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Chotělický intruzivní komplex v podloží sedimentů
svrchní křídy byl v roce 1965 navrtán hlubokým vrtem
KN-3, lokalizovaným v s. části katastru obce Chotělice,
asi 9 km s. od Nového Bydžova. Podle Matte et al. (1990)
tato oblast je severovýchodním pokračováním Barrandie-
nu a patří tudíž k bohemiku, přestože vymezení severní
hranice bohemika vůči lugiku je podle řady autorů proble-
matické.

Plutonity (zpočátku zvětralé) byly zastiženy v hloubce
419,25 m v bezprostředním podloží křídových sedimentů
a vrt v nich pokračoval až po konečnou hloubku 874,7 m.
Intruzivní horniny z tohoto zhruba 455 m mocného pro-
filu stručně charakterizovali Müller a Vodička (1969)
a popsal Vodička (1970) jako biotit-pyroxenické syenity
(do hloubky 560 m), syenodiority (560–663 m) až syeno-
gabra (663–710 m a 865 m po bázi vrtu) a ve spodních
částech vrtu (kromě posledních 10 m) biotitické pyroxe-
nity. Vodička (1970) popis hornin doplnil třemi modál-
ními a také třemi silikátovými analýzami hlavních horni-
nových typů, které se přes vysoké obsahy MgO všechny
vyznačují vysokými obsahy draslíku a jeho silnou převa-
hou nad sodíkem. Další chemická data ze tří vzorků, zahr-
nující hlavní i některé stopové prvky, uvedl Holub (1991)
v nepublikované studii o ultradraselných horninách Čes-
kého masivu. Vodička (1970) bez dalších podrobností
publikoval také výsledek datování biotit-pyroxenického

syenitu K-Ar metodou v laboratoři tehdejšího Ústředního
ústavu geologického, a to 280 Ma. Tento výsledek může
být zatížen značnou chybou a v kontextu plutonismu Čes-
kého masivu se jeví jako příliš nízký, spadá však do roz-
ptylu výsledků K-Ar datování variských intruzí ze 60. let
20. století.

Tento článek se opírá o revizi originálního výbrusové-
ho materiálu dr. J. Vodičky a nová analytická data ze
vzorků odebraných při částečné skartaci vrtu v 70. letech
20. století. Příslušné laboratoře a metody jsou uvedeny
u tab. 1.
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Mezi horninami chotělického komplexu jsou podstatně
přítomny klinopyroxen-biotitické melasyenity, absolutně
převládající ve svrchních ca 140 m profilu v magmatitech,
ve střední části převládají biotit-klinopyroxenické monzo-
nity s partiemi spíše monzogabrovými, ve spodních čás-
tech se střídají proměnlivé silně mafické monzonitické
horniny a převládající flogopitické klinopyroxenity.
Všechny tyto horninové typy jsou značně variabilní a jejich
střídání je komplikovanější, než ukazuje zjednodušený Vo-
dičkův profil. Podružně se vyskytují žíly K-živcového leu-
kosyenitu (Vodičkova syenitového aplitu), křemenného
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1 2 3 4 5 6

