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ednotka Letovického krystalinika (LK) je inter-
pretována jako ást rozpadlého metaofiolitového 

komplexu (Mísa et al., 1984, Jelínek et al., 1984), 
považovaného r znými autory za jeden z relikt
oceánské domény na východním okraji eského
masivu (Höck et al., 1997; Finger et al., 1998; Fritz, 
1995). Letovické krystalinikum je tvo eno n kolika 
druhy amfibolit , metagabry a metapelity. Metase-
dimenty a amfibolity uzavírají drobná t lesa serpen-
tinizovaných peridotit , eklogit  a pyroxenit .

K objasn ní stá í a prost edí vzniku protolitu vy-
braných hornin byly použity geochemické a geoch-
ronologické metody. Na základ  strukturních a pet-
rologických dat byly diskutovány procesy vedoucí 
k deformaci a metamorfóze hornin LK v kontextu 
rozhraní mezi Moldanubikem a Brunovistulikem 
b hem variské orogeneze. 

V amfibolitech LK lze pozorovat posloupnost t í
deforma ních staveb a lokáln  i primární magmatic-
kou stavbu, zachovanou p edevším ve slab  defor-
movaných t lesech metagaber. Nejstarší stavba S1 je 
zachována v ramenech vrás F2 v následné penetra-
tivní stavb  S2. Orientace stavby S1 je nejasná, ale 
na základ  geometrie vrás F2 lze p edpokládat její 
relativn  strmou p vodní orientaci. Stavba S1 je  
definovaná uspo ádáním siln  protažených zrn am-
fibolu st ídajících se s jemnozrnnými agregáty 
plagioklasu. Deformace D2 je spojena s vznikem 
uzav ených až izoklinálních vrás F2 a krenula ní 
kliváže, které vedou k tvorb  dominantní planární 
stavby S2. Heterogenní mylonitická stavba S2 je de-
finovaná siln  protaženými pásky amfibolu a plagi-
oklasu. Orientace foliace S2 je paralelní s dlouhými 
rameny a osními rovinami asymetrických vrás F2 a 
genereln  zapadá k SV pod st edními úhly. Vrásové 

osy mají jednotnou orientaci SZ–JV a jsou paralelní 
s lineacemi L2. Lokáln  vyvinutá stavba S3 je repre-
zentovaná strmou krenula ní kliváží a vznikem ote-
v ených vrás se SZ–JV trendy osních rovin. Orien-
tace staveb S3 ukazuje na koaxiální deformaci s D2
spojenou s kompresí ve sm ru SV–JZ. 

V souhlasu s publikovanými daty z LK (Jelínek 
et al.. 1984), i nov  získané geochemické složení 
amfibolit  odpovídá tholeiitickým bazalt m (SiO2 = 
46.3–47.6, MgO = 5.7–7.0 hm. %, mg# = 46.9–
57.8). Multiprvkové diagramy normalizované 
NMORB jsou charakterizované slabým (~10×) obo-
hacením litofilními prvky (LILE) oproti více kom-
patibilním prvk m s koncentracemi blízkými 1. 
Vzory REE jsou slab  nabohaceny (LaN/YbN =          
1.2–1.7), vzácn  ochuzeny LREE (LaN/YbN = 0.7, 
granátický vzorek). Složení amfibolit  odpovídá 
skupin  EMORB. Naproti tomu gabra s výraznými 
pozitivními Eu anomáliemi (Eu/Eu* = 1.9–4.2) 
p edstavují z ejm  produkt akumulace plagioklasu, 
p ípadn  Fe–Mg fází. 

Amfibolity obsahují ve foliaci S1 felsické polohy 
ryolitového/leukogranitového složení (SiO2 = 73.3  
a 77.6 %) s extrémním Na/K nabohacením 
(Na2O/K2O = 111 a 219). Jejich REE vzory jsou 
siln  frakcionované (LaN/YbN = 2.1 a 3.2, Eu/Eu* = 
0.4 a 0.3) a složení p ipomíná skupinu ORG (Ocean 
Ridge Granites) Pearce et al. (1984). 

Pomocí laserové ablace a ICP-MS (University of 
Bergen) byly datovány zirkony ze vzorku jemno-
zrnného páskovaného amfibolitu a felsické polohy 
ryolitového složení. Tyto zirkony mají dob e ome-
zená oscila n  zonální magmatická jádra, která jsou 
v n kterých p ípadech obr stána velmi tenkými me-
tamorfními lemy. Magmatická jádra zirkon  z amfi-
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bolitu dávají konkordantní v k 530  6 Ma (2 )              
a zirkon  z felsické polohy 529  7 Ma.  

Z našich výsledk  vyplývá, že horniny LK 
p edstavují ást oceánské domény otevírané v dob
raného kambria, která pravd podobn  odd lovala 
gondwanský kontinent na jeho severním okraji od 
bloku Brunovistulika/ Moravosilesika (Friedl et al.,
2004) v záv re né fázi kadomského orogenního 
cyklu. Tato magmatická fáze odpovídá reliktn  po-
zorovaným primárním stavbám v metagabrech. 
Daný prostor se zavírá b hem západo-vergentní 
variské subdukce, která je v horninách LK repre-
zentována stavbou S1, a následné kontinentální ko-
lizi (Höck et al., 1997; Konopásek et al., 2002). 
V další fázi jsou horniny LK exhumovány a nasu-
nuty p es jednotku Moravika shodn  se vznikem

systému „morávních“ p íkrov  (Štípská & Schul-
mann, 1995). Pozorované stavby S2 jsou výsledkem 
exhumace a vysouvání sm rem k SV spojených           
s SV–JZ pravostrannou transpresí (Schulmann et 
al., 2008). P vodn  na JZ až Z zapadající geomet-
rie staveb S2 je do sou asné konfigurace následn
modifikována b hem nejmladší fáze D3 spojené           
s post-metamorfním vrásn ním, vyklenutím Svra-
tecké klenby a vznikem krenula ní kliváže. De-
formace D3 reprezentuje záv re né stádium SV–JZ 
orientované komprese ve stejném kinematickém 
rámci jako D2.

Pod kování:
Tato práce vznikla z prost edk  interního úkolu eské 
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