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Podle autorů, kteří se v první polovině 20. století zabývali
výzkumem žilných hornin rozsáhlého batolitu, který bývá
tradičně označován jako brněnský masiv, jsou výskyty lam-
profyrů v tomto tělese běžné. Popsány byly žíly minety,
kersantitu, spessartitu i vzácného vogezitu (viz souhrn Kr-
míčka 2010 a citace v něm). S dřívějšími autory však nesou-
hlasí Gregerová (1977), která v 70. letech provedla nejkom-
plexnější studium mafických žilných hornin brněnského
masivu. Mafické žíly, které podle autorky zpravidla strmě
pronikají horninami obou granitoidních částí brněnského
masivu i jeho metabazitovou zónou, odpovídají pouze růz-
ným varietám dioritových porfyritů, respektive porfyric-
kých mikrodioritů (podle platných zásad IUGS), a nelze je
označovat jako lamprofyry. U porfyrických variet tvoří vy-
rostlice asociace plagioklas ± olivín ± pyroxen ± obecný
amfibol (např. Gregerová 1977, Němec 1995, Gadas et al.
2007). Doložené výskyty lamprofyrů s.s. v brněnském ma-
sivu jsou velmi vzácné a jsou zmíněné v práci Krmíčka
(2010). Stáří mikrodioritů od Blanska a Lhoty Rapotiny
bylo pomocí K-Ar metody stanoveno na 309 až 324 Ma
(Šmejkal 1964). Nepublikované Ar-Ar stáří (datoval M. J.
Timmerman) minety nalezené u Ostrovačic se překrývá
s dříve publikovanými K-Ar věky.

Při ražbě vodohospodářské štoly procházející metabazi-
tovou zónou brněnského masivu mezi kopcem Holedná

(391,1 m n. m.) na S a městskou částí Bosonohy na J (štola
Holedná – Bosonohy označovaná rovněž jako štola Bystrc –
Bosonohy; obr. 1) byly zaznamenány výskyty několika ne-
deformovaných mafických žil, orientačně označených lam-
profyry (slídnaté i amfibolické) a mikrodiority. Detailněji
byla studována zhruba 1 m mocná hlavní žíla, zastižená
ve vzdálenosti 1760 m jižně od ústí štoly na Holedné. Před
hlavní žílou byl na metráži 1753 m ovzorkován také 15 cm
mocný odžilek. Petrografický popis hlavní žíly, částečně
provedený již v diplomové práci Čapka (2009), je rovněž
předmětem této zprávy.
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Makroskopicky jde o šedavě zbarvenou jemnozrnnou horni-
nu. Vzorky z odžilku a okrajové partie žíly charakterizuje
převládající stejnoměrně zrnitá mikrostruktura s tence sloup-
covitými, kosočtverečnými nebo šestiúhelníkovými průřezy
hnědých amfibolů a podřadně též se špatně omezenými kli-
nopyroxeny. Tyto minerály jsou poikiliticky uzavírány xe-
nomorfními agregáty sericitizovaných živců (obr. 2a, b).
Živce jsou převážně kyselé plagioklasy, u kterých zpravidla
bývá patrné polysyntetické lamelování. Podřadně je v zá-
kladní hmotě také K-živec, pouze obtížně odlišitelný od části
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nelamelovaných plagioklasů. Velmi zřídka se v okrajové
partii žilné horniny objevují drobné vyrostlice (do 1 mm)
hnědého amfibolu a pseudomorfózy vyplněné směsí mine-
rálů mastkové a chloritové skupiny s olivínovým omezením
(obr. 2c, d). Mikrostruktura v centrální části žíly je výrazně
porfyrická s holokrystalickou základní hmotou shodnou
s okrajovou částí žíly. Porfyrické vyrostlice o velikosti do
2 mm tvoří mimo předpokládaného pseudomorfovaného oli-
vínu především slabě pleochroický, bezbarvý až slabě narů-
žovělý klinopyroxen. Špatná štěpnost původního olivínu
může být v rámci jednotlivých pseudomorfóz zvýrazněna
akumulacemi drobných zrnek opakního minerálu. Vyrost-
lice automorfních až hypautomorfních klinopyroxenů jsou
polysynteticky zdvojčatělé a mohou se shlukovat do větších
glomerofyrů (obr. 2e, f). Z akcesorických minerálů lze v hor-
nině identifikovat drobná zrnka opakních minerálů ze sku-
piny spinelu, odpovídající pravděpodobně magnetitu, a také
automorfně omezené krystaly apatitu. Tmavé minerály jsou
podél štěpných trhlin v různé míře zatlačovány chloritem
a kalcitem. Tyto dva minerály se společně s křemenem rov-
něž podílejí na výplni drobných mandlí a žilek.
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Podle výsledků silikátové analýzy hlavní žíly (tab. 1) jde
o bazickou, nápadně hořečnatou a alkáliemi bohatou horninu
(SiO2 = 48,3; MgO = 11,5; K2O = 2,0; Na2O = 3,6; vše
v hmot. % po přepočtu na bezvodou bázi). Zjištěná hodnota
indexu alkalinity [molární poměr (Na2O + K2O)/Al2O3 = 0,7]
dokládá vápenato-alkalický charakter studované horniny
(srov. Liégeois et al. 1998). Rozpočtené normativní složení,
které je ekvivalentní monzodioritu, ukazuje na výraznou pře-
vahu plagioklasu nad normativním draselným živcem na
straně jedné a absenci normativního nefelinu na straně druhé

