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Vyderský a prášilský pluton jsou variská granitoidní tČlesa (peraluminický S-granit) západní vČtve
moldanubického plutonu, vystupující ve vrcholové þásti Šumavy, pĜibližnČ mezi Modravou na JV a
Železnou Rudou na SZ. Plutony jsou souþástí skrytého souvislého tČlesa, jak ukazuje rozsáhlá záporná
gravimetrická anomálie (J. Šrámek, nepublikovaná data). BČhem let 2000–2007 byla celá oblast
pokryta geologickými mapami ýeské geologické služby v mČĜítku 1 : 25 000, pĜiþemž studovaná
tČlesa leží hlavnČ na mapových listech 22–331 Hartmanice (BabĤrek a kol. 2002), 22–334 Kvilda
(Žáþek a kol. 2005) a 22–333 Srní (BabĤrek a kol. 2006). V návaznosti na geologické mapování
provádČl v letech jeden z autorĤ (V. Ž.) pozemní mČĜení obsahu pĜirozených radioaktivních prvkĤ
gamaspektrometrem GRM 260, doplnČné mČĜením magnetické susceptibility ruþním kapametrem KT5, které v nČkterých pĜípadech vedlo k upĜesnČní rozsahu granitoidních facií (obr. 1 a, b). MČĜení byla
provedena na celkem 270 dokumentaþních bodech, z toho asi 70 % v granitoidech, zbytek v okolním
krystaliniku. Zatímco vyderský pluton poskytuje velmi pestrý obraz distribuce radioaktivních prvkĤ,
který koresponduje s jeho pestrým petrografickým vývojem (4 typy granitoidĤ), prášilský pluton je
petrograficky i radiometricky chudší (2 typy granitoidĤ). Zonálnost masivĤ a zejména distribuce thoria
potvrzují kontinuitu obou tČles (obr. 1 a, b). V rámci všech studovaných granitoidních typĤ byly
zjištČny následující koncentrace radioaktivních prvkĤ: K = 2.2-4,8 hm.%, U = 2,3–15 (vČtšinou 4–
–10 ppm), Th = 0,9–70 (vČtšinou 6-30 ppm), srv. tab 1. ZĜetelný je trend poklesu koncentrace Th,
který koresponduje s ubýváním biotitu, pĜípadnČ s rĤstem obsahu muskovitu; uran nevykazuje
výraznČjší afinitu k nČkterému z granitoidĤ. Magnetická susceptibilita se pohybuje od 0.01 u
leukokratních typĤ, do 0.5 (10–3) u biotitických typĤ. Jediným zjištČným opakním minerálem je
ilmenit, který obsahuje 4,1–6,0 hm. % MnO.
HrubČ zrnitý neporfyrický biotitický granodiorit až kĜemenný diorit (1) vystupuje ve vyderském
plutonu jako izometrické tČleso jižnČ Kostelního vrchu u Srní a tvoĜí i nČkolik menších tČles. Skládá se
z Qtz + Kf (Ab7-9Cn6-10) + Plg (andezín An36-48) + Bt ± Grt. Velmi hojné jsou akcesorie Ap, Mnz a Zrn,
dále Ms, Chl, Ilm a Ce-epidot. Tento horninový typ je pĜíþinou nejvýraznČjší (letecké) thoriové
anomálie v širším regionu. Vedle vysokých koncentrací Th (35–70 ppm) má také vysoké koncentrace
Ba (0,5-0,8 hm. %), Sr (390-560 ppm), Zr (550–650 ppm), Y (60-93 ppm) a ȈREE (~1000 ppm).
Thorium je vázáno, stejnČ jako u ostatních typĤ, témČĜ výhradnČ na monazit.
Hlavní horninou obou plutonĤ je stĜednČ zrnitý slabČ porfyrický biotitický granit až granodiorit
(2) s vyrostlicemi živcĤ do 2-3 cm. Pouze ve vyderském plutonu vystupuje na jihu také tČleso výraznČ
porfyrickČho hrubČ zrnitého biotitického granitu až granodioritu, typu Weinsberg (3), s vyrostlicemi
živcĤ 4–6 cm velkými. ObČ horniny se skládají z Qtz + Kf + Plg (oligoklas) + Bt, podĜízenČ, do 2 %
Ms, vzácnČ Crd, akcesorie Chl, Ap, Zrn, Xnt, Mnz, Ilm, Ttn. Koncentrace Th v biotitickém granitu
silnČ kolísají (10–35 ppm), vČtšinou se pohybují v rozmezí 18–28 ppm.
DrobnČ až stĜednČ zrnitý dvojslídný granit (4), (Qtz + Kf + Plg (albit, An5-10) + Ms + Bt, ojedinČle
Crd a Grt, akcesoricky Chl, Ap, Zrn, Mnz, Ilm), vystupuje v severním a východním lemu obou
plutonĤ a vyznaþuje se nízkými koncentracemi Th (1,2–16,0 ppm).
KromČ hlavních granitoidních typĤ vystupuje, zejména pĜi sv. exokontaktu vyderského plutonu,
pásmo žil peraluminického turmalinického leukogranitu (5): Qtz + Plg (albit, An0-1) + Kf + Ms ± Tur
s akcesorickým Bt, Chl, Ap, U-bohatým Zrn a vzácnČ Mnz. Leukogranit se vyznaþuje extrémnČ
nízkými koncentracemi Th (vČtšinou 1,2–3 ppm), Ti (0,02-0,14 hm. %), Ba (pod 0,03 hm. %), a ȈREE
(vČtšinou pod 20 ppm) a naopak je bohatší Rb (200–520 ppm) a Sn (1–86 ppm). Charakteristické je
nabohacení draselného živce leukogranitĤ a místy také dvojslídného granitu fosforem (až 1,0 hm. %
P2O5), více Žáþek a Sulovský (2005).
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