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ABSTRAKT 

 
Zlatonosné mineralizace a loţiska zlata v Českém masivu jsou vázané především na středočeskou 

metalogenetickou zónu. V této diplomové práci byla zkoumána křemenná ţilovina z loţisek Mokrsko, 

Kašperské hory, Jílové u Prahy a Kasejovice, která vznikala z H2O-CO2±CH4±N2 fluid za teplot cca 

500-300 °C. Křemen byl mechanicky i chemicky přečištěn a ve vakuové aparatuře pro termální 

dekrepitaci fluidních inkluzí bylo kryogenně separováno CO2 k následnému stanovení izotopového 

sloţení uhlíku. Naměřené hodnoty δ
13

C-CO2 leţí v rozmezí od -15,7 do -6,5 ‰ PDB. Takto rozsáhlé 

variace vylučují pouze jediný zdroj uhlíku a pro většinu lokalit lze uvaţovat uhlíku ze dvou zdrojů a o 

jejich mísení. Jako nejpravděpodobnější zdroj se jeví uhlík homogenizované svrchní kůry a uhlík 

organického původu mobilizovaný při metamorfních procesech. 



ABSTRACT 

 

Gold-bearing mineralizations and gold deposits in the Bohemian Massif are restricted mainly to 

Central Bohemian metallogenic zone. In this thesis, the quartz gangue from Mokrsko, Kašperské hory, 

Jílové u Prahy and Kasejovice deposits was studied, which originated from H2O-CO2±CH4±N2 fluids 

at temperatures from about 500 to about 300 °C. Quartz was mechanically and chemically purified and 

CO2 for subsequent isotopic analysis of carbon, was cryogenic separated in a vacuum line for thermal 

decrepitation of fluid inclusions. Measured value of δ
13

C-CO2 varies from -15,7 to -6,5 ‰ PDB. The 

spread of δ
13

C-CO2 data excludes single source of carbon. Up to two different carbon sources can be 

demonstrated for most of the studied localities. The most likely source appears to be carbon of 

homogenized upper crust, and organic carbon mobilized during metamorphic processes. 
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1.  ÚVOD 

  

Inkluze reprezentuje část krystalu, která z hlediska látkového neodpovídá jeho zákonité struktuře, je 

během růstu či rekrystalizace krystalu hermeticky izolována a vytváří s ním fázovou hranici. Inkluze 

jsou přítomny ve variabilních mnoţstvích ve většině horninotvorných či hydrotermálních minerálů. 

Jejich velikost kolísá vzácně od několika mm aţ po cca 1μm, či méně, nejčastější je však 30 aţ 5 μm. 

Dělíme je buď podle sloţení (jednofázové, dvoufázové, multifázové, aj.), nebo podle geneze 

(primární, sekundární, pseudosekundární). 

Izotopové sloţení fluidní fáze můţe být vypočteno na základě rovnováţné frakcionace minerál-voda 

při dané teplotě, z δ-hodnot minerálů, které se vznikly v rovnováze s fluidem. Nesmí však být 

porušena původní izotopová rovnováha, takţe minerál nesměl projít otevřeným systémem (Frezzotti et 

al., 2000). 

Přímější, ale zároveň méně častější postup, je měření izotopového sloţení fluid, které jsou v minerálu 

uzavřeny jako fluidní inkluze a reprezentují tedy vzorek fluid zachycených uvnitř minerálu v době 

jeho tvorby. V tomto případě předpokládáme ţe izotopové sloţení fluida v inkluzi zůstalo během 

geologického času stejné, to znamená, ţe izotopová výměna mezi fluidem a minerálem byla 

zanedbatelná (Dallai et al., 2004). 

Obsahem této diplomové práce, byl sběr křemenné ţiloviny z loţisek zlata Českého masivu (Jílové, 

Mokrsko, Kašperské hory), následná termální dekrepitace fluidních inkluzí obsaţených v této ţilovině 

a extrakce CO2 pro izotopové analýzy a stanovení izotopového sloţení uhlíku. 
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2.  METODY EXTRAKCE FLUID Z INKLUZÍ PRO ÚČELY IZOTOPOVÝCH STANOVENÍ  

Analýza stabilních izotopů ve fluidech z fluidních inkluzí zahrnuje dva oddělené kroky. Nejdříve je 

třeba extrahovat fluidní fázi z minerálu a poté následuje její analýza na hmotovém spektrometru. 
Extrahovat fluidní fázi můţeme buď z jednotlivých makroskopických fluidních inkluzí, které jsou ale 

v přírodě vzácné. Piperov a Penchev (2002) popsali proceduru získání fluidní fáze „propíchnutím“ 

samotné inkluze, ze které potom vodu vysáli kapilárou ven. Podobný postup zvolili v případě 

milimetrových inkluzí také Lazar a Holland (1988) a Genty et al.(2002), kteří vyvrtali díru do stěny 

inkluze a extrahovali vodu mikropipetou. 

Inkluze však mají většinou velikost mikronů, takţe k získání dostatečného materiálu pro analýzu je 

potřeba uvolnění fluida z celé populace inkluzí. Metody zaloţené na celkové extrakci fluid jsou vţdy 

destruktivní. Jsou buď teplotní (oxidační pyrolýza, dekrepitace), nebo mechanické (drcení a mletí ve 

vakuu). Proběhlo i pár pokusů o nedestruktivní metody, jako Ramanova spektrometrie (Marshall et al., 

1994), avšak nevedly k uspokojivým výsledkům, například kvůli nízké analytické 

reprodukovatelnosti. 

 

2.1.  Termální dekrepitace 

Termální dekrepitace je jednoduchá a levná metoda slouţící k extrakci fluid například z křemene, 

barytu, halitu, kalcitu, fluoritu, galenitu či titanitu. Vzorky jsou umístěny do ampule z křemenného 

skla, která je zahřívána v peci (Obr. 1). 

Vzorek je nejdříve odplyněn ve vakuu při teplotách 150-250 °C, čímţ dojde i k odstranění moţné 

vody, která by mohla desorbovat ze stěn ampule. Poté je ampule zahřívána na teplotu dekrepitace. 

Průběh dekrepitace lze sledovat dle změn tlaku ve vakuové lince. V okamţiku, kdy je dosaţen  stabilní 

tlak, většina inkluzí byla dekrepitována (Dallai et al., 2004). 

Teplota potřebná k dekrepitaci je dána rozdílem mezi tlakem fluid uvnitř inkluze a tlakem a pevností 

hostitelského minerálu dekrepitace. 

V některých případech, pokud jsou teploty dekrepitace pro jednotlivé generace inkluzí různé, můţeme 

tyto generace postupným zahříváním selektivně uvolňovat (Dallai et al., 2004). 

Pokud je výrazně překročena teplota dekrepitace, můţe se dodatečně uvolňovat voda a další volatilie 

z krystalové struktury minerálu. Piperov a Penchev (1973) monitorovali reakce, poté co dekrepitovali 

H2O-CO2 inkluze v krystalu allanitu při teplotách 350-600 °C. Poté vzorek dále zahřívali a aţ do 900 

°C se neuvolnil skoro ţádný další plyn. Teprve při překročení 900 °C zaznamenali ostrý nárůst 

produkce H2O a CO2. Uvolnění těchto plynů interpretovali jako dekrepitaci submikronových inkluzí a 

uvolnění vodíku vázaného v  krystalové struktuře. 
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Obr.1 Extrakční linka pro extrakci H2O, CH4 nebo CO2 z fluidních inkluzí metodou termální dekrepitace pro 

jejich izotopové analýzy (přejato z Dallai et al. 2004). 

 

Metodu termální dekrepitace vyuţil také Simon (2000) při extrakci vodíku z inkluzí křemene. Vzorky 

o hmotnosti přibliţně 5g uzavřel do molybdenové tuby a po 12 hodin sušil ve vakuu při teplotě 150 

°C, aby odstranil vzdušnou vlhkost adsorbovanou na površích zrn. Poté vzorky zahříval na 1200 °C 

v indukční peci. Extrahovanou vodu redukoval horkým (850 °C) uranem na vodík, který adsorboval na 

aktivní uhlí při teplotách kapalného vzduchu a okamţitě měřil na hmotovém spektrometru. 

 

Mezi nevýhody termální dekrepitace patří: (1) metoda je obecně nepouţitelná pro fluidní inkluze 

v hydratovaných minerálech (Kazahaya a Matsuo 1985 in Dallai et al., 2004), (2) moţnost výskytu 

chemických reakcí mezi uvolněnými plyny během opakovaného zahřívání, (3) inkluze o nízké hustotě 

homogenizující na páru nebudou dekripitovat, protoţe mají uvnitř nízký tlak, (4) problémy při extrakci 

fluid z kalcitu nebo z dolomitu, neboť kalcit se začíná rozkládat jiţ kolem 450 °C, tudíţ se CO2 

produkovaný jeho rozkladem můţe smísit s CO2 z fluidních inkluzí. Obecně je tedy doporučováno 

nezahřívat karbonáty nad 150 °C (Dennis et al., 2001). 
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2.2. Oxidační pyrolýza 

Metoda postupného zahřívání vzorku na velmi vysoké teploty, můţe být téţ pouţita na narušení 

krystalové struktury minerálu a uvolnění plynu "rozpuštěného" v krystalu. Metoda je aplikována 

hlavně pro stanovení redukovaných druhů uhlíku v minerálech vzniklých za vysokých teplot (olivín, 

pyroxen) ve vulkanických sklech. Hodnoty δ plynů takto extrahovaných reprezentují izotopové sloţení 

směsi plynů, a to plynu uvolněného z fluidních inkluzí a z plynné fáze rozpuštěné v krystalu. Proto 

jsou naměřené hodnoty uhlíku korelovány na mnoţství těchto dvou komponent a musí tedy být brána 

v potaz jejich moţná izotopová frakcionace (Nadeau et al., 1990). 

Vzorky jsou odplyněny v předem vypálené nádobě z křemenného skla a poté zahřívány na 400-500 

°C, aby se odstranila povrchová organická kontaminace (Mattey et al., 1984). Teplota je následně 

zvýšena aţ na 800-1200 °C za nízkého parciálního tlaku O2 (10-20 mbar) uvolněného ze zahřátí CuO. 

Uvolněný kyslík oxiduje pevný a redukovaný uhlík na CO2. Separace CO2 od dalších plynů (SO2, 

H2O) je dosaţeno standardními kryogenními metodami (Nadeau et al., 1990; Kelley a Früh-Green, 

2001). 

Mattey et al.(1984,1989) zjistili, ţe všechen uhlík je uvolněn z bazaltových skel po jedné hodině 

pyrolýzy při 1200 °C. Opakované extrakce jiţ pyrolyzovaných vzorků při 1300 °C nevedly k ţádnému 

dalšímu uvolnění uhlíku. 

 

2.3. Drcení a mletí ve vakuu 

Drcení minerálů bylo původně prováděno v hliníkové tubě, kde byly vzorky odplyněny a poté stlačeny 

dokud nebyl obsah jemně rozmělněný a uvolnily se volatilie (Roedder et al., 1963 in Dallai et al., 

2004). Nevýhodou této metody však byl malý výtěţek plynu a tuba také jiţ nemohla být opakovaně 

pouţita. Proto se později začaly úspěšně pouţívat kulové drtiče a nerezové ocelové drtiče (Dallai et al., 

2004). 

 

Kita (1981 in Dallai et al., 2004) a Ohba a Matsuo (1988) sestavili kulové mlýny z pyrexového válce, 

ve kterém je hliníková, pyrexová nebo nerezová koule, která se ručním třepáním, magnetickým 

drtičem nebo nějakým motorizovaným zařízením hýbe nahoru a dolu (Obr. 2). V současné době něco 

podobného sestavil Dennis et al. (2001). Zařízení skládající se z přírubové tuby z nerezové oceli se 

zpevněným dnem, obsahující píst, který je elektromagneticky zvedán a spouštěn. Úspěšně takto byly 

analyzovány minerály halitu a kalcitu, zatímco účinnost drcení u fluoritu, křemene nebo tvrdších 

minerálů je neuspokojivá (Dallai et al., 2004). 
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Obr.2 Drtící zařízení podle Kity (1981), Ohby a Matsua (1988) a Dennise et al. (2001) (přejato z Dallai et al. 
2004). 

 

 

Drcení má několik nevýhod, (1) selektivní drcení, (2) tvorba plynu během drcení a hlavně (3) adsorpce 

vodní páry (a plynů) uvolněných z inkluzí na novotvořených površích rozdrceného minerálu. Aby se 

adsorpce zredukovala, mělo by být drtící zařízení propojeno s vakuovou extrakční linkou a zahřáno na 

mírné teploty (150-200 °C) během celé procedury (Dennis et al., 2001; Simon 2001). Adsorbovaný 

plyn můţe být uvolněn zahřátím krystalů po rozdrcení. Ke kompletní desorpci vody ze silikátových 

povrchů jsou potřeba vysoké teploty (aţ do 600 °C; Moore a Rose 1973 in Dallai 2004). 
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Simon (2000) vyvinul drtící zařízení podobné mlýnku na pepř, které má oproti běţným kulovým 

mlýnům několik výhod. (1) po drcení zůstane jen úzký rozsah frakcí křemenných zrn, coţ je manuálně 

kontrolováno; (2) mnoţství vody, které je v kontaktu s křemenem je významně redukováno; (3) doba 

trvání vlastní extrakce je minimalizována, aby se zabránilo saturaci nově vytvořených povrchů 

adsorpcí vody z inkluzí  a další kontaminaci vzdušnou vlhkostí.  

Před a během drcení je celé zařízení zahřáno aţ na 190 °C kvůli očištění iniciálního křemene od 

adsorbované vody, respektive minimalizování adsorpce vody během mletí. Při samotné proceduře jsou 

vzorky o hmotnosti kolem 10g sušeny ve vakuu (10-3 mbar) po 12 hodin při 190 °C, aby se 

eliminovala adsorpce vzdušné vlhkosti na povrchy zrn. Následně je materiál zhruba 1 minutu mlet a 

uvolněná voda je ihned zachycena ve vymrazovací pasti. Kompletní vymraţení trvá asi 10 minut a 

voda je poté převedena do pyrexové tuby se 150mg Zn. Ta je následně uzavřena a zahřívána 30 minut 

na 500 °C. Získaný plyn je pak ihned analyzován na hmotovém spektrometru. 

Pro transport uvolněného plynu můţe být téţ pouţit inertní proud plynu, který ho odvádí do kryogenní 

pasti (Li a Shi 1983 in Dallai 2004), nebo rovnou do plynového chromatografu  (Andrawes a Gibson 

1979) či hmotového spektrometru (Sharp et al., 2001). 

