální práce, které spočívaly mj. v moderním
zpracování historických dat do databáze zahrnující 80 km
vrtných prací a více než 20 km podzemních děl. Na jejím
základě byl vytvořen trojrozměrný geologický model a lo-
žiskový blokový model a byly stanoveny zásoby na ložisku
Cínovec-východ.

V další fázi byla pozornost zaměřena na vrtné práce.
Smyslem bylo získání nových dat o mineralizaci v prostoru
ložiska Cínovec-jih a duplikování některých historických
vrtů s cílem ověřit spolehlivost starších analýz. V roce
2014 byly provedeny 3 vrty, včetně studovaného vrtu
CIS-2, o celkové délce takřka 1000 m. Dalších 5 vrtů
o úhrnné délce přesahující 2000 m, umístěných na s.-j. pro-
filu v jižní části granitové kupole (obr. 1), následovalo
v roce 2015. V roce 2016 bude vrtný průzkum pokračovat.
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Slídy i rudní minerály byly analyzovány na elektronové
mikrosondě CAMECA SX100 v Geologickém ústavu AV
ČR v Praze.

Pro měření slíd byly použity tyto podmínky: urychlovací
napětí 15 kV, proud 10 nA, průměr elektronového svazku
2 μm. Byly užity standardy: Na, Al – jadeit, Mg, Si,
Ca – diopsid, K – leucit, Ti – rutil, P – apatit,
Mn – MnCr2O4, Fe – magnetit, F – fluorit a Rb – RbCl.

Obsah Li2O ve slídě byl vypočítán ze vztahu Li2O =
(SiO2 – 35)/3,11, který byl odvozen z analýz 28 vzorků slíd
z vrtu CS-1, v nichž bylo Li stanoveno metodou
LA-ICP-MS (Breiter et al., accepted).

Rudní minerály byly měřeny při urychlovacím napětí
15 kV, proudu 7 nA a průměru elektronového svazku 1 μm.
Čas měření na píku byl volen podle očekávaného obsahu
prvku v rozmezí 10–60 s, čas měření pozadí byl poloviční.
Výběr měřených linií byl proveden s ohledem na minimali-
zaci interferencí. Pro korekce byla použita metoda X-Phi
(Merlet), v některých případech též korekce překryvu píků.
Použité standardy: F – fluorit, Na, Al – jadeit, Mg, Si,
Ca – diopsid, P – apatit, Sc – kovové Sc, Ti – rutil, Mn –
Mn-Cr spinel, Fe – hematit, As – GaAs, Nb – kovový Nb,
Mo – kovový Mo, In – InP, Sn – kovový Sn, Ba – baryt,
Ta – kovový Ta, W – wolframit, Pb – krokoit, Bi – kovový Bi,
U – UO2. Ve všech oxidických minerálech byly měřeny
obsahy všech uvedených prvků. Pokud v tab. 2–5 nejsou
některé prvky uvedeny, byly jejich obsahy v daném mine-
rálu vesměs pod mezí detekce ~0,05 hmot. %.

Analýzy minerálů byly přepočítány na empirické vzorce
na základě obsahu atomů kyslíku ve vzorci. Pouze v pří-
padě mikrolitu/pyrochloru byl empirický vzorec počítán
na základě obsazení krystalové pozice B = 2.

6�
������
�#� �WQ�	�� ���������<����

Svrchní část cínovecké kupole od současného povrchu po
úroveň –735 m ve vrtu CS-1 (Štemprok – Šulcek 1969) je
tvořena intruzí zinnwalditového granitu. V centrální části
kupole však profil není kompletní, neboť nejsvrchnější část
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Depth 180 m 186 m 191m 280 m 374 m

