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Abstract
Tectonometamorphic processes in external zones of the Bohemian Massif during 
Lower Palaeozoic were studied in this work. The studied areas cover the 
northeastern part of the Saxothuringian Domain (Krkonoše-Jizera Massif) and the 
Letovice Complex located between the western margin of the Moravian Zone and 
the eastern edge of the Moldanubian Domain. Evolution of both these units was 
influenced by Early Palaeozoic rifting and Devonian-Carboniferous Variscan 
orogenesis. In the Saxothuringian Domain, Variscan processes were connected 
with subduction of the Saxothuringian ocean below the easterly exposed core of 
the Bohemian Massif and resulted in the development of high-pressure low-
temperature metamorphism. 

Thermodynamic modelling of metamorphic evolution in metapelites from 
the Krkonoše-Jizera Massif suggests that these rocks record peak pressure 
conditions of ≥18–19 kbar at 460–520°C followed by isothermal decompression to 
pressures of 10.5–13.5 kbar and final decompression to <8.5 kbar and <480°C. The 
calculated peak P–T conditions indicate a high-pressure/low-temperature apparent 
thermal gradient of ~ 7–7.5 °C km-1. Laser ablation inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS) isotopic dating and electron microprobe chemical 
dating of monazite give ages of 330 ±10 Ma and 328 ±6 Ma, respectively, which is 
interpreted as the timing of a peak pressure to early decompression stage. The 
observed metamorphic record and timing of metamorphism in the studied 
metapelites show striking similarities with the evolution of the central and 
southwestern parts of the Saxothuringian Domain and suggest a common tectonic 
evolution along the entire eastern flank of the Saxothuringian Domain during the 
Devonian–Carboniferous periods. 

The succession of structures observed in the Krkonoše-Jizera Massif 
suggests influence of two major deformation events. The high-pressure 
metamorphic stage was associated with an early ESE-oriented underthrusting of 
the Saxothuringian passive margin, which led to the development of D1 fabric. The 
D1 fabric remained active also during exhumation and subsequent late stage of the 
ESE–WNW compression led to imbrication of the granitoid basement and 
overlying nappe pile, and to folding of exhumed thrust sheets. Superimposed N–S 
oriented D2 compression caused post-metamorphic folding of the nappe pile 
characterized by the development of an intense D2 cleavage in the southern part of 
the Krkonoše–Jizera Massif and decreasing intensity of reworking towards the 
north. 

The pre-Variscan evolution of the Saxothuringian crust has been 
associated with its rifting from the northern Gondwana margin. Rifting process was 
accompanied by intrusion of numerous Cambrian–Ordovician plutons and 
development of thick sedimentary sequences, which were along the eastern flank 
of the Saxothuringian Domain intensely deformed during Variscan collision. 
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Detrital zircon populations in metaquartzite samples from the southern part of the 
Krkonoše–Jizera Massif, analysed by laser ablation ICP-MS, suggest a Late 
Cambrian maximum age of the sedimentary protolith and probable origin of 
detritus from the erosion of Cambrian–Ordovician granitoids and their 
Neoproterozoic (meta)sedimentary or magmatic country rocks. The age spectra 
confirm the interpretation that the exposed basement, dominated by
Neoproterozoic–Cambrian–Ordovician granitoids was overthrust during 
Devonian–Carboniferous subduction-collision process by nappes composed of 
metamorphosed equivalents of the uppermost Cambrian–Devonian passive margin 
sedimentary formations. Acquired data also support the interpretation that the 
Saxothuringian Neoproterozoic basement has an affinity to the West African 
Craton of the north-western margin of Gondwana.

The Letovice Complex on the eastern margin of the Bohemian Massif is 
composed of metamorphosed mid-ocean ridge basalts with trondhjemitic sheets 
together with gabbroic and ultrabasic bodies. Laser ablation ICP-MS dating of 
magmatic zircons from amphibolite and trondhjemite yielded concordia ages of 
530 ± 6 Ma and 529 ± 7 Ma, which are interpreted as dating intrusions of the Early 
Cambrian protoliths of the studied rocks. Based on this age as well as whole-rock 
geochemical and Nd isotopic data, the Letovice Complex is interpreted as a vestige 
of an incipient oceanic basin developing on attenuated continental crust. The most 
likely geotectonic setting was a post-Cadomian extensional regime at the northern 
margin of Gondwana that marked the onset of its break-up. 
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Abstrakt
Předložená práce se zabývá studiem tektonometamorfních procesů v externích 
zónách Českého masívu během spodního paleozoika. Studované oblasti zahrnují 
severovýchodní část saxothuringické domény (krkonošsko-jizerský masív) a 
letovický komplex, který leží mezi západním okrajem moravika a východním 
rohem moldanubické domény. Vývoj obou těchto jednotek byl ovlivněn raně 
paleozoickým riftingem a devonsko-karbonskou variskou orogenezí. V 
saxothuringické doméně byly variské procesy spjaty se subdukcí 
saxothuringického oceánu pod východně položené jádro Českého masívu a vedly 
ke vzniku vysokotlaké nízkoteplotní metamorfózy.

