
Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí
v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)

Petrography of selected amphibole lamprophyres and associated intrusions
in the NW part of the Barrandian Neoproterozoic (Rakovník area)

LUKÁŠ KRMÍČEK
1 – MARCELA STÁRKOVÁ

2 – TOMÁŠ VOREL
2

1 Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno; l.krmicek@gmail.com
2 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; marcela.starkova@geology.cz; tomas.vorel@geology.cz

(12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)

Key words: Barrandian Proterozoic, spessartite, camptonite,
diorite, Kožlany intrusive zone

Abstract: The Neoproterozoic rock sequences in the NW part of
the Barrandian were intruded by lower Palaeozoic amphibole
(kaersutite) lamprophyres of different types. Lamprophyres with
“appinitic textures” and related microdioritic dykes genetically
connected with small stocks of amphibole diorites, meladiorites
and hornblendites are more widespread. The lamprophyres of this
suite have two discrete anhedral feldspars in the groundmass (al-
bite and K-feldspar) as well as magnetite as a typomorphic acces-
sory mineral. The second type, less widespread, represents am-
phibole lamprophyres spatially connected with quartz diorite to
granodiorite intrusions of the Kožlany zone. These dykes have ir-
regularly zoned (albite-andesine) plagioclase laths in the
groundmass and ilmenite as a typomorphic accessory mineral.
The mineral chemistry of lamprophyric rocks was determined us-
ing the electron microprobe.

Slabě metamorfované horninové komplexy sz. části bar-
randienského neoproterozoika jsou kromě granitoidů slo-
ženého čistecko-jesenického plutonu proniknuty také vel-
kým množstvím ultramafických až felzických žilných
intruzí a drobných pňů. Jejich petrografickému studiu byla
věnována řada publikací. Za základní publikaci je považo-
vána práce Slavíka (1902), na kterou potom navázali Orlov
(1928), Pauk (1936), Ulrych et al. (1976), Fediuk a Fediu-
ková (1989) nebo Dolejš (1995, 2008a). Citace dalších
autorů může případný zájemce najít v souhrnném zhodno-
cení Hejtmana (1984). Mezi intruzemi jsou v sz. části bar-
randienského neoproterozoika významně zastoupeny také
amfibolické lamprofyry. V minulosti byly popisovány pod
různými názvy jako žilné diority blízké odinitům, odinity,
camptonity a spessartity. Zcela sporadicky se ve studova-

ném území objevují také slídnaté lamprofyry. Minimálně
s částí amfibolických lamprofyrů jsou v genetické relaci
výskyty drobnějších intruzivních těles amfibolických dio-
ritů, meladioritů až hornblenditů. Probíhající geologické
mapování České geologické služby v měřítku 1 : 25 000
v sz. části barrandienského neoproterozoika nám poskytlo
dobrou příležitost pro podrobnější terénní a následné mik-
roskopické a mikrosondové studium zmiňovaných hornin.

Problematika označování intruzí
„appinitového typu“

Appinit je termín zavedený začátkem 20. století ve Skotsku
pro označení mafických až ultramafických středně až hru-
bozrnných hornin považovaných za plutonické ekvivalen-
ty amfibolických lamprofyrů, které jsou tvořené hlavně au-
tomorfně omezeným hnědým nebo zeleným amfibolem,
a které v různém množství obsahují intersticiální plagio-
klas ± K-živec ± křemen ± karbonát (Ayrton 1991). Užití
termínu „appinitové“ navrhla v sedmdesátých letech pro
barrandienská intruziva M. Palivcová na základě texturní-
ho vývoje a výskytu několika chemických typů amfibolů.
To se odrazilo například v klasifikaci petrovického meladi-
oritu/melagabru (Ulrych et al. 1976). Jak však vyplývá
z prací Dolejše (1995, 2008b) i z našich nově zhotovených
nepublikovaných analýz, je příbuznost s appinity pouze
modální a texturní, nikoliv chemická a petrogenetická.
Z tohoto důvodu je aplikace termínu „appinitové“ pro bar-
randienská intruziva do značné míry zavádějící. V našem
příspěvku jej budeme dávat do uvozovek.