(tab. 1). V souladu s mikroskopickou charakteristikou má
hornina výrazný podíl normativního olivínu, který je bohatý
na forsteritovou komponentu.
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Mikrochemismus mafických minerálů popisované hlavní
žilné horniny byl studován na PřF MU pomocí elektronové
mikrosondy Cameca SX100 vybavené PAP korekčním pro-
gramem. Měření probíhalo ve vlnově disperzním módu za
použití urychlovacího napětí 15 kV a proudu 10 nA. Výsledky
všech analýz byly publikovány v diplomové práci P. Čapka
(2009). Reprezentativní složení pyroxenů a amfibolů uvádí-
me v tab. 2.

Vyrostlice klinopyroxenů svým mikrochemismem leží
blízko hranice augitu a diopsidu (viz obr. 3). Přepočtené
obsahy Ca kolísají v úzkém rozmezí mezi 0,89 a 0,91 apfu
(apfu = počet atomů ve vzorcové jednotce; rozpočteno
na sumu šesti atomů kyslíku). Hodnoty XMg vyjádřené
jako poměr Mg/(Mg + Fe2+) dosahují hodnot 0,87–0,89.
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1 2 3

SiO2 46,9 48,3 Or 11,3

TiO2 2,8 2,9 Plag 40,9

Al2O3 11,2 11,5 Ne 0,0

Fe2O3 2,3 2,4 Hy 1,8

FeO 7,3 7,5 Di 11,9

MnO 0,2 0,2 Ol 22,1

MgO 11,2 11,5 Fo % 83,5

CaO 8,1 8,3 Fa % 16,5

Na2O 3,5 3,6 Mt 2,4

K2O 1,9 2,0 Hm 0,0

P2O5 1,6 1,6 Il 3,9

Cr2O3 0,08 0,1 Ap 3,4

LOI 2,9 Cc 2,3

suma 99,98 100 suma 100
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analýza 1 2 3 4 5 6 7 8

minerál augit augit diopsid diopsid Mhs Mhs Mhs Ts

SiO2 51,54 52,16 49,25 48,57 39,88 40,84 40,27 43,59

TiO2 0,76 0,64 1,17 1,27 3,92 3,66 3,60 2,14

Al2O3 2,71 2,49 4,82 5,67 12,97 12,72 13,16 10,17

Cr2O3 0,08 0,17 0,27 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

FeOT 6,38 5,86 6,66 7,62 11,04 10,77 11,82 16,21

MnO 0,10 0,12 0,14 0,09 0,14 0,12 0,16 0,31

MgO 15,87 16,29 14,60 13,94 13,75 14,12 13,42 12,53

CaO 22,60 22,53 22,77 22,61 12,20 11,95 12,16 10,29

Na2O 0,27 0,26 0,30 0,36 2,29 2,31 2,56 2,38

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,83 0,85 0,59

BaO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,05 0,00 0,00

Cl– 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,06

suma 100,30 100,50 99,97 100,19 97,22 97,38 98,01 98,27
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Díky kolísajícím obsahům Ti mezi 0,02 až 0,04 apfu se jed-
notlivé analýzy promítají v grafu podle Leterrier et al. (1982)
pod i nad rozhraním polí oddělujících klinopyroxeny oro-
genních a anorogenních bazaltů (obr. 4).

