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ABSTRAKT: 

Koncept napětí v geologii je hojně využíván k popisu a analýze tektonických událostí. Tyto je 

možné dokumentovat jak v terénu, tak pomocí laboratorních zkoušek a následnou interpretací 

získaných výsledků. Projevy křehké tektoniky a geologické události s nimi spojené jsou 

mnohdy důležitým vodítkem k pochopení procesů dávajícím zkoumaným lokalitám svoji 

podobu.  

Vznik zlatonosného žilkování na ložisku Mokrsko je výsledkem dlouhotrvajících 

tektonických procesů, při nichž se vytvořily až 4 generace křehkých struktur. Příčinou těchto 

jevů byly variské horotvorné procesy. V jejich syn-orogenní fázi intrudoval Sázavský pluton. 

V jeho Slapském výběžku došlo vlivem kontaktní metamorfózy k cirkulaci fluid 

využívajících ke svému pohybu ploch dříve vzniklých VZ puklinových systémů. Následná 

precipitace minerálů bohatých Bi-Te-Cu dala vzniknout části místního hojného zlatonosného 

zrudnění. To je částečně vázáno i na křemenné žilky sledované na ložisku Mokrsko-Západ, 

jejichž mocnosti se pohybují převážně v submilimetrovém měřítku s velmi pravidelnými 

vzájemnými vzdálenostmi.  
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ABSTRACT: 

The stress concept in geology is widely used for analysis and description of tectonic events. 

These can be documented directly in the field or by interperetation of results gained by 

laboratory analysis. The expressions of brittle tectonics and  geological events linked with 

them are often important clues leading to understanding processes giving unique forms to 

many localities.  

The origin of gold-bearing veins in Mokrsko deposit is result of long-lasting tectonic 

processes. During these were created at least 4 generations of brittle structures. The proximity 

of Variscides is the source of this brittle fracturing. Sázava pluton intruded during the syn- 

orogenic phase and in the Slapy apophysis of Sázava pluton started the circulation of fluids 

because of the contact metamorphism. These fluids were using pre-existing EW joint systems. 

After that, the precipitation of minerals rich in Bi-Te-Cu gave origin to the local gold-bearing 

mineralization. This mineralisation is partly bound to the quartz-veins localized on Mokrsko-

Západ. Their thickness is often  in sub-milimeter scale with very regular spacing. 
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1 ÚVOD 
 

Pro pochopení mechanismů vedoucích k deformaci hornin je důležité mít poznatky o 

tom, jak se různé typy hornin chovají v podmínkách panujících v zemské kůře v době jejich 

vzniku a jakým silám při tom byly vystaveny. Poznatky o těchto podmínkách se získávají 

interpretací jejich chemismu, mineralogickými studiemi a mnoha dalšími metodami. Při 

hledání odpovědí na otázky týkající se působení sil a jejich projevů, které se v hornině 

zachovaly, přináší řešení metody strukturní geologie, geofyziky a dalších oborů zabývajících 

se mechanikou horninového prostředí. Tato práce se zabývá právě problematikou napěťového 

působení a jeho průmětem do struktury horniny. 

 Na následujících stranách budou popsány fyzikální mechanismy vedoucí ke vzniku 

křehkých poruch, možnosti jejich vizualizace a interpretace doprovodných jevů. Tyto jsou pak 

využity při popisu oblasti zájmu této práce a to lokality rudního revíru Psích hor a zde 

přítomné zlatonosné mineralizace vázané na mineralizací vyplněné puklinové systémy. Jsou 

zde předloženy dosavadní poznatky o strukturních, tektonických a částečně i chemických 

procesech vedoucích ke vzniku mnoha systémů strukturních prvků, ať už přímo na daném 

území nebo v širším okolí. Jejich studium přináší náhled na pravděpodobný způsob vzniku 

sledované zlatonosné mineralizace a její původ. V závěrečné části práce jsou pak předloženy 

dosavadní výsledky terénních prací a to měření mocnosti a vzdáleností zlatonosných 

křemenných žil v několika částech ložiska Mokrsko – Západ. Tyto jsou pak základními 

metodikami a soubory dat pro budoucí strukturní analýzy problematiky tvorby křemenného 

žilkování. 

 

2 PŮSOBENÍ A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ SIL 
 

Síla (F) je vektorová veličina a má tedy svůj směr a velikost. Analýzou změn 

v materiálu, můžeme rekonstruovat velikosti a orientace sil, které změny způsobily. 

Rozlišujeme různé třídy silového působení. Objemové síly jsou závislé na hmotnosti 

materiálu a působí na každou částici v tělese. Jejich neodmyslitelnou součástí je gravitační 

síla, která je vždy přítomná, avšak velikost jejího působení se mění v závislosti na poloze 

tělesa v gravitačním poli Země. Působení sil objemových často vede ke změnám v rozložení 

povrchových sil, jejich nahromadění či úbytku. Síly povrchové, působí na povrch tělesa, 
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potažmo tedy styčnou plochu mezi tělesem a okolním prostředím (popř. jiným tělesem). Tyto 

síly pak reflektují vzájemné působení částic na obou stranách této plochy a jsou vždy úměrné 

její velikosti. Mezi povrchové síly patří například síly třecí, normálové nebo tangenciální.  

Napětí (σ) je na rozdíl od síly tenzorem, který sestává z vektorů normálových a 

tangenciálních (střižných) sil. V elementárním pojetí slouží k vyjádření sil (tlaku nebo tahu) 

působících v jednom ze základních osních směrů na horizontálně nebo vertikálně umístěnou 

jednotku plochy, sledovanou v průřezu tělesa. Z toho také vyplývá základní tvar jejich 

vyjádření: 

   
 

 
  

σ  může představovat sílu při namáhání v tlaku či tahu. F udává velikost působící síly a A je 

plocha v tělese, na kterou síla působí v kolmém směru. Záměnou σ za τ docílíme vyjádření 

tangenciálního neboli střižného působení síly. Kdy síla působí ve směru paralelním se dvěma 

sousedními plochami v tělese a vyvíjí potřebný tlak schopný je navzájem posunout 

v horizontálním či vertikálním směru. 

Z praktického hlediska můžeme změnou velikosti působící síly, či plochy docílit různých 

reakcí materiálu. Například budeme-li působit na křehký materiál určitou silou a na velmi 

malou plochu, můžeme docílit změny v integritě materiálu a následně jeho porušení. Pokud 

ovšem stejně velkou působící sílu rozprostřeme na větší plochu, působící síla se rozptýlí a 

k poruše nedojde. Napětí lze také vysvětlit jako celkovou působící sílu atomů na jedné straně 

libovolné plochy v tělese, která je přenesena na atomy sousední přilehlé plochy.  Počínající 

působící napětí je přitom nejdříve omezeno pouze na vzdálenost jednotlivých atomů, ale 

postupem času, při kontinuálním vystavení působícím silám se ve větším měřítku promítá i do 

celkového chování horniny. Je tak velmi důležitou složkou interpretace a práce s mechanismy 

způsobujícími deformace hornin.  

3 KONCEPT NAPĚTÍ V GEOLOGII 
 

Jak již bylo zmíněno, napětí je tenzorová veličina. Může tak být rozložena na 

libovolný počet komponent a může mít vzhledem ke sledované ploše jakoukoliv orientaci. 

Kvůli zjednodušení a větší přehlednosti práce se využívá převážně základních směrů 

působících na sledovanou plochu nebo napětí, která jsou paralelní s osními směry ve dvoj- 

nebo trojdimenzionálním poli. V případě napětí působícího na plochu lze toto napětí rozložit 

na dvě základní komponenty a to na napětí normálové (σn), jehož směr působení je na 
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sledovanou plochu kolmý a napětí střižné (τ) (Obr.1), které je s plochou paralelní. Z hlediska 

prostorového rozložení působících sil rozlišujeme tři hlavní napětí (σ1, σ2, σ3) nezávisle 

působící v osních směrech napěťového tenzoru, kde σ1 je napětí s nejvyšší hodnotou, σ2 

s hodnotou střední a σ3 s hodnotou nejnižší. Pro komplexní řešení napěťového působení 

například na různě ukloněných plochách využíváme metod prostorového zobrazení. Těmi jsou 

například deformační elipsy nebo elipsoidy a konstrukce využívající Mohrův prostor. 

Samostatně stojí napětí litostatické, které je způsobeno tlakem nadloží na určitou plochu a 

jeho vyjádření je 

       

Je tedy závislé na hloubce, ve které se sledovaná plocha nachází, hustotě materiálu nadloží a 

gravitačním zrychlení. Litostatickým napětím jsou ovlivněny všechny horniny nacházející se 

v litosféře. 

 

 

 

 

(Obr.1) Rozklad napětí na komponentu 

střižnou (τ) a komponentu normálovou (σn) 

 

3.1 Napětí na ploše 
 

Pokud budeme na hypotetickou vodorovnou plochu ve vzorku horniny působit pouze 

silou ve směru na ní kolmém, tedy paralelním s normálovou komponentou, rozloží se 

působící napětí rovnoměrně na celý povrch plochy. Dostaneme tedy základní rovnici napětí, a 

to že napětí je podílem působící síly a plochy  
 

 
 . Pokud ovšem tuto plochu ukloníme o úhel 

  (menší než 90° vůči směru působícího napětí), dojde k jeho rozdělení. Napětí normálové, 

tedy paralelní ve směru působící síly zůstává zachováno a je definováno jako 

  
 

 
         

a nově zjišťujeme napětí střižné, které je paralelní se sklonem plochy a může být vyjádřeno 

jako 

  
 

 
           



 

4 
 

Střižné napětí je největší pokud je sledovaná plocha ukloněna o 45° vůči směru působící síly. 

