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ABSTRAKT 
 
Blanicá brázda je asi 180 km dlouhá zlomová struktura, která se táhne od Českého Brodu 
SSV-JJZ směrem a pokračuje přes České Budějovice dále k Linzi v Rakousku. Na její zlomy 
jsou vázána četná stříbronosná Ag-Zn-Pb±Cu ložiska a dvě ložiska zlata nízké ryzosti. Mezi 
hlavní stříbronosné lokality patří rudní revír Stříbrná Skalice -Střímělice, Ratibořské Hory - 
Stará Vožice a revír Rudolfov, které byly dobývány hlavně ve středověku. Nejvýznamnějším 
ložiskem zlata je Roudný, který byl těžen v letech 1895 a 1930. V této práci byly studovány 
mineralogické charakteristiky rudniny a izotopové složení karbonátů. Stříbro v rudnině není 
vázáno na galenit a sfalerit, ale na Ag-tetraedrit a další minerály stříbra. Hodnoty δ18O 
karbonátů se nacházejí v rozmezí 11 - 23 ‰ SMOW a hodnoty δ13C  -8 až -17 ‰ PDB. Toto 
izotopové složení potvrzuje představy o metamorfním původu fluid. Velké variace hodnot δ13C 
vylučují účast jediného zdroje uhlíku. Pravděpodobným zdrojem by mohla být spodní kůra a uhlík 
organického původu vázaný v moldanubiku a jejich mísení. Za použití frakcionačních rovnic byly 
vypočítány teploty vzniku karbonátů, které jsou v rozmezí 100 - 300°C a dobře odpovídají teplotám 
homogenizací fluidních inkluzí. 
 
 
SUMMARY 
 
Blanice furrow is about 180 km long NNE-SSW trending fault system which extends from Český 
Brod through České Budějovice to Linz in Austria. Numerous small sized silver bearing Ag-Zn-
Pb±Cu deposits and two late-orogenic gold deposits (electrum) are hosted in this tectonic zone. The 
most important silver-bearing ore regions are Stříbrná Skalice -Střímělice, Ratibořské Hory - 
Stará Vožice and Rudolfov which were mined in the Middle Ages. The most important gold-
bearing deposit is Roudný which was mined in the period 1985-1930. In this thesis, 
mineralogical characteristics of ore and isotopic composition of carbonates were studied. 
Galena and sphalerite does not contain silver which has been found in Ag-rich fahlore and 
other Ag-minerals. δ18O values of carbonates are 11 - 23 ‰ SMOW and δ13C values are -8 to -17 ‰ 
PDB. These isotopoe charakteristics indicates deep methamorphic origin of hydrothermal fluid. 
Significant variations in δ13C value suggests more than one source of carbon which is probably of deep 
crustal origin mixed with carbon of organic origin hosted in moldanubian crystalline units. Isotope 
fractionation equations have been used to determine the temperatures of carbonate crystallization 
which are about 100 - 300°C and quite well corresponds to homogenization temperatures of fluid 
inclusions. 
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1.   ÚVOD 
 
Blanická brázda je svým rozsahem jednou z největších zlomových struktur v Českém masívu. Jedná se 
o zhruba 180 km dlouhou hlubinně založenou strukturu, která se v připovrchové stavbě projevuje 
systémem paralelních zlomů a mylonitových pásem přibližně SSV-JJZ průběhu. Z pohledu ložiskové 
geologie představuje blanická brázda v Českém masívu významnou matalogenetickou jednotku, kde 
se rudní mineralizace vyskytuje v úzké vazbě na zlomovu tektoniku. V blanické brázdě se nachází 
množství menších ložisek polymetalického, převážně žilného Ag-Zn-Pb±Cu zrudnění, která byla 
dobývána zejména ve středověku, pravděpodobně již od 14. století. Nejvýznamnějšími rudními 
oblastmi byly revíry Stříbrná Skalice, Ratibořské Hory-Stará Vožice a Rudolfov. Za celou historii 
dolování poskytl revír Ratibořské Hory-Stará Vožice asi 90 tun stříbra a revír Rudolfov asi 50 tun 
stříbra. Rudní žíly byly dobývány do hloubky až 400 m, přičemž nejbohatší Ag rudy se nacházely 
v hloubkách kolem 100 m. Vedle polymetalického stříbronosného zrudnění se v blanické brázdě 
nacházejí dvě ložiska zlata nízké ryzosti (Roudný a Dobrá Voda). Na ložisku Roudný bylo mezi lety 
1895 - 1930 vytěženo celkem 6 tun zlata (Bernard 1991). Doposud netěženým ložiskem Ag-Zn-Pb 
zrudnění v blanické brázdě je lokalita Hříva (poblíž Vlašimi). Oba typy mineralizací byly vytvořeny 
hydrotermální aktivitou, která souvisela s pozdně variskými tektonickými procesy. Hlavní tektonická 
aktivita v blanické brázdě je pravděpodobně permského stáří. 
 
Hlavním cílem této diplomové práce je revize dosavadních poznatků o rudních mineralizacích a 
geochemických podmínkách jejich vzniku moderními metodami - především studiem texturních a 
paragenetických vztahů minerálů elektronovou skenovací mikroskopií, studiem chemismu minerálů 
pomocí energiově disperzní mikroanalýzy a analýzou izotopového složení uhlíku a kyslíku 
v hydrotermálních karbonátech. Pomocí těchto metod by se mohlo podařit (oproti starším výzkumům) 
přesněji určit zastoupení minerálních fází v rudnině a přesněji určit jejich chemické složení. 
Interpretace izotopických dat získaných analýzou O a C v karbonátech by mohla přispět k objasnění 
izotopového složení (a jeho vývoje) hydrotermálních roztoků a odhadu jejich možného původu. Data 
získaná analýzou chemismu rudních minerálů by případně mohla být použita pro  účely minerální 
termometrie. Stejně tak izotopická data (O, C v karbonátech) by v kombinaci s předchozími výzkumy 
založenými na studiu fluidních inkluzí (teploty homogenizace, izotopové složení CO2 ve fluidu) mohla 
posloužit k odhadu teplotního vývoje hydrotermálních procesů vedoucích ke vzniku mineralizace. 
 
2.   GEOLOGICKÁ A LOŽISKOVÁ CHARAKTERISTIKA BLANICKÉ BRÁZDY 
 
2.1   Geografické vymezení blanické brázdy 
 
Blanická brázda je (obdobně jako jihlavská a boskovická brázda) rozsáhlá zlomová struktura SSV-JJZ 
průběhu, která se na území České republiky táhne v délce asi 180 km. Šířka blanické brázdy je 
variabilní v rozmezí 2 - 25 km. Její nejsevernější část můžeme vysledovat zhruba východně od Prahy 
(poblíž Českého Brodu), odkud pokračuje přibližně JJZ směrem přes Benešov, Tábor a České 
Budějovice až ke státní hranici s Rakouskem. Jižně od Českých Budějovic se území blanické brázdy 
rozšiřuje a stáčí více k jihozápadu. Na území Rakouska blanická brázda pokračuje dále jako tzv. 
„Rodelská linie“ (Rödl) vyvinutá v podobě mocných mylonitových pásem, která se dále k jihu noří 
pod sedimenty alpské předhlubně.  
 
2.2   Geologie území blanické brázdy 
 
Vzhledem k tomu, že blanická brázda prochází více než polovinou českého masívu, je její popis 
z hlediska geologické stavby poměrně složitý. Blanická brázda prochází moldanubickou oblastí, mezi 
středočeským a moldanubickým plutonem. Systém tektonických poruch blanické brázdy protíná 
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všechny horninové celky moldanubika, proto je geologická stavba v celém průběhu blanické brázdy 
variabilní. V některých místech jsou krystalinické horniny překryty mocnými pánevními sedimenty 
různého stáří (permokarbon, křída, terciér, kvartér). Jednotným geologickým fenoménem, který se 
vyskytuje v každém úseku blanické brázdy je přítomnost paralelních tektonických poruch (nebo 
mylonitových pásem) SSV-JJV průběhu. V blanické brázdě se vedle vůdčích tektonických linií SSV-
JJZ průběhu projevuje další (pravděpodobně mladší) systém dislokací SZ-JV nebo V-Z průběhu. 
Výsledkem intersekcí obou koexistujících zlomových systémů je vznik dílčích depresí vytvořených 
poklesem bloků zemské kůry. Tyto deprese umožnily zachovaní paleozoických sedimentů, zejména 
ostrůvků permokarbonu v severní části blanické brázdy, které místy dosahují mocnosti až 800 m. 
V terciéru se uplatňovaly posuny v jižní části blanické brázdy, které se projevily poruchami 
v jihočeských sedimentárních pánvích (Nouza 1988). 
 
Moldanubická oblast (moldanubikum, Obr.1.) je východní pozůstatek rozsáhlého variského 
(hercynského) pásemného horstva, které vzniklo jako důsledek kolize dvou paleokontinentů Laurasie a 
Gondwany. Kolize kontinentů započala ve spodním devonu (asi před 385 Ma) a vrcholila během 
karbonu, kdy došlo k vyvrásnění variského horstva, jehož pozůstatky dnes můžeme vysledovat od 
Maroka (na jihu) a Irska a Anglie na severu, přes Ibérský poloostrov, Francii a Německo až do střední 
Evropy, kde se na JV noří pod mladší alpsko-karpatské horstvo. Moldanubická oblast je nejsilněji 
metamorfovanou a nejhlouběji obnaženou částí variského horstva. Na její stavbě se podílejí silně 
metamorfované krystalinické celky (metasedimenty proterozoického a paleozoického stáří), které jsou 
intrudovány dvěma granitoidními plutonickými komplexy (Chlupáč a kol. 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. Základní regionálně-geologické rozdělení variské stavby Českého masívu. Červenou barvou je naznačen 
průběh zlomového systému blanické brázdy. Převzato z Chlupáč a kol. (2002); upraveno.
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Krystalinické celky moldanubika se dle stavu současných výzkumů dělí na 3 tektonicko-stratigrafické 
jednotky: 
 

1) Jednotvárná (ostrongská) skupina. Horniny jsou representované metapsamity až metapelity 
v amfibolitové facii. 
 

2) Pestrá (drosendorfská) skupina. Metamorfóza této skupiny rovněž odpovídá amfibolitové facii. 
Kromě matapelitů jsou zastoupeny četné interkaláty krystalických vápenců, skarnů, kvarcitů a 
amfibolitů. 
 

3) Gföhlská jednotka, která je representována vysokotlakými granulity, granát-spinelovými peridotity, 
pyroxenity, dunity, para- a ortorulami a v menší míře se vyskytují i amfibolity a eklogity. 
 
Poměr těchto jednotek je zvláště rakouskými geology vykládán jako tektonický s příkrovovou 
stavbou, kde gföhlská jednotka je interpretována jako tektonicky nejvyšší. Hlavní deformační a 
metamorfní procesy proběhly v několika fázích v časovém intervalu zhruba před 380 - 340 Ma, kdy 
došlo k nakupení, stmelení a rekrystalizaci hornin v podmínkách kolizní tektoniky. Ve spodním a 
svrchním karbonu (zhruba před 340 - 300 Ma) následovaly procesy metamorfózy za vysokých teplot a 
nízkých tlaků (případně i následné procesy retrográdní metamorfózy) v podmínkách extenze kůry, 
spojené s intruzemi granitoidů.  Moldanubikum bylo intrudováno dvěma velkými (štředočeským a 
moldanubickým) plutonickými komplexy (Chlupáč a kol. 2002; Zachariáš et al. 2009).  
 
Středočeský plutonický komplex se skládá z 6 až 7 magmatických jednotek (Holub et al. 1977b). 
Zastoupeny jsou především I-typy a H-typy (hybridní) granitoidů, S-typy jsou pouze málo zastoupeny. 
Granitoidní horniny jsou doprovázeny intruzemi žilných derivátů (aplitů a lamprofyrů) spjatých 
s pozdními fázemi magmatismu, které mohou zasahovat i do vzdálenějších oblastí mimo vlastní 
plutonický komplex. Intruzivní stáří hlavních plutonických hornin je datováno v rozmezí od 350 až 
340 Ma, což odpovídá spodnímu karbonu (např. Holub et al 1977a; Janoušek et al. 1995).  
 
Moldanubický plutonický komplex se skládá z 3 - 4 intruzivních skupin různého stáří. Chladnutí 
nejstarších plutonitů je datováno v rozmezí zhruba 340 - 320 Ma (spodní až svrchní karbon). 
Nejmladší skupina granitoidů svým stářím (zhruba 300 Ma) odpovídá nejvyššímu svrchnímu karbonu. 
V moldanubickém plutonickém komplexu jsou zastoupeny převážně S-typy s přechodovými S-I typy a 
vzácně I typy granitoidů (Holub et al. 1995).  
 
V závěrečném stádiu tektonické aktivity, zejména ve spodním permu (před 290 - 260 Ma), došlo 
k horizontálním smykovým pohybům (strike-slipová tektonika) ve dvou hlavních systémech: SZ-JV 
(směr bavorského křemenného valu a labské linie) a SSV-JJZ (směr blanické, jihlavské a boskovické 
brázdy). Tyto tektonické pohyby měli hlavní vliv na rozpoutání hydrotermální aktivity ve zlomových 
systémech blanické brázdy (Chlupáč a kol. 2002; Zachariáš et al. 2009). Nejstarší tektonická aktivita 
zlomového systému blanické brázdy spadá do permokarbonu, kterou dokládají izolované ostrůvky 
permokarbonských sedimentů, vzniklé poklesy bloků zemské kůry podél zlomů blanické brázdy. 
Hlavní tektonická aktivita musí být zřejmě permského stáří nebo mladší (Hübst et al. 2011b, in print; 
Nouza 1988). Jediné geochronologické měření provedl Košler et al. (2001), který určil stáří intruze 
žíly mikrogranodioritu do jednoho ze zlomů SSV-JJZ systému blanické brázdy. Stáří intruze, 
stanovené metodou Ar40/Ar39 v amfibolu, bylo stanoveno na 270 ± 2 Ma.  
 
Variské procesy a s nimi spojené rozsáhlé změny v zemské kůře, se zasloužily o remobilizaci 
chemických prvků z různých zdrojů a vznik velkého množství rudních hydrotermálních mineralizací 
v Českém masívu. Mineralizace v blanické brázdě (a obdobně i mineralizace v Jihlavské brázdě) se 
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vyznačuje úzkou vazbou na jejich zlomový systém (tedy na velký zlomový systém regionálního 
rozsahu). Variské hydrotermální mineralizace v blanické brázdě jsou representovány Ag-Pb-Zn±Cu 
polymetalickými žilami (případně doprovodným vtroušeným nebo metasomatickým zrudněním) a Au-
mineralizací. 
 
