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Železnohorský plutonický komplex, v minulosti nazývaný
také nasavrcký masiv nebo železnohorský pluton/masiv,
zahrnuje jak variské, tak předvariské intruzivní horniny
rozmanitého složení. Vyskytují se zde gabra a diority,
variety granodioritů a granitů až leukogranitů s doprovo-
dem žilných hornin. Předložená práce je zaměřená na
studium gabroidů severní části (1) železnohorského plu-
tonického komplexu, označeného jako nasavrcký pluto-
nický komplex, a gabroidů jižní části (2) železnohorské-
ho plutonického komplexu. Severní část mezi Sečí
a Skutčí tvoří souvislý pás variských magmatických in-
truzí, jižnější části zahrnují převážně prevariské plutoni-
ty postižené různě intenzivní deformací a metamorfní re-
krystalizací.

Z oblasti železnohorského plutonického komplexu bylo
publikováno velké množství horninových analýz. Nej-
vyšší počet analýz je v práci Minaříka et al. (1983), ve
které autoři poukázali na nízké obsahy Cr a Ni v gabroi-
dech a na existenci značných rozdílů mezi složením gaber
ze severní části (nasavrckého plutonického komplexu)
a gaber od Horního Bradla. Nová data pořízená v rámci
disertační práce Táborské (1997) a interních úkolů České
geologické služby byla získána v laboratořích České

geologické služby a v laboratoři Acme Analytical Labo-
ratories, Ltd. (Vancouver, Kanada). Celkem 19 nových
chemických analýz, které byly použity v tomto příspěvku,
potvrzuje výraznou nejednotnost geochemického charak-
teru, a tím také rozdílnost stáří gabroidů v oblasti železno-
horského plutonického komplexu. Navíc umožňují –
na rozdíl od starších prací – provést základní genetickou
interpretaci. Studované lokality (tab. 1) jsou znázorněné
v geologické mapce (obr. 1).
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Navzájem izolovaná, místy nahloučená tělesa gabroidních
až dioritických hornin jsou v oblasti železnohorského plu-
tonického komplexu hojná a uspořádaná do tří dílčích pá-
sem, připomínajících prohnutý trojúhelník obrácený vr-
cholem k J až JJZ (obr. 1).

Severní pásmo směru zhruba Z-V leží v granitoidech
nasavrckého plutonického komplexu. Na Z začíná v okolí
Seče a Kraskova, táhne se přes Bojanov do okolí Nasa-
vrk a dál se stáčí k SV přes Švihov a Bošov k Vrbatovu
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Kostelci, kde se noří pod sedimenty svrchní křídy. Největší
tělesa jsou vázána na v. část tohoto pásma, kde vystupují
v těsné asociaci s růžovými biotitickými granity žumbe-
reckého (křižanovického) typu. Nejrozsáhlejší je těleso
u Vrbatova Kostelce, odkryté v údolí potoka Žejbro,
a podle význačné magnetické anomálie pokračuje pod
křídovými sedimenty ještě několik kilometrů dále k SV.
V tomto severním pásmu jsou velmi běžné projevy vzá-
jemných tepelných i látkových interakcí mezi gabroidy
a biotitickým granitem za vzniku jemnozrnných zchlaze-
ných okrajů v gabroidech. V pokročilejším stadiu interak-
ce docházelo k destrukci a pronikání těchto zchlazených
okrajů remobilizovaným granitem a místy (např. mezi
Bošovem a Smrčkem) ke vzniku směsných hornin (Tá-
borská 1997).

Jihozápadní stranu trojúhelníka tvoří úzké pásmo výraz-
ně protažených izolovaných těles gabroidů a metagaber,
místy mylonitizovaných, považovaných v současných geo-
logických mapách za kambrické. V největším tělese, dlou-
hém 3,3 km, protaženém ve směru SZ-JV, u Horního Bradla
popsal Opletal (1966) vedle amfibolických gaber i olivi-
nická gabra a olivinické gabronority. Dále k JV se z. od
Hluboké nachází drobné těleso amfibolických gabroidů.
Další, s.-j. protažené menší těleso j. od Hluboké se podobá
horninám od Horního Bradla (Opletal 1966). Okolními
horninami těchto těles jsou ruly a migmatity („ohebské
krystalinikum“).

