
ABSTRAKT 

 

S použitím fluidních inkluzí byly určeny P-T podmínky, složení a vlastnosti fluid, které jsou 

asociovány s krystalizací pegmatitů ze dvou lokalit v jednotce moldanubika,  Skalsko a Dolní Bory. 

V okolí Skalska (nedaleko Jílového u Prahy) se nachází malá tělesa pravděpodobně muskovitických 

pegmatitů spjata s žilami aplitů, která pronikají do okolních biotitických granodioritů (požárský a 

sázavský typ). Oblast geologicky náleží k středočeskému plutonu, který je variského stáří a žilná 

aktivita spojená s průniky aplitů, pegmatitů a lamprofyrů je nejmladší fází vývoje této oblasti. 

V Dolních Borech byly inkluze studovány z andalusit-diasporové nodule, jež se nachází v pegmatitové 

žíle č. 3 v oblasti zvané Dolní Bory-Hatě. Pegmatit je primitivního typu, má zonální stavbu a zmíněná 

andalusit-daisporová nodule se nachází uvnitř blokového křemene. Horninové prostředí, do kterého 

žíly pegmatitů pronikaly je tvořeno zejména granulity (borský granulitový masiv), které jsou taktéž 

variského stáří.  

Fluidní inkluze byly studovány v křemeni (Skalsko, Dolní Bory), andalusitu a diasporu (Dolní Bory). 

Zachycená fluida ve vzorcích ze Skalska jsou H2O-CO2 a H2O typu. H2O-CO2 fluida byla poměrně 

nízce salinní (4,1 až 5,9 hm.% NaClekv), obsahovala od 20 do 5 mol.% CO2 a hustota fluida byla od 

0,84 do 1,03 g/cm
3
. U H2O fluid se salinitu nepodařilo změřit, hustota se pohybovala od 0,90 do 0,94 

g/cm
3
. 

Fluida asociovaná se vznikem pegmatitů z Dolních Borů jsou H2O-CO2, H2O a CO2 (+/- CH4) typu. 

H2O-CO2 fluida obsahovala od 2 do 13 mol.% CO2 a do 5 mol.% CH4. Salinita se pohybovala okolo 

2,6 až 4,8 hm.% NaCkekv, hustota fluida byla 0,81 až 1,07 g/cm
3
. H2O fluida měla salinitu od 7,6 do 

10,5 hm% NaClekv. Fluida CO2 obsahovala do 5 mol.% CH4, hustota byla od 0,18 do 0,81 g/cm
3
. 

Pravděpodobné PT podmínky vzniku (zachycení studovaných fluid) pro pegmatity ze Skalska jsou 

okolo 520-630 °C a 600 až 800 MPa, pro pegmatit z Dolních Borů (žíla č. 3.) 525-630 °C a 150-250 

MPa. 
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