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Abstract: The Sedlčany intrusion (Central Bohemian Plutonic
Complex) is built by amphibole-bearing biotite monzogranite
rich in MgO and K2O. Mafic microgranular enclaves (MME) are
even more potassic and share some geochemical features with
ultrapotassic plutonites of the durbachite series and also minettes
forming dykes in the adjacent older granitoid intrusions of the
high-K calc alkaline suite. However, the MME display geochemi-
cal variations different from the theoretical mixing trend and thus
cannot be derived from minette magmas by hybridization pro-
cess. The enclave-granite compositional differences appear to be
governed by crystal-liquid equilibria.

Jemnozrnné enklávy magmatického charakteru, v naprosté
většině případů výrazně tmavší než jejich okolí a nazývané
nejčastěji „mafické magmatické“ či „mafické mikrogranu-
lární“ enklávy (MME), jsou v granitoidech velmi běžným
jevem a týká se jich nespočet publikací (např. Didier – Bar-
barin 1991). Magmatické enklávy jsou vedle mnoha typů
různých xenolitů běžné také v monzogranitech sedlčanské-
ho typu ve středočeském plutonickém komplexu. Doposud
se jim dostávalo pozornosti spíše výjimečně (Zeithamová
1990, Holub 1990). Cílem této zprávy je podat základní in-
formace o geochemické variabilitě enkláv, srovnat ji se žil-
nými horninami z okolí a posoudit možnost vzájemných
genetických vztahů. Jsou k tomu využívány litogeoche-
mické analýzy z kanadské komerční laboratoře Activation
Laboratories, Ltd. (Ancaster, Ontario), provedené meto-
dou ICP pro hlavní prvky a ICP MS pro prvky stopové po
alkalickém tavení a následném rozpuštění v roztoku kyseli-
ny dusičné. Pro zpracování analytických dat byl použit
program GCDkit 2.3 (viz Janoušek et al. 2006).

Petrografický charakter enkláv

Enklávy typu MME v sedlčanském granitu, studované
v lomech Vápenice u Vysokého Chlumce, Bořená Hora
a Vrchotovy Janovice a ve výchozech u Olbramovic, mají
obvykle subangulární až semioválné tvary s různou mírou
zploštění a dosahují delšího rozměru až 50 cm, většinou
však kolem 10–25 cm. Jsou drobnozrnné až jemnozrnné,
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většinou bez živcových vyrostlic a tmavě drobně skvrnité
(obr. 1a), spíše ojediněle mohou být i makroskopicky zře-
telně drobně porfyrické (obr. 1b). Poměrně často uzavírají
drobné xenolity metasedimentů, mohou však být i součástí
složených uzavřenin s objemově převažujícím xenolitem
(obr. 1b). Vyskytují se také dvojité enklávy, v nichž zá-
kladní enkláva uzavírá jinou – menší a obvykle tmavší.

Podle mikroskopického zkoumání enklávy nejčastěji od-
povídají amfibol-biotitickému křemennému melasyenitu
až melamonzogranitu a složením tmavých minerálů jsou
blízké hostitelskému granitu. Mg-bohatý biotit je silně ple-
ochroický mezi slámově žlutou (X) a sytě červenohnědou
(Y, Z). Amfibol je světle zelenavý, slabě pleochroický; má
výraznou převahu Mg nad Fe a odpovídá aktinolitu nebo
přechodu magneziohornblend–aktinolit. Některé enklávy
obsahují v amfibolu i relikty diopsidického klinopyroxenu
(obr. 1c, d). K-živec a zejména křemen často vytvářejí
velké poikilitické jedince, v nichž může být drobný uzaví-
raný biotit téměř automorfní a to dodává hornině náznak
lamprofyrické struktury. Pokud jsou přítomny drobné vy-
rostlice, jde o plagioklas (obr. 1e, f) odpovídající oligo-
klas-andezinu až oligoklasu, zatímco vyrostlice K-živce,
typické pro okolní granit, zcela chybějí. Ojediněle se vy-
skytují enklávy o složení biotitického melamonzogranitu,
opět s vysokým stupněm automorfie biotitu (obr. 1g).
Z akcesorií je ve všech enklávách hojný velmi tence jehlič-
kovitý apatit (obr. 1h), vzácnější je zirkon a v některých
vzorcích je obsažen také allanit.

