Abstrakt
Deforma£ní interakce mezi horninami na významném rozhraní k·ra - litosférický plá²´ je jedním z
hlavních proces·, jejichº pochopení umoºní lépe popsat termomechanické procesy probíhající hluboko
v rozsáhlých poho°ích a p°edev²ím chování kontinentálního plá²t¥ b¥hem kolize kontinentálních desek.
Tato diserta£ní práce obsahuje t°i hlavní kapitoly, p°edstavující výsledky r·zných geologických metod,
vyuºitých p°i zkoumání p·vodu a deforma£ního chování peridotitových t¥les ve spodní k·°e Variského
orogenu.
První kapitola prezentuje záv¥ry ze strukturní studie Mohelenského peridotitu a okolních granulit·
z Nám¥²tského granulitového masívu. Jako jedinou efektivní metodou pro studium vnit°ní stavby
peridotitu se kv·li rozsáhlé serpentinizaci ukázalo m¥°ení p°ednostní m°íºkové orientace (EBSD). V
serpentinizovaném peridotitu byly zji²t¥ny dva odli²né olivínové skluzné systémy, jejichº distribuce
spole£n¥ s detailním strukturním mapováním v okolním Nám¥²´ském granulitovém masívu umoºnily
vysv¥tlit reologické chování peridotitového t¥lesa v prost°edí ko°ene orogenu. V této kapiole jsme se
pokusili vytvo°it geotektonický model, který popisuje historii peridotitového t¥lesa v rámci mnoha fází
tektonické historie orogenního ko°enu.
Ve druhé kapitole p°edstavujeme výsledky z analýzy serpentiniza£ních proces· v Mohelenském peridotitu a jejich vlivu na magnetickou stavbu peridotitu, p°edev²ím na anizotropii magnetické susceptibility (AMS). T°i rozdílné stavby odli²itelné v magnetických m¥°eních z Mohelenského peridotitu
reprezentují postupný proces serpentinizace a nár·st významu deforma£ní sloºky magnetické stavby
nad sloºkou primární (zp·sobenou p°ednostní orientací krystal· a zákonitým r·stem produkt· serpentinizace). Vytvo°ený model vzniku magnetické stavby zaloºený na p°ednostní orientaci hlavních
horninotvorných krystal· popisuje dob°e chování pozorované v serpentinizovaném peridotitu.
Záv¥ry ve t°etí kapitole na základ¥ nových geochemických a geochronologických dat diskutují paleotektonickou pozici hlavních litologií v Nám¥²´ském granulitovém masívu. Chemické sloºení felzických
granulit· prokázalo jejich blízkou anitu s ostatními granulity Moldanubické zóny. REE obsahy v
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ambolitech lemujících Nám¥²´ský granulitový masív ukazují na jejich p·vod v riftovém prost°edí (EMORB, WPT). Studie peridotit· ukázala, ºe peridotity jsou pravd¥podobn¥ refertilizované harzburgity a jejich p·vod pravd¥podobn¥ v prost°edí pomalu se rozpínajícich oceánských h°bet·. Precizní
metodou SHRIMP U-Pb datování

in situ

zirkon· z Nám¥²´ských granulit·, se poda°il prokázat v¥k

353 Ma vrcholné metamorfózy hornin Variského orogenního ko°enu exhumované na východním okraji
eského masívu. Tyto poznatky potvrdily a umoºnily rozvinout d°íve p°edstavený model p·vodu
Moldanubických granulit· (Janou²ek et al., 2004; Lexa et al., 2011).
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