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ŽILNÁ HORNINA STARŠÍ NEŽ OKOLNÍ GRANODIORIT (SEDLýANSKÝ FELZIT)
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Souþástí vyhledávacího prĤzkumu Au-Sb rud v oblasti Krásná Hora – Sedlþany bylo i geologické
mapování cca 120ti km2. BČhem mapování se ukázalo, že jsou zde vyvinuty þetné žilné horniny. Byla
jim vČnována zvýšená pozornost (Žežulková, Rus, Turnovec 1977). Rozlišeno zde bylo osm strukturnČ
petrografických typĤ. PodrobnČ jsou popisovány v citované práci. VČtšinou jde o bČžné horninové
druhy. Existuje zde ale výjimka. Již bČhem mapování nás na Sedlþansku zaujala žíla odlišná od všech
ostatních. Oznaþena byla jako oligofyrový felzitický žulový porfyr. My jí zaþali Ĝíkat sedlþanský felzit.
Jde o výraznou žílu VSV smČru, která se táhne 8 km od Dublovic na PĜíþovy a StĜíbrnici. Je nČkolikrát
posunuta SZ poruchami. Její mocnost se pohybuje mezi 100–350 cm. Materiál žíly je masivní, barva
šedožlutá. Hornina se svým chemismem výraznČ liší od ostatních. Viz tab. 3 citované práce, kde je v
závČru konstatováno: „Oligofyrové felzitické porfyry se svým chemismem a strukturními znaky velmi
odlišují od ostatních žilných hornin a tvoĜí geneticky samostatný typ nejstarších žil území.“
Vzhledem k tomu, že v zájmové oblasti lze sledovat projevy postupné granitizace, a že felzitický
porfyr zasahuje i do kĜeþovických migmatitĤ, dostavila se již v osmdesátých letech kacíĜská myšlenka,
že jde o horninu starší než granitizace. Znovu cituji: „Sázavský typ je zastoupen jak kĜemen-dioritovou,
tak granodioritovou facií. Jejich pĜítomnost je patrnČ podmínČna rĤzným stupnČm asimilace starších
hornin. Zbytky pláštČ a metamorfované ostrovy lemuje velmi þasto kontaminovaný granodiorit.
TČchnický typ pĜechází v partie odpovídající sázavskému typu. PĜechody jsou pozvolné, jen lokálnČ
byly pozorovány i ostré hranice.“
DĤvody které mne vedou k názoru, že oligofyrový felzitický žulový porfyr je starší než okolní
granitoidy, postupnČ pĜibývaly bČhem detailních prací na PĜíþovsku a posléze i pozdČji, pĜi cílených
tĤrách po žilném prĤbČhu.
První je geologicky tektonický. S kolegy Vratislavem Rusem a Stanislavem Kotkem jsme
tektonické posuny žíly interpretovali jako poruchy i v místech, kde v kĜemenných dioritech žádné
tektonické projevy nejsou. K jejich zahlazení došlo patrnČ bČhem granitizace. V citované publikaci
(1977) se mluví o žilách, nicménČ ještČ bČhem prĤzkumných prací jsme zjistili, že jde o žílu jedinou
byĢ se mČní její smČr a existují úseky kde nevystupuje na povrch.
Druhý je petrograficko-mineralogický. Velmi jemnozrnná allotri- až hypidiomorfní struktura
nemusí být pĤvodní, ale mĤže být, i s nepravidelnČ se vyskytujícími vyrostlicemi, metamorfního
pĤvodu. Z 96-98% je hornina tvoĜena plagioklasem, K-živcem a kĜemenem v pomČru zhruba 4:3:2.
V jemnozrnné kĜemenoživcové hmotČ (0,02– ,1mm) jsou lokálnČ vytvoĜeny metakrysty. Rozložení slíd,
pĜi zastoupení od 1 do 3%, je opČt nerovnomČrné. Biotitové vyrostlice (kolem 0,2 mm) jsou
chloritizovány nebo baueritizovány. Muskovit je sekundární, velmi jemnozrnný, a vytváĜí se na úkor
biotitu nebo živcĤ. Vyrostlice živcĤ, þasto ve formČ lišt (0,2–0,4 mm), se liší. Zatím co ortoklas je
þerstvý, místy perthitický (þasto mĜížkovaný), jsou plagioklasy znaþnČ sericitizované. Navíc jsou
plagioklasy ortoklasem zatlaþovány. Vzácná okrouhlá zrnka kĜemene byla pĤvodnČ interpretována také
jako vyrostlice, lze je pokládat i za reliktní zrna, a to že vytváĜejí nepravidelné shluky tuto možnost jen
podporuje. NČkolikrát byl zjištČn i granát a staurolit. Detailní petrografické studium nicménČ provedeno
nebylo, a mým pĜáním by bylo, aby se jej nČkdo z mladších kolegĤ ujal. Jde tu o velmi zajímavé téma.
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