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moldanubiku: Látkové vztahy k plutonit m
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t edo eský plutonický komplex (SPK) variského 
stá í protíná enormní množství horninových žil 

variabilního složení – r zných typ  lamprofyr , žil-
ných porfyr  granitového až gabrového složení, di-
abas , leukogranit  až aplit . Z pravých žilných 
hornin, majících porfyrické struktury a znaky rych-
lého tuhnutí, jsou zdaleka nejrozší en jší dv  horni-
nové skupiny ultradraselného (UK) složení – jednak 
minety, jednak k emenné melasyenitové až me-
lagranitové porfyry.  

Žíly porfyr  mají sm ry Z-V až (zejména v sv. 
ásti SPK) SZ-JV a jsou zhruba vertikální nebo 

p ík e uklon né k J (JZ). Jejich mocnosti se pohybu-
jí nej ast ji v rozp tí 5-30 m na rozdíl od minet, kte-
ré mají typické mocnosti výrazn  menší (obvykle 
0,X – 3 m) v souvislosti s nižší viskozitou jejich 
magmat. Žíly diskordantn  pronikají vápenatoalka-
lickými (typ Sázava) i K-bohatými vápenatoalkalic-
kými (Blatná, erve-ná, Kozárovice) plutonity SPK, 
nebyly však zjišt ny v UK durbachitických plutoni-
tech typu ertovo b emeno a syenitoidech táborské-
ho t lesa, ani v í anském a sedl anském granitu 
jako mladší skupin  intruzí v SPK. P i jižní stran
SPK areál hojného výskytu t chto porfyr  zasahuje 
do šumavské ásti moldanubika zhruba v prostoru 
mezi Pískem, Bavorovem, Vimperkem, Kašperský-
mi Horami a Klatovy. V této oblasti, na východ
zhruba omezené zónou durbachitických t les, žíly 
porfyr  se ou metamorfní stavby rul a migmatit .
Místy se oblasti výskyt  obou horninových skupin 
mírn  p ekrývají. Celkový areál výskytu t chto žil 
má zhruba trojúhelníkovitý tvar, protažený na délku 
cca 115 km ve sm ru SV-JZ a v jz. ásti se rozši u-
jící až na 50 km ve sm ru SZ-JV.  

Mezi studovanými porfyry lze vy lenit dv  zá-
kladní makroskopicky odlišitelné skupiny:  

(1) Typ s nápadn  tence tabulkovitým vývojem 
fenokryst  K-živce odpovídá melasyenitovému až 
k emennému melasyenitovému porfyru a nejtmavší 
variety se blíží minet . Vedle Mg-biotitu (flogopitu) 
mohou obsahovat pyroxeny, n které žíly jsou zna -
n  bohaté ortopyroxenem. ast jší jsou uralitické 
pseudomorfózy nebo rekrystalované shluky aktinoli-
tu. Základní hmota mívá tendenci k trachytickému 
vývoji.  

(2) Typ obvykle hrub  porfyrický s normáln  ta-
bulkovitým vývojem fenokryst  K-živce, které se 
podobají K-živcovým vyrostlicím v durbachitických 
plutonitech a dosahují délky 10-25 mm. B žné jsou 
i menší fenokrysty plagioklasu, nejsv tlejší variety 
n kdy obsahují i nehojné vyrostlice k emene. Z ma-
fit  je nejb žn jší Mg-biotit (flogopit), b žné jsou 
aktinolitické pseudomorfózy po pyroxenu, n kdy 
relikty klinopyroxenu, obvykle také ídce roztrouše-
né pilitické pseudomorfózy po olivínu. Siln  ho e -
natý aktinolit až Al-chudý magneziohornblend je 
v tšinou postmagmatický, n které žíly ale obsahují 
také Al-chudý magneziohornblend v podob  auto-
morfních fenokryst . Základní hmota je mikrogra-
nitická a místy i mikrografická. Horniny tohoto cha-
rakteru svým celkovým složením mohou odpovídat 
k emennému melasyenitovému až ( ast ji) melagra-
nitovému porfyru. Na ad  lokalit obsahují enklávy 
k emenných minet. 