Studované lokality

Při výběru lokalit jsme vycházeli především ze stručného
souhrnu Dolejše (1995), který výskyty amfibolických lam-
profyrů v této oblasti řadí ke dvěma odlišným skupinám.
První skupinu představují horniny „appinitového texturní-
ho typu“ vystupující na Rakovnicku i Plassku. Typická
minerální asociace této skupiny je podle Dolejše (1995)
hnědý amfibol, kyselý plagioklas a magnetit. Patří sem jak
výskyty žilných spessartitů/camptonitů a mikrodioritů, tak
výskyty zonálních těles alkalických dioritů, meladioritů až
hornblenditů. Z lamprofyrů této skupiny jsme studovali
jednu z nejsevernějších žil dané oblasti, která vystupuje
v zářezu silnice podél Lánské obory asi 250 m jz. od hájen-
ky Píně, a dále dvě žíly j. od Rakovníka v obci Panoší
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Újezd (obr. 1). Žíla spessartitu z lokality Lány-Píně je moc-
ná 1 m a má přibližně v.-z. orientaci se sklonem 65° k S. Od
okolních drob žílu odlišuje typické kulovité vyvětrávání.
V obci Panoší Újezd jsme vzorkovali žílu načervenale
skvrnitého spessartitu vycházející v podobě až 2 m velkých
kulovitých bloků na levém břehu Tyterského potoka poblíž
východního okraje obce (lokalita Panoší Újezd-východ),
a dále 1 m mocnou žílu olivín-biotitického camptonitu
probíhajícího ve směru V-Z a uklánějící se pod úhlem 80°
k S, která je odkrytá v zarostlém lůmku na s. okraji obce
(lokalita Panoší Újezd-sever). Z amfibolických mikrodio-
ritů/mikromonzodioritů, které lamprofyry studovaného
území doprovází, jsme odebrali vzorek z až 5 m mocné žíly
orientované sz.-jv. směrem, která byla otevřena malým
lůmkem asi 4 km z. od jz. okraje Modřejovic. Nedaleko od
této lokality vystupuje v údolí Slabeckého potoka necelý
kilometr dlouhá spessartitová žíla, ze které Fediuk (2005)
pomocí mikrosondy doložil výskyt titanem bohatého parga-
situ. Z alkalických dioritů „appinitového texturního typu“,
známých např. z lokalit Mladotice-Střela nebo Petrovice,
jsme zpracovali 20 m mocnou intruzi odkrytou v zářezu
železniční tratě asi 350 m sz. od železniční zastávky Lašo-
vice. Diskordantní těleso popsané už Slavíkem (1902) má
zhruba v.-z. orientaci a upadá pod úhlem 70° k S. Směrem
do nadloží je diorit hrubozrnnější, načervenalý s převláda-
jícím kyselým plagioklasem a rozptýleným dlouze sloup-
covitým amfibolem, směrem do podloží obsah živce ubývá
ve prospěch amfibolu a hornina tak plynule přechází do por-
fyrického meladioritu, případně až hornblenditu.

Druhou skupinou jsou amfibolické lamprofyry, prosto-
rově vázané především na drobné intermediální intruze
mezi Rakovníkem a Plasy (Kralovice, Kožlany, Lubná aj.).
Tento sv.-jz. orientovaný pruh označuje Dolejš (2008b)
termínem kožlanská intruzivní zóna. Odlišnost žil kožlan-
ské intruzivní zóny spočívá podle Dolejše (1995) v přítom-
nosti zeleného amfibolu, ilmenitu vedle magnetitu, v obsa-
hu drobných plagioklasů, které bývají zpravidla zonální a

bazičtější oproti žílám první skupiny. V rámci této zóny
jsme vzorkovali jednu z v.-z. lamprofyrických žil, které
strmě pronikají lubenskou granodioritovou intruzí v lomu
Brant (lokalita Lubná-Brant). Dále jsme odebrali několik
amfibolických lamprofyrů prorážejících kvarcdioritovým
pněm v Kožlanech, pro které je navíc charakteristické čás-
tečné zbřidličnatění (Fediuk – Fediuková 1989). Jejich ma-
ximum je soustředěno v jz. části tělesa, kde vytvářejí osm
v.-z. žil o mocnosti od 20 cm do 110 cm. Žíly byly původně
popsány jako spessartity, námi studovaný materiál však
více odpovídá alkalickým lamprofyrům.

