
dárně při uralitizaci a chloritizaci. Některé amfibolické
diabasy a spessartity mají výraznou magnetickou zonál-
nost s hodnotami susceptibility více než 10–2 SI v omeze-
ných centrálních partiích žil.
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GRANITOIDY A KONTAKTNĚ METAMORFOVANÉ PROTEROZOIKUM V OBLASTI PADRŤSKÝCH
RYBNÍKŮ, JIHOZÁPADNÍ BRDY

Granitoids and metamorphosed Proterozoic in the Padrť-ponds area, SW Brdy-Highland

FERRY FEDIUK

Geohelp, Na Petřinách 1897, 162 00 Praha 6

(22-12 Březnice)

Key words: Neoproterozoic, Central Bohemian Pluton, granite,
hornfels, soil regolith, SW-Bohemia

Abstract: An unknown intrusion of granitic rocks has been dis-
covered in the W-Bohemian Proterozoic westwards of the
Padrť-ponds. It is evidently connected with the well known gra-
nitic occurrence eastwards of the ponds where it is presented as
an individualized minute massif. Occurrences on both sides of
the ponds (as well as underneath) belong obviously together as a
coherent body which can be called the Padrť-stock. It represents
a far to NW extended promontory of the NW margin of the
Variscan Central Bohemian Pluton. From petrographic point of
view, the rock in the new occurrence exhibits the character of
even- and medium-grained leucocratic biotite granite. Neopro-
terozoic siltstones in its surroundings are transformed into bio-
tite hornfelses. Thick soil regolith of Quaternary + Tertiary age
mostly covers the bedrock.

Geologická mapa 1 : 200 000 na listu M-33-XX Plzeň (ČE-

PEK – ZOUBEK et al. 1961) zobrazuje v prostoru proterozoika
v. od Padrťských rybníků na Rožmitálsku těleso ve tvaru
pně o rozloze zhruba 2 km2 a přiřazuje ho k sázavskému
typu středočeského plutonu. K témuž typu řadí toto těleso
i PALIVCOVÁ (1965). Nová geologická mapa 1 : 500 000
(CHÁB – STRÁNÍK – ELIÁŠ 2007) zakresluje granitoid v. od
Padrťských rybníků pozicí, velikostí i tvarem obdobně, ale
bez označení konkrétního typu, navíc však kolem něj za-
kresluje i lem kontaktní metamorfózy. HOLUB, MACHART a
MANOVÁ (1995) problematicky řadí padrťský peň ke své
alkalicko-vápenaté sérii, tedy jinými slovy v podstatě k sá-
zavskému typu. V geologické mapě 1 : 50 000 je na listu
22-12 Březnice (MAŠEK, red. 1990) v těchže místech za-
kresleno místo souvislého většího granitoidního tělesa ně-
kolik podstatně drobnějších tělísek horniny označované
jako blatenský typ; kontaktní aureola kolem nich není vy-
značena žádná. Úhrnná rozloha všech těchto tělísek dohro-
mady tu nečiní ani desetinu plochy zobrazené mapami
1 : 200 000 a 1 : 500 000. Na rozdíl od obou přehledných
odkrytých map však „padesátka“ zobrazuje i kvartérní po-
kryv, do něhož neoprávněně zahrnuje i hlubší horizonty
pestrých zvětralinových jílů o mocnosti až přes 10 m, které
jsou zjevně předkvartérní, vzniklé nejspíš v podstatně tep-
lejším klimatu neogénu. Při velmi špatné odkrytosti terénu
byl mapující geolog bez technických prací ve značně obtíž-
né situaci, jak správně vystihnout stav skalního podkladu.
Určitým vodítkem tu snad mohlo být jen kontaktně meta-
morfní ovlivnění proterozoických sedimentů, patrné také
na jejich připovrchových úlomcích, na kamenech a balva-
nech. V žádné ze zmiňovaných map ani ve kterékoliv jiné
není západně od Padrťských rybníků vyznačeno jakékoliv
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další granitoidní těleso, byť jen drobné. Teprve víc než
20 km dále k Z se objevuje tzv. štěnovický granitoidní ma-
siv, který však s padrťskými granitoidy nemá prostorově,
strukturně ani petrograficky nic společného.

