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Abstract

Minor occurrence of macroscopic kassiterite in leucogranite is described from a locality near Trhové Sviny. The 
mineral is identified by microprobe analyses and by X-ray powder diffraction. 
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tu v sumě akcesorických minerálů (Uher et al. 1995). Je 
však možné, že granit Homolka je poněkud mladší než 
leukogranit z popisované lokality u Trhových Svin.

Na druhé straně je skutečností, že geochemie apofýz 
plutonu o velikosti od 1 km do sta metrů zůstává téměř 
neznámá, protože dřívější mapovací programy se vyzna-
čovaly skromným využitím geochemických analytických 
prací. Je také poněkud nejasné, do jaké míry lze jednot-
livé apofýzy skutečně spojovat s dílčím plutonem granitů 
typu Eisgarn, nebo zda jde někdy o odlišné porce leu-
kogranitů. Typologickou složitost a geochemickou růz-
norodost granitů řazených obvykle při mapování k typu 
Eisagarn charakterizuje práce Breitera a Scharbertové 
(2006) z území Nové Hrady - Weitra. Z důvodu úspory 
místa zde není zařazena regionální skica okraje mol-
danubického plutonického komplexu. Potřebné informace 
poskytují geologické mapy 1:50 000, listy Trhové Sviny, 
České Budějovice a Rožmberk nad Vltavou, nebo jednot-
livé listy map 1:25 000.

Lokalita je štěrkovna ca. 200 x 100 m v lese 1.7 km 
zsz. od osady Třebíčko (obr. 1), označovaná někdy jako 
ložisko Dvorec (Hora, Morysek 1965) podle vesnice ležící 

Úvod

Při sz. okraji moldanubického plutonického komplexu 
v jižních Čechách jsou známé drobné výskyty kasiteritu 
mikroskopické velikosti. Tato zpráva přináší informace o 
výskytu poměrně vzácného makroskopického kasiteritu 
v apofýze leukogranitu na lokalitě u Trhových Svin.

Geologická situace výskytu

Ve 45 km dlouhém úseku mezi Trhovými Sviny při 
okraji třeboňské pánve, Rožmberkem nad Vltavou a 
Lipnem tvoří plášť moldanubického plutonického komple-
xu kaplická jednotka muskovit-biotitických pararul (Vrána, 
Bártek 2005). Kontakt plutonu zde má směr SV - JZ, při 
kontaktu jsou téměř souvisle zastoupené muskovit-bioti-
tické granity typu Eisgarn. Severozápadně od regionální-
ho kontaktu plutonu se v kaplické jednotce až do vzdá-
lenosti ca. 3 km vyskytují drobnější tělesa dvojslídného 
granitu až leukogranitu. Jak vyplývá z regionální struktur-
ní situace, jsou tato drobná tělesa ve skutečnosti původní 
apikální apofýzy plutonu, které vděčí za svoji současnou 
pozici naložené extenzní deformaci D3 spojené s trans-
portem (a relativním zaklesávání) horních segmentů k SZ 
(Lobkowicz et al. 1996; Vrána, Bártek 2005). Při známé 
neproduktivnosti granitů eisgarnského typu, pokud jde 
o tvorbu mineralizovaných hornin, bylo by možné očeká-
vat geochemicky vyvinuté diferenciáty snad právě v těch-
to apofýzách. Skutečně, ojedinělý popisovaný výskyt 
makroskopického kasiteritu z lokality Třebíčko - Dvorec je 
vázán na jednu z těchto okrajových apofýz. K jiným proje-
vům pokročilé frakcionace v apofýzách či okrajových par-
tiích plutonu snad patří muskovitický granit s granátem a 
primárními fosfáty sarkopsidem a graftonitem, a ojedinělý 
vzorek petalit-spodumenového (jemnozrnného) pegmati-
tu, z lokalit v okolí Rožmberka nad Vltavou (Vrána, Slabý 
1996; Vrána 1998). Silně diferencovaný muskovitický gra-
nit s drobným kasiteritem se vyskytl také u Jenína v. od 
Rožmberka nad Vltavou (Breiter 1994). Výskyty minerálů 
Sn a W byly zjištěné v rozsypech u Rožmitálu na Šumavě 
jz. od Kaplice v rámci prospekce na uran (Brodin et al. 
1973). Konečně, poněkud podobnou pozici při sz. okraji 
plutonu v. od třeboňské pánve má granitový peň Homol-
ka (Breiter, Scharbert 1995), obsahující až 7 % kasiteri-