 

2.4. Kryogenní separace 

Pouţívá se pro vzájemné oddělení plynů (CO2, H2O, CH4, N2) uvolněných během termální nebo 

mechanické dekrepitace za účelem jejich pozdější analýzy na hmotovém spektrometru. Pro různé 

plyny se pouţívají různé metody. 

Většina probíhá na jednoduché extrakční lince, kde jsou CO2 a H2O uvolněny a poté vymraţeny do 

pasti kapalným dusíkem. Mohou být následně kryogenicky separovány pomocí kapalného dusíku a 

směsi etanolu a suchého ledu či směsi chloroformu a kapalného dusíku. Metan se při teplotě kapalného 

dusíku nevymrazí a volně expanduje. Proto je při teplotě 800 °C oxidován v peci oxidy mědi (CuO 

nebo Cu2O). Během oxidace je metan přeměněn na CO2 a H2O, které jsou vymraţeny blízko pece. Ty 

se poté opět kryogenně separují a vymrazí do ampule pro analýzy δ
13

C a δ
18

O (Dallai et al., 2004). 

 

2.5. Nové metody pro extrakci fluid 

Tradiční metody drcení a termální dekrepitace mají zřejmé nedostatky, jako je neschopnost oddělit 

jednotlivé generace inkluzí. Několik pokusů bylo provedeno také Ramanovou spektrometrií (Marshall 

et al., 1994), ale výsledky nebyly zcela uspokojivé. 

Sharp et al. 2001 zavedli metodu, při které by pomocí laseru mohly být analyzovány jednotlivé 

generace inkluzí. Vzorky vody jsou strţeny v proudu helia, vedeny do pece vyplněné sklovitým 

uhlíkem a zahřívány na 1450 °C. Tato teplota  způsobí redukci vody na vodík a CO, které jsou potom 

odděleny na plynové chromatografii a přímo změřeny poměry D/H a 
18

O/
16

O na hmotovém 

spektrometru. Systém byl modifikován zabudováním UV laseru na otevření jednotlivých velkých 

(~100mm) inkluzí. 

Potter a Longstaffe (2007) popsali novou on-line metodu pro extrakci, separaci a měření δ
13

C a δD 

komplexních směsí volatilií z fluidních inkluzí, která umoţňuje rychlé měření stabilních izotopů 

různých plynů najednou.  Viz obr 3. 

Vzorky jsou drceny v konstantním proudu helia, nekondenzovatelné a kondenzovatelné plyny 

z fluidních inkluzí uvolněné při drcení jsou zachyceny na 13 nm molekulárním sítu ponořeném 

v kapalném dusíku poté odvedené do systému plynový chromatograf- hmotový spektrometr 

k izotopovým analýzám uhlíku a vodíku. CH4, CO2 a vyšší uhlovodíky (více neţ C5H12) jsou 
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separovány pro stanovení izotopů uhlíku do koncentrací aţ zhruba 20 nmol, a CH4 a C2H6 pro 

stanovení izotopů vodíku do koncentrací aţ 100 nmol. 

Výsledné odchylky po analýze na hmotovém spektrometru jsou sice vyšší neţ u klasických off-line 

metod, avšak tato metoda poskytuje moţnost rychle analyzovat hlavní i vedlejší plyny z fluidních 

inkluzí, coţ je u ostatních metod nemoţné. 

Obr.3 Schematický nákres transferní linky a GC/C-irMS systému. (A) Transferní linka v drtící konfiguraci. (B) 

Tranferní linka a GC/C-irMS systém v „sample run“ konfiguraci během analýzy stabilních izotopů z plynů 

fluidních inkluzí (přejato z Potter a Longstaffe 2007). 
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3.  GEOLOGICKÉ VYMEZENÍ STUDOVANÝCH  OBLASTÍ 

 

Český masiv je zbytek variského orogénu vyvrásněného od středního devonu do svrchního karbonu, 

který vystupuje z podloţí mladších epivariských platformních sedimentů. Hlavními sloţkami jsou 

krystalinikum a varisky postiţené paleozoikum, které tvoří řadu územních jednotek a tektonicky 

omezených bloků. Je sloţený z pěti samostatných jednotek (Moldanubikum, Bohemikum (Tepelsko-

barrandienská oblast), Saxothuringikum, Lugikum, Moravosilezikum) hornin prekambrického a 

paleozoického stáří, které aţ variské vrásnění změnilo v jeden celek. 

Obr. 4. Distribuce Au a scheelitové mineralizace ve středočeské metalogenetické zóně (podle Morávka 1988 in 

Morávek 1996). 

Velká většina zlatých 

mineralizací a loţisek zlata 

Českého masivu je spojena 

s blízkostí středočeského 

plutonického komplexu. 

Hraniční zóna podél 

severozápadního okraje 

středočeského plutonického 

komplexu je označována 

jako středočeská metalo-

genetická zóna (Morávek 

1995 in Zachariáš et al., 

1997). Celkové zásoby v této 

oblasti jsou odhadovány na 

250 tun zlata, které jsou 

vázány hlavně na loţiska 

Mokrsko (100-120t), Jílové 

(15t) a Petráčkova hora (30t) 

(Obr. 4). Variská Au-

mineralizace náleţí 

k mezotermálnímu typu 

s výjimkou loţiska 

Petráčkova hora, které je Au-

porfyrového typu (Zachariáš 

et al., 1997). 
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3.1. Kasejovicko-bělčická oblast 

Tato oblast zahrnuje rozsáhlé území mezi Bělčicemi na východě a Nekvasovy na západě. První 

dochované písemné záznamy o těţbě zlata zde pocházejí ze 14. století a vztahují se především 

k rýţování. Zpracovávány byly jak fluviální sedimenty recentní a subrecentní říční sítě, tak eluvia a 

deluvia v oblasti primárních výskytů. S přechodem k hlubinné těţbě došlo k úpadku dolování a 

k obnovení těţebních pokusů dochází aţ počátkem 20.století. Poslední těţbu prováděla protektorátní 

správa v letech 1941-1944 v oblasti Hor a šachty Jakub u Kasejovic. Loţiska byla přes lokálně vysoké 

koncentrace zlata pro nepravidelný vývoj a malou mocnost hodnocena jako nedobyvatelná (Koutek 

1946 in Morávek 1992). 

Celou oblast lze rozdělit do dvou rudních revírů: Kasejovický revír na západě je oddělen 3-5 km 

širokou, S-J orientovanou zónou bez primární Au-mineralizace od Bělčického revíru na východě. Oba 

revíry jsou mineralogicky téměř totoţné, ale liší se v charakteru okolní horniny - metamorfity 

(Kasejovice) vs. granitoidy (Bělčice) a také ve vzájemném poměru molybdenitu a scheelitu (Zachariáš 

a Pudilová 2002). 

 

kasejovický revír 

Zlatonosné křemenné ţíly vystupují převáţně v mylonitové zóně moldanubika, většinou v pararulách 

či migmatitech, nebo jsou vázané na lokální zlomy subparalelní s metamorfní foliací. Hlavní ţíly mají 

SV-JZ směr a noří se k JV pod úhly 40-80° (Zachariáš a Pudilová 2002). 

Ojediněle v místech většího tektonického porušení přecházejí v málo mocné (1-2 m) ţilníkové 

struktury krátkého průběhu (Morávek 1992). 

Jsou tvarově nepravidelné, většinou čočkovité, obvykle 0,5-1m mocné a 30-150 m dlouhé. Obsah zlata 

se pohybuje od 2 do 20g/t, vyjímečně aţ 50 g/t. Přítomné jsou i drobné ţilky různých orientací, které 

mají obsah zlata obvykle pouze okolo 1g/t (Bernard 1991; Zachariáš a Pudilová 2002). 

Alterace v okolí ţil jsou nevýrazné, časté je slabé prokřemenění a pronikání křemene do příčných 

poruch (Morávek 1992). 

Charakteristickým rysem je obsah wolframu vázaný na wolframit, na rozdíl od výskytu scheelitu ve 

východním revíru. Výskyt wolframitu má však pouze mineralogický charakter (Morávek 1992). 

Litochleb (1984) a Litochleb a Mrázek (1984 in Zachariáš a Pudilová 2002) rozlišili 4 vývojová stádia 

Au-mineralizace: 

1) křemenné stádium (wolframit , scheelit, křemen 1, apatit, rutil, turmalín, arsenopyrit a pyrit 1) 

2) zlatonosné stádium (křemen 2, muskovit, chlorit, pyrit 2, pyrrhotin, chalkopyrit 1, molybdenit, ryzí 

bismut, bismutin, různé fáze Bi-Te-S a zlato 1) 

3) polymetalické stádium (Sb-bismutin, kobellit, Bi-jamesonit, Bi-berthierit, Bi-andorit, Ag-tetraedrit, 

chalkopyrit 2 a zlato 2) 

4) kalcitové stádium (kalcit, dolomit, pyrit 3) 

Z křemenné ţiloviny byla izolována a analyzována zlata dvou ryzostí (Malec a Novák 1982 in 

Morávek 1992): jednak zlato vysoké ryzosti (900-1000), náleţející ke zlatonosnému vývojovému 

stádiu a zlato niţší ryzosti (700-875) se zvýšeným podílem Hg, pravděpodobně náleţející 

k polymetalickému vývojovému stádiu. 
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bělčický revír 

Je situován v granitoidech středočeského plutonu, převládající směr ţil je SV-JZ. V severní části 

revíru se tento směr kříţí s okrajem mohutného zlomového pásma sv.-jz. směru, náleţejícího 

k jáchymovskému zlomu. Křemenné ţíly mají čočkovitý charakter a místy značně nepravidelný 

průběh, nezřídka jejich vertikální rozměr přesahuje horizontální. Obsahy zlata jsou maximálně kolem 

35 g/t, mocnosti ţil maximálně 85 cm ve štole Barbora. Vedle zlata ţíly obsahují i zvýšené podíly 

wolframu, jehoţ nositelem je scheelit. Vyskytuje se asi v 60% ţil (Vlašímský a Píša 1985 in Morávek 

1992) a jeho obsah je velmi variabilní. Obsahy zlata v ţilovině často vykazují nepřímou závislost na 

mocnosti, takţe mocné křemenné čočky mívají obsah niţší. Okolní granodiorit není hydrotermálně 

alterován (Morávek 1992). 

Křemen prokazatelně tvoří nejméně dvě generace. Starší křemen I je bělavý aţ čirý, místy téměř 

sklovitý, silně rozpraskaný a středně aţ hrubě zrnitý. Křemen II je zastoupen méně, je drobnozrnný aţ 

jemnozrnný, šedobílé aţ bílé barvy, rozpraskaný se zubovitou hranicí zrn. Rudní minerály jsou mladší 

neţ křemen II (Litochleb 1984). 

 

Studium fluidních inkluzí v ţilách kasejovicko-bělčické oblasti 

Byly identifikovány dva základní typy fluid, a to vodno-karbonátová a vodná. H2O-CO2 fluidní 

inkluze jsou obvykle primárního nebo pseudosekundárního původu a vyskytují se jako izolované 3D 

shluky. Jsou při pokojové teplotě obvykle subizometrické, 5-20 μm velké a buď dvoufázové (vodná 

fáze a kapalné CO2), nebo třífázové (vodná fáze, kapalné a plynné CO2). Sekundární H2O-CO2 inkluze 

jsou vzácné. 

Vodné fluidní inkluze mají pouze sekundární původ. Jednotlivé inkluze jsou buď dvoufázové 

kapalinou bohaté nebo jednofázové kapalné. 

Raná stádia mineralizace kasejovického revíru se vyvinula z  H2O-CO2-CH4-N2-H2S-CaCl2-NaCl 

nízkosalinního (1,5-3,0 hmot. % NaCl) fluida. Vysráţení křemenné ţiloviny nastalo pravděpodobně 

při 1-2 kbar a teplotě 300-220 °C z H2O-CO2 fluida. Pozdní stádia mineralizace nastala z vodných 

fluid při teplotách asi 200-100 °C a tlacích kolem <0,5 kbar (Zachariáš a Pudilová 2002). 

 

Izotopové sloţení minerálů a fluid 

Analyzované křemeny (δ
18

O: +13,9 a +13,6 ‰ SMOW) a wolframit (δ
18

O: +7,5 a +8,1 ‰ SMOW) 

pocházející z dolu Jakub nejsou v spolu v izotopové rovnováze. Pro odhadované teploty vzniku 

křemene (300 ± 25 °C) bylo vypočítáno izotopové sloţení fluid +5,5 aţ +7 ‰ (δ
18

O SMOW) 

(Zachariáš et al. 1997). 

 

3.2. Kašperské hory 

Oblast jihozápadních Čech byla známá pro objevy zlata z aluviálních rýţovišť jiţ od dob Keltů 

(Morávek 1996). Ve středověku náleţel kašperský zlatonosný revír k nejvýznamnějším oblastem těţby 

zlata v Českém masivu. Začátek hlubinného dolování se datuje na konec 13. nebo začátek 14. století, 

největšího rozkvětu dosáhlo za vlády Lucemburků (Morávek 1992). V roce 1345 byl městu Kašperské 

hory dán status těţebního města a patřilo k nejdůleţitějším těţebním revírům v Českém království. 

Těţba prakticky zanikla po husitských válkách v polovině 15. století a pak nastal úpadek s drobným 

oţivením v 17. století (Morávek 1996). Poslední dvě období aktivní hornické činnosti proběhly 

v letech 1803-1846 a 1916-1923, kdy se pracovalo na štolách Josef, Bedřich a hlavně Kristina na 
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Suchém vrchu, František na Friedholzu (jz. od města) a na šachtě Ţdánic (sv. od města) (Morávek 

1992). 

Odhady celkové produkce zlata se různí, Strupl a Rambousek (1991) in Morávek (1996) povaţují 2 

tuny za realistické číslo. 

Kašperskohorský revír (Obr. 5) se nachází v přechodné zóně mezi pestrou a monotónní skupinou 

moldanubika (Fiala 1989 in Morávek 1992). Tato zóna je litologicky charakterizována komplexem 

biotitických plagioklasových  pararul, které jsou často migmatitizovány a jsou v nich hojné vloţky 

kvarcitů, amfibolických, erlanových a grafitických rul, erlanů a leptynitů. Významný horizont 

představují biotitické kvarcity, tvořící aţ 80 m mocnou polohu v podloţí zlato-scheelitového zrudnění 

v okolí Zlatého potoka a Losenice. Jejich vznik je pravděpodobně spjat s přínosem SiO2 během 

vulkanické nebo hydrotermální činnosti. Magmatické horniny jsou zastoupeny drobnými tělesy 

muskoviticko-biotitických granitů a jejich ţilných ekvivalentů náleţejících k centrálnímu 

moldanubickému plutonu. Dále jsou přítomna dvě tělesa biotitických ortorul adamelitového sloţení. 