Výsledky studia

A. Intruziva „appinitového typu“

A.1. Spessartity/camptonity

Na čerstvém lomu vykazují žíly šedočernou barvu. Mají
všesměrnou stavbu, jsou drobně až jemně zrnité s probles-
kujícími tmavými jehličkami amfibolu a občasnými dutin-
kami s limonitovým povlakem a/nebo kalcitovou výplní.
Ve výbrusech dominuje porfyrická struktura s mikropoiki-
litickou strukturou základní hmoty. Nepříliš hojné zonální
automorfní až hypautomorfní vyrostlice hnědého amfibolu
jsou obklopené xenomorfními alkalickými živci, které uza-
vírají tence sloupcovité amfiboly základní hmoty (obr. 2a).
Živce jsou zakalené produkty sericitizace. Především pro
žílu z lokality Panoší Újezd-sever je charakteristická pří-
tomnost segregačních vezikulí (sensu Holub 2003) vyplně-
ných sericitizovaným a karbonatizovaným albitem (na
obr. 2b). Ty odpovídají „kuličkovitým vyloučeninám“
uváděným Paukem (1936) z camptonitů na Plasku a shodu-
jí se s miarolitickou výplní dioritických hornin „appinito-
vého typu“ studovaného území.

Načervenale skvrnitý spessartit z lokality Panoší
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Obr. 1. Atektonické geologické schéma s vyznačením polohy jednotlivých lokalit zmíněných v textu. 1 – kralupsko-zbraslavská skupina s výskyty „spili-
tů“; 2 – skryjsko-týřovické kambrium s vulkanity křivoklátsko-rokycanského komplexu; 3 – intermediální intruze kožlanské intruzivní zóny;
4 – čistecko-jesenický pluton; 5 – kladensko-rakovnická pánev. Sestavila M. Stárková.



Újezd-východ má nepravidelné partie vogezitového slože-
ní. Součástí spessartitů jsou výskyty pseudomorfóz po
tmavých minerálech vyplněných nejčastěji směsí aktinoli-
tu, chloritu, epidotu a rudního minerálu. Na lokalitě Panoší
Újezd-sever se v camptonitu objevují také pseudomorfózy
tvořené minerály serpentinové skupiny a kalcitem, které
jsou pravděpodobně po olivínu.

Podle výsledků mikrosondového studia, které bylo pro-
vedeno na PřF MU na přístroji CAMECA SX100 s PAP
korekčním programem za standardních analytických pod-
mínek (urychlovací napětí 15 kV, proud 10 nA), odpoví-
dají amfiboly vyrostlic i základní hmoty pargasitu a magne-
siohastingsitu (všechny lokality). Žíly z lokalit Lány-Píně
a Panoší Újezd-sever obsahují také vyrostlice kaersutitu
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Obr. 2. Mikroskopická charakteristika studovaných žil (PPL = fotografie s jedním nikolem, XPL = fotografie se zkříženými nikoly, BSE = fotografie ve
zpětně odražených elektronech). a – xenomorfní alkalické živce poikiliticky uzavírající sloupcovité amfiboly základní hmoty (XPL; lokalita Lány-Píně);
b – albitová segregační vezikula uzavírající automorfní titanit (v levé části) s lemem biotitizovaného amfibolu (PPL; Panoší Újezd-sever); c – alterované
plagioklasy, které uzavírají starší automorfní apatity, vyplňují prostory mezi dobře omezenými hnědými amfiboly (PPL; Lašovice); d – hornblenditová
partie intruze „appinitového texturního typu“ (PPL; Lašovice); e – vyrostlice hnědého kaersutitu a hojné pseudomorfózy vyplněné aktinolitem a Fe-Mn
karbonátem (PPL, Lubná-Brant); f – zatlačování kaersutitu (Krs) magnesiohornblendem (Mg-hbl) a vznik sekundárního aktinolitu (Act) a titanitu (Tnt).
Rozlámaný akcesorický apatit (Apt) je indikátorem křehké deformace postihující horninu (BSE; Kožlany). Foto L. Krmíček.