Termodynamické modelování metamorfního vývoje metapelitů z 
krkonošsko-jizerského masívu ukazuje, že tyto horniny zaznamenaly nejvyšší 
tlakové podmínky ≥18–19 kbar za teplot 460–520°, následované izotermální 
dekompresí do tlaků 10.5–13.5 kbar a finální dekompresí do 8.5 kbar a <480°C. 
Stanovené vrcholné P–T podmínky indikují zjevný vysokotlaký/nízkoteplotní 
termální gradient ~ 7–7.5 °C km-1. Izotopickým datováním monazitů pomocí 
laserové ablace na ICP-MS a chemickým datováním na elektronové mikrosondě 
byly získány věky 330 ±10 Ma respektive 328 ±6 Ma.Ty jsou interpretovány jako 
stáří vysokotlaké až raně dekompresní fáze vývoje. Pozorovaný metamorfní
záznam spolu se stářím metamorfózy ve studovaných metapelitech vykazuje 
nápadnou podobnost s vývojem střední a jihozápadní části saxothuringika a svědčí 
o velmi podobném tektonickém vývoji podél celého východního okraje 
saxothuringické domény v období devonu až karbonu. 

Posloupnost struktur zaznamenaných v krkonošsko-jizerském masívů 
ukazuje vliv dvou hlavních deformačních událostí. Vysokotlaké metamorfní 
stádium bylo spojeno s raným VJV. podsouváním pasivního okraje saxothuringika, 
které vedlo ke vzniku staveb D1. Tyto stavby zůstaly aktivní i během exhumace. 
Následná pozdní fáze komprese ve směru VJV-ZSZ vyústila v imbrikaci 
granitoidního basementu spolu s nadložními příkrovy a ve zvrásnění již 
exhumovaných násunových jednotek. Následná D2 komprese ve směru S-J 
způsobila post-metamorfní vrásnění charakterizované vznikem intenzivní D2 
kliváže v jižní části krkonošsko-jizerského masívu. Intenzita D2 přepracování klesá 
směrem k severu. 

Pre-variský vývoj saxothuringika byl spojen s riftingem od severního 
okraje Gondwany. Tento proces byl doprovázen intruzí četných kambro-
ordovických plutonů a vznikem mocných sedimentárních sérií, které byly na 
východním okraji saxothuringické domény intenzivně deformovány během variské 
kolize. Populace detritických zirkonů z metakvarcitů z jižní části krkonošsko-
jizerského masívu, datované pomocí laserové ablace na ICP-MS, udávají 
maximální věk sedimantárního protolitu jako pozdně kambrický a ukazují, že 
jejich zdrojem byly pravděpodobně erodované kambro-ordovické granitoidy spolu 
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s neoproterozoickým (meta)sedimentárním a magmatickým obalem. Výsledná 
spektra stáří potvrzují interpretaci, že přes odkrytý basement neoproterozoických 
až kambro-ordovických granitoidů byly během devonu až karbonu přesunuty 
příkrovy tvořené metamorfovanými ekvivalenty spodnokambrických-devonských 
sedimentárních jednotek pasivního okraje. Získaná data také podporují teorii, že 
neoproterozoický basement saxothuringika má afinitu k západoafrickému kratonu 
na severozápadním okraji Gondwany.

