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Lom Vítkov u Sokolova je významným místním zdrojem
drceného kameniva, kterým jsou dnes převážně biotiticko-
-muskovitické granity náležející k fluorem bohatým, pozdně
kolizním granitům krušnohorského batolitu ve smyslu klasi-
fikace Förstera et al. (1999). Nedávné obnovení těžby, spo-
jené se zahlubováním původního stěnového lomu souvisí
s výstavbou rychlostní komunikace Cheb–Karlovy Vary.
V tomto lomu je nejlepší výchoz biotiticko-muskovitických
granitů, které jsou obvykle přiřazované k typu Milíře (Fiala
1968). Předložený příspěvek nabízí nová geochemická data
a charakteristiku granitů na sz. okraji masivu Krudum.
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Masiv Krudum je koncentricky zonální magmatické těleso
s nejstaršími biotitickými granity typu Třídomí v centru ma-
sivu a nejmladšími topaz-albitovými granity typu Čistá, na-
cházejícími se na jeho okraji. Střední zónu masivu tvoří
biotiticko-muskovitické granity typu Milíře. Vítkovský lom
leží na sz. okraji masivu Krudum (obr. 1, 2). V původních
svrchních etážích j. části lomu, které jsou dnes zasuté
(obr. 3), byly svého času dobře pozorovatelné ploché žíly
biotitických granodioritů až křemenných dioritů, pronikající
biotitickými pararulami slavkovské rulové kry. Bazická in-
truziva, která někdy tvoří ostrohranné uzavřeniny v mladších
biotiticko-muskovitických granitech, jsou obvykle přiřazo-
vaná k redwitzitové suitě. Horniny této magmatické suity
jsou pokládány za nejstarší magmatický člen variského mag-
matismu krušnohorského batolitu (Kováříková et al. 2010).
V současné době existuje jediný čerstvý výchoz těchto hor-
nin na s. okraji lomu v místech, kde byla původně instalo-
vána zpracovatelská linka na úpravu drceného kameniva.

V jižní části lomu byly v minulosti odkryté topaz-albitové
granity typu Čistá, které jsou nejmladším magmatickým čle-
nem masivu Krudum. V současné době lze v této výrazně za-
suté části lomu najít jen vzácně jejich úlomky.
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Drobně až středně zrnité biotiticko-muskovitické granity
tvoří křemen, albit až oligoklas (An3–12), draselný živec,
muskovit a biotit. Granity jsou stejnozrnné, místy přecházejí
do slabě porfyrické variety. Porfyrické vyrostlice draselného
živce, které tvoří 5–15 mod. % horniny, jsou obvykle 1–2 cm
veliké, často perthitické. Živce obsahují v některých přípa-
dech zvýšený obsah fosforu, který se v draselných živcích
pohybuje v rozmezí 0,01–0,43 hmot. % P2O5 a v plagiokla-
sech v rozmezí 0,01–0,25 hmot. % P2O5. Biotit svým che-
mickým složením odpovídá Mg-siderofylitu s poměrem
Fe/(Fe + Mg) kolísajícím v úzkém rozmezí (0,72–0,77) a ob-
sahem Al 1,73–1,97 apfu. Biotit je někdy částečně chloriti-
zovaný, vzácně zcela přeměněný na chlorit. Plagioklas je ně-
kdy zonální s bazičtějším jádrem (An12) a kyselejším
okrajem (An3–5). Poměr muskovitu a biotitu ve zkoumaných
vzorcích je značně variabilní, někdy biotit převažuje nad ob-
sahem muskovitu. Akcesorickými minerály jsou topaz, apa-
tit, zirkon, monazit, ilmenit a Nb-rutil. Díky významnému
podílu muskovitu a převážně stejnozrnné textuře lze zkou-
mané granity přiřadit spíše k typu Milíře než ke granitům ty-
pu Třídomí, k nimž byly řazeny ve starších geologických
mapách (Fiala 1968, Schovánek et al. 1997). Na puklinách se
někdy objevují akumulace mladšího turmalínu, tvořící ne-
pravidelné žilky, mocné 1–2 cm. V několika větších granito-
vých blocích bylo možno pozorovat až několik centimetrů
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mocné žilky pegmatitů tvořené draselným živcem, křeme-
nem a turmalínem.