(max. 0,61 Ti apfu; tab. 1). Na lokalitě Panoší
Újezd-východ jsou amfiboly výrazně inverzně zonální.
Hodnota relativní hořečnatosti vyjádřená jako Mg# =
Mg/(Mg + Fe) tak může v rámci jedné vyrostlice magnesio-
hastingsitu kolísat mezi 0,57 (střed) až 0,74 (okraj). Alte-
rované okraje vyrostlic podléhají přeměně na aktinolit
(obr. 3). Průměrný obsah TiO2 ve všech primárních studo-
vaných amfibolech (42 analýz) dosahuje 3,93 hmot. %.
Plagioklasy v základní hmotě i ve výplni segregačních ve-
zikulí odpovídají svým složením téměř čistému albitu
(obr. 4). Maximální obsah SrO dosahuje 0,47 hmot. %.
Draselné živce leží složením blízko koncového členu.
Maximální obsah BaO je 1,08 hmot. %. Tmavá slída vzni-
kající na úkor amfibolů odpovídá Mg-biotitu (Mg# =
0,58–0,64; TiO2 = 2,23–3,53 hmot. %). Mezi nejrozšíře-
nější akcesorie patří magnetit s nepatrným podílem ul-
vöspinelové komponenty (1,88 hmot. % TiO2) a tence
jehličkovitý apatit. V rámci segregačních vezikulí a vzácně
i v základní hmotě se objevuje automorfně omezený titanit.
V pseudomorfózách byl zaznamenán rovněž výskyt
Cr-spinelu (do 34,31 hmot. % Cr2O3) a pyritu.

A.2. Mikrodiority/mikromonzodiority

Ve studovaném území můžeme kromě amfibolických
lamprofyrů často nalézt šedozelené úlomky, které ve vý-
brusech odpovídají porfyrickým i neporfyrickým žílám
mikrodioritového složení. Námi studovanou intruzi od
Modřejovic nejlépe vystihuje označení biotit-amfibo-
lický mikromonzodiorit. Alterované amfiboly a jejich
pseudomorfózy, které jsou lemované novotvořenou tma-
vou slídou, obklopují lištovité mikrofenokrysty plagio-
klasů s náznakem ofitického uspořádání. Základní hmota

je tvořena směsí albitu, K-živce, chloritu a alterovaných
magnetitů.

Normálně zonální amfiboly odpovídají v centrálních
partiích kaersutitu (max. 0,62 Ti apfu), ferrokaersutitu
nebo ferropargasitu. Na okrajích pak mají složení hasting-
situ, případně méně hořečnatého ferrokaersutitu či ferro-
pargasitu. Průměrný obsah TiO2 ve všech studovaných am-
fibolech (10 analýz) dosahuje 3,91 hmot. %. Plagioklasy
bazicitou opět odpovídají pouze albitům. Maximální obsah
SrO dosahuje 0,46 hmot. %. Draselné živce se blíží čisté-
mu koncovému členu (obr. 4). Maximální obsah BaO je
0,18 hmot. %. Slídy z lemů okolo pseudomorfóz odpoví-
dají biotitu (Mg# = 0,44–0,47; TiO2 = 3,42–4,11 hmot. %).
Rozšířenou akcesorií je magnetit s minimálním podílem
ulvöspinelové komponenty (1,37 hmot. % TiO2 hmot. %).
Méně často můžeme najít tence jehličkovitý apatit.

