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V blízkém okolí Třebíče vystupují pozoruhodné tmavé žilné
horniny, které mají výrazný peralkalický charakter. Tyto
horniny, pro které je typická převládající minerální asociace
draselný amfibol + mikroklin ± flogopit ± křemen, byly
v minulosti považovány za lamprofyry (např. Suess 1901,
Bubeníček 1968), případně i za žilné syenity (např. Němec
1978 a 1993). Moderní petrografický, mineralogický a geo-
chemický pohled na dané žilné horniny ukázal, že je lze nej-
lépe klasifikovat jako SiO2-bohaté lamproity orogenního
typu (Krmíček 2011). Rovněž se podařilo popsat nejvíce
peralkalickou lamproitní žílu s unikátní Ba-Ti-Zr minerali-
zací, která vystupuje jz. od Třebíče na lokalitě Šebkovice,
jako novou varietu lamproitu (Krmíček et al. 2011).

Předmětem této práce je prvotní petrografická charakte-
ristika žilné horniny vystupující poblíž západního okraje
třebíčského plutonu u obce Řípov (obr. 1). Na výskyt žilné
horniny nás v roce 2011 upozornil ing. P. Škrdla z Třebíče.
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Žíla vychází na povrch v cestě (červená turistická značka;
obr. 2), která spojuje Řípov a Padrtův mlýn, asi 300 m z.
od okraje obce Řípov. V těsné blízkosti studovaného vý-
chozu stojí chata č. p. 36. Žíla, jejíž orientace kolísá okolo
směru V-Z, byla ve dně cesty odkryta po jarních přívalo-
vých deštích v roce 2011. Mocnost žíly je ca 2 m. Proráží
okolními migmatitizovanými rulami s převahou metatek-
tové komponenty. V cestě se podařilo odkrýt oba ostré
kontakty s okolní horninou. Žilná hornina nazelenalé barvy
na povrchu zvětrává na písčité až štěrkovité eluvium
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(obr. 3). Na povrchu úlomků bývá limonitový povlak.
U jednotlivých úlomků lze okem rozpoznat fenokrysty
tmavé slídy.
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Jemnozrnná žilná hornina šedozelené barvy s porfyrickou
stavbou obsahuje vysoký podíl tmavých minerálů, srovna-
telný s lamproitem ze Šebkovic. Mezi vyrostlicemi, jejichž

velikost zpravidla nepřesahuje 2 mm, se nejvíce uplatňují
slídy (obr. 4). Bezbarvé až světle oranžové vyrostlice slíd
odpovídají svými optickými charakteristikami flogopitu.
Flogopitové fenokrysty podléhají podél štěpných ploch
částečné chloritizaci na straně jedné, na straně druhé bývají
od okrajů zatlačovány mladším amfibolem s nápadným
pleochroismem „alkalických“ amfibolů. Méně často se
v rámci vyrostlic vyskytují tabulkovité krystaly draselného
živce – mikroklinu, který je charakterizován polysyntetic-
kým lamelováním podle albitového a periklinového záko-
na. Krystaly mikroklinu bývají obdobně jako živce základ-
ní hmoty hnědě zakaleny produkty přeměn. Na přítomnost
vyrostlic olivínu (nebo i pyroxenu) lze usuzovat podle vý-
skytu krátce prizmatických pseudomorfóz, vyplněných
směsí sekundárních minerálů, mezi nimiž se nejvíce uplat-
ňují aktinolitické amfiboly, minerály ze skupiny chloritu
a sekundární tmavé slídy (obr. 4). V pseudomorfózách byly
rovněž pozorovány izometrické krystaly minerálů ze sku-
piny spinelu. Vyrostlice jsou částečně „obtékány" minerá-
ly základní hmoty, která je dominantně tvořena tabulkovi-
tými mikrokliny s podřadně zastoupenými nepravidelně
omezenými albity, tence jehličkovitými „alkalickými“ am-
fiboly (zhášejí šikmo s úhlem zhášení výrazně vyšším než
30°) a sloupcovitými krystaly apatitu. V základní hmotě
byl také zaznamenán výskyt klinopyroxenu.
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Podle výsledků chemických analýz provedených v labora-
tořích AcmeLabs v kanadském Vancouveru (tab. 1) je stu-
dovaná žilná hornina intermediální (61,1 hmot. % SiO2;
hlavní oxidy přepočteny na bezvodý základ). Celkové ob-
sahy alkálií jsou velmi vysoké, s výrazným obsahem K2O
(7,92 hmot. %) oproti Na2O (2,27 hmot. %). Obsahy hliní-
ku jsou snížené (Al2O3 = 11,76 hmot. %) a hornina se díky
tomu stává mírně peralkalickou. Vypočtená velikost in-
dexu peralkalinity [(Na + K)/Al] dosahuje hodnoty 1,05.
Peralkalický charakter studované intruze je dokumentován
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rovněž obsahem normativního (CIPW) akmitu. Podíl MgO
v hornině dosahuje 7,45 hmot. %. Nezvykle nízké jsou ob-
sahy CaO (3,69 hmot. %), které společně s mimořádně vy-
sokou hodnotou mg-čísla [100 Mg/(Mg + Fetot) = 78] a také
vysokými obsahy kompatibilního Cr (493 ppm), ukazují na
parciální tavení plášťového zdroje s výrazným refraktor-
ním charakterem.

