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Abstract: Fojtka hybrid granitoids are represented by 20 km long
belt of the irregular sheet-like bodies, autonomous blocks and
swarms of the ellipsoidal microgranular mafic enclaves in the
Krkonoe-Jizera Pluton. The shapes and composition of these
bodies resemble the synmagmatic dykes, originally of basic composition which were intruded into liquid granitic magma. These
basic intrusions were later intimately mingled and mixed with surrounding granite melt and modified into a miscellaneous series
quartzmonzodiorite and more common granodiorite and
monzogranite. Location of the Fojtka hybrid granitoids in the vicinity of the Liberec and Jizera granite gradational boundary sup-

V západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu byly již v minulém století intenzivně těženy v řadě
stěnových lomů u Fojtky a Rudolfova velmi dekorativní
horniny, známé v geologické literatuře (Klomínský 1969)
jako fojtské granity (FG). Dříve byly nazývány granitový
porfyr (Gränzer 1927) a později popsány např. jako typy
granitoidů Žulový vrch a Fojtka (Klomínský 1969). Zejména v blízkém Liberci a Jablonci nad Nisou byly tyto
horniny používány k dláždění ulic a na stavbách řady
domů a veřejných budov. Podle představ starších autorů
jsou fojtské granity starší magmatické horniny uzavřené
v mladším granitu (Milch 1902), nebo části pláště granitového masivu, které podlehly různě intenzivní hybridizaci při interakci s mladším granitickým magmatem (Berg
1923, Klomínský 1969). Jejich základní geologické charakteristiky uvádí Klomínský (1969) a jsou shrnuty také
ve Vysvětlivkách k základní geologické mapě pro listy
Liberec (Klomínský et al. 2004) a Tanvald (Mrázová et al.
2006). Speciální petrologický a geochemický výzkum
fojtských granitoidů a jejich minerálních složek provedli
Slaby a Götze (2004) a Slaby a Martin (2008). Geochronologické U-Pb stáří zirkonu FG (318,4 ± 2,3 Ma) i jizerského a libereckého granitu (319,5 ± 2,3, 320,1 ± 3,0 Ma)
uvádějí Žák et al. (2013). Výzkumy uvedených autorů
zařazují do skupiny fojtských granitoidů drobně až středně
zrnitý biotit-amfibolický kvarcmonzodiorit až granodiorit (typ Fojtka), výrazně porfyrický drobnozrnný
amfibol-biotitický granodiorit (typ Žulový vrch) a porfyrický drobně až středně zrnitý biotitický monzogranit (typ
Novina).

(03-14 Liberec)

port their function of the ribbons of the basic intrusions
structuraly dividing the Krkonoe-Jizera pluton into several
subhorizontal layers.

Charakteristickým znakem všech těchto hornin jsou časté několikacentimetrové elipsoidní uzavřeniny melanokratního drobnozrnného dioritu a kulovité agregáty až centimetrové velikosti kouřově zbarveného křemene, často
s charakteristickými lemy agregátů hypidiomorfního zeleného amfibolu a biotitu. Idiomorfní vyrostlice draselného
živce v porfyrických typech FG zpravidla dosahují velikosti 4 cm. Jsou světle růžové i bílé barvy. Narůžovělé vyrostlice draselného živce lemuje 1–2 mm silná vrstva bílého albitu.

Geologická pozice fojtských hybridních
granitoidù
Fojtské granity jsou v západní části krkonošsko-jizerského
masivu soustředěny do nesouvislého, celkem 20 km dlouhého pásma obloukovitého tvaru, táhnoucího se od obce
Novina u Tanvaldu na V až po Zaječí Důl a Fojtku na SZ
(obr.1A, B). Toto pásmo se skládá z nepravidelných deskovitých těles, velkých několik set metrů, nepravidelně omezených ker a bloků až elipsoidních mikrogranulárních mafických enkláv (MME) metrových až centimetrových
rozměrů, obklopených jak porfyrickým hrubozrnným biotitickým (libereckým) granitem, tak i porfyrickým středně
zrnitým biotitickým (jizerským) monzogranitem. Největší
koncentrace FG se nachází v blízkosti hranice těchto granitů (Klomínský et al. 2004).
Pásmo FG je generelně ukloněné celkem ploše (cca do
45°) k SV, respektive k V. Kontakty s okolními granity
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Obr. 1A. Geologická schematická mapa okolí Fojtky
v západní èásti krkonosko-jizerského plutonu. 1 
drobnozrnný a støednì zrnitý kvarcmonzodiorit a
granodiorit  typ Fojtka, 2 
porfyrický drobnozrnný granodiorit  typ ulový vrch,
3  jizerský granit, 4  liberecký granit, 5  drobnozrnný granit, 6  osa brachysynformy, 7  zlom, 8  pozice
øezù A-B, C-D, 9  silnièní sí.
B. Geologická schematická
mapa západní èásti krkonosko-jizerského plutonu. 1 
jizerský granit, 2  fojtské
hybridní granitoidy (FG), 3 
liberecký granit, 4  tanvaldský granit. Bílé linie  poloha
vodárenských tunelù v Bedøichovì.