Z těchto poznatků je tedy možné usoudit, že napěťový stav na jakékoli ploše ve vzorku závisí 

na její orientaci.  

Pro celistvý náhled na napětí působící na libovolně skloněné ploše je třeba do systému 

zakomponovat i druhou složku střižného napětí. Ta by v předchozí úvaze byla nulová, jelikož 

vzorek byl vystaven působení síly pouze v osním směru a horizontální střižné napětí by tedy 

ve výsledku nehrálo roli. V běžných případech je hornina vystavena síle, působící v jiných, 

než s osami paralelních směrech a je  nutno  tuto komponentu do úvahy zahrnout. Můžeme 

tedy říci, že napětí působící na plochu je možné rozdělit na komponentu normálovou (σn), 

působící ve směru kolmém na plochu a dvě navzájem kolmé komponenty střižné (τ1, τ2).  

3.2 Napětí na plochách procházejících určitým bodem 
 

3.2.1 Napěťová elipsa a elipsoid 

 

Napěťový stav můžeme určit v jakémkoli bodě uvnitř horniny. Každým bodem může 

procházet nekonečné množství ploch s různou orientací, z nichž každá obsahuje dva stejně 

velké, proti sobě působící a na plochu kolmé vektory napětí. Velikost těchto vektorů může být 

pro každou plochu jiná. Vyjádříme-li si velikosti 

vektorů graficky, zjistíme, že tvoří buď elipsu 

pokud se pohybujeme ve 2D prostoru nebo elipsoid 

ve 3D. Osy elipsy/elipsoidu vyjadřují směry 

hlavních napětí. Nejdelší osa udává směr hlavního 

napětí σ1, zatímco nejkratší osa směr napětí σ3. 

V případě elipsoidu udává střední osa směr napětí 

σ2. Plochy odpovídající osám hlavních napětí, jsou 

jediné plochy, na kterých neexistuje střižné napětí. 

Takto vytvořený napěťový elipsoid, či elipsa 

je možným grafickým vyjádřením napětí 

působícího na bod v hornině. (Obr.2) 

(Obr.2) Napěťový elipsoid. Převzato z Fossen, H. (2010) 
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3.2.2 Napěťový tenzor 

 

Další možností jak uchopit problematiku týkající se vyjádření napětí na plochách, 

které procházejí určitým bodem je řešení pomocí napěťových komponent působících na třech 

ortogonálních stranách infinitezimální krychle. Na každou stranu krychle působí normálové 

napětí a dvě napětí střižná (viz. Napětí na ploše). Celkem tedy máme devět komponent, tři 

normálová napětí a šest napětí střižných (Obr. 4). Pokud je krychle v klidu a síly působící 

v opačných směrech mají stejnou velikost, navzájem se vyrovnají. To znamená, že pokud 

                  a          pak spolu se třemi normálovými napětími         a 

    získáme celkem šest nezávislých komponent. Krychli můžeme v ideálním případě 

nastavit tak, že všechna střižná napětí budou nulová a nenulovými zůstanou pouze napětí 

normálová. Pak budou vektory normálových napětí odpovídat směrům hlavních napětí a 

strany krychle budou jejich tzv. hlavními plochami, stejně jako tomu je u napěťového 

elipsoidu.  

Pro výpočet tenzoru napětí pro jednotlivé strany krychle zakomponujeme všech 9 složek 

napětí do matice ve tvaru:  

                      

         
         
         

  

Tenzor σij resp. tenzory T
e1

, T
e2

, T
e3

 ukazují výsledná napětí působící na jednotlivé stěny 

krychle. (Obr. 3) 

(Obr. 3) Složky napětí a výsledné tenzory 

v karteziánské soustavě souřadnic. 
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Jelikož se jedná o infinitezimální objekt, tedy objekt, jehož velikost se blíží nule (bod) 

můžeme zanedbat objemové síly, které by v něm za jiných podmínek působily. Výsledné 

koordináty tenzoru napětí v tomto bodě pak můžeme určit pomocí Cauchyho rovnice: 

 

  
   

  
   

  
   

   

         
         
         

  

  
  

  

  

Napěťové tenzory tedy sestávají z komponent známých i z napěťových elipsoidů. Jelikož je 

napěťový stav uvnitř litosféry z místa na místo rozdílný, jsou jiné i napěťové elipsoidy a tedy 

i tenzory. Výsledný popis napěťového stavu v určitém objemu horniny může být tedy 

reprezentován tenzorovým polem.  

 

3.2.3 Komponenty a konstrukce Mohrova diagramu a kružnice 

 

Známe-li velikosti hlavních napětí a jejich směr, můžeme určit střižné a normálové 

napětí, které působí na jakkoli ukloněnou plochu. Ve dvourozměrném prostoru vytváří 

nejlepší pohled na tuto problematiku využití metody konstrukce Mohrových kružnic. 

Abychom mohli úspěšně zkonstruovat Mohrovu kružnici, potřebujeme znát její základní 

komponenty. Základním prvkem je předpoklad rovnováhy mezi hlavními napětími (σ3, σ1), 

která působí na objekt a jejich průmětem na plochu uvnitř objektu. Písmenem θ označujeme 

úhel, který svírá normálová (kolmá) komponenta napětí působící na sledovanou plochu uvnitř 

objektu a komponenta maximálního hlavního napětí σ1 působícího na objekt. θ pak rovněž 

představuje úhel o který je sledovaná plocha v objektu odkloněna od hlavního napětí. 

Aplikací těchto poznatků na pravidelný objekt (např. čtverec) a využitím základních 

goniometrických funkcí můžeme definovat dvě základní rovnice napětí:  

    
     

 
   

     

 
        

   
     

 
        

Díky nim, za předpokladu znalosti velikostí hlavních napětí σ3 a σ1 můžeme vynést 

proti sobě do grafu hodnoty střižného a normálového napětí působící na plochu v objektu 

ukloněnou o libovolný úhel. Vynesené normálové a střižné napětí působící na jednu konkrétní 

plochu se v diagramu projeví jako bod. Napěťový stav na všech možných plochách určených 

velikostí hlavních napětí σ3 a σ1 vyneseme jako kružnici o poloměru  
     

 
  , jejíž střed se 
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nachází ve vzdálenosti  
     

 
  od počátku (průsečíku osy střižného a normálového napětí) a 

který také udává hodnotu takzvaného izotropního neboli hydrostatického napětí. Úhel 2θ pak 

určuje anizotropní komponentu Mohrovy kružnice a tedy závislost velikosti střižného a 

normálového napětí na úhlu odklonu sledované plochy od hlavního napětí σ1.  

 

4 MECHANISMY FRAKTURACE HORNIN 
 

Rozlišujeme dva základní typy křehkých poruch a to porušení střižné a porušení 

tenzní. Ideální interpretační pomůcku pro vizualizaci napěťových stavů v horninách, 

vedoucích ke vzniku křehké poruchy pak poskytuje metoda s využitím Mohrových kružnic. 

Diagram pro aplikaci metody Mohrových kružnic sestává z osy x na kterou je 

vynášeno normálové napětí     , osy y indikující napětí střižné     , označované někdy také 

řeckým písmenem   a omezující kritériem v podobě obálky pevnosti, která sestává z Navier-

Coulombova kritéria pro střižnou deformaci a Griffithova kritéria pro deformaci tenzní. 

(Obr.4). Intersekce Mohrových kružnic s touto obálkou indikují typ dané deformace. 

 

(Obr.4) Mohrův diagram. A – Navier-

Coulombovo kritérium křehké deformace. B – 

Griffithovo kritérium pro tenzní deformace. (i) – 

napěťový stav nezpůsobující deformaci. (ii) – 

napěťový stav způsobující tenzní deformaci. (iii) 

– napěťový stav způsobující střižnou poruchu. 

Převzato z Cosgrove, J. V, 2005. 

 

 

 

4.1 Interpretace obálky pevnosti 
 

Lepší interpretace křehkých porušení pomocí Mohrových kružnic, dosáhneme tehdy, 

pokud do konstrukce zahrneme omezující prvek v podobě tzv. obálky pevnosti. Velikost 

kružnice a tedy i napětí je omezena obálkou pevnosti která, pokud je kružnicí protnuta 

indikuje, že došlo k porušení pevnosti horniny a dochází ke vzniku 
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a) tenzní pukliny, pokud se jedná o protnutí obálky pevnosti v oblasti vytyčené 

Griffithovým kritériem pro vznik tenzních porušení. 

b) střižné praskliny pokud se protnutí obálky uskutečnilo v oblasti určené Coulombovým 

kritériem pro vznik střižné deformace.  

 

4.1.1 Obálka pevnosti pro střižné poruchy 

 

Rovnice obálky pevnosti pro střih může být zapsána ve tvaru: 

         

kde   je střižné napětí,    normálové napětí a   je koeficient vnitřního tření, který lze 

vypočítat jako tangentu úhlu vnitřního tření (      ). Úhel vnitřního tření   udává v 

diagramu sklon linie představující obálku pevnosti.  Poslední komponenta C označuje kohezi 

materiálu a její hodnota je intersekcí linie obálky pevnosti s osou střižného napětí. Je tedy 

patrné, že pokud známe kohezi a úhel vnitřního tření materiálu, jsme schopni zkonstruovat 

obálku pevnosti pro střižnou deformaci. Množství pokusů a vizualizací provedených 

strukturními geology ukazují, že optimální orientace střižných poruch se pohybují v řádech: 

                   

kdy   je úhel mezi maximálním napětím    a střižnou plochou. 