Z nekompatibilních stopových prvků charakterizují horni-
nu i nezvykle vysoké obsahy prvků s velkým iontovým po-
loměrem (LILE), jako jsou Ba (3615 ppm), Sr (1234 ppm),
Th (56,3 ppm) a U (8,5 ppm). Pro studovanou žilnou horni-
nu je rovněž typické relativní ochuzení části HFSE prvků
vůči prvkům s velkým iontovým poloměrem (LILE). Veli-
kost tohoto ochuzení, které můžeme číselně kvantifikovat
prostřednictvím negativní Nb anomálie (Krmíček 2011),
dosahuje velmi nízké hodnoty 0,12.

Celkové obsahy prvků vzácných zemin (REE) jsou u stu-
dované horniny vysoké (�REE = 376 ppm). Výrazné je
obohacení lehkých prvků vzácných zemin (LaN = 263
a CeN = 205; normalizováno složením chondritu podle
Boyntona 1984) oproti těžkým prvkům vzácných zemin
(YbN = 11,05; LuN = 10,56; Ce/YbN = 19).
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Zjištěné prvotní petrografické i geochemické charakteristi-
ky naznačují, že v případě nově studované řípovské žíly jde
o horninu s lamproitním složením (srov. Mitchell – Berg-
man 1991). Řípovská žíla chemismem dobře zapadá mezi
SiO2-bohaté lamproity tzv. mediteránního typu (srov. Pre-
lević et al. 2008, Krmíček et al. 2011). Nález řípovského
lamproitu lze prostorově i geneticky zařadit do nově roz-
poznané orogenní (variské) lamprofyr-cocit-lamproitní
asociace východní části Českého masivu (Krmíček 2011).
Tato skutečnost je dobře patrná, obdobně jako je tomu
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A B

SiO2 59,60 61,10

TiO2 0,55 0,56

Al2O3 11,47 11,76

Fe2O3* 4,15 4,25

MnO 0,10 0,10

MgO 7,27 7,45

CaO 3,60 3,69

Na2O 2,21 2,27

K2O 7,73 7,92

P2O5 0,86 0,88

LOI 2,81

Suma 100,4 100,0

Sr 1234,3

Rb 172,6

Ba 3615

Cs 4,8

Th 56,3

U 8,5

Ta 2,0

Nb 26,9

Zr 219,5

Hf 6,3

Y 24,6

Pb 267,4

Co 16,1

Ni 81,5

Cr 493

V 44

Zn 159

Cu 11,4

La 81,40

Ce 165,30

Pr 19,21

Nd 73,10

Sm 12,42

Eu 2,78

Gd 8,64

Tb 1,10

Dy 5,23

Ho 0,93

Er 2,55

Tm 0,38

Yb 2,31

Lu 0,34
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u nově rozpoznané žíly lamproitu s akcesorickým prideri-
tem z lokality Střítež v třebíčském plutonu (Krmíček – Hou-
zar 2012), z pozice v geotektonickém diagramu Th-Hf-Nb/2
(obr. 5). Od ostatních orogenních lamproitů studovaného
území odlišuje řípovskou žílu zjištěná hodnota mg-čísla,
která je při daných obsazích SiO2 nezvykle vysoká.

Poděkování. Za posouzení manuskriptu autoři děkují recenzen-
tům F. Holubovi (PřF UK) a S. Vránovi (ČGS) a také editorovi
P. Schovánkovi (ČGS). Výzkum byl realizován jak s finanční po-
mocí EU „OP Výzkum a vývoj pro inovace“ (projekt reg.
č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097) a „OP VK“ (CZ.1.07/2.3.00/30.0005),
a to v rámci činnosti regionálního centra AdMaS (Advanced Buil-
ding Materials, Structures and Technologies), tak s pomocí fi-
nančních prostředků Moravského zemského muzea, Brno – vý-
zkumné organizace MK 000094862.
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