V podzimních měsících roku 2007 provedla firma Terra-
sond v oblasti z. od Padrťských rybníků řadu mělkých vrtů.
Dva z nich, 1 km zjz. od středu Hořejšího padrťského ryb-
níka v blízkosti zbytků kostela sv. Jana Křtitele a benedik-
tinského kláštera (49°38´22˝ N, 13°44´45˝ E, 690 m n. m.),
za husitských válek zaniklého, byly situovány jeden 100 jz.
a druhý necelých 100 m sv. od těchto zbytků. Oba zastihly
pod dvoumetrovým zvětralinovým pokryvem granitoidy.
Ve vrtu bližším k rybníku byly tyto granitoidy v několika-
metrové mocnosti písčitě (nikoliv jílovitě) rozvětralé, ale
bezproblémově identifikovatelné jako leukokratní biotitic-
ký granit. Druhý z vrtů, zhruba o 100 m od rybníka vzdále-
nější, prošel obdobně písčitým granitovým reziduem, ale
v hloubce kolem 5 m pronikl do sice navětralého, ale již
zcela pevného granitu. Horninu světle nažloutlé barvy tvoří
asi ze dvou třetin živce, z nichž draselný živec zřetelně pře-
vládá nad kyselým plagioklasem v poměru zhruba 40 : 25.
Další podstatnou složkou je křemen s přibližně třiceti ob-
jemovými procenty. Necelých 5 % pak připadá na biotit,
který je místy baueritizován, ne však chloritizován. Mus-
kovit ani amfibol nebyly zjištěny ani ve stopách. Z akce-
sorií se objevuje apatit a zirkon. Horninu lze klasifikovat
jako stejnoměrně a středně zrnitý leukokratní biotitický
granit. V žádném případě ho nelze řadit k blatenskému a
tím méně sázavskému typu středočeského plutonu. Bližší
je analogie s tzv. okrajovým typem, i když ani ta není jed-
noznačná.

V blízkosti vrtů lze najít kameny a balvany bezslídna-
tých aplitů a pegmatitů s turmalínem skorylového typu,
místy tvořícím hnízdovité shluky o rozměrech až 5 cm.
Turmalín občas proniká i do sousedních kontaktních ro-
hovců. Spojitost nových granitoidních výskytů s dříve zná-
mými výskyty východně od rybníků je více než pravděpo-
dobná. Vzhledem k silnému zvětrání a tím nižší odolnosti
je rovněž pravděpodobné, že skalní podklad pod sníženi-
nou vyplněnou oběma padrťskými rybníky tvoří patrně ze
značné části také popisované granitoidy. Celý tento areál,
zahrnující jak východ i západ od rybníků, tak i jejich pod-

loží, lze označit jako padrťský peň. Ten svou rozlohou od-
hadnutelnou na 5 km2 zřejmě předčí i nedaleký peň bohu-
tínský, který však má jinou („sázavskou“) petrografickou
povahu. Výrazné vysunutí granitoidů středočeského plu-
tonu padrťským pněm za jejich jinak nápadně rovný sz.
okraj má zřejmě příčinu ve zlomové tektonice vybíhající
z rožmitálské kry k SZ.

V mapě 1 : 500 000 (CHÁB et al. 2007) je kolem padrťské-
ho granitového pně vyznačena na V od rybníků kontaktně
metamorfní aureola, na Z od nich zakreslena není. Přesto tu
však existuje, a to v šířce až ¾ km od nově zjištěného okra-
je tělesa. Proterozoické sedimenty, zde převážně prachov-
ce a jemnozrnné droby, jsou zrohovcovatělé a obsahují
hojný biotit, který je evidentně kontaktně metamorfního
původu. Ojediněle se v nich objevují i tenké aplitové žilky.
Tato variská termická metamorfóza, výrazně zpevňující
proterozoický sediment, tu zcela překrývá kadomskou me-
tamorfózu regionální, která by zde byla vyvinuta jen
prehnit-pumpellyitovou až chloritovou zónou. Přítomnost
dalších kontaktně-metamorfních minerálů jako je cordierit
a nízkotlaké modifikace AlSi2O5 bude třeba ověřit dalším
petrografickým studiem.

Nález doposud neznámého proniku granitoidů středočes-
kého plutonu i do západního okolí padrťských rybníků je
drobným, ale příznačným potvrzením nezpochybnitelné
optimistické pravdy, že aktuální stav geologického pozná-
ní kteréhokoliv terénu nemá definitivu a nikdy ji ani mít
nebude.
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