 

4.1.2 Obálka pevnosti pro tenzní poruchy 

 

Tenzní napětí je možné zakomponovat do Mohrova diagramu stejně jako napětí 

střižné, s tím rozdílem, že kružnice zasahuje až za průsečík σ a τ (osy x a y). Obálku pevnosti 

pro střižnou poruchu je tak možné rozšířit i o tenzní komponentu s vyjádřením: 

              

Kombinací kriterií obálky pevnosti pro střižné a tenzní porušení horniny je možné 

zkompletovat vyjádření pro křehkou deformaci pomocí Mohrových kružnic. Změna 

v napěťovém poli horniny kvůli působení fluid se projeví i v Mohrově diagramu jako posun 

kružnice k tenzní části diagramu avšak průměr kružnice se nemění. σ1 a σ3 se doplní o tlak 

fluid, resp. tlak fluid se od nich odečte a tím zpravidla získáváme nižší hodnoty hlavních 

napětí a tedy i zmíněný posun kružnice oproti normálnímu stavu například u běžné střižné 

deformace. 
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4.2 Faktory ovlivňující vznik tenzních a střižných poruch:  
 

Pro vznik střižných poruch jsou předpokladem vysoké hodnoty diferenciálního napětí 

a naopak pro vznik tenzních poruch je nutné mít diferenciální napětí nízká včetně nízkých 

hodnot omezujícího napětí σ2. Z tohoto pak vycházejí i podmínky pro jejich vznik, kdy platí, 

že když:            vzniká tenzní porucha, a když           , vzniká porucha 

střižná. Kde         je diferenciální napětí a   je pevnost horniny v tahu. 

 

4.2.1 Tenzní poruchy a jejich vliv na poruchy střižné 

 

Tenzní porušení horniny se objevuje pouze tehdy, pokud jsou splněny základní 

podmínky pro jejich vznik:  

1) diferenciální napětí musí být menší než   .  

2) Diferenciální napětí reprezentované Mohrovou kružnicí musí protnout obálku pevnosti pro 

tenzní porušení.  

3)    by měla být nenulová, pokud je    nulová jedná se pouze o hydraulické porušení. 

Směry otevírání fraktur jsou závislé na působení minimálního hlavního napětí   , pokud je    

dostatečně velké dochází k propagaci fraktur ve směru subparalelním ke směru působení 

hlavního napětí   . Fraktury se tedy otevírají ve směru    a jejich propagace probíhá ve směru 

na ní kolmou (normálově vůči   ). Při působení nižších napětí    a tedy i výsledného 

diferenciálního napětí se propagace fraktur mění a stává se více neuspořádanou. Při nulovém 

diferenciálním napětí horniny nejeví žádný 

preferovaný směr propagace fraktur a dochází 

tak k rozdrcení (brekciaci) horniny. 

(Obr.5) (A) Konstatní napěťové pole 

reprezentováno stejně vzdálenými liniemi. (B) 

Koncentrace tenzního napětí na špici 

mikropukliny. Převzato z Cosgrove J.W. 2005 

Tenzní poruchy stojí patrně i za vznikem některých poruch střižných, ač se jedná o 

dva na první pohled poměrně rozdílné systémy. V roce 1925 přišel Griffith s teorií, že 

schopnost materiálu akomodovat působící tenzní napětí je závislá na síle jeho meziatomárních 
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vazeb (Cosgrove, 2005). Experimenty provedené v návaznosti na tuto teorii však odhalily, že 

tenzní napětí potřebné k porušení materiálu je o několik řádů menší, než bylo vypočteno na 

základě síly meziatomárních vazeb. Griffith následně odhalil, že důvodem k tomu byly 

drobné vady, potažmo preexistující eliptické pukliny, které se vyskytují v každém materiálu. 

Působící napětí se tedy bude akumulovat na špicích mikropuklin a při jejímu 

dlouhotrvajícímu vystavení začnou ze špic propagovat mikrotrhliny které se propojí 

s ostatními puklinami (Obr.5.) Rychlost tohoto procesu je závislá na orientaci a excentricitě 

jednotlivých puklin (Cosgrove, 2005). Čím více stejně orientovaných puklin v materiálu bude, 

tím rychleji se propojí a zvětší tak vznikající frakturu. Z tohoto pak Griffith odvodil i výše 

uvedené kritérium pro vznik tenzních poruch. Stejný princip lze aplikovat i na napětí 

kompresní a tedy vznik střižných poruch (Obr.6). Základem ovšem zůstávají Griffithem 

popsané mikropukliny v materiálu. 

 

(Obr.6) Vznik střižné fraktury na bázi propojování mikrofraktur s podobnou orientací. 

 

4.3 Role tlaku fluid na vznik tenzních poruch:  

 

Je obecně známo, že napětí v zemské kůře je primárně kompresní a vznik tenzních 

fraktur je tedy málo pravděpodobný. V místech kde je napětí generováno pouze tlakem 

nadloží jsou jak horizontální, tak i vertikální napětí kompresní. Vztah mezi horizontálním a 

vertikálním napětím závisí na hraničních podmínkách a typu horniny. Tyto podmínky pro 

vztah horizontálního a vertikálního napětí jsou dány rovnicí:             kde   je 

Poissonovo číslo a je z ní možno odvodit, že diferenciální napětí         závisí na 

materiálních vlastnostech horniny. Vyjádření diferenciálního napětí a vlastností horniny lze 
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nejlépe dosáhnout jejich zakomponováním do Mohrova diagramu. Mohrovy kružnice jsou za 

běžných podmínek mimo hraniční oblasti s obálkou pevnosti. Zakomponováním tlaku fluid 

do systému je dosaženo přemístění Mohrových kružnic do oblasti diagramu kde se projevují 

tenzní poruchy. To znamená, že při odečtení tlaku fluid od obou hlavních komponent napětí 

                  a splnění podmínky že diferenciální napětí bude    , může dojít ke 

kontaktu s obálkou pevnosti v tahu a tedy i k tenzním poruchám. Poruchy vzniklé tímto 

způsobem nazýváme hydraulické trhliny. Kružnice po zakomponování tlaku fluid však mohou 

protínat i obálku střižné deformace.  

Tato tvrzení a provedené experimenty podporují tezi, že hydraulická frakturace 

nezpůsobuje pouze náhodně orientované praskliny a je příčínou brekciace horniny, ale může 

se projevovat v rozsahu od náhodně orientovaných prasklin přes praskliny usměrněné až po 

střižné poruchy. Tenzní frakturace v převážně kompresním napěťovém poli dále nemusí být 

nutně svázána jen s tlakem fluid, ale například i s kontrakcí v důsledku vysychání sedimentů 

nebo chladnutím magmatických výlevů (Suppe, 1985). 

 

4.3.1 Puklinové sítě  

 

Puklinové sítě vznikají v důsledku několikerého vystavení horniny působícímu napětí 

a je jedno jak velký časový úsek je od sebe odděluje. Geologická událost běžně vytvoří 

jednotnou skupinu fraktur se stejnou orientací a směrem propagace, avšak běžně se setkáváme 

s různými sítěmi fraktur, které nejsou jednotně orientovány. Ty pak vznikaly součinností 

různých geologických událostí, kterým byla oblast vystavena v průběhu času a z jejichž 

analýzy se dá vyčíst jejich superpozice. Mladší fraktury často přiléhají ke starším, které 

omezují jejich propagaci. Z celku je tedy možné rozlišit stáří jednotlivých fraktur. Starší a 

dříve vzniklé fraktury jsou povětšinou delší a větší zatímco mladší jsou menší a přiléhají 

k nim. Z jejich orientací je možné rekonstruovat podobu tektonického režimu oblasti v době 

jejich vzniku. Komplikace mohou nastat tehdy, pokud je fraktur velké množství a jsou různě 

orientované, což indikuje, že oblast prošla několika geologickými událostmi a fraktury 

v určitých místech mohou vytvářet až polygonální, uzavřené útvary, ze kterých je téměř 

nemožné oddělit jednotlivé události a korelovat je s regionálním napěťovým polem.  
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5 GEOLOGICKÉ A STRUKTURNÍ ASPEKTY ZÁJMOVÉ LOKALITY A 

PŘILEHLÝCH OBLASTÍ  
 

5.1 Charakteristika rudního revíru Psí Hory a Štoly Josef 

 

Hlavním prvkem zájmu této práce je charakteristika křehkých deformačních procesů, 

které ovlivnily horniny vyskytující se v rudním revíru Psí hory. Specificky se jedná o horniny 

v oblasti zlatonosného ložiska rudního revíru Psí Hory, nacházejícího se J od Prahy mezi 

obcemi Mokrsko a Čelina. Pozůstatkem po rudním průzkumu prováděného převážně v 80. a 

90. letech minulého století je důlní dílo Josef. Štola Josef je nyní pod správou ČVUT a jsou 

v ní zaškolováni studenti jeho oborů. Praktická část této práce a převážná část výzkumu 

navazujícího se bude odehrávat právě ve štole Josef a přilehlých oblastech ve spolupráci se 

zde probíhajícími projekty České Geologické Služby. 