Letovický komplex na východním okraji Českého masívu je složený z 
metamorfovaných bazaltů oceánských hřbetů s polohami trondhjemitů spolu s 
tělesy metagaber a ultrabazik. Datování magmatických zirkonů z amfibolitu a 
trodhjemitu pomocí laserové ablace na ICP-MS poskytlo konkordantní stáří 530 ± 
6 Ma a 529 ± 7 Ma, která jsou prezentována jako stáří intruze raně kambrických 
protolitů studovaných hornin. Na základě těchto věků, geochemického složení a 
izotopických dat neodymu byl letovický komplex interpretován jako zbytek 
vznikající oceánské domény, která se vyvíjela na ztenčené kontinentální kůře. 
Pravděpodobným geotektonickým prostředím vzniku byl post-kadomský extenzní 
režim na severním okraji Gondwany, který značil její rozpad.
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Introduction and aims of the study

This thesis is focused mainly on tectonometamorphic processes in external zones 
of the Bohemian Massif during Lower Palaeozoic, when evolution of the 
Bohemian Massif basement was affected by two important events – Early 
Palaeozoic rifting and Variscan orogenesis. The Early Palaeozoic rifting processes 
are commonly interpreted as a result of fragmentation of the northern Gondwana 
margin and drift of lithospheric terranes to the north (Kröner et al., 2000; Štípská et 
al., 2001; Friedl et al., 2004). Geological record of this rifting was locally strongly 
affected or nearly erased by subsequent Variscan processes, which resulted from 
collision of peri-Gondwana microcontinents with Laurussia in Devonian–
Carboniferous times.
The thesis is composed of two parts dealing with problems of individual mentioned 
periods and aims to compile petrological, structural and geochronological data into 
an overall conception. The first part of the thesis is dedicated to metamorphic and 
deformation processes connected with the Variscan orogenesis in the northeastern 
part of the Saxothuringian Domain. The prime aim of the work was to characterise
metamorphic evolution of metapelites from the Krkonoše-Jizera Massif in time and 
results of the study are summarized in the first article (Early Carboniferous 
blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern 
Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)). In order to propose a comprehensive 
evolutionary model of the southern part of the Krkonoše–Jizera Massif detailed
structural study was held and the structural observations were combine with 
metamorphic and geochronological data from the previous study (second article: 
Exhumation and post-metamorphic folding of subducted accretionary complex in 
the northern Bohemian Massif (Variscan belt of the Central Europe)).
The second part of this thesis is concentrated on the pre-Variscan evolution of the 
northern and eastern margin of the Bohemian Massif and consists of two papers. 
The northern margin, represented again by the Krkonoše-Jizera Massif, belongs to 
the Saxothuringian Domain, where the pre-Variscan Palaeozoic evolution is more 
evident in the northwestern flank thanks to weak younger overprint. In contrast, 
rocks of the southeastern flank underwent medium- to high-grade metamorphism
and thus their protolith age and depositional setting has been a widely discussed 
topic. Our data from detrital zircon populations of metaquartzite samples, which 
can contribute to this discussion, are presented in the third article (Early 
Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes 
(Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)). Last part of the study
(represented by the fourth article Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic 
crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif) 
was foccused on the Letovice Complex, which is located between the western 
margin of the Moravian Zone (Suess, 1912, 1926; Schulmann et al., 1991, 1994) 
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and the eastern edge of the Moldanubian Domain (Suess 1912; Dallmeyer et al. 
1995; Franke, 2000, 2006). The Letovice Complex was strongly effected by 
Variscan tectonometamorphic processes and thus any possibility of unravelling 
part of the older history is interesting.

Methodology 

In order to characterize the P–T evolution, the observed mineral assemblages, their 
microstructural relationships and mineral compositions were interpreted by means 
of phase equilibrium modelling. Thermodynamic modelling allows to calculate P-T 
sections displaying stability fields of diverse mineral assemblages and was done by 
the thermodynamic software set Perple_X (Connolly, 2005: 2008 upgrade) using 
the internally consistent thermodynamic data set of Holland & Powell (1998: 2004 
upgrade; details in Part I. - first article).
With a view to place the metamorphic events in time, accessoric monazite was 
dated by laser ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry 
followed the technique described in Košler et al. (2001) and by electron 
microprobe based on measurement of their Th, U and Pb contents. Both analytic 
techniques are in detail described in the first article (Part I. of the thesis). Laser 
ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry was used also for 
dating of magmatic and detrital zircons from the Letovice Complex and Krkonoše-
Jizera Massif. Isotopic analysis followed the technique described by Košler et al.
(2002), corrected data were processed offline in a spreadsheet-based program 
Lamdate (Košler et al., 2002) and plotted on concordia diagrams using Isoplot 
(Ludwig, 1999; details in Part II – third and fourth article).
Structural analysis based on detailed field observation was supplemented by study 
of deformation microstructures of quartz in orthogneiss and deformed quartz veins. 
For collection of the crystal preferred orientation of recrystallized quartz grains
HKL device attached to scanning electron microscope CAMSCAN 54 was used 
(details in Part I. – second article).