Obr.	 1	 Lokalizace opuštěného kamenolomu/štěrkovny 
1.7 km zsz. od Třebíčka je vyznačená písmenem x 
a šipkou.
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2 km k SV. Hornina je převážně kataklastický, místy folio-
vaný leukokratní granit označovaný také jako leukokratní 
ortorula (Vrána et al. 1983). V mapě 1:25 000 (32-224, 
list Borovany) je hornina vyznačená jako těleso o rozmě-
rech 500 x 300 m uložené v muskovit-biotitické pararule 
kaplické jednotky. Hora a Morysek (1965) provedli geolo-
gický průzkum tělesa, které se uvažovalo pro těžbu jako 
živcová surovina. Horninu označovali jako leukokratní 
žulorulu a aplitickou ortorulu s reliktními partiemi grani-
tu. Podle technických analýz velkého množství vzorků 
obsahují horniny 30 - 40 % K-živce, 15 - 20% plagioklasu 
a 45 % křemene; sericit, biotit, chlorit, „limonit“ a zirkon 
jsou akcesorické minerály. Podobně jako další granito-
vé apofýzy byly i zde horniny postižené do různé míry 
střižnou deformací a mylonitizací. Z těchto důvodů jsou 
rozdíly v označování reliktní granit, kataklastický granit a 
ortorula poměrně nevýznamné, zejména nemají význam 
případných rozdílů ve stáří hornin (variské x předvariské). 
Ve vysvětlivkách k listu Borovany (Vrána et al. 1983) 
jsou zdůrazněné vztahy zdejší „ortoruly“ k dalším apofy-
zám drobnozrnného až středně zrnitého granitu zřejmě 
variského stáří.

Vzorek leukogranitu s žilkami kasiteritu a křemene + 
kasiteritu (obr. 2) představuje ojedinělý nález v kostkovi-
tě rozpadavém materiálu štěrkovny. Následné pokusy o 
nalezení dalších vzorků byly neúspěšné, což indikuje cel-
kovou vzácnost makroskopického kasiteritu na této loka-
litě. Vzorek leukogranitu s kasiteritem se celkovým vzhle-
dem a mineralogickým složením horniny dobře srovnává 
s horninami na lokalitě.

Mineralogická charakteristika studovaného 
vzorku

Studovaný vzorek je slabě navětralý drobně zrnitý 
leukogranit (obr. 2) s žilkami černohnědého kasiteritu a 
křemene+kasiteritu. V hornině převládá mikroklín nad 
deformovaným křemenem a plagioklasem. Primární slídy 
chybí, lokální je jemný sericit. Zřetelné sekundární pře-
měny živců však chybí i přímo na styku s agregáty kasite-
ritu. Kasiterit tvoří nepravidelná zrna až 1.5 mm a agregá-
ty drobných nepravidelných zrn. Zbarvení ve výbruse je 

Obr.	2	Leukogranit s žilkou kasiteritu (dole pod středem) a 
křemene+kasiteritu (při levém okraji). Foto S. Vrána.

Obr.	3	Kasiterit s různě zbarvenými doménami - světle 
béžový (vlevo dole) bez patrné lamelární stavby a 
zonální se střídáním světle hnědých a tmavě červe-
nohnědých lamel (vlevo od středu). Vpravo od středu 
je svislá žilka kataklasticky drceného kasiteritu. Mikro-
fotografie v procházejícím světle. Foto S. Vrána.

Tabulka	1 Rentgenová prášková data kasiteritu z Třebíč-
ka u Trhových Svin

h k l dobs dcalc I/Io

1 1 0 3.3479 3.3488 100
1 0 1 2.6413 2.6425 75
0 2 0 2.3670 2.3680 40
1 1 1 2.3077 2.3076 11
1 2 0 2.1175 2.1180 10
1 2 1 1.7633 1.7635 60
2 2 0 1.6741 1.6744 39
0 0 2 1.5926 1.5921 15
1 3 0 1.4974 1.4976 32
1 1 2 1.4379 1.4379 27
3 0 1 1.4144 1.4144 26
2 0 2 1.3212 1.3212 19
2 3 1 1.2141 1.2143 26
0 4 0 1.1840 1.1840 10
2 2 2 1.1538 1.1538 17
3 3 0 1.1167 1.1163 17
3 1 2 1.0908 1.0909 19
1 4 1 1.0804 1.0805 23
2 4 0 1.0590 1.0590 16
0 1 3 1.0360 1.0357 7
2 1 3 0.9492 0.9489 10
5 1 0 0.9286 0.9288 12
3 3 2 0.9140 0.9140 10
4 3 1 0.9079 0.9079 18
0 3 3 0.8806 0.8808 17
5 2 1 0.8477 0.8477 15
4 4 0 0.8372 0.8372 6
3 2 3 0.8255 0.8256 8
3 5 0 0.8123 0.8122 9

Difraktometr Philips X ́ Pert, step-scanning 0.02°/8 s, roz-
sah 20 - 145° 2Theta CuKα záření

Tabulka	 2 Mřížkové parametry kasiteritu z Třebíčka 
u Trhových Svin (prostorová grupa P42/mnm)

tato práce Baur, Khan 
(1971)