2.3   Ložiska a mineralizace v blanické brázdě 
 
R.Nouza (1988) popsal na území blanické brázdy celkem 97 rudních projevů, z čehož 57 prokazatelně 
souvisí s tektonickou aktivitou jejího zlomového systému. Z uvedeného počtu výskytů lze vyčlenit 12 
samostatných ložisek a 3 rudní revíry. Zvláštní postavení má čtvrtý Česko-Krumlovský rudní revír, 
jehož souvislost s metalogenezí Blanické brázdy není jednoznačná. Zcela dominantním typem 
mineralizace je stříbronosné polymetalické Ag-Zn-Pb±Cu zrudnění, které se vyskytuje podél celého 
průběhu blanické brázdy a vytváří množství malých ložisek, ve kterých byla zejména ve středověku 
dobývána stříbronosná ruda. Na dvou lokalitách je vyvinuto téměř monominerální Cu zrudnění. Tento 
typ zrudnění je (podle Nouzy 1988) zřejmě podmíněn lokálními zdroji Cu, kterými jsou v jednom 
případě sedimenty českobrodského permokarbonu, v druhém případě těleso magmatických hornin. 
Kromě stříbronosného zrudnění se dále v blanické brázdě vyskytuje zlatonosné zrudnění (elektrum o 
ryzosti 500 - 660 ‰; ložiska Roudný a Dobrá Voda). V neposlední řadě ložiskových parametrů 
dosahovalo i uranové zrudnění (ložiska Okrouhlá-Radouň a Heřmaničky). Pokud rozdělíme blanickou 
brázdu vzhledem k její tektonické ose (směr SSV) na centrální část a periferní části, tak se zrudnění 
Ag-polymetalické a zlatonosné převážně vyskytuje v centrální části, kde je vázáno na hlavní 
tektonické linie. Uranové zrudnění se vyskytuje na několika místech v periferních oblastech blanické 
brázdy, kde je vázáno na vhodné okrajové zlomy. 
 
Hlavní charakteristikou rudních projevů v blanické brázdě je zřetelná vazba na její SSV-JJZ systém 
tektonických poruch. Zrudnění je vázáno buď přímo na vůdčí dislokaci blanického směru nebo na dílčí 
příčné poruchy (SSZ-JJV nebo S-Z směru) spojené s hlavní dislokací blanického směru. Toto pravidlo 
se projevuje prakticky u všech ložisek. Mineralizace se vyskytuje buď přímo ve výplni disjunktivních 
struktur nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Z hlediska strukturní pozice zrudnění R.Nouza (1988) 
vyčleňuje tři jeho strukturní typy:  
 
1) Kontrastní zrudnění se vyskytuje buď ve formě pravých žil nebo v podobě rudních těles ve výplni 
hlavních dislokací. Pravé žíly jsou zpravidla mineralizované tahové pukliny, které jsou zpeřené 
k hlavní dislokaci. Tento strukturní typ zrudnění se vyskytuje v revíru Ratibořské hory - Stará Vožice, 
kde tyto pravé žíly převládají nad mineralizací ve výplni hlavních dislokací blanického směru. Rudní 
tělesa ve výplních hlavních dislokací se vyskytují v podobě rudních sloupů, čoček nebo žil. Tento 
strukturní typ zrudnění se vyskytuje např. v Rudolfovském rudním revíru, kde okolní geologické 
prostředí neumožnilo vznik doprovodných tahových puklin kolem centrální dislokace blanického 
směru.  
 
2) Vtroušené zrudnění se vyskytuje zejména ve výplních velkých dislokací. Toto zrudnění bylo 
objeveno v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice, v Rudolfovském Rudním revíru, na lokalitě 
Hříva i na dalších místech.  
 
3) Metasomatické zrudnění se vyskytuje v místech, kde se tektonické poruchy přinášející 
hydrotermální roztoky kříží s polohami a čočkami karbonátových hornin (např. ložisko Malovidy) 
nebo vzniká metasomatickým zatlačením útržků karbonátových hornin, které byly zavlečeny 
z okolního horninového prostředí do výplně mocných disjunktivních struktur. Metasomaticky 
zatlačené bloky karbonátů byly nalezeny na několika místech Rudolfovského rudního revíru. 
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2.4   Přehled vybraných ložisek a výskytů zrudnění 
 
Na území blanické brázdy se nachází téměř stovka výskytů rudní mineralizace, ale většího významu 
dosahuje pouze malá část z nich. R. Nouza (1988) uvádí v blanické brázdě celkem 97 rudních projevů, 
z čehož vyčleňuje 3 rudní revíry a 12 samostatných ložisek. V níže uvedeném přehledu rudních lokalit 
uvádím pro účely mojí práce pouze lokality většího významu, případně související drobné výskyty. 
Jednotlivé lokality jsou řazeny podle geografického hlediska od severu k jihu (viz. Obr.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Geografická a geologická mapa s vyznačením rudních ložisek v blanické brázdě. 1) rudní revír Stříbrná 
Skalice-Střímělice, 2) Malovidy, 3) Hříva, 4) Stříbrnice u Zvěstova, 5) Roudný u Vlašimi, 6) rudní revír 
Ratibořské Hory-Stará Vožice, 7) ložiska v okolí Tábora - Moraveč, Košín, Horky, 8) Okrouhlá Radouň, 9) 
rudní revír Rudolfov, 10) Dobrá Voda, 11) Rozpoutí. Bílou barvou jsou označena polymetalická ložiska Ag-Zn-
Pb±Cu rud, žlutou barvou jsou označena ložiska zlata, zelenou barvou je označeno ložisko uranové mineralizace. 
Geologická mapa převzata z Chlupáč a kol. (2002); pro geografickou mapu byl použit mapový podklad 
z internetového zdroje http://maps.google.cz, 21.8.2011.  
 
2.4.1   Rudní revír Stříbrná Skalice - Střímělice 
 
Rudní revír se nachází asi 15 km jihovýchodně od Říčan u Prahy. Revír se rozprostírá zhruba na pěti 
kilometrovém úseku mezi obcemi Kostelní Střímělice a Stříbrná Skalice. V  revíru Stříbrná Skalice-
Střímělice byla v minulosti těžena křemen-baryt-karbonátová žilovina se stříbronosným galenitem a 
sfaleritem. V severozápadní části revíru se v rudních strukturách vyskytuje měděná mineralizace. 
Rudní revír se nachází na území, kde se stýká několik geologických celků. Geologická stavba tohoto 
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území i širšího okolí je proto značně pestrá. Území je budováno metasedimenty choceradského 
metamorfovaného ostrova a moldanubika, které jsou na jihovýchodě asimilovány výběžky 
středočeského plutonu. Na severu území rudního revíru jsou metamorfované horniny překryty 
permokarbonskými sedimenty českobrodské pánve. Od západu až jihozápadu do stavby území 
zasahují útržky choceradského metamorfovaného ostrova, který je representován erlány, rohovci, 
mramory, kvarcity a fylitizovanými břidlicemi. Jižní až jihovýchodní část území je budována 
moldanubikem, které je zastoupené pararulami a ortorulami. Na východě jsou ruly tektonicky 
odděleny kouřimskou dislokací od ratajské zóny, kde moldanubické ortoruly a svory pozvolně 
přecházejí do hornin kutnohorského krystalinika. Typickými horninami území rudního revíru Stříbrná 
Skalice-Střímělice jsou diority, které jsou proráženy žilami aplitů, pegmatitů a dvojslídné žuly. 
Celému území dominuje zlomová struktura nazývaná jako kouřimská dislokace, která má přibližně 
severo-jižní průběh. Tato struktura tvoří předěl mezi moldanubikem a permokarbonem na západě a 
ratajskou zónou na východě území rudního revíru. Tuto dislokaci paralelně doprovázejí další dílčí 
disjunktivní struktury, které zapadají do systému blanické brázdy, ale i další poruchy jiných směrů. 
V rudním revíru Stříbrná Skalice-Střímělice se nacházelo zhruba 15 rudních žil SSV a SZ směru. 
Rudní žíly procházejí napříč křemenným dioritem a horninami choceradského ostrova (Nouza 1988). 
 
Mineralogickým poměrům na lokalitách v okolí Stříbrné skalice se věnovala řada autorů. M. Štemprok 
(1951 in Nouza 1988) popsal a odlišil rozdílné typy zrudnění v JV a SZ části revíru. Polymetalickému 
zrudnění z jihovýchodní části revíru se věnoval J.H.Bernard (1967), který určil základní minerální 
sukcesi zdejší mineralizace. V JV části území rudního revíru se zrudnění vyskytuje na puklinách SZ 
směru. Mocnost žil dosahovala kolem 20 - 50 cm, výjimečně až 1 m (Kratochvíl 1923). Na žilách se 
vyskytovaly rudní sloupy se stříbronosnou galenit-sfalerit-tetraedritovou rudou, které vznikaly na 
křížení tektonických poruch blanického směru s dílčími dislokacemi zejména S-Z směru. Na 
pokračování rudních projevů dále k JV poukazuje výskyt křemen-barytových žil v lomu na Marjánce. 
V SZ části revíru se uplatňuje Cu zrudnění, které je vázané na dislokace SZ a SSV směru oddělující 
permokarbonské sedimenty českobrodské pánve od hornin choceradského ostrova. Cu zrudnění 
impregnuje jílovou výplň těchto dislokací. V rudnině převládá chalkopyrit a tennatit nad galenitem a 
sfaleritem. V permokarbonských sedimentech byly na mnoha místech objeveny další výskyty měděné 
mineralizace s malachytem, azuritem a chalkosínem (Nouza 1988). 
 
2.4.2   Ložisko Malovidy 
 
Malé ložisko Malovidy se nachází 10 km jihovýchodně od Stříbrné Skalice. Jedná se o stříbronosné 
polymetalické ložisko, které vzniklo metasomatickým zatlačením karbonátového tělesa. Zdrojem 
mineralizace byla pravděpodobně granitoidní magmata patřící geneticky ke středočeskému plutonu, 
která intrudovala do poruchových pásem (Nouza 1988). Širší okolí ložiska Malovidy náleží pestré 
skupině moldanubika. Celé území ložiska je porušeno zlomy S-J průběhu (J. Losert 1969 in Nouza 
1988). Území ložiska je tvořeno moldanubickými pararulami, které obsahují časté polohy 
krystalických dolomitů, amfibolitů a erlánů. Dolomit je metasomaticky zatlačen rudními a 
silikátovými minerály. Zrudnění je vázáno na jednu větší čočku a několik dalších menších poloh 
krystalického dolomitu.  Těleso dolomitu je porušeno puklinami blanického směru. Dolomit je na 
styku s žilnými magmatity (aplity a granity) impregnován vtroušeným polymetalickým zrudněním. 
Hlavní čočka dolomitu měla mocnost asi 5 - 15 m (Nouza 1988). 
 
Mineralogickými poměru na ložisku se zabýval J. Losert (1969 in Nouza 1988), který stanovil 
základní minerální sukcesi zdejší mineralizace. K. Rezek (1982 in Nouza 1988) popsal na lokalitě 
molybdenit s inkluzemi chalkopyritu. Hlavními rudními minerály jsou pyrit, sfalerit a galenit 
v průměrném poměru 60 % py, 20 % sf, 10 % ga a dále je v podružném množství zastoupen 
chalkopyrit, pyrhotin a tetraedrit (Pivec et al. 1967a in Nouza 1988). Galenit a sfalerit obsahují stříbro. 
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Nerudními minerály jsou křemen, Fe-dolomit a kalcit. Rudnina je z hlediska textury i minerálního 
složení poměrně různorodá, obecně ji lze popsat jako páskovanou karbonátovou horninou 
s vtroušeným zrudněním (Nouza 1988). 
 
2.4.3   Ložisko Hříva 
 
Ložisko se nachází v okolí vrchu Hříva u obce Mrkvová Lhota, asi 2 km severně od Louňovic pod 
Blaníkem. Jedná se o ložisko vtroušeného stříbronosného polymetalického zrudnění. Toto ložisko 
doposud nebylo dobýváno. Důkladné průzkumné práce zde probíhaly v letech 1981-1985, při kterých 
byly odhadnuty zásoby asi 10 - 15 milionů tun chudých Ag-Pb-Zn rud (Králík 1997). Okolí lokality 
Hříva náleží moldanubiku. Mezi nejčastější horniny patří různé typy pararul, které jsou místy 
migmatitizovány. Krystalinickými horninami prochází poruchové pásmo S-J směru, které je 
doprovázeno mylonitizací okolních hornin. Mylonitizované horniny jsou vyhojeny křemenem typu 
křemenného valu, jehož zdrojem byla pravděpodobně nedaleká čočka kvarcitu, kterou prochází 
zmíněné pásmo dislokací. Kromě S-J směru se uplatňují i příčné dislokace. Ložisko se nachází 
v místech, kde je pásmo dislokací prostoupeno křemenným valem (Nouza 1988). Rozsáhlé 
hydrotermální procesy, které v okolí Hřívy probíhaly, měly za následek silnou až úplnou alteraci 
pararul s různým stupněm prokřemenění. Ložisko je interpretováno jako mohutný žilník o pravé 
mocnosti 20 až 60 m, s délkou asi 1300 m v S-J směru, který je vyvinutý v poměrně složitém prostředí 
mnoha tektonických poruch a struktur (Králík 1997). 
 
Žilovina je tvořena křemenem několika generací, ve kterém se vyskytují jemně vtroušená zrna nebo 
drobné žilky rudních minerálů. První generace křemene je mikrokrystalická šedá „kruška“ která tmelí 
alterované pararuly. Druhou generaci představují několik cm mocné žilky bílého křemene s dutinkami 
a sulfidy. K třetí generaci křemene patří křišťálové drůzy uvnitř dutin. V žilovině se vyskytuje nepříliš 
hojně baryt a velmi vzácně kalcit. Z rudních minerálů jsou zastoupeny sfalerit, galenit, pyrit, markazit, 
chalkopyrit, a Ag-tetraedrit, který se vyskytuje ve třech typech. Mezi akcesorické minerály patří ryzí 
Ag, akantit, pyrargyrit a bornit (Šrein 1985 in Králík 1997). 
 
2.4.4   Ložisko Stříbrnice u Zvěstova 
 
Ložisko nazývané jako Stříbrnice u Zvěstova (též Zvěstov) se nachází na východním svahu Předního 
Vrchu poblíž obce Zvěstov, asi 3 km západně od Louňovic pod Blaníkem. Toto ložisko tvoří asi 1300 
m dlouhá žilná struktura, ve které bylo v minulosti dobýváno stříbronosné polymetalické zrudnění. 
Ložisko však nedosahuje bilančního charakteru. Okolí Stříbrnice u Zvěstova je budováno 
moldanubikem, které zde tvoří výběžek omezený na severozápadě středočeským plutonem. Hlavními 
horninami v této oblasti jsou ortoruly, které místy obsahují žíly turmalinického granodioritu. Žilná 
struktura se v několika místech rozvětvuje, hlavní větev má SSV průběh. Zrudnění je na této struktuře 
vyvinuto nepravidelně ve formě čoček o mocnosti 3 - 50 cm. Maximální hloubkový dosah zrudnění 
zjištěný vrtem je 60 m. Křemen-barytová žilovina obsahuje zrna galenitu, stříbronosného sfaleritu, 
tetraedritu, chalkopyritu, pyritu a arzenopyritu (Nouza 1988). Mineralogickými poměry na lokalitě se 
zabýval J. Hora (1958 in Nouza 1988), který zde určil sukcesní schéma hydrotermální mineralizace. 
 