Sample 5423 5425 5428 5429 5430

SiO2 48.42 48.52 46.28 44.97 44.84

TiO2 0.08 0.07 0.01 0.12 0.14

Al2O3 19.06 19.42 18.15 20.35 20.20

FeO 8.96 9.61 13.60 13.65 14.98

MnO 1.92 1.43 1.42 1.02 1.01

MgO 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02

CaO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

Rb2O 2.22 2.24 0.98 2.14 1.13

Li2O 4.31 4.35 3.63 3.21 3.16

Na2O 0.21 0.24 0.16 0.19 0.23

K2O 9.65 9.70 10.33 9.63 9.66

F 8.45 8.48 7.87 7.98 8.00

–F = O 3.57 3.58 3.32 3.37 3.38

Suma 99.73 100.50 99.11 99.91 100.01

Si 6.850 6.816 6.717 6.517 6.486

Ti 0.008 0.007 0.001 0.013 0.016

Al 3.177 3.216 3.105 3.475 3.443

Fe 1.060 1.129 1.651 1.654 1.811

Mg 0.231 0.170 0.174 0.125 0.124

Mn 0.003 0.005 0.001 0.003 0.005

Ca 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001

Rb 0.202 0.202 0.091 0.200 0.105

Li 2.445 2.445 2.108 1.861 1.833

Na 0.058 0.064 0.045 0.052 0.065

K 1.742 1.738 1.912 1.780 1.781

F 3.782 3.769 3.611 3.657 3.661



inruze v mocnosti odhadem 100–300 m zde již byla denu-
dována. Naproti tomu vrty v jižní části kupole poskytují
kompletní profil svrchní části intruze, nedosahují však
hlouběji než ~400 m pod kontakt granitu a ryolitu. Kombi-
nací údajů z vrtu CS-1 a nových vrtů lze sestavit věrohodný
petrologický profil kupole.

Přímo na kontaktu granitu s ryolitem je vyvinut stock-
scheider, tj. vrstva orientovaně rostoucích krystalů orto-
klasu (od kontaktu směrem do centra intruze) s drobnozrn-
nou základní granitickou hmotou. Tato usměrněná textura
vznikla rychlou krystalizací vrstvy vodou saturovaného
magmatu, ochlazené na kontaktu s ryolitem. Mocnost stock-
scheideru kolísá od decimetrů do 2,5 m. Stockscheider ob-
vykle neobsahuje rudní minerály.

Drobnozrnný výrazně porfyrický albit-zinnwaldi-
tový granit (mikrogranit) je texturně nápadná šedá hor-
nina, která původně krystalizovala v důsledku degazace
a ochlazení magmatu podél svrchního kontaktu intruze.
Během dalších intruzivních pulzů magmatu byla tato ten-
ká, snad max. 100 m mocná vrstva granitu rozlámána
a jednotlivé její trosky se ponořily do ještě plastického
magmatu v podloží. Bloky (xenolity) drobnozrnného po-
rfyrického granitu byly popisovány důlními geology z ob-
lasti žilného ložiska a byly zachyceny vrtem CS-1
v hloubkovém intervalu 369–530 m. V prostoru ložiska
Cínovec-jih drobnozrnné granity pravděpodobně tvoří
„apofýzu“ v nadloží ložiska a snad zčásti vyplňují prostor
mezi kontaktem kupole s ryolitem a greisenovými polo-
hami. Vzhledem k silným hydrotermálním přeměnám
této oblasti je však rozpoznání primárního charakteru za-
stižených granitů obtížné.

Drobně až středně zrnitý albit-zinnwalditový granit
je produktem krystalizace vodou nasyceného magmatu in
situ, bez vyrostlic transportovaných z hloubky. Zaujímá
svrchní část kupole do hloubky ~250 m ve vrtu CS-1 a do
hloubky ~300 m pod kontaktem v jižní části kupole. Je
silně postižen vysokoteplotní raně postmagmatickou re-
akcí s greisenizačními fluidy. V typickém vývoji jej tvoří
cca 46 % křemene, 38 % albitu, 4 % reliktů K-živce,
5 % zinnwalditu, 5 % sericitu (alterační produkt K-živce),
0,2 % fluoritu a akcesorické množství topazu a rudních
minerálů. Místy je hojně (1–2 %) přítomen jílový minerál
blízký kaolinitu, lokálně je rozšířena intenzivní hematiti-
zace. Intenzita rozpadu primárního K-živce je v intervalu
do hloubky ~250 m průběžně vysoká, intenzita kaoliniza-
ce naopak velmi proměnlivá. Stejně tak jsou velmi nerov-
noměrně rozmístěny fluorit a topaz, přičemž primární
fluorit zřetelně převažuje nad magmatickým topazem.
Z akcesorií je hojný silně metamiktizovaný zirkon, zřídka
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Sample 5423 5426 5427 5428 5429