A.3. Alkalické diority/meladiority/hornblendity

Těleso u Lašovic je typickým příkladem intruze „appini-
tového texturního typu“ v barrandienském neoproterozoi-
ku. Středně zrnitá až hrubozrnná hornina se silně variabil-
ním podílem načervenalých živců má miarolitickou
texturu. Sericitizované, albitizované a karbonatizované
plagioklasy uzavírající starší automorfní apatity, vyplňují
společně s mladším kalcitem intersticiální prostory a duti-
ny mezi automorfně až hypautomorfně omezenými hně-
dými amfiboly (obr. 2c). Amfiboly podléhají podél okrajů
a štěpných trhlin přeměně na slídu, chlorit a aktinolit. Me-
ladioritová část intruze přechází místy až do hornblenditu
(obr. 2d).

Složení amfibolů v centrálních partiích odpovídá podle
mikrosondových analýz pargasitu (tab. 1). Směrem k okra-
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Tabulka 1. Reprezentativní analýzy studovaných vápenatých amfibolů

lokalita Lány-Píně Panoší Újezd-sever Lašovice Lubná-Brant Kožlany

hornina spessartit camptonit meladiorit camptonit „spessartit“

amfibol kaersutit kaersutit pargasit pargasit hastingsit kaersutit aktinolit kaersutit Mg-hornblend

střed střed základ.
hmota

střed okraj střed okraj střed střed

SiO2 39,32 40,04 41,78 41,20 38,60 37,69 55,50 38,19 50,36

TiO2 5,30 4,56 4,13 3,85 2,92 6,83 0,25 5,20 0,17

Al2O3 12,92 13,46 12,23 11,98 12,52 14,68 1,16 13,78 6,70

CaO 12,04 12,36 12,30 13,18 11,16 12,31 12,65 11,92 12,75

FeO 12,01 8,49 9,13 8,28 19,37 11,00 9,63 13,05 12,37

MnO 0,16 0,04 0,07 0,15 0,57 0,14 0,31 0,17 0,27

MgO 12,08 14,82 14,71 15,37 8,57 11,68 17,54 10,50 14,05

NiO 0,00 0,02 0,00 0,07 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

K2O 0,84 1,28 1,27 1,16 1,60 1,11 0,00 1,30 0,21

Na2O 2,78 2,59 2,24 2,42 2,67 2,33 0,41 2,43 0,79

Cl 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,03 0,00 0,04 0,00

F 0,22 0,04 0,00 0,00 0,00 0,28 0,03 0,09 0,08

suma 97,67 97,69 97,86 97,67 98,01 98,09 97,61 96,67 97,75



jům přechází do magnesiohastingsitu, případně až do fer-
ropargasitu, vystupujícího v rámci velmi tenkých okrajo-
vých lemů se sníženou hodnotou relativní hořečnatosti.
Průměrný obsah TiO2 dosahuje u studovaných primárních
amfibolů (10 analýz) 3,95 hmot. %. Slída vznikající na
úkor amfibolů odpovídá složením biotitu až flogopitu
(Mg# = 0,46–0,69; TiO2 = 1,70–3,52 hmot. %). Zonální
plagioklasy mají středy o složení bazického oligoklasu až
kyselého andezinu. Okraje jsou tvořeny čistým albitem
(obr. 4). Středy živců mají oproti okrajům vyšší obsahy
SrO (do 1,38 hmot. %). Plagioklasy obsahují hojné antiper-
thity. Rozšířenou akcesorií je magnetit s malým podílem
ulvöspinelové komponenty (2,95 hmot. % TiO2). Apatit
obsahuje do 0,56 hmot. % SrO, do 2,26 hmot. % F a do
0,23 hmot. % Cl. Z dalších akcesorií byl identifikován tita-
nit a rutil.

B. Amfibolické lamprofyry kožlanské intruzivní zóny

Camptonit z lokality Lubná-Brant je šedočerná drobně zr-
nitá hornina s všesměrnou stavbou. Makroskopicky má ná-
padné zelené skvrny po přeměněných tmavých minerálech.
Kožlanské lamprofyry jsou jemně zrnité horniny tmavě še-
dozelené barvy. V nedeformovaných centrálních partiích
mají všesměrnou stavbu. Makroskopicky mají místy patrné
drobné dutinky s kalcitovou výplní.