Topaz-albitové granity jsou jemnozrnné horniny obsahu-
jící křemen, draselný živec, albit (An2-9), lithné slídy (pro-
tolithionit) a v akcesorickém množství topaz, apatit, zirkon
a Nb-rutil. Část fosforu je vázána rovněž v živcích. Drasel-

né živce obsahují 0,17–0,44 hmot.% P2O5, obsah fosforu
v albitu je výrazně nižší (0,0–0,1 hmot.% P2O5). Chemické
složení vybraných minerálů bylo analyzováno s využitím
mikrosondy Cameca SX-100 na univerzitě v Hannoveru
(analytik M. René) a na ÚGV PřF MU v Brně (analytik Š.
Benedová).
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Pro účely této práce byly pořízeny čtyři nové chemické ana-
lýzy, které charakterizují složení jak biotiticko-musko-
vitických, tak topaz-albitových granitů (tab. 1). Stanovení
obsahu horninotvorných komponent bylo provedeno klasic-
kými metodami na mokré cestě v laboratoři ÚSMH AV ČR,
v. v. i. (analytici P. Hájek, M. Hříbal, M. Malá). Stanovení
vybraných stopových prvků včetně prvků vzácných zemin
bylo provedeno metodou ICP-MS na spektrometru Perkin
Elmer Sciex ELAN 6100 v laboratoři Actlabs v Kanadě
(analytik D’Anna). Stanovení lithia bylo provedeno ze sa-
mostatné navážky metodou AAS na spektrometru Varian
200 v laboratoři ÚSMH AV ČR, v. v. i. (analytik M. Hříbal).

Biotiticko-muskovitické granity jsou peraluminní granity
s hodnotou poměru A/CNK (mol. Al2O3/CaO+Na2O+K2O)
v rozmezí 1,17–1,22. Je pro ně typický nízký obsah
CaO (0,5–0,6 hmot. %), MgO (0,3–0,4 hmot. %) a FeOtot

(1,0–1,4 hmot. %). Obsah draslíku (5,2–5,4 hmot. % K2O),
kontrolovaný obsahem draselného živce a slíd, dominuje nad
obsahem sodíku (2,9–3,1 hmot. % Na2O). Topaz-albitové
granity jsou rovněž peraluminní granity (A/CNK = 1,33 až
1,36). Jejich obsah CaO (0,42–0,45 hmot. %) a FeOtot

(0,85–0,89 hmot. %) je o něco nižší než obsah obou kompo-
nent v biotiticko-muskovitických granitech. Pro oba analy-
zované typy granitů je charakteristický vyšší obsah fosforu
(0,23–0,26 hmot. % P2O5), který dovoluje tyto granity ve
smyslu klasifikace Taylora (1992) řadit k fosforem bohatým
granitům.