Vzhledem k lokalizaci štoly Josef a rudního revíru Psích hor jsou předmětem zájmu 

granitoidní horniny Slapské apofýzy Sázavského granodioritu až tonalitu. Ve štole je možné 

přímo dokumentovat jejich kontakt s proterozoickými, převážně vulkanosedimentárními 

horninami Jílovského pásma.  Tyto zaujímají drtivou většinu prostoru štoly, tedy hlavní 

spojovací tunel a ložiska: Čelina - Východ, Čelina - Západ, Mokrsko - Východ a několik 

desítek metrů dlouhý úsek v ložisku Mokrsko - Západ. Jedná se převážně o kyselé až 

intermediární, jemnozrnnější, tmavé ryolitové až dacitové tufy a tufity prachového až 

pískového charakteru, místy přecházející do tufitických břidlic. Na ložisku Mokrsko - Západ 

jsou patrné projevy kontaktní metamorfózy těchto hornin v důsledku styku s výběžkem Amf-

Bt granodioritu až tonalitu Sázavského typu, náležícímu ke Středočeskému plutonickému 

komplexu. Granodiorit až tonalit pak zaujímá zbytek prostoru ložiska Mokrsko-Západ. Častý 

je výskyt nerudní mineralizace například barytem či kalcitem, využívající ke své genezi již 

vytvořené puklinové systémy. Vulkanosedimentární i magmatické horniny jsou na několika 

místech protínány žilnými horninami například porfyrem nebo aplitem. Tyto horniny jsou 

typické i pro rudní revír Psích Hor jako celek (Obr.7). 
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(Obr.7) Geologická a ložisková situace zlatonosných revírů psí hory, Libčice a Kozí hory. Převzato 

z Morávek P., 1990. 

 

5.2 Jílovské pásmo 

 

Jedná se o regionálně metamorfované horniny, převážně vulkanického původu, 

vzniklé na aktivním kontinentálním okraji přibližně před 650 miliony let v průběhu 

Kadomské orogeneze. Jílovské pásmo, jakožto součást vulkanického oblouku vzniklého 

konvergujícími tektonickými deskami, se řadí i k tzv. ostrovním zónám, metamorfovanému 

proterozoickému a staropaleozoickému fundamentu, rozmístěným po okraji kontaktu 

s intruzivními horninami středočeského plutonického komplexu. Jílovské pásmo tvoří velkou, 

k západu slabě překocenou antiklinální strukturu táhnoucí se ve směru SV-JZ od Jílového u 

Prahy k Drahenicím. Celková délka Jílovského pásma v erozním řezu se odhaduje na zhruba 

65km (Klomínský,2010) a kopíruje hranici mezi proterozoickými horninami Bohemika a 

středočeským plutonickým komplexem. Střední a jižní část je výrazně porušena zlomovou 

zónou probíhající zhruba VZ směrem, která je sledovatelná nejméně ve 20km úseku. V jižní 

části celé struktury je východní oblast Jílovského pásma zakončena strmým poklesovým 

zlomem kopírujícím břidličnatost vrstev, který má za následek zanoření východního bloku 

přiléhající k Jílovskému pásmu až o 1km (Morávek,1996). Západní část vrásové struktury 
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svrchnoproterozoického komplexu jílovského pásma je protínána variskými granitoidy 

výběžku sázavského granodioritu až tonalitu. Intruze magmatu byla ovlivněna původní 

břidličnatostí fundamentu a subhorizontálními až mírně ukloněnými puklinovými systémy 

Jílovského pásma.  Na styku s původními horninami došlo ke kontaktní metamorfóze ve facii 

amfibolových rohovců sahající až do vzdálenosti 150-500m.  V úzké zóně podél kontaktů 

jsou horniny metamorfovány ve facii rohovců pyroxenových. Do značné míry projevy nízké 

kontaktní metamorfózy přetiskují i facie zelených břidlic vzniklé při Kadomské regionální 

metamorfóze. 

 

5.3 Sázavský granodiorit až tonalit 

 

Sázavský granodiorit až tonalit je součástí většího komplexu Sázavské suity, která 

tvoří oblast v severní části Středočeského plutonického komplexu. Petrologické a 

geochemické poznatky ukazují, že mísení bazických a kyselých láv mělo velký vliv na její 

vývoj. Proto i další horniny této suity nesou jeho částečné znaky nebo se přímo odkazují na 

tento původ. Vznikla jako pozdně syn-tektonická intruze během výrazně šikmé transprese 

během tvorby variského horstva.  Stáří hornin, určené analýzou ze zirkonů pomocí metody U-

Pb bylo stanoveno na 354,1 ± 3,5 milionu let (Janoušek, 2003). Data velmi dobře 

korespondují s daty získanými z jiných částí variského horstva v rámci Evropy z petrologicky 

a geochemicky velmi podobných vápenato-alkalických granitoidních těles.  Dalšími 

horninami této suity jsou biotit-amfibolické křemenné diority a tonality. Menšími jednotkami 

jsou pak tělesa amfibolových gaber a gabronoritů, křemenných dioritů a vzácně i 

hornblenditu. Sázavská intruze je charakteristická všudypřítomným výskytem mafickýh 

mikrogranulárních enkláv a obzvláště v západní části hybridními mafickými tělesy.  

6 PŮVOD FLUID A STRUKTURNÍCH PRVKŮ PODPORUJÍCÍCH Au 

MINERALIZACI 
 

6.1 Migrace a původ fluid 
 

Ložisko Mokrsko-Západ ovlivnily nejméně 4 cykly křehkých deformací doprovázené 

migrací fluid. Lokalizace Au-zrudnění byla geometricky řízena překryvem deformačních 

událostí v téměř neustálém východo-západním kompresním režimu v blízkosti hlavní 
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středočeské střižné zóny. Toto vysvětluje dlouhotrvající fluidní cirkulaci. Specifické 

reologické chování granodiorit až tonalitu až tonalitu obsahujícího husté shluky křemenných 

žilek bylo pravděpodobně hlavním řídícím mechanismem mladší VZ tvorby mikrofraktur 

(tedy potencionálních ploch pro fluidní inkluzi) v zónách postižených předchozí křehkou 

deformací v porovnání s nedeformovanou horninou. Lehká změna v napěťovém režimu může 

vysvětlovat vytvoření zvodnělých VZ a SJ ploch fluidní inkluze, které se vytvořily v kolmo 

nebo paralelně k předchozím skupinám žil, tedy směrům vyžadujícím nejmenší dodanou 

energii potřebnou k tvorbě pukliny (Boiron, 2003). 

Asociace zlata s chloritem a jeho výskyt v mikrostrukturách, které ovlivňují dříve 

vzniklou mineralizaci sulfidy ukazuje, že část zlatonosné mineralizace je svázána 

s krystalizací mladších Bi-Te-Au  paragenezí spolu s minerály typickými pro mnohem nižší 

teplotní asociace než byly ty, indikované pro první stádium zrudnění. Nicméně je velmi 

obtížné přesně zařadit první výskyt zlata mezi ranou či pozdní fázi zrudnění. Je ovšem nutné 

podotknout, že zlato je asociováno s Bi-Te-Cu minerály, krystalizujícími v mikropuklinách, 

které ovlivňovaly starší sulfidy během pozdějších fází zrudnění. Tato vlastnost je podobná 

většině ložisek z původního variského pohoří. Naznačuje, že ekonomicky zajímavá zlatá 

mineralizace není zcela úplně svázána se starší historií rudních těles (starší magmatické nebo 

retrográdně metamorfované parageneze), ale s epigenezí vnikajících fluid během 

dlouhotrvající hydrotermální aktivity (Boiron, 2003). 

Granitoidy hrají roli spíše pasivních pastí vykazujících specifické reologické chování, 

hlavně jako kompetentní jednotky, mají schopnost podléhat křehké deformaci nebo působit 

jako zdroje tepla, což napomáhá cirkulaci fluid. Rozhodně však nemohou být považovány za 

zdroj rudních fluid či kovů. Toto je pravděpodobně případ lokality Mokrsko, která se 

navzdory velmi patrné symetrii puklinových sítí jeví jako příklad toku fluid během 

metamorfózy způsobené výzdvihem variského basementu a následným nahromaděním tepla 

během deformace.  Hlavní P-T dráhy (Obr.8,) naznačují patrný rozdíl mezi starším a středně 

starým strukturním patrem (4-7km) a zvýšený geotermální gradient právě během středního 

období. Takovýto nárůst oproti předpokládanému termálnímu gradientu může být způsoben 

například pozdější hloubkovou magmatickou aktivitou anebo teplotní nerovnováhou mezi 

fluidy a okolní horninou. Je třeba podotknout že P-T dráhy pro Mokrsko jsou srovnatelné 

s těmi ze Středních Čech, např.: Jílového. (Boiron, 2001) 
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Složení rudních fluid je stejné jako složení retrogádních fluid zjištěných ve většině 

metamorfních sérií v západní Evropě např. francouzský Massif Central (Boiron, 2003). Jedná 

se o fluida neznámého původu ale v rovnováze s metamorfními horninami obsahujícími uhlík, 

které se vyskytují ve formacích okolo Jílového a fluid meteorického původu hluboce 

infiltrovaných do svrchní kůry, které výrazně interagovaly s metamorfními horninami dané 

lokality. Potvrzují to i isotopická data získaná z jiných Au-ložisek daného regionu. Je tedy 

velmi pravděpodobné, že fluida, následně podporující vznik rudní mineralizace byla 

mobilizována během variského výzdvihu jako odpověď na zvýšený přísun tepla spojený se 

zvýšenou mírou puklinové propustnosti, podpořený dlouhotrvající deformační aktivitou 

tohoto regionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

Obr.8) Rekonstrukce PT podmínek na ložisku Mokrsko se zvýrazněnými třemi stádii zrudnění. 

Převzato z Boiron M.-C., 2001. 

 

6.2 Vliv strukturních prvků na průběh mineralizace 
 

Vývoj tektonických systémů, které obsahují zlatonosnou mineralizaci, záleží na 

jednotlivých strukturních elementech regionálního geologického vývoje. Jedná se o 

vyvrásněné vulkanosedimentární horniny Jílovského pásma s různým chemismem a 

kompetencí, které jsou ovlivněny novotvořenými puklinami pronikajícími subhorizontálně 

napříč vrstvami. Dále pak intruze granitoidů Středočeského plutonu, podél ploch 
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břidličnatosti původních hornin, umocňující rozdílnost v následné kompetenci hornin. A 

nakonec vytvoření transverzální osní elevace Jílovského pásma. 

