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ltradraselné (dále jen UK) magmatické horniny 
variského stá í mají v eském masivu nejen 

zna n  velké rozší ení, ale také velmi variabilní pet-
rografický a geochemický charakter. Zahrnují adu
žilných hornin jako jsou nejrozší en jší minety, r z-
né peralkalické horniny, v moldanubické oblasti  
také  melasyenitové až melagranitové porfyry. Ob-
jemov  mnohem významn jší jsou plutonické hor-
niny, zejména amfibol-biotitické plutonity durbachi-
tové skupiny (typ ertovo b emeno) a biotit-dvou-
pyroxenické horniny typu táborského i jihlavského 
„syenitu“, ale také r zné variety vaugnerit  (nepor-
fyrických melasyenit  až k emenných meladiorit )
až stavrit  (amfibol-flogopitových ultramafitit );
tyto horniny jsou typicky vázané na moldanubickou 
oblast. Mimo moldanubikum jsou UK plutonity 
vzácné a jejich nejvýznamn jším t lesem je intru-
zivní komplex u Chot lic ve vých. echách v pod-
loží sediment  svrchní k ídy, v blízkosti ale nejasné 
pozici v i konven ní hranici mezi bohemikem              
a saxothuringikem. 

Chot lické intruzivní t leso bylo v r. 1965 zachy-
ceno jediným hlubokým vrtem KN-3 asi 9 km           
severn  od Nového Bydžova, 28 km zsz. od centra 
Hradce Králové, a to v hloubkovém intervalu 419,25 
(báze k ídy) až po kone ných 874,70 m. T leso bylo 
stru n  popsáno Vodi kou (1970), který identifiko-
val syenitické horniny až syenogabra a ve spodních 
ástech vrtu pyroxenity. Popis hornin doplnil t emi 

silikátovými analýzami hlavních horninových typ ,
které se všechny vyzna ují vysokými obsahy draslí-
ku. Další chemická data ze t í vzork , zahrnující 
hlavní i n které stopové prvky, uvedl Holub (1991) 
v souhrnné studii o UK horninách eského masivu. 
Vodi ka (1970) publikoval i jedno stanovení stá í
K-Ar metodou z laborato e Úst edního ústavu geo-

logického s výsledkem 280 Ma. Toto datování m že 
být zatíženo zna nou chybou, jak bylo b žné
u analýz z této doby, a jeví se jako spíše p íliš nízké, 
na druhé stran  neexistuje žádný d vod považovat 
skute né stá í za p edvariské.

 Zastižené horninové typy zahrnují klino-pyro-
xen-biotitické melasyenity, biotit-klinopyroxenické 
monzonity až monzogabra a biotitické (resp. flogo-
pitické) klinopyroxenity. Horniny mají typické 
magmatické mikrostruktury a nejeví žádné známky 
postižení metamorfní rekrystalizací ani regionální 
deformací.

Pro všechny horniny je typická vysoká ho e na-
tost a vysoké obsahy K2O od 2,1 po 7,6 hmot%. 
V ad  od biotitických klinopyroxenit  k melasye-
nit m obsahy SiO2 stoupají od 43 až po 53 %, zatím 
co MgO klesá od 13,4 po 6,4 %, CaO od 17,3 po  
7,9 %, P2O5 od 2,2 po 1,1 %, Typické pom ry  
K2O/Na2O jsou 3–4. Složení melasyenitu je ve v t-
šin  parametr  podobné minetám nebo také durba-
chit m. Na rozdíl od durbachitických a jim blízkých 
UK plutonit  i minet moldanubické zóny s typicky 
hypersten-normativním složením je chot lický me-
lasyenit výrazn  bohatší CaO (v p evaze nad MgO) 
a podle normy CIPW je nefelín-normativní. Ze sto-
pových prvk  je bohatší hlavn  Sr (kolem 1400 
ppm), naopak výrazn  chudší Cr a Ni a zárove  také 
Rb (230 ppm), Cs, Th, U, mén  výrazn  i Nb, Ta, Zr 
a Hf. Pom r Rb/Sr je proti durbachit m (s hodnota-
mi kolem 0,8–1) pod-statn  nižší a v melasyenitu 
dosahuje hodnot kolem 0,16. Na rozdíl od UK plu-
tonit  moldanubika zde chybí z etelná negativní  
europiová anomálie. Porovnáváme-li chot lické
ultramafitity se stavritickými horninami moldanu-
bika, jsou rozdíly ješt  mnohem vyšší. Spole nou 
vlastností všech zmín ných hornin jsou však výraz-
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n  vysoké pom ry LILE/HFSE a Th/Ta, sv d ící 
pro p vod magmat v plášti ovlivn ném procesy 
v suprasubduk ním prost edí.