Intenzivnější zastoupení plutonických hornin je soustředěno do z. a jz. části loţiska (Morávek 1992). 

Krystalinická série Kašperských hor prošla několikastupňovým metamorfním vývojem, Fiala (1989 in 

Morávek 1992) rozlišuje 4 fáze: 

 epizonální metamorfóza, provázená vznikem sekrečního křemene 

 středně teplotní metamorfóza s vyššími tlaky a asociací granát-kyanit-staurolit 

 výše teplotní metamorfóza v amfibolitové facii v asociaci silimanit-ortoklas provázená 

migmatitizací s oddělením křemen-ţivcového mobilizátu 

 retrográdní metamorfóza spojená s regionální muskovitizací a přednostní vazbou na střiţné 

zóny. Většina mineralizace zlata je rovněţ vázána na střiţné zóny (Morávek 1996). 

Významným tektonickým elementem je podšumavská mylonitová zóna, uváděná také jako 

podšumavský zlom (Beneš et al., 1983 in Morávek 1992). 

Zlato-scheelitové zrudnění má loţní i diskordantní charakter (Morávek 1992). Zlatá mineralizace je 

vyvinutá ve dvou zónách. Severní, zvaná Těšov, je známá pouze na základě zbytků starých důlních 

prací, geochemických anomálií a čtyř vrtů a jiţní, zvaná Suchý vrch, nebo Zlatý potok, která je 

prozkoumaná daleko lépe. Obě tyto zóny jsou vázané na střiţnou zónu (Morávek 1996). 

Zlatonosná mineralizace je vázaná na křemenné ţíly a prokřemenělé polohy v biotitických 

plagioklasových pararulách. Mocnost ţil kolísá od několika cm aţ do 5 m (nejčastěji do 30 cm) a často 

tvoří paralelní polohy o mocnostech několika metrů. Ţíly bývají místy rozpukané aţ drcené, křemen je 

mléčně bílý aţ temně modravě šedý, často je skvrnitý (Morávek 1992). 

Zlato se vyskytuje jako přírodní zlato (obvykle 15 μm aţ X0 μm) vysoké ryzosti (900-990 ‰). Často 

je prorostlé s Bi-Te minerály (tsumoit, hedleyit, tetradymit, joséit, bismutit, přírodní Bi ), velmi vzácně 

se vyskytují samostatné Au-minerály (maldonit, aurostibit aj.). Také se vyskytují submikroskopické 

inkluze (< 1 μm) přírodního zlata a Au-minerálů v arzenopyritu, křemeni, molybdenitu, chloritu aj.) 

Mnoţství doprovodných sulfidů je nízké. Arsenopyrit, molybdenit a pyrit jsou častější, chalkopyrit, 

sfalerit, galenit a gersdorffit jsou vzácné, scheelit je častá akcesorie (Morávek 1996). 
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Obr. 5 Geologická situace v rudním revíru Kašperských hor (přejato z Morávka 1996). 

 

 

 

 

Studium fluidních inkluzí      

Bylo zjištěno, ţe fluidní inkluze jsou ve všech typech ţil podobné, jsou velmi malé (< 5 μm) a 

ovlivněné mnohanásobnou deformací a rekrystalizací. Křemenná zrna jsou protkána sítí vyhojených 

mikrotrhlin doprovázených fluidními inkluzemi (Ďurišová et al. 1995). Na základě 

mikrotermometrických dat byly rozeznány 4 typy fluidních inkluzí (Ďurišová et al., 1995 in Morávek 

1996). 
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 rané (primární) fluidní inkluze bohaté kapalným CO2 s příměsemi H2O, CH4 a N2. Většinou 

dekrepitují před homogenizací při teplotách 214-315 °C. 

 pozdní (sekundární) H2O inkluze, následují dráhy skrze několik zrn, obsahují roztoky s nízkou 

salinitou (2-8 hmot. % NaCl ekv.) a homogenizují od 160 do 280 °C. 

 pozdní N2 bohaté inkluze, obsahují 68 mol % N2, 25 mol. % CH4 a 8 mol. % CO2 

 velmi pozdní CO2 plynné jednofázové inkluze, jsou vzácné a vyskytují se podél drah ostatních 

inkluzí. Díky své nízké hustotě (<0,01 g/cm
3
), značící nízké tlaky, pravděpodobně reprezentují 

fluida spojená se vznikem nejmladších kalcitových ţilek 

 

Izotopové sloţení minerálů a fluid 

Hodnoty δ
18

O křemene se pohybují od +11 do +12 ‰ (SMOW) v ţilách typu C a L a od +14 do +16 

‰ v ţilách typu S a E. Odhadované izotopové sloţení fluid pro obě skupiny ţil je mezi 9 a 10 ‰ a to 

odpovídá rozsahu metamorfních fluid a horní hranici magmatických fluid (Morávek 1996). jsou 

přítomny dvě skupiny kalcitů, lišící se genezí (rané a pozdní) a svým izotopovým sloţením (rané: δ
13

C 

= -9 aţ -12 ‰ PDB, pozdní: δ
13

C = -9 aţ -12 ‰ PDB = -3 aţ -11 ‰ PDB, moldanubické mramory 

mají hodnoty δ
13

C = cca +1 aţ cca -1 ‰ PDB K. Ţák, nepubl. data). 

 

3.3. Jílovské pásmo 

Vulkanomagmatický komplex hornin svrchnoproterozoického stáří, tvořící ve stavbě Českého masivu 

lineární strukturu ssv. směru, leţící v hlubinné tektonické zóně tzv. středočeského švu (Morávek 

1992). Je 70 km dlouhé a 1aţ 6 km široké a geofyzikálně tato zóna představuje lineární magnetickou 

anomálii. Dnešní stavba je výsledkem převáţně kadomského vrásnění. Pásmo má v severní části 

antiklinální strukturu s převáţně bazickými vulkanity ve střední části a s kyselými vulkanity a jejich 

pyroklastiky v okrajových částech (Morávek-Röhlich 1971 in Morávek 1992). 

Všechny typy hornin jílovského pásma jsou v různém stupni postiţeny kadomskou regionální 

metamorfózou a zbřidličnatěním. Vyšším stupněm regionální metamorfózy je zasaţena jiţní část 

(amfibolitová facie) oproti severní části (facie zelených břidlic). Na styku s granitoidy středočeského 

plutonu jsou pak horniny jílovského pásma  postiţeny variskou kontaktní metamorfózou (Morávek 

1992). 

Vyskytují se zde dva typy mineralizace (Obr. 6). První je spojený s podmořským vulkanismem a je 

reprezentovaný pyritem a Cu, Zn sulfidy impregnovanými v masivních polohách metavulkanitů a 

metatufů. Druhý typ vázaný na ţíly a ţilníky je spojený s variskou tektono-magmatickou aktivitou a je 

zastoupen Au-křemenem, scheelitem či Ag-polymetalickou mineralizací (Morávek 1996). 

Regionálním geochemickým výzkumem celé oblasti byla zjištěna zonální distribuce hlavních rudních 

prvků (Morávek 1981 in Morávek 1992). Obsahy zlata se sniţují od severu (10-20 ppb) k jihu (‹ 

10ppb), zatímco obsahy Cu, Ni, Co a Zn se naopak směrem k jihu zvyšují. Loţiska Au jsou tedy 

koncentrována převáţně v severní části pásma (Jílové u Prahy, Štěchovice, Čelina-Mokrsko), méně 

výrazně jsou vyvinuta ve střední části (Smolotely, Horní Líšnice) a v jiţní části jsou známy pouze 

nevýrazné indicie Au-zrudnění. 
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Strukturní podmínky Au-zrudnění se také lokálně mění; v severní části je vyvinuto hlavně ve 

vulkanitech či ţilných horninách probíhajících vulkanity, zatímco ve střední části je vázáno na 

endokontakty granitoidů středočeského plutonu (Morávek 1992). 

 

Obr.6 Zonální distribuce mineralizace v Jílovském pásmu ( přejato z Morávka 1978 in Morávek 1996). 

 

Vysvětlivky: 1 - Jílovské pásmo; 2 - svrchnoproterozoické droby a břidlice; 3 - granitoidy Středočeského 

plutonu; 4 - regionální zlomy; 5 - mineralizované oblasti vymezené na základě půdní prospekce 

 

Jílové u Prahy 

Jílovský revír náleţí k nejvýznamnějším zlatonosným revírům Českého masivu. Intenzivní těţba zde 

probíhala hlavně ve středověku, poslední období těţby proběhlo v letech 1958-1968, kdy bylo získáno 

1133 kg zlata z celkových odhadovaných 11 tun. Celkový obsah zlata revíru včetně průzkumem 

ověřených geologických zásob činí 13-17 tun (Morávek 1992, 1996). 

Nachází se v nejsevernější části jílovského pásma, které zde má téměř symetrickou stavbu, tvořenou 

antiklinálně zvrásněnými bazickými aţ kyselými vulkanity (bazalty, andezity, dacity a ryolity), okraje 

antiklinály jsou tvořeny vulkanosedimentárním souvrstvím s hojnými tufy, tufity a polohou černých 

břidlic v nejvyšších částech (Morávek- Röhlich 1971 in Morávek 1992). 

Na východě se jílovské pásmo stýká se středočeským plutonem, reprezentovaným v severní části 

biotitickým křemenným dioritem poţárského typu a v jiţní části amfibolicko-biotitickým 

granodioritem sázavského typu. 

Zlatonosné zrudnění je představováno třemi morfologickými typy: 

- rudní ţíly představují hlavní typ mineralizace, v revíru jsou známy dva hlavní paralelní ţilné systémy 

(šlojířské pásmo 7 km dlouhé a kocourské 4 km dlouhé), provázené četnými odţilky a zpeřenými 
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ţilami. Ve šlojířském pásmu byly otevřeny tři doly (Pepř, Rotlev a Radlík) do hloubky 200-350 m. 

Ţilná výplň je nepravidelná, silně čočkovitá, mocná aţ přes 1m, s průměrnou kovnatostí 3-10 g/t. 

- ţilníky reprezentují typ mineralizace s největším ekonomickým významem, vystupují zejména 

v západní části masivu a také byly těţeny dolem Bohuliby. Prostorově jsou vázány na ţilné horniny 

ssv. i příčného směru, nejvýznamnější jsou spjaty s příčným rojem porfyritových ţil probíhajícím 

v jiţní části revíru přes důl Bohuliby k západnímu okraji jílovského pásma. Mají strmý průběh , jsou 

mocné 2-10 m, s průměrnou kovnatostí 2-4 g/t. 

- morfologicky nejsloţitější jsou ţilníky nepravidelných tvarů přecházející aţ do impregnačních zón 

vyvinuté v tělese plagiogranitů ve východní oblasti dolu Pepř (tvořící klobáské pásmo). Tvoří strmá 

čočkovitá tělesa mocností aţ 20 m , avšak nízké kovnatosti (1-2 g/t) (Morávek 1992, 1996). 

Hlavní ţilnou výplň tvoří většinou masivní místy brekciovitý bělavý křemen přítomný v několika 

generacích. Křemen starší generace mléčné barvy tvoří hlavní část ţilné výplně, avšak zrudnění zlatem 

bývá spjato s kouřovým a téměř bezbarvým křemenem mladší generace (Morávek 1992). 

Zrudnění je velice nepravidelné, s vysokou variabilitou obsahů Au, dosahující aţ 10000 g/t, přičemţ 

obsahy zlata nejsou závislé na mocnosti křemenné ţiloviny. Narozdíl od ţil je na ţilnících hlavní část 

zlata vázána na pyrit, zlato tvoří izometrické vtroušeniny ve hmotě pyritových zrn, nebo vyplňuje 

trhliny a narůstá na pyritová zrna. 

Mineralizace jílovského revíru byla doprovázena hydrotermálními alteracemi (karbonatizace, 

sulfidizace, silicifikace, sericitizace, chloritizace) okolních hornin. Nejvíce postiţeny byly porfyritové 

ţíly a některé kyselé vulkanity. Tyto alterace většinou předcházely hlavním stádiím zlaté mineralizace. 

Ty jsou spojeny s otevíráním trhlin a krystalizací hlavní masy bílého křemene doprovázeného 

scheelitem a dalšími sulfidy. V dalších stádiích mineralizace se pak vázala většina zlata na samostatné 

ţilky a ţilníky, hlavní mnoţství hrubého zlata krystalovalo s minerály Bi a Te společně s bezbarvým 

křemenem a karbonáty. 

Minerální sloţení ţil a ţilníků ukazuje na zonální rozmístění některých prvků. V centrální části revíru 

se vyskytuje zlato vysoké ryzosti (> 900) dále Bi, Te, Mo a V, směrem k S i Z stoupá obsah Ag, As, 

Cu, Pb, Sb a zlato má niţší ryzost (Morávek 1992, 1996). 

 

Studium fluidních inkluzí 

Raná fluida, ze kterých je odvozena hlavní generace křemene byla H2O-CO2-NaCl-CaCl2 typu. 

Vysráţení křemene proběhlo za teplot 350-300°C a tlaků 1,5-2,0 kbar. Fluidní inkluze ze ţil vázaných 

na přesmykové zlomy (Šlojíř, Tobola) naznačují záchyt inkluzí z homogenního H2O-CO2 fluida, ale 

fluidní inkluze z extenzních ţil (Klobásy, Petrov) značí heterogenní stav fluid. S klesající teplotou 

fluid na 270-250 °C se heterogenizace stává častější i na reverzních zlomových ţilách. Obsah CO2 

v homogenních fluidech je odhadován na 10-20 mol % a klesá s časem. 

Teploty celkové homogenizace  spadají do intervalu teplot 190-250°C. Fluidní inkluze byly zachyceny 

při různých tlakových podmínkách od 0,1 do 1,3 kbar a jejich salinita kolísá mezi 1-8 hm. % NaCl 

ekv.(Zachariáš et al., 1997). 

 

Izotopové sloţení minerálů a fluid 

Zlatonosné mineralizační stádium je charakterizováno fluidy dvou odlišných izotopových sloţení: a) 

fluida: δ
18

O = +1 ± 1 ‰ SMOW, δ
13

C = -10,7 aţ -12,4 ‰ PDB; b) fluida: δ
18

O = -1 ± 0,5 ‰ SMOW, 

δ
13

C = -15 ± 0,5 ‰ PDB (Zachariáš et al., 1997). 
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3.4. Mokrsko 

Loţisko Mokrsko se nachází ve středních Čechách, na západním břehu Vltavy asi 50 km jiţně od 

Prahy. Je nejvýznamnějším loţiskem znovuobjeveného revíru (vyhledávací průzkum proběhl na 

začátku 80. let 20. století) Psí hory, který byl ve středověku součástí zlatonosného regionu s centrem 

v Novém Kníně. Ačkoliv archeologický výzkum datoval první těţbu zlata do 13. století, první 

dochované písemné zmínky jsou kolem roku 1550. Těţba však nejspíše probíhala jiţ během keltského 

osídlení (Morávek 1996). 

