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rkonošsko-jizerský komplex (KJK) p edstavuje 
jednu z litotektonických jednotek Západních 

Sudet (Narebski, 1994) a je považován za variský 
orogenní klín vzniklý b hem devonsko-karbonské 
subdukce saxothuringické domény (Kachlík &          
Pato ka, 1998; Mazur et al., 2006). Z d vodu ne-
dostatku informací o tektono-metamorfním vývoji 
metasediment , které spolu s krkononošskými orto-
rulami a krkonošsko-jizerským granitem tvo í hlav-
ní nápl  KJK, byly tyto horniny podrobeny struk-
turn -petrologickému výzkumu, na jehož základ
mohly být diskutovány metamorfní a deforma ní
události celé oblasti. 

Petrologické studium metapelit  prokázalo p í-
tomnost 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 nep ítomnost živc . Velké 
vyrostlice granátu ukazují výraznou chemickou zo-
nalitu charakterizovanou p edevším poklesem spes-
sartinové komponenty sm rem k okraji. Granáty 
obsahují inkluze chloritoidu, který není v matrix 
p ítomen. Draselné sv tlé slídy ukazují bimodální 
charakter chemického složení. V tšina z nich je bo-
hatá na paragonitovou komponentu a má nízký ob-
sah Si, avšak n která zrna mají zcela opa né složení 
charakterizované p edevším vysokým obsahem fen-
gitové komponenty. Pro v tšina svor  v rámci celé 
studované oblasti je však typický vysoký obsah albi-
tických porfyroblast  a nedostatek granátu. Tyto 
vzorky nesou minerály druhé metamorfní foliace 
M2: Ab-Chl-Ms-Qtz±Ep-Ilm. 

Ve studované oblasti byly rozeznány dv  hlavní 
deforma ní fáze. První deforma ní fáze D1 je spo-

jena se vznikem první metamorfní foliace S1. Sm r
této foliace se regionáln  liší – na východ  upadá 
strm  až mírn  k východu, v jižní a západní ásti 
studovaného území zapadá strm  na jih. Druhá de-
forma ní fáze je spojena s vrásn ním stavby S1 
a vede ke vzniku krenula ní kliváže a vrás st edního 
až velkého m ítka. Tyto vrásy mají strmé osní ro-
viny ve sm ru ZSZ–VJV, jejich osy zapadají k VJV 
a vykazují postupné zestrmování m rem k východu.  

Strukturní a petrologická data ukazují, že vý-
chodní doména je charakterizována lépe zachova-
nými strukturami D1 a minerálními asociacemi M1, 
zatímco jižní, st ední a západní doména je intenziv-
n  p etišt na v deforma ním režimu D2. Na druhou 
stranu je r st albitu pozorován i na n kolika lokali-
tách na území východní domény, což napovídá, že 
vznikl ješt  b hem první deforma ní fáze a že ná-
sledná deformace D2 již neovlivnila stabilitu nízko-
tlaké metamorfní asociace M2. 

Ve snaze získat konkrétní informace o P–T vý-
voji studovaných hornin byly pozorované minerální 
asociace a vzájemný mikrostrukturní vztah jednot-
livých minerál  porovnán s výsledky termodyna-
mického modelování pomocí programu Perple_X 
(Connolly, 2005: recent upgrade). Pro oba typy svo-
r  byly na základ  chemického složení sestrojeny 
P–T ezy v systému MnNCKFMASH. Pro vznik 
první metamorfní foliace M1 byly na základ  slože-
ní granátu, chloritoidu a muskovitu s vysokým         
obsahem Si zjišt ny podmínky 18–19 kbar za 460–
520°C.  P–T ezy pro druhé metamorfní stádium M2 
charakterizované vznikem albitu a stabilitou asocia-
ce Chl-Ab-Ms±Zo ukazují, že rovnováha této mine-
rální asociace nastává za tlak  nižších než 8.5 kbar   
a teplot nižších než 480°C. 
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Na základ  PT podmínek odhadnutých pro vr-
cholné stádium metamorfózy metapelit  KJK je pa-
trné, že studovaná metasedimentární sekvence pro-
d lala metamorfózu ve facii modrých b idlic. Tyto 
podmínky korespondují s vysokotlakou metamorfó-
zou, která je známá z mafických modrých b idlic
rýchorského a železnobrodského krystalinika. Vr-
cholné tlakové podmínky zjišt né pro svory KJK 
jsou mnohem vyšší než metamorfní tlaky odhado-
vané pro metabazity, avšak tlakové podmínky me-
tamorfózy mafických modrých b idlic byly v tšinou
prezentovány jako podmínky minimální z d vodu 
nedostatku vhodných termobarometr . Mafické 
modré b idlice mohou také zaznamenávat pouze 
ranné stádium reekvilibrace p vodní vrcholné mine-
rální asociace spojené s exhumací, p ípadn  mohou 
p edstavovat asov  zcela odlišné stádium metamor-
fního vývoje KJK. 

Naše výpo ty sv d í o vysokotlakém meta-
morfním gradientu kolem 6.5-8°C/km v dob  nej-
vyšších dosažených tlak . Takovýto nízkoteplotní 
gradient byl v p edchozích letech zaznamenán 
u hornin z jihozápadní ásti saxothuringské domé-
ny (6.5-9°C/km, Konopásek & Schulmann, 2005, 
~8°C/km; Konopásek, 2001 ). To dokazuje, že ná-
mi odhadnuté metamorfní podmínky pro horniny 
KJK nejsou vyjíme né a odpovídají teorii tektonic-
kého vývoje saxothuringské domény jako jednotky, 
jejíž východní okraj byl b hem variské orogeneze 
postižen vysokotlakou metamorfózou v subduk ní
zón .
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