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Na základČ detailního strukturního a petrologického výzkumu (mezostrukturní a mikrostrukturní
analýzy, studia pĜednostní orientace minerálních agregátĤ EBSD a deformaþní analýzy) silnČ
rekrystalovaných a deformovaných pĤvodnČ porfyrických granitĤ kambricko-ordovického stáĜí lze
studovat záznam strukturního vývoje svrateckého krystalinika ležícího pĜi severovýchodním okraji
ýeského masivu. Svratecké krystalinikum je tvoĜeno svory, pararulami a migmatity, v nichž jsou
umístnČna protáhlá tČlesa metagranitĤ, která jsou protažena souhlasnČ s metamorfní foliací ve smČru
SZ-JV upadající pod strmými až stĜedními úhly k SSV až VSV. Strukturní záznam stavby je mírnČ
variabilní v závislosti na charakteru a intenzitČ deformace, ovšem bez prokazatelné gradace v pĜíþném
smČru od okraje pĜes stĜed až po protilehlý okraj svrateckého krystalinika. Charakter deformace a
vývoje dominantní stavby svrateckého krystalinika byl mikrostrukturnČ studován v metagranitech na
pĜíkladu dvou rĤznČ deformovaných domén (Obr. 1):
1) domény slabé deformace (typická lokalita Vysoký kopec u SnČžného) je charakteristická
prolátní geometrií elipsoidu koneþné deformace, slabČ frakturovanými agregáty kĜemene
zachovávajícími si pĤvodní magmatický tvar, poþáteþním stádiem rekrystalizace draselných
živcĤ, kde pĜednostní orientace novotvoĜených zrn je homogenní a diskordantní k regionální
stavbČ, a totální rekrystalizací biotitu a muskovitu se silnou pĜednostní orientací;
2) domény intenzivní deformace (typická lokalita vrch RabuĖka u Jimramova) má oblátní
geometrii elipsoidu koneþné deformace, kompletnČ rekrystalizované všechny minerální fáze
se silnou pĜednostní orientací, mechanickým dvojþatČním a exoluþními albitovými lamelamy,
a pĜednostní orientaci zrn rekrystalizovaných agregátĤ, která je v této doménČ subpararelní
s regionální stavbou.
Petrologická studie okolních svorĤ indikuje PT podmínky kolem 670 °C a 9 kbar a retrográdní
metamorfní podmínky na 6 kbar a 640°C.
Práce byla vypracována v rámci úkolu 6328 (Geologické mapování CHKO Žćárské vrchy
v mČĜítku 1 : 25 000) financovaného odborem geologie MŽP ýR a úkolu 6352 (Korelace litologicky
kontrastních hornin v jednotkách krystalinika pĜi sv. okraji moldanubika, 2005–2007) financovaného
ýGS.

Obr.1: PĤvodní elipticita živce Ri, koneþná elipticita zrna živce Rf a velikost deformace Rs znázornČn
v K-grafu.
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