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Abstract: Cadomian igneous and metamorphic rocks of the Brno
batholite are crosscut by basalt and rhyolite dykes up to several
meters thick. These dykes and surrounding granodiorites are af-
fected by low-grade metamorphism. The primary igneous phases
in the basalts (Pl + Amp ± Px ± Ol) and amphibole-biotite
granodiorites (Pl + Qtz + Kfs + Amp ± Bt) are partially replaced
(with the exception of amphibole) by chlorite, epidote
(clinozoisite), prehnite and rarely pumpellyite. Secondary phases
in the rhyolites and biotite granodiorites are mainly chlorite,
sometime together with epidote and/or tourmaline. All mentioned
mineral assemblages also included albite, sphene, white mica and
usually quartz. The metamorphic conditions are estimated using
secondary mineral assemblages. The calculated metamorphic
conditions restricted to 200–300 °C and < 4 kbar are interpreted
presumably as a result of the marked fluid influx into the rocks
of the Brno batholite during Variscan orogenesis.

Žilné horniny jsou v brněnském batolitu poměrně běžné.
Často se zde setkáváme s aplity, pegmatity, bazalty, ryolity
a dioritovými porfyrity, vzácně se objevují také minety
(Přichystal 1999, Štelcl – Weiss 1986). Pro tuto studii byly
zvoleny bazické i kyselé vulkanické a subvulkanické hor-
niny z lokalit na jižním a jihozápadním okraji Brna.

Bazalty jsou tmavě šedé až šedozelené jemnozrnné por-
fyrické horniny tvořící žíly o mocnosti 0,1–4 m. Vyrostlice
nejčastěji tvoří olivín, pyroxen nebo plagioklas. Pyroxen
nebo olivín však bývají většinou zcela nahrazeny sekun-
dárními minerály (Němec 1995).

Gregerová (1977) řadila tmavé žilné horniny do skupiny
dioritových porfyritů. Na základě geologické pozice a pet-
rografie byly později z této horninové skupiny vyčleněny
žíly bazaltů (Němec 1995, Hanžl et al. 1999, Přichystal
1999). Většina popsaných žil proráží granitoidy, avšak
vyskytují se také v centrálním bazickém pruhu. Nejlépe
zdokumentovaná je lokalita Želešice, kde několik žil ba-
zaltu proráží ryolitový peň (Hanžl et al. 1999). Žíly byly
datovány metodou K-Ar na spodní silur (438 ± 16 My,
resp. 434 ± 8 My; Přichystal 1999). Toto stáří je poměrně
překvapivé, protože žíly bazaltů byly považovány za kar-
bonské (Přichystal 1999). V západní části brněnského ba-
tolitu byly bazaltové žíly nalezeny na několika lokalitách
v okolí Želešic a Popůvek. Většina žil je orientována ve
směru SZ-JV až Z-V. Pro studium byla zvolena jedna
z těchto žil o mocnosti zhruba 3 m, která proráží biotitické
granodiority. Lokalita leží zhruba 1,5 km s. od obce Popův-
ky; v blízkém okolí se vyskytují další dvě bazaltové žíly
o mocnosti do 1 m. Kontakt s okolními granodiority je
ostrý a je na něm vyvinuta 1–2 cm mocná zóna tvořená
jemněji zrnitým bazaltem s menším množstvím vyrostlic
(rychle ochlazený okraj).
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Tabulka 1. Lokalizace studovaných vzorků a jejich minerální asociace

číslo lokalita hornina magmatické minerály metamorfní minerály

BB82 Střelice granodiorit Pl + Qtz + Amp + Bt + Kfs Ab + Chl + Prh + Pmp + Czo + Ms + Hem