Nárůst aktivity H2O v tavenině umožnil krystalizaci amfi-
bolů základní hmoty. Všechny analyzované amfiboly spada-
jí do vápenaté řady relativně Si chudých amfibolů. Rozsahy
BCa se pohybují mezi 1,6 až 2,0 apfu (přepočteno na sumu
kationtů ve strukturní pozici T a C rovnu 13). Zjištěné hod-
noty Si kolísají mezi 5,78 a 6,49 apfu. Suma alkálií v největší
strukturní pozici A (ANa + AK) kolísá v širokém rozpětí mezi
0,21 až 0,83 apfu, zpravidla je však větší než 0,5. Hodnoty
XMg dosahují hodnot 0,57–0,78. Obsahy Ti jsou u většiny
amfibolů vysoké a dosahují průměrné hodnoty 0,38 apfu.
Z hlediska platné amfibolové nomenklatury odpovídají stu-
dované primární amfiboly nejvíce magneziohastingsitu
(obr. 5), méně často pak tschermakitu.
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Uvedená mineralogicko-petrografická charakteristika je ne-
zbytná pro správné klasifikační zařazení studované mafické
žilné intruze. Hornina obsahuje porfyrické vyrostlice tvoře-
né bezvodými minerály a také obsahuje hojné dobře omeze-
né vápenaté amfiboly základní hmoty, které jsou poikiliticky
uzavřené většími živcovými jedinci. Hornina tak svou mik-
roskopickou charakteristikou leží mezi typickými mikrodio-
rity a amfibolovými lamprofyry moravskoslezské oblasti
(viz přehled Krmíčka 2010). Přes toto přechodné postavení
je podle našeho názoru zřejmé, že horninu lze nejlépe klasifi-
kovat jako lamprofyr – spessartit. Srovnáme-li například
(mikro)strukturní variace lamprofyrů z lužické oblasti, uvá-
děné v práci Awdankiewicze (2007), zjistíme, že lamprofyry
mohou být silně porfyrické, slabě porfyrické, rovnoměrně
zrnité, anebo mohou obsahovat tmavé minerály poikiliticky
uzavřené v xenomorfním okolním živci. Obdobné variace
zaznamenal rovněž Hejtman (1957) ve svém klasickém díle
věnovaném systematické petrografii vyvřelých hornin. Ko-
nečně tato skutečnost byla také zohledněna v navržené lam-
profyrové definici Krmíčka (2010), částečně odvozené
z předchozích prací (srov. Le Maitre et al. 2002, Le Bas 2007
a citace v něm), jejíž mineralogicko-petrografickou část při-
pomínáme na následujících řádcích: „Lamprofyry předsta-
vují geneticky významnou skupinu převážně žilných mag-
matických hornin s porfyrickou (dominuje), rovnoměrně
zrnitou nebo poikilitickou mikrostrukturou charakterizova-
nou přítomností dobře omezených primárních mafických
minerálů s ,OH‘ (OH, F,Cl, O) skupinou, jako je vápenatý
amfibol a/nebo hliníkem neochuzená tmavá slída. Světlé mi-
nerály, které jsou u lamprofyrů dominantně zastoupené živ-
ci, jsou vázané pouze na základní hmotu“. Z pohledu charak-
teru Ti-bohatého vápenatého amfibolu se klasifikovaná
hornina nachází mezi dvěma krajními lamprofyrovými čle-
ny – spessartitem a titanospessartitem (srov. Krmíček
2011).
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Při ražbě vodohospodářské štoly Holedná – Bosonohy, která
prochází metabazitovou zónou brněnského masivu, byla
vzorkována zajímavá mafická žíla. Tuto žílu jsme měli mož-
nost petrograficky studovat. Význam žíly spatřujeme přede-
vším ve skutečnosti, že jde o petrografický typ, který propo-
juje typické mikrodiority a amfibolické lamprofyry, jaké
známe např. z moravskoslezské oblasti. Přes toto přechodné
petrografické postavení je podle našeho názoru nomenklato-
ricky nejvhodnější klasifikovat studovanou žílu jako spes-
sartit.

Poděkování. Práce byla finančně podpořena výzkumným záměrem
MSM0021622427. Za pečlivé recenzní posouzení textu tohoto pří-
spěvku autoři děkují F. Holubovi, V. Kachlíkovi a S. Vránovi.
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