Celkové zásoby zlata v revíru Psí hory dosahují 100-140 tun, s průměrnou kovnatostí rud 1,5-2,5 g 

Au/t (Morávek 1996). 

Rudní zóna Mokrsko představuje 2 km dlouhou loţiskovou strukturu probíhající v.-z. směrem (Obr. 

7). V západní části protíná granodiorit slapského výběţku středočeského plutonu, ve východní části 

tufitické a vulkanické horniny jílovského pásma. Významným strukturním prvkem je mocná ţíla 

leukokratního ţulového porfyru. Ekonomicky významné koncentrace zlata se nacházejí buď v západní 

části na loţisku Mokrsko-

západ, nebo ve východní 

části reprezentované  

Obr.7 Geologická mapa 

zlatonosného revíru Psí hory 

(přejato z Morávka et al. 1990 

in Morávek 1996). 

Vysvětlivky: 1- mafické aţ 

intermediální vulkanity 

Jílovského pásma; 2- felsické 

vulkanity jílovské zóny; 3- 

albitický granit Jílovského 

pásma; 4- vulkanosedimentární 

pokryv vulkanitů; 5- 

svrchnoproterozoické břidlice a 

droby; 6- amfibol-biotitický 

granodiorit slapské apofýzy 

středočeského plutonu; 7- ţíly 

(a-aplitové, p-porfyritové, l-

lamprofyrové, g-granitické); 8- 

zlatonosné zóny; 9- zlomy; 10- 

průzkumné štoly. 

loţiskem Mokrsko-východ. 

Významnější zlatonosné 

zrudnění na loţisku 

Mokrsko-západ je vázáno na síť křemenných ţil a ţilek kolísavé mocnosti (aţ 0,5 m) i frekvence v.-z. 

směru, paralelních s průběhem rudní zóny. Sulfidy jsou zastoupeny málo (< 1 %), nejčastěji 

arsenopyrit, dále pyrit, pyrrhotin, molybdenit a scheelit. Obsahy zlata kolísají od 0,X do 30 g/t (průměr 

2 g/t) a obecně klesají směrem do hloubky, stejně jako se sniţuje mocnost křemene. S rostoucí 

hloubkou se naopak zvyšují obsahy W (ve formě scheelitu; >200 ppm W) a pokračují i pod spodní 

hranici Au-zrudnění. Loţisková zóna je porušena četnými dislokacemi vz. a sz. směru, provázenými 

mylonitizací a hydrotermálními alteracemi okolních hornin. Četné jsou také pukliny sj. směru 

v granodioritu, provázené kaolinizací (Morávek 1992). 
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Loţisko Mokrsko-východ se nachází v oblasti, kde se kříţí dva hlavní strukturní směry: intenzivní ssv. 

směřující břidličnatost, doprovázená poklesy stejného směru a v.-z. směřující ţíly granitického porfyru 

(Morávek 1996).  

Zrudnění v této části revíru je méně pravidelné, vedle převládajícího v.-z. ţilného systému jsou 

přítomny i ţíly odlišných směrů a zrudnění je často výrazně postiţeno tektonikou a místy je vyvinuto 

ve formě ţilníků ve v.-z. směřujících porfyrových ţilách. Nejpodstatnější pohyby podél hlavní 

zlomové zóny nastaly aţ po Au- mineralizaci a rozdělují Mokrsko- východ na dvě části (východní a 

západní), relativně posunuté o 200 m. Křemenné ţíly dosahují v některých místech šířky aţ 1m. 

Nejčastějšími doprovodnými sulfidy jsou pyrit, arsenopyrit a pyrrhotin, místy i molybdenit. Průměrné 

obsahy zlata dosahují 1,5-4 g/t a sniţují se do hloubky v křemenné ţilovině. Zlato je jemnozrnné a je 

doprovázeno jemnozrnnými agregáty Bi a Bi-Te minerálů, vzácně i Sb minerály (aurostibit, antimon). 

Celkové zásoby byly vyčísleny na téměř 30 tun (Morávek 1992,1996). 

 

Loţisko Čelina 

Loţisko se nachází v jiţní části revíru v kontaktně metamorfovaném tufitickém souvrství s polohami 

kyselých aţ bazických láv, v hlubší části tu vystupuje skryté těleso plagiogranitů. Zlatá mineralizace je 

vyvinuta v těsném podloţí poruchové zóny v.-z. směru, k hlavním pohybům zde došlo však aţ 

v postmineralizační fázi. Je tvořena systémy paralelních křemenných ţil vz, směru, strmého úklonu 

(75-80°) k severu, místy aţ 0,5 m mocných. Celá rudní zóna dosahuje mocnosti 100-130 m a je 

průzkumně ověřena na délku aţ 400 m (Morávek 1992, 1996). 

Obsahy zlata jsou velmi nepravidelné, kolísají od stop do 100 g/t, v průměru 1,5-2,8 g/t. Ekonomicky 

významné zrudnění se lokalizuje do několika paralelních pásem (Morávek 1992). Narozdíl od 

ostatních loţisek revíru jsou zde i časté výskyty makroskopického zlata (0,1-1 mm
2
), nejčastěji podél 

kontaktů mezi křemennými ţilami a okolní horninou (Morávek 1996). 

Sulfidy reprezentuje pyrit a pyrrhotin, v některých místech je častý také molybdenit. Typické jsou 

výskyty scheelitu, buď jako součásti křemenných ţil, nebo jako impregnací v mafických tufech. 

Scheelitová mineralizace je starší neţ Au-křemenné ţíly, které jí prochází (Morávek 1996). 

Ekonomicky zajímavou doprovodnou sloţkou je wolfram, jehoţ obsahy dosahují aţ 1 % a je vázán na 

přítomnost scheelitu (Morávek 1992). 

Zásoby loţiska byly oceněny na 7 milionů tun rudy s průměrnou kovnatostí 1,7 g/t Au, která se sniţuje 

s hloubkou (Morávek 1996). 

 

Studium fluidních inkluzí 

Primární fluidní inkluze v křemenných ţilách zachycené z raných fluid odpovídají sloţení systému 

CO2 ± CH4-H2O-NaCl a obsahují téměř čistý CO2 s velmi nízkou příměsí dalších plynů (Boiron et al 

2001). Homogenizují za teplot 310-350 °C a salinita odpovídá hodnotám 1-9 hm. % NaCl ekv. 

Pozdní fluida vyhojila mikrotrhliny dvou výrazně odlišných orientací: fluida CO2-CH4 ± N2- H2O- 

NaCl jsou pravděpodobně nejstarší a jsou spjata s plochami sekundárních fluidních inkluzí v.-z. 

směru. Mladší typ reprezentují H2O-NaCl fluida, která jsou spjata s plochami sj. směru. Salinity H2O-

NaCl fluid odpovídají rozmezí 1-9 hm.% NaCl ekv. a teploty homogenizace jsou 140-300 °C. 

Křemenné ţíly pravděpodobně vznikly za teplot 450-330 °C a tlaků 2,7-2 kbar z H2O-CO2 fluid 

(Zachariáš et al. 1997). 
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Izotopové sloţení minerálů a fluid 

Byly provedeny analýzy izotopů kyslíku a síry, karbonáty spojené s Au-mineralizací byly nalezeny 

pouze v mikroskopickém mnoţství, nedostačujícím pro izotopové studie uhlíku. Izotopové sloţení 

fluid za teplot 350 °C odpovídá hodnotám δ
18

O mezi +4,7 aţ +8,4 ‰ SMOW a pro δ
34

S +0,8 aţ + 4,1 

‰ CDT (Zachariáš et al. 1997). 
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4.  POPIS STUDOVANÝCH VZORKŮ 

 

Kašperské hory 

Vzorky byly nasbírány na haldě v opuštěném lomu u obce Rabí jihozápadně od Horaţďovic a 

představují křemennou ţilovinu zde deponovanou ze štoly Naděje. Křemen je krystalický či masivní 

bílé aţ namodralé barvy, povlaky jiných minerálů nejsou hojné.  

 

Popis jednotlivých vzorků: 

KH1: 25x20x10 cm. Velký vzorek téměř čisté ţiloviny s drobnými zbytky okolní horniny. Křemen je 

masivní, bílé barvy a místy nese stopy po zvětralých sulfidech. Bez dutin. 

KH2: 30x20x10 cm; největší vzorek. Z jedné strany téměř čistě bílý křemen, z druhé strany tmavší po 

ţilkách. Je neprůhledný, středně krystalický a okolní hornina je téměř nezastoupena. Bez dutin a 

povlaků. 

KH3: z velkého vzorku (50x20x20 cm), téměř čisté ţiloviny, který se rozpadl podle ploch deformace. 

Křemen masivní, bílý, místy s drobnými povlaky karbonátů a zbytky zvětralých sulfidů. Bez dutin a 

krystalů. 

KH4: skupina úlomků velikostí kolem 10x10x5 cm původně z jednoho vzorku. Křemen je masivní, 

matné namodralé barvy. Nese drobné povlaky karbonátů a při okrajích je patrná malá vrstvička tmavé 

horniny. 

 

Mokrsko-Čelina 

Vzorky pochází z haldy u ústí štoly Josef. 

 

Popis jednotlivých vzorků: 

MO21:15x10x5 cm; největší ze vzorků z Mokrska. Téměř čistá masivní ţilovina matné barvy. Patrné 

povlaky karbonátů a sulfidů. Na okraji zbytek okolní horniny (amfibolit) 

MO22: 10x8x5 cm. Čistý masivní křemen matné barvy, bez kontaktu s okolní horninou. Mnoho 

sulfidů. Bez dutin a krystalů. 

MO23: 10x6x4 cm. Bělavý hrubě krystalický křemen. Na povrchu hojné povlaky karbonátů. Z jedné 

strany drobná vrstvička tmavé okolní horniny. Bez dutin a krystalů. 

MO24: 8x5x5 cm. Matný masivní křemen s povlaky karbonátů. Z obou stran jsou patrné zbytky 

okolní horniny, tudíţ se jedná o výplň ţíly 8 cm široké. Bez dutin a krystalů. 

MO25: 8x5x3 cm. Matný hrubě krystalický křemen, bez okolní horniny. Povlaky karbonátů a 

zvětralých sulfidů. Obsahuje tenkou polohu tmavé horniny (tufitu ?). Bez dutin. 

 

Jílové 

Jílové – Bohuliby 

Vzorky pochází z haldy v okolí jámy Bohuliby. 
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Popis jednotlivých vzorků: 

JB1: dva vzorky velikosti zhruba 5x5x5 cm. Matná ţilovina, méně masivní s drobnými puklinami a 

zbytky zvětralých sulfidů. Hojně prostoupené okolní sericitizovanou horninou. 

JB2: směs úlomků spíše drobnější frakce (3x5x3 cm). Matný, středně krystalický křemen prostoupený 

okolní sericitizovanou horninou (20 % objemu vzorku). 

JB3: 15x5x5 cm. Matný, středně krystalický křemen, který má po puklinách zbytky sericitizované 

okolní horniny (10%). Bez dutin a povlaků. 

JB4: Velký vzorek masivní křemenné ţiloviny, který má po okrajích zbytky okolní sericitizované 

horniny, asi metabazaltu. Bez dutin, povlaků a krystalů. 

 

Jílové – Pepř 

Vzorky pochází z hlady dolu Pepř. 

 

Popis jednotlivých vzorků: 

JP1: 10x10x10 cm. Masivní kus relativně čisté ţiloviny bez dutin. Drobné povlaky sulfidů a 

karbonátů. 

JP2: čtyři menší úlomky šedivého, hrubě krystalického křemene. Povlaky zvětralých sulfidů. Při 

okrajích zbytky okolní horniny, v některých vzorcích prorostlé i dovnitř. 

JP3: jeden masivní kus téměř čisté křemenné ţiloviny našedlé barvy. Bez dutin a povlaků. 

JP4: velké mnoţství drobných úlomků, v některých případech téměř čistého křemene šedé barvy, 

většinou však obsahujících zbytky okolní horniny a povlaky sulfidů. 

 

 



 

 21 

5. METODIKA 

 

5.1. Odběr a příprava vzorků 

 

Většina vzorků křemenné ţiloviny byla nasbírána v terénu v průběhu let 2008-2009, z odvalů 

jednotlivých dolů (štol). Byly vybírány vzorky dostatečně velké, aby postačily pro opakované analýzy. 

Snahou bylo také vybrat co nejčistší křemennou ţilovinu s malým obsahem karbonátů, sulfidů a 

hostitelské horniny, která byla případně redukována otlukem. 

Poté byly vzorky omyty vodou a očištěny kartáčem od všech povrchových nečistot, mechů, hlíny 

apod. Relativně čisté a vytříděné byly následně nadrceny v čelisťových drtičích na frakce 0,5-3 mm a 

přesítovány na tři velikostní frakce: A) 3-2,5 mm, B) 2,5- 1,25 mm, C) zde byly nakonec spojeny 

frakce 1,25-0,8 mm a 0,8-0,63 mm, tedy 1,25-0,63 mm. Předchozí zkušenosti naznačily, ţe 

nejvhodnější frakce pro další měření je C, která se v procesu dále pouţívala. 

C-frakce všech vorků byly několikrát důkladně promyty ve vodě, aby se odstranil prach, nasypány do 

kádinek a zality směsí destilovaná voda - 35% kyselina chlorovodíková v poměru 3:1. Takto byly 

většinou přes noc zahřívány na 90 °C, kvůli rozpuštění případných karbonátů. Pak byly opět důkladně 

promyty ve vodě a louţeny v 30 % peroxidu vodíku za pokojové teploty, aby se odstranila případná 

organická hmota. Takto byly louţeny vţdy minimálně 15 hodin (oxidace případných zbytků organické 

hmoty). Nakonec se vzorek opět několikrát promyl ve vodě a byl sušen v peci při 90 °C většinou 24 

hodin. 

 

 

 

5.2. Popis použité aparatury pro termální extrakci 

 

Pro termální dekrepitaci byla upravena aparatura (Obr. 8) původně sestavená pro extrakci vody 

z minerálů podle schématu Vennemann a O´Neil (1993). Aparatura je ze sodnovápenatého 

křemičitého skla, trubice mají vnější průměr 10 mm a vnitřní průměr 8,5 mm. Jednotlivé části 

aparatury jsou odděleny ventily pro vysoké vakuum od firmy Ace-Glass (USA) s pryţovými  (NBR 

75) těsnícími O-krouţky. 