BB115 Kohoutovice granodiorit Pl + Qtz + Bt + Kfs Ab + Chl + Ms

BB91 Bosonohy granodiorit Pl + Qtz + Bt + Kfs Ab + Chl + Ms

BB88 Popůvky bazalt Pl + Amp + Px + sklo? Ab + Chl + Prh + Ep + Ms + Hem

BO5 Jundrov ryolit Qtz + Pl + Kfs + Amp? Tur + Ms + Chl

BB104 Nový Lískovec ryolit Qtz + Pl + Kfs + Amp? Tur + Ms

BO8 Rozdrojovice ryolit Qtz + Pl + Kfs + Bt Tur + Ms + Chl + Ep

BO9 Kníničky ryolit Qtz + Pl + Kfs + Grt Tur + Ms

BY1 Bystrc ryolit Qtz + Pl + Kfs + Bt Ms + Chl



Ryolity tvoří žíly, většinou prorážející amfibolity, meta-
diority a metagabra v metadioritové subzóně brněnského
batolitu. Mocnost žil se pohybuje mezi 1–4 m a kontakt
s okolními horninami bývá ostrý. Křídově bílé nebo nažlout-
lé jemnozrnné až afanitické ryolity obsahují vyrostlice svět-
lých minerálů. Jejich stáří není přesně známé. Studované
lokality se nacházejí v pásu metadioritů a metagaber, táh-
noucím se od Nového Lískovce přes Bystrc až k obci Kní-
ničky.

Metodika

Ze 24 výbrusů žilných a plutonických hornin bylo vybráno
9 vzorků (tab. 1) reprezentujících charakteristické hornino-
vé typy v studované oblasti.

Analýzy minerálů byly provedeny na elektronové mikro-
sondě Cameca SX100 v Brně (Laboratoř elektronové mik-
roskopie a mikroanalýzy, Společné pracoviště Ústavu geo-
logických věd PřF MU a České geologické služby) ve
vlnově disperzním módu. Analýzy minerálů byly provede-
ny při urychlovacím napětí 15kV, proudu svazku 10 nA
(amfibol, živce, slídy ap.) a 20 nA (granáty). Hlavní prvky
byly načítány na 10–20 s. Empirické vzorce granátu jsou
přepočteny na 12 kyslíků (Fe3+ bylo dopočteno podle ste-
chiometrie). Chlority byly přepočteny na 28 kyslíků a živ-
ce na 8 kyslíků. Při vyhodnocení bylo pro amfiboly užito
platné klasifikace Leake et al. (1997) a trojmocné železo
bylo počítáno metodou 13eCNK (Schumacher 1996). Em-
pirické vzorce minerálů epidotové skupiny, pumpellyitu

a prehnitu jsou přepočteny na 12,5 aniontů. Magnetity jsou
počítány na 4 kyslíky a trojmocné železo je určeno podle
stechiometrie. Strukturní vzorec turmalínů byl přepočten
na 31 aniontů přičemž ze stechiometrie byl dopočten B = 3
a OH+F = 4. Empirické vzorce ilmenitu byly přepočteny na
6 kyslíků. Použité zkratky minerálů jsou podle Kretze
(1983).

Při výpočtech PT podmínek metamorfózy pro minerál-
ní asociace studovaných hornin byl použit program
THERMOCALC 2.7. Aktivitní koeficienty byly vypoč-
teny programem AX (Holland – Powell 1998).

Petrografická charakteristika

Bazalty

Studovanou žílu tvoří jemnozrnná hornina obsahující vy-
rostlice plagioklasu a pseudomorfózy chloritu po nezná-
mém minerálu (patrně pyroxenu). Jemnozrnná základní
hmota je intenzivně postižena přeměnami, avšak primárně
pravděpodobně měla hyaloofitickou stavbu. Původní sklo
je dnes přeměněno převážně na chlorit. Amfiboly tvoří
drobné hypautomorfní sloupce nebo nepravidelná zrna.
Chemické složení amfibolu odpovídá tschermakitu až par-
gasitu [Fe/(Fe + Mg) = 0,72–0,83; Si = 6,16–6,46 apfu].
Automorfní až hypautomorfní plagioklas v základní hmo-
tě i ve vyrostlicích bývá výrazně postižen sekundárními
přeměnami (obr. 1a). Mezi produkty přeměn dominuje al-
bit až oligoklas (An09-16) a běžně je také přítomen prehnit
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Tabulka 2. Typické chemické složení (hmot. % a apfu) minerálů epidotové skupiny, prehnitu a pumpelleyitu

analýza BB 088/1 BB 088/2 BB 088/3 BB 088/4 BB 082/1 BB 082/2 BB 082/3 BB 082/4 BB 082/5 BB 082/6

minerál Ep Ep Prh Prh Pmp Pmp Prh Prh Ep Ep

SiO2 38,23 37,70 45,62 44,95 38,06 37,59 43,15 43,36 39,76 39,52

TiO2 0,07 0,19 0,05 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00

Al2O3 23,62 22,51 23,80 23,48 25,97 23,87 23,20 23,96 29,90 29,22

Cr2O3 0,41 0,50 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fe2O3 13,18 14,31 0,57 0,40 4,06 5,91 1,69 0,69 4,51 5,08