2.4.5   Ložisko Roudný 
 
Ložisko zlata Roudný se nachází asi 10 km jihozápadně od Vlašimi. Roudný byl mezi lety 1895 - 
1930 významným ložiskem zlata v Českém masívu, kde bylo vytěženo celkem 6 t Au. Zlato na 
Roudném bylo dobýváno už v 10. až 12. století a v širším okolí samotného ložiska je velké množství 
pozůstatků po historickém dolování. Roudný se nachází v silně tektonicky postižené zóně 
blanické brázdy východně od středočeského plutonu (Zachariáš et al. 2004). Rudní struktury 
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tvoří rozvětvený žilník tvarem připomínající trojboký jehlan, který je omezen ze tří stran zlomy S, Z a 
SZ směru, upadající přibližně 50° k SZ. Území ložiska je budováno biotitickými až silimanit-
biotitickými pararulami. Pararuly místy obsahují vložky tmavých granát-pyroxenických hornin 
podobných skarnům nebo erlánům. Pararuly bývají často protínány žilami aplitů a pegmatitů. 
Zrudnění je vyvinuto v podobě rozvětveného žilníku, který je tvořen jednou centrální křemennou žilou 
s vyvinutým systémem dalších žil, odžilků a čočkovitých těles. Rudní impregnace se vyskytují i 
v hydrotermálně alterovaných horninách. Hlavní žíla má páskovanou texturu, kde se střídají pásky 
šedého jemnozrnného křemene a pásky křemene obsahujícího rudní minerály, o mocnosti do 20 cm. 
Systém drobných žilek i s impregnačním zrudněním v okolní hornině dosahuje v produktivním 
intervalu mocnosti 2 - 8 m, výjimečně až 20 m (Nouza 1988).  
 
Rudnina je tvořena především masivním křemenem bílé až šedé barvy, který obsahuje pyrit, 
arzenopyrit a vtroušené elektrum ryzosti 658 - 665 ‰. Elektrum se vyskytuje i v makroskopické 
formě. Zlato se vyskytuje i jako „neviditelné zlato“ rozptýlené v krystalové struktuře sulfidů (As 
bohatý pyrit a Sb bohatý arsenopyrit). Kovnatost rudy je 4 - 25 g/t (Zachariáš et al. 2004). 
Vzácněji se vyskytují minerály chalkopyrit, markazit, galenit a sfalerit. Z nerudních minerálů se 
vyskytuje růžový dolomit, vzácněji  kalcit, baryt, fialový a zelený fluorit, ilmenit a skoryl. Minerály 
Bi, Te, W, Mo nejsou zastoupeny (Bernard 1991). 
 
2.4.6   Rudní revír Ratibořské hory-Stará Vožice 
 
Rudní revír se nachází zhruba 10 km severovýchodně od Tábora a rozprostírá se na přibližně 5 km 
dlouhém úseku, který se táhne jižním směrem od obce Mladá Vožice přes Starou Vožici, Ratibořské 
Hory a dále pokračuje ještě asi 2 km na jih. Tento rudní revír v minulosti představoval nejbohatší 
stříbronosný revír v blanické brázdě. Z hlediska kvantity rudních výskytů je možné revír Ratibořské 
Hory-Stará Vožice označit za centrum mineralizačních projevů ve střední části blanické brázdy. Revír 
je charakteristický bohatým výskytem rudních žil převážně SZ-JV směru (mineralizovaných tahových 
puklin) zpeřených k hlavní dislokaci S-J průběhu. Celkem je zde zmiňováno zhruba 40 samostatných 
rudních struktur (Nouza 1988). Region rudního revíru Ratibořské Hory-Stará Vožice je budován 
moldanubickými biotitickými pararulami a svory. Na západě rudního revíru se pararuly stýkají se 
středočeským plutonem a jsou místy migmatitizovány. Na východě území rudního revíru 
moldanubické pararuly přecházejí do tzv. chýnovských svorů. Pomyslnou geologickou osu rudního 
revíru tvoří mohutná disjunktivní porucha označovaná v literatuře jako „jílová rozsedlina“, která se 
táhne přes východní okraj Ratibořských Hor. Tektonická výplň jílové rozsedliny dosahuje mocnosti až 
40 m. K této vůdčí dislokaci S-J směru jsou zpeřené další dílčí disjunktivní poruchy převážně SZ-JV 
průběhu, na kterých je vyvinuta hydrotermální mineralizace v podobě pravých rudních žil. Tyto 
poruchy nižšího řádu lze ze strukturního hlediska interpretovat jako tahové pukliny, které vznikaly při 
tektonických pohybech hlavní zlomové struktury (jílové rozsedliny). Jílová rozsedlina je starší než k ní 
zpeřené rudní žíly a její výplň obsahuje slabé vtroušené zrudnění. V oblasti Staré Vožice se vyskytuje 
obdobná struktura nazývaná „Sandstrich“ s mocností výplně asi 10m, ke které jsou od západu zpeřené 
rudní žíly, obdobně jako v Ratibořských Horách. Rudní žíly v revíru Ratibořské Hory-Stará Vožice 
dosahují délky řádově stovek metrů až jednoho kilometru. Sklon žil se pohybuje kolem 60° a jejich 
mocnost dosahovala několika desítek cm, výjimečně až 1,5 m (Nouza 1986). 
 
Žilovinu tvoří převážně křemen, který je nejhojnějším minerálem, méně hojný je baryt, dolomit a 
kalcit. Hlavními rudními minerály jsou galenit, sfalerit a tetraedrit. Další minerály vyskytující se 
v rudních žilách jsou ankerit, argentit, arzenopyrit, erytrín, goethit, chalkopyrit, pyrargyrit, pyrit, 
pyromorfit, siderit, stefanit, a ryzí stříbro (Velebil 2000).  Základní minerální sukcesi pro zdejší rudní 
žíly stanovil J. H. Bernard (1967): 
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křemen I > arzenopyrit + pyrit I > křemen II > siderit > křemen III > sfalerit I > baryt > křemen IV > 
pyrit II > sfalerit II > chalkopyrit > galenit > křemen V > dolomit > kalcit > pyrargyrit 
 
2.4.7   Ložiska v okolí Tábora 
 
V okolí Tábora se nacházejí tři drobná ložiska stříbronosných polymetalických rud, která leží zhruba 
v linii S-J průběhu. Asi 7 km severně od Tábora se nachází ložisko Moraveč, 3 km severně od Tábora 
se nachází ložisko Košín a při jižním okraji města Tábor se nachází ložisko Horky. Těžena zde byla 
ruda se stříbronosným galenitem a sfaleritem. Všechna tři ložiska jsou pravděpodobně vázána na jednu 
totožnou tektonickou poruchu blanického směru. Území, na kterém se ložiska nacházejí, náleží 
moldanubiku. Na ložisku Horky u Tábora byla dobývána křemen-karbonátová žilovina obsahující 
stříbronosný galenit. Vzácnějšími minerály jsou tetraedrit, chalkopyrit, argentit, pyrargyrit nebo ryzí 
stříbro. Na ložiskách Košín a Moraveč byla rovněž dobývána stříbronosná polymetalická ruda, bližší 
údaje však chybí (Nouza 1988). 
 
2.4.8   Ložisko Okrouhlá Radouň 
 
Jako zástupce uranové mineralizace je možné zmínit ložisko Okrouhlá Radouň, které se nachází asi 10 
km severně od Jindřichova Hradce. Jedná se o zónové ložisko uranu. R. Nouza (1988) tuto uranovou 
mineralizaci rovněž dává do souvislosti s matalogenetickou aktivitou blanické brázdy. Zrudnění  je 
vázané na významnou tektonickou poruchu v moldanubických krystalinických horninách S-J až SSV-
JJZ průběhu, která je vysledovatelná v délce asi 3 km. Stáří vzniku tohoto typu mineralizace považuje 
J.H.Bernard (1991) za permské až triasové. Vznik mineralizace tedy ještě lze spojovat s velmi 
pozdními projevy variských procesů. Mineralizace je vázaná na tektonické poruchové zóny, vznikala 
v katatermálních až mesotermálních podmínkách a geneticky souvisí s hlubinným magmatickým 
zdrojem. Typickými minerály jsou coffinit, uraninit, brannerit, U-leukoxen, anatas, křemen, apatit, Ce-
monazit, pyrit, chalkopyrit, albit, titanit, Mg-Fe chlorit, hematit, karbonáty a zlato ve stopovém 
množství (Bernard 1991). Pro účely této diplomové práce - zejména kvůli nepřímé souvislostí 
s hlavními Ag-Zn-Pb±Cu a Au mineralizacemi, se dále tímto typem mineralizace nezabývám. 
 
2.4.9   Rudní revír Rudolfov 
 
Rudolfovský rudní revír se nachází na východním okraji Českých Budějovic a rozprostírá se na území 
dlouhém zhruba 15 km mezi hraničními obcemi Jelmo a Nedabyle. Rudolfovský rudní revír je 
centrem mineralizačních projevů v jižním úseku blanické brázdy. Těžena zde byla stříbronosná 
polymetalická a na ložisku Dobrá Voda náležícímu rovněž k Rudolfovského rudnímu revíru bylo 
těženo zlato. Rudní revír je vázán na zlomové pásmo přibližně S-J průběhu, jehož celková mocnost 
dosahuje až 250 m. Území Rudolfovského rudního revíru je budováno pestrou skupinou moldanubika, 
která je v severní části revíru representována silimanit-biotitickými pararulami, které jsou 
migmatitizovány. Směrem k jihu migmatitizace ztrácí na intenzitě. Pararuly obsahují vložky kvarcitů, 
krystalických vápenců, erlánů a amfibolitů. Dále k severu se vyskytuje těleso ševětínského 
granodioritu, které je součástí moldanubického plutonu a tvoří žilnou intruzi ve výplni jedné 
z hlavních dislokací. Směrem na východ pozvolně přecházejí moldanubické pararuly do tělesa 
granulitu. V jižní části revíru jsou pararuly od tohoto tělesa granulitu tektonicky odděleny zlomovou 
strukturou. Krystalinické horniny budující Rudolfovský rudní revír jsou na mnoha místech překryty 
mladšími sedimenty (permokarbonem lhotické pánve na západě, křídovými sedimenty na severu a 
západě). Hlavními tektonickými strukturami zlomového pásma jsou drahotěšická dislokace a 
rudolfovský zlom. V blízkosti dislokací jsou krystalinické horniny drceny až mylonitizovány. 
Geologické podmínky zde neumožnily vznik četných zpeřených tahových puklin jako v případě revíru 
Ratibořské Hory-Stará Vožice, proto je zde většina hydrotermální mineralizace vázána na výplň hlavní 
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dislokace SSV-JJZ průběhu. Zrudnění je akumulováno především ve formě rudních sloupů, které se 
nacházejí ve výplni této dislokace. Rudní tělesa měla mocnost od několika centimetrů do několika 
metrů. Zrudnění se vyskytuje v několika podobách: Kontrastní zrudnění je tvořeno tělesy tvaru čoček, 
žil a drobných žilek, které sledují výplň dislokace blanického směru. Výplň dislokace impregnuje i 
velmi jemné vtroušené zrudnění, které se vyskytuje v okolí kontrastních těles. Dále se vyskytuje i 
metasomatické zrudnění, které je vázáno na polohy karbonátových hornin, které se vyskytují 
v moldanubických pararulách (Nouza 1988). 
 
Výzkumu mineralogických poměrů v Rudolfovském rudním revíru se věnovala řada autorů, ale 
situace byla již v minulosti značně ztížena likvidací odvalů starých šachet. Mineralogické studium se 
tak omezavalo pouze na zbytkový haldový materiál, který neumožnil dosažení hodnověrných výsledků 
(Bernard et al. 1967). Kratochvíl (1957 in Nouza 1988) určil sukcesní schéma zdejší mineralizace 
následovně:  
 
křemen > kalcit (částečně dolomit) > galenit + sfalerit > pyrit + kaolinizovaný živec > drůzovitý 
křemen > dolomit (resp. ankerit) + křemen + argentit 
 
Hlavními rudními minerály jsou stříbronosný galenit a sfalerit. Často se vyskytuje i pyrit především ve 
formě vtroušeného zrudnění, které doprovází kontrastní rudní tělesa. Dále se vyskytuje chalkopyrit, 
černý tetraedrit, bornit a covelín. Nejhojnějším minerálem stříbra bylo ryzí stříbro. Vzácně se 
vyskytovali i ušlechtilé minerály stříbra stefanit, polybazit, pyrargyrit, proustit a argentit. Z nerudních 
minerálů jsou zastoupeny  kalcit, dolomit, ankerit a křemen (Nouza 1988). 
 
2.4.10   Ložisko Dobrá Voda 
 
Samostatné postavení má ložisko zlata nízké ryzosti Dobrá voda, které náleží do nejjižnější části 
Rudolfovského rudního revíru. Dobývání ložiska, které probíhalo v 16. století, bylo bez většího 
ekonomického významu. Zlato zde bylo vtroušeno v křemenné čočce lokalizované ve výplni dislokace 
SSV směru. Těženy byly dvě zlatonosné žíly - Barbora a Šebestian. Žíla Barbora byla zřejmě 
křemenná čočka asi 100 m dlouhá a 70 m vysoká, s mocností 2 - 6 m. Žíla Šebestian byla zřejmě 
mineralizovaná listrická plocha jedné z dislokací. Zlato bylo vtroušeno v křemenné žilovině, obsahy 
zlata (elektrum 50:50) se pohybovaly kolem 7 g/t (Nouza 1988). 
 
2.4.11   Ložisko Rozpoutí 
 
Ložisko Rozpoutí se nachází asi 2 km severně od města Kaplice v území tvořeném muskovit-
biotitickými pararulami, dříve označovanými též jako kaplické svory. Předmětem těžby byly  
křemenné čočky se slabě stříbronosným galenitem, které byly vázány na disjunktivní struktury 
blanické brázdy. Dominantními strukturními prvky ve sledovaném území jsou rudolfovský a kaplický 
zlom. Kaplický zlom má SSV-JJZ průběh a tektonicky odděluje moldanubický pluton na západě 
území a muskovit biotitické pararuly na východě území. Horniny v okolí kaplického zlomu jsou 
mylonitizovány a alterovány a vytvářejí pruhy o mocnosti až několika set metrů. Tento zlom 
pokračuje dále na jih na území Rakouska jako tzv. rodelská linie. Kromě SSV směru se ve sledovaném 
území uplatňuje SZ směr tektonických poruch. Stříbronosné zrudnění bylo pravděpodobně dolováno i 
v okolí Velešína. I v rakouské části blanické brázdy jsou pozůstatky po dolování stříbra. (Nouza 
1988). 
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3.   PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ 
 
3.1   Žilná ložiska Ag-Pb-Zn±Fe-Cu mineralizací spojená s variskými procesy 
 
Žilná ložiska Ag-Pb-Zn±Fe-Cu rud (Kutná Hora, Příbram, Jihlava, Havlíčkův Brod, Ratibořské Hory a 
další) spjaté s variskými procesy podrobněji zkoumali Bernard a Žák (1992), kteří mineralizace 
rozdělují do tří typů: 
 
3.1.1   Fe-Zn-Pb-Ag žíly spodně permského stáří (typ Kutná Hora) 
 
Mineralizace tohoto typu vznikaly v kata- až mesotermálních podmínkách ve vazbě na okrajové části 
variských plutonů. V žilovině zcela převažuje křemen nad karbonáty a baryt není zastoupen vůbec. 
Hlavními sulfidy jsou pyrit, pyrhotin a arsenopyrit, které převažují nad Fe-bohatým sfaleritem a 
galenitem. Lokálně mohou být běžnými minerály chalkopyrit a stanin. V podružném množství jsou 
zastoupeny minerály obsahující stříbro (Ag-tetraedrit, miargyrit, diaphorit a další). Ve značně 
podružném množství se vyskytuje také mikroskopický kasiterit a ryzí Bi. Všechna data stabilních 
izotopů pro oblast Kutná Hora a Havlíčkův brod ukazují na genetickou spjatost se středně variským 
metamorfismem a intenzivním granitickým magmatem S-typu.  
 