jsou vesměs ostré, intruzivní, lokálně byla popsána magmatická brekcie, v níž ostrohranné kry fojtského granodioritu jsou uzavírány v libereckém granitu (Klomínský
1969).
Z výsledků detailního geologicko-strukturního mapování vyplývá, že FG na současném povrchu jsou pozůstatky
několika původních bazických těles v podobě:
1. hraběticko-novinské zóny
2. zóny Zaječího Dolu
3. zóny Žulového vrchu.
1. Hrabìticko-novinská zóna (N50° 46,361´)
Tato zóna FG vychází na povrch v podobě 12 km dlouhého
pásu enkláv v jizerském granitu mezi obcemi Hrabětice na
SZ a Novinou u Tanvaldu na JV. Na povrchu je reprezento-

vána jednotlivými bloky a skupinami balvanů převážně
tvořenými výrazně porfyrickým monzogranitem s častým
ocelárním křemenem. Jejich pozice v členitém terénu této
zóny několikametrové mocnosti má převážně sz.-jv. směr
se sklonem okolo 30° k SV.
2. Zóna Zajeèího Dolu (N 50° 49,598´)
Zóna Zaječího Dolu vystupuje na povrch jako 8 km dlouhá,
téměř souvislá poloha na kontaktu libereckého granitu
a nadložního jizerského granitu (obr. 1A). Kontaktní plocha obou granitů, vyplněná FG, má tvar ploché, velmi
otevřené symetrické brachysynformy s osou v.-z. směru,
ukloněnou cca 35° k V. Největší mocnosti – až 200 m – dosahuje tato zóna FG v brachysynformním uzávěru na příkrém svahu nad Zaječím Dolem a Fojtkou. Jednotlivá tělesa
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Obr. 2. Kumulativní èetnost MME (v 25 m dlouhých úsecích severozápadních a severních stìn tunelù) v blízkosti kontaktu libereckého a jizerského granitu ve vodárenských tunelech A a B v Bedøichovì (Klomínský et al. 2008).

lového vrchu u Rudolfova. Zóna FG má tvar mírně ukloněné deformované desky, značně tvarově modifikované
příčnými zlomy do soustavy vzájemně posunutých ker
(obr.1A). Podobně jako u zóny Zaječího Dolu pronikají
tímto zchlazeným tělesem FG z jeho podloží apofýzy libereckého granitu. Těleso je složeno hlavně z výrazně porfyrického granodioritu (typ Žulový vrch). V horní i spodní
části se nacházejí tenké horizonty a/nebo velké enklávy
drobnozrnného kvarcmonzodioritu (typ Fojtka). Celková
mocnost dosahuje až 150 m (obr. 1).

Vztah poloh fojtských granitoidù
a mikrogranulárních mafických enkláv

Obr. 3. Fojtské hybridní granitoidy (FG) v Streckeisenovì klasifikaèním QAP diagramu. r  granitoidy zóny Zajeèího Dolu,
p  granitoidy zóny ulového vrchu, s  hybridní granity
hrabìticko-novinské zóny,   mikrogranulární mafická enkláva
(MME).

FG byla intenzivně těžena v řadě menších lomů (obr. 1A).
Zóna Zaječího Dolu je tvořena pestrou škálou hornin, zahrnující všechny typy fojtských hybridních granitoidů v podobě dílčích poloh i ker v rozměrech několika desítek metrů až po MME mikrodioritového složení centimetrové
velikosti. Z podloží do uvedené zóny pronikají apofýzy libereckého granitu. V křídlech této brachysynformy je
mocnost zóny FG redukována na několik metrů. Její tvar
ložní polohy je po celé délce segmentován příčnými zlomy
do soustavy vzájemně posunutých ker. V laterálním směru
se mocnost uvedené polohy zmenšuje a směrem k SV vykliňuje, popř. se rozpadá do řady menších enkláv. Směrem
k JV je v terénu souvisle sledovatelná až na vrchol Mnišského vrchu, kde její endokontakt s jizerským granitem
tvoří hojné oválné MME v základní hmotě drobnozrnného
kvarcmonzodioritu (obr. 2B).
3. Zóna ulového vrchu (N 50° 47,340´)
Tato zóna FG je na povrchu obnažena v několika opuštěných lomech na úpatí a na vrcholu dominantní elevace Žu-