MnO 0,10 0,02 0,00 0,05 0,11 0,02 0,05 0,05 0,20 0,09

MgO 0,00 0,00 0,01 0,01 2,36 2,68 0,03 0,01 0,08 0,00

CaO 24,07 24,18 27,21 27,98 23,85 23,54 27,90 28,05 23,88 25,30

suma 99,69 99,41 97,25 96,91 94,46 93,61 96,02 96,11 98,47 99,21

Si 2,995 2,980 3,494 3,470 3,053 3,066 3,388 3,388 3,039 3,020

Ti 0,004 0,011 0,003 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000

Al 2,181 2,097 2,148 2,135 2,455 2,294 2,147 2,206 2,693 2,631

Cr 0,026 0,031 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fe3+ 0,777 0,851 0,033 0,023 0,245 0,363 0,100 0,041 0,259 0,292

Mn 0,007 0,001 0,000 0,003 0,008 0,001 0,003 0,003 0,013 0,006

Mg 0,000 0,000 0,001 0,001 0,283 0,326 0,003 0,001 0,009 0,000

Ca 2,020 2,047 2,233 2,313 2,050 2,057 2,347 2,349 1,955 2,071

suma 8,009 8,019 7,912 7,949 8,095 8,106 7,988 7,988 7,976 8,019



a sericit. Nepravidelné relikty primárního plagioklasu
(An69-74) jsou ve středech některých vyrostlic uzavřeny
v prehnitu. V základní hmotě se místy objevuje novotvoře-
ný xenomorfní draselný živec (Ab02) a křemen. Světlá slída
má patrně vysoký obsah Na, avšak nejvyšší zjištěná hodno-
ta 0,5 apfu je jen orientační. Světlá slída totiž často jemně
prorůstá s albitem a většinou je příliš malá na kvalitní mik-
rosondovou analýzu. Chlorit tvoří drobné xenomorfní lu-
pínky nebo agregáty zrn; svým chemickým složením
(obr. 2a) odpovídají klinochloru [Al/(Fet + Al + Mg) =
0,29–0,31; Si = 6,0–6,3 apfu]. Xenomorfní až hypauto-
morfní zrna epidotu (Ps = 0,26–0,29 mol. %) se vyskytují
v produktech přeměn tmavých minerálů, a to v asociaci
s chloritem (obr. 2b). Na okrajích chloritových pseudomor-
fóz byl nalezen epidot i chlorit v kontaktu s prehnitem
(tab. 2). Jako akcesorické minerály se v bazaltu vyskytují
zrna ilmenitu a drobná oválná zrna magnetitu bohatého na
chrom [Fet/(Fet + Cr) = 0,71–0,77], která vykazují nevýraz-
nou oscilační zonálnost hlavně v obsazích Ti
(0,02–0,08 apfu) a Mn (0,04–0,05 apfu). Lištovité krystal-
ky ilmenitu jsou také chemicky zonální a obsahují
5–34 mol. % pyrofanitové komponenty. Ilmenit je místy
nahrazován titanitem.

