
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 S-J D2 komprese 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 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, geochemických analýz 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.