Izotopické složení síry (zkoumáno 140 vzorků sfaleritu a galenitu) dosahuje hodnot δ34S v rozmezí 0 
až 4 ‰ CDT. Hlavní složkou fluid byl H2S, jehož vypočtené iztopové složení síry je v rozmezí 2 až 5 
‰ CDT. Tyto hodnoty indikují, že velký podíl síry byl derivován z metamorfovaných hornin a 
magmat S-typu. Zdroj uhlíku pro karbonáty byl pravděpodbně směsí hlubinného uhlíku (svrchní 
plášť?) a uhlíku vzniklého oxidací organické hmoty obsažené v metamorfovaných horninách. 
Izotopické složení uhlíku v karbonátech dosahuje hodnot δ13S v rozmezí -9 až -12 ‰ PDB a CO2 ve 
fluidu dosahuje hodnot -7 až -11 ‰. Hodnoty δ18O ve fluidu se nacházejí (během hlavních 
sulfidických stádií) v rozmezí 6 až 10 ‰ SMOW, což je typické pro magmatické procesy (vypočteno 
z analýz karbonátů hlavních sulfidických stádií). 
 
Isotopické termometry (pár galenit- sfalerit) poskytly teplotu 430°C pro Kutnou Horu a 360°C pro 
Havlíčkův Brod, s variabilitou ±80°C. Velké rozdíly v teplotách jsou asi způsobeny nesoučasnou 
depozicí galenitu a sfaleritu. Vzhledem k faktu, že oba minerály byly ukládany v rovnováze s H2S, 
průměry všech variací teplot budou velice blízko pravé teplotě jejich vzniku. Vznik nízce 
temperovaných Ag-minerálů (Ag-teraedrit, pyrargyrit, miargyrit) poukazuje na snížení teploty během 
mladších mineralizačních stádií. 
 
Studium fluidních inkluzí (Sztacho a Žák in prep. in Bernard, Žák 1992) ukazují pouze na střední 
salinity do 7 % NaCl ekv. Vzhledem k rozdílům v teplotách homogenizace fluidních inkluzí (např. 
v rámci jedné generace křemenu 190 - 260°C) a velkým rozdílům v teplotách stanovených 
izotopickým termometrem, Sztacho a Žák předpokládají vznik ineralizace za velkých tlaků, které 
dosahovali hodnot 100 - 260 MPa během hlavních sulfidických stádií. V  mladších mineralizačních 
stádích se tlak mohl z litostatického měnit až ke hydrostatickému. Tyto podmínky indikují vznik 
mineralizace v hloubkách 4 - 10 km pod povrchem. 
 
3.1.2   Pb-Zn-Cu-Ag žíly spodně permského stáří (typ Ratibořské Hory) 
 
Tyto mineralizace vznikaly v meso- až epitermálních podmínkách a jsou úzce vázány na velké 
(hluboce založené) tektonické poruchy regionálního rozsahu. Jejich spjatost s variskými plutonickými 
komplexy ne nejasná. Žilovina je křemen-karbonátová s barytem, který je běžný v mladších etapách 
vývoje mineralizace. Hlavními rudními minerály jsou galenit a Fe-chudý sfalerit, které převažují nad 
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pyritem a arsenopyritem. V menší míře jsou zastoupeny tetraedrit, pyrargyrit a bournonit. Pyrhotin, 
kasiterit nebo stanin se prakticky vůbec nevyskytují. Nejvýznamnějším ložiskem tohoto typu je 
Příbram.  
 
Izotopické složení síry na ložiskách tohoto typu se pohybuje v rozmezí -36,6 až 8 ‰ (pyrit) a 9,6 až 
41,2 ‰ CDT (baryt na ložisku Březové Hory). Tyto data indikují, že zdroj síry byl pravděpodobně 
směsí recyklované síry z korových hornin a síry hlubinného původu, nebo síry derivované 
z granitoidních magmat, v různých poměrech. Zdroje izotopů uhlíku v karbonátech jsou podobné jako 
v případě ložisek typu Kutná Hora. Izotopy kyslíku ve fluidech dosahují hodnot 6 až 10 ‰ SMOW.  
 
Izotopový termometr (pár galenit-sfalerit) ukazuje teploty 150 - 300°C s velkou variabilitou hodnot na 
jednotlivých ložiskách. Teploty homogenizace fluidních inkluzí v křemeni, sfaleritu a karbonátech 
(např. Dobeš, Žák 1991 in Bernard, Žák 1992) ukazují hodnoty v rozmezí 170 - 310°C. Nejvyšší 
teploty 300 - 310°C byly získány z ložiska Březové Hory v nejhlubších sekcích. Dobrá shoda 
izotpického termometru s teplotami homogenizací fluidních inkluzuí ukazují, že tlaky během vývoje 
mineralizace nebyly veliké, nepřesahující 25 MPa. Tento typ mineralizace se vyvíjel pravděpodobně 
ve více stabilním teplotním režimu (absence snížení teploty během pozdních mineralizačních stádií 
jako u typu Kutná Hora). 
 
Salinita fluid je až 25 % NaCl ekv., a komponentou je CaCl2. Takové parametry jsou obvykle typické 
pro formační vody. Izotopy kyslíku ve fluidu (δ18O dosahuje hodnot 6 až 10 ‰ SMOW) mohou 
ukazovat zřejmě na vysoké teploty ve zdrojové oblasti fluid. Poměry izotopů stroncia Sr87/Sr86 
v příbramském barytu dosahují hodnot 0,707 - 0,709 a jsou nejnižší v celém českém masívu. Dobře 
však odpovídají s iniciálním poměrům Sr ve variských granitoidech v této oblasti. Všechna tato data 
indikují, že tento typ mineralizace vznikal v během kulminace variské magmatické a metamorfní 
aktivity a je spjat s hlubokou cirkulací vysoce salinních fliud.  
 
3.1.3   Pb-Zn-(Ag) žíly nejistého (pravděpodobně triasového) stáří (typ Stříbro) 
 
Vznik této mineralizace se odehrával v meso- až epitermálních podmínkách. Mineralizace vykazuje 
pouze nejistou vazbu na tělesa variských magmatitů. Žilovina je tvořena křemenem s lokálním 
výskytem barytu a karbonátů, které jsou typické pro mladší stádia vývoje mineralizace. Mineralizace 
je obecně chudá na stříbro. Zastoupení sulfidů je jednoduché: Fe-chudý sfalerit, Ag-chudý galenit, 
pyrit a chalkopyrit. Nejsou zastoupeny žádné Ag-minerály. Datování vzniku mineralizace je nejisté - 
rudní žíly na několika protínají karbonské sedimenty (westphal), ale jiná data nejsou k dispozici.  
 
Izotopové složení síry v H2S je v rozmezí -6 až -8 ‰ CDT, což poukazuje na zdroj síry derivovaný ze 
sulfidů biogenního původu z lokálních proterozoických sedimentů. Izotopové složení uhlíku 
v karbonátech dosahuje hodnot δ13C  -10 až -15 ‰ PDB. Možný svrchně korový zdroj mineralizace 
podporují i izotopové poměry Sr87/Sr86 v barytu dosahující hodnoty 0,71055 (Šmejkal et al. 1988 in 
Bernard, Žák 1992). Izotopový termometr (pár galenit-sfalerit) ukazuje teplotu v průměru 220°C 
s velkými variacemi (±80°C) pro různé páry. Zdroje mineralizace je možné hledat spíše ve svrchní 
kůře v lokálních sedimentárních horinách. 
 
3.2   Ag-Zn-Pb žíly v příbramské rudní obalsti  
 
Příbramská Ag-Zn-Pb mineralizace vykazuje z genetického hlediska jisté analogie s polymetalickými 
mineralizacemi v blanické brázdě. Teploty vzniku odvozené na základě izotopických termometrů a 
teplot homogenizace fluidních inkluzí během hlavních sulfidických stádií v severní části rudní oblasti 
(Březové Hory, Bohutín) se pohybují v rozmezí 200 - 300°C. Ložiska lokalizovaná přímo v 
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granitoidních masívech (Vrančice) vznikala naopak za nižších teplot 150 - 200°C.  Při vzniku 
mineralizace se obecně uplatňova fluida s vysokou salinitou 15 - 26 hm. % NaCl ekv. Izotopické 
složení kyslíku ve fluidu dosahuje hodnot mezi 6 až 10 ‰ SMOW. Většina rozpuštěných komponent 
ve fluidech (Pb v galenitech, Sr v barytech, část síry a část karbonátového uhlíku) naznačuje původ 
hlubinného metamorfního reserováru, pravděpodobně spodní kontinentální kůru. Izotopy síry a uhlíku 
však naznačují, že určitý podíl těchto prvků pochází s největší pravděpodobností ze sedimentárních a 
vulkanosedimentárních souvrství barrandienského proterozoika nebo z obdobných horninových 
komplexů. Účast síry a uhlíku z těchto zdrojů byla nejvýznamnější během nejstarších vývojovývh 
stádií polymetalické mineralizace. Vliv vody povrchového původu se významněji projevuje 
v mladších vývojových stádiích a projevje se poklesem salinity a hodnoty δ18O fluida. Všechna 
dostupná data vedou k závěru, že polymetalická Ag-Pb-Zn mineralizace v příbramské rudní oblasti 
byla vytvořena jako výsledek převážně jednosměrného pohybu roztoků hlubokého (patrně 
spodnokorového) rezervoáru nebo během velmi hluboké krustální cirkulace (Žák, Dobeš 1991).  
 
3.3   Au-mineralizace svrchno-karbonského stáří (typ Roudný)  
 
Zlatonosná mineralizace je v blanické brázdě representována ložisky Roudný a Dobrá Voda. 
J.H.Bernard (1991) obě tato ložiska řadí ke stejnému empirickému typu (označuje jako typ Roudný). 
Jedná se o mineralizaci svrchně karbonského stáří, žilného až žilníkového typu. Ložiska jsou zřetelně 
vázána na hlubinný zlomový systém. Žilovina je tvořena tmavě šedým křemenem a v menší míře se 
vyskytují karbonáty. Rudní minerály jsou zastoupeny jemně impregnovaným arsenopyritem, pyritem a 
jemně rozptýleným elektrem (ryzost 660 ‰). Tento typ mineralizace se od starší (raně variské) Au-
mineralizace vyznačuje absencí Bi, Te, W a Mo minerálů.  
 
3.4   Přehled novodobého studia fluidních inkluzí a izotopového složení hydrotermálních fluid na 
ložiskách blanické brázdy  
 
Polymetalická Ag-Zn-Pb±Cu ložiska žilného typu (např. Stříbrná Skalice, Stará Vožice, Rudolfov) a 
ložiska zlata nízké ryzosti (Roudný a Dobrá Voda) jsou z regionálního i časového hlediska spjata 
s metalogenetickou aktivtou zlomového systému blanické brázdy, která se odehrávala na přelomu 
svrchního karbonu (Au-mineralizace) a spodního permu (Ag-Zn-Pb±Cu mineralizace; Bernard 1991). 
Kromě mírné časové rozdílnosti se při vzniku obou typů mineralizací uplatňovala i rozdílná 
hydrotermální fluida.  
 
3.4.1   Fluida spojená se vznikem Au-mineralizací 
 
Na ložisku zlata Roudný bylo v křemnné a karbonátové žilovině rozpoznáno až 5 různých typů fluid. 
Ranná fluida obsahují H2O-CO2±CH4-N2 o nízké salinitě (méně než 3,9 hm. % NaCl ekv.) a 
dosahovala teploty v rozmezí 330 - 400 °C. Pozdní fluida jsou pouze vodného typu. Jejich parametry 
se postupně mění od  2 - 4  hm. % NaCl ekv. a teploty 350 - 250°C (pravděpodobně přinášející 
elektrum) na 7 - 9 hm. % NaCl ekv. a teplotu 250 - 70 °C (pozdní stádia spjatá s minoritní Ag-Zn-Pb 
mineralizací).  Izotopické složení kyslíku ranných fluid dosahuje hodnoty δ18O v rozmezí 4,7 až 2,9 ‰ 
SMOW. Tato hodnota poukazuje na metamorfní původ fluida. Pozdní fluida dosahují hodnot δ18O 
v rozmezí 2 až -1 ‰, což pravděpodobně indikuje zvyšující se podíl meteorické vody účastnící se 
hydrotermálních procesů (Zachariáš et al. 2009). 
 
3.4.2   Fluida spojená se vznikem Ag-Zn-Pb±Cu mineralizací 
 
Fluidní inkluze v křemeni, barytu a karbonátech na ložiscích Ag-Zn-Pb typu z různých míst blanické 
brázdy (Stříbrná Skalice, Hříva, Zvěstov, Ratibořské Hory, Rudolfov) obsahují pouze vodná fluida a 
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dosahují relativně stejného rozpětí teplot homogenizace (130 - 200°C). Liší se ale vzájemně 
v hodnotách salinity, která se mění v rozmezí zhruba 0 - 10 hm. % NaCl ekv. Na lokalitách se 
vyskytují nejméně dvě zřetelně rozpoznatelné skupiny fluid. První skupina (zřejmě starší) dosahuje 
vyšších hodnot salinity v rozmezí zhruba 6 - 10 hm. % NaCl ekv. a teplot homogenizace od 130°C do 
200°C. Druhá (zřejmě mladší) skupina fluid dosahuje nižších hodnot salinity zhruba 1 - 5 hm. % NaCl 
ekv. a lehce větších variací v teplotách homogenizace v rozmezí asi 110 - 220°C. Izotopické složení 
fluida dosahuje poměrně stabilních hodnot δ18O 3 ‰ SMOW, zatímco izotopické složení uhlíku v CO2 
má klesající charakter od zhruba -7 do -22 ‰ PDB (Hübst et al. 2011b, in print). 
 
4.   METODIKA A ANALYTICKÁ ČÁST 
 
Výzkum realizovaný v této práci je založen na studiu mineralogických vzorků z významných lokalit 
(ložisek) polymetalických hydrotermálních mineralizací v blanické brázdě pomocí moderních 
intrumentálních vědeckých metod. V práci jsou presentovány výsledky ze dvou oblastí studia: 1) 
studium mineralogických charakteristik vzorků, 2) studium izotopového složení O a C 
v hydrotermálních karbonátech. Výsledky a jejich možné interpretace jsou následně diskutovány. 
 
4.1   Odběr vzorků 
 
Cílem bylo nashromáždit co nejpestřejší škálu mineralogických vzorků ze všech lokalit blanické 
brázdy, které representativně vystihují mineralogické poměry na lokalitách. Vzorky pocházejí 
z několika zdrojů, předně z ložiskových a mineralogických sbírek Přírodovědecké Fakulty University 
Karlovy v Praze, z terénního sběru haldového materiálu (sbíral RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. z 
přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze) a několik vzorků pochází z dokumunetačních 
sbírek Národního Muzea. 
 
Z velkého množství všech dostupných vzorků byly vybírány vzorky a) obsahující karbonáty a b) 
obsahující rudní minerály. U karbonátů byly upřednostňovány vzorky, na kterých se vyskytuje více 
generací karbonátů. U rudních minerálů byly vybírány přednostně vzorky ukazující profil rudní žilou, 
a zároveň také vzorky s co nejpestřejší škálou rudních minerálů. Mezi dostupnými vzorky rudních 
minerálů byly zastoupeny pouze vzorky žiloviny z Ag-Zn-Pb±Cu ložisek, rudní minerály ze 
zalotonosných ložisek v této práci studovány nejsou. Velikost mineralogických vzorků byla v rozmezí 
cca 3 - 15 cm. Celkem bylo vybráno 34 vzorků rudních minerálů a 58 vzorků karbonátů. 
 