Ryolity

Porfyrické ryolity jsou tvořeny jemnozrnnou až afanitic-
kou základní hmotou, v níž vystupují až 8 mm velké vyros-
tlice křemene, draselného živce a plagioklasu. Někdy jsou
přítomny pseudomorfózy tvarově připomínající amfiboly,
vyplněné chlority a/nebo muskovitem (obr. 1b). Jemnozrn-
ná hmota v prostoru mezi vyrostlicemi někdy mívá fluidál-
ní stavbu a často obsahuje sférolity tvořené křemenem
a draselným živcem. Mohou dosahovat až průměru kolem
1 cm a v takovém případě mají ve střední části granofy-
rickou strukturu. Základní hmotu tvoří xenomorfní zrna

plagioklasu, křemene, muskovitu a někdy také draselného
živce. Drobné agregáty lupínků světlé slídy patrně vznikají
jako produkt rozpadu primárního skla. Plagioklas v základ-
ní hmotě odpovídá téměř čistému albitu (An00-03). Vyrostli-
ce mají složení An01-23 a vykazují normální zonálnost. Vy-
rostlice draselného živce často obsahují perthity. Vzácně
se objevují drobná hypautomorfní zrna granátu (Alm38-47

Grs10-40 Sps20-40 Prp1-5 Adr0-1). Živce jsou často zakaleny jí-
lovými minerály a sericitizovány. Chemické složení svět-
lých slíd v živcích z různých vzorků je poměrně homogen-
ní (Si = 6,3–6,5 apfu; Al = 4,9–5,9 apfu) a většinou
je řízeno tschermakitovou substitucí (Al2 Mg-1Si-1;
obr. 2c, d). Někdy se v hornině objevuje turmalín, který
tvoří žilky, zatlačuje živce nebo je součástí pseudomorfóz
(patrně po amfibolu) společně s chloritem a sericitem.
Drobná automorfní až hypautomorfní zrna turmalínu jsou
roztroušena v hornině a často tvoří drobné akumulace.
V ryolitech i v okolních horninách jsou časté křemenné žil-
ky s turmalínem. Poměrně pestré chemické složení turma-
línu v ryolitech odpovídá skoryl-dravit-uvitové řadě
[Fe/(Fe + Mg) = 0,59–0,52, Al = 5,5–6,7 apfu, Na =
0,43–0,81 apfu; Ca = 0,02–0,51 apfu]. Někdy se v ryolitech
s turmalínem objevují žilky nebo izolovaná zrna epidotu.
Drobné lupínky chloritu v pseudomorfózách jsou chemic-
ky poměrně homogenní (obr. 2a) a svým chemickým slo-
žením odpovídají chamositu [Al/(Fet + Al + Mg) =
0,41–0,42; Si = 5,0–5,2 apfu]. Chlorit podobného složení
také tvoří drobné vějířovité agregáty přímo v hornině.
V některých ryolitech jsou přítomny drobné lupínky zcela
chloritizovaného biotitu [Al/(Fet + Al + Mg) = 0,33–0,39;
Si = 5,8–6,3 apfu]. Akcesoricky mohou být přítomny apa-
tit, hydrozirkon a monazit-(Ce). Pro tmavé minerály v ryo-
litech bez biotitu je charakteristický vysoký poměr
Fe/(Fe + Mg). Jeho hodnoty v tmavých minerálech narůs-
tají v pořadí turmalín (0,64–0,71), chlorit (0,81–0,94), gra-
nát (0,92–0,97).
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Obr. 1. Mikrofotografie studovaných hornin v BSE. a – vyrostlice plagioklasu téměř zcela nahrazená
směsí albitu (Ab), světlé slídy (Ms) a prehnitu (Prh). Původní bazický plagioklas tvoří drobné relikty
uzavřené v prehnitu. Vzorek bazaltu z lokality Popůvky (BB88); b – pseudomorfóza po neznámém
minerálu (amfibol?) tvořená světlou slídou (Ms). Vzorek ryolitu z lokality Nový Lískovec (BB104);
c – chloritizovaný biotit uzavírá zrna prehnitu. Na štěpných trhlinách chloritu jsou oxidy a hydroxidy
železa; d – klinozoisit částečně zatlačuje pumpelleyit uzavřený v plagioklasu. c–d – vzorek amfibol-
-biotitického granodioritu z lokality Střelice.