SnO2 92.57 95.07 88.73 96.63 96.13

TiO2 0.79 0.29 0.44 0.80 0.19

Nb2O5 2.78 2.04 4.94 0.46 2.03

Ta2O5 2.27 1.21 3.47 1.34 1.61

As2O5 0.09 0.00 0.22 0.36 0.00

Sc2O3 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

MnO 0.12 0.06 0.03 0.01 0.00

FeO 1.72 1.08 2.31 0.60 1.07

Total 100.36 99.74 100.14 100.20 101.03

Sn 0.906 0.943 0.867 0.954 0.943

Ti 0.015 0.005 0.008 0.015 0.003

Nb 0.031 0.023 0.055 0.005 0.023

Ta 0.015 0.008 0.023 0.009 0.011

As 0.001 0.000 0.003 0.005 0.000

Sc 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

Mn 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

Fe 0.035 0.022 0.047 0.012 0.022
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Sample 5425 5427 5427 5429 5429

WO3 0.14 2.66 0.46 1.22 3.37

Nb2O5 61.15 51.94 63.27 46.31 62.15

Ta2O5 14.38 25.28 12.49 30.20 10.07

As2O5 0.00 0.00 0.08 0.00 0.05

UO2 0.19 0.05 0.12 0.04 0.18

TiO2 2.48 1.14 2.07 2.17 1.71

SnO2 0.65 0.16 0.43 0.24 0.76

Sc2O3 0.99 0.63 0.80 1.10 0.64

MnO 13.47 9.91 14.33 12.50 11.22

FeO 5.92 8.57 5.58 6.76 9.43

CaO 0.00 0.02 0.16 0.02 0.04

BaO 0.12 0.11 0.04 0.13 0.01

Total 99.49 100.46 99.83 100.69 99.63

W 0.002 0.043 0.007 0.020 0.052

Nb 1.642 1.464 1.682 1.321 1.664

Ta 0.232 0.429 0.200 0.518 0.162

As 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002

U 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002

Ti 0.111 0.053 0.092 0.103 0.076

Sn 0.015 0.004 0.010 0.006 0.018

Sc 0.051 0.034 0.041 0.061 0.033

Mn 0.678 0.523 0.714 0.668 0.563

Fe 0.294 0.447 0.274 0.357 0.467

Ca 0.000 0.002 0.010 0.001 0.002

Ba 0.003 0.003 0.001 0.003 0.000

Ta/(Nb + Ta) 0.12 0.23 0.11 0.28 0.09

Mn/(Fe + Mn) 0.70 0.54 0.72 0.65 0.55



se objevuje xenotim a monazit. Hojné jsou sekundární mi-
nerály REE ze skupiny bastnäsitu, které nejčastěji asociu-
jí s fluoritem. Z rudních minerálů je kolumbit hojnější než
kasiterit.

V hloubkovém intervalu ~250–270 m ve vrtu CS-1
a ~300 m pod kontaktem s ryolitem v jižní části kupole (vrt
PSn07, obr. 1) postupným ubýváním slídy přechází
albit-zinnwalditový granit do podložního bezslídného
granitu. To je hololeukokratní středně zrnitý granit s říd-
kými drobnými vyrostlicemi perthitu s typickým slože-
ním 33 % křemene, 38 % albitu, 28 % K-živce a pouze 1 %
slídy. Akcesoricky je přítomen fluorit a jemnozrnný ko-
lumbit. Kapkovitý křemen i oba živce mají typický primár-
ně magmatický vzhled. Rozsah druhotných přeměn je
v tomto typu granitu jen nepatrný.