Ačkoli přednostní orientace žilných zón je VZ, jednotlivá rudní tělesa zaujímají často 

pozice SSV-JJZ směru a jejich kompetence závisí na tom, s jakými horninami jsou 

v kontaktu. Hlavní rudní zóna je situována v centrální části již zmíněné osní elevace, kdy se 

část obsahující ložisko Mokrsko zanořuje směrem k jihu a ložisko Čelina naopak k S. Dalším 

prvkem je zde pak několik generací žilných hornin probíhajících V-Z směrem (chronologicky: 

gabra, porfyrity, porfyry, aplity) a nejméně dvě generace křemenných žilek vyplňujících V-Z 

praskliny a nejmladší systém VZ a SJ puklin naznačující dlouhotrvající extenzní režim 

oblasti. (Obr.9) 

Vliv různé kompetence hornin je patrný na průběhu otevírání fraktur ve směru VZ, 

v nichž se nalézá zlatonosná křemenná mineralizace. Na ložisku Mokrsko – Západ je patrný 

trend, kdy souhrnná tloušťka křemenných žil koresponduje s maximálním otevřením fraktur 

(Morávek, 1990). Ložisko Mokrsko – Východ je více různorodé, co se morfologického 

charakteru týká. Je to způsobeno proměnlivou kompetencí vulkanoklastických sedimentů a 

přítomností tektonicky reaktivovaných zón paralelních s břidličnatostí. Z textur křemenných 

žil je patrné že doba výplně VZ extenzních puklinových systémů a střižné pohyby SSV směru 

se v čase překrývaly. Křížení těchto dvou strukturních elementů na kontaktu horninových 

jednotek s odlišnou kompetencí (kyselé až intermediární tufy až břidličnaté metabazity) 

pravděpodobně poskytlo vhodné podmínky pro vznik rudní mineralizace ve východní části 

Mokrské rudní zóny (Morávek, 1996). 

(Obr.9) Geologický řez rudního revíru Psí Hory a přilehlých oblastí se zachycenými 

strukturními prvky. Převzato z Morávek, 1996 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

7.1 Charakteristika a pořízení záznamu křemenného žilkování 
 

Praktická část této práce spočívala ve sběru fotografického materiálu na ložisku 

Mokrsko – Západ ve štole Josef, jejich zanesení do programu QGIS a měření mocností a 

vzájemných vzdáleností jednotlivých křemenných žil.  Nafoceny byly 4 stěny, každá v jiné 

rozrážce a použité bylo i naskenované leštěné vrtné jádro odebrané z rozrážky SP-47 v rámci 

vrtných prací na projektu:  Výzkum termální zátěže hornin České geologické služby. 

Nafoceny byly partie granodioritu až tonalitu obsahující jemné křemenné žilkování 

v rozrážkách JP-45 a SP-35.  Toto žilkování není patrné ve všech partiích granodiorit až 

tonalitu až tonalitu kterými štola prochází. Je to hlavně z důvodu jeho nízkého barevného 

kontrastu k okolní hornině, v kombinaci s vysokou vzdušnou vlhkostí. Zlomové a puklinové 

systémy kombinující 3 až 4 generace strukturních prvků také ztěžují nalezení vhodného místa 

dostatečně velkého a neporušeného aby se dala pořídit fotodokumentace.  

Záměrem bylo nalézt taková místa, která nejsou výrazně postižena erozí materiálu, 

žilkování je vyvinuto převážně subvertikálně a bude obsahovat co největší možný počet žilek. 

Zároveň bylo cílem poskytnout srovnání koncentrace a velikosti žilek ve větším počtu 

měřítek. Ve výsledku se podařilo zdokumentovat část západní stěny v rozrážce JP-45 o délce 

32cm a část západní stěny v rozrážce SP-35 o délce 115cm. Obě tyto rozrážky se nachází 

v tělese granodiorit až tonalitu až tonalitu, zatímco třetí dokumentovaná stěna v rozrážce JP-9 

spadá již pod horniny Jílovského pásma a systém křemenných žil zde nabývá zcela jiných 

rozměrových dispozic (Obr.10.) Zatímco viditelné křemenné žilkování granodiorit až tonalitu 

až tonalitu, pokud nepočítáme několik větších průběžných žil, se omezuje pouze na 

centimetrové až decimetrové délky a milimetrové šířky, ve vulkanosedimentárních horninách 

jsou vyvinuty několikametrové průběžné žíly s mocností v řádu centimetrů.  Zdokumentována 

je tak celá východní stěna o celkové délce 430cm.  
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(Obr. 10) Dokumentované rozrážky na ložisku Mokrsko-Západ. 

 

7.2 Zpracování fotografií a jejich úprava 
 

Vzhledem k velikosti obou zaznamenávaných oblastí bylo nutné jednotlivé pořízené 

snímky spojit do panoramatického snímku. Toto jsem provedl pomocí programu PTGui a 

synchronizoval vždy po 20 až 30 jednotlivé shodné body na snímcích. Následně je spojil do 

jednoho panelu, za využití cylindrického zobrazení, které zachovává nezkreslený obraz kolem 

středové horizontální linie, což bylo hlavním kritériem pro zachování autenticity a proporcí 

jednotlivých zachycených prvků. Takto upravené snímky jsou z rozrážek SP-35 a JP-9.  

 

7.3 Měření reálné vzdálenosti a mocnosti 
 

Měření mocností a vzdáleností jednotlivých žil na místě by bylo velmi komplikované, 

vzhledem k extrémně malé šířce jednotlivých žil. S přesností na 2 až 3 desetinná místa by se 

jednalo o téměř neproveditelný úkol. Z toho důvodu jsem zanesl všechny fotografie do 

programu Quantum GIS, ve kterém jsem každou žilku označil unikátním ID a ohraničil 

liniemi SIDE 0 pro levou stranu a SIDE 1 pro stranu pravou. Takto označené žilky jsem 

proložil dvěma pomocnými liniemi, jednu pro měření vzájemných vzdáleností a jednu pro 

měření mocností. K měření vzdáleností jsem použil přímky, které co nejlépe prochází 

sekcemi se zhruba stejným průběhem žilek a jsou na ně víceméně kolmé. Zatímco k měření 

mocností se mi jako nejlogičtější jevilo použití lomených čar a nebylo tak nutné se omezovat 

pouze na sekce se stejným průběhem žilkování a bylo tak možné obsáhnout celý úsek stěny.  
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Samotné měření vzdáleností spočívalo v tvorbě intersekčních bodů pomocných linií a 

linií ohraničujících jednotlivé žilky. Ke každému takto získanému bodu jsem pomocí příkazů 

$x a $y v kalkulátoru QGISu vytvořil jeho koordináty a ty zanesl do atributové tabulky 

náležící vytvořeným intersekčním bodům.  Tyto hodnoty jsem exportoval do tabulkového 

editoru MS Excel, kde jsem pomocí základních matematických principů stereometrie, jako je 

vzdálenost dvou bodů na přímce a souřadnice středu úsečky vypočítal jednotlivé mocnosti a 

vzájemnou vzdálenost křemenných žil. Problém nastal při převodu jednotek vzdálenosti 

použitých programem QGIS (označené jako vg) na milimetry. Tyto bylo nutné vztáhnout na 

reálnou délku měřeného úseku stěny ve štole a výsledným koeficientem ji vynásobit, tak jsem 

dosáhl reálné vzdálenosti měřených bodů a tedy i vzájemné vzdálenosti a mocnosti 

křemenných žil v milimetrech.  

Výsledkem jsou tedy tabulky s vypočítanými mocnostmi křemenných žilek pro úseky 

rozrážek JP-9, SP-35, JP-45 a vrtného jádra z SP-47a dále se vzájemnými vzdálenostmi pro 

SP-35 a JP-45. Měření vzájemných vzdáleností pro JP-9 a SP-47 jsem neprovedl z důvodu 

nerovnoměrné distribuce subvertikálních křemenných žil, výsledky by tedy byly značně 

nepřesné. Kvůli zpřehlednění výsledků jsem využil klasifikační schéma puklinových systémů 

řadící pukliny do celků podle jejich rozevření a hustoty puklin. (Horák, 2005). Z přepočtu na 

procentuelní zastoupení jednotlivých křemenných žil o stejném rozevření vyšlo, že v úsecích 

dokumentovaného granodiorit až tonalitu mají největší podíl (72,87%) vyplněné pukliny 

otevřené o rozměrech 0,5-2,5mm. Hustota výskytu je extrémně vysoká s průměrnou 

vzdáleností jednotlivých puklin pouze 10,09mm. (Příloha 1) Se započtením hornin Jílovského 

pásma se rozevření mění, stále lehce dominuje trend rozevření mezi 0,5-2,5mm (47,01%), ale 

vzhledem k vyšším průměrným mocnostem vyplněných puklin ve vulkanosedimentárních 

horninách by bylo pro pozdější analýzy vhodnější separovat tyto horninové celky a 

přistupovat ke každému zvlášť. Všechna tato data spolu s fotodokumentací jsou součástí 

příloh. 