Pro analýzu izotopů uhlíku a kyslíku v karbonátech bylo ze vzorků karbonátů odebráno celkem 33 
preparátů ve formě prášku (cca 100 mg), který byl získán odvrtáním karbonátu v zájmovém místě 
elektrickou vrtačkou s vrtákem z oceli, nebo odšťípnutím malé části karbonátu ze zájmového místa na 
vzorku pomocí hrotu z  karbidu wolframu. Karbonáty byly odebírány pouze ze vzorků, které 
nevykazovaly znaky zvětrání nebo nežádoucích supergenních procesů. Odvrtaný nebo odštípnutý 
materiál byl následně rozetřen v  achátové misce na analytickou jemnost a uskladněn v plastové 
mikrozkumavce. Po celou dobu odebírání vzorků byla věnována velká pozornost zabránění možnosti 
kontaminace preparátů. Následně byly preparáty předány na pracoviště České geologické služby 
(Praha 6 - Barandov) k provedení analýzy izotopického složení O a C. 
 
4.2   Studium mineralogie 
 
Z vybraných vzorků rudních minerálů bylo zhotoveno 16 kusů zalévaných leštěných preparátů 
(nábrusy o průměru 23 mm). Následovalo jejich studium v optickém polarizačním mikroskopu (Leica 
DMPL, zvětšení 5 - 50 x). Fotografie vzorků byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus.  
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Všechny nábrusy byly následně použity ke studiu v elektronovém mikroskopu, kde byly 
dokumentovány texturní a paragenetické vztahy v režimu zpětně rozptýlených elektronů (BSE), 
případně v režimu sekundárních elektronů (SE; morfologie a pórovitost zrn), nebo byl studován 
chemismus minerálů metodou ED mikroanalýzy. Ve všech případech byl použit elektronový 
mikroskop Vega-Tescan, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (operátorem 
mikroskopu byl Mgr. Martin Racek, Ph.D. z přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze). 
Vzorky byly napařeny uhlíkem. Pro chemické mikroanalýzy byl použit energiově disperzní analyzátor 
X-Max firmy Oxford Instruments za použití příslušných minerálních standardů.  
 
Složení karbonátů bylo studováno ED mikroanalýzou na leštěných nábrusech a také na štěpných 
lupíncích (velikosti cca 1 - 5 mm), které byly k tomuto účelu nalepeny na uhlíkovou destičku. Tato 
analytická metoda je pouze semi-kvantitativní, ale pro orientační určení chemismu karbonátů je 
dostačující. 
 
Některé fotografie byly dodatečně upraveny (jas, kontrast) v grafickém programu (Adobe photoshop 
5.0), příslušné úpravy jsou v této práci u každé fotografie vždy uvedeny. 
 
4.3   Analýza izotopů C a O v karbonátech 
 
Stanovení δ18O a δ13C bylo provedeno v laboratoři izotopů H, C, N, O, S České geologické služby na 
Praze 6 (vedoucí laboratoře Ing. František Bůzek, Csc.). Karbonáty byly převedeny na CO2 reakcí 
s bezvodou kyselinou fosforečnou ve vakuové aparatuře a následovalo měření izotopových poměrů C 
a O na hmotnostním spektrometru Geo 20-20 (IRMS) v duálním módu (porovnávání 
izotopového složení ve zkoumaném vzorku a ve standardu). Použité standardy byly SMOW 
(izotopy kyslíku) a PDB (izotopy uhlíku). 
 
4.4   Interpretace izotopických dat 
 
Pro interpretaci izotopických dat, získaných analýzou C a O v karbonátech, jsou v této práci použity 
frakcionační rovnice ve tvaru polynomu 2. stupně 
 
 
                                                                                                               (1) 
 
 
kde α = izotpový frakcionační faktor (hodnota 1000lnα odpovídá velikosti frakcionace mezi dvěma 
fázemi v promilích) , T = termodynamická teplota a D, E, F jsou polynomické konstanty (uvedeny 
v Tab. 1. pro každou frakcionační rovnici). 
 
               Tab. 1. Polynomické konstanty použitých frakcionačních rovnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rovnice fáze   
D E F

(a) δ18O Kalcit-H2O 2,780 0,000 -2,890
(b) δ18O Dolomit-H2O 3,024 0,927 -3,668
(c) δ18O Siderit-H2O 2,820 0,762 -3,488

(d) δ13C Kalcit-CO2(g)  2,609 -4,941 -1,944
(e) δ13C Dolomit-CO2(g) 2,789 -4,941 -1,774
(f) δ13C Siderit-CO2(g) 2,284 -2,896 -0,974

polynomické konstanty
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Rovnice (a) pro pár kalcit-voda byla použita v původním tvaru dle O'Neil et al. (1969). Rovnice (b) 
byla vytvořena za použití frakcionační rovnice pro pár dolomit-kalcit dle Chacko a Deines (2008) a 
frakcionační rovnice pro pár kalcit-voda dle O'Neil et al. (1969) ve dvou krocích:  
 
1) Z původní rovnice dle Chacko a Deines (2008) byla regresí dat získána rovnice pro polynom 2. 
stupně. Chacko a Deines (2008) vádějí frakcionační rovnici ve tvaru 
 
 
                   1000lnβ = C0 + C1x - C210-1x2 + C310-2x3 - C410-3x4 + C510-5x5 - C610-6x6   (2) 
 
 
kde 1000lnβ udává velikost frakcionace mezi fázemi v promilích, x = 106/T2 a C0 až C6 jsou 
polynomické konstanty. Hodnoty 1000lnβ byly dle rovnice (2) vypočítány pro teploty v intervalu 100 
- 300°C s iterací po 1°C, které byly vyneseny pomocí aplikace Microsoft Excel do grafu (osy x,y). Na 
osu y byly vyneseny hodnoty 1000lnβ a na osu x byly vyneseny odpovídající hodnoty teploty ve tvaru 
106/T2. Pomocí funkce „přidat spojnici trendu“ byl daty proložen polynom 2. stupně. Regresí dat byly 
získány polynomické konstanty. 
 
2)  Od výsledné rovnice (polynom 2.stupně pro pár dolomit-kalcit) byla odečtena rovnice pro pár 
kalcit-voda dle O'Neil et al. (1969). Tím byla získáta polynomická rovnice 2. stupně pro pár dolomit-
voda, jejíž polynomické konstanty jsou uvedeny v Tab. 1. 
 
Rovnice (c) byla vytvořena za použití frakcionačních rovnic pro pár siderit-kalcit dle Chacko a Deines 
(2008) a frakcionační rovnice pro pár kalcit-voda dle O'Neil et al. (1969) zcela analogickým způsobem 
jako rovnice (b). Rovnice (d) byla použita v původním tvaru Chacko et al. (1991). Rovnice (e) byla 
vytvořena regresí polynomu 2. stupně z frakcionační rovnice pro pár dolomit-CO2 dle Chacko et al. 
(1991), která je uváděna ve tvaru 
 
 
                                                                                                                               (3) 
 
 
kde obdobně jako u rovnice (1) α = izotpový frakcionační faktor, T = termodynamická teplota a 
keoficienty a A, B, C, D, E jsou polynomické konstanty. Hodnoty 1000lnα byly dle rovnice (3) 
vypočítány pro teploty v intervalu 100 - 300°C s iterací po 1°C, které byly vyneseny pomocí aplikace 
Microsoft Excel do grafu (osy x,y). Na osu y byly vyneseny hodnoty 1000lnα a na osu x byly 
vyneseny odpovídající hodnoty teploty ve tvaru 103/T. Pomocí funkce „přidat spojnici trendu“ byl 
daty proložen polynom 2. stupně. Regresí dat byly získány polynomické konstanty, které jsou uvedené 
v Tab. 1. Pro vytvoření rovnice (f) byla použita data dle Golyshev et al. (1981 in Carothers et al. 
1988). Zcela analogickým způsobem jako u rovnic (b), (c), (e) byla regresí dat získána polynomická 
rovnice 2. stupně pro teplotní interval 0 - 327°C (data odečtena z tabulky ve článku Carothers et al. 
1988). 
 
Proložení polynomu 2. stupně daty vypočtenými na základě polynomické rovnice vyššího stupně je 
zatíženo určitou chybou. Pro interpretace izotopických dat realizovaných v této práci lze však tuto 
chybu považovat za akceptovatelnou.  
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5.   VÝSLEDKY 
 

5.1   Mineralogická charakteristika studovaných vzorků   
 
5.1.1   Makroskopická charakteristika žiloviny 
 
Ve studovaných vzorcích žiloviny z blanických polymetalických ložisek převládá mléčně zbarvený 
křemen, který se vyskytuje v několika generacích (poslední generace bývají drůzovitě ukončené). 
Karbonáty jsou oproti křemenu podstatně méně zastoupeny.  Většinou vytváří tenké krystalované 
povlaky světle hnědé barvy (nízké klence) na drůzách křemene. Méně často (ale ne vzácně) se 
vyskytují i masivní karbonáty (světle hnědé, světle šedé, narůžovělé až bílé barvy) tvořící výplně žil až 
několik cm mocné. Častým minerálem je i světle růžový baryt, který se vyskytuje v masivní 
hrubozrnné formě. Zcela převládajícími rudními minerály jsou galenit a sfalerit, které se na vzorcích 
rudní žiloviny většinou vyskytují společně (jejich zrna velikosti kolem 5 mm vzájemně prorůstají), 
přičemž více automorfní se zdají být zrna galenitu. Sfalerit je tmavě hnědý až červenohnědý a 
průsvitný. Galenit a sfalerit narůstají většinou na drůzovitý křemen. V krystalických povalcích 
karbonátů na křemeni se také v některých případech vyskytují izolovoná zrna sulfidů (galenit, pyrit). 
Sulfidy se v několika vzorcích vyskytovali i jako jemně rozptýlené v šedém křemeni.  
 
5.1.2   Galenit  

 
Galenit je ve studovaných vzorcích jedním z hlavních rudních minerálů, prakticky ve všech vzorcích 
srůstá se sfaleritem nebo do něj proniká po trhlinách. U dobře krystalizovaných vzorků obykle narůstá 
na starší křemen (automorfní). Galenit je v některých vzorcích zatlačován mladším chalkopyritem 
(Obr. 3.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3. Fotografie pořízené v optickém mikroskopu:  a) Zrno sfaleritu, do kterého proniká galenit. Galenit je 
následně zatlačován chalkopyritem.   b) Zatlačování galenitu chalkopyritem.  
 
Ve všech vzorcích, ve kterých se vyskytují Ag±Sb-S±Cu fáze je galenit těmito fázemi selektivně 
zatlačován a prorůstán a vytváří v nich drobné (asi 1 - 10 µm velké) inkluze (Obr. 4.). Galenit 
obsahuje též různě hojné mikroskopické inkluze Ag-minerálů (hlavně miargyrit, Ag2S, Ag-tetraedrit). 
Zcela výjimečně byla v jednom vzorku (SS-60) objevena asi 10 µm velká inkluze (Ni,Co)-As-S fáze 
(analýza viz. Tab. 8.). V několika vzorcích ze Staré Vožice i Stříbrné Skalice byly v galenitu objeveny 
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tenké žilky (pronikající podél ploch štěpnosti) vyplněné sekundárními minerály obsahujícími Pb a O 
symetricky lemované oxihydroxidy Fe (obr. 4). Vzhledem k použité metodě (ED mikroanalýza) nelze 
jednoznačně určit, zdali se jedná o cerusit nebo anglesit.  
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4. Fotografie pořízené v BSE:  a) Selektivní zatlačování zrna galenitu (světlý) AgSbS fázemi (šedé). Vlevo 
nahoře žilka Ag-Sb-S fází ve sfaleritu. b) Žilka sekundárních minerálů (cerusitu či anglesitu) v galenitu lemovaný 
Fe-oxihydroxidy (tmavší lem). 
   
Celkem byla provedena analýza devíti galenitů z lokalit Stará Vožice a Stříbrná Skalice (Tab. 1). Ve 
všech případech byla zjištěna přítomnost pouze Pb a S, obsah Ag byl vždy pod detekčním limitem 
(cca 0,1 - 0,2 hm. %; 2 sigma). Empirický vzorec galenitu dle analýz vychází Pb1,026S0,962.  
 
Tab. 2. Složení analyzovaných galenitů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorek: SV-14 SV-14 SV-70 SV-70 SS-30 SS-30 SS-32 SS-60 SS-60
Analýza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pb (hm. %) 85,4 85,2 87,4 82,7 85,6 85,3 86,8 83,4 84,3
S (hm. %) 12,3 12,4 12,7 12,0 12,6 12,4 12,5 11,9 12,3
Ag (hm. %) - - - - - - - - -
Zn (hm. %) - -  3,0* - - - - - -
O (hm. %) - - - - - - - -   0,9**
suma 97,73 97,66 100,10 94,73 98,17 97,72 99,36 95,30 96,56

Pb (a.p.f.u.) 1,04 1,03 0,98 1,03 1,02 1,03 1,04 1,04 0,96
S (a.p.f.u.) 0,96 0,97 0,92 0,97 0,98 0,97 0,96 0,96 0,91
Ag (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zn (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
suma 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

*  přítomnost Zn je dána těsným sousedstvím sfaleritu

** přítomnost O zřejmě indikuje "kontaminaci povrchu vzorku" anglesitem či cerusitem
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5.1.3   Sfalerit   
 
Sfalerit je ve studovaných vzorcích vedle galenitu druhým nejčastěji zastoupeným minerálem. 
Sfalerity jsou ve vzorcích prakticky ze všech lokalit prorůstány galenitem, který do sfaleritu proniká 
po trhlinách (Obr. 5.). Ve vzorcích ze Stříbrné Skalice byly ve sfaleritu pozorovány hojné odmíšeniny 
chalkopyritu (Obr. 5.). Tento sfalerit s odmíšenimami chalkopyritu zatlačuje starší zrna pyritu (Obr. 
5.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5. Fotografie pořízené v optickém  mikroskopu:  a) Starší pyrit zatlačovaný mladším sfaleritem.                 
b) Pronikání galenitu do sfaleritu podél trhlin.  c) Odmíšeniny chalkopyritu (svělte žluté) ve sfaleritu (šedý).      
d)  Krystaly pyritu vyplňující trhliny ve starších rudních minerálech.  
 
Celkem byla provedena ED analýza 15 sfaleritů z lokalit Stará Vožice a Stříbrná Skalice (Tab. 3. a 4.).  
Složení sfaleritů z obou lokalit je mírně proměnlivé a odráží variabilní příměs Fe a Cd v jednotlivých 
zrnech. V BSE zobrazení jsou zrna sfaleritu homogenní z hlediska distribuce Fe a Cd. Obsah železa ve 
všech vzorcích se pohybuje v rozmezí 1,04 - 4,60 hm. %. Příměs manganu byla zjištěna u sfaleritů 
pouze ve vzorku SS-30 v rozmezí 0,23 - 0,48 hm. %. Kadmium obsahují všechny analyzované 
sfalerity a vzorky z obou lokalit dosahují obdobných hodnot v rozmezí 0,22 - 0,77 hm. %. V jednom 
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případě (vzorek SS-32), kdy byla analyzována cca 10 mikronů velká inkluze sfaleritu uzavřená v Ag-
Sb-S fázi, dosahuje obsah Cd ve sfaleritu 1,88 hm. %. V žádném z analyzovaných vzorků nebyla ve 
sfaleritu nalezena příměs Ag (detekční limit pro Ag = 0,1 - 0,2 hm. %; 2 sigma). Obsahy Fe a Cd 
v analyzovaných sfaleritech spolu významně nekorelují (viz. Obr. 6.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Obr. 6. Obsahy železa a kadmia v analyzovaných sfaleritech. 
 