Jihovýchodní stranu trojúhelníka tvoří široké pásmo s řa-
dou mafických těles variabilních rozměrů vyskytujících se

�)� *��+��	�	��������,-�	�-�,�.��	�	/��,+	��������,+	���01��	����	�	
�2�	���	� !"	�	#�3$	�('&' &( (%&�!�&(

,��3 .3 >�������	
 �����B
���	
 ��	 �����������	�B
�� ��������	��� 	�������
<�4 !A3
0��3 .3 ��������� �	����
�� �� ��� ������� ����  ��B
������!�������<�4 !A3

#���	�.3�>�������	���
#����.3�5��������������������

Sample Locality

SM1A Chrudimka

SM2 Chrudimka

NP208E Chrudimka

NP208G Chrudimka

SM3A Kraskov

SM7 Bošov

NP213A Bošov

NP107B Bošov

SM9A Vrbatův Kostelec

SM9B Vrbatův Kostelec

M106 Petrkov

SB1 Vršov

SB2 Vršov

SM5A Krásné–Vršov

SB3 Polom

SB4 Hluboká

M94 Rváčov

M42 Rváčov

M68 Srní



jak v metamorfitech, tak v granitoidech (v. od Trhové Ka-
menice). Pásmo na SV začíná mezi Dolním Babákovem,
Hlinskem a Trhovou Kamenicí (Srní sz. od Hlinska), po-
kračuje k JZ přes Rváčov u Hlinska, dále velkým tělesem
s drobnými výskyty u Údav a končí na J největším tělesem
v okolí Slavíkova (Štikov, Hudeč, Horní Studenec) s řadou
menších výskytů v okolí (Dudíková Schulmannová et al.
2008, Mrázová et al. 2008). Jde o amfibolická gabra a často
metagabra, místy amfibolické diority až křemenné diority.
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Sample SM3A SM7 SM5A SB3 M42 M68

Locality Kraskov Bošov Krásné–
Vršov

Polom Rváčov Srní

Rocks gabbro gabbro gabbro gabbro metagabbro metagabbro

Major-element oxides (wt. %)

SiO2 50.57 54.82 43.02 44.49 44.05 48.55

TiO2 0.76 0.36 0.05 0.19 1.20 0.71

Al2O3 15.83 15.77 21.06 19.84 18.61 17.45

Fe2O3 3.38 1.67 2.44 1.46 14.42 11.51

FeO 6.31 4.35 3.81 4.92

MnO 0.25 0.16 0.11 0.11 0.24 0.47

MgO 7.00 6.09 13.05 9.95 6.09 6.94

CaO 10.26 11.20 12.97 15.42 13.18 12.11

SrO 0.03

BaO 0.01

Li2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Na2O 2.95 2.36 0.65 0.63 1.39 1.28

K2O 0.71 1.40 0.10 0.10 0.21 0.16

P2O5 0.11 0.04 0.01 0.01 0.01 0.05

CO2 0.25

H2O
+ 1.71 1.25 2.10 2.30 0.52 0.50

F 0.08 0.06 0.02 0.02

S 0.05

H2O
– 0.16 0.10 0.12 0.10 0.07 0.06

Fekv 0.03 0.03 0.01 0.01

Sekv 0.01

suma 100.08 99.63 99.50 99.89 99.99 99.80

Trace elements (ppm)

Ba 214 936 13 40 18

Co 33.2 24.3 56.5 38.7 46.1

Cr 109.5

Cu 58.0 11.7 3.7 72.4 13.4 15.7

Ni 14.2 7.2 12.5 31.8 4.1 7.3

Rb 18 39 5 11 6 2

Sr 422 443 162 232 256 191

V 291 175 45 637 380

Sn 2 1 1 2 3 2

Zn 28 10 3 36 17 15

As 1 1 2 1 1 1

U 1.0 2.3 0.1 2.0 0.1 0.1

Nb 2.0 2.0 5.5 1.1 0.5 0.5

Mo 0.5 0.5 1.9 1.0 0.2 0.5

Y 21.8 12.1 1.3 2.9 7.6 18.0

Zr 69.6 53.9 1.0 1.0 4.9 17.0

Pb 1.3 2.3 0.3 2.0 1.7 4.3

Sample SM3A SM7 SM5A SB3 M42 M68

Locality Kraskov Bošov Krásné–
Vršov

Polom Rváčov Srní

Rocks gabbro gabbro gabbro gabbro metagabbro metagabbro

Cd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Cs 14.6 2.0 0.8 0.4 0.2

Th 2.1 9.6 0.1 0.1 0.3

Ta 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Hf 2.3 1.8 0.5 0.5 0.7

Au 2.0 0.5 0.5 0.7 2.9

Sb 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Ag 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Hg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tl 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

