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V centrální části Krušných hor lze rozlišit tři výrazně odlišné tektonometamorfní jednotky: 
1) Paraautochtonní jednotka je tvořena metapelity, metadrobami a ortorulovým tělesem v jádře 

kateřinohorské klenby. Metamorfní podmínky v paraautochtonní sekvenci dosáhly hranice mezi 
amfibolitovou a eklogitovou facií (~600oC za 14 kbar, Konopásek 1998) a podobné podmínky byly 
odhadnuty v odpovídajících horninách na něměcké straně Krušných hor (Rötzler et al. 1998). 

2) Spodní příkrov je tvořen jemno- a hrubozrnnými ortorulami (především v okolí Měděnce a 
Oberwiesenthalu). Jeho spodní hranice je charakterizována výskytem mafických eklogitů, jejichž 
metamorfní podmínky (650-700oC, 26 kbar; Klápová et al. 1998) se výrazně liší od podmínek 
metamorfózy v okolních horninách. Podobné eklogity se objevují i na německé straně Krušných hor 
(Schmädicke et al., 1992) a stáří jejich metamorfózy bylo U-Pb datováním na zirkonech stanoveno 
na 338-344 Ma (von Quadt and Gebauer 1998; von Quadt and Günther 1999). 

3) Svrchní příkrov je tvořen migmatitizovanými ortorulami s relikty kyselých granulitů (oherské 
krystalinikum, jöhstadtská synklinála, komplexy v okolí Zöblitz a Seidenbachu). PT podmínky 
granulitové metamorfózy v oherském krystaliniku byly odhadnuty na ~800oC a 20 kbar (Kotková 
1993) a stáří granulitové metamorfózy metodou U-Pb na zirkonech stanoveno na ~342 Ma (Kotková 
et al. 1996). Horniny metamorfované v granulitové facii v německé části Krušných hor ukazují 
podobné metamorfní podmínky, kterých bylo dosaženo také za ~342 Ma (Willner et al. 1997; Kröner 
and Willner 1998).  

Výše uvedená data naznačují, že během spodního karbonu v době okolo 340 Ma existovaly na západním 
okraji Českého masívu v blízkosti sebe dvě tektonické jednotky, které nemohly být odvozeny z jedné 
kontinentální domény, protože ve stejné době jeví výrazně rozdílný termální gradient. Hranice mezi 
parautochtonní metasedimentární sekvencí a spodním příkrovem s eklogity je tedy nově interpretována jako 
hlavní tektonická hranice mezi jednotkou saxothuringika a východně ležícím jádrem Českého masívu. 
Horniny spodního a svrchního příkrovu jsou interpretovány jako středno- a spodnokorové horniny 
s výraznou afinitou k horninám moldanubika, reprezentující exhumovaná hlubší patra tepelsko-
barrandienské jednotky. 
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