Chemické složení sedlčanského granitu,
enkláv a minet

Amfibol-biotitický granit sedlčanského typu je acidní hor-
nina s obsahy SiO2 kolem 65–67 hmot. %. Vyznačuje se
nápadně zvýšenou hořečnatostí [kolem 2,1–2,9 % MgO při

mg-hodnotě jako atomovém poměru 100Mg/(Mg+Fe)
mezi 58,4 a 60,8] a zároveň výraznou převahou K2O
(5,5–5,9 %) nad Na2O (2,6–2,9 %). Toto složení jeví jas-
nou afinitu k ultradraselným horninám (UK), ale hornina
díky vysoké aciditě a tím sníženému MgO už definici UK
hornin neodpovídá a Holub et al. (1997) ji proto zařadili do
skupiny K-Mg bohatých granitů (KMgG). Ze stopových
prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Rb
(275–310 ppm), Cs (25–37 ppm), Th (27–37 ppm) a U
(13–29 ppm). Granit má zřetelnou negativní europiovou
anomálii (Eu/Eu* = 0,58–0,73).

Enklávy jsou na základě jedenácti kompletních analýz
typicky intermediální, jen s ojedinělým mírným přesahem
mezi horniny acidní (SiO2 56,5–63,5 %). Ve srovnání
s hostitelským granitem mají podstatně zvýšené obsahy
MgO (3,4–5,5, výjimečně až do 6,4 %), ale jsou systema-
ticky hořčíkem chudší než mafické enklávy v durbachitic-
kých plutonitech (vždy nad 6 %). Jejich mg-hodnoty (58 až
66) se s granitem zčásti překrývají, většinou jsou zvýšené.
Obsahy K2O jsou vzhledem k obsahům MgO obecně znač-
ně vysoké, ale variabilní; K2O (4,4–7,4 hmot.%) vždy pře-
važuje nad Na2O (1,6–3,1 hmot.%), přičemž mezi obsahy
obou oxidů se projevuje nepřímá závislost. Ze stopových
prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Cr
(67–475 ppm), Ni (20–120 ppm), Rb (276–472 ppm), Th
(12–55 ppm), U (11–31 ppm). Vždy se projevuje výrazná
negativní europiová anomálie (Eu/Eu* = 0,22–0,72, při-
čemž 10 z jedenácti analýz vykazuje Eu/Eu* jen
0,22–0,43, tj. podstatně nižší, než je dolní mez rozpětí těch-
to hodnot v granitu). Vzorek s hodnotou Eu/Eu* = 0,72
a zhruba dvojnásobným obsahem Eu se zároveň odlišuje
od všech ostatních i podstatně zvýšenými obsahy Sr a Ba.

Žíly minet jsou běžné v granitoidech kozárovického a vl-
tavského typu v s. a z. okolí sedlčanského granitu, naproti
tomu v samotném granitu ani v durbachitických horninách
typu Čertovo břemeno na J od něj nebyly nikdy zjištěny.
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Obr. 1. a – mafická enkláva v sedlčanském granitu, b – xenolit erlanu obklopený materiálem drobně porfyrické mafické enklávy a spolu s ním uzavřený
v sedlčanském granitu, c – neporfyrická klinopyroxen-amfibol-biotitická mafická enkláva, mikrofotografie s 1 nikolem, d – totéž jako c, X nikoly,
e – drobně porfyrická amfibol-biotitická enkláva s nízkou četností vyrostlic, 1 nikol, f – totéž jako e, X nikoly, g – enkláva biotitického mikromonzograni-
tu, 1 nikol, h – detail tence jehličkovitého apatitu v mafické enklávě, 1 nikol. Grafické měřítko je 0,5 mm.