Results and conclussions

Part I. 
The metamorphic evolution of micaschists in the northeastern part of the 
Saxothuringian Domain in the Central European Variscides is characterized by the 
early high-pressure M1 assemblage with chloritoid in cores of large garnet 
porphyroblasts and Grt–Chl–Phe–Qtz±Pg M2 assemblage in the matrix. Minerals 
of the M1–M2 stage were overprinted by low-pressure M3 assemblage Ab–Chl–
Ms–Qtz±Ep. Samples with the best-preserved M1–M2 mineralogy mostly appear 
in domains dominated by earlier D1 deformation phase and only weakly affected 
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by subsequent D2 overprint. Thermodynamic modelling suggests that mineral 
assemblages record peak pressure conditions of ≥18–19 kbar at 460–520°C (M1) 
followed by isothermal decompression to pressures of 10.5–13.5 kbar (M2) and 
final decompression to <8.5 kbar and <480°C (M3). The calculated peak P–T
conditions indicate a high-pressure/low-temperature apparent thermal gradient of ~ 
7–7.5 °C km-1. Laser ablation ICP-MS isotopic dating and electron microprobe 
chemical dating of monazite from the M1–M2 mineral assemblages give ages of 
330 ±10 Ma and 328 ±6 Ma, respectively, which is interpreted as the timing of a 
peak pressure to early decompression stage. The observed metamorphic record and 
timing of metamorphism in the studied metapelites show striking similarities with 
the evolution of the central and southwestern parts of the Saxothuringian Domain 
and suggest a common tectonic evolution along the entire eastern flank of the 
Saxothuringian Domain during the Devonian–Carboniferous periods. 

The succession of structures developed in high-pressure thrust sheets of the 
Krkonoše–Jizera Massif suggests that two major deformation events are 
responsible for the present-day structural pattern in the northeastern part of the 
Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif. An early ESE-oriented 
underthrusting of the Saxothuringian passive margin led to the development of D1 
fabric that is best preserved in the eastern part of the studied area as ESE-dipping 
metamorphic foliation with ubiquitous relics of high-pressure mineral assemblages. 
The D1 fabric remained active also during exhumation as it is manifested by the 
stabilization of a low-pressure mineral assemblage within the same foliation. Late 
stage of the ESE–WNW compression led to imbrication of the granitoid basement 
and overlying nappe pile, and to folding of exhumed thrust sheets. Intensity of the 
late D1 deformation decreases towards the west and westward migration of 
secondary thrusts probably led to incipient normal movements in the hangingwall, 
as it is documented by the asymmetry of quartz microstructure in the north-south 
trending orthogneiss bodies. Superimposed N–S oriented D2 compression caused 
post-metamorphic folding of the nappe pile characterized by the development of an 
intense D2 cleavage in the southern part of the Krkonoše–Jizera Massif and 
decreasing intensity of reworking towards the north. The observed structural 
pattern in the southern Krkonoše–Jizera Massif is interpreted as the result of 
postmetamorphic folding superimposed on the high-pressure accretionary wedge 
that developed as a result of subduction of Saxothuringian Ocean below the 
easterly lying core of the Bohemian Massif.

Part II.
Age spectra of detrital zircons from metamorphosed quartzites of the Krkonoše–
Jizera Massif in the northeastern part of the Saxothuringian Domain were obtained 
by U-Pb laser ablation ICP-MS dating. The zircon ages cluster in the intervals of
450–530 Ma and 550–670 Ma, and show individual data between 1.6 and 3.1 Ga. 