V rámci další analýzy se jistě zaměřím i na žilky jiného než subvertikálního trendu a 

na základě nyní vytvořené funkční předlohy mohu rychleji provést větší množství takovýchto 

analýz pro další úseky křemenného žilkování na ložisku Mokrsko-Západ, případně i v jiných 

částech štoly Josef. Dále jsou vzájemné vzdálenosti a mocnosti žilek dobrým podkladem pro 

fraktálovou analýzu, jíž se budu také věnovat. 
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8 ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ 
 

Při narušování hornin působením napětí se uplatňuje mnoho faktorů. Ty ovlivňují 

výslednou podobu sledovaných strukturních prvků. Ať už se jedná o směr působícího napětí, 

jeho velikost nebo přítomnost fluid, každý z těchto faktorů může ovlivnit výslednou podobu 

systému puklin a zlomů, z jejichž analýzy se dozvídáme například jejich superpozici, velikost 

akomodované deformace a případně podmínky panující při jejich vzniku. Z hlediska oblasti 

zájmu, tedy rudního revíru Psí hory fluida pronikající do starších puklinových systémů mohla 

mít vliv na tvorbu mladších nitkovitých křemenných žil obsahujících Au mineralizaci. 

Přidáním fluid do systému a jeho vystavení působícímu napětí, tedy tektonickým pochodům 

způsobeným horotvornými procesy vzniku variscid, mohla být výrazně snížena velikost 

efektivního omezujícího napětí. Což by umožnilo přejít ze stádia střižných poruch do stádia 

poruch tenzních.  

Rychlost této události a výrazné prosycení horniny fluidy mělo pravděpodobně za 

následek tvorbu velmi hustě vyvinutého jemného křemenného žilkování. Prakticky změřené 

milimetrové, submilimetrové i centimetrové mocnosti žilek se nalézají téměř v celé oblasti 

štoly zasahující do granodioritu až tonalitu. Je tedy pravděpodobné, že právě v oblasti Slapské 

apofýzy Sázavského granodioritu až tonalitu se akomodovala relativně velká dlouhotrvající 

deformace VZ směru mající původ v blízké středočeské střižné zóně. Fluida odmísená díky 

metamorfním procesům probíhajícím během orogenze měla nejen vliv na vzniklý typ křehké 

deformace, ale i na vznik části zlatonosné mineralizace precipitující v této síti puklin. 
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10 PŘÍLOHY 
 

(Příloha 1) – Tabulka rozevření a hustoty puklin se slovním popisem dle klasifikačního 

schématu. (Horák, 2005) 

Rozrážka JP-9 SP-35 JP-45 SP-47 Průměrné % 
zastoupení 
v 
granodiorit 
až tonalitu 
až tonalitu 

Průměrné 
% 

zastoupení 
- 

granodiorit 
až tonalit  a 

vulkanity 

Slovní popis 
(popisný 
termín - 

termín pro 
velikost 

rozevření) 

Délka úseku 
- rozevřen 

[mm] 
430 1150 320 108 

      

 Délka úseku 
- hustota 

puklin [mm] 
  502 320   

      

Rozevření 
puklin [%] ↓ 

        
      

0.1-0.25mm 
[%] 

      7.14     
sevřené - 

velmi těsné 

0.25-0.5mm 
[%] 

      14.28 12.99 10.96 
sevřené - 
částečně 
otevřené  

0.5-2.5mm 
[%] 

4.76 86.76 82.14 71.44 72.87 47.01 
otevřené - 
otevřené 

2.5-10mm 
[%] 

76.23 13.24 17.86 7.14 14.14 27.45 
otevřené - 

nepříliš 
široké 

10-100mm 
[%] 

19.01         14.58 
otevřené - 

široké 

100-1000mm 
[%] 

            
rozevřené - 
velmi široké 

Hustota 
puklin - 

průměrná 
vzdálenost 

[mm] ↓ 

  
11.40 8.77   10.09 

    

<20mm [%]   100.00 100.00   100.00   
extrémně 

vysoká 

20-60mm             velmi vysoká 
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(Příloha 2) – Tabulka naměřených hodnot vzájemných vzdáleností pro úsek rozrážky JP-45 

vg na cm fract_no SIDE x_coor_vg y_coor_vg spacing_vg spacing_mm 

0.016710183 1 0 676.9327 908.8618     

ref_line_x   1 684.9309 908.7053 153.2204823 25.603 

593 2 0 838.1807 905.7078     

2505.7549   1 844.1243 905.5916 26.55401876 4.437 

ref_line_y 3 0 870.6834 905.0721     

910.503   1 875.9591 904.9689 43.75782817 7.312 

873.1121 4 0 919.7253 904.1129     

ref_line_délka_vg   1 924.1172 904.027 11.6284748 1.943 

1912.389403 5 0 935.7479 903.7995     

ref_line_délka_mm   1 941.7780 903.6815 23.63617741 3.950 

319.5637644 6 0 965.4187 903.2191     

 
  1 971.6660 903.0969 18.12843227 3.029 

 
7 0 989.7979 902.7423     

 
  1 1008.5321 902.3759 48.76176862 8.148 

 
8 0 1057.3032 901.4219     

 
  1 1063.5877 901.299 46.12037454 7.707 

 
9 0 1109.7169 900.3967     

 
  1 1123.4891 900.1274 44.6286603 7.458 

 
10 0 1168.1263 899.2543     

 
  1 1199.7735 898.6353 39.0596269 6.527 

 
11 0 1238.8406 897.8712     

 
  1 1245.8154 897.7347 59.28545652 9.907 

 
12 0 1305.1122 896.5749     

 
  1 1316.3143 896.3558 28.40796538 4.747 

 
13 0 1344.7277 895.8001     

 
  1 1353.4320 895.6298 81.62818134 13.640 

 
14 0 1435.0758 894.0329     

 
  1 1443.1558 893.8749 11.5027977 1.922 

 
15 0 1454.6608 893.6498     

 
  1 1461.8165 893.5099 66.64074901 11.136 

 
16 0 1528.4700 892.2062     

 
  1 1534.0069 892.0979 38.04791868 6.358 

 
17 0 1572.0621 891.3535     

 
  1 1581.1625 891.1755 79.41990385 13.271 

 
18 0 1660.5976 889.6218     

 
  1 1669.1106 889.4553 29.30289429 4.897 

 
19 0 1698.4191 888.8821     

 
  1 1706.7159 888.7198 48.6382939 8.128 

 
20 0 1755.3635 887.7683     

 
  1 1760.2765 887.6722 120.6438155 20.160 

 
21 0 1880.9434 885.312     

 
  1 1885.1147 885.2304 71.84145473 12.005 

 
22 0 1956.9699 883.825     

 
  1 1972.1280 883.5285 26.95464284 4.504 

 
23 0 1999.0878 883.0012     

 
  1 2009.0513 882.8063 54.23982178 9.064 

 
24 0 2063.3015 881.7452     

 
  1 2074.2453 881.5311 77.54736346 12.958 

 
25 0 2151.8075 880.0141     

 
  1 2172.5921 879.6075 41.28160114 6.898 

 
26 0 2213.8816 878.7999     
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  1 2217.8579 878.7222 40.32038497 6.738 

 
27 0 2258.1860 877.9334     

 
  1 2287.4004 877.3619 138.6501713 23.169 

 
28 0 2426.0771 874.6495     

 
  1 2440.9358 874.3589 2278.961187   

 

(Příloha 3) – Zpracování vzájemných vzdáleností v QGIS z úseku rozrážky JP-45 

 

(Příloha 4) – Tabulka naměřených hodnot mocností žil pro úsek rozrážky JP-45 

vg na cm fract_no SIDE x_coor_vg y_coor_vg sirka_fract_vg sirka_fract_mm 

0.01671 1 0 676.9327 902.5394 7.864293148 1.314 

 
  1 684.7976 902.4417     

 
2 0 838.3023 914.4632 5.941401693 0.993 

 
  1 844.2445 914.3658     

 
3 0 870.5543 914.2354 5.267348835 0.880 

 
  1 875.8271 914.4751     

 
4 0 919.4366 901.3543 4.276727495 0.715 

 
  1 923.7410 900.867     

 
5 0 936.0045 900.9768 5.945131258 0.993 

 
  1 941.9732 901.5067     

 
6 0 965.3837 903.585 6.170436452 1.031 

 
  1 971.5786 904.135     

 
7 0 989.0446 925.3406 20.4485476 3.417 

 
  1 1009.5074 926.1042     

 
8 0 1059.3066 922.0281 6.142230995 1.026 

 
  1 1065.4852 921.3587     

 
9 0 1109.5130 895.3677 13.62326797 2.276 

 
  1 1123.1462 894.8474     

 
10 0 1171.2703 911.4955 33.02246481 5.518 

 
  1 1204.3333 913.1322     

 
11 0 1238.9161 899.9847 6.973015348 1.165 

 
  1 1245.8906 899.8408     
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12 0 1305.0453 895.0028 11.08140991 1.852 

 
  1 1316.1556 894.2021     

 
13 0 1344.5085 892.3359 8.614752536 1.440 

 
  1 1353.1388 891.8181     

 
14 0 1435.3475 900.2133 8.055024575 1.346 

 
  1 1443.4165 899.7386     

 
15 0 1454.7947 899.4087 7.171515221 1.198 

 
  1 1461.9687 899.5975     

 
16 0 1530.0240 876.4446 5.662681838 0.946 

 
  1 1535.7227 877.0843     

 
17 0 1573.2272 881.1586 8.904977607 1.488 

 
  1 1582.1834 882.1151     

 
18 0 1661.6005 881.3759 8.487428798 1.418 

 
  1 1670.1644 882.5178     

 
19 0 1698.7593 886.3304 8.050769981 1.345 

 
  1 1706.8826 887.4135     

 
20 0 1755.1418 893.2561 4.963757165 0.829 

 
  1 1760.1058 893.3052     

 
21 0 1882.0028 873.6591 4.148716708 0.693 

 
  1 1886.1787 874.1348     

 
22 0 1956.8875 878.0612 15.23974399 2.547 

 
  1 1972.1280 878.213     

 
23 0 1998.5275 876.5576 9.907703028 1.656 

 
  1 2008.4952 875.4656     

 
24 0 2062.2492 870.0192 10.94077323 1.828 

 
  1 2073.2403 868.9686     

 
25 0 2150.2842 867.0659 20.27223789 3.388 

 
  1 2170.6944 864.6968     

 
26 0 2213.4754 870.8113 3.982634153 0.666 

 
  1 2217.4611 870.655     

 
27 0 2263.2200 882.3039 25.07599719 4.190 

 
  1 2288.6517 878.0653     

 
28 0 2426.6509 881.7266 14.75847951 2.466 

 
  1 2441.4540 880.5781     
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(Příloha 5) – Zpracování šířek žil v QGIS z úseku rozrážky JP-45 

