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Český abstrakt

Felsické granulity s čočkami a budinami eklogitů a granátických peridotitů se hojně 

vyskytují po celé moldanubické zóně Českého masívu. Pro mafické a ultramafické horniny, 

byly vypočítány podmínky ultra-vysokotlaké metamorfózy. Není však dosud objasněno, jak 

se dostaly do kontaktu s hostujícími krustálními horninami a zdali tyto horniny taktéž zažily 

UHP metamorfózu. Pomocí studia pevných inkluzí a kompoziční zonality nejrezistentnějších 

fází – granátů – přinášíme důkaz o prográdním vývoji felsických granulitů před jejich 

přetiskem ve vysokoteplotní granulitové facii. Nález mono-minerální inkluze titanem 

bohatého fengitu poukazuje na jeho zachycení při prográdním vývoji horniny. Polyfázové 

inkluze fengitu a biotitu naznačují, že se mohlo původně jednat o fengit, jež byl chudý 

titanem. Další důležitou inkluzí je grafit, jenž by mohl být pozůstatkem po inkluzích mikro-

diamantu.

Dobře zachovaná prográdní zonalita hlavních prvků v granátech felsických granulitů je 

podpořena zonálností stopových prvků jako titan, chróm a yttrium, a také prvků vzácných 

zemin. Obě tyto skupiny prvků zůstávají heterogenní v měřítku mikrometrů. Profilování 

napříč zrny granátů dokazuje, že si horniny uchovaly znaky více-násobné metamorfózy. P-T 

podmínky pro různá stádia vývoje byly odvozeny pomocí konstrukce pseudosekcí s užitím 

kompozičních izoplet hlavních prvků granátů. Nárůst vápníku z jádra do pláště granátu 

indikuje rychlé pohřbení hornin až do podmínek stability coesitu či dokonce diamantu. Tento 

proces patrně souvisí s ranou subdukcí. Následný pokles grosuláru směrem k okraji je 

výsledkem snižování tlaku během exhumace horniny do středně-korových pater. Podmínky 

granulitové facie byly vypočítány pomocí minerální asociace spolu s vysokým obsahem Mg a 

nízkým podílem Ca na okraji granátových zrn. Pokud počítáme s teplotami okolo 900-1000 

°C, jež byly pro kutnohorské felsické granulity určeny, musela být granulitová metamorfóza 

kvůli zachování prográdní zonality v granátech velice rychlým procesem. Polymetamorfní 

vývoj s prvotní HP-UHP a následnou granulitovou metamorfózou je také doložen výskytem 

pevných inkluzí v granátech.
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