Uvnitř bezslídného granitu se vyskytují menší tělesa
křemenných feldspatitů až feldspatitů s velmi proměnli-
vým poměrem albitu a K-živce, v průměru však K-živec
převažuje. Textura feldspatitů je drobně zrnitá a na rozdíl
od okolních bezslídných granitů ukazuje na výrazný podíl
metasomatózy v procesu obohacení živci. Domníváme se,

že bezslídný granit a feldspatity jsou relikty po odmíšení
vodných fluid, která způsobila greisenizaci v nadložních
granitech.

Vlastní ložisko Cínovec-jih je tvořeno nepravidelnými
tělesy greisenů. V centrální části kupole je rozsah greisenů
omezený. Kromě největšího tělesa o mocnosti 20 m (ve
vrtu CS-1 zachyceno v hloubce 147–167 m) je greisenizace
omezena na tenké polohy (mocnost 1–2 m) a lemy
křemen-zinnwalditových žil (mocnost v decimetrech).
V jižní části kupole je rozsah greisenizace mnohem větší
a greisenová tělesa jsou rozptýlena prakticky v celém obje-
mu albit-zinnwalditového granitu, počínaje zhruba
10–15 m pod kontaktem s ryolitem a konče těsně nad pře-
chodem z albit-zinnwalditového do bezslídného granitu.
Greiseny vznikly metasomatickým přepracováním granitů
(zejména nahrazením živců novotvořeným křemenem
a zinnwalditem) podél husté sítě trhlin, vzniklých v proce-
su oddělení vodného fluida od silikátové taveniny v hlubší
části magmatického systému. Mineralogické složení grei-
senů je velmi jednoduché – jsou v podstatě složeny z kře-
mene a zinnwalditu, s malou příměsí fluoritu, topazu, rud-
ních a akcesorických minerálů. Poměr obou hlavních
složek a zrnitost kolísají. Časté jsou drobné dutiny o veli-
kosti do 10 cm, do nichž křemen i zinnwaldit tvoří krystaly
velikosti do 1 cm.
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Slída ve všech vzorcích odpovídá zinnwalditu
(K2Li2Fe2Al4Si6O20F4, Haidinger (1845), Li-Fe slída v ide-
álním centru klasifikačního diagramu Li–Fe–Al podle Fos-
ter (1960)) s obsahem mezi 44–48 hmot. % SiO2

(6,2–7 apfu Si), 9–15 hmot. % FeO, 1,0–1,9 hmot. % MnO
(1–2 apfu Fe+Mn), 0,9–2,5 (místy až 5,1) hmot. % Rb2O
(až 0,49 apfu Rb), 3–4,5 hmot. % Li2O (1,8–2,5 apfu Li)
a 7,8–8,5 hmot. % F (3,6–3,8 apfu F). Obsah Al kolísá jen
nevýznamně (18–21 hmot. % Al2O3, 3,1–3,5 apfu Al), ob-
sah Mg je zanedbatelný (tab. 2).

V profilu vrtu CIS-2 lze pozorovat výraznou vertikální
zonálnost slídy s růstem obsahů Si, Li a Rb a poklesem
sumy prvků Fe, Mn, Mg a Ta směrem vzhůru. Přitom slída
z greisenů je při stejném obsahu Si poněkud bohatší na Fe
a Mn a zároveň chudší na Al a Rb proti slídě z granitů
(obr. 3a). Ve vzorcích 5425, 5426 a 5429 je slída velmi ne-
homogenní, s vysoce proměnlivým obsahem Fe a Rb. Mezi
obsahy Fe a Rb ve slídě je obecně negativní korelace, ale
nejvyšší obsahy Rb byly nalezeny v doménách bohatých
i na Fe. Domníváme se, že analýzy ležící v negativní kore-
lační linii Rb-Fe odpovídají magmatické krystalizaci,
kdežto analýzy s max. obsahy Rb ve vzorku 5429 dokládají
Rb-metasomatózu, pravděpodobně spjatou s greisenizací
(obr. 2a, 3b).
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Oxidické rudní minerály byly v proměnlivém množství na-
lezeny ve všech studovaných vzorcích s výjimkou granitu
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Sample 5427 5427 5428