Zóny fojtských granitoidů (FG) a mikrogranulární mafické
enklávy (MME) patří spolu s vyrostlicemi K-živce a biotitem bohatými šlírami mezi klíčové makroskopické indikátory vnitřní stavby krkonošsko-jizerského plutonu. Dokládají to i výsledky geologicko-strukturního mapování
v 6000 m dlouhém vodárenském tunelu v Bedřichově v Jizerských horách, který prochází v hloubce cca 150 m jak
jizerským, tak i libereckým granitem (Klomínský et al.
2008, Žák – Klomínský 2007). V jizerském granitu (tunel
A) stoupá počet MME i jejich plošný rozsah směrem k JZ,
zatímco v libereckém granitu (tunel B) je tento trend opačný, směřující k SV. Můžeme tak pozorovat diskrétní hromadění MME v blízkosti hranice obou granitů, kde tento
jejich roj pravděpodobně nahrazuje na povrchu se nacházející menší kry FG hraběticko-novinské zóny (obr. 2). Pozoruhodná je také změna sféricity MME. Menší zploštění
mají uzavřeniny v jizerském granitu a jejich větší zploštění
je pozorováno v libereckém granitu.

Petrografické typy fojtských granitoidù
Fojtské hybridní granitoidy (FG) jsou reprezentovány
pestrou škálou hornin od kvarcmonzodioritu až po nejčastější granodiorit a monzogranit. Tato druhová rozmanitost je znázorněna ve Streckeisenově klasifikačním QAP
diagramu složení fojtských hybridních granitoidů (obr. 3)
podle mezonormativního složení, odvozeného z jejich
publikovaných chemických analýz (Slaby – Martin 2008,
Klomínský et al. 2004, Mrázová et al. 2006, Klomínský
1969).
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Obr. 4. Terénní a vzorkové fotografie fojtských granitoidù (FG). A  kontakt libereckého granitu (LG) a støednì zrnitého køemenného granodioritu  typ Fojtka, lokalita Zajeèí Dùl; B  magmatická brekcie na kontaktu jizerského granitu (JG) a drobnozrnného kvarcmonzodioritu  typ Fojtka, lokalita Mniský vrch; C  drobnozrnný kvarcmonzodiorit  typ Fojtka s ojedinìlými vyrostlicemi K-ivce a oválnými agregáty køemene s lemy amfibolu a biotitu, lokalita Zajeèí Dùl; D  magmatická brekcie starích MME v drobnozrnném kvarcmonzodioritu 
typ Fojtka, lokalita Mniský vrch; E  støednì zrnitý kvarcmonzodiorit  typ Fojtka, lokalita Zajeèí Dùl; F  výraznì porfyrický granodiorit 
typ ulový vrch, s hojnými vyrostlicemi K-ivce s lemy bílého plagioklasu, oikokrysty bílého plagioklasu i hojnými oválnými agregáty køemene s lemy amfibolu a biotitu, lokalita Zajeèí Dùl.
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Drobnì a støednì zrnitý biotit-amfibolický
køemenný monzodiorit a granodiorit
(typ Fojtka)
Hornina je v typickém vývoji zastižena v opuštěných
horních lomech u Zaječího Dolu i na Žulovém vrchu
u Rudolfova (obr. 1) v podobě několika desítek metrů
velkých enkláv a ložních poloh. Je to zrnitostně i mineralogicky variabilní, tmavě zelenošedá melanokratní hornina (obr. 4C, E). V základní hmotě se uplatňuje zejména
křemen, plagioklas An35-15, magnesiohornblend, biotit
(annit) a K-živec, z akcesorií hlavně titanit, allanit, ilmenit a zirkon. Objevují se také albitem lemované vyrostlice draselného živce, jejichž velikost často přesahuje
1,5 cm a charakteristické agregáty křemene oválného
tvaru s lemem biotitu a amfibolu. Typ Fojtka často uzavírá jemnozrnné mikrogranulární černé enklávy oválného průřezu, které mají složení melanokratního mikrodioritu (obr. 4B, D).
Výraznì porfyrický drobnozrnný
amfibol-biotitický granodiorit (typ ulový vrch)
Tato hornina tvoří hlavní objem tělesa v prostoru Žulového
vrchu, Zaječího Dolu i Mnišského vrchu (obr. 4F). Na
těchto lokalitách ji obklopuje jak liberecký, tak jizerský
granit. Je to středně šedá hornina s drobnozrnnou základní
hmotou, s vyrostlicemi draselného živce, plagioklasu
a křemene. Jen místy se objevují i několik centimetrů velké
oikokrysty bílého plagioklasu, uvnitř s četnými zrnky biotitu i amfibolu (obr. 4F). Plagioklas se také vyskytuje v podobě vyrostlic a zmenšováním jejich velikosti se postupně
stává součástí základní hmoty. Velmi hojné jsou agregáty
amfibolu a biotitu, které mají znaky pseudomorfóz po idiomorfně omezeném minerálu (pyroxen), a také jemnozrnné
bazické uzavřeniny, velké jako pěst, často s difuzními
okraji, které v mnohých případech uzavírají další drobnější
inkluze (i pod 1 cm).
Porfyrický drobnì a støednì zrnitý biotitický
monzogranit (typ Novina)
Tato hornina je nejsvětlejším a nejvíce diferencovaným
členem skupiny FG. Vyskytuje se převážně v hraběticko-novinské zóně (obr. 1B), několik výchozů této horniny se
nachází i ve spodní části polohy Zaječího Dolu na kontaktu s libereckým granitem. Typ Novina je porfyrický světle
šedý, zrnitostně variabilní nápadně kropenatý granit. Vyrostlice tvoří hypidiomorfní růžové draselné živce o velikosti až 4 cm, s bílými lemy albitu vytvářejícími tzv. rapakivi strukturu a drobná hypidiomorfní až xenomorfní zrna
mléčně bílého plagioklasu. Dalším výrazným strukturním
znakem tohoto typu je ocelární křemen lemovaný nejčastěji jen biotitem. Základní hmota obsahuje vedle plagioklasu, křemene a K-živce také biotit, méně častý je amfibol, akcesorický titanit, allanit, zirkon, sekundární sericit
a chlorit.