 

 (Příloha 6) – Tabulka naměřených hodnot vzájemných vzdáleností pro úsek rozrážky SP-35 

vg_na_cm fract_no SIDE x_coor_vg y_coor_vg spacing_vg spacing_mm 

0.02339415 1 0 1736.8306 855.1382     

ref_line_x   1 1741.7433 854.8932 29.912534 6.998 

1703.1024 2 0 1771.6931 853.3996     

3850.508   1 1777.7636 853.0968 16.270731 3.806 

ref_line_y 3 0 1794.0546 852.2844     

856.8203   1 1799.0890 852.0333 33.548802 7.848 

749.7247 4 0 1832.6796 850.3581     

ref_line_délka_vg   1 1838.1019 850.0876 108.92159 25.481 

2144.733397 5 0 1947.1592 844.6487     

ref_line_délka_mm   1 1950.7313 844.4706 45.397437 10.620 

501.7421433 6 0 1996.1853 842.2037     

 
  1 2002.5517 841.8862 7.5164314 1.758 

 
7 0 2010.0775 841.5108     

 
  1 2013.3791 841.3462 16.263737 3.805 

 
8 0 2029.6631 840.5341     

 
  1 2035.5131 840.2423 11.090081 2.594 

 
9 0 2046.6170 839.6885     

 
  1 2050.4374 839.4980 15.641909 3.659 

 
10 0 2066.0988 838.7169     

 
  1 2070.2528 838.5098 20.415861 4.776 

 
11 0 2090.6941 837.4903     

 
  1 2095.0617 837.2725 24.616029 5.759 

 
12 0 2119.7084 836.0433     

 
  1 2124.4578 835.8065 9.9501003 2.328 

 
13 0 2134.4203 835.3096     

 
  1 2138.9214 835.0851 135.58118 31.718 

 
14 0 2274.6715 828.3150     

 
  1 2285.9556 827.7522 10.163137 2.378 

 
15 0 2296.1314 827.2447     
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  1 2302.4564 826.9293 182.66081 42.732 

 
16 0 2485.3448 817.8082     

 
  1 2493.5190 817.4006 9.7180901 2.273 

 
17 0 2503.2492 816.9153     

 
  1 2511.3448 816.5116 34.338915 8.033 

 
18 0 2545.7265 814.7969     

 
  1 2550.5079 814.5584 110.55765 25.864 

 
19 0 2661.2033 809.0378     

 
  1 2665.2707 808.8350 29.923913 7.000 

 
20 0 2695.2319 807.3407     

 
  1 2701.5604 807.0251 15.975296 3.737 

 
21 0 2717.5556 806.2274     

 
  1 2721.0234 806.0545 25.329041 5.926 

 
22 0 2746.3840 804.7897     

 
  1 2749.8496 804.6168 56.063648 13.116 

 
23 0 2805.9831 801.8173     

 
  1 2810.9911 801.5676 6.5429487 1.531 

 
24 0 2817.5422 801.2409     

 
  1 2823.8997 800.9238 74.463722 17.420 

 
25 0 2898.4562 797.2055     

 
  1 2905.7944 796.8395 80.568618 18.848 

 
26 0 2986.4634 792.8164     

 
  1 2991.6560 792.5574 91.671085 21.446 

 
27 0 3083.4413 787.9799     

 
  1 3095.9823 787.3545 23.907808 5.593 

 
28 0 3119.9199 786.1606     

 
  1 3129.3795 785.6889 208.38966 48.751 

 
29 0 3338.0288 775.2831     

 
  1 3343.4854 775.0110 61.713605 14.437 

 
30 0 3405.2759 771.9293     

 
  1 3416.0289 771.3931 67.424393 15.773 

 
31 0 3483.5373 768.0263     

 
  1 3488.5241 767.7776 60.337524 14.115 

 
32 0 3548.9368 764.7647     

 
  1 3562.1326 764.1066 13.095379 3.064 

 
33 0 3575.2443 763.4526     

 
  1 3584.6637 762.9829 45.461457 10.635 

 
34 0 3630.1818 760.7128     

 
  1 3641.5723 760.1447 35.27795 8.253 

 
35 0 3676.8942 758.3832     

 
  1 3681.9954 758.1287 15.168402 3.549 

 
36 0 3697.1827 757.3713     

 
  1 3703.0520 757.0786 20.48298 4.792 

 
37 0 3723.5605 756.0558     

 
  1 3730.4879 755.7103     
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(Příloha 7) – Zpracování vzájemných vzdáleností v QGIS z úseku rozrážky SP-35 

 

(Příloha 8) – Tabulka naměřených hodnot mocností žil pro úsek rozrážky SP-35 

vg na cm fract_no SIDE x_coor_vg y_coor_vg sirka_fract_vg sirka_fract_mm 

0.02339 1 0 772.9338 1054.8405 6.211969897 1.453 

 
  1 779.2233 1053.856     

 
2 0 920.5817 1025.0518 5.602377806 1.311 

 
  1 926.3185 1023.8172     

 
3 0 946.6119 1019.0289 5.428593718 1.270 

 
  1 952.2118 1017.6544     

 
4 0 1010.215 999.2093 4.132399763 0.967 

 
  1 1014.431 998.3759     

 
5 0 1076.721 992.6642 5.513209451 1.290 

 
  1 1082.348 991.5388     

 
6 0 1088.917 990.225 4.765033221 1.115 

 
  1 1093.78 989.2523     

 
7 0 1101.7 987.6684 5.238090928 1.225 

 
  1 1107.046 986.5992     

 
8 0 1138.928 977.9977 3.635887611 0.851 

 
  1 1142.821 976.6075     

 
9 0 1165.81 970.6974 4.587649856 1.073 

 
  1 1170.474 969.8575     

 
10 0 1178.253 968.5001 5.723975975 1.339 

 
  1 1184.049 967.5924     

 
11 0 1297.968 933.5245 4.867059025 1.139 

 
  1 1302.926 932.5782     

 
12 0 1321.236 929.084 5.733342864 1.341 

 
  1 1327.077 927.9693     

 
13 0 1736.711 852.8187 4.879993557 1.142 

 
  1 1741.595 852.6234     

 
16 0 1771.7 852.6665 6.055289688 1.417 

 
  1 1777.762 852.9452     

 
14 0 1794.073 853.6098 4.991507463 1.168 
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  1 1799.067 853.7611     

 
15 0 1832.716 853.3655 5.457815563 1.277 

 
  1 1838.178 853.1492     

 
17 0 1947.201 845.5111 3.570416782 0.835 

 
  1 1950.775 845.3511     

 
18 0 1996.206 842.7311 6.367300322 1.490 

 
  1 2002.581 842.4346     

 
19 0 2010.078 842.2443 3.2902 0.770 

 
  1 2013.368 842.2443     

 
20 0 2029.686 842.5204 5.878836923 1.375 

 
  1 2035.568 842.7102     

 
21 0 2046.75 842.8057 3.845084363 0.900 

 
  1 2050.6 842.6132     

 
22 0 2065.951 842.7042 4.146978312 0.970 

 
  1 2070.105 842.9439     

 
23 0 2090.816 842.3525 4.47078216 1.046 

 
  1 2095.297 842.0413     

 
24 0 2119.751 832.8503 4.784 1.119 

 
  1 2124.535 832.8503     

 
25 0 2134.453 832.8944 4.496774577 1.052 

 
  1 2138.95 832.9485     

 
26 0 2274.672 828.0715 11.28008741 2.639 

 
  1 2285.956 828.3724     

 
27 0 2296.112 828.6809 6.395893339 1.496 

 
  1 2302.511 828.9016     

 
28 0 2485.34 818.1931 8.153623558 1.907 

 
  1 2493.497 818.4059     

 
29 0 2503.226 818.6597 8.050959053 1.883 

 
  1 2511.279 818.8698     

 
30 0 2545.674 819.1208 4.7785 1.118 

 
  1 2550.452 819.1208     

 
31 0 2661.209 809.474 4.065272231 0.951 

 
  1 2665.278 809.3145     

 
32 0 2695.256 809.0042 6.3298 1.481 

 
  1 2701.586 809.0042     

 
33 0 2717.556 809.0042 3.4678 0.811 

 
  1 2721.023 809.0042     

 
34 0 2746.267 809.1276 3.460984947 0.810 

 
  1 2749.728 809.1743     

 
35 0 2805.983 788.3365 4.844089631 1.133 

 
  1 2810.827 788.3038     

 
36 0 2817.542 788.2584 6.357355255 1.487 

 
  1 2823.9 788.2155     

 
37 0 2898.456 782.8927 7.197808317 1.684 

 
  1 2905.654 782.8279     

 
38 0 2987.396 775.5645 5.092385864 1.191 

 
  1 2992.506 775.986     

 
39 0 3083.754 764.544 12.22567148 2.860 

 
  1 3095.982 764.807     

 
40 0 3119.011 763.7348 9.398393641 2.199 

 
  1 3128.453 762.8284     

 
41 0 3338.029 752.8363 5.699468232 1.333 

 
  1 3343.729 752.8877     

 
42 0 3405.432 780.0279 10.73370584 2.511 
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  1 3416.181 779.4491     

