
3. SJEZD ESKÉ GEOLOGICKÉ SPOLE NOSTI, VOLARY 19.–22. ZÁ Í 2007

29
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Rozsáhlé hornické práce p i výstavb  podzemního zásobníku plynu Háje v jv. okolí P íbrami odkryly 
v sz. okraji st edo eského plutonického komplexu adu v tšinou mafických horninových žil 
rozmanitého složení. Bylo tak možné poznat pr b h žil a jejich geologické vztahy, které jsou 
v povrchových výchozech sledovatelné jen útržkovit . V poslední dob  finan ní podpora Grantové 
agentury Univerzity Karlovy (grant 267/2006) umožnila podrobn ji studovat geochemickou variabilitu 
t chto žilných hornin.  

Naprostá v tšina žil má pr b h zhruba ZSZ-VJV. Žíly pronikají jednak biotitickým granitem 
okrajového typu, jednak amfibol-biotitickými až biotitickými tonality až granodiority odpovídajícími 
složením typu sázavskému, a také s granitoidy asociovanými mafickými plutonity gabrového až 
kvarcdioritového složení. V geologickém vystupování žilných hornin byly zjišt ny n které
pozoruhodné jevy. Pat í mezi n  nap . smíšené žíly mikrodioritu (až spessartitu) a mikrogranodioritu, 
p edstavující spole né intruze mafického a granitoidního magmatu ve stavu vzájemného „minglingu“. 
Další zvláštností je chování acidního magmatu granitového porfyru, tvo ícího jen kolem 10–20 cm 
mocné žilky kulisovit  odskakující nebo tvo ící centrální ást symetricky složené žíly s aplitem i
pegmatitem. Tento granitový porfyr je siln  acidní (74% SiO2) a má jen mírnou p evahu K nad Na. 

Amfibolické kersantity, zjišt né pouze v okrajovém granitu, mají mikrostruktury odpovídají 
staticky metamorfovaným horninám. Chemické složení je zna n  primitivní (kolem 10% MgO, 450– 
–550 ppm Cr a 190 ppm Ni). Proti minetám je u nich nejen výrazn  snížený pom r K2O/Na2O (kolem 
1,7), ale také jen zhruba polovi ní obsahy LREE, Th a U.  

Minety tvo í adu žil protínajících všechny plutonity. Obsahují fenokrysty diopsidu a pseudo- 
morfózy po vyrostlicích olivínu, n které jsou sférolitické nebo dosud obsahují sklovitou hmotu. Tyto 
minety jsou zna n  mafické, n které podstatn  více než minety známé na povrchu, a dosahují obsah
MgO kolem 10 až p es 11%. Jejich vysoce primitivní povahu dokládají i obsahy 500–700 ppm Cr 
a 100–220 ppm Ni. P itom jsou minety ultradraselné (K2O/Na2O 3,5 až 6), bohaté Rb (250– 
–330 ppm), Th (20–50 ppm), U (10–22 ppm), a LREE. Abnormáln  vysoké pom ry Th/Ta (20–30) 
dokládají siln  anomální složení pláš ového zdroje. 

Diabasy, resp. žilné bazalty, mají obsahy SiO2 kolem 50–51% a MgO 4,5–5,5%. Jejich snížené 
mg-hodnoty, obsahy Cr kolem 60–80 ppm a Ni jen kolem 20 ppm dokládají, že prod laly pokro ilejší 
stupe  diferenciace než minety. Mají nápadn  zvýšené obsahy TiO2 (kolem 2%) a také Nb a tím se liší 
od vápenatoalkalických hornin. Geochemický charakter se blíží „vnitrodeskovým“ tholeitickým 
bazalt m, což je pro oblast st edo eského plutonického komplexu velmi neobvyklé. Rovn ž gabrové 
až kvarcdioritové porfyry (porfyrity) jsou v tšinou velmi jemnozrnné a makroskopicky p ipomínají 
bazalty. Vyzna ují se jehlicovitým vývojem hn dého amfibolu jako ve spessartitech; od nichž se ale 
liší hojným zastoupením drobných fenokryst  zonálního plagioklasu. Mafické variety jsou bohaté 
MgO (až 7 %) a mají vysoké obsahy Cr (250–330 ppm), avšak obsahy SiO2 (kolem 56 %) odpovídají 
intermediálním horninám. Jejich chemické složení p ipomíná vápenatoalkalické magneziální andezity; 
Vysoký pom r Th/Ta (kolem 6) indikuje odvození z pláš ového zdroje, který byl ovlivn n p ínosem 
LIL prvk  v suprasubduk ním prost edí.  