Tab. 3. Složení analyzovaných sfaleritů I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tab. 4. Složení analyzovaných sfaleritů II 
 

Vzorek: SS-30 SS-30 SS-30 SS-32 SS-32 SS-32 SS-32 SS-32
Analýza: 1 2 3 4 5 6 7 8

Zn (hm. %) 65,0 64,8 65,5 66,3 65,7 69,0 68,5 59,6
S (hm. %) 32,0 32,2 32,2 32,0 32,0 31,8 31,7 32,5
Fe (hm. %) 1,4 2,7 1,0 3,9 4,6 1,7 2,6 3,8
Mn (hm. %) 0,2 0,3 0,5 - - - - -
Cu (hm. %) - - - 0,5 - - - 1,3
Cd (hm. %) 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 0,5 0,8 1,9
suma 100,04 102,37 102,47 107,40 107,86 109,01 110,59 107,03

Zn (a.p.f.u.) 0,98 0,97 0,98 0,97 0,96 1,01 1,00 0,90
S (a.p.f.u.) 0,99 0,98 0,99 0,95 0,96 0,95 0,95 1,00
Fe (a.p.f.u.) 0,03 0,05 0,02 0,07 0,08 0,03 0,04 0,07
Mn (a.p.f.u.) 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cu (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02
Cd (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02

Vzorek: SS-60 SS-60 SV-70 SV-70 SV-14 SV-14 VP-3
Analýza: 9 10 11 12 13 14 15

Zn (hm. %) 65,5 66,3 67,3 66,8 66,1 63,9 65,5
S (hm. %) 32,2 32,4 30,7 31,1 31,8 31,9 31,8
Fe (hm. %) 0,8 0,5 2,0 2,6 2,4 4,3 2,6
Cd (hm. %) 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4
suma 107,9 110,0 111,4 113,2 113,9 114,6 115,3

Zn (a.p.f.u.) 0,99 0,99 1,02 1,00 0,99 0,95 0,98
S (a.p.f.u.) 0,99 0,99 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97
Fe (a.p.f.u.) 0,01 0,01 0,03 0,05 0,04 0,07 0,05
Cd (a.p.f.u.) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
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5.1.4   Tetraedrit 
 
Tetraedrit se v porovnání s galenitem a sfaleritem vyskytuje v podružném množství. Vyskytuje se 
výhradně ve společenství dalších Ag-Sb-S fází, které spolu s tetraedritem selektivně zatlačují starší 
galenit. Intenzivní zatlačování vede až ke vzniku drobných inkluzí galenitu v tetraedritech a Ag-Sb-S 
fázích (Obr. 4. a 7.).  
 
Celkem bylo provedeno 10 analýz tetraedritů ve vzorcích ze Stříbrné Skalice a Staré Vožice (Tab. 5.). 
Ve studovaných vzorcích se spolu vyskytují nejméně dva typy tetraedritu lišící se vzájemně obsahem 
stříbra a mědi (viz. Obr. 7.).  
 
Tab. 5. Složení analyzovaných tetraedritů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7. Fotografie pořízené v BSE:   a) nehomogenní tetraedrit (více typů) lišící se vzájemně obsahem stříbra a 
mědi. Bílé inkluze jsou galenit.   b) tetraedrit spolu s dalšími Ag-Sb-S fázemi pronikající sfaleritem. 

Vzorek: SS-32 SS-32 SS-32 SV-70 SV-70 SV-70 SV-70 VP-3 VP-3 SV-14
Analýza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ag (hm. %) 34,1 32,0 29,0 30,5 33,5 30,3 33,3 23,1 28,5 32,1
Sb (hm. %) 24,8 25,2 22,1 24,4 22,8 25,3 25,2 25,6 24,6 24,9
Cu (hm. %) 13,5 15,8 13,1 15,3 14,3 15,1 13,9 20,9 17,1 15,2
S (hm. %) 19,5 20,4 21,5 19,7 19,5 19,9 19,3 21,2 20,2 19,9
Fe (hm. %) 5,0 4,8 4,3 5,1 5,7 6,1 5,0 4,4 4,3 4,2
Zn (hm. %) 2,0 1,5 8,7 1,3 1,1 - 1,1 1,9 1,9 2,6
As (hm. %) - - - 0,5 1,4 - - 0,4 0,6 -
suma 98,9 99,8 98,7 96,8 98,3 96,8 97,7 97,6 97,1 98,9

Ag (a.p.f.u.) 6,29 5,74 5,08 5,64 6,12 5,59 6,22 4,06 5,18 5,84
Sb (a.p.f.u.) 4,05 4,01 3,43 3,99 3,70 4,14 4,17 3,99 3,97 4,03
Cu (a.p.f.u.) 4,21 4,82 3,89 4,80 4,43 4,73 4,39 6,24 5,28 4,70
S (a.p.f.u.) 12,08 12,29 12,63 12,22 12,01 12,36 12,09 12,56 12,34 12,17
Fe (a.p.f.u.) 1,78 1,68 1,46 1,83 2,03 2,18 1,79 1,51 1,50 1,48
Zn (a.p.f.u.) 0,60 0,46 2,52 0,40 0,34 0,00 0,34 0,55 0,58 0,78
As (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,12 0,36 0,00 0,00 0,09 0,15 0,00
suma 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
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Obsahy  stříbra  v teraedritech  se  pohybují  v  hodnotách  mezi  23,11 - 34,11 hm. %  a  obsahy  mědi 
se  pohybují  v  rozmezí 13,11 - 20,93 hm. %. Z  naměřených  dat  lze  vyčlenit 1. typ, ve  kterém se 
obsah  stříbra  pohybuje  kolem 30 hm. % a 2. typ s obsahem  stříbra  kolem  20 hm. %.  Obsah zinku 
v  teraedritech  se  pohybuje  v  rozmezí 1,10 - 2,60 hm. %, pouze  v jednom  případě (vzorek SS-32) 
byl  zjištěn  obsah  vyšší  (8,71 hm. % Zn).  Obsah  antimonu  se  pohybuje  v  rozmezí  22,09 - 25,62 
hm. %,  obsahy  síry  se  pohybují  v  rozmezí  19,26 - 21,45  hm.  %  a obsah  železa ve všech 
vzorcích dosahuje podobných hodnot v rozmezí 4,20 - 6,12 hm. %. Emprický vzorec Ag-bohatého a 
Ag-chudého tetraedritu je (podle průměru z analýz) Cu4,59Ag5,74Zn0,67Fe1,75Sb3,94As0,07S12,24 a 
Cu6,24Ag4,06Zn0,55Fe1,51Sb3,94As0,09S12,56 [obecný vzorec tetraedritu je (Cu,Ag)10(Zn,Fe)2(Sb,As)4S13]. 
 
5.1.5   Minerály stříbra 
 
Ve  studovaných  vzorcích  ze  Stříbrné  Skalice a Staré Vožice  byly  v asociaci s  galenitem a 
sfaleritem  nalezeny (kromě tetraedritu) další  fáze  obsahující  Ag. Tyto  fáze se ve vzorcích stejně 
jako teraedrit  vyskytují  z hlediska  kvantity oproti galenitu a sfaleritu ve značně podružném 
množství. Analýzy  těchto  fází  jsou  shrnuty  v Tab. 6. a 7. Převážná  většina  těchto  fází obsahuje 
Ag,  Sb a  S  v  různých  poměrech.  Obsahy Ag   se  pohybují   v rozmezí 58,90 - 71,40 hm. %, 
obsahy  síry se pohybují  v  rozmezí  15,30 - 17,26 hm. % a  obsahy  antimonu  se  pohybují  
v rozmezí 14,20 - 21,40 hm. %. Tyto fáze  různé  stechiometrie  se  vyskytují (včetně  tetraedritu)  
pospolu v nehomogenních  zrnech  (viz. Obr. 8.),  která  selektivně  zatlačují  galenit  a  pronikají  i  do  
sfaleritu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8. Fotografie v BSE:   a) Ag-O-S fáze obsahující vysoký podíl stříbra (až 92 hm. %).   b) nehomogenní Ag-
Sb-S fáze lišící se vzájemně poměry zastoupených prvků. Vlevo na obrázku Ag-Sb-S fáze s vysokým obsahem 
Pb. Bílá zrna jsou galenit. 
 
Ag-Sb-S fáze ve většině případů neobsahují detekovatelné příměsi jiných prvků. Pouze tři analýzy 
prokázaly obsah zinku v rozmezí 2,9 - 3,69 hm. %. Zcela ojediněle jedna z analyzovaných fází, která 
vytvářela ve vzorku SV-70 asi 10 µm velkou inkluzi, uzavřenou v Ag-Sb-S fázi, měla kromě stříbra, 
antimonu a síry i vysoký obsah Pb (27,19 hm. %) a menší příměs As (0,46 hm. %). Ve vzorku SS-32 
byl nalezen miargyrit v asociaci dalších AgSbS fází. Ve vzorku SV-70 byly spolu s Ag-Sb-S fázemi 
nalezeny Ag-O-S fáze s vysokým obsahem Ag (až 92 hm. %). 
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Tab. 6. Složení analyzovaných Ag minerálů I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7. Složení analyzovaných Ag minerálů II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.6   Arsenopyrit a (Ni,Co)AsS fáze 
 
Arsenopyrity byly nalezeny pouze ve vzorcích ze Staré Vožice (SV-70 a VP-3). Arsenopyrit vytváří 
dobře omezené lištovité krystaly velikosti až 100 µm, které narůstají na starší zrna pyritu prorostlého 
s galenitem. Krystaly arsenopyritu se vyskytují i izolovaně (ale vždy v těsné blízkosti zrn pyritu a 
galenitu obrůstaných arsenopyritem) a jejich chemické složení se neliší od arsenopyritů narůstajících 
přímo na pyrit s galenitem (viz. Obr. 9.). Arsenopyrity se v BSE jeví jako homogenní a nezonální. 
Arsenopyrity ze studovaných vzorků pravděpodobně vznikaly spolu s ostatními rudními minerály 
(nejde o relikty horninového arsenopyritu zavlečené do žiloviny). 
 

Vzorek: SV-70 SV-70 SV-70 SV-14 SV-14 SV-14
Analýza: 1 2 3 4 5 6

fáze: AgO AgSbO AgSbO Ag2S+Sb2S3 Ag2S+Sb2S3 Ag2S+Sb2S3

Ag (hm. %) 83,3 75,0 92,3 59,0 59,0 70,8
Sb (hm. %) 1,1 2,2 n.d. 21,2 21,0 13,9
S (hm. %) 1,6 2,7 2,1 16,9 16,7 15,3
O (hm. %) 1,7 1,4 1,7 - - -
Zn (hm. %) - - - - - 3,5
suma 87,7 81,4 96,2 97,1 96,6 103,6

Ag (a.p.f.u.) 0,99 0,94 1,00 1,75 1,76 2,52
Sb (a.p.f.u.) 0,01 0,02 0,00 0,56 0,56 0,44
S (a.p.f.u.) 0,06 0,12 0,08 1,69 1,68 1,83
O (a.p.f.u.) 0,14 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00
Zn (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
suma 1,20 1,20 1,20 4,00 4,00 5,00

Vzorek: SV-14 SS-32 SS-32 SS-32 SS-32 SS-32 SS-32
Analýza: 7 8 9 10 11 12 13
fáze: Ag2S+Sb2S3 Ag2S+Sb2S3 Ag2S+Sb2S3 Ag2S+Sb2S3 Ag2S+Sb2S3 AgSbSPb miargyrit

Ag (hm. %) 71,4 59,9 58,9 59,3 61,4 26,0 38,4
Sb (hm. %) 14,2 21,2 21,4 20,9 21,4 25,5 38,1
S (hm. %) 15,4 16,9 16,8 16,8 17,3 17,9 20,3
Zn (hm. %) 2,9 - - - 3,7 - -
Pb (hm. %) - - - - - 27,2 -
As (hm. %) - - - - - 0,5 -
suma 103,9 98,0 97,1 97,0 103,7 97,1 96,7

Ag (a.p.f.u.) 2,54 2,21 2,19 2,20 2,13 1,05 1,09
Sb (a.p.f.u.) 0,45 0,69 0,71 0,69 0,65 0,91 0,96
S (a.p.f.u.) 1,85 2,10 2,10 2,11 2,01 2,43 1,95
Zn (a.p.f.u.) 0,17 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00
Pb (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00
As (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
suma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00
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Ve vzorku SS-60 byla v galenitu objevena asi 10 µm velká inkluze (Obr. 9.) fáze obsahující nikl, 
kobalt, arsen a síru (analýza viz. tabulka 8.). Podle poměru zastoupených prvků se pravděpodobně 
jedná o izomorfní směs gersdorfitu (NiAsS) a kobaltinu (CoAsS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9. Fotografie pořízená v BSE:  a) arsenopyrit obrůstající starší zrna pyritu prorostlého s galenitem.  b) 10 
µm velká inkluze (Ni,Co)AsS fáze v galenitu. 
 
Celkem bylo provedeno 5 analýz arsenopyritu (Tab. 8.). Čtyři z pěti analyzovaných zrn obsahovaly 
kromě Fe, As a S také malou příměs Sb, která se pohybuje v rozmezí 0,45 - 0,64 hm. %. Po přepočtu 
na empirický vzorec, je obsah As v rozmezí 29,25 - 31,02 at. %.  
 
Tab. 8. Složení analyzovaných arsenopyritů a (Ni.Co)AsS fáze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vzorek: VP-3 SV-70 SV-70 SV-70 SV-70 SS-60
  Analýza: 1 2 3 4 5
  Minerál: Asp Asp Asp Asp Asp (NiCo)AsS

  Fe (hm. %) 35,7 36,4 36,4 36,2 36,2 0,6
  As (hm. %) 41,2 42,0 41,6 41,4 43,2 46,6
  S (hm. %) 22,0 20,7 21,2 20,6 20,3 19,0
  Sb (hm. %) 0,6 0,6 0,4 0,6 - -
  Co (hm. %) - - - - - 14,9
  Ni (hm. %) - - - - - 19,0
  suma 99,6 99,6 99,7 98,9 99,7 100,1

  Fe (a.p.f.u.) 1,02 1,05 1,04 1,05 1,05 0,02
  As (a.p.f.u.) 0,88 0,90 0,89 0,90 0,93 1,04
  S (a.p.f.u.) 1,10 1,04 1,06 1,04 1,02 0,99
  Sb (a.p.f.u.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
  Co (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42
  Ni (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54
  suma 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
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5.1.7   Pyrit 
  
Pyrit se ve studovaných vzorcích vyskytuje spíše výjimečně. Pyrity ze Stříbrné Skalice patří patrně 
k nejstarším rudním minerálům a jsou zatlačovány sfaleritem (Obr. 5.). Ve vzorcích ze Staré Vožice 
byly naopak objeveny mladší pyrity, které vytvářejí dobře omezené (kolem 10 µm velké) krystaly a 
vyplňují drobné trhlinky v galenitu, sfaleritu a Ag-Sb-S fázích (Obr. 5.). 
 