Granodiority

Většina žil bazaltů proráží granodiority. Tyto horniny mo-
hou upřesnit PT podmínky metamorfózy, a proto zde bude
uveden jejich krátký popis. Většinou jde o středně zrnité
biotitické nebo amfibol-biotitické granodiority. Amfiboly
[Fe/(Fe + Mg) = 0,50–0,83; Si = 6,16–7,26 apfu] tvoří hy-
pautomorfně omezená zrna, často uzavřená v chloritizova-
ném biotitu. Chemické složení středů zrn amfibolů odpoví-
dá tschermakitu, pargasitu až edenitu a okraje mají složení
magneziohornblendu. Biotit bývá zcela chloritizovaný a na
jeho štěpných trhlinách nacházíme často limonit nebo he-
matit. Někdy podél štěpných trhlin vzniká prehnit, který
vytváří čočkovité krystaly nebo protáhlé agregáty izomet-
rických zrn (obr. 1c). Chloritizovaný biotit v sobě uzavírá
akcesorické minerály jako je apatit, zirkon a monazit-(Ce).
Poměrně často se také vyskytuje titanit. Chlorit chemicky
(obr. 2a) odpovídá chamositu [Al/(Fet + Al + Mg) =
0,46–0,48; Si = 5,4–5,8 apfu]. Světlé slídy mají poměrně
proměnlivé složení (Si = 6,2–6,8 apfu; Al = 4,3–5,7 apfu).
Kromě primárního draselného živce, který tvoří hypauto-

morfní zrna až 5 mm velká (Ab02-03), se často objevuje
drobný xenomorfní sekundární draselný živec vyplňující
prostor mezi plagioklasy. Většina granodioritů obsahuje
kyselý plagioklas (Ab01-03) postižený sericitizací. Pokud
byla bazicita původních plagioklasů vyšší (oligoklas-an-
dezin), objevily se ve středech těchto zrn další sekundární
minerály jako je prehnit (tab. 2), často klinozoisit a vzácně
také pumpelleyit (obr. 1d). Tyto minerály koexistují s albi-
ty o složení (An04-06). Klinozoisit (obr. 2b) je oscilačně zo-
nální (Ps = 9–10 mol. %) a chemické složení pumpelleyitu
(v tabulce 2) mírně kolísá mezi Mg- a Fe-pumpelleyitem
[Fe/(Fe + Mg) = 0,46–0,54].

Metamorfóza

Metamorfní minerální asociace v žilných horninách brněn-
ského masivu jsou produktem interakce s nízkoteplotními
fluidy. Na nízký obsah CO2 ukazuje nepřítomnost karboná-
tů v produktech přeměn minerálů bazaltů. Na mnoha bazal-
tových žílách je zřejmé, že fluida nepůsobila na celý objem
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Obr. 2. Klasifikační diagramy pro vybrané metamorfní minerály z bazaltů (1), ryolitů (2) a granodioritů (3). a – trojúhelníkový diagram pro Mg–Al + va-
kance–Fe pro chlority (Zane – Weiss 1998); b – diagram Fe3+ vs. Al pro minerály epidotové skupiny, prehnit a pumpelleyit; c, d – diagramy Al vs. Si a pro
Si vs. Mg dioktaedrické světlé slídy.



horniny stejně. Patrně to souvisí s odlišným stupněm křeh-
kého porušení bazaltů a různým obsahem skla v hornině.

Původní minerální asociace bazaltů (Pl + Amp + Px)
byla částečně nahrazena novou nízkoteplotní metamorfní
minerální asociací (Ab + Chl + Ep + Prh ± Qtz). Experi-
mentálně byla stabilita prehnitu určena pro podmínky
P > 2 kbar a T = 250–380 °C (Liou 1971). Přítomnost preh-
nitu v asociaci s chloritem a epidotem umožňuje omezit
spodní hranici této asociace (obr. 3) reakcí Prh + Ep + Chl
+ H2O = Pmp + Qtz (1). Nepřítomnost amfibolu
aktinolit-tremolitové řady naznačuje, že neproběhla meta-
morfní reakce Prh + Chl + Qtz = Czo + Tr + H2O (2). Avšak
v hornině nebyly nalezeny prehnit, chlorit a křemen v pří-
mém kontaktu, a proto je pravděpodobnější, že prehnit by
mohl zaniknout až reakcí Prh = Czo + Grs +Qtz + H2O (3).
V bazaltu se totiž prehnit vyskytuje buď v asociaci s chlori-
tem a epidotem (na okrají pseudomorfóz po tmavých mine-
rálech tvořených chloritem), nebo v asociaci s křemenem,
světlou slídou a albitem (v plagioklasech). Vzhledem
k tomu, že v bazických horninách jsou běžné nerovnováž-
né minerální asociace, musíme teplotní podmínky odhad-
nout na základě stability dvou zjištěných metamorfních
asociací, které vznikaly v různých částech horniny. V pla-
gioklasech je běžná minerální asociace Prh + Qtz + Ab +
Ms a v okolí chloritových pseudomorfóz Prh + Chl + Ep.
Reakce byly vypočteny programem THERMOCALC 2.7.
pro reálné složení epidotu a chloritu, pro ostatní minerály
byly použity čisté koncové členy (obr. 3). Ve studovaném
bazaltu je pole stability minerálních asociací Prh + Qtz
a Prh + Chl + Ep při tlaku 2 kbar omezeno na teploty od
200–280 °C. Navíc jsou zmíněné minerální asociace stabil-
ní za tlaků pod 4 kbar.