Ampule, do kterých byly vloţeny vzorky, jsou z křemenného skla s délkou 19,7 cm, vnitřním 

průměrem 0,8 cm a vnějším průměrem 1 cm. 

K vlastnímu zahřátí vzorků se pouţívá keramická odporová pec pracující v rozsahu 0-1200 °C o délce 

topné trubice cca 20 cm a průměru vnitřního otvoru 20 mm. Pec umoţňuje regulovanou rychlost 

zahřívání (0-1 °C/sec) a termostatickou regulaci udrţování nastavené teploty. Měření tlaku uvolněných 

plynů je prováděno na digitálním manometru PM-111 firmy BHV Senzors (ČR) kalibrovaného pro 

měření absolutního tlaku (0-1 Pa) s relativní přesností 0,1 %. 

 

Vakuum je obstaráváno kombinací rotační vývěvy VRO 05-20 (na 1-2 Pa) a difuzní olejové vývěvy 

D130 ( do 10
-4

 Pa), obojí od firmy LAVAT a.s. (ČR). K zachytávání olejových par z difuzní olejové 

vývěvy či vlhkosti ze vzorku slouţí vymrazovací past s kapalným dusíkem, instalovaná mezi vývěvou 

a vlastní aparaturou. Kontrolní hodnoty vakua v aparatuře jsou odečítány na vakuových měrkách typu 

Penning a Pirani od firmy LAVAT a.s. (ČR), instalovaných na difuzní olejové vývěvě.  
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Pro oxidaci uvolněného CH4 na CO2 byla do aparatury zabudována pícka z křemenného skla s náplní 

voštin z CuO elektricky zahřívaná na teplotu 750 °C. 

 

Obr. 8 Fotografie aparatury pro extrakci CO2 z fluidních inkluzí metodou termální dekrepitace. Vysvětlivky: 1 -

digitální manometr PM-111; 2 - ampule z křemenného skla se vzorkem křemene; 3 - keramická odporová pec; 4 

- pícka z křemenného skla s náplní CuO; 5 - vymrazovací past s kapalným dusíkem; 6 - vymrazovací past U1; 7 - 

vymrazovací past U2; 8 - ampule pro jímání výsledného CO2; 9 - vakuový systém ústící do difúzní olejové 

vývěvy; 10 - Dewarovy nádoby pro uchování chladících lázní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Pracovní postup termální dekrepitace ve vakuu 

 

Nejdříve bylo naváţeno cca 8-10 g upravené křemenné frakce C, tedy 1,25-0,63 mm, do ampule 

z křemenného skla, která byla preventivně utěsněna křemennou vatou proti nasátí jemných zrn do 

aparatury. Po připojení k aparatuře byl vzorek evakuován na při pokojové teplotě na hodnoty 

pracovního vakua (cca 1 Pa). Následovalo odplynění vzorků ve vyšším vakuu (cca 10
-3

 Pa) po dobu 

minimálně jednu hodinu a to za teplot 150 °C pro Kašperské hory, 190 °C pro Mokrsko a Jílové a 200 

a 250 °C pro Kasejovice. Po odplynění se hodnota vakua pohybovala kolem 10
-3

 Pa. 
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5 
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Vlastní postup termální dekrepitace byl prováděn ve dvou základních variantách:  

1) s oxidací CH4 na CO2 a s následným sloučením CO2 uvolněného z inkluzí s CO2 získaného oxidací 

CH4;  

2) bez oxidace CH4, kdy zachycené CO2 odpovídá pouze CO2 uvolněnému dekrepitací u inkluzí.  

Obě varianty byly prováděny při vícero teplotách dekrepitace (400, 500, 700 a 900-1000 °C). 

 

Vlastní termální dekrepitace spočívala v následném rychlém zahřátí vzorku, popraskání fluidních 

inkluzí a uvolnění fluid. Teploty zahřátí byly různé, jak uţ bylo uvedeno výše, ale nejčastěji to bylo 

500 °C. Vyšší teploty (700 - 1000 °C) byly pouţity pro ověření přítomnosti uhlíku (CO2) přítomného 

ve struktuře křemene, nebo v mikroinkluzích karbonátů. Pokud se prováděla měření za vyšších teplot, 

byla vţdy realizována i měření nízkoteplotní (400-500 °C). Pouţitá teplota nízkoteplotního rozkladu 

(400-500 °C) byla určena teplotou při níţ jiţ došlo k dekrepitaci většiny inkluzí ve vzorku a liší se 

proto od lokality k lokalitě. 

 

Po uvolnění byly plyny vymraţeny kapalným dusíkem v pasti A. Tento krok trval cca 10-20 minut, 

v závislosti na tom, na jakou teplotu byl vzorek zahříván. Pak byla pec vypnuta a odstavena. 

 

Ve vymrazovací pasti A byly zachyceny voda a CO2, ostatní tzv. nezkondenzovatelné plyny (CH4, N2; 

v tabulkách dále v textu označované jako NCG) byly buď a) přes vývěvu a ventil V3 odtaţeny pryč 

z aparatury, nebo b) vedeny přes oxidační CuO pícku, ve které byl pak CH4 oxidován na CO2 a H2O. 

 

Před a po vypuštění/zpracování nezkondenzovatelných plynů byl zaznamenán tlak na digitálním 

manometru a jejich rozdíl je dále uváděn jak o tlak nezkondenzovatelných plynů. 

 

Potom byla sundána lázeň s kapalným dusíkem z vymrazovací pasti A a změřil se tlak uvolněných 

plynů (CO2+H2O), který byly následně kapalným dusíkem (-196 °C) opět vymraţeny do pasti A. 

Následovala rychlá výměna lázně s kapalným dusíkem za směs chloroformu a kapalného dusíku (-64 

°C), pomocí níţ se kryogenně separovala voda. Zatímco voda zůstala vymraţena, CO2 přešlo na plyn a 

bylo přemraţeno do pravé části aparatury na past B, kam byl nasazen kapalný dusík. V tuto chvíli byly 

v aparatuře navzájem separované vymraţené plyny (H2O a CO2).  

 

Nejdříve byla rozmraţena past A a po ustanovení rovnováhy za pokojové teploty byl změřen tlak H2O 

na digitálním manometru. Následně byla voda odtaţena přes ventil V3. Poté byla rozmraţena past B 

v pravé části aparatury a uvolněné CO2 bylo přetaţeno na past A a vymraţeno. Po uzavření prostoru 

aparatury bylo CO2 rozmraţeno a po ustavení tepelné rovnováhy se změřil jeho tlak.  

Na závěr se muselo CO2 opět přemrazit pomocí kapalného dusíku do pravé části aparatury (past B) a 

následně do skleněné ampule ve které pak bylo zataveno. 

 

V případě, ţe byla prováděna místo odpuštění nezkondenzovatelných plynů jejich oxidace na CO2 

bylo vzniklé CO2 vymraţeno na pasti B a zbylé nezkondenzovatelné plyny odtaţeny pryč. Další 
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postup byl jiţ stejný jako v předchozím případě. Tlak CO2 získaného oxidací CH4 byl pak určen jako 

rozdíl tlaků celkového CO2 (CO2 + CO2 z CH4) a tlaku samotného CO2 (tzv. CO2-net).  

 

Bylo provedeno i několik měření, ze kterých byl úmyslně získán pouze CO2 z oxidace metanu, 

nicméně výsledný výtěţek nebyl dostačující pro analýzu na hmotovém spektrometru. 

 

Izotopové sloţení CO2 bylo měřeno na hmotovém spektrometru Finnigam MAT 251 v laboratoři 

České geologické sluţby na Barrandově. Výsledky jsou uváděny v hodnotách δ (‰) a vztaţeny ke 

standardům V-SMOW a V-PDB. Vedle těchto hodnot je uváděna i amplituda napětí ve V, jejíţ 

hodnota je přímo úměrná mnoţství (tlaku) CO2 v ampuli. 
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6. IZOTOPOVÉ SLOŢENÍ UHLÍKU VYBRANÝCH REZERVOÁRŮ NA ZEMI 

 

Uhlík se na Zemi vyskytuje v širokém mnoţství variet, od vysoce redukovaných organických forem 

v biosféře po vysoce oxidované anorganické formy jako je CO2 a karbonáty. Izotopové sloţení uhlíku  

se tedy můţe v jednotlivých rezervoárech značně lišit (Hoefs 2004). 

Výzkumy karbonatitů a kimberlitů naznačily, ţe plášťový uhlík je relativně konstantního izotopového 

sloţení δ
13

C mezi -7 aţ -5‰. S dostupem dalších dat, však u diamantů vzrostly variace δ
13

C aţ na více 

neţ 30 ‰, tedy mezi hodnotami -34 a +3 ‰ (Galimov 1991; Kirkley et al. 1991 in Hoefs 2004). Tato 

variabilita C izotopového sloţení je menší u diamantů z peridotitů neţ u diamantů z eklogitů. Někteří 

autoři (Deines 1980; Galimov 1991 in Hoefs 2004) to přisuzují vysokoteplotní frakcionaci v plášti, 

zatímco jiní (Kirkley et al.1991 in Hoefs 2004) uvaţují, ţe peridotitické diamanty se tvořily 

z primitivního uhlíku, zatímco eklogitické z recyklovaného organického uhlíku. 

Magmatické horniny by měly na základě vysokých teplot vzniku vykazovat jen malé rozdíly 

v izotopickém sloţení, sekundární alterační procesy a fakt, ţe magmata mohou mít korový i plášťový 

původ, však tyto rozdíly činí velké (Hoefs 2004). 

Izotopová frakcionace mezi CO2 a rozpuštěným uhlíkem v tavenině byla odhadnuta na 2 aţ 4 ‰, pára 

je oproti tavenině obohacena 
13

C. Tato frakcionace můţe být pouţita k interpretaci izotopového 

sloţení uhlíku skla a CO2 ve vulkanických plynech a k odhadu původního uhlíku neodplyněných 

bazaltových tavenin. 

Hodnoty δ
13

C pro bazaltická skla se pohybují od -30 do -3 ‰ a reprezentují izotopicky odlišné typy 

uhlíku získané za různých teplot během postupného zahřívání (např. Pineau a Javoy 1983; Des Marais 

a Moore 1984; Mattey et al. 1984 in Hoefs 2004). Jako níţeteplotní je označován uhlík extrahovaný 

z hornin za teplot pod 600°C, zatímco výšeteplotní za teplot vyšších neţ 600 °C. Jejich původ je 

vysvětlován dvěma způsoby. Pineau et al. (1976) má za to, ţe celá škála izotopových variací uhlíku 

reprezentuje primárně rozpuštěný uhlík, který se během několikastupňové degazace CO2 postupně 

ochuzoval o 
13

C. Např. Mattey et al. (1984) si naopak myslí, ţe níţeteplotní uhlík pochází z  

kontaminace pláště suprakrustálním materiálem. 

Vulkanické plyny mají izotopové sloţení velice variabilní. Můţe být dokonce významně pozměněno 

během odběru, analýzy a skladování vzorků. Relativně snadné je rozeznat atmosférickou kontaminaci, 

narozdíl od přírodních kontaminačních procesů blízko pod povrchem. Kromě asimilačních a 

kontaminačních procesů, můţe izotopické sloţení magmatických volatilií změnit také samotné 

odplyňování. CO2 je po vodě druhý nejhojnější plyn v magmatickém systému. Barnes et al. 1978 in 

Hoefs 2004 přiřadili hodnoty δ
13

C v rozmezí -8 aţ -4 ‰ k plášťovému zdroji (u CO2 z tektonicky 

aktivních oblastí). Vzhledem k tomu, ţe průměrné hodnoty izotopického sloţení korového a 

plášťového uhlíku jsou víceméně stejné a povrchových procesů, které mohou toto sloţení pozměnit je 

mnoho, není tento přístup ideální. Slibnější by mohlo být analyzování obsahu 
13

C získaného přímo 

z magmatu za vysokých teplot. Vulkánem, na kterém probíhalo nejdelší vzorkování, byla Kilauea na 

Havaji. Průměrné izotopické sloţení zde uvolněných plynů bylo -3,4 ± 0,05 ‰. Studie plynů ve 

vrcholové části vulkánu ukázaly izotopické sloţení mateřského magmatu ( δ
13

C: -3,4 ‰), zatímco 

studie plynů uvolněných během erupcí ve východní riftové zóně vynesly hodnoty δ
13

C -7,8 ‰, coţ 

odpovídá magmatu ovlivněného degazačními procesy v mělkém magmatickém systému (Hoefs 2004). 

Je dobře dokázáno, ţe CO2 v dutinách MORB bazaltů pochází ze svrchního pláště, zatímco 

v ostrovních obloucích a v oblastech subdukčně vázaného vulkanismu pochází většina uhlíku 

z vápenců a z organického uhlíku. 

V mořské vodě se uhlík vyskytuje hlavně jako HCO3
-
 v koncentraci 28 ppm a s hodnotou δ

13
C okolo 0 

‰. Doba setrvání uhlíku v oceánu je okolo 80000 let (Holland 1984 in Ohmoto a Goldhaber 1993). 
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Současné mořské vápence mají hodnoty δ
13

C 0 ‰  ± 2 ‰, coţ značí, ţe jsou v rovnováze s HCO3
-
 

v oceánu. Hodnoty mořských ţivočichů a suchozemských rostlin jsou obecně -25 ‰ ± 5 ‰ odráţející 

kinetickou izotopovou frakcionaci během fotosyntézy. Ze sedimentárních hornin pochází většina 

uhlíku v kůře. Molární poměr uhlíku z karbonátů a uhlíku pocházejícího z organické hmoty je 

v sedimentárních horninách okolo 4:1, tudíţ je průměrná hodnota δ
13

C v kůře -5 ‰. Výzkumy 

naznačily, ţe plášť se stal C-izotopicky heterogenní díky recyklaci korového uhlíku v subdukčních 

zónách (Ohmoto a Goldhaber 1993). 

