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a základ  výsledk  komplexní strukturní ana-
lýzy, modelování teplotn -tlakového vývoje, 

aplikace metody anizotropie magnetické susceptibi-
lity (AMS) a radiometrického datování vybraných 
intruziv a jejich okolních hornin v oblasti východní 
ásti Bohemika - Záb ežského a Poli ského krysta-

linika je interpretován geodynamický vývoj této ob-
lasti.

Poli ské krystalinikum (PK) se nachází v jiho-
východní ásti Bohemika. Jedná se o metamorfo-
vaný vulkanosedimentární komplex (pararuly 
a svory s polohami amfibolit , mramor  a vápena-
to-silikátových hornin). Do výše uvedeného horni-
nového komplexu polyfázov  intrudovaly horniny 
gabrového, vápenato-alkalického (tonality a grano-
diority; nap . budislavský pluton) a granitického 
složení (Buriánek et al. 2003). Strukturní záznam 
v horninách PK je definován metamorfní foliací 
regionálního charakteru, která v centrálních a již-
ních ástech jednotky upadá pod st edními úhly 
k SV, na západ  pak k Z až ZSZ. Tyto stavby 
jsou asociovány s výraznými SZ-JV lineacemi 
protažení s p evažujícími indikátory pravostranné 
kinematiky. P-T podmínky vývoje t chto staveb 
byly v centrální ásti PK stanoveny na T: 566 ± 
28 C a P: 5.2 ± 1.3 kbar.  

Budislavský pluton (BP) se nachází v sv. ásti
PK. Intruzivní kontakty t lesa jsou st ední až strmé 
orientace, asto paralelní ve vztahu k pr b hu meta-
morfních staveb v okolních horninách. V rámci BP 
byly na základ  mezoskopické a AMS analýzy defi-
novány dv  odlišné stavby: (i) relativn  starší folia-
ce ist  magmatického charakteru upadají pod 
st edními úhly k ~ JV a jsou asociovány mírn  uklo-
n nými lineacemi; a (ii) relativn  mladší penetra-

tivní foliace p echodného charakteru (magmatický 
s p echody do vysokoteplotního subsolidového stá-
dia) upadají pod ~st edními úhly k ~SV nebo JZ 
a jsou asociovány s výraznými lineacemi upadající-
mi pod mírnými úhly k ~SZ nebo JV. Tyto penetra-
tivní stavby BP mají ve vztahu k regionálním struk-
turám okolních hornin PK konkordantní orientaci, 
což podporuje p edstavu syntektonického vmíst ní 
BP. Radiometrické stá í krystalizace BP bylo stano-
veno metodou U-Pb na zirkonech na  346 ±6 Ma. 

Záb ežské krystalinikum (ZK) je metamorfo-
vaný komplex, pravd podobn  náležící k severo-
východní ásti Bohemika. Jedná se o variabiln
migmatitizované ruly (dominantní výskyt v severní 
ásti komplexu), v jižní ásti komplexu pak vystu-

pují mén  metamorfované metasedimenty a meta-
vulkanity. Metamorfní foliace regionálního charak-
teru upadají v severní ásti ZK pod strmými až 
st edními úhly k jihu až jihozápadu. Jsou doprová-
zeny výraznými lineacemi protažení SZ-JV orien-
tace. Tyto stavby byly v centrální a jižní ásti p e-
vrásn ny do formy otev ených asymetrických vrás 
m-km m ítka. P-T podmínky tvorby hlavní meta-
morfní foliace byly stanoveny na T: ~ 660 C a P: 
~6 kbar. Do hornin ZK byla vmíst na t lesa grano-
dioritových intruzivních hornin ve form  n kolika 
~Z-V protažených t les (tzv. sheets). Strukturní 
záznam v t chto horninách je charakterizován vý-
še-teplotními subsolidovými stavbami, které mají 
subparalelní orientaci ve vztahu k pr b hu regio-
nálních metamorfních staveb. Radiometrické stá í
t chto hornin bylo stanoveno metodou U-Pb na 
zirkonech na 354±4 Ma. 

Za ú elem kvantifikace mezoskopicky identifi-
kovaných staveb ve vápenato-alkalických intruzích 
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PK a ZK byla aplikována metoda Anizotropie mag- 
netické susceptibility (AMS, Hrouda and Tarling 
1984). Výsledky této metody v obou p ípadech po-
tvrdily dobrou shodu v orientaci magnetických 
a mezoskopických staveb. V budislavském plutonu 
dosahuje hodnota magnetické susceptibility (k)
hodnot 171 až 672x10-6 [SI], stupe  anizotropie         
(P parametr) kolísá mezi 1,033 až 1,218. Hodnoty 
tvarového parametru (T) indikují oblátní i prolátní 
tvary elipsoidu magnetické susceptibility. V rámci 
BP  nebyla prokázána závislost mezi parametry P, 
T a k. V horninách ZK dosahovaly hodnoty suscep-
tibility (k) 216 až 750 x 10-6 [SI] parametru P: 1.05 
- 1.133, T: -0.833 až 0.927. V tomto p ípad  byla 
prokázána závislost mezi P a T parametrem, kdy

vzorky s P =>1,07 vykazují oblátní tvar magnetic-
kého elipsoidu. 
Záv ry: Studované intruzivní horniny vápenato-

alkalického složení byly vmíst ny do hornin vý-
chodní ásti Bohemika, a to synchronn  b hem         
vývoje regionálních tektonometamorfních staveb, 
jejichž tvorba byla výsledkem pravostranné trans-
presní tektoniky za podmínek T: 550-600°C a P: 5-6 
kbar. Uvedené procesy probíhaly mezi díl ími seg-
menty kontinentální k ry (jednotky moldanubika 
a lugika) v ase okolo 350Ma.
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