Primární minerální asociace ryolitů (Pl + Or ± Grt ± Bt ±
Amp?) byla částečně nahrazena metamorfní minerální aso-

ciací Ms + Chl ± Ep ± Tur. Světlá slída (Ms) zatlačuje dra-
selné živce a některé zóny v plagioklasech. Světlá slída
a/nebo chlorit také tvoří výplně pseudomorfóz patrně po
amfibolu. Chlority vzniklé na úkor jiných minerálů nejsou
pro výpočet teplot příliš vhodné a různé kalibrace chlorito-
vého termometru poskytují odlišné výsledky. Sericitizace
postihuje všechny studované žíly ryolitů a nejsilněji v mís-
tech, kde se objevuje turmalín. Světlá slída vyplňuje část
sloupcovitých pseudomorfóz a výrazně se podílí na složení
základní hmoty, kde patrně nahradila sklo a částečně na-
hrazuje živce.

Granodiority většinou obsahují jako sekundární mine-
rály jen chlorit a sericit. Bohatší metamorfní minerální aso-
ciace [Ab + Kfs + Chl + Czo (Ep) + Prh + Pmp ± Hem] je
přítomna jen v některých amfibol-biotitických granodiori-
tech. Koexistence prehnitu s klinozoisitem naznačuje, že
byla překročena reakce Lmt + Prh = Czo (Ep) + Qtz +
H2O (4), která za tlaku 2 kbar probíhá zhruba při 250 °C
(Liou et al. 1987). Se vzrůstem obsahu Fe v epidotu se tep-
lota této reakce při konstantním tlaku snižuje. Prehnit je
v kontaktu s křemenem a chloritem, což indikuje, že nebyla
překročena reakce Prh + Chl + Qtz = Czo + Tr + H2O (2).
V hornině také nebyl nalezen mladší amfibol tremolit-
-aktinolitové řady. Pumpellyit je uzavřen v plagioklasu
a nevyskytuje se v přímém kontaktu s křemenem. Pumpel-
leyit se vyskytuje společně s prehnitem a bývá zatlačován
klinozoisitem (obr. 1d). V okolí se vyskytují lupínky seri-
citu a vzácně také chloritu (příliš drobné pro přesnou WDX
analýzu). Z těchto údajů můžeme vyvodit, že zde proběhla
reakce Pmp + Qtz = Prh + Czo + Chl + H2O (1). Minerální
asociace studovaných vzorků granodioritů umožňuje od-
hadnout metamorfní teploty při jejím vzniku na 220 až
360 °C pro tlak 2 kbar.

Diskuse a závěry

Většina granodioritů brněnském batolitu je postižena se-
kundárními přeměnami, které indikují podobnou nízkotep-
lotní metamorfózu, jaká je patrná na žílách bazaltů. Také
horniny metabazitové zóny nesou známky nízkoteplotní
metamorfózy (např. serpentinizace ultrabazických hornin).
Přesnou dobu vzniku této nízkoteplotní metamorfózy ne-
známe. Na základě studia podobných minerálních asociací
na variských střižných zónách v granodioritech (Ep + Chl +
+ Ms + Ab) můžeme předpokládat, že k přeměně hornin br-
něnského batolitu došlo právě během variské orogeneze.