W 0.2 0.6 0.5 0.8 0.1

Ga 17.6 13.7 11.1 20.0 19.9

Se 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

La 11.70 15.30 0.50 0.13 1.10 1.70

Ce 25.70 28.00 0.70 1.28 2.60 4.40

Pr 3.51 3.23 0.07 0.46 0.44 0.79

Nd 15.70 13.30 0.40 2.00 2.30 4.80

Sm 3.70 2.80 0.10 1.60 0.70 1.70

Eu 0.91 0.68 0.12 0.23 0.47 0.57

Gd 3.74 2.38 0.19 0.73 1.00 2.29

Tb 0.59 0.37 0.03 0.46 0.20 0.44

Dy 3.33 1.89 0.17 0.56 1.16 2.87

Ho 0.70 0.41 0.05 0.30 0.26 0.55

Er 2.01 1.22 0.12 0.54 0.76 1.77

Tm 0.34 0.17 0.05 0.30 0.11 0.25

Yb 1.96 1.22 0.11 0.59 0.77 1.75

Lu 0.32 0.20 0.02 0.13 0.12 0.26
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Vybrané chemické analýzy gabrodioritů železnohorského
plutonického komplexu obsahuje tab. 2. Mafické plutonity
nasavrckého plutonického komplexu (severní část) odpo-
vídají svými obsahy SiO2 (47–54,8 hmot. %) bazickým až
intermediálním horninám a v diagramu alkálie versus SiO2

podle Middlemosta (1994) se promítají do polí gabra, gab-
rodioritu a částečně i monzodioritu (obr. 2). Jsou metalu-
minické, subalkalické a mají výraznou převahu Na2O nad

K2O. V diagramu AFM (obr. 3) se většinou promítají po
obou stranách do těsného okolí hranice mezi tholeiitickými
a vápenato-alkalickými horninami podle Irvine a Baragar
(1971), dva vzorky jsou hluboko uvnitř vápenato-alka-
lického pole. Rovněž v diagramu K2O versus SiO2 (Pecce-
rillo – Taylor 1976) se projevuje přechodný charakter mezi
tholeiitickými a vápenato-alkalickými horninami, ale vět-
šina vzorků se promítá do pole vápenato-alkalické série
(obr. 4). Hodnoty hořečnatosti [mg = 100Mg/(Mg + Fe)]
pro gabroidy z údolí Chrudimky jsou ve srovnání s ostat-
ními gabroidy severní části nejnižší, mg = 36, z okolí Kras-
kova, Bošova a Vrbatova Kostelce se pohybují v rozmezí
mg = 44–64.

Některé geochemické rysy studovaných gabrodioritů
ukazuje tab. 2 pomocí normalizace obsahů stopových prv-
ků typickým MORB ve vybraných vzorcích. Mezi stopo-
vými prvky jsou nápadné nízké koncentrace Ni (3–14 ppm)
při vysokém V (175–637 ppm). Poměrně vysoké koncen-
trace se projevují u některých stopových prvků, inkompati-
bilních pro plášť, jejichž obsahy ale kolísají značně nepra-
videlně a nekorelují dobře s SiO2 ani MgO. Nápadné jsou
zejména vysoké, ale variabilní obsahy Ba (190–936 ppm),
zvýšené jsou i obsahy Sr (350–760 ppm) a Rb (5–38 ppm).
K charakteristickým geochemickým rysům patří zvýšené
obsahy Th (1,2–9,6 ppm) při nízkém Nb (1,3–4,5 ppm)
a Ta (0,1–0,6 ppm). Obsahy Zr se pohybují v rozpětí
38–132 ppm. Všechny analyzované vzorky vykazují obo-
hacení LREE proti HREE a velmi slabou až zřetelnou ne-
gativní europiovou anomálii (Eu/Eu* 0,74–0,89; obr. 6).