Izotopické sloţení metamorfních hornin je kromě teploty řízeno třemi faktory: (1) sloţením protolitu, 

(2) devolatilizací (roste s teplotou) a (3) izotopickou výměnou s pronikajícími fluidy a taveninami. To 

je významné hlavně během kontaktní metamorfózy, kdy dochází k izotopické výměně mezi fluidy a 

okolními horninami. Gerdes et al. 1995 in Hoefs 2004 zjistili například změny v hodnotách δ
13

C 

mramoru v rozsahu od 0 do -7 ‰ ve vzdálenosti do 1 m od intruzivní ţíly v kontaktní aureole plutonu 

Adamello.  
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7. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 

7.1. Termální dekrepitace vzorků z Mokrska-Čeliny 

 

Celkem bylo provedeno 12 rozkladů vzorků, ze kterých se termální dekrepitací téměř vţdy podařilo 

získat dostatečné mnoţství CO2. Vzorky se podařilo analyzovat na hmotovém spektrometru, kromě 

vzorku Mo 9/3 jeţ vţdy obsahoval příměs dalšího neznámého plynu a proto jeho analýza na 

hmotovém spektrometru nebyla moţná. Tabulky 1 a 2 ukazují tlak plynů po extrakci z fluidních 

inkluzí a celkový výtěţek CO2.. 

 

Tabulka 1. Tlaky plynů (v mm Hg) získaných termální extrakcí z fluidních inkluzí z křemenné ţiloviny 

z Mokrska-Čeliny. Vysvětlivky: T1- teplota odplynění; T2- teplota dekrepitace; NCG- nezkondenzovatelné 

plyny; H2O+CO2-jejich tlak po prvním vymraţení (zahrnuje pouze CO2 uvolněné z inkluzí); CO2 total- výsledný 

tlak veškerého CO2 (CO2 z inkluzí ± CO2 získané oxidací CH4). Hodnoty uvedené podtrţenou kurzívou 

představují dopočtené hodnoty, ostatní data jsou přímo měřená na PM111. 

 

    

Teplota 

(°C) Tlak uvolněných plynů v mmHg (PM111) při 20 °C 

Vzorek Run 
datum 

rozkladu 

navážka 

křemene 

(g) 

T1 T2 
Vše 

korig. 
NCG H2O+CO2 

CO2-

total 

CO2-

net 

CO2 

z 

CH4 

H2O-

net 
SUMA 

Mo-

1/3 68 27.1.2010 8,9079 190 400 5,07 0,47 4,58 0,29 0,29 0,28 4,35 4,92 

Mo-

9/3 62 25.1.2010 10,2370 190 500 8,56 0,2 8,3 0,67 0,63 0,16 7,86 8,65 

Mo-

9/3 63 25.1.2010 10,1000 190 700 12,41 0,44 11,92 0,98 0,87 0,36 10,19 11,42 

Mo-

9/3 64 25.1.2010 10,0000 190 1000 17,78 1,97 15,8 1,91 1,55 1,86 13,55 16,96 

Mo-

9/3 79 10.2.2010 9,6249 190 1000 14,24 1,31 12,85 1,23     

Mo-

9/3 80 10.2.2010 9,0178 190 400 4,27 0,13 4,14 0,27   3,91  

Mo-

9/3 81 11.2.2010 8,8315 190 1000 14,51 1,22 13,12 0,13     

Mo-21 73 3.2.2010 8,7897 190 400 7,06 0,22 6,8 1,3 1,23 0,17 5,76 7,16 

Mo-22 74 3.2.2010 9,0896 190 400 12,86 0,23 12,66 1,38 1,34 0,17 11,47 12,98 

Mo-23 65 26.1.2010 9,9290 190 400 14,79 0,17 14,57 1,18 1,13 0,11 13,24 14,48 

Mo-24 66 26.1.2010 9,0020 190 400 6,97 0,19 6,81 1,19 1,16 0,13 5,78 7,07 

Mo-25 67 27.1.2010 8,7967 190 400 6,59 0,13 6,43 1,35 1,29 0,09 5,27 6,65 
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Vzorky Mo-1/3 a Mo-9/3 byly analyzovány téţ Kasíkovou (2009), vzorky Mo-21 aţ 25 nemají 

duplicitní měření. Z Mo-1/3 se nepodařilo extrahovat dostatečné mnoţství CO2 k analýze na 

hmotovém spektrometru. Vzorek Mo-9/3 byl měřen několika způsoby, nejdříve byl dekrepitován při 

500, 700 a 1000 °C při pouţití oxidační CuO pícky na oxidaci CH4, poté byl dekrepitován při 

teplotách 400 a 1000 °C bez oxidace CH4. Ani v jednom případě se však nepodařilo tento vzorek 

(získané CO2) změřit na hmotovém spektrometru, kvůli výskytu dalšího neznámého plynu v ampuli 

(patrně SO2 ?). Vzorky Mo-21 aţ -25 byly měřeny jednotně; dekrepitovány při 400°C s oxidací CH4. 

Výsledné izotopové sloţení 
13

C CO2 (anorganického uhlíku) leţí v rozmezí od -6.6 do -8.5 ‰ V-

PDB (Tab. 3). 

 

Tabulka 2. Výsledný výtěţek CO2 a další odvozené hodnoty celkového sloţení fluidní fáze. Vysvětlivky: X H2O 

bulk - celkový molární zlomek H2O ve fluidu (tj. H2O / (CO2+H2O+CH4)); XCO2 gas - molární zlomek CO2 v 

plynné fázi [stanovený jako CO2/(CO2+CH4)] 

 

Vzorek Run přepočty celkového výtěžku CO2 

  

mmHg mol CO2

mol 

CO2 / 

1g 

vzorku

XCO2gas XH2Obulk 

Mo-1/3 68 0,29 1,79 0,2 1 0,88 

Mo-9/3 62 0,67 4,14 0,4 0,94 0,91 

Mo-9/3 63 0,98 6,06 0,6 0,89 0,89 

Mo-9/3 64 1,91 11,81 1,18 0,81 0,8 

Mo-9/3 79 1,23 7,61 0,79     

Mo-9/3 80 0,27 1,67 0,19     

Mo-9/3 81 0,13 0,8 0,09     

Mo-21 73 1,3 8,04 0,91 0,95 0,8 

Mo-22 74 1,38 8,54 0,94 0,97 0,88 

Mo-23 65 1,18 7,3 0,74 0,96 0,91 

Mo-24 66 1,19 7,36 0,82 0,97 0,82 

Mo-25 67 1,35 8,35 0,95 0,96 0,79 
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Tabulka 3. Izotopového sloţení CO2 uvolněného termální dekrepitací fluidních inkluzí v křemenné ţilovině z 

loţisek Mokrsko a Čelina. Hodnoty δ
18

O nejsou pro interpretaci relevantní, protoţe jsou ovlivněny izotopickou 

výměnou mezi křemenem a vodou ve fluidních inkluzích. Hodnota amplitudy napětí (V) je přímo úměrná 

obsahu CO2 v ampuli. 

 

Vzorek Run 

13
C 

(‰  PDB)

18
O 

(‰ PDB-CO2)

18
O 

(‰ SMOW)

ampl. 

(V) 
pozn. 

Mo-1/3 68       0,1 málo plynu, nešlo změřit 

Mo-9/3 62       0,2 cizí plyn?, nešlo změřit 

Mo-9/3 63       0,3 cizí plyn?, nešlo změřit 

Mo-9/3 64       0,9 cizí plyn?, nešlo změřit 

Mo-9/3 79         cizí plyn?, nešlo změřit 

Mo-9/3 80         cizí plyn?, nešlo změřit 

Mo-9/3 81         cizí plyn?, nešlo změřit  

Mo-21 73 -7,3 -24,7 5,4 0,5   

Mo-22 74 -7,2 -26,9 3,1 0,6   

Mo-23 65 -8,5 -28,4 1,6 0,5 cizí plyn? 

Mo-24 66 -7,2 -21,7 8,5 0,4 cizí plyn? 

Mo-25 67 -6,6 -24,9 5,2 0,5   

 

 

 

7.2. Termální dekrepitace vzorků z Jílového 

 

Analyzovány byly pouze vzorky z haldy dolu Pepř, které představovaly relativně čistou ţilovinu. 

Vzorky křemene z haldy dolu Bohuliby nakonec nebyly rozkládány, neboť obsahovaly velké mnoţství 

zbytků okolní sericitizované horniny i po mechanických a chemických úpravách. Ze všech vzorků se 

podařilo extrahovat dostatečné mnoţství CO2 k měření na hmotovém spektrometru, které bylo 

následně úspěšně provedeno. Výsledky rozkladu jsou ukázány v tabulkách 4 a 5, výsledky měření na 

hmotovém spektrometru v tabulce 6. 
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Tabulka 4. Tlaky plynů získaných termální extrakcí z fluidních inkluzí z křemenné ţiloviny z haldy dolu Pepř 

v Jílovém u Prahy. Šedým stínováním řádku jsou zvýrazněny měření, při kterých nebyla pouţita oxidace CH4 na 

CO2. Vysvětlivky: T1 - teplota odplynění; T2 - teplota dekrepitace; NCG- nezkondenzovatelné plyny, včetně 

CH4, které se zoxiduje na CO2; H2O+CO2-jejich tlak po prvním vymraţení (zahrnuje pouze CO2 uvolněné z 

inkluzí); CO2 total- výsledný tlak veškerého CO2 (CO2 z inkluzí ± CO2 získané oxidací CH4). Hodnoty uvedené 

podtrţenou kurzívou představují dopočtené hodnoty, ostatní data jsou přímo měřená na PM111.  

 

Vzorek Run 
datum 

rozkladu 

navážka 

křemene 

(g) 

T1 T2 
Vše 

korig. 
NCG H2O+CO2 

CO2-

total 

CO2-

net 

CO2 

z 

CH4 

H2O-

net 
SUMA 

JP-1 72 2.2.2010 9,1312 190 400 9,8 0,11 9,7 1,22 1,13 0,09 8,88 10,1 

JP-2 69 1.2.2010 8,9874 190 400 10,42 0,13 10,25 0,67 0,62 0,09 9,9 10,6 

JP-3 70 1.2.2010 8,3772 190 400 5,81 0,05 5,75 0,76 0,72 0,04 5,14 5,9 

JP-3 75 3.2.2010 9,3857 190 400 6,39 0,06 6,32 0,68 0,68 - 5,66 6,34 

JP-3 76 8.2.2010 9,3802 190 700 12,01 0,16 11,78 2,19 2,1 0,14 9,96 12,2 

JP-3 77 9.2.2010 9,0899 190 1000 13,45 0,52 12,85 2,97 2,85 0,48 10,47 13,8 

JP-3 78 9.2.2010 9,4036 190 1000 13,52 0,5 12,99 2,85 2,85 - 10,14   

JP-4 71 2.2.2010 9,2291 190 400 13,39 0,15 13,08 1,13 1,11 0,12 12,31 13,5 

 

Nejvhodnější k termální dekrepitaci se jevil vzorek JP-3, který obsahoval minimálně sulfidů a 

karbonátů. Byl proto změřen hned pětkrát a dekrepitován při třech různých teplotách (400, 700 a 1000 

°C). Jak je patrné z tab. 4, obsahy nezkondenzovatelných plynů byly téměř zanedbatelné ve všech 

rozkladech a tedy i výnos CO2 z oxidace CH4 by měl jen minimálně ovlivňovat výsledné izotopové 

sloţení celkového CO2. Vzorky JP-1, JP-2 a JP-4 byly analyzovány standardně při 400 °C, příspěvek 

CO2 z oxidační pícky byl rovněţ minimální. 
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Tabulka 5. Výsledný výtěţek CO2 a další odvozené hodnoty celkového sloţení fluidní fáze. Šedým stínováním 

řádku jsou zvýrazněny měření, při kterých nebyla pouţita oxidace CH4 na CO2. Vysvětlivky: X H2O bulk - 

celkový molární zlomek H2O ve fluidu (tj. H2O / (CO2+H2O+CH4)); XCO2 gas - molární zlomek CO2 v plynné 

fázi [stanovený jako CO2/(CO2+CH4)] 

 

    přepočty celkového výtěžku 

Vzorek Run mmHg mol CO2

mol 

CO2 / 1g 

Qtz

XCO2gas XH2Obulk 

JP-1 72 1,22 7,55 0,83 0,93 0,88 

JP-2 69 0,67 4,14 0,46 0,93 0,93 

JP-3 70 0,76 4,7 0,56 0,95 0,87 

JP-3 75 0,68 4,21 0,45     

JP-3 76 2,19 13,55 1,44 0,96 0,82 

JP-3 77 2,97 18,37 2,02 0,96 0,76 

JP-3 78 2,85 17,63 1,87     

JP-4 71 1,13 6,99 0,76 0,98 0,91 

 

 

Tabulka 6. Výsledky měření izotopového sloţení CO2 z Jílového (Pepř). Hodnoty δ
18

O nejsou pro interpretaci 

relevantní, protoţe jsou ovlivněny izotopickou výměnou mezi křemenem a vodou ve fluidních inkluzích. 

Hodnota amplitudy napětí (V) je přímo úměrná obsahu CO2 v ampuli. Šedým stínováním řádku jsou zvýrazněny 

měření, při kterých nebyla pouţita oxidace CH4 na CO2. 

 

Vzorek Run 

13
C  (‰  

PDB)

18
O  (‰ 

PDB-CO2)

18
O  (‰  

SMOW)
ampl. (V) pozn. 

JP-1 72 -10,8 -25,4 4,7 0,4   

JP-2 69 -13,1 -30,6 -0,7 0,2   

JP-3 70 -13,4 -28,6 1,4 0,2   

JP-3 75 -12,4 -28,2 1,8 0,2   

JP-3 76 -9,9 -28,0 2,0 1,1 cizí plyn? 

JP-3 77 -6,9 -20,5 9,8 1,9 cizí plyn? 

JP-3 78 -6,5 -21,8 8,4 1,5 cizí plyn? 

JP-4 71 -11,4 -27,8 2,3 0,4   
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V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky měření na hmotovém spektrometru. Podařilo se analyzovat 

všechny vzorky, a to i přes přítomnost dalšího plynu v některých vzorcích. Vzorky (JP-3) jeţ byly 

dekrepitovány za rozdílných teplot vykazují pozitivní korelaci (Obr. 9) mezi teplotou dekrepitace 

vzorků a hodnotami δ
13

C CO2 (‰ PDB), která byla potvrzena i při opakovaných měřeních.  

 

Obr. 9. Graf závislosti teploty dekrepitace a výsledných hodnot δ
13

C-CO2 (‰ PDB) u vzorku JP-3. 

 

 

7.3. Termální dekrepitace vzorků z Kašperských hor 

Termální dekrepitace vzorků štoly Naděje byla nejvíce komplikovaná, jelikoţ u tří z pěti ampulí byla 

po zatavení v ampulích makroskopicky viditelná voda. Bylo proto sestaveno zařízení pro opětovné 

převedení obsahu ampule do vakuové aparatury a CO2 a H2O byly od sebe dodatečně kryogenně 

separovány. Tato procedura byla provedena u vzorků KH-2 (Run 55), KH-2 (Run 56) a KH-3 (Run 

57). 