Závìr
V západní části krkonošsko-jizerského plutonu se nacházejí
fojtské granitoidy v blízkosti kontaktu libereckého a jizerského granitu v zónách Zaječího Dolu, Žulového vrchu
a hraběticko-novinské zóny. Jde o pestrou škálu hornin
od kvarcmonzodioritu (typu Fojtka) až po nejčastější granodiorit (typu Žulový vrch) a monzogranity (typu Novina).
Charakteristickým znakem většiny těchto hornin jsou oválná
zrna křemene importovaná z okolních granitů a pancéřovaná lemy obecného amfibolu a biotitu.
Fojtské granitoidy jsou pozůstatky a stopy původních
synmagmatických bazických těles nebo lamprofyrických
žil (Slaby – Martin 2008), které intrudovaly do jizerského i libereckého granitu během počátku jejich solidifikace. Magma patrně plášťového původu bylo o několik
set stupňů Celsia teplejší než okolní, již zčásti krystalované granity. Vzhledem k svému pravděpodobně gabroidnímu složení mohly však solidifikovat rychleji než okolní
horniny. Na druhé straně tento import tepelné energie
gabroidního magmatu vedl k bouřlivé interakci mezi těmito cizorodými intruzemi a okolními nesolidifikovanými granity v podobě magmatického míšení a rozpouštění
(mixingu a minglingu). Svědčí o tom synchronní zirkonové stáří FG (318,4 ± 2,3 Ma) s granity krkonošsko-jizerského plutonu (319,5 ± 2,3, 320,1 ± 3,0 Ma), jak
uvádějí Žák et al. (2013). Původní tvary těchto bazických
intruzí mohly být značně modifikovány během procesů
jejich intenzivního mísení s okolními granity a subhorizontálním pohybem rigidnější starší taveniny jizerského
granitu po plastičtějším povrchu taveniny libereckého
granitu. Tomuto scénáři nejvíce nasvědčuje synformní
tvar, laterální rozsah a pozice zóny Zaječího Dolu na hranici jizerského a libereckého granitu i roje melanokratních mafických enkláv. Přítomnost dvojitých až trojitých melanokratních mafických enkláv v hlavní hmotě
fojtských granitoidů může svědčit o procesu mísení
a minglingu v blízkosti původního epicentra bazických
intruzí. Enklávy starších bazičtějších hornin jsou uzavírány mladšími horninami granitového složení. O přínosu
draslíku a SiO2 z granitového magmatu do fojtských granitoidů svědčí zvětšování množství i velikosti vyrostlic
draselného živce a oválných agregátů křemene. Tento
proces tak vede k postupnému zvětšování objemu původních bazických těles.
Pozice fojtských granitoidů v blízkosti plynulé hranice
mezi libereckým a jizerským granitem akcentuje jejich
funkci strukturních markerů ve slupkovité stavbě interiéru krkonošsko-jizerského plutonu. Strukturně nejvýše
leží hraběticko-novinská zóna v jizerském granitu. Hlouběji v plutonu se nachází zóna Zaječího Dolu a konečně
ještě hlouběji v jejím podloží je umístěna zóna Žulového vrchu.
Poděkování. Tento výzkum byl financován z interního projektu
České geologické služby č. 390001. Za přínosné konzultace děkuje autor S. Vránovi a P. Schovánkovi, V. Kachlíkovi a D. Dolejšovi patří vřelé poděkování za kritické připomínky a doporučení.
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