WO3 78.07 74.50 75.83

MoO3 0.04 1.30 0.09

Nb2O5 0.25 0.12 0.54

Ta2O5 0.00 0.00 0.00

As2O5 0.34 0.70 0.00

UO2 0.08 0.08 0.13

PbO 1.14 5.19 3.11

MnO 0.12 0.00 0.09

FeO 0.10 0.12 0.34

CaO 19.73 17.64 19.24

F 0.66 0.25 1.00

–F = O –0.28 –0.11 –0.42

Total 100.27 99.87 100.01

W 0.973 0.951 0.963

Mo 0.001 0.027 0.002

Nb 0.005 0.003 0.012

Ta 0.000 0.000 0.000

As 0.009 0.018 0.000

U 0.001 0.001 0.001

Pb 0.015 0.069 0.041

Fe 0.004 0.005 0.014

Mn 0.005 0.000 0.004

Ca 1.017 0.931 1.010

F 0.100 0.040 0.155



hluboko pod zónou greisenizace (#5430). Při nehomogeni-
tě rozmístění rudních minerálů v horninách nelze z jednot-
livých výbrusů odhadovat kvantitativní podíl jednotlivých
minerálů, a proto se omezujeme pouze na kvalitativní po-
pis nalezených a analyzovaných minerálů.

Kasiterit je nejčastěji zastiženým rudním minerálem.
Byl nalezen ve všech studovaných vzorcích s výjimkou
granitu hluboko pod greisenovými polohami (#5430). Tvo-
ří izometrická, většinou hypautomorfní zrna o velikosti do
~200 μm. Neobsahuje inkluze jiných minerálů a pouze vý-
jimečně srůstá s kolumbitem, vůči němuž se zdá být mladší
(obr. 2b, d). Obsahuje 92–99 hmot. % SnO2 a z dalších prv-
ků zejména Nb (až 4,9 hmot. % Nb2O5), Ta (až 3,5 hmot. %
Ta2O5) a W (až 1,3 hmot. % WO3) (tab. 3). Všechny tyto
prvky vstupují do krystalové mřížky kasiteritu pomocí ko-
lumbitové substituce (obr. 4a). Obsahy Sc, In, Bi a Mo jsou
zanedbatelné.

Kolumbit má podobné rozšíření jako kasiterit, ale
jeho zrna jsou výrazně menší. Většinou tvoří samostatná
zrna jehlicovitého nebo tence tabulkovitého habitu (vět-
šinou max. 50 μm) na hranicích zrn silikátů, někdy
i shluky drobných krystalků (5–10 μm) o desítkách je-
dinců zarostlých do křemene a slídy. Někdy srůstá s ka-
siteritem, jindy je zatlačován minerály skupiny pyro-

chloru a mikrolitu (obr. 2b, c, d). Všechna analyzovaná
zrna odpovídají manganokolumbitu (obr. 4b). Kolumbit
je podstatným nositelem Sc (až 3,1 hmot. % Sc2O3),
kdežto obsahy In, Bi a Mo jsou zanedbatelné. Často byl
detekován zvýšený obsah W, a to až do 3,4 hmot. % WO3

(tab. 4)
Scheelit je rozhodujícím nositelem wolframu

(obr. 2c). Poměrně hojně byl nalezen v obou vzorcích
greisenu jako nepravidelná zrna o velikosti až stovek
μm. Je mladší než kasiterit a kolumbit. Chemicky je vždy
značně nehomogenní a obsahuje až 5 hmot. % PbO,
1,3 hmot. % MoO3, 0,5 hmot. % Nb2O5 a také až
1 hmot. % F (tab. 5).

Nejmladšími rudními minerály jsou fáze ze skupiny
mikrolitu a pyrochloru (obr. 2e, tab. 6). Minerál blízký
uranmikrolitu byl hojně zastižen v granitu těsně pod stock-
scheiderem (#5423), pyrochlor s velmi proměnlivým slo-
žením byl nalézán ojediněle v hlouběji položených vzor-
cích granitu a greisenu. U většiny všeobecně malých zrn
(10–80 μm) je patrný vznik hydrotermálním zatlačením
primárního kolumbitu.