Gabra a metagabra z jižnějších částí železnohorského plu-
tonického komplexu svými obsahy SiO2 (43–51,8 hmot. %)
spadají v klasifikačním diagramu alkálie versus SiO2 na
obr. 2 většinou do pole gabra, zčásti ale už do pole ultraba-
zických gabroidních hornin a jedinou novou analýzou pře-
sahují do pole gabrodioritu. V diagramu AFM (obr. 3) od-
povídají tyto horniny tholeiitické sérii, pouze jediný
vzorek reprezentující gabroidní těleso v granitoidech u Pe-
trkova, západně od Hlinska, leží na hranici mezi sérií
vápenato-alkalickou a tholeiitickou. V diagramu K2O ver-
sus SiO2 (obr. 4) spadají do pole nízkodraselných tholeii-
tických hornin.

Gabroidy jihozápadního pásma jsou celkově nejchudší
na SiO2 a vyznačují se nápadně vysokými obsahy Al2O3 od
19,8 do 25 hmot. %. Většina nových analýz i analýz publi-
kovaných Minaříkem et al. (1983) má také silně zvýšené
obsahy CaO (15–16,3 hmot. %), ale velmi nízké TiO2

(0,05–0,24 hmot. %) a P2O5. Pouze jediná nová analýza
a jedna publikovaná mají více než 1 % TiO2. S výjimkou
jedné nové analýzy jsou velmi nízké obsahy alkálií (Na2O
0,6–0,8 hmot. %, K2O jen 0,05–0,17 hmot. %). Vysoké
jsou mg-hodnoty (70,3–79,5) s výjimkou vzorků bohatších
TiO2 (mg = 44,5–46,8). Koncentrace k plášti kompatibil-
ních stopových prvků jsou velmi variabilní (např. Cr
13–438 ppm, Ni 2–34 ppm). S výjimkou Sr jsou však cha-
rakteristické velmi nízké koncentrace většiny inkompati-
bilních stopových prvků (např. Ba o řád nižší a Zr o jeden
až dva řády snížené proti gabroidům severní skupiny) včet-
ně skupiny vzácných zemin, u několika prvků dokonce pod
mezí detekce použitých metod. Křivky na střední složení
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chondritů normalizovaných obsahů REE jsou obvykle vel-
mi ploché a několik vzorků jeví výraznou pozitivní euro-
piovou anomálii (Eu/Eu* 1,6–2,6).

Gabroidy jihovýchodního pásma nemají tak vyhraněné
složení a jsou velmi variabilní. Jeden vzorek od Rváčova se
zvýšenými obsahy Al2O3 a CaO se velmi podobá varietě
hornobradelského gabra se zvýšeným TiO2, a to včetně sní-
žené mg-hodnoty. Typické jsou i velmi nízké obsahy Zr,
obsahy některých inkompatibilních prvků pod mezí detek-
ce (Th, Ta), ploché křivky normalizovaných obsahů REE
a pozitivní Eu-anomálie (1,74). Ostatní analýzy s vyšší ho-
řečnatostí a normálními obsahy Al2O3 mají proti tomuto
vzorku obsahy inkompatibilních prvků o něco vyšší, ale
většinou výrazně snížené ve srovnání s gabroidy severního
pásu. Výjimkou je gabro od Petrkova, vystupující ve spoje-
ní s variským granitoidem skutečského typu; tato hornina
se i přes nejvyšší obsah MgO (8 hmot. %) svými obsahy al-
kálií a dalšími geochemickými parametry podobá gabroi-
dům severního pásma.
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Geologické vztahy mezi gabroidy a žumbereckým (křiža-
novickým) granitem v severním pásmu, tj. uvnitř nasavrc-
kého plutonického komplexu, jednoznačně dokládají sou-
časnou existenci mafických i acidních magmat a tudíž
variské stáří gabroidů až dioritoidů, které někteří dřívější
autoři pokládali za starší intruze nebo dokonce za transfor-
mované bazické vulkanity (Knotek 1976, Minařík et al.
1983). Podle variací v chemickém složení určitě netvoří
jednotnou vývojovou řadu a musejí pocházet z řady dílčích
porcí magmatu, které kromě primárních rozdílů bylo navíc
do různé míry ovlivněno interakcí s granity. Podle hlavních
prvků i obsahů Cr a Ni (3–14 ppm) tyto horniny krystalizo-