Látková anomalita melasyenitových až melagra-
nitových porfyr  ve srovnání s b žnými granitoid-
ními horninami je velmi nápadná. Soubor 38 analýz 
má pr m rný obsah 63 % SiO2 a 6,37 % K2O (5,3-     
7 %), p itom však 4,1% MgO, pr m rnou mg-hod-
notu 64,2 a obsah Cr 218 ppm. Mezi specifické rysy 
mikrochemismu pat í vysoké obsahy Rb (250-436 
ppm), Cs (15-50 ppm), Th, (27-50 ppm, vzácn  do 
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66 ppm), U (b žn  15-23 ppm, ojedin le až kolem 
55 ppm). P irozená radioaktivita je proti okolí vý-
razn  zvýšená. V tšina porfyrových žil velmi dob e
odpovídá st edn  tmavým až sv tlým varietám UK 
plutonit  SPK, p estože porfyry však mají v tší        
variabilitu. Tab. 1 a obr. 1 dokumentují shodu che-
mického složení mezi melagranitovými porfyry           
a durbachitickým melagranitem ertova b emene. 
K emenné melasyenitové porfyry s tence tabulkovi-
tým K-živcem jsou nejbližší sv tlejším varietám 
biotit-dvoupyroxenických syenitoid  táborského 
typu, s nimiž je spojuje i astý obsah ortopyroxenu. 
Pouze podle chemic-kého složení však nelze jedno-
zna n  odlišit ani ob  variety porfyr , ani UK plu-
tonit .

Všechny tyto horniny mají spole né charak-
teristické rysy magmat odvozených z plášt  (vysoká 
ho e natost i vysoké Cr a Ni) a zárove  jsou stej-
ným zp sobem vysoce obohacené pro pláš  inkom-
patibilními prvky, typickými pro svrchní konti-
nentální k ru. Procesy vzniku výchozích mafických 
magmat v anomálních doménách svrchního plášt ,
metasomatizova-ného korovým materiálem (Holub 
1997; Janoušek a Holub 2007) musely být stejné jak 
pro UK plutonity, tak i ob  variety porfyr .

Hrub  porfyrické k emenné melasyenitové až 
melagranitové porfyry mají adu znak  hybrid-ních 
magmat stejn  jako k emenné melasye-nity až me-
lagranity ertova b emene (Holub 1997), v žilných 
ekvivalentech melagranit  krom  geochemických 
p íznak  mixingu m žeme lépe pozorovat i petro-
grafické d kazy (neekvilibrované asociace mafických 
fenokryst ). V melasyenitových porfyrech s tence 
tabulkovitým vývojem K-živc  petrografické dokla-
dy mixingu zatím nebyly prokázány, p estože jejich 
chemické složení je s evidentn  hybridními horni-
nami velmi sblížené.  

Pod kování:
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Tabulka 1: Srovnání chemického složení melagranito-
vých porfyr  ze šumavského moldanu-bika a durbachitic-
kých melagranit  typu ertovo b emeno ze st edo es-
kého plutonického komplexu. 

 1 2 3 4 
SiO2 64,62 64,13 64,02 63,20 
TiO2 0,747 0,708 0,742 0,787 
Al2O3 13,47 13,24 13,34 13,28 
Fe2O3 4,21 4,13 4,28 4,40 
MnO 0,08 0,07 0,07 0,069 
MgO 4,23 4,15 4,34 4,32 
CaO 2,65 2,52 2,98 2,95 
Na2O 2,39 2,61 2,47 2,34 
K2O 6,38 6,32 6,19 6,43 
P2O5 0,65 0,56 0,60 0,64 
Ztr.žíh. 1,09 0,49 0,90 1,00 
Suma 100,51 98,92 99,94 99,41 
mg 66,6 66,6 66,7 66,0 
Cr 255 224 248 228 
Rb 395 386 384 339 
Sr 336 341 331 333 
Ba 1390 1410 1265 1340 
Zr 367 348 319 310 

1 – pr m r 4 melagranitových porfyr  z okolí Kašperských 
Hor;  2 – pr m r 3 melagranitových porfyr  z okolí Bavo-
rova a Volyn ; 3 – durbachitický melagranit z Vepic          
(3 analýzy); 4 – melagranit z Níkovic. 

Obr. 1: Normalizované obsah  inkompatibilních prvk
v melagranitových porfyrech ze šumavského moldanubika 
a durbachitických melagranitech SPK. Normaliza í hodno-
ty primitivního plášt  jsou podle Sun & McDonough (1989). 
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