9

Zircons in the analysed samples are predominantly of Cambrian–Ordovician and 
Neoproterozoic age, and the marked peak at c. 500–525 Ma suggests a Late 
Cambrian maximum age of the sedimentary protolith. Detritus of the quartzites 
probably originated from the erosion of Cambrian–Ordovician granitoids and their 
Neoproterozoic (meta)sedimentary or magmatic country rocks. The lack of 
Neoproterozoic (meta)sedimentary rocks in the central and eastern part of the 
Krkonoše–Jizera Massif suggests that the country rocks to voluminous Cambrian–
Ordovician magmatic bodies were largely eroded during the formation of Early 
Palaeozoic rift basins along the south-east passive margin of the Saxothuringian 
Domain. The detrital zircon age spectra confirm the previous interpretation that the 
exposed basement, dominated by Neoproterozoic – Cambrian–Ordovician 
granitoids was overthrust during Devonian–Carboniferous subduction-collision 
process by nappes composed of metamorphosed equivalents of the uppermost 
Cambrian–Devonian passive margin sedimentary formations. Only a negligible 
number of Mesoproterozoic ages, typically from the Grenvillian event, supports the 
interpretation that the Saxothuringian Neoproterozoic basement has an affinity to 
the West African Craton of the north-western margin of Gondwana.

The Letovice Complex, composed of metamorphosed enriched mid-ocean ridge 
basalts with trondhjemitic sheets, as well as gabbroic and ultrabasic bodies, is 
exposed within an important Variscan suture separating the Moldanubian Domain 
(to the west) from the Brunovistulicum (to the east) in the eastern part of the 
Bohemian Massif, Czech Republic. A polyphase tectonic evolution of the study 
area was connected with underthrusting and subsequent exhumation of the former 
oceanic realm, which resulted in three deformation phases (D1–D3). New U–Pb 
laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry dating of magmatic 
zircons from amphibolite and trondhjemite yielded statistically identical concordia 
ages of 530 ± 6 Ma and 529 ± 7 Ma (2δ), respectively. These are interpreted as 
dating intrusions of the Early Cambrian protoliths of the studied rocks. Based on 
this age as well as whole-rock geochemical and Nd isotopic data, the Letovice 
Complex is interpreted as a vestige of an incipient oceanic basin developing on 
attenuated continental crust. The most likely geotectonic setting was a post-
Cadomian extensional regime at the northern margin of Gondwana that marked the 
onset of its break-up. 

Úvod a cíle práce

Tato práce se zabývá především především tektonometamorfními procesy v 
externích zónách Českého masívu během spodního paleozoika, kdy vývoj Českého 
masívu ovlivňovaly dvě hlavní události – raně paleozoický rifting a variská 
orogeneze. Procesy spojené s riftingem byly výsledkem fragmentace severní části 



10

Gondwany a odsunu litosferických segmentů k severu (Kröner et al., 2000; Štípská 
et al., 2001; Friedl et al., 2004). Geologický záznam riftingu byl často silně 
ovlivněn nebo téměř smazán následnými variskými procesy, které byly výsledkem 
kolize peri-Gondwanských mikrokontinentů s Laurussií v období devonu a 
karbonu.
Předložená práce je složená z dvou částí, které se věnují oběma zmiňovaným
událostem a má za cíl sestavit získaná petrologická, strukturní a geochronologická 
data do souhrnné koncepce. První část teze je zaměřena na metamorfní a 
deformační procesy spojené s variskou orogenezí v severovýchodní části 
saxothuringika. Hlavním cílem bylo charakterizovat metamorfní vývoj metapelitů 
krkonošsko-jizerského masívu v čase a výsledky této studie jsou shrnuty v prvním 
článku (Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the 
West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)). Za účelem 
navržení komplexního modelu vývoje jižní části krkonošsko-jizerského masívu 
byla provedena detailní strukturní studie, jejíž výsledky byly kombinovány
s metamorfními a geochronologickými daty z předchozí studie (druhý článek: 
Exhumation and post-metamorphic folding of subducted accretionary complex in 
the northern Bohemian Massif (Variscan belt of the Central Europe)).
Druhá část práce je soustředěna na pre-variský vývoj severního a východního 
okraje Českého masívu a skládá se ze dvou článků. Severní okraj, reprezentovaný 
opět krkonošsko-jizerským masívem, patří k saxothuringické doméně, kde je pre-
variský paleozoický vývoj lépe patrný v severozápadní části díky pouze slabému 
mladšímu přetisku. Na rozdíl od toho prošly horniny jihovýchodní části intenzivní 
metamorfózou, a proto je stáří a pozice jejich vzniku často diskutovaným tématem. 
Informace získané pomocí datování detritických zirkonů z metakvarcitů, které 
mohou do této diskuze přispět, jsou prezentovány ve třetím článku (Early 
Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes 
(Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)). Poslední část studie 
(reprezentovaná čtvrtým článkem Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic 
crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif) 
je zaměřená na letovický komplex ležící mezi západním okrajem moravika (Suess, 
1912, 1926; Schulmann et al., 1991, 1994) a východním okrajem moldanubika 
(Suess, 1912; Dallmeyer et al., 1995; Franke 2000, 2006). Letovický komplex byl 
silně ovlivněn variskými tektonometamorfními procesy a každá možnost, jak 
objasnit část starší historie, je důležitá.