Dekrepitace byla provedena při teplotách 500 nebo 570 °C a kromě vzorku KH-4 (Run 61) byla vţdy 

pouţita téţ oxidační pícka. Výsledky rozkladu jsou patrné v tabulce 7 - 8. 

Z této lokality bylo tedy provedeno celkem 5 měření. Přepočty celkového výtěţku plynů a měření na 

hmotovém spektrometru jsou znázorněny v následujících tabulkách. Z tabulky 9 je patrné, ţe byly 

úspěšně změřeny všechny vzorky. 
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Tabulka 7. Tlaky plynů získaných termální extrakcí z fluidních inkluzí z křemenné ţiloviny z haldy dolu Naděje 

v Kašperských horách. Vysvětlivky: T1- teplota odplynění; T2- teplota dekrepitace; NCG- nezkondenzovatelné 

plyny; H2O+CO2-jejich tlak po prvním vymraţení (zahrnuje pouze CO2 uvolněné z inkluzí); CO2 total- výsledný 

tlak veškerého CO2 (CO2 z inkluzí ± CO2 získané oxidací CH4). Hodnoty uvedené podtrţenou kurzívou 

představují dopočtené hodnoty, ostatní data jsou přímo měřená na PM111. 

 

Vzorek Run 
datum 

rozkladu 

navážka 

křemene 

(g) 

T1 T2 
Vše 

korig. 
NCG H2O+CO2 

CO2-

total 

CO2-

net 

CO2 

z 

CH4 

H2O-

net 
SUMA 

KH-2 55 13.1.2010 19,0000 150 570 644,10 0,99 13,34 4,73 3,36 1,37 7,86 12,59 

KH-2 56 18.1.2010 9,5000 150 570 712,50 0,41 7,16 1,55 1,28 0,27 5,88 7,43 

KH-3 57 18.1.2010 9,5000 150 500 625,00 0,23   0,99 0,98 0,01 6,27 7,26 

KH-4 60 21.1.2010 8,8445 150 500 6,2 0,24 5,9 2,09 1,91 0,18 3,9 5,99 

KH-4 61 21.1.2010 9,4400 150 500 6,29 0,22 6,08 1,65 1,65   3,96 5,61 

 

 

Tabulka 8. Výsledný výtěţek CO2 a další odvozené hodnoty celkového sloţení fluidní fáze. Vysvětlivky: X H2O 

bulk - celkový molární zlomek H2O ve fluidu (tj. H2O / (CO2+H2O+CH4)); XCO2 gas - molární zlomek CO2 v 

plynné fázi [stanovený jako CO2/(CO2+CH4)] 

    přepočty celkového výtěžku   

Vzorek Run mmHg 
mol 

CO2

mol 

CO2 / 

1g Qtz

XCO2gas XH2Obulk Poznámka 

KH-2 55 2,68 16,58 0,87 0,71 0,62 

voda v ampuli, otevřeno, 

přemraženo 

KH-2 56 1,25 7,73 0,81 0,83 0,79 

voda v ampuli, otevřeno, 

přemraženo 

KH-3 57 0,63 3,9 0,41 0,99 0,86 

voda v ampuli, otevřeno, 

přemraženo 

KH-4 60 2,09 12,93 1,46 0,91 0,65   

KH-4 61 1,65 10,21 1,08 1 0,71   
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Tabulka 9. Výsledky měření izotopového sloţení CO2 z Kašperských hor. Hodnoty δ
18

O nejsou pro interpretaci 

relevantní, protoţe jsou ovlivněny izotopickou výměnou mezi křemenem a vodou ve fluidních inkluzích. 

Hodnota amplitudy napětí (V) je přímo úměrná obsahu CO2 v ampuli. 

 

Vzorek Run 

13
C 

(‰  PDB)

18
O 

(‰ PDB-CO2)

18
O 

(‰  SMOW)

ampl. 

(V) 
pozn. 

KH-2 55 -9,0 -22,0 8,2 1,4   

KH-2 56 -13,9 -21,9 8,4 0,5   

KH-3 57 -15,7 -26,8 3,3 0,2   

KH-4 60 -14,9 -20,2 10,1 0,9   

KH-4 61 -14,0 -17,7 12,7 0,9   

 

 

 

7.4. Termální dekrepitace vzorků z Kasejovic 

Analyzován byl pouze vzorek KAJ-108, ze kterého se výsledně podařilo získat 9 měření na hmotovém 

spektrometru. Tento vzorek byl jiţ také analyzován Kasíkovou (2009). Měření byla nejdříve 

prováděna jednotně, tedy dekrepitace při 500 °C s pouţitím oxidační pícky. Druhá polovina měření 

byla provedena bez pícky a vzorky dekrepitovaly za teplot 400, 650 nebo 900 °C. Pro zjištění 

izotopového sloţení uhlíku z CH4 byla jedna ampule naplněna pouze CO2 z oxidace CH4. Ani tři 

měření (Run 91+92+93) však nestačily k získání dostatečného mnoţství CO2 pro analýzu na 

hmotovém spektrometru. Jako u vzorků z Kašperských hor byla v některých ampulích makroskopicky 

viditelná voda a bylo tedy také pouţito stejného postupu k přemraţení jejich obsahu zpět do aparatury.  

V tabulce 10 a 11 jsou uvedeny tlaky plynů během rozkladu a vyhodnocení výtěţku CO2. 
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Tabulka 10. Tlaky plynů (v mm Hg) získaných termální extrakcí z fluidních inkluzí z křemenné ţiloviny 

z Kasejovic. Vysvětlivky: T1- teplota odplynění; T2- teplota dekrepitace; NCG- nezkondenzovatelné plyny; 

H2O+CO2-jejich tlak po prvním vymraţení (zahrnuje pouze CO2 uvolněné z inkluzí); CO2 total- výsledný tlak 

veškerého CO2 (CO2 z inkluzí ± CO2 získané oxidací CH4). Hodnoty uvedené podtrţenou kurzívou představují 

dopočtené hodnoty, ostatní data jsou přímo měřená na PM111. 

Vzorek Run 
datum 

rozkladu 

navážka 

křemene 

(g) 

T1 T2 
Vše 

korig. 
NCG H2O+CO2 

CO2-

total 

CO2-

net 

CO2 

z 

CH4 

H2O-

net 
SUMA 

KAJ-

108 50 5.1.2010 9,5 200 500 18,35 0,26 16,75 2,99 2,55 0,44 14,55 17,54 

KAJ-

108 51 7.1.2010 9,65 200 500 18,48 0,25 17,28 3,47 2,76 0,71 14,5 17,97 

KAJ-

108 52 7.1.2010 9,6500 200 500 18,93 0,34 17,79 3,82 2,79 1,03 15 18,82 

KAJ-

108 5152 7.1.2010 19,3000 200 500 37,40 0,59 35,07 7,29 5,55 1,74 29,5 36,79 

KAJ-

108 53 8.1.2010 9,5000 200 500 18,23 0,3       0,21     

KAJ-

108 54 8.1.2010 9,5000 200 500 19,92 0,82 20,43     0,48     

KAJ-

108 5354 8.1.2010 19,0000 200 500 38,15 1,12 5,94 5,14     0,33   

KAJ-

108 58 19.1.2010 9,5000 150 500 17,41 0,34 16,98     0,25     

KAJ-

108 59 19.1.2010 9,5000 200 500 18,85 0,36 18,2     0,27     

KAJ-

108 82 12.2.2010 9,8109 190 400 14,23 0,26 13,93 1,77 1,77 - 12,14 13,91 

KAJ-

108 83 1.3.2010 9,7350 230 650 19,19 0,46 18,7 2,93 2,93 - 14,18 17,11 

KAJ-

108 85 2.3.2010 9,5553 230 650 19,11 0,47 18,57 2,93 2,93 - 15,64 18,57 

KAJ-

108 86 2.3.2010 9,1764 230 400 13,78 0,25 13,52 1,6 1,6 - 11,92 13,52 

KAJ-

108 88 4.3.2010 10,2326 230 400 11,6 0,18 11,39 1,36 1,36 - 9,98 11,34 

KAJ-

108 90 4.3.2010 9,6966 230 900 21,74 1,34 20,39 3,55 3,55 - 16,56 20,11 

KAJ-

108 91+92+93 5.3.2010 29,2316 230 650 54,38 1,38 53,07 0,43 - 0,43     
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Tabulka 11. Vysvětlivky: X H2O bulk- celkový molární zlomek H2O ve fluidu (tj. CO2+H2O+CH4); XCO2 gas- 

molární zlomek CO2 v plynné fázi [stanovený jako CO2/(CO2+CH4)]. Šedě jsou označeny hodnoty, které 

nekorelují s naměřenými hodnotami CO2-total. 

Vzorek Run mmHg 
mol 

CO2

mol 

CO2 / 

1g Qtz

XCO2gas XH2Obulk Poznámka 

KAJ-

108 50 2,50 15,46 1,63 0,85 0,83 

voda v ampuli, otevřeno, 

přemraženo 

KAJ-

108 51 3,47 21,46 2,22 0,80 0,81   

KAJ-

108 52 3,82 23,63 2,45 0,73 0,80   

KAJ-

108 5152 5,58 34,51 1,79 0,76 0,80 

voda v ampuli, otevřeno, 

přemraženo 

KAJ-

108 53 - - - - -   

KAJ-

108 54 - - - - -   

KAJ-

108 5354 5,14 31,79 1,67 - - 

voda v ampuli, otevřeno, 

přemraženo 

KAJ-

108 58 - - - - - ampule se vzorky 58+59 praskla 

KAJ-

108 59 - - - - - ampule se vzorky 58+59 praskla 

KAJ-

108 82 1,77 10,95 1,12 - -   

KAJ-

108 83 2,93 18,12 1,86 - -   

KAJ-

108 85 2,93 18,12 1,90 - -   

KAJ-

108 86 1,6 9,90 1,08 - -   

KAJ-

108 88 1,36 8,41 0,82 - -   

KAJ-

108 90 3,55 21,96 2,26 - -   

KAJ-

108 91+92+93 0,43 2,66 0,091 - -   
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Tabulka 12. Výsledky měření izotopového sloţení CO2 z Kasejovic. Hodnoty δ
18

O nejsou pro interpretaci 

relevantní, protoţe jsou ovlivněny izotopickou výměnou mezi křemenem a vodou ve fluidních inkluzích. 

Hodnota amplitudy napětí (V) je přímo úměrná obsahu CO2 v ampuli. 

Vzorek Run datum 

13
C  

(‰  

PDB)

18
O  (‰ 

PDB-

CO2)

18
O  

(‰  

SMOW)

ampl. (V) pozn. 

KAJ-

108 50   -9,3 -24,5 5,7 1,2   

KAJ-

108 51             

KAJ-

108 52             

KAJ-

108 5152   -9,9 -24,1 6,1 3,7   

KAJ-

108 53             

KAJ-

108 54             

KAJ-

108 5354   -10,8 -26,2 3,9 5,0   

KAJ-

108 58         0,1 málo plynu, nešlo změřit 

KAJ-

108 59           málo plynu, nešlo změřit 

KAJ-

108 82   -7,6 -26,8   0,9   

KAJ-

108 83   -7,8 -29,7   1,9   

KAJ-

108 85   -9,4 -31,7   1,8   

KAJ-

108 86   -8,4 -28,2   0,8   

KAJ-

108 88   -7,1 -26,7   0,7   

KAJ-

108 90   -9,8 -32,1   2,2   

KAJ-

108 91+92+93         0,1 málo plynu, nešlo změřit 
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8. DISKUZE 

 

8.1. Interpretace výsledného složení δ
13

C CO2 resp. (CO2+CH4) ze studovaných lokalit 

Naměřené hodnoty δ
13

C-CO2 reprezentují jednak izotopové sloţení C plynného CO2, jednak izotopové 

sloţení C celkového anorganického uhlíku (tj. CO2 + CH4) přítomného v plynné fázi. V diskuzi jsou 

vedle vlastních měření uvedeny a diskutovány téţ výsledky diplomové práce Kasíkové (2009), které 

byly zčásti získány na stejných vzorcích podobnou, avšak ne úplně stejnou metodikou. 

Všechna naměřená data (δ
13

C-CO2) získaná termální dekrepitací fluidních inkluzí z loţisek Mokrsko-

Čelina, Jílové u Prahy, Kašperské hory a Kasejovice leţí v rozmezí od -15,7 do -2,95 ‰ PDB (obr. 

10), celkové variace stanovené v této práci dosahují 9,2 ‰ PDB, data Kasíkové (2009), mají rozsah 

variací mírně menší a celkově jsou posunuta k vyšším hodnotám δ
13

C-CO2 (obr. 10). V uţším 

intervalu hodnot od -6,6 do -10,8 ‰ PDB leţí vzorky z Kasejovic a Mokrska. 

Variace izotopového sloţení uhlíku pro kaţdou jednotlivou lokalitu, i pro všechny lokality celkem 

jsou velké natolik, ţe vylučují přítomnost uhlíku pouze z jednoho zdroje. Vzhledem k původu ţil a 

fluid lze uvaţovat o těchto zdrojích uhlíku: 

 uhlík hlubinného (plášťového) původu (typické hodnoty: -5 aţ -7 ‰ PDB, Hoeffs, 2004) 

 uhlík organického původu (δ
13

C: -10 aţ -30 ‰ PDB) mobilizovaný při metamorfních 

procesech 

 uhlík anorganického původu uvolněný při metamorfní dekarbonizaci karbonátů (δ
13

C: +1 aţ -8 

‰ PDB) - sloţení CO2 závisí jak na sloţení původního karbonátu, tak na míře dekarbonizace 

(od hodnot blízkých původní hornině, po hodnoty výrazně niţší)  

 uhlík směsného původu homogenizované svrchní kůry (δ
13

C: cca -3 aţ cca -9 ‰ PDB) 

Vzhledem ke geologické stavbě lokalit, by nízké hodnoty δ
13

C-CO2.(-16 aţ -14 ‰ PDB) z loţiska 

Kašperské Hory by mohly nejspíše odráţet dekarbonizaci vloţek karbonátů přítomných v pestré 

skupině moldanubika, zatímco podobné hodnoty (-13 aţ -12 ‰ PDB) z lokality Jílové odráţí nejspíše 

podíl organického uhlíku z hornin Proterozoika (kozohorské pásmo, jílovské pásmo). Relativně menší 

variace v izotopovém sloţení C z loţiska Mokrsko mohou odráţet hlubinný zdroj jeho fluid s 

minimem kontaminace fluid okolními horninami. 

