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a základ  výsledk  strukturní analýzy zonál-
ních žil na lokalit  Mal ice a Po í í nad Sáza-

vou ve st edo eském plutonickém komplexu (p eh-
led Holub et al., 1997; Žák et al., 2005) uvažujeme 
jejich mechanismy vmíst ní a implikace pro geody-
namický vývoj širší oblasti v ase krystalizace t ch-
to t les. Jedná se o charakteristiku vnit ních staveb 
žil a kontakt  na základ  terénního studia a aplikace 
metody anizotropie magnetické susceptibility 
(AMS; Tarling and Hrouda 1993). 

Žíla k emenného melasyenitového porfyru na lo-
kalit  Mal ice byla vmíst na do granitoid  blaten-
ského plutonu. Žíla má na pravou mocnost ~21m, na 
severním okraji byl zjišt n paralelní odžilek o moc-
nosti ~2,5m. Kontakty žíly jsou intruzivního charak-
teru, mají strmou orientaci v pr b hu Z-V. Zjišt né
magnetické foliace jsou subvertikální orientace, 
podél okraj  žíly vykazují tém  paralelní pr b h
s mapovanými kontakty. V profilu od jižního kon-
taktu žíly do st edu se orientace magnetických folia-
cí postupn  m ní na pr b h ~SZ-JV a stavby tak 
ukazují vyklenutí k východu - ve sm ru toku mag-
matu. V severní ásti žíly je pak možné pozorovat 
superpozici dvou staveb. Jedná se o relativn  starší 
relikty tokových staveb a naložené mladší stavby, 
které jsou subparalelní orientace s intruzivními kon-
takty. Magnetické lineace upadají v okrajových ás-
tech žíly pod mírnými úhly k ~ZJZ nebo pod mír-
nými až st edními úhly k ~VSV. St edové ásti žíly 
pak jednotn  vykazují subvertikální orientaci mag-
netických lineací. St ední susceptibilita (km) se na 
v tšin  studovaných vzork  pohybuje v rozmezí 
240-440 10-6 SI. Stupe  magnetické anizotropie P je 
nízký, pohybuje se v intervalu hodnot 1,01–1,09. 
Tvarový parametr T je v p ípad  relativn  nižšího 
stupn  anizotropie planární i lineární (situace         

v okrajových ástech žíly), za vyššího stupn  anizot-
rope pak p evažuje tvar planární (charakteristický 
stav pro st edové ásti žíly).

Kompozitní žíla minety a syenitového až grani-
tového porfyru na lokalit  Po í í nad Sázavou dosa-
huje celkové mocnosti ~3 m. Žíla má pr b h ~SZ-
JV a op t subvertikální orientaci. Její kontakty se 
starším granodioritem sázavského plutonu mají p e-
vážn  intruzivní charakter, pouze ojedin le je kon-
takt modifikován mladší zlomovou tektonikou. 
V p ípad  mezoskopických magmatických staveb 
(planární p ednostní prostorová orientace hornino-
tvorných minerál ) p evládá jejich subvertikální 
orientace v pr b hu ZSZ-VJV. Magnetické foliace 
nabývají strmé orientace. V okrajových partiích žíly 
jsou subparalelní s pr b hem intruzivních kontakt
(~SZ-JV), ve st edních ástech žíly pak nabývají 
diskordantí orientace s náznakem charakteristického 
vyklenutí sm rem k ~SZ. Magnetické lineace nabý-
vají relativn  nižší intenzity a upadají homogenn
pod strmými až st edními úhly k ~SZ a JV. Studo-
vané vzorky dále vykazují nízké až st ední hodnoty 
stupn  anizotropie (P = 1,012 - 1,152). Tvarový pa-
rametr pak nabývá hodnot kladných (T = -0,091 až 
0,941) a indikuje tak oblátní (planární) tvar magne-
tického elipsoidu.  

Ob  studované žíly v ase svého vmíst ní prav-
d podobn  využily preexistujícího i synchronn
vznikajícího systému subvertikálních puklin pr b -
hu ~SZ-JV a ~Z-V. Jedná se o extenzní pukliny 
(módu I), jejichž orientace je p ibližn  kolmá k ose 
st edo eského plutonického komplexu a orientaci 
magmatických až subsolidových staveb okolních 
hornin (strukturní charakteristika st edo eského plu-
tonického komplexu viz Žák et al 2005). V p ípad
t chto puklinových systém  nebyly zjišt ny žádné 
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d kazy jejich st ižného vývoje, jejich vznik je tak 
spojen s dilatací v režimu extenze kolmé nebo skoro 
kolmé na sm r horninových žil.  

Stanovené trajektorie toku magmatu („analýza 
toku z imbrikovaných ploch magnetické foliace 
v planárních t lesech"; Geoffroy et al., 2002) upada-
jí v p ípad  lokality Po ící nad Sázavou pod mírný-
mi úhly (0-32° k ~SZ) a pod st edními úhly (~50°          
k ~ZSZ) na lokalit  Mal ice. Orientace trajektorií 
toku v kombinaci se zjišt ným prohybem planárních  

staveb k ~SZ v p ípad  lokality Po ící nad Sázavou 
indikuje subhorizontální sm r toku magmatu sm -
rem od JV. Na lokalit  Mal ice pak zmín ný prohyb 
k ~V indikuje sm r toku magmatu od západu k vý-
chodu. R zná míra zachování tokových staveb 
a intenzita „p etisku“ pravd podobn  ukazuje na 
r zné rychlosti výstupu a krystalizace magmat i
heterogenní nap ový režim v okolních horninách 
b hem vmíst ní a krystalizace. 
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