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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 na 

ložisku Mokrsko – Západ zhruba 50km J od Prahy 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-Au 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 

localities on Mokrsko – Západ deposit. Which is located about 50km south of Prague.  

The origin of gold-bearing veins in Mokrsko deposit is a 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 the 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-Au 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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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 kolmém na plochu zůstává zachováno a je definováno jako 

  
 

 
         

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

jako 

  
 

 
           

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).  

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 je 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 

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 (Morávek, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 mafických 

mikrogranulárních enkláv a obzvláště v západní části hybridními mafickými tělesy (Janoušek, 

2003). 

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 

středočeské střižné zóny. Toto vysvětluje dlouhotrvající fluidní cirkulaci. Specifické 

reologické chování granodioritu až tonalitu obsahujícího husté shluky křemenných žilek bylo 

pravděpodobně hlavním řídícím mechanismem mladší tvorby VZ mikrofraktur (tedy 

potencionálních ploch pro průtok fluid) v zónách postižených předchozí křehkou deformací 

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

vysvětlovat vytvoření zvodnělých VZ a SJ ploch fluidních inkluzí, které se vytvořily 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 Au 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 fluid vznikajících 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 dalšími lokalitami Středních Čech, např.: Jílového. (Boiron, 2001) 

 

 



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 

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. 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). Podobné systémy zlatonosného zrudnění, jaké je patrné 

na ložisku Mokrsko se nacházají i v dalších oblasech převážně Moldanubika jako jsou Massif 

Central  a sever Iberského poloostrova (Boiron, 2003). 



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

strukturními prvky. Převzato z Morávek, 1996 

 

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.  

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 analytické geometrie, 

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 a malého množství pořízených dat. 

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

otevřené o mocnostech 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 jiné než subvertikální orientace 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. 

 

 

 

 

 

 



Dodatečné přílohy: 

 