Metodika 

Za účele popsání P–T vývoje hornin byly pozorované minerální asociace, jejich 
mikrostrukturní vztahy a složení minerálů interpretovány pomocí modelování 
fázových rovnováh. Termodynamické modelování umožňuje spočítat P–T řezy 
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znázorňující pole stability různých minerálních asociací a bylo prováděno pomocí 
softwaru Perple_X (Connolly, 2005: 2008 upgrade) s použitím interně konzistentní 
termodynamické databáze Hollanda & Powella (1998: 2004 upgrade; detaily 
v Části jedna – prvním článku).
Pro zjištění stáří metamorfních událostí byl akcesorický monazit datován laserovou 
ablací na ICP-MS podle postupu popsaného Košlerem et al. (2001) a elektronovým 
mikroskopem na základě měření obsahu Th, U a Pb. Obě analytické metody jsou 
detailně popsané v prvním článku (Část I. této teze). Laserová ablace na ICP-MS 
byla použita také pro datování magmatických a detritických zirkonů. Isotopické 
analýzy byly provedeny dle postupu Košlera et al. (2002), opravená data byla 
zpracována offline v programu Lamdate (Košler et al., 2002) a vynesena pomocí 
programu Isoplot (Ludwig, 1999; detaily v Části II. – třetí a čtvrtý článek).
Strukturní analýza založená na detailním teréním pozorování byla podpořena 
studiem deformačních mikrostruktur křemene v ortorulách a deformovaných 
křemenných žilkách. Pro ujištění přednostní orientace rekrystalovaných 
křemenných zrn bylo použito zařízení HKL připojené ke skenovacímu 
elektronovému mikroskopu CAMSCAN 54 (detaily v Části I. – druhý článek).

Výsledky a závěry

Část I. 
Metamorfní vývoj svorů ze severovýchodní části saxothuringika je chrakterizován 
ranou vysokotlakou minerální asociací M1 s chloritoidem v jádrech velkých 
granátů a minerální asociací M2 Grt–Chl–Phe–Qtz±Pg v matrix. Minerály M1-M2 
metamorfního stádia byly přetištěny nízkotlakou M3 asociací Ab–Chl–Ms–
Qtz±Ep. Vzorky s nejlépe zachovanými minerály asociací M1-M2 se většinou 
objevují v doménách s dominancí rané deformační fáze D1 a jsou jen slabě 
ovlivněny následným D2 přetiskem. Termodynamické modelování ukazuje, že 
minerální asociace zaznamenala vrcholné tlakové podmínky ≥18–19 kbar za 460–
520°C (M1) následované izotermální dekompresí do tlaků 10.5–13.5 kbar (M2) a 
závěrečnou dekompresí do <8.5 kbar a teplot <480°C (M3). Spočítané vrcholné P–
T podmínky indikují vysokotlaký/nízkoteplotní termální gradient ~ 7–7.5 °C km-1. 
Pomocí izotopického datování monazitů z minerální asociace M1-M2 laserovou 
ablací ICP-MS a jejich chemického datování na elektronové mikrosondě byly 
zjistěny věky 330 ±10 Ma a 328 ±6 Ma, které jsou interpretovány jako stáří 
vysokotlakého až raně dekompresního stádia. Pozorovaný metamorfní záznam 
společně se stářím metamorfózy studovaných metapelitů ukazuje nápadnou 
podobnost vývoje centrální a jihozápadní části saxothuringika a vypovídajá o 
společném tektonickém vývoji podél celé východní strany saxothuringické domény 
v období devonu a karbonu.
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Posloupnost struktur, které vznikaly ve vysokotlaké jednotce krkonošsko-
jizerského masívu, svědčí o dvouch hlavních deformačních událostech 
zodpovědných za současné strukturní uspořádání severovýchodní části 
saxothuringika. Rané, k VJV orientované podsouvání pasivního okraje 
saxothuringika vedlo ke vzniku D1 struktur, jenž jsou nejlépe zachované ve 
východní části studované oblasti ve formě k VJV upadající metamorfní foliace s 
relikty vysokotlaké minerální asociace. Struktury D1 zůstaly aktivní i během 
následné exhumace, o čemž svědčí stabilizace nízkotlaké minerální asociace v 
rámci stejné foliace. Pozdní stádium komprese ve směru VJV-ZSZ způsobilo 
imbrikaci granitoidního podkladu a nadložního příkrovového sledu a také k 
vrásnění již exhumovaných částí jednotek. Intenzita pozdní D1 deformace klesá 
směrem k západu a migrace druhotných násunů směrem na západ vedla 
pravděpodobně ke vzniku normálových pohybů v nadloží. Ty jsou dokumentovány 
asymetrií křemenných mikrostruktur v s-j. orientovaném tělese ortorul. Následná 
s.-j. D2 komprese způsobila post-metamorfní vrásnění systému příkrovů a je 
charakterizována vznikem intenzivní D2 kliváže v jižní části krkonošsko-
jizerského masívu a poklesem intenzity přepracování směrem k severu. 
Pozorovaný strukturní záznam v jižní části krkonošsko-jizerského masívu je 
interpretován jako výsledek post-metamorfního vrásnění naloženého na 
vysokotlaký akreční klín, který se vyvinul jako důsledek subdukce 
saxothuringického oceánu pod na východně ležící jádro Českého masívu. 

