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K

rkonošsko-jizerský komplex (KJK) pĜedstavuje
jednu z litotektonických jednotek Západních
Sudet (Narebski, 1994) a je považován za variský
orogenní klín vzniklý bČhem devonsko-karbonské
subdukce saxothuringické domény (Kachlík &
Patoþka, 1998; Mazur et al., 2006). Z dĤvodu nedostatku informací o tektono-metamorfním vývoji
metasedimentĤ, které spolu s krkononošskými ortorulami a krkonošsko-jizerským granitem tvoĜí hlavní náplĖ KJK, byly tyto horniny podrobeny strukturnČ-petrologickému výzkumu, na jehož základČ
mohly být diskutovány metamorfní a deformaþní
události celé oblasti.
Petrologické studium metapelitĤ prokázalo pĜítomnost dvou odlišných minerálních asociací M1
a M2. Svory zachovávající první minerální asociaci
M1 jsou obvykle granátické a obsahují stabilní
minerální Grt-Chl-Phe-Qtz±Cld±Pg-Ilm. Pro tyto
horniny je také typická nepĜítomnost živcĤ. Velké
vyrostlice granátu ukazují výraznou chemickou zonalitu charakterizovanou pĜedevším poklesem spessartinové komponenty smČrem k okraji. Granáty
obsahují inkluze chloritoidu, který není v matrix
pĜítomen. Draselné svČtlé slídy ukazují bimodální
charakter chemického složení. VČtšina z nich je bohatá na paragonitovou komponentu a má nízký obsah Si, avšak nČkterá zrna mají zcela opaþné složení
charakterizované pĜedevším vysokým obsahem fengitové komponenty. Pro vČtšina svorĤ v rámci celé
studované oblasti je však typický vysoký obsah albitických porfyroblastĤ a nedostatek granátu. Tyto
vzorky nesou minerály druhé metamorfní foliace
M2: Ab-Chl-Ms-Qtz±Ep-Ilm.
Ve studované oblasti byly rozeznány dvČ hlavní
deformaþní fáze. První deformaþní fáze D1 je spo-

jena se vznikem první metamorfní foliace S1. SmČr
této foliace se regionálnČ liší – na východČ upadá
strmČ až mírnČ k východu, v jižní a západní þásti
studovaného území zapadá strmČ na jih. Druhá deformaþní fáze je spojena s vrásnČním stavby S1
a vede ke vzniku krenulaþní kliváže a vrás stĜedního
až velkého mČĜítka. Tyto vrásy mají strmé osní roviny ve smČru ZSZ–VJV, jejich osy zapadají k VJV
a vykazují postupné zestrmování mČrem k východu.
Strukturní a petrologická data ukazují, že východní doména je charakterizována lépe zachovanými strukturami D1 a minerálními asociacemi M1,
zatímco jižní, stĜední a západní doména je intenzivnČ pĜetištČna v deformaþním režimu D2. Na druhou
stranu je rĤst albitu pozorován i na nČkolika lokalitách na území východní domény, což napovídá, že
vznikl ještČ bČhem první deformaþní fáze a že následná deformace D2 již neovlivnila stabilitu nízkotlaké metamorfní asociace M2.
Ve snaze získat konkrétní informace o P–T vývoji studovaných hornin byly pozorované minerální
asociace a vzájemný mikrostrukturní vztah jednotlivých minerálĤ porovnán s výsledky termodynamického modelování pomocí programu Perple_X
(Connolly, 2005: recent upgrade). Pro oba typy svorĤ byly na základČ chemického složení sestrojeny
P–T Ĝezy v systému MnNCKFMASH. Pro vznik
první metamorfní foliace M1 byly na základČ složení granátu, chloritoidu a muskovitu s vysokým
obsahem Si zjištČny podmínky 18–19 kbar za 460–
520°C. P–T Ĝezy pro druhé metamorfní stádium M2
charakterizované vznikem albitu a stabilitou asociace Chl-Ab-Ms±Zo ukazují, že rovnováha této minerální asociace nastává za tlakĤ nižších než 8.5 kbar
a teplot nižších než 480°C.
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Na základČ PT podmínek odhadnutých pro vrcholné stádium metamorfózy metapelitĤ KJK je patrné, že studovaná metasedimentární sekvence prodČlala metamorfózu ve facii modrých bĜidlic. Tyto
podmínky korespondují s vysokotlakou metamorfózou, která je známá z mafických modrých bĜidlic
rýchorského a železnobrodského krystalinika. Vrcholné tlakové podmínky zjištČné pro svory KJK
jsou mnohem vyšší než metamorfní tlaky odhadované pro metabazity, avšak tlakové podmínky metamorfózy mafických modrých bĜidlic byly vČtšinou
prezentovány jako podmínky minimální z dĤvodu
nedostatku vhodných termobarometrĤ. Mafické
modré bĜidlice mohou také zaznamenávat pouze
ranné stádium reekvilibrace pĤvodní vrcholné minerální asociace spojené s exhumací, pĜípadnČ mohou
pĜedstavovat þasovČ zcela odlišné stádium metamorfního vývoje KJK.

Naše výpoþty svČdþí o vysokotlakém metamorfním gradientu kolem 6.5-8°C/km v dobČ nejvyšších dosažených tlakĤ. Takovýto nízkoteplotní
gradient byl v pĜedchozích letech zaznamenán
u hornin z jihozápadní þásti saxothuringské domény (6.5-9°C/km, Konopásek & Schulmann, 2005,
~8°C/km; Konopásek, 2001 ). To dokazuje, že námi odhadnuté metamorfní podmínky pro horniny
KJK nejsou vyjímeþné a odpovídají teorii tektonického vývoje saxothuringské domény jako jednotky,
jejíž východní okraj byl bČhem variské orogeneze
postižen vysokotlakou metamorfózou v subdukþní
zónČ.
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