Pokud jde o obsah stopových prvků, pro zkoumané
biotiticko-muskovitické granity je významný zvýšený obsah
rubidia (540–580 ppm), thoria (24–25 ppm), niobu
(23–24 ppm) a yttria (33–34 ppm). Pro distribuci prvků vzác-
ných zemin je charakteristická převaha lehkých vzácných
zemin nad těžkými vzácnými zeminami, kontrolovaná pří-
tomností monazitu a hojným výskytem apatitu. Přítomnost
negativní europiové anomálie naznačuje výraznou frakcio-
naci granitové taveniny. Pro zkoumané topaz-albitové gra-
nity je ve srovnání s biotiticko-muskovitickými granity ty-
pický vyšší obsah Rb (900–1030 ppm) a naopak nižší obsah
Th (3,7–5,1 ppm) a Y (5–7 ppm). Rovněž celkový obsah
prvků vzácných zemin je nižší (obr. 4).
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Analyzované biotiticko-muskovitické granity z vítkovské-
ho lomu jsou svým minerálním a chemickým složením gra-
nity typu Milíře. Přiřazení zkoumaných biotiticko-musko-
vitických granitů k typu Milíře je podporováno zejména
významným obsahem muskovitu, který v granitech typu
Třídomí chybí, nebo je sekundární povahy. Detailní mine-
ralogická analýza prokázala přítomnost asociace akceso-
rických minerálů, typické pro dvojslídné, fluorem bohaté
granity krušnohorského batolitu (topaz, apatit, zirkon,
monazit, Nb-rutil, ilmenit). Přiřazení analyzovaných
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biotiticko-muskovitických granitů k typu Milíře podporuje
rovněž jejich chemické složení, zejména nižší obsah CaO
a vyšší obsah Rb (obr. 5). Analyzované biotiticko-musko-
vitické granity z lomu Vítkov vykazují ve srovnání s větši-
nou analyzovaných granitů typu Milíře vyšší obsah Ba
(obr. 5b), který je v těchto granitech vázán v biotitu (až
0,11 hmot. % BaO). Výrazně větší variabilita obsahu Ba
v granitech typu Milíře ve srovnání s granity typu Třídomí
je pravděpodobně způsobena velkou variabilitou poměru
muskovitu a biotitu v tomto typu granitů. Značný rozptyl
hodnot obsahu Ba a Rb v granitech typu Milíře ve srovnání
s jejich variabilitou v granitech typu Třídomí (obr. 5b) lze
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vzorek Re-1162 Re-1250 Re-1163 Re-1249

SiO2 72,88 72,45 73,84 74,15

TiO2 0,19 0,18 0,05 0,04

Al2O3 13,84 14,53 13,73 14,58

Fe2O3 0,35 0,32 0,35 0,13

FeO 1,08 0,67 0,54 0,71

MnO 0,03 0,03 0,05 0,04

MgO 0,43 0,32 0,38 0,05

CaO 0,64 0,46 0,45 0,42

Na2O 3,06 3,22 2,32 3,60

K2O 5,22 5,38 5,22 4,31

P2O5 0,23 0,23 0,26 0,26

H2O
+ 0,41 0,51 0,88 0,34

H2O
– 0,64 0,46 0,79 0,22

F 0,31 0,22 1,00 0,64

F = O 0,13 0,09 0,42 0,27

celkem 99,18 98,89 99,44 99,22

A/CNK 1,17 1,22 1,33 1,28

ppm

Ba 296 488 23 22

Rb 543 580 1030 905

Sr 91 85 12 12

Li 135 132 476 311

Y 34 33 5 7

Zr 177 170 24 33

Nb 24 23 27 22

Th 25 24 4 5

Hf 6 5 1 2

Cs 53 48 81 78

Ta 6 6 11 12

U 10 15 3 9

La 34,00 32,20 1,31 1,88

Ce 71,40 67,40 3,77 4,79

Pr 8,20 7,90 0,47 0,59

Nd 31,10 29,60 1,77 2,25

Sm 7,29 6,75 0,54 0,64

Eu 0,72 0,68 0,01 0,02

Gd 6,72 6,48 0,66 0,78

Tb 1,20 1,13 0,15 0,19

Dy 6,51 6,04 0,91 1,21

Ho 1,15 1,06 0,16 0,22

Er 3,30 3,08 0,47 0,68

Tm 0,47 0,47 0,10 0,14

Yb 2,88 2,72 0,74 1,12

Lu 0,39 0,37 0,11 0,18
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vysvětlit významným kolísáním poměru biotitu a muskovi-
tu v granitech typu Milíře. Analyzované granity z lomu Vít-
kov pravděpodobně jsou biotitem nejbohatší varieta granitů
typu Milíře.

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. Za podnětné připomínky, které významně přispěly ke
zkvalitnění původního textu, děkujeme RNDr. K. Breiterovi, Ph.D.,
a RNDr. J. Klomínskému, CSc.
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