Obr. 2. Multiprvkový normalizační diagram
(spidergram) koncentrací litofilních prvků ve
vybraných vzorcích sedlčanského granitu (čer-
veně), jeho mafických mikrogranulárních en-
kláv (černě), žilných syenitových až (mela)gra-
nitových porfyrů (fialově) a minet (modře)
z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plu-
tonickém komplexu. Normalizováno průměr-
ným složením svrchní kontinentální kůry (Tay-
lor – McLennan 1985).



Tyto minety jsou ultradraselné mafické horniny s obsahy
MgO mezi 4–9,6 hmot. % a K2O = 5,4–7,7 hmot. % při níz-
kém Na2O. Obsahy Cr jsou 208–600 ppm, Ni 20–250 ppm,
Rb 304–481 ppm, Th 30–67 ppm, U 14–29 ppm. Typické
jsou vysoké poměry La/Yb a přítomnost zřetelné negativní
europiové anomálie (Eu/Eu* 0,54–0,70).

Diskuse

Mafické mikrogranulární enklávy v granitoidech patrně
mohou vznikat různým způsobem. Představám, že repre-
zentují mafické restity po parciálním tavení, odporují je-
jich magmatické mikrostruktury. Podle jiných teorií jde
o úlomky zchlazených, relativně rychle utuhlých okrajů
granitoidní intruze, které postupující magma znovu pohlti-
lo. Naprostá většina autorů je však interpretuje jako pro-
dukty rychlé krystalizace mafičtějších, původně výše tem-
perovaných magmat, která pronikla do granitického
magmatického rezervoáru v různých stadiích jeho konsoli-
dace a mohla být do různé míry hybridizována (např. Ver-
non 1984, Zorpi et al. 1991, Didier – Barbarin 1991, Wiebe
et al. 1997). Takové enklávy mohou proto tvořit rozptýlená
elipsoidální tělesa, větší polštářovité útvary a jejich aku-
mulace nebo i ostrohranné relikty rozbitých synplutonic-
kých žil. Teoreticky proto lze předpokládat, že pronikající
mafická magmata vedle porcí nastříknutých do granitické-
ho magmatu mohla ve stejné době intrudovat i do okolních
pevných hornin a vytvořit v nich žíly.

Protože MME v sedlčanském granitu mají vysoké obsa-
hy draslíku, byly jejich možné ekvivalenty nebo alespoň
příbuzné variety hledány mezi minetami a jim látkově blíz-
kými („lamproidními“) kvarcsyenitovými až (mela)grani-
tovými porfyry, tvořícími hojné žíly v granitoidech star-
ších než sedlčanský granit. Všechny tyto horniny mají
velmi podobný vzor normalizovaných obsahů inkompati-
bilních prvků (viz „spidergram“ obsahů normalizovaných
svrchní kontinentální kůrou na obr. 2), který je blízký také
durbachitickým plutonitům typu Čertovo břemeno a syeni-
toidům táborského typu. Látková příbuznost ovšem neřeší
konkrétní petrogenetické vztahy jednotlivých hornin, které
se mohou jasněji projevit v jednoduchých variačních dia-
gramech.

Některé běžné variační diagramy se zdají nasvědčovat
tomu, že MME skutečně jsou produkty hybridizace mine-
tového magmatu granitem, případně odpovídají světlejším
varietám minety (viz např. diagram Cr versus MgO na obr.
3a). Řada dalších diagramů už je takto interpretovatelná
obtížně a bylo by nutné uvažovat významnou kontaminaci
cizorodým materiálem nebo značné dodatečné redistribuce
mnoha prvků mezi enklávou a granitem, což je obtížně
představitelné díky ostrosti hranic enkláva-granit. Některé
geochemické variace však hybridizačnímu vzniku enkláv
naprosto odporují. Už diagram MgO versus MnO (obr. 3)
ukazuje na zcela samostatný trend enkláv ve srovnání s mi-
netami, podobné jsou i výsledky pro řadu stopových prvků
a zejména diagramy založené na Y a prvcích skupiny vzác-
ných zemin. Jako příklad je uveden diagram Ce versus
Eu/Eu* (obr. 3b), který dokazuje, že látkové vztahy mezi