 
43 0 3483.332 779.1192 5.087845058 1.190 

 
  1 3488.422 779.2566     

 
44 0 3548.938 764.7403 13.1861438 3.085 

 
  1 3562.125 764.9072     

 
45 0 3574.935 765.8494 8.981488523 2.101 

 
  1 3584.093 767.6403     

 
46 0 3629.902 765.0521 11.19657728 2.619 

 
  1 3641.13 765.8942     

 
47 0 3676.767 762.8476 5.1046 1.194 

 
  1 3681.871 762.8476     

 
48 0 3696.45 764.0196 5.804380784 1.358 

 
  1 3702.321 764.9002     

 
49 0 3722.266 768.0912 6.094339718 1.426 

 
  1 3728.447 769.1214     

 
50 0 3772.827 775.1266 4.515524864 1.056 

 
  1 3777.38 775.7119     

 
53 0 3872.35 787.8999 6.529190792 1.527 

 
  1 3878.948 788.851     

 
51 0 3897.734 792.3073 16.36681855 3.829 

 
  1 3914.478 795.8403     

 
52 0 3947.617 802.5618 11.14479753 2.607 

 
  1 3958.988 804.8191     

 
54 0 3971.759 807.3543 12.63973975 2.957 

 
  1 3984.656 809.9144     

 
55 0 4002.714 813.4992 5.837759838 1.366 

 
  1 4008.67 814.6816     

 
56 0 4029.337 818.7842 4.634388262 1.084 

 
  1 4034.066 819.7229     

 
57 0 4051.946 823.2723 4.285683293 1.003 

 
  1 4056.319 824.1403     

 
58 0 4090.418 829.1223 5.056688086 1.183 

 
  1 4095.503 829.6505     

 
59 0 4139.544 835.6669 4.648965221 1.088 

 
  1 4144.244 836.359     

 
60 0 4162.104 839.2921 6.207207826 1.452 

 
  1 4168.406 840.3845     

 
61 0 4191.396 844.4868 7.994098858 1.870 

 
  1 4199.526 845.9649     

 
62 0 4208.731 847.5018 6.72874349 1.574 

 
  1 4215.528 848.4591     

 
63 0 4280.795 863.7024 14.547077 3.403 

 
  1 4295.871 867.6592     

 
64 0 4308.562 871.0193 5.519291267 1.291 

 
  1 4314.287 872.5413     

 
65 0 4453.59 902.6495 4.372360941 1.023 

 
  1 4458.063 903.5911     

 
66 0 4523.735 919.0777 4.621403061 1.081 

 
  1 4528.493 920.2117     

 
67 0 4554.018 927.1626 5.751789985 1.346 

 
  1 4560.03 928.9115     

 
68 0 4672.789 939.5501 6.655653789 1.557 

 
  1 4679.858 941.9331     
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(Příloha 9) – Zpracování mocností žil v QGIS z úseku rozrážky SP-35 

 

(Příloha 10) – Tabulka naměřených hodnot mocností žil pro úsek rozrážky SP-9 

vg na cm fract_no SIDE x_coor_vg y_coor_vg sirka_fract_vg sirka_fract_mm 

0.0280 1 0 112.9250 730.9876 20.31881272 5.692 

 
  1 133.2498 730.4943     

 
2 0 343.2631 721.8764 12.16840383 3.409 

 
  1 355.5166 720.4348     

 
3 0 616.5439 719.7216 41.77408499 11.702 

 
  1 659.1056 711.5715     

 
4 0 1365.5970 698.1328 12.76367254 3.575 

 
  1 1378.3609 698.209     

 
5 0 1508.5682 696.3362 10.01669572 2.806 

 
  1 1518.5922 695.9536     

 
6 0 1598.4579 692.3746 15.83713578 4.436 

 
  1 1614.3159 691.5614     

 
7 0 2119.6526 699.9358 15.79945135 4.426 

 
  1 2135.4561 700.2935     

 
8 0 2381.5257 700.8578 21.01426057 5.887 

 
  1 2402.5404 700.7219     

 
9 0 2578.6345 699.7823 12.0210691 3.367 

 
  1 2590.6557 699.7262     

 
10 0 2753.3961 699.9838 28.5252589 7.991 

 
  1 2781.9217 700.1233     

 
11 0 2931.2158 699.1421 18.38084268 5.149 

 
  1 2949.5976 698.9545     

 
12 0 3067.3296 700.1142 25.77672453 7.221 

 
  1 3093.1102 700.5612     

 
13 0 3406.6309 751.8741 42.05898643 11.782 

 
  1 3448.8386 748.3341     

 
14 0 3538.2186 739.8196 19.49200584 5.460 

 
  1 3557.8647 737.3638     

 
15 0 3922.4059 730.7863 16.95665352 4.750 

 
  1 3939.3629 730.6779     

 
16 0 4078.3734 711.483 18.17807185 5.092 

 
  1 4096.9441 707.6845     

 
17 0 4223.2258 685.4572 23.94424709 6.708 
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  1 4247.5011 681.4618     

 
18 0 4423.1472 643.4945 23.39953577 6.555 

 
  1 4447.2420 637.7481     

 
19 0 4607.7704 605.1851 16.76617899 4.697 

 
  1 4624.8319 602.0244     

 
20 0 4930.7577 584.5363 108.6059181 30.424 

 
  1 5039.3638 584.7351     

 
21 0 5399.7938 684.7182 37.23705733 10.431 

 
  1 5437.7680 677.2723     

 
22 0 5640.0472 647.6668 83.63717876 23.429 

 
  1 5724.2407 638.0041     

 
23 0 5807.1066 628.1511 29.3498315 8.222 

 
  1 5836.6799 624.5224     

 
24 0 6328.2181 649.7145 13.28374702 3.721 

 
  1 6341.6534 647.7022     

 
25 0 6597.4972 601.1842 18.09627443 5.069 

 
  1 6616.0022 597.3164     

 
26 0 6782.6272 694.6377 6.277040239 1.758 

 
  1 6788.9787 693.668     

 
27 0 7288.6568 701.567 29.86552451 8.366 

 
  1 7320.1330 691.6271     

 
28 0 8145.7228 680.4339 21.13629135 5.921 

 
  1 8167.0026 677.9667     

 
29 0 8351.9205 645.988 13.52175342 3.788 

 
  1 8365.7446 643.1126     

 
30 0 8636.9409 624.0394 15.4870626 4.338 

 
  1 8652.4291 623.8517     

 
31 0 8778.7608 612.0883 16.00049579 4.482 

 
  1 8795.0667 608.9472     

 
32 0 8977.9004 731.0466 18.59069193 5.208 

 
  1 8996.6019 729.0138     

 
33 0 9146.4715 706.8028 58.67965736 16.438 

 
  1 9206.3356 694.9534     

 
34 0 9356.7824 673.9264 65.93891643 18.471 

 
  1 9422.9318 668.6536     

 
35 0 9555.0249 662.5776 90.11541734 25.244 

 
  1 9645.1737 665.0307     

 
36 0 9726.0625 666.4578 12.2546 3.433 

 
  1 9738.3171 666.4578     

 
37 0 9942.5728 582.9479 21.5740775 6.044 

 
  1 9964.1972 581.4735     
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(Příloha 11) – Zpracování mocností žil v QGIS z úseku rozrážky SP-9 (cca 2m úsek původní 

fotografie) 

 

(Příloha 12) – Tabulka naměřených hodnot mocností žil pro úsek vrtného jádra z rozrážky JP-47 

vg na cm fract_no SIDE x_coor_vg y_coor_vg sirka_fract_vg sirka_fract_mm 

0.001849 1 0 214.3928 461.4967 77.81322345 1.439 

 
  1 292.2113 460.5905     

 
2 0 464.1229 460.0165 9.468 0.175 

 
  1 473.5909 460.0165     

 
3 0 1378.2971 665.7677 25.78807318 0.477 

 
  1 1404.1269 667.2353     

 
4 0 1556.4055 674.9282 28.0630113 0.519 

 
  1 1584.4916 676.0668     

 
5 0 1874.5528 474.1896 47.81182804 0.884 

 
  1 1922.6438 479.3639     

 
6 0 2018.7324 489.7026 28.55974015 0.528 

 
  1 2047.4589 492.7934     

 
7 0 2188.4544 506.0368 96.84191528 1.791 

 
  1 2285.4643 511.7433     

 
8 0 2627.6888 492.2204 44.57034581 0.824 

 
  1 2672.7886 499.1107     

 
9 0 2833.7507 782.8098 30.98321429 0.573 

 
  1 2864.7427 783.5477     

 
10 0 3009.0290 786.9831 143.033541 2.645 

 
  1 3152.1031 790.3896     

 
11 0 4051.3347 840.8461 54.94600179 1.016 

 
  1 4107.0482 831.6303     

 
12 0 4392.2508 352.1064 32.83427038 0.607 

 
  1 4425.0974 353.0063     

 
13 0 4965.6451 589.6186 23.87956308 0.442 

 
  1 4989.6337 591.9032     

 
14 0 5490.1969 599.9019 112.115494 2.073 

 
  1 5602.3161 598.9903     
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(Příloha 13) – Zpracování mocností žil v QGIS z úseku rozrážky JP-47 

 

(Příloha 14) – Zjištěné obsahy zlata a jejich provázanost s typy hornin na ložisku Mokrsko-Západ. 

Převzato z Morávek P.,1990 

 


