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St edo eský plutonický komplex (SPK) je protkán nes etnými žilami pestrého složení (nap . gabrové, 
dioritové, granodioritové a granitové porfyry, biotitické i amfibolické lamprofyry). Studované území 
se nachází mezi St íbrnou Skalicí a Chocerady. Mafické žíly zde intrudovaly jak do hornin SPK, 
zastoupených zde gabrodiority a granodioritem až tonalitem sázavského typu, tak do kontaktn
metamorfovaných hornin „ostrovní zóny“. Ve starých geologických mapách byly n které plutonity 
zahrnuty mezi metabazity choceradského ostrova. Sm ry žil jsou p evážn  ZSZ-VJV až SZ-JV, avšak 
lokáln  m že být pr b h n kterých žil velmi nepravidelný a komplikovaný (nap . v dálni ním zá ezu
nedaleko Senohrab). 

Z diagram  K2O versus SiO2, CaO versus MgO i MFA (MgO – FeO tot. – suma alkálií) je patrné, 
že žilné porfyry r zného složení i amfibolické lamprofyry odpovídají vápenatoalkalickým horninám. 
Pozice mafických žil v MFA diagramu je blízká bazickým plutonit m SPK. Obsahy stopových prvk
a zejména variabilní vzájemné pom ry inkompatibilních prvk  však ukazují, že jednotlivé 
petrografické skupiny žil netvo í jedinou diferencia ní adu, ale že p edstavují magmata z odlišných 
zdroj  a s r znou frakciona ní historií.

 M ení anisotropie magnetické susceptibility (AMS) v mafických žilách studovaného území 
ukazuje variabilní stupe  anisotropie P 1,01–1,8 a hodnoty tvarového parametru T od -0,5 do 0,9. 
Magnetické foliace jsou subparalelní s okraji žil a magnetická lineace je obvykle strmá. Tyto prvky 
vnit ní stavby studovaných žil interpretujeme jako vzniklé magmatickým tokem p i vmíst ní žil. 
V tšina žil gabrových porfyr  a spessartit  však navíc ukazuje r zn  intenzivní naloženou deformaci 
v podmínkách subsolidu.  