Výbrusy z obou lokalit jsou si do značné míry podobné,
kožlanské lamprofyry jsou však výrazněji alterované. Žíla
z lomu Brant má jako primární amfibol hnědý nezonální
kaersutit (max. 0,77 Ti apfu), který na okraji podléhá pře-
měně na aktinolit (obr. 2e). Rovněž lamprofyry z Kožlan
obsahovaly původně převahu hnědých amfibolů o složení
kaersutitu (max. 0,59 Ti apfu) až pargasitu. Na možnost
výskytu kaersutického amfibolu v kožlanských žilách upo-
zornili již Fediuk a Fediuková (1989). Na úkor těchto amfi-

bolů později vznikal zelený magnesiohornblend (obr. 3;
tab. 1) a/nebo jemně nazelenalý aktinolit (obr. 2f). Průměr-
ný obsah TiO2 ve všech primárních studovaných amfibo-
lech (44 analýz) dosahuje 4,31 hmot. %. Živce v základní
hmotě jsou na obou lokalitách tvořeny výhradně plagiokla-
sy (obr. 4). Mají nepravidelnou zonalitu se světlejšími
relikty (při zobrazení ve zpětně odražených elektronech)
odpovídajícími bazickému andezinu, které jsou rychlým
přechodem přes oligoklasovou mezizónu spojeny s převlá-
dajícím albitem. Sekundárně vzniklé slídy z okrajů někte-
rých amfibolů, nebo tvořící společně s chloritem, aktinoli-
tem nebo karbonátem výplně hojných pseudomorfóz,
odpovídají složením Mg-biotitu (Mg# = 0,57–0,61; TiO2 =
1,49–3,97 hmot. %). V základní hmotě je místo magnetitu
ilmenit s malým podílem pyrofanitové komponenty (do
4,90 hmot. % MnO). Výrazně zastoupené apatity obsahují
do 0,35 hmot. % SrO, do 1,49 hmot. % F a do 0,30 hmot. %
Cl. V pseudomorfózách se objevuje pyrit a chalkopyrit
společně s Cr-spinely (do 18,5 hmot. %. Cr2O3) a spinely
(s.s.). Produktem pokročilé alterace amfibolů je také vznik
sekundárního titanitu.

Diskuse a závěr

Vápenato-alkalické vs. alkalické lamprofyry

Přesná klasifikace amfibolických lamprofyrů studovaného
území není triviální. Jak vyplývá z provedeného studia
mají lamprofyry titanem bohaté amfiboly. Rock (1991) po-
važuje kaersutit za diagnostický minerál alkalických lam-
profyrů. Toto kritérium však nelze přejímat automaticky,
ale musí být podpořeno celohorninovou analýzou. Dolejš
(2008b) se domnívá, že pouze alkalické lamprofyry
(SiO2-nenasycené, Ne-normativní) mají vazbu na drobné
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Obr. 3. Pozice studovaných vápenatých amfibolů v grafu (Na + K)A vs. Si (apfu).



„appinitové“ intruze na Rakovnicku i Plasku. Toto tvrzení
splňuje (podle našich nových nepublikovaných analýz)
alkalický lamprofyr – camptonit (sensu Le Bas 2007) z lo-
kality Panoší Újezd-sever (43,23 hmot. % SiO2; 3,76%
normativního nefelínu). Naproti tomu žíly z lokality
Lány-Píně i Panoší Újezd-východ jsou vápenato-alkalické
spessartity (více než 52 hmot.% SiO2, Hy-normativní), i
když mají typickou minerální asociaci uváděnou Dolejšem
(1995) pro spessartity „appinitového typu“, se kterými jsou
do značné míry také geochemicky podobné.