Sekundární minerály v ryolitech vznikly v důsledku in-
terakce ryolitů s hydrotermálními roztoky. Fluida, která
způsobila sericitizaci a chloritizaci ryolitů, obsahovala bór
a někdy také vápník. To dokládá přítomnost turmalínu,
popř. epidotu. Také rozpad primárních minerálů v bazal-
tech a vznik prehnitu, albitu a chloritu indikuje vysokou
aktivitu hydrotermálních fluid. Pole stability této minerální
asociace se překrývá s polem stability metamorfní asociace
okolních granodioritů (obr. 3). Všechny sekundární přemě-
ny ale nemusely proběhnout současně. Horniny brněnské-
ho batolitu byly patrně hydrotermálními fluidy atakovány
několikrát.
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Obr. 3. PT diagram pro vybrané žilné a plutonické horniny brněnského
masivu. 1 – předpokládaný rozsah PT podmínek vzniku studovaných me-
tamorfních minerálních asociací, 2, 3 – reakce vypočtené pro reálné slože-
ní minerálních fází pro vzorek (2) BB88 bazaltů (aktivita: Czo = 0,24,
Clin (Chl) = 0,1, ostatní minerály = 1,0) a (3) BB82 granodioritů (aktivita:
Czo = 0,71, Clin (Chl) = 0,02, ostatní minerály 1,0), 4 – stejné reakce pro
čisté koncové členy.



Podle všech zmíněných údajů prodělaly horniny brněn-
ského batolitu během variské orogeneze velmi slabou regi-
onální metamorfózu v prehnit-pumpelleyitové facii. Tep-
loty metamorfózy v různých částech brněnského batolitu
se mohly mírně lišit. Avšak za předpokladu, že všechny po-
psané metamorfní asociace vznikly během stejné meta-
morfní události, můžeme určit teplotu této metamorfózy na
zhruba 200–300 °C a tlak musel být nižší než 4 kbar. Původ
fluid, která se na této metamorfóze podílela, zůstává proza-
tím nejasný.

Poděkování. Autor děkuje F. Fediukovi a J. Zimákovi za kritické
pročtení rukopisu. Dále pak děkuje P. Gadasovi za provedení
mikrosondových analýz. Práce byla vypracována s finanční pod-
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Tektonické založení jižního okraje české křídové pánve v okolí Kounic

Faulted southern margin of the Bohemian Cretaceous Basin in the Kounice area

MIROSLAV COUBAL

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

(13-13 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)

Key words: Bohemian Cretaceous Basin, basin margin, fault tec-
tonics

Abstract: The role of faults in the present delimitation of the
southern margin of the Bohemian Cretaceous Basin and in the
Elbe valley formation can be well defined in the broader area of
Kounice. The Vykáň Flexure, showing a drop of the NNE block

by 50–100 m, now forms the boundary between the Upper Creta-
ceous sedimentary basin fill and its relics of reduced thickness in
the southern foreland of the basin. The flexure is cut by the
E–W-striking Kounice and Mochov Faults, which show clear
signs of right-lateral strike-slip displacement. All these faults
contribute to the vertical difference in the altitude of the Creta-
ceous base by ca. 200 m between the marginal part of the basin fill
and the relic sediments farther to the south.

Posouzení role zlomů na formování stavby j. okraje české
křídové pánve mezi Kolínem a Sadskou, případně jejich
pokračování souběžně s tokem Labe až k Mělníku, je kom-
plikováno silným zakrytím oblasti především terasovými
akumulacemi Labe. V současné době přispěla k jejich po-
znání řada velkých staveb, jako např. dálnice D 11, výkopů
plynovodů a základů velkých objektů. Širší okolí Kounic je
navíc z uvedeného účelu vhodné zejména díky relativně
nízkému zakrytí.

Z dokumentovaných struktur je regionálně nejvýznam-
nější vykáňská flexura (obr. 1), jejíž délka i význam značně
překračují rámec studovaného území. V dalším pokračová-
ní směrem k SZ tvoří flexura omezení svrchnokřídových
sedimentů, které podle mocnosti jednotlivých souvrství,
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