vzorek LR 126 LR 209 LR 128b LR 222 LR 53 LR 354

lokalita KN-3, 815 m KN-3, 677,8 m KN-3, 516,5 m Libín Květuš Osové

SiO2 43,00 45,96 52,58 53,13 53,59 58,82

TiO2 1,55 1,35 0,98 1,15 1,21 0,95

Al2O3 8,65 12,16 12,40 9,17 12,58 13,75

Fe2O3 2,08 4,79 2,90 1,23 1,06 0,70

FeO 5,69 4,57 4,19 6,58 5,38 4,63

MnO 0,159 0,141 0,126 0,124 0,104 0,088

MgO 12,87 9,34 6,15 13,07 8,77 6,26

CaO 16,82 12,36 8,65 4,99 4,65 4,05

SrO 0,07 0,12 0,18 – – –

BaO 0,32 0,17 0,39 – – –

Li2O 0,01 0,01 0,00 – – –

Na2O 0,71 1,14 1,86 1,29 1,54 1,91

K2O 2,88 3,88 7,20 4,00 7,18 6,72

P2O5 1,91 1,28 0,93 1,54 1,17 0,91

CO2 0,38 0,15 0,09 – – –

C nekarb 0,061 0,047 0,066 – – –

F 0,301 0,165 0,242 – – –

H2O
+ 1,90 1,66 0,98 1,86* 1,84* 1,02*

H2O
– 0,14 0,25 0,11 – – –

F ? O -0,127 -0,070 -0,102 – – –

Suma 99,369 99,464 99,921 98,878 99,68 100,318

mg 75,2 65,2 61,7 75,2 71,2 68

Fe3+/Fetot 24,8 48,6 38,4 14,4 15,1 12

V 362 336 167 173 115 97

Cr 400 275 156 772 518 370

Co 48 41 28 40 45 22

Ni 100 48 49 240 172 90

Rb 136 132 225 307 389 403

Sr 461 892 1329 180 466 445

Y 28,6 24,5 24,5 28,7 30,1 35,6

Zr 106 75 323 196 593 632

Nb 5,5 4,5 13,5 14,2 28,7 35,3

Cs 4,4 3,7 7,1 28,2 22,8 29,9

Ba 2763 1258 3277 1060 2280 1945

La 50,8 40 51,7 38,2 58,9 61,7

Ce 123 87,1 109 93,4 137 139

Nd 70,4 41,4 53,5 65,9 80,4 67,2

Sm 14,4 9,68 10,8 17 19,1 15,3

Eu 4,14 2,8 3,14 2,14 2,94 2,59

Gd 12,4 8,58 8,68 11,1 11,3 10,7

Yb 1,8 1,72 1,94 2,44 2,63 2,71



leukosyenitu a (mela)syenitového porfyru. Všechny hor-
niny mají magmatické mikrostruktury a nejeví žádné
známky postižení metamorfní rekrystalizací ani regionální
duktilní deformací. Ve svrchních 35 m vrtného profilu jsou
plutonity silně navětralé, argilitizované a zčásti karbonati-
zované. V hlubších částech jsou místy křehce porušené
a hydrotermálně alterované, převládají však horniny zcela
čerstvého charakteru. Hlavní horninové typy jsou na mik-
rofotografiích v obr. 1.

Typickými minerály plutonitů jsou klinopyroxeny diopsi-
dového až augitového složení (často s oscilační zonálností),
Mg-bohatý biotit až flogopit, K-živec (většinou homogenní,
bez perthitických odmíšenin), bazický až střední plagioklas,
místy i pseudomorfózy po drobných zrnech olivínu. Jen
v několika výbrusech melasyenitů i klinopyroxenitu byl
zjištěn v podružném množství špinavě zelený amfibol, na-
růstající na klinopyroxen. Monzonitické horniny ve většině
výbrusů z hloubky 677–787 m obsahují ojedinělé až hojné
pseudomorfózy po světlém kubickém minerálu, nejspíše
leucitu (obr. 2), označované dále jako pseudoleucit. Všech-
ny horninové typy mají zvýšený obsah apatitu od 2,5 až po
5 obj. % s maximem ve flogopitických klinopyroxenitech.
Obvykle jsou přítomny akcesorické opakní minerály, mezi
nimiž dominuje magnetit. S výjimkou některých leukosye-
nitických žilek v horninách chotělického tělesa chybí kře-
men nejen samostatný, ale dokonce i v podobě myrmekitu.

Struktury hornin jsou většinou hypautomorfně zrnité,
v horninách obsahujících oba živce často monzonitické
s automorfními tenkými tabulkami plagioklasu poikilitic-
ky uzavíranými ve velkých zrnech K-živce (obr. 1c, d).
Mnoho vzorků hlavně ze spodní části profilu má charakter
kumulátů (obr. 1e, f) a střídání několika horninových typů
i ojediněle pozorované neostře omezené pásky s variabil-
ním obsahem mafických minerálů lze interpretovat jako
magmatické zvrstvení.
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Všechny analyzované horniny chotělického komplexu
jsou vysoce hořečnaté a mají vysoké obsahy K2O (v suro-

vých analýzách mezi 2,1–7,9 hmot. %), přičemž typické
poměry K2O/Na2O jsou 3–4. Jde tudíž o horniny ultra-
draselné ve smyslu definice podle Foley et al. (1987).
V řadě od flogopitických klinopyroxenitů k melasyeni-
tům stoupají obsahy SiO2 od 43 až po 53 hmot. %, zatím-
co MgO klesá od 13,4 po 6,4 %, CaO od 17,3 po 7,9 %,
P2O5 od 2,2 po 1,1 %. Všechny analyzované horniny jsou
metaluminní a podle normy CIPW nenasycené SiO2. Ze
stopových prvků jsou zvýšené obsahy zejména V, Cr
a řady inkompatibilních prvků, hlavně Ba, Sr v silné pře-
vaze nad Rb, mnohem méně Zr, Th a U (tab. 1); sumární
obsahy prvků skupiny vzácných zemin se pohybují mezi
190–390 ppm.
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Vodička (1970) zběžně přirovnal chotělická intruziva k va-
riským horninám míšeňského masivu v Sasku, o němž se
dlouho tradovalo, že je tvořen „syenity“. Ve skutečnosti
v něm převažují monzonitické horniny a pravé syenity chy-
bějí (viz např. Wenzel et al. 1997). Variační šíře míšeňské-
ho masivu se pohybuje od výrazně nefelín-normativních
ultrabazických až bazických „dioritů“ přes monzonity po
křemenné monzonity, které svými obsahy SiO2 mohou do-
konce přesáhnout hranici intermediálních a acidních hor-
nin. Všechny tyto horniny jsou bohaté na oxidy železa
a mají v hmotnostních procentech mírnou převahu Na2O
nad K2O až mírnou převahu K2O nad Na2O (u variet boha-
tých na SiO2). Chybí mezi nimi silně hořečnaté a ultradra-
selné horniny, které by byly srovnatelné s chotělickým
komplexem.