Z primárních (magmatických) minerálů úzce asociova-
ných s oxidickými minerály Sn, Nb, Ta a W byly poměrně
hojně pozorovány zirkon, xenotim, monazit a uraninit.
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microlite pyrochlore

Sample 5423 5423 5423 5426 5425

WO3 0.94 0.73 0.51 0.93 13.84

Nb2O5 8.14 5.81 6.46 18.95 34.77

Ta2O5 59.22 59.07 61.95 18.78 9.34

As2O5 0.00 0.73 0.00 0.15 1.27

P2O5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

TiO2 2.13 2.78 1.88 1.06 1.48

SnO2 1.54 2.21 0.74 0.00 0.23

SiO2 0.00 0.00 0.00 18.01 1.84

Al2O3 0.06 0.09 0.02 0.95 0.35

UO2 13.51 13.13 14.75 14.70 1.80

Sc2O3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.17

In2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bi2O3 0.08 0.68 0.00 1.05 3.24

MnO 0.04 0.32 0.00 0.29 1.38

FeO 1.01 0.62 0.80 0.62 3.78

CaO 3.17 2.84 3.56 6.17 3.11

BaO 0.00 0.67 0.00 3.71 7.36

PbO 2.54 1.64 1.88 1.50 4.85

Na2O 0.02 0.05 0.05 0.73 0.27

F 0.45 0.15 0.93 0.21 0.22

–F = O –0.19 –0.06 –0.39 –0.09 –0.09

Total 92.65 91.45 93.14 87.73 89.28

microlite pyrochlore

Sample 5423 5423 5423 5426 5425

W 0.022 0.017 0.012 0.014 0.275

Nb 0.330 0.235 0.270 0.504 1.207

Ta 1.444 1.438 1.557 0.300 0.195

As 0.000 0.034 0.000 0.005 0.051

P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

Ti 0.144 0.187 0.131 0.047 0.085

Sn 0.055 0.079 0.027 0.000 0.007

Si 0.000 0.000 0.000 1.060 0.141

Al 0.006 0.009 0.002 0.066 0.032

Site B 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

U 0.270 0.262 0.303 0.192 0.031

Sc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011

In 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bi 0.002 0.016 0.000 0.016 0.064

Mn 0.003 0.024 0.000 0.015 0.089

Fe 0.076 0.046 0.062 0.031 0.242

Ca 0.304 0.272 0.353 0.389 0.256

Ba 0.000 0.023 0.000 0.085 0.221

Pb 0.061 0.040 0.047 0.024 0.100

Na 0.004 0.008 0.009 0.083 0.040

Site A 0.719 0.691 0.775 0.835 1.055

F 0.127 0.041 0.271 0.039 0.052



Z pozdně hydrotermálních minerálů je běžný pyrit a mi-
nerály ze skupiny bastnäsitu/synchysitu. Ojediněle byly
nalezeny zonální krystaly philipsbornitu + goyazitu
(obr. 2f).
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Předložená práce přináší první objektivní chemická data
o Li-slídách a oxidických rudních minerálech z prostoru
perspektivního ložiska Cínovec-jih. Z hlediska úvah o bu-
doucí exploataci ložiska jsou podstatná zjištění, že:
(i) slídy vedle ~3,5 hmot. % Li2O obsahují i ~1 hmot. %

Rb2O, které může představovat ekonomicky zajíma-
vou součást Li-koncentrátu,

(ii) hlavním nositelem wolframu je scheelit,
(iii)hlavní část přítomného Nb a Ta není obsažena v in-

kluzích v kasiteritu, jak předpokládali dřívější práce
(Hoffman et al. 1965), ale ve velmi jemnozrnném ko-

lumbitu, popř. mikrolitu a pyrochloru. To naopak činí
budoucí získávání těchto kovů technologicky obtíž-
nějším.

Poděkování. Tento výzkum byl podpořen projektem GA ČR
P210/14/13600S a RVO 67985831. Firmě Geomet děkujeme za
poskytnutí horninových vzorků a S. Houzarovi a jednomu ano-
nymnímu recenzentovi za pečlivé recenze.
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