Pro srovnání s durbachitickými horninami bylo 
analyzováno také izotopické složení stroncia (Acti-
vation Laboratories, Ltd., Ancaster, Ontario). Chot -
lické horniny mají iniciální pom ry 87Sr/86Sr vý-
razn  primitivn jší – pro stá í 330-340 Ma by to           
u biotitického klinopyroxenitu ze spodní ásti profi-
lu bylo 0,7043 a u melasyenitu ze svrchní ásti 
0,7050, zatímco pro durbachity jsou typické hodno-
ty kolem 0,7118 až 0,7130 (stá í 338 Ma); p i tom 
díky relativn  nízkým pom r m Rb/Sr v chot lic-
kém komplexu nemá nejistota v jeho stá í v ádu
prvých desítek milion  let na toto srovnání podstat-
ný vliv. 

Je zcela evidentní, že chot lické t leso vzniklo 
podobn  jako UK horniny ve st edo eském pluto-
nickém komplexu a moldanubiku z mafického,          
K-bohatého magmatu, odvozeného parciálním tave-
ním flogopit obsahujícího metasomatizovaného 
svrchního plášt  (Holub 1997), který prod lal inter-
akci s hluboce subdukovaným svrchn korovým      
materiálem (Janoušek a Holub 2007). Tato pláš ová 
doména však musela mít odlišnou historii a pon kud 
odlišný charakter obohacení než zdroje durbachit .
Protože výchozí magma chot lické intruze bylo   
nenasycené SiO2 (foid-normativní) a proti durbachi-
tickým horninám podstatn  bohatší CaO, musíme 
p edpokládat mnohem vyšší obsah klinopyroxenu 
v jeho pláš ovém zdroji.  

Pro další vývoj magmatu byla ur ujícím pro-
cesem frak ní krystalizace a akumulace mafit .          
V raném stadiu p edpokládáme odd lení kumulát
s významným zastoupením olivínu (které však ne-

máme ve vrtném profilu zachyceny); ú ast olivínu 
m la za následek snížení koncentrace Ni v magma-
tu. Potom v podmínkách svrchní k ry diferenciace 
pokra ovala vznikem kumulátových biotitických 
klinopyroxenit . Vysoce pravd podobné je mísení 
reziduálního syenitového magmatu s erstvými pul-
zy magmatu primitivn jšího složení, protože mela-
syenity mají podstatn  vyšší ho e natost i obsahy 
kompatibilních prvk  než by odpovídalo zbytkové 
tavenin  po odd lení velkého množství klinopyro-
xenu a biotitu. Za pravd podobnou považujeme            
i omezenou kontaminaci okolními horninami, která 
m že být zodpov dná za mírné zvýšení iniciálního 
87Sr/86Sr v melasyenitu proti biotitickému klinopy-
roxenitu (na druhé stran  jsou však možné i ur ité 
variace v izotopickém složení jednotlivých pulz
pláš ového magmatu). Ve vrtném profilu chybí po-
kro ilé felzické diferenciáty, komplementární k vy-
soce mafickým a ultramafickým kumulát m. Mohly 
být ze svrchních partií komplexu odstran ny p ed-
k ídovou denudací, ale komplex také mohl p edsta-
vovat magmatický rezervoár spjatý s vulkanickým 
aparátem a felzické variety mohly být zastoupeny 
hlavn  mezi jeho vulkanickými produkty. 

Chot lický komplex je dokladem toho, že nejen 
obecn  mafická, ale dokonce i ultradraselná mag-
mata byla v eském masivu generována z domén 
litosférického plášt , které se navzájem lišily histo-
rií a proto i složením. Jako velmi významná se 
v tomto kontextu jeví hranice moldanubika v i
Bohemiku.  
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