214 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Obr. 3. Vybrané variační diagramy pro sedlčanský granit (červeně), jeho
mafické mikrogranulární enklávy (černě), žilné syenitové až (mela)grani-
tové porfyry (fialově) a minety (modře) z okolí sedlčanské intruze ve stře-
dočeském plutonickém komplexu. a – diagram závislosti mezi obsahy
MgO (hmot. %) a Cr (ppm), b – závislost mezi obsahy MgO a MnO
(hmot. %), c – vztahy mezi obsahy Ce (ppm) a mírou europiové anomálie
Eu/Eu*, přičemž Eu* = 0,0735 × √(Sm/0,195 × Gd/0,259).



enklávami a sedlčanským granitem jsou řízeny jinými pro-
cesy než mísením magmatu o složení minety s granitem,
patrně rovnováhami mezi krystaly a taveninou.

Závěry

1. Studované MME jsou sice mafičtější, ale základními
geochemickými rysy blízké hostitelskému granitu sedlčan-
ského typu, a proto je nelze považovat za náhodné xenolity.

2. Enklávy ze sedlčanského granitu i jejich hostitelská
hornina jsou abnormálně bohaté draslíkem a litofilními
stopovými prvky s velkými iontovými poloměry (Large
Ion Lithophile Elements, LILE) při zvýšené hořečnatosti
a obsazích Cr, což je výrazně sbližuje s durbachitickými
plutonity i žilnými horninami typu minety a lamproidních
syenitových až (mela)granitových porfyrů.

3. Enklávy ze sedlčanského granitu jsou ale svým slože-
ním specifické a nedají se zcela jednoduše přiřadit k určité-
mu typu žilných hornin ze širšího okolí. Pozoruhodnou
vlastností enkláv je výrazná negativní europiová anomálie.

4. Složení těchto MME nelze odvodit hybridizací ultra-
draselného minetového magmatu (minet z blízkého okolí
intruze sedlčanského granitu) granitovým magmatem.

5. Chování prvků skupiny vzácných zemin naznačuje, že
chemické vztahy mezi enklávami a hostitelským granitem
jsou řízeny rovnováhami mezi minerály a taveninou.

Poděkování. Nové studium enkláv v sedlčanském granitu a jejich
vztahů k žilným horninám bylo umožněno finanční podporou
Grantové agentury České republiky (projekt 205/09/0630). Autor
také děkuje dr. V. Janouškovi za cenné připomínky k textu.
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Abstract: The central part of the Křivoklát-Rokycany Furongian
volcanic complex was studied. Volcanic suite consists of lower
(andesite, basalt lavas) and upper (rhyolite and dacite lavas and
ignimbrites) successions resting on Cambrian sediments. Most
ignimbrites reveal agglomerate facies, eutaxitic patterns are rare.
These deposits represent the lower parts of pyroclastic flows in
proximal position.

Svrchnokambrické vulkanity (v mezinárodní stratigrafické
škále neformálně označeno furong, ) tvoří rozsáhlý křivo-
klátsko-rokycanský komplex (KRK). Výzkumy vulkanitů
započaly již v 19. století, přehled předchozích prací uvádí
Hradecký (2008). Z novějších prací je nicméně nutno vy-
zdvihnout studie Waldhausrové, která v oblasti zhotovila
geologickou mapu, věnovala se litologii, geochemii i mo-
derním genetickým aspektům (Waldhausrová 1971, 1979,
1986). Musil (2004) moderně zpracoval petrologii andezi-
tového, „spodního“ patra komplexu.
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