Část II.
Spektra věků detritických zirkonů z metamorfovaných kvarcitů krkonošsko-
jizerského masívu byla získána pomocí U-Pb datování laserovou ablací na ICP-
MS. Věky zirkonů se shlukují v intervalech 450–530 Ma a 550–670 Ma a dále se 
objevují jednotlivá stáří mezi 1.6 a 3.1 Ga. Zirkony z analyzovaných vzorků jsou 
především kambro-ordovického a neoproterozoického stáří. Výrazné maximum 
kolem 525–500 Ma svědčí o pozdně kambrickém maximálním stáří 
sedimentárního protolitu. Původní zdroj materiálu kvarcitů pravděpodobně 
pocházel z erodovaných kambro-ordovických granitoidů a neoproterozoických 
(meta)sedimentárních a magmatických hornin v jejich okolí. Současná 
nepřítomnost neoproterozoických (meta)sedimentárních hornin ve střední a 
východní části krkonošsko-jizerského masívu naznačuje, že horniny z okolí 
velkých kambro-ordovických magmatických těles byly z velké části oderodovány 
během vzniku raně palaeozoické riftové pánve podél jihovýchodního passivního 
okraje saxothuringika. Stáří detritických zirkonů potvrzují předchozí interpretace, 
že odkrytý basement, v nemž převládají neoproterozoické až kambro-ordovické 
granitoidy, byl během devonsko-karbonského subdukčně-kolizního procesu 
přesunut příkrovy složenými z metamorfovaných ekvivalentů nejsvrchnějších 
sedimentárních jednotek kambro-devonského pasivního okraje. Pouze 
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zanedbatelný počet mezoproterozoických věků, které jsou typické pro grenvillskou 
událost, podporuje interprataci, že saxothuringický neoproterozoický basement má 
afinitu k západoafrickému kratonu ze severozápadního okraje Gondwany. 

Letovický komplex se objevuje v rámci důležité variské sutury oddělující 
moldanubikum na západě od brunovistulika na východě a je složený 
z metamorfovaných obohacených bazaltů středooceánských hřbetů s polohami 
trondhjemitů spolu s tělesy metagaber a ultrabazitů. Vícefázový tektonický vývoj 
studované oblasti byl spojen s podsouváním a následnou exhumací původní 
oceánské domény, která vedla ke třem deformačním fázím (D1-D3). Nové 
datování magmatických zirkonů z amfibolitu a trondhjemitu pomocí laserové 
ablace na ICP-MS dává věky 530 ± 6 Ma, respektive 529 ± 7 Ma. Tato stáří jsou 
interpretována jako věky intruze raně kambrických protolitů studovaných hornin. 
Na základě zjištěných stáří, geochemickýho složen aí Nd isotopických dat, je 
letovický komplex považován za zbytek vznikající oceánské pánve, která se 
vyvíjela na ztenčené kontinentální kůře. Tento vývoj probíhal pravděpodobně 
během post-kadomského extenzního režimu na severním okraji Gondwany, který 
znamenal začátek jejího rozpadu. 
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