Mineralogické rozdíly studovaných amfibolických lam-
profyrů kožlanské intruzivní zóny nejsou oproti lamprofy-
rům „appinitového typu“ velké, geochemicky se ale odli-
šují (např. relativní nabohacení u Rb nebo Ti). To má mj. za
následek jejich vyšší vnitrodeskovou afinitu v geotektonic-
kých klasifikačních diagramech.

Otázka stáří žil

S velkou pravděpodobností lze říci, že studované intruze
jsou spodnopaleozoické. Bližší časové zařazení jednotli-
vých generací amfibolických lamprofyrů je však poměrně
obtížné. Je evidentní, že amfibolické lamprofyry jsou
mladší než neoproterozoické sedimenty, jimiž prorážejí.
Orlov (1928) popsal spessartit od Týřovic, který proráží
svrchnokambrickými vulkanity křivoklátsko-rokycanské-
ho pásma. Zatím však není uváděn lamprofyr, který by pro-
rážel hercynskou (čistecký granodiorit) nebo kadomskou
částí (tiský granit) čistecko-jesenického plutonu (např. Ko-
pecký jr. et al. 1997), ani lamprofyr, který by pronikal kar-
bonskými sedimenty na Rakovnicku. Starší K-Ar datování
amfibolu petrovického meladioritu (380 ± 15 Ma; Ulrych
et al. 1976) je bohužel zatíženo velkou odchylkou, takže

nelze spolehlivě říci, zdali je v něm ukryt intruzivní věk,
nebo jestli je hodnota ovlivněna raně variskou rejuvenací
Ar-izotopových systémů studovaného území zaznamena-
nou Dallmeyerem a Urbanem (1994).

Hlavní mineralogické rozdíly lamprofyrů „appinitového
typu“ a lamprofyrů kožlanské intruzivní zóny

1. Primární hnědé amfiboly lamprofyrů „appinitového
typu“ odpovídají složením pargasitu, magneziohastingsitu a
kaersutitu. V průměru mají obsah TiO2 pod 4 hmot. %. Lam-
profyry kožlanské intruzivní zóny mají také primární hnědý
amfibol, který složením odpovídá kaersutitu. Ten může být
v pozdějším stadiu vývoje intruze v různé míře nahrazován
zeleným magnesiohornblendem. Průměrný obsah TiO2

v amfibolech převyšuje 4 hmot. %. Stejně jako amfiboly
lamprofyrů „appinitového typu“ podléhají také amfiboly
lamprofyrů kožlanské intruzivní zóny postmagmatické pře-
měně na sekundární aktinolit. Kritérium barvy amfibolu
uváděné Dolejšem (1995) pro odlišení jednotlivých genetic-
kých typů spessartitů musí být bráno s rezervou.

2. Lamprofyry „appinitového typu“ obsahují dva xeno-
morfní alkalické živce (albit a draselný živec), zatímco
lamprofyry prostorově vázané na intermediální intruze
mezi Rakovníkem a Plasy mají pouze nepravidelně zonální
lištovité plagioklasy, které odpovídají bazicitou albitu až
andezinu.

3. Přítomnost amfibolových vyrostlic obklopených xe-
nomorfními alkalickými živci i přítomnost albit-kalcito-
vých miarolitických výplní spojuje lamprofyry „appinito-
vého typu“ s „appinitovými“ tělesy studovaného území.

4. Lamprofyry „appinitového typu“ mají asociaci pri-
márních akcesorických minerálů: apatit – magnetit (s ma-
lým podílem ulvöspinelové komponenty) ± titanit. Lam-
profyry prorážející kožlanskou intruzivní zónou mají
asociaci primárních akcesorických minerálů: apatit – ilme-
nit (s malým podílem pyrofanitové komponenty). Kritéri-
um přítomnosti ilmenitu nebo magnetitu uváděné Dolej-
šem (1995) se ukázalo být správné. Navíc tyto rozdíly
reflektují odlišnosti ve fugacitě kyslíku výchozích tavenin.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM0021622427.
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Obr. 4. Pozice živců v klasifikačním ternárním diagramu.