Skutečné ultradraselné plutonity jsou významně za-
stoupeny v moldanubické oblasti, hlavně jako durbachity
(porfyrické amfibol-biotitické melasyenity až křemenné
melasyenity) až durbachitické melagranity (dohromady
označované tradičně jako „typ Čertovo břemeno“) a také
další složením podobné horninové typy, doprovázené
i malými objemy vysoce mafických až ultramafických
hornin bohatých na flogopit (vaugneritů až stavritů, Ho-
lub 1991).
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1 2 3 4 5 6

vzorek LR 126 LR 209 LR 128b LR 222 LR 53 LR 354

lokalita KN-3, 815 m KN-3, 677,8 m KN-3, 516,5 m Libín Květuš Osové

Lu 0,234 0,24 0,276 0,354 0,368 0,363

Hf 3,8 2,5 8,8 5,6 16,4 14,8

Ta 0,36 0,25 1 0,95 2,07 2,46

Th 4,8 3,6 15,2 19,1 41,8 56,5

U 1,83 2,71 5,51 11 17,9 23,4

Eu/Eu* 0,93 0,92 0,96 0,45 0,56 0,59

Rb/Sr 0,295 0,148 0,17 1,7 0,835 0,91

Th/Ta 13,3 14,4 15,2 20,1 20,2 22,97
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Na rozdíl od durbachitických a jim blízkých ultradrasel-
ných plutonitů moldanubické zóny s typicky hypersten-
-normativním složením a MgO > CaO (srov. Holub 1997)
mají chotělické melasyenity a monzonity s pseudoleucitem
zvýšený stupeň oxidace Fe (tab. 1), jsou výrazně bohatší na
vápník (CaO > MgO) a podle normy CIPW jsou mírně
nefelín-normativní (Ne 3–5 hmot. %). Jejich celkové slo-
žení se blíží shonkinitům z lakkolitu Shonkin Sag v Monta-
ně (srov. Nash – Wilkinson 1970) nebo masivu Svidnia
v Bulharsku (viz Vladykin et al. 2001). Ze stopových prvků
jsou chotělické syenitoidy proti durbachitům bohatší hlav-
ně na V a Sr, naopak výrazně chudší na Cr a Ni a zároveň

také Rb, Cs, Th, U, méně výrazně i Nb, Ta, Zr a Hf. Poměr
Rb/Sr je proti durbachitům podstatně nižší. Na rozdíl od
ultradraselných plutonitů moldanubické zóny zde chybí
negativní europiová anomálie (obr. 3). Porovnáme-li cho-
tělické ultramafitity (apatit-flogopit-klinopyroxenové ku-
muláty) s obdobně vysoce hořečnatými ultradraselnými
plutonity z moldanubika, jsou zde rozdíly kvalitativně ob-
dobné, ale kontrast je ještě mnohem větší (srov. analýzy 1
a 4 v tab. 1).

Všechny K-bohaté šošonitické až ultradraselné horniny
včetně durbachitických plutonitů i hornin míšeňského ma-
sivu (Holub 1991, 1997, Wenzel et al. 1997) a chotělického
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komplexu dohromady spojuje nutnost předpokládat obo-
hacení plášťových zdrojů výchozích magmat draslíkem
a inkompatibilními stopovými prvky. Všechny tyto horni-
nové komplexy se také vyznačují vysokými poměry
LILE/HFSE a Th/Ta či Th/Nb (obr. 4), typickými pro lito-
sférický plášť obohacený za procesů spjatých se subdukcí.
Značné rozdíly však jsou v míře předchozího ochuzení
pláště bazaltickými komponentami (viz např. variace v ob-
sazích Na2O a CaO) a zřejmě také v intenzitě obohacení
i povaze a zdrojích obohacujících fluid či tavenin (viz např.
různá míra obohacení o Rb a Th proti Ba mezi durbachity
a chotělickými melasyenity). Hluboce subdukované grani-
tické horniny, ze kterých vznikly vysokotlaké felzické gra-
nulity „moldanubického typu“ a z nichž byly podle Janouš-
ka a Holuba (2007) odvozeny i komponenty obohacující
plášťové zdroje magmat moldanubických durbachitů, ne-
lze považovat za univerzální zdroj obohacení litosférické-
ho pláště pro jiné části Českého masivu a pro geochemicky
odlišné typy K-bohatých magmat.
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Chotělický komplex se petrograficky a geochemicky vý-
razně liší od ultradraselných plutonitů moldanubické zóny,
přestože obsahy draslíku a celková hořečnatost jsou podo-
bné. Zdá se, že horninové typy tohoto komplexu nemají
žádnou obdobu nejen mezi dalšími plutonickými tělesy
v Českém masivu, ale ani v jiných částech středo-západo-
evropských variscid. Komplex je proto důležitým důkazem
toho, že nejen obecně mafická, ale dokonce i ultradraselná
magmata mohla být v Českém masivu během variského
cyklu generována z domén litosférického pláště, které se
navzájem lišily složením a historií.

Poděkování. Tento výzkum byl finančně podpořen Grantovou
agenturou České republiky (grant 205/09/0630) a částečně také
výzkumným záměrem MŠM0021620855.
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