
ABSTRAKT

Projekt  „Tíhový  model  karlovarského  žulového  plutonu“,  jehož  součástí  je  i  tato 

práce,  je  řešen  na  Přírodovědecké  fakultě  Univerzity  Karlovy  v Praze  a  je  podporován 

Grantovou agenturou České republiky, grant GAČR 205/05/0156.

Karlovarský pluton je součástí většího tělesa, krušnohorského plutonu, nalézajícího se 

pravděpodobně pod celými Krušnými horami. Na povrch vystupuje v západní části Krušných 

hor, kde tvoří  největší výchoz krušnohorského plutonu. Žuly, ze kterých se pluton převážně 

skládá, jsou zdrojem záporného tíhového obrazu celých Krušných hor. Intruze žul probíhala 

postupně během a po ukončení hlavních fází variské orogeneze. V tomto dlouhém časovém 

úseku lze odlišit dvě hlavní intruzivní fáze a mnoho dílčích žulových podtypů, které se liší 

nejen svým stářím, ale rovněž i chemismem. Předpoklad odlišných vlastností vedl k pokusu 

odlišit jednotlivé druhy žul v jejich geofyzikálním obraze. Z metod bylo využito gravimetrie 

a magnetometrie. Jako vhodné místo byl vybrán 3500 m dlouhý profil v okolí města Karlovy 

Vary, kde byly zastiženy tři důležité druhy žul; Starší intruzivní komplex (SIK - žula horská), 

Mladší intruzivní komplex (MIK - žula krušnohorská) a přechodný typ žuly - mikrogranit 

(žulový porfyr). Pro získání představy o petrofyzikálních vlastnostech byly odebrány vzorky 

z nedalekých výchozů. Odběr nepotvrdil výraznější rozdíly v hustotách, což se potvrdilo také 

při gravimetrickém měření, které bylo zpracováno do formy úplných Bouguerových anomálií. 

Pouze těleso mikrogranitu vykazuje v tíhové charakteristice menší kladnou anomálii,  která 

může být způsobena nepatrně vyšší hustotou. Magnetické pole je na lokalitě poměrně klidné, 

odběr vzorků potvrdil v celku nízké srovnatelné hodnoty susceptibilit u všech žulových typů. 

Magnetické měření bylo opraveno o variace a vypočtena anomálie ∆T. Rozdíl pole cca 20 nT 

byl modelován jako kontakt SIK a MIK s opačnou remanentní magnetizací SIK. Pole nad 

tělesem mikrogranitu je značně různorodé a jeho příčina nemusí být ryze geologická.  

V závěru byl vytvořen 2-3/4D model. Zdá se,  že gravimetrie vcelku dobře omezuje 

těleso mikrogranitu naopak magnetometrie by mohla pomoci při určení kontaktu SIK a MIK.  
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