Pro detailnější interpretaci dat je významné zjištění závislosti hodnot δ
13

C-CO2.na teplotě termální 

dekrepitace (viz. následující kapitola). 
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Obr.10 Porovnání hodnot δ
13

CCO2 resp. δ
13

CCO2+CH4 ze všech studovaných lokalit. Vysvětlivky: šedé čtverečky 

jsou hodnoty naměřené v této práci, černá kolečka reprezentují data z diplomové práce Kasíkové (2009). U 

lokality Kasejovice jsou pak velkým obdélníkem označeny hodnoty ze vzorku Kaj-108. 

 

 

 

8.2. Variace δ
13

CCO2 a výtěžku CO2 s teplotou dekrepitace 

 

U vícekrát měřených vzorků dekrepitovaných při různých teplotách, tedy Mo-9/3, JP-3 a KAJ-108 

byla zaznamenána pozitivní korelace mezi výtěţkem CO2 a teplotou dekrepitace (obr. 11). U vzorků 

KAJ-108 a JP-3 je patrný mírně větší nárůst výtěţku CO2 mezi teplotami 400 a 650/700 °C oproti 

přechodu z 650/700 na 900/1000 °C. U vzorku Mo-9/3 je to naopak mezi teplotami 700 a 1000 °C. U 

všech tří vzorků je výtěţek při 900-1000 °C přibliţně 2x aţ 4x větší neţ při 400-500 °C. 

 

-16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2

13
C-CO2

Kasejovice

Mokrsko

Kašperské Hory

Jílové



 

 40 

Obr.11 Korelace mezi výtěţkem CO2 (μmol CO2/1g křemene) a teplotou dekrepitace u vzorků Mo-9/3, JP-3 a 

KAJ-108. 

 

Korelace mezi teplotou a hodnotami δ
13

C-CO2 je rovněţ výrazně lineární a pozitivní. Tuto závislost 

lze interpretovat jako mísení dvou koncových členů v různém poměru.  

Sloţení obou koncových členů bylo odhadnuto na základě následujících předpokladů a vztahů: 

CO2 uvolněné za nejniţší teploty (400-500 °C) by mělo představovat relativně čistý koncový člen 

pocházející z dekrepitovaných inkluzí. Pokud by ve vzorku byl přítomen karbonát (neměl by být), pak 

by se za těchto teplot neměl ještě výrazněji rozkládat.  

CO2 uvolněné za vysokých teplot (900-1000 °C) obsahuje jak CO2 uvolněné z inkluzí za nízkých 

teplot, tak CO2 uvolněné za vyšších teplot z inkluzí menší velikosti (vydrţí větší přetlak) či z inkluzí 

jiné generace (a tudíţ i jiné hustoty CO2 ?) a moţná i CO2 zcela jiného původu (vázané ve struktuře 

křemene ?) 

Vyhodnocení rozkladů při různých teplotách bylo provedeno na základě obecné rovnice hmotové 

bilance (Obr. 12): 

                               13
CMIX = 

13
CA XA + 

13
CB XB 

kde indexy A a B znamenají níţeteplotní člen (LT) a výšeteplotní člen (HT), a X znamená molární 

zlomek obsahu daného členu ve směsi. 

 

V modelu byl podíl níţeteplotního členu při teplotě 400-500 °C uvaţován 100-90 %, izotopové sloţení 

CO2 uvolněného za této teploty je tak velmi blízké sloţení níţeteplotního členu. Při teplotě 900-1000 

°C byl podíl níţeteplotního členu stanoven z poměru normalizovaného výtěţku CO2 při niţší a vyšší 

teplotě. Dílčí a finální výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce č.13.  
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Tabulka 13. Vstupní data výpočtu a výsledky odhadu sloţení koncových členů - níţeteplotního (LT) a 

výšeteplotního (HT) uvolněných během termální dekrepitace studovaných vzorků z Kasejovic (KAJ-108) a 

Jílového, dolu Pepř (JP-3). 

 

Vzorek 
varianta 

výpočtu 

Teplota 

(°C) 

13
C 

CO2 

molCO2 

/ 1g 

křemene

X(LT) X(HT) 

13
C 

(LT) 

13
C (HT) 

KAJ-108 varianta-1 400 -7,69 1,01 1,00 0,00 -7,69 -11,25 

    900 -9,67 2,26 0,44 0,56   

KAJ-108 varianta-2 400 -7,69 1,01 0,90 0,10 -7,29 -11,25 

    900 -9,67 2,26 0,40 0,60   

       

KAJ-

108 průměr -7,5 -11,2 

           

JP-3 

var1a (s oxidací 

CH4) 400 -13,42 0,56 1,00 0,00 -13,42 -4,44 

    1000 -6,93 2,02 0,28 0,72   

JP-3 

var1b (s oxidací 

CH4) 400 -13,42 0,56 0,90 0,10 -14,42 -4,44 

    1000 -6,93 2,02 0,25 0,75   

JP-3 

var2a (bez 

oxidace CH4) 400 -12,45 0,448 1,00 0,00 -12,45 -4,61 

    1000 -6,49 1,875 0,24 0,76   

JP-3 

var2b (bez 

oxidace CH4) 400 -12,45 0,448 0,90 0,10 -13,32 -4,61 

    1000 -6,49 1,875 0,22 0,78   

JP-3 

var3a (vse 

dohromady) 400 -12,93 0,505 1,00 0,00 -12,93 -4,53 

    1000 -6,71 1,948 0,26 0,74   

JP-3 

var3b (vse 

dohromady) 400 -12,93 0,505 0,90 0,10 -13,86 -4,53 

    1000 -6,71 1,948 0,23 0,77   

       JP-3 průměr -13,4 -4,5 

 

Z výpočtu vyplývá naprosto odlišný trend u vzorku z Jílového (JP-3) a Kasejovic (KAJ-108): zatímco 

u Kasejovic má níţeteplotní člen vyšší hodnoty 
13

C-CO2 (-7.5 ‰ PDB), neţ člen výšeteplotní (-11.25 

‰ PDB), u vzorku z Jílového je tomu přesně opačně - níţeteplotní člen má niţší hodnoty 
13

C-CO2 (-
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13.4 ‰ PDB) a člen výšeteplotní má hodnoty vyšší (-4.5 ‰ PDB). Tyto opačné trendy jsou 

znázorněny v obr. 12 pro Kasejovice a obr. 13 pro Jílové.  

 

Obr.12   Závislost podílu nízkoteplotní frakce (LT) na hodnotách δ
13

C-CO2 u vzorku Kaj-108 z Kasejovic 

 

To ţe u různých lokalit je trend opačný vylučuje moţnost, ţe by daná závislost vznikla v důsledku 

nějaké experimentální chyby (např. netěsnosti aparatury) a naopak naznačuje, ţe se jedná o jev, který 

je nerozlučně spjat s danými vzorky (lokalitami). 

 

Obr. 13  Závislost podílu nízkoteplotní frakce na hodnotách δ
13

C-CO2 u vzorků z Jílového (JP-3). 
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Jak jiţ bylo uvedeno dříve, předpokládáme ţe izotopové sloţení níţeteplotního členu odráţí skutečné 

sloţení uhlíku z CO2 (resp. CO2+CH4) přítomného v inkluzích. Z mikrotermometrických měření, i z 

měření tlaku plynu uvolněného během dekrepitace je jasně vidět, ţe velké inkluze začínají 

dekrepitovat kolem teplot 330-350 °C. Proto frakce plynu uvolněná při 400-500 °C by měla obsahovat 

rozhodující podíl těchto fluid. 

 

Sloţení výšeteplotního koncového členu, můţe reprezentovat: 

 izotopové sloţení uhlíku z CO2 (resp. CO2+CH4) uchovaného v mikroinkluzích (< 1-2 µm) 

v křemenné ţilovině. Nejasné však je, proč by tyto inkluze měly mít izotopové sloţení odlišné 

od inkluzí větších rozměrů. To by bylo moţné pouze ve dvou případech:  

 kdyţ by mikroinkluze byly jiné generace neţ velké inkluze (tj. inkluze by nebyly 

kogenetické);  

 pokud by v průběhu vzniku křemene a zachycení jednotlivých generací/typů inkluzí 

došlo s heterogenizaci H2O-CO2 fluida (únik CO2 a vzájemná separace CO2 a CH4 a 

H2O) spojené s frakcionací izotopů. 

 izotopové sloţení uhlíku (resp. CO2 ± CH4) přítomného ve „struktuře“ křemene 

 kontaminaci mikroinkluzemi karbonátů. Tato varianta je ale velmi nepravděpodobná v případě 

Kasejovic, kde jsou karbonáty extrémně vzácné. A zdá se být nepravděpodobná i pro Jílové, 

neboť na této lokalitě makrovzorky karbonátů se sloţením podobným výšeteplotnímu členu 

představují pouze kalcity nejmladší generace (tzv. 6. generace dle Morávka 1961). Kalcit-6 

vyplňuje nejmladší zlomy a pukliny ve formě několik cm mocných ţil a netvoří jemnou 

impregnaci v křemenné ţilovině.   

 kontaminaci mikroinkluzemi organické hmoty (či grafitu) můţeme vyloučit pro relativně 

vysoké hodnoty δ
13

CCO2, zejména u vzorku z Jílového 

 

Jako nejpravděpodobnější se tak jeví hypotéza o CO2 z nekogenetických mikroinkluzí, či ze 

"struktury" křemene, případně jejich kombinace. 

 

8.3. Odhad izotopového složení metanu 
13

C-CH4  

 

Přestoţe byla podniknuta řada rozkladů, kdy se sbíral a následně i kumuloval CO2 vzniklý oxidací 

metanu, nepodařilo se nikdy jeho izotopové sloţení změřit na hmotovém spektrometru. Přímé údaje 

tak schází. 

 

Při rozkladech, kdy se experiment prováděl současně jak s oxidací metanu, tak i bez ní lze, pokud 

známe podíl metanu v inkluzích (ve fluidu) odhadnout pomocí rovnice hmotové bilance moţné 

izotopové sloţení metanu. 
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To bylo provedeno u dvou vzorků: 

U vzorku KAJ-108 z Kasejovic, kde byl odhad proveden porovnáním průměrné hodnoty 
13

CCO2 směsi 

obsahující oxidovaný metan a primární CO2 s "průměrnou hodnotou" 
13

CCO2 primárního CO2 získané 

odečtem z regresní rovnice pro teplotu rozkladu (500 °C). 

Při uvaţovaném obsahu metanu 5 mol % v plynné fázi vychází izotopové sloţení uhlíku metanu na -

46 ‰ PDB (
13

C). Vzhledem k průměrné hodnotě CO2 
13

CCO2 = 10 ‰ PDB) je odpovídající hodnota 

separace δCO2-CH4 poměrně vysoká (38.26 ‰) a za pouţití teoretické frakcionační závislosti 

(Bottinga 1969) odpovídá extrémně nízké teplotě (164 °C). Při teplotách pod 350-400 °C izotopová 

výměna mezi CO2 a CH4 z kinetických důvodů prakticky jiţ neprobíhá. Spočtená teplota je proto 

nerealistická a můţe být způsobena nepřesností v odhadu podílu metanu. 

 

V případě vzorku z Jílového (JP-3) a rozkladu provedeného při 400 °C vychází 
13

CCH4 = -31.9 ‰ 

PDB, při uvaţovaném obsahu metanu 5 mol. %. Při obsahu 10 mol. % CH4 by to bylo -22,2 ‰ PDB. 

V prvém případě hodnota separace δCO2-CH4 = 19.46 odpovídá teplotě 394 °C, v druhém případě 

hodnota δCO2-CH4 = 9.73 odpovídá teplotě 691 °C. Zatímco prvá teplota se blíţí teplotám vzniku 

ţiloviny odvozeným ze fluidních inkluzí, druhá teplota je evidentně nerealistická. 

 

V obou případech (KAJ-108, JP-3), byly hodnoty 
13

CCO2 ze směsi primární CO2 a CO2 získané 

oxidací metanu vţdy niţší, neţ hodnoty 
13

CCO2 primárního CO2 (metan nebyl oxidován a byl 

odpuštěn spolu s nekondenzovatelnými plyny), coţ je správné. Vzhledem k nejistotě odhadu 

molárního podílu metanu v plynné směsi není výpočet izotopového sloţení metanu věrohodný a 

ukazuje, ţe je nutné získat hodnoty 
13

CCH4 přímým měřením. 
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9. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce svými výsledky navazuje na práci Kasíkové (2009) a rozšiřuje soubor dat 

získaných z křemenné ţiloviny loţisek zlata Mokrsko-Čelina, Kašperské hory, Kasejovice a nově i 

Jílové. Metodou termální dekrepitace byl extrahován CO2 z fluidních inkluzí a následně bylo 

analyzováno izotopové sloţení uhlíku. 

Nasbírané vzorky byly nejprve mechanicky očištěny, poté nadrceny a přesítovány na několik 

zrnitostních frakcí, ze kterých se k dalšímu postupu pouţívala frakce 1,25-0,63 mm a následně 

chemicky přečištěny v HCl a H2O2 a sušeny. 

Termální dekrepitace inkluzí ve vakuu byla prováděna ve dvou základních variantách a to (1) 

s oxidací metanu na CO2 a jeho následným sloučením s CO2 získaným přímo z fluidních inkluzí, (2) 

bez oxidace CH4, kdy zachycené CO2 odpovídá pouze CO2 uvolněnému dekrepitací u inkluzí. Obě 

varianty byly prováděny při různých teplotách (400, 500, 700, 1000°C) pro různé vzorky. 

Celkem bylo provedeno 37 rozkladů termální dekrepitací, ze kterých se izotopové sloţení CO2 

podařilo změřit ve 27 případech. 

Hodnoty δ
13

CCO2 leţí v rozmezí od -15,7 do -6,5 ‰ PDB a jsou tedy oproti Kasíkové (2009) posunuty 

k niţším hodnotám. Tento interval odpovídá mísení uhlíku plášťového původu nebo 

z homogenizované svrchní kůry s uhlíkem organického původu. 

U všech měřených vzorků byla zaznamenána pozitivní korelace mezi teplotou dekrepitace a výtěţkem 

CO2. Korelace mezi teplotou dekrepitace a hodnotami δ
13

C-CO2 je rovněţ výrazně lineární a pozitivní. 

Tuto závislost lze interpretovat jako mísení dvou koncových členů v různém poměru. Jeden ze členů 

(uvolňovaný při teplotách 400-500 °C) představuje CO2 přítomné ve fluidních inkluzích, druhý člen 

(převaţující při teplotách rozkladu 900-1000 °C) můţe představovat CO2 (uhlík) vázané ve struktuře 

minerálů, nebo vázané na mikroinkluze (< 1-2 μm) starších fluid. Izotopové sloţení metanu (δ
13

CCH4) 

se nepodařilo pro malý výtěţek plynu analyzovat na hmotovém spektrometru. 
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