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PETROLOGIE A PETROSTRUKTURNÍ ANALÝZA HORNINOVÝCH ŽIL ST EDO ESKÉHO
PLUTONICKÉHO KOMPLEXU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V DOLNÍM POSÁZAVÍ
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V rámci studia žilných roj  ve st edo eském plutonickém komplexu (SPK) jsme se zabývali n kolika
žilami minet a granitoidových porfyr  v území mezi Jílovým a er any. Na vytipovaných lokalitách 
jsme za finan ní podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy (grant 267/2006) provedli komplexní 
strukturní analýzu (v etn  aplikace analytických metod AMS a EBSD) a studovali i chemické složení 
žil.

Minety a k emenný melasyenitový až melagranitový porfyr mají ultradraselné složení, tj. vyzna ují
se vysokými obsahy K2O, vysokou p evahu K2O nad Na2O a zárove  silnou ho e natostí. Pat í mezi 
nejrozší en jší žilné horniny celého SPK. Granodioritový porfyr je podstatn  chudší K2O i adou
inkompatibilních prvk  a p edstavuje jiný typ magmatu z odlišného zdroje. Okolní horninou je na 
studovaných lokalitách granodiorit až tonalit sázavského typu, který pat í k vápenatoalkalické, relativn
starší skupin  plutonických hornin SPK. 

Žíla biotitického granodioritového porfyru severn  u Kamenného Újezdce má mocnost p ibližn
12 m a probíhá ve sm ru ZSZ-VJV s úklonem 70° k  SSV. Mezoskopické magmatické stavby (planární 
p ednostní orientace vyrostlic živc ) mají v rámci žíly výrazn  homogenní orientaci. Jejich pr b h je 
subparalelní s intruzivními kontakty (s geometrií žíly) a z eteln  tak diskordantní proti vnit ní stavb
okolního granodioritu. Magnetické foliace pak vykazují identickou geometrii ve vztahu 
k mezoskopickým stavbám, magnetické lineace upadají p evážn  pod mírnými úhly k SSZ nebo VJV. 
Stupe  anizotropie (parametr P) je nízký (~ 1,02) p i oblátním tvaru magnetického elipsoidu.  

Na lokalit  Nespeky jsme studovali t i žíly minety (o mocnosti ~ 1m) subvertikální geometrie 
a pr b hu SZ-JV. Jejich intruzivní kontakty jsou op t výrazn  diskordantní v i pr b hu subsolidových 
staveb v okolním granodioritu. Mezoskopické stavby nebyly vzhledem k jemnozrnné struktu e horniny 
pozorovány. Magnetické foliace upadají pod strmými úhly k ZJZ až JJZ, magnetické lineace nabývají 
variabiln jší orientace. Stupe  anizotropie je nízký (P = 1,02–1,03) p i oblátním tvaru magnetického 
elipsoidu.

Na lokalit  z. od er an byla studována složená žíla minety (1 m mocný okraj) a melagranitového 
porfyru (2,5 m) sm ru SZ-JV a subvertikalni orientace. Jz. kontakt žíly porfyru je modifikován 
zlomovou tektonikou s evidencí násunové kinematiky, na sv. kontaktu má mineta diskordatní 
intruzivní kontakty v i stavbám v okolním granodioritu. Mezoskopická magmatická stavba v žíle je 
mén  z etelná. Magnetické foliace jsou v minet  subparalelní s jejími intruzivnimi kontakty. 
U granitoveho porfyru pak geometrie magnetickych staveb ukazuje pravd podobn  mechaniku toku 
magmatu. Pr b h magnetických foliací tvo í oblouk, kde ve st edních ástech žíly je orientace 
planárních staveb kolmá na její pr b h. Magnetické lineace jsou strmé, stupe  anizotropie je mírný až 
st ední (~1,02-1,06) p i oblátnim tvaru magnetickeho elipsoidu.  

Všechny studované žíly mají ryze magmatické vnit ní stavby a na rozdíl od ady
vápenatoalkalických mafických žilných hornin (gabrových až dioritových porfyr  i n kterých
spessartit ) sv. ásti SPK nejeví žádné známky deformace v subsolidu.  