valy z magmat už do značné míry vyvinutých. Diferen-
ciace však musela probíhat převážně v hloubce ještě před
finálními intruzemi do úrovně plutonického komplexu,
protože zde nebyly zjištěny žádné typické kumuláty. Rov-
něž existence negativní europiové anomálie, i když větši-
nou slabé, potvrzuje předchozí frakcionaci plagioklasu
spolu s mafickými minerály. Slabá negativní Eu-anomálie
může být také primárním znakem taveniny, generované ta-
vením metasomatizovaného pláště (Krmíček et al. 2016).
Geochemický charakter těchto hornin je blízký tholeiitic-
kým až vápenato-alkalickým bazaltům nebo až bazaltic-
kým andezitům vulkanických oblouků. Vznik výchozích
mafických magmat v plášti, ovlivněných procesy spjatými
se subdukcí, a tudíž silnou afinitu k prostředí magmatické-
ho oblouku dokládají zvýšené obsahy litofilních prvků
s velkými iontovými poloměry a malým nábojem (LILE)
a zejména přesvědčivě zvýšené až velmi vysoké poměry
Th/Ta, které se v jiném prostředí neobjevují (srov. např.
Condie 1997). Podobný geochemický charakter, avšak
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s celkově vyššími obsahy stopových prvků a obohacením
LREE dokládá i geochemická charakteristika lamprofyru
od Křižanovic (obr. 5 a 6; Krmíček et al. 2014).

Většina mafických hornin z jižních částí oblasti předsta-
vuje gabroidy geochemicky velmi primitivní, u nichž ne-
jsou žádné doklady o genetickém vztahu k subdukci. Podle
makrochemismu (velké výkyvy v obsazích a většinou ab-
normálně vysoké Al2O3 a CaO, velmi nízké obsahy TiO2,
P2O5) i mikrochemismu (extrémně nízké obsahy např. Zr
a obecně pro plášť inkompatibilních prvků včetně REE)
a obzvlášť přesvědčivě podle časté přítomnosti silně pozi-
tivní europiové anomálie zahrnuje tato skupina vedle „oby-
čejných“ gaber významně zastoupené kumuláty vysoce ba-
zického plagioklasu spolu s olivínem a pyroxeny, a to
nejspíše odvozené z tholeiitického bazického magmatu.
Kumulátový charakter je typický zejména pro gabroidy
hornobradelského tělesa a zčásti gabro od Rváčova v jiho-
východním pásmu. Tento vzorek a také analýza s relativně
vysokým TiO2 z hornobradelského tělesa zřejmě reprezen-
tují kumuláty s podílem Fe-Ti oxidů vedle silikátů. Podle
většinou nízkých obsahů Ni je zřejmé, že už před vznikem
kumulátů mateřské magma zanechalo ve větší hloubce nej-
ranější mafické nebo ultramafické kumuláty.

Některá gabra a metagabra jihovýchodního pásma prav-
děpodobně nepředstavují kumuláty. Amfibolické gabro
z Petrkova se mezi analyzovanými vzorky jako jediná hor-
nina dá počítat ke gabroidům nasavrckého plutonického
komplexu, přestože jeho výskyt je vysunut směrem k J na
úroveň metagabra u Srní (z. od Hlinska) s primitivním geo-
chemickým charakterem, odpovídajícím starší (prevaris-
ké) skupině.

Poděkování. Studie čerpala z dat disertační práce RNDr. Š. Tá-
borské a byla podpořena úkolem České geologické služby č. 6328
Základní geologické mapování 1 : 25 000 v CHKO Žďárské vrchy
(listy 13-444 Hlinsko, 13-443 Chotěboř). Autorky děkují za spolu-
práci a cenné diskuse zesnulému kolegovi doc. RNDr. F. V. Holu-
bovi. Poděkování patří také recenzentům doc. RNDr. L. Krmíč-
kovi a RNDr. D. Smutkovi za cenné připomínky, jakož i editorům
RNDr. K. Breiterovi, DrSc., a RNDr. L. Hradecké, CSc.
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