Haines, Leger 
(1997)

a 4.7360(4) 4.7380(1) 4.7367(1)
c 3.1843(5) 3.1865(2) 3.1855(1)
V  71.42(1)        71.53(1)          71.47(1)
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variabilní od světle béžové až po tmavě červenohnědou. 
Některé části zrn mají výrazně lamelární strukturu s kon-
trastním zbarvením lamel (obr. 3). Puklinová kliváž v leu-
kogranitu se projevila vznikem drobných kataklastických 
žilek drceného kasiteritu v místech kde kliváž protíná vět-
ší zrno kasiteritu (obr. 3). Kasiterit je identifikován analý-
zami na mikrosondě, které poskytly obsahy SnO2 blízké 
100 hm. % a obsahy FeO na úrovni desetin %. Vzhledem 
k použitému přístroji a programu nebylo možné kvantita-
tivně analyzovat případné malé příměsi Nb nebo dalších 
prvků. Analýzy byly	provedené na přístroji	CamScan 3400 
s ED analyzátorem Link ISIS v České geologické službě 
(ČGS), Praha-Barrandov. Kasiterit je také identifikován 
rentgenograficky práškovou difrakcí v laboratoři ČGS.

Prášková difrakční data studovaného kasiteritu (tab. 
1) byla pořízena ve step-scanning řežimu na difraktomet-
ru Philips X´Pert. Pozice jednotlivých difrakčnímch maxim 
byly získány pomocí profilové funkce Pearson-VII progra-
mem Xfit (Coelho, Cheary 1997), přáškový záznam byl 
indexován na základě strukturního modelu syntetického 
SnO2 (Baur, Khan 1972). Mřížkové parametry (tab. 2) byly 
zpřesněny programem Cellref (Laugier, Bochu 2002). 
Vypočtené mřížkové parametry (tab. 2) jsou ve velmi dob-
ré shodě s ostatními publikovanými daty pro tuto fázi. 

Závěry

Popsaný nález u Trhových Svin je zatím pravděpo-
dobně ojedinělým příkladem výskytu makroskopického 
kasiteritu v apofýzách granitu při sz. okraji moldanubické-
ho plutonického komplexu jz. od třeboňské pánve.

Literatura

Baur W. H., Khan A. A. (1971): Rutile-type compounds. 
IV. SiO2, GeO2 and a comparison with other rutile-type 
structures. - Acta Crystallographica B27, 2133-2139.

Breiter K. (1994): Pravděpodobný zdroj šlichových ano-
málií kasiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad 
Vltavou. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993. 11-12.

Breiter K., Scharbert S. (1995): The Homolka magmatic 
centre: an example of late Variscan ore bearing mag-
matism in the South Bohemian Batholith. - Jb. Geol. 
B-A., 138, 9-25.

Breiter K., Scharbert S. (2006):	Two-mica and biotite gra-
nites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria - Czech 
Republic. - J. Czech Geol. Soc. 51, 217-230.

Brodin et al. (1973): Prognózní ocenění ČSSR na uran, 
česká větev moldanubika. - MS, Geofond Praha.

Coelho A. A., Cheary R. W. (1997): X-ray Line Profile Fit-
ting Program, XFIT. - School of Physical Sciences, 
University of Technology, Sydney, New South Wales, 
Australia. 

Hora Z., Morysek A. (1966): Závěrečná zpráva Dvorec - 
surovina živce. - MS Geofond Praha.

Laugier J., Bochu B. (2002): Cellref program. - Labora-
toire des Matériaux et du Génie Physique Ecole Nati-
onale Supérieure de Physique de Grenoble, Greno-
ble, Francie.

Lobkowicz M., Štědrá V., Schulmann K. (1996):	 Late-
Variscan extensional collapse of the thickened Mol-
danubian crust in southern Bohemia. -	J. Czech Geol. 
Soc. 41, 123-138.

Uher P., Klečka M., Pivec E. (1995): Akcesorické minerály 
magmatického centra Homolka (centrální moldanubic-
ký pluton). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995, 173-174. 

Vrána S. (1998):	Large-scale, late-magmatic albitization 
and mineralization of Eisgarn granite concurrent with 
regional extension deformation of a marginal segment 
of the Moldanubian Batholit. - Acta Univ. Carol., Geol. 
42, 178-180. 

Vrána S., Bártek J. (2005): Retrograde metamorphism 
in a regional shear zone and related chemical chan-
ges: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in 
the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech 
Republic. - J. Czech Geol. Soc. 50, 43-57. 

Vrána S. , Bernardová E., Brunnerová Z., Burda J., Holá-
sek O., Líbalová J., Manová M., Šalanský K. (1983): 
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 
32-224 Borovany. - Ústř. úst. geol. Praha, 59 s. 

Vrána S., Slabý J. (1996): Regionální albitizace granitů 
moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmber-
ka nad Vltavou. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995, 178-
179. 