Celkem byly provedeno 5 analýz (Tab. 9.), pyrit obsahuje vždy pouze Fe a S. Empirický vzorec pyritu 
podle průměru z analýz (kromě analýzy pyritu č. 3.) vychází Fe0,978S2,012. V jednom zcela anomálním 
pyritovém zrnu s  hojnými mikropóry (analýza pyritu č. 3.) byl v pyritu zjištěn obsah stříbra 3,37 hm 
%. Patrně se jedná o vliv mikroinkluzí Ag (možná supergenního původu).  
 
Tab. 9. Složení analyzovaných pyritů 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.1.8   Karbonáty 
 
Ve studovaných vzorcích byly pomocí ED mikroanalýzy identifikovány siderit, dolomit, Fe-dolomit a 
kalcit. Železem bohatý dolomit (Fe-dolomit) byl ze souboru studovaných dolomitů vyčleněn podle 
kritéria, kterým je obsah více než 10 at. % Fe složky. Nejhojněji se vyskytují dolomit a Fe-dolomit, 
méně častý je kalcit a siderit se vyskytuje vzácně. Karbonáty se vyskytují v několika generacích, které 
mohou být starší i mladší než sulfidy (Obr. 10.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. 10. Fotografie v optickém mikroskopu:  a) Dvě generace karbonátu: galenit narůstá na krystalové plochy 
staršího karbonátu; žilka mladšího karbonátu proniká po štepné trhlině do galenitu.  b) Galenit narůstající na 
krystalové plochy staršího karbonátu.  

Vzorek: SS-30 SV-70 SV-70 SV-70 SV-70
Analýza: 1 2 3 4 5

Fe (hm. %) 47,1 30,4 44,5 45,8 47,1
As (hm. %) - 1,8 - - -
S (hm. %) 53,1 42,8 48,9 51,0 52,3
Ag (hm. %) - - 3,4 - -
suma 100,2 75,0 96,8 96,8 99,4

Fe (a.p.f.u.) 1,01 0,86 1,02 1,02 1,02
As (a.p.f.u.) 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
S (a.p.f.u.) 1,99 2,11 1,94 1,98 1,98
Ag (a.p.f.u.) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
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Krystaly karbonátů jsou často zónální, v BSE se zonalita (primární) projevuje střídáním světlejších a 
tmavších přírůstkových zón, které se vzájemně liší především poměrem obsahů Fe a Mg (Obr. 11.), 
což poukazuje na oscilaci v chemismu hydrotermálních fluid. Z makroskopického studia vzorků je 
patrné, že Fe-dolomit a dolomit jsou (obvykle) sukcesně starší než kalcit. Kalcity se často nacházejí 
v otevřených dutinách jako nejmladší karbonáty. Nelze však zcela vyloučit i existenci kalcitů, které 
jsou sukcesně starší než dolomity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11. Fotografie pořízené v BSE:  a) Krystal karbonátu (uprostřed snímku) s viditelnou primární (růstovou) 
zonalitou. Světlejší zóny mají vyšší poměry Fe/Mg, světlejší zóny mají nižší poměry Fe/Mg.  b) Detail snímku 
(a); hodnoty jasu a kontrastu byly upraveny v grafickém editoru. 
 
Celkem bylo analyzováno 31 různých karbonátů, analýzy dle jednotlivých druhů karbonátů jsou 
uvedeny v Tab. 10, 11 a 12.  
 
Tab. 10. Složení analyzovaných kalcitů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 11. Složení analyzovaných Fe-dolomitů  
 
 
  
 
 
 
 

Vzorek: 5126 SS-60 6021/1 18818/2 18818/1 18818/2 14793 19851 19367/2 19367/2 15738/3 VRT-01

Ca (at. %) 50,2* 48,7 47,9* 48,4 52,1* 50,9* 48,5* 42,8 52,3 51,6* 49,8 48,9*

Mg (at. %) 31,5* 39,3 35,4* 37,8 30,5* 35,0* 37,9* 46,7 40,0 35,5* 39,2 30,1*

Fe (at. %) 17,7* 11,3 15,5* 12,4 16,9* 12,6* 13,1* 10,1 7,1 12,2* 9,4 19,6*

Mn (at. %) 0,6* 0,8 1,1* 1,4 0,6* 1,6* 0,6* 0,4 0,6 0,6* 1,6 1,5*

Fe + Mn (at. %) 18,3* 12,0 16,6* 13,8 17,4* 14,2* 13,7* 10,5 7,7 12,9* 11,0 21,0*

suma** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*  průměrná hodnota z několika anaýz

**  hodnoty jsou dopočítané na sumu = 100

Vzorek: SS-52 SS-56/2 5124 RO-21 SS-55/1 SS-56/3 SS-51/1 SS-51/2 1336/1 SS-51/2 SS-51/1 1336/1

Ca (at. %) 97,8* 97,8 97,7 99,2 98,3 98,4 96,0* 95,4* 98,2 94,5 95,9 97,3*

Mg (at. %) - - 1,8 0,3 - - - - - - - 0,6*

Fe (at. %) 1,8* 1,6 0,5 0,6 0,9 1,1 2,8* 3,0* 1,1 4,1 2,8 1,8*

Mn (at. %) 0,4* 0,6 - - 0,8 0,5 1,3* 1,6* 0,7 1,4 1,2 0,3*

Fe + Mn (at. %) 2,2* 2,2 0,5 0,6 1,7 1,6 4,0* 4,6* 1,8 5,5 4,1 2,1*

suma** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*  průměrná hodnota z několika anaýz

**  hodnoty jsou dopočítané na sumu = 100
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Tab.12. Složení analyzovaných dolomitů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.9   Ostatní minerály  
 
Častým  rudním  minerálem ve studovaných vzorcích je též chalkopyrit. Ve vzorcích ze Stříbrné 
Skalice se vyskytuje starší chalkopyrit ve formě drobných  (zhruba 1 - 10 µm) odmíšenin ve 
sfaleritech. Mladší chalkopyrit zatlačuje galenit a pronikají i do sfaleritu. Ve vzorcích ze Staré Vožice 
a Ratibořských hor se vyskytuje chalkopyrit v podružném množství a pouze v mladší generaci 
zatlačující starší rudní minerály (hlavně galenit). Ve vzorku  SS-32 byla pozorována oxidace 
chalkopyritu,  která je doprovázena zřetelně zonálními lemy sekundárních minerálů (oxihydroxidy Fe 
a Cu, viz. Obr. 12.).  I v ostatních  studovaných  vzorcích  byly pozorovány  výskyty  oxidů-hydroxidů 
Fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12. a) Oxidace chalkopyritu doprovázená lemy sekundárních minerálů (oxihydroxidy s různým 
zastoupením Cu a Fe), tmavý lem obsahuje zvýšený podíl SiO2, fotografie pořízena v BSE.   d) Obdoba obrázku 
(c), fotografie pořízena v optickém mikroskopu. 
 
Fylosilikáty se v asociaci hydrotermálních minerálů vyskytují spíše méně často. Nalezeny byly jílové 
minerály  blíže  neurčeného  složení,  muskovit  a sericit. Ve vzorku SS-60 bylo pozorováno 
prorůstání jílového minerálu s galenitem (Obr. 13). Ve vzorku SV-70 byl pozorován sericit 
s inkluzemi TiO2 fází (Obr. 13). 
 

Vzorek: 11502/1 VRT-02 VRT-12 14793/1 VP-8 18818/3 6020/1

Ca (at. %) 48,8 57,5* 56,5* 45,2* 48,7* 46,1 53,6
Mg (at. %) 45,0 38,5* 40,0* 47,1* 44,6* 45,8 37,3
Fe (at. %) 5,4 3,5* 3,0* 7,7* 6,7* 8,1 8,4
Mn (at. %) 0,8 0,1* - - - - 0,8
Fe + Mn (at. %) 6,2 3,6* 3,0* 7,7* 6,7* 8,1 9,1
suma** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*  průměrná hodnota z několika anaýz

**  hodnoty jsou dopočítané na sumu = 100
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Obr. 13. a) Prorůstání jílového minerálu s galenitem (světlý). Okraje krystalů jílových minerálů vykazují 
zvýšený obsah Pb, fotografie pořízena v BSE.   b) Sericit s drobnými inkluzemi TiO2 fází (světlé), fotografie 
pořízena v BSE.  
 

5.2   Izotopové složení studovaných karbonátů 
 
Hydrotermální karbonáty ze zkoumaných vzorků byly podrobeny analýze stabilních izotopů uhlíku a 
kyslíku. Izotopické složení bylo analyzováno celkem u 33 karbonátů (siderity, Fe-dolomity, dolomity 
a kalcity) z různých lokalit v blanické brázdě (viz. Tab. 13.). Hodnoty δ13C se pohybují v rozmezí 
zhruba - 8 až - 17 ‰ PDB  a hodnoty δ18O se pohybují v rozmezí zhruba 11 - 23 ‰ SMOW. 
Izotopická data karbonátů ze studovaných lokalit jsou přehledně zobrazena v grafu (Obr. 14.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Obr. 14. Izotopické složení karbonátů ze studovaných lokalit.  
 
Z izotopických dat (Obr. 14.) jsou mezi jednotlivými vzorky patrné značné variace hodnot δ13C a δ18O. 
Data vykazují klesající trend hodnoty δ13C za současného zyvšování hodnoty δ18O. Karbonáty 
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krystalizující z fluida o konstantním izotopovém složení uhlíku a kyslíku, mají se snižující se teplotou 
opačný trend - hodnota δ13C roste spolu s hodnotou δ18O (velikost frakcionace izotopů mezi fluidem a 
minerálem se zvyšuje se snižující se teplotou). Proto u studovaných karbonátů lze vyloučit účast  fluid 
o konstantním izotopovém složení.  
 
Na základě rozdílného izotopového složení karbonátů lze mezi vzorky ze studovaných lokalit odlišit 
několik skupin, jak ukazuje graf (Obr. 14.). Tyto izotpopicky rozdílné skupiny vykazují  částečnou 
korelaci s jedntlivými lokalitami (viz. Tab. 15.). Mezi analyzovanými vzorky jsou převážně 
zastoupeny karbonáty z lokalit Roudný, Stará Vožice a Ratibořské Hory. Karbonáty z revíru 
Ratibořské Hory - Stará Vožice spíše korelují se nachází spíše v 1. a 3. skupině a karbonáty z lokality 
Roudný se nachází ve všech skupinách. Karbonáty z lokalit Zvěstov a Hříva (pouze 2. vzorky) se 
nachází ve 2. skupině.  Ze vzorků z lokalit Roudný a reví Ratibořské Hory - Stará Vožice  je patrné, že 
se zde projevily přibližně stejně velké variace v izotopickém složení kyslíku a uhlíku ve fluidech. 
 
Tab. 13. Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorek Lokalita Minerál δ13C (PDB) δ18O (SMOW)

RH-21 R atibořs ké hory F e-dolomit -9,23 11,56
RH-22 R atibořs ké hory F e-dolomit -9,98 13,04
RH-23 R atibořs ké hory F e-dolomit -10,66 13,35
RH-25 R atibořs ké hory F e-dolomit -10,59 14,80
R-31A Roudný F e-dolomit -13,44 19,84
R-19 Roudný F e-dolomit -9,94 19,22
SV-22/1 S tará Vožice F e-dolomit -8,66 15,91
SV-22/2 S tará Vožice F e-dolomit -8,76 15,85
SV-21 S tará Vožice F e-dolomit -7,98 17,10
R-50 Hříva dolomit -12,75 19,04
2945/1 R atibořs ké hory dolomit -10,89 14,63
2945/2 R atibořs ké hory dolomit -10,58 15,26
2945/3 R atibořs ké hory dolomit -10,69 14,26
2945/4 R atibořs ké hory dolomit -10,13 16,64
2945/5 R atibořs ké hory dolomit -10,73 14,25
2032/3a R atibořs ké hory dolomit -9,41 16,02
R-23 Roudný dolomit -17,13 21,68
R-31B Roudný dolomit -9,43 12,15
R-54 Roudný dolomit -14,80 18,71
SV-13/3 S tará Vožice dolomit  -7,99*  15,91*
5126 S tará Vožice dolomit -10,62 14,15
2389/1 R atibořs ké hory kalcit -13,92 23,16
5117 R atibořs ké hory kalcit -13,94 22,68
5124 R atibořs ké hory kalcit -12,49 23,32
RH-20/1 R atibořs ké hory kalcit -10,24 14,35
RH-20/2 R atibořs ké hory kalcit -10,63 14,80
RH-24 R atibořs ké hory kalcit -8,28 12,34
5146 S tará Vožice kalcit -13,80 23,19
SV-13/1 S tará Vožice kalcit  -11,00*  20,82*
ZV-2 S tříbrnice u Z věs tova kalcit -10,34 18,90
RB-2 Roudný s iderit -7,78 11,26
RB-7 Roudný s iderit -8,79 11,09
R-102 Roudný s iderit -7,58 13,43

* průměrná hodnota z několika analýz
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Izotopová složení karbonátů na jednotlivých lokalitách jsou vynesena v grafech (Obr. 15., 16., 17. a 
18.). Naměřená data jsou v grafech porovnávána s teoreticky vypočtenými křivkami, které znázorňují 
krystalizaci karbonátu z roztoku o konstanatním izotopovém složení C a O v závislosti na teplotě. 
Podle předchozích izotopických studií polymetalických ložisek v blanické brázdě a geneticky 
podobných lokalit  se autoři (např. Bernard a Žák 1992, Žák a Dobeš 1991) shodují na  původu vody 
ve fluidech z hlubinného metamorfního reservoáru. Podle nejnovějších výzkumů izotopového složení 
fluid ve fluidních inkluzích na lokalitách v blanické brázdě (např. Hübst et al. 2011b, in print; 
Zachariáš et al. 2009), složení kyslíku ve fluidech dosahuje poměrně stabilních hodnot δ18O  kolem 3 
‰ SMOW. Teoretické křivky v grafech jsou proto vypočteny na základě hodnoty δ18O = 3 ‰ PDB a 
různých hodnot δ13C. Porovnáním izotopického složení analyzovaných karbonátů s teoretickými 
křivkami je možné odhadnout teploty, při kterých tyto karbonáty krystalizovaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 15. Izotopové složení karbonátů z lokality Ratibořské Hory.  
 
Lokality Ratibořské Hory a Stará Vožice jsou z genetického hlediska prakticky totožné (např. Nouza 
1988). To částečně potvrzují i izotopická data presentovaná v grafech (Obr. 15. a 16.). Na obou 
lokalitách lze rozeznat dvě izotopicky odlišné skupiny karbonátů: skupina dolomitů a Fe-dolomitů, 
která dosahuje hodnot δ13C zhruba -8 až -11 ‰ PDB a skupina (patrně mladších) kalcitů s nižšími 
hodnotami δ13C v rozmezí -11 až -14 ‰ PDB. Ve studovaných vzorcích z Ratibořských Hor se 
objevují i (zřejmě mladší) kalcity, které jsou svým izotopickým složením podobné dolomitům z téže 
lokality. 
 
