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Abstrakt disertační práce 

Fluidní inkluze představují jedinečný nástroj pro pochopení procesů, které vedou ke vzniku ložisek 

nerostných surovin, a interakcí mezi horninovým prostředím a fluidy obecně. Ložiska typu „Orogenic 

Gold“ v centrální části Českého masívu byla studována za účelem lépšího porozumění jejich genezi. Byl 

použit mnohostranný přístup zahrnující široké spektrum mikro-analytických metod. Zatímco běžné 

metody byly použity jako základ v této studii (např. mikrotermometrie, SEM a optická mikroskopie), 

zlepšení či rozvoj moderních analytických metod (např. LA-ICP-MS a Ramanova spektroskopie) a 

zavedení nových alternativních technik (CLSM, Nano-tomografie, QEMSCAN) tvoří významnou část této 

studie. 

Tato práce ukázala na význam HCO3
-  

v hydrotermálních fluidech (tj. >100 °C až ~350 °C). Až do teď, 

převaha Cl
-
 či výskyt dalších podobných aniontů byly zaznamenány v hydrotermálních paleofluidech. 

Stejně tak většina předchozích studií prokázala kyselou až neutrální, spíše než zásaditou povahu 

paleofluid. Přítomnost iontů bikarbonátu v některých prostředích je tudíž potenciálně mnohem 

významnější, než se dříve předpokládalo.  

Ramanova spektroskopie se ukázala jako slibná metoda pro stanovení HCO3
-  

v paleofluidech a pro odhad 

pH ve fluidních inkluzích, které obsahují hydrogenuhličitan. Toto stanovení je založeno na pH-

kontrolované rovnováze mezi (HCO3
–
)/(CO3

2-
), kde koncentrace jednotlivých iontů mohou být odvozeny z 

jejich charakteristických Ramanových pásů (1017 cm
-1

 a 1064 cm
-1

). Naše výsledky ukazují na hodnoty 

pH paleofluid na ložisku zlata Libčice mezi pH 7 až pH 8,5. Bikarbonátem bohatá přírodní paleofluida 

byla identifikována přímým stanovením HCO3
- 
pomocí Ramanovy spektroskopie ve fluidních inkluzích. 

Jedná se o prvou identifikaci tohoto aniontu v prostředí odpovídajícím tvorbě ložisek typu Orogenic Gold.  

Tato práce zdůraznila také úlohu procesů probíhajících po zachycení inkluzí při modifikaci jejich 

vlastností vlivem tepelných, tlakových a chemických gradientů spojených s kontaktní metamorfózou. Byla 

prokázána úloha difúze H2 směrem dovnitř inkluzí a zároveň byla modelována závislost trvání tohoto 

difúzního procesů na teplotě. Difúze H2 v křemeni byla prokázána jako klíčový faktor ovlivnující zonalitu 

poměrů CO2/CH4 pozorovanou ve fluidních inkluzích uvnitř jednotlivých zrn křemene na ložisku Libčice. 

Komplexní interakce místních lithologií a paleofluid hrála důležitou roli při formování neobvykle 

bikarbonátem bohatých paleofluid s nahcolitem, H2 (až 6 mol%) a ethanem (0-0,2 mol%). Přítomnost 

organických látek v okolních sedimentech v kombinaci s tepelným vlivem intruze granitoidů 

středočeského plutonickeho komplexu jsou považovány za klíčové faktory při vzniku zjištěných variací ve 

složení paleofluid. 

V neposlední řadě bylo prokázáno, že je možné spolehlivě určit chemizmus paleofluid za použití 

kombinace analytických metod a termodynamického modelování. Naše výsledky ukazují na použitelnost 

konfokální mikroskopie a rentgenové nano-tomografie jako technologií umožnujících přesnou 3D 

rekonstrukci fluidních inkluzí a stanovení jejich objemu. Bylo prokázáno, že automatizované metody jako 

QEMSCAN poskytují neocenitelná data pro kvantitativní mineralogii a petrologii. 