Karbonáty (Fe-dolomity, dolomity a kalcity) odpovídající svým složením 1. skupině dle Obr.14. 
mohla vznikat v teplotním intervalu 170 - 250 °C. Patrně mladší karbonáty odpovídající složením 3. 
skupině podle Obr. 14. mohla vznikat za teplot zhruba 110 - 150 °C. Tento výsledek poměrně dobře 
odpovídá teplotám homogenizací fluidních inkluzí v křemeni, barytu a karbonátech zkoumaných na 
lokalitách Stříbrná Skalice, Hříva, Zvěstov, Ratibořské Hory, Rudolfov (Hübst et. al. 2011a, in print). 
Na těchto lokalitách se objevují dvě odlišné skupiny fluidních inkluzí, kde teploty homogenizace v 
první skupině se pohybují v rozmezí zhruba 130 - 200°C a ve druhé (patrně mladší) skupině zhruba  
v rozmezí 110 - 220°C.  Skutečné teploty vzniku minerálů však mohou být ještě vyšší (např o 50°C)  
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 Obr. 16. Izotopové složení karbonátů z lokality Stará Vožice.  
 
než jsou vlastní teploty homomogenizace. Izotopové složení karbonátového uhlíku v hydrtermálních 
roztocích se dle analyzovaných karbonátů a vypočtených teoretických křivek mohlo pohybovat 
rozmezí -7,5 až -19,5 ‰ PDB.  
 
Z dalších lokalit polymetalické mineralizace v blanické brázdě nebylo pro studium izotopového 
složení karbonátů k dispozici dostatečné množství vzorků. V grafu (Obr. 17.) jsou presentována data 
z lokality Hříva a Stříbrnice u Zvěstova. Na základě těchto dat lze pouze konstatovat, že se výrazně 
neliší od dat z lokalit Ratibořské Hory a Stará Vožice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 17. Izotopové složení karbonátů z lokalit Hříva (dolomit) a Zvěstov (kalcit).  
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Mezi analyzovanými karbonáty z lokality Roudný jsou zastoupeny siderity, dolomity a Fe-dolomity. 
Karbonáty mají ve svém souhrnu velké variace v izotopovém složení. Hodnoty δ18O se pohybují 
v rozmezí zhruba 11 až 22 ‰ SMOW a hodnoty δ13C v rozmezí -8 až -18 ‰ PDB. Mezi karbonáty je 
možné rozeznat 2 izotopicky odlišné skupiny. V první skupině (patrně starší) se vyskytují siderity,  
jejichž teploty vzniku je dle proložené křivky vychází na 200 - 260°C. Tyto karbonáty svým složením 
spadají do 1. skupiny dle Obr. 14. Společně se siderity se vyskytuje i jeden vzorek dolomitu, jehož 
teplota vzniku dle proložené křivky odpovídá zhruba 290°C. Tato teplota je vůči skupině sideritů 
poměrně vysoká a teplotní rozdíl mezi oběma typy karbonátů pravděpodobně neodpovídá skutečnosti 
(lze usuzovat např. na vyšší hodnotu δ18O fluida v řádu cca 2 ‰ a tomu odpovídající vyšší teploty při 
krystalizaci sideritů).  Zbylé vzorky (dolomity) svým složením odpovídají 2. - 3. skupině dle Obr. 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 18.Izotopové složení karbonátů na ložisku Roudný.  
 
Na lokalitě Roudný se podle Zachariáše et al. (2009) uplatňovalo několik typů fluid. Ranná fluida 
dosahovala teploty v rozmezí 330 - 400 °C a hodnoty δ18O v rozmezí 4,7 až 2,9 ‰ SMOW. Teplota 
pozdních fluid se měnila od teploty  350 - 250 °C na teplotu  250 - 70 °C V pozdních fluidech se 
pravděpodobně začíná uplatňovat mísení s meteorickou vodou, což má za následek snižování hodnot 
δ18O na hodnoty v rozmezí 2 až -1 ‰ SMOW. Hodnoty δ18O, kterých fliuda dosahovala v ranných 
stádiích mineralizace, se od předpokládaných 3 ‰ SMOW (teoretické křivky) liší až o 1,7 ‰. Tento 
rozdíl znamená posunutí vynesených bodů v grafu (Obr. 17.) o cca 40 - 60°C k nižším hodnotám (v 
případě vynesených sideritů). Naopak odchylka hodnot δ18O pozdních fluid od předpokládaných 3 ‰ 
činí až -4 ‰. V tomto krajním případě dochází (u vynesených dolomitů) k posunu teplot až o 30°C 
k vyšším hodnotám. Vzhledem k těmto variacím v izotpovém složení kyslíku ve fluidu mohly nejstarší 
karbonáty vynesené v grafu (siderity) vznikat při teplotách 240 - 300°C a naopak nejmladší karbonáty 
vynesené v grafu (dolomity) mohly vznikat při nižší teplotě až cca. 125°C. Hodnota δ13C fluida se dle 
všech analyzoavných vzorků a vypočtených hodnot mohla pohybovat (v nejkrajnějších případech) od -
7,7 do 23,5 ‰ PDB.  
 
5.2.1 Studium izotopového složení karbonátu na profilu žíly 
 
Pro studium vývoje izotopového složení karbonátu v profilu byl použit pouze jediný vhodný vzorek 
(2945) z lokality Ratibořské Hory. Vzorek představoval asi 3 cm mocnou žílu masivního, lehce 
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narůžovělého dolomitu, která prorůstala sfaleritem. Izotopové složení kyslíku a uhlíku bylo 
analyzováno v pěti místech v ose procházející napříč karbonátovou žilou (od jednoho okraje 
k druhému, viz. Obr. 19.).  
 
Tab. 14. Izotopické složení O a C ve vzorku 2945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Obr. 19. Schéma vzorku 2945  
            
Naměřená izotopická data ukazují, že dolomit v má jednotlivých analyzovaných bodech rozdílné 
izotopické složení O a C s variacemi δ13C 0,76 ‰ a δ18O 2,39 ‰. Data byla vynesena do grafu (Obr. 
20.) a porovnána s teoreticky vypočtenými křivkami, které představují krystalizaci dolomitu z fluida 
s hodnotou δ18O = 3‰ a různých hodnotách δ13C. Za předpokladu konstantního izotopického složení 
kyslíku ve fluidu krystalizoval dolomit ve zkoumaném vzorku za teplot zhruba 175 - 210°C. Změny 
teploty a izotopického složení karbonátového uhlíku ve fluidu v rámci celého zkoumaného profilu jsou 
znázorněny v grafu (Obr. 21.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                    Obr. 20. Izotopické složení dolomitu ve vzorku 2945 a možné teploty jeho krystalizace.  
 
Z naměřených i vypočtených dat nevyplývá jednozančaně, zdali dolomit v žíle narůstal symetricky od 
obou okrajů, nebo narůstal asymetricky vzhledem k ose žíly. Dosti podobné hodnoty δ13C a δ18O 
v krajních analyzovaných bodech (1. a 5.) však mohou indikovat, že karbonát pravděpodobně mohl 

analýza δ13C (PDB) δ18O (SMOW)

1 -10,89 14,63
2 -10,58 15,26
3 -10,69 14,26
4 -10,13 16,64
5 -10,73 14,25
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narůstat (víceméně) symetricky od obou okrajů směrem ke středu žíly, alespoň v mladší etapě vývoje 
žíly. I v analyzovaných bodech blíže ke středu žíly (body 2. a 4.) lze spatřovat menší míru 
simultálního vývoje (v obou bodech projevuje shodný trend - pokles hodnoty δ13C fluida a teploty), 
v bodě 3. (uprostřed žíly) se pak zřejmě projevuje nárust teploty a změna δ13C fluida k vyšším 
hodnotám. Při interpretaci naměřených dat je nutné vzít v úvahu, že jednotlivé analyzované body na 
profilu nemusí přesně odpovídat symetricky shodným přírustkovým zónám, neboť z makroskopického 
hlediska nebyla na žíle viditelná zonalita, která by umožnila přesné zacílení izotopových analýz. 
 
Variace v izotopovém složení uhlíku a kyslíku v různých analyzovaných bodech karbonátové žíly 
indikují změny v teplotě a v izotopovém složení karbonátového uhlíku ve fluidu. Změny parametrů 
fluida se v průběhu vývoje žíly neprojevují jednosměrně, nýbrž vykazují spíše oscilační charakter. 
V průběhu vývoje žíly se neprojevuje trend, který se zřetelně projevuje při porovnání izotopového 
složení všech studovaných vzorků - pokles hodnoty δ13C se zvyšující se hodnotou δ18O v karbonátu 
(viz. Obr. 14.). To může poukazovat na skutečnost, že k poklesu hodnoty δ13C fluida od cca -7 do -22 
‰ PDB (Hübst et al. 2011b, in print) ve fluidu nemuselo docházet kontinuálně, ale spíše v etapách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 21. Variace izotopového složení karbonátového uhlíku v ‰ PDB a vypočtené teploty fluida 
   mezi jednotlivými analyzovanými body na vzorku 2945. 
 
6.   DISKUZE 
 
6.1   Vazba Ag na ložiskách 
 
Obsahy Ag v rudnině byly ve starších výzkumech poměrně úspěšně korelovány s obsahem Pb (Králík 
1997). I když byly v rudnině vedle „stříbronosného“ galenitu rozlišovány i samostatné minerály stříbra 
(Ag-tetraedrit, argentit, polybazit, proustit, pyrargyrit, stefanit), byl galenit z polymetalických ložisek 
v blanické brázdě považován za hlavní stříbronosný minerál (s obsahem Ag až v jednotkách hm. %). 
Za stříbronosný byl rovněž považován i sfalerit (Nouza 1988). V této práci realizované orientační 
studium chemismu galenitů a sfaleritů na energiově disperzním analyzátoru zcela jednoznačně 
prokázalo obsahy Ag jak v galenitu, tak ve sfaleritu pod detekčním limitem (0,2 - 0.1 hm. %; 2 sigma). 
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Zdá se tedy, že Ag  je vázáno především na tetraedrit a další minerály stříbra (Tab. 4. a 5.), které jsou 
obecně mladší něž galenit a sfalerit a oba tyto minerály (přednostně galenit) zatlačují a pronikají do 
nich po trhlinách. 
 
Z kvantitativního hlediska je hlavním nositelem stříbra v rudnině Ag-bohatý tetraedrit, který obsahuje 
až 34 hm. % stříbra (viz. Tab. 5.). Vysvětlením původu tohoto vysokého nabohacení stříbrem by 
mohly být retrográdní chemické reakce mezi galenitem a teraedritem během pozdějších 
mineralizačních stádií spojených se snížením teploty. Podle Sack et al. (2002, 2005) může galenit 
obsahovat složku miargyritu (AgSbS2), který je zdrojem stříbra. Při ochlazení systému dochází 
k reakci mezi tetredritem, galenitem a miargyritem obsaženým galenitu za vzniku Ag-bohatého 
teraedritu a bournonitu. Důkazem této reakce je zonalita tetradritu z hlediska distribuce stříbra a lemy 
bournonitu kolem zrn tetraedritu. V  zkoumaných vzorcích z lokalit blanické brázdy tyto indikátory 
výše uvedené reakce nebyly nalezeny, přesto však lze ve vzorcích shledat jisté indície, které svědčí 
pro podobný typ retrográdních reakcí, při nichž dochází k fázovým přeměnám původní výše teplotní 
minerální asociace na Ag-tetraedrit a další fáze. Těmito indíciemi je zatlačování galenitu Ag-
tetraedritem a Ag-Sb-S fázemi (možná rozpad galenitu doprovázený vznikem těchto fází), výskyt Ag-
teraedritu výhradně ve společenství doprovodných Ag-Sb-S fází, které někdy vytvářejí lemy kolem 
zrn teraedritu, výrazná nehomogenita tetraedritu z hlediska distribuce Ag.  
 
6.2   Stechiometrie Ag minerálů 
 
Blíže neurčené minerály stříbra (viz. Tab. 6. a 7.), které se spolu s tetraedritem vyskytují 
v nehomogenních zrnech, která zatlačují (přednostně) galenit, se podle zastoupených prvků dají 
rozdělit na 2 skupiny. První skupina obsahuje Ag, Sb a S v různých poměrech. Druhá skupina 
obsahuje v různých poměrech Ag a S (případně O), přičemž obsahy stříbra se v některých případech 
značně blíží ryzímu stříbru. Data získaná analýzou těchto fází byla vynesena do trojúhelníkového 
grafu (obr. 22.), kde většina dat leží v liniích (na spojnici) mezi koncovými členy Ag2S, Sb2S3 a Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22. Složení studovaných Ag-Sb-S fází. V grafu je vyneseno složení čistých 
minerálů akantitu (Ag2S), miargyritu (AgSbS2) a antimonitu (Sb2S3). Analyzované 
fáze leží na spojnicích mezi výše uvedenými minerály. Lze se tak domnívat, že Ag-
Sb-S fáze jsou pravděpodobně směsi těchto koncových členů (Ag2S-Ag a AgSbS2-
Ag2S). 
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Z  vynesených dat je možné učinit závěr, že neznámé Ag fáze proměnlivého složení mohou být směsi 
koncových členů znázorněných v grafu. V grafu se projevují dva lineární trendy: 1) na spojnici Ag2S a 
Ag. Tyto fáze mohou být směsi akantitu a ryzího Ag, které může vznikat supergenními procesy.  2) na 
spojnici Ag2S a Sb2S3. Na této spojnici se však nachází i miargyrit (AgSbS2). Ze získaných dat 
vynesených v grafu nevyplývá jednoznačně, zdali fáze obsahující Ag, Sb, a S mohou být směsi 
akantitu s antimonitem nebo akantitu s miargyritem. Vzhledem k faktu, že antimonit (na rozdíl od 
miargyritu) nebyl ve studovaných vzorcích nalezen a v literatuře jeho výskyt na Ag-Zn-Pb±Cu 
ložiskách v blanické brázdě není uváděn, lze se domnívat, že jde spíše o směsi akantitu s miargyritem. 
 
6.3   Minerální termometrie 
 
Studované vzorky poskytly možnost aplikace tří minerálních termometrů v omezeném rozsahu. 
Obsahy prvků Ag, Cu, Zn a Fe v tetraedritu lze použít jako minerální termometr v systému teraedrit-
sfalerit-miargyrit-pyrargyrit podle Sack et al. (2003). Systém je založen na výměnných chemických 
reakcích, při kterých dochází k výměně chemických prvků (Ag, Fe, Cu, Zn) mezi tetraedritem výše 
uvedenými koexistujícími sulfidy. Sfalerit se vyskytuje prakticky ve všech vzorcích. Čistý miargyrit 
byl identifikován ve vzorku SS-32 a také se pravděpodobně nachází ve směsích s akantitem. Čistý 
pyrargyrit ve studovaných vzorcích nebyl nalezen, ale jeho výskyt na lokalitách je běžně udáván (např. 
Bernard 1991) a vzorky pyrargyritu z ložisek blanické brázdy jsou uloženy např. ve sbírkách 
Národního Muzea. Poměry Ag/Cu a Fe/Zn ve studovaných vzorcích udávají teploty ekvilibrace 
v rozmezí zhruba 220 - 400°C. Nejčastější hodnoty spadají do rozmezí 250 - 300°C (Obr. 23.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledné teploty dle grafu (Obr. 23.) představují teploty zamrznutí výměnných reakcí (výměny prvků 
Ag, Cu, Zn, Fe, které mezi fázemi probíhají v pevném skupenství). Tyto teploty (220 - 400°C) 
dosahují poměrně velkých variací i vrámci jedné lokality (až přes 100°C). To by mohlo poukazovat na 

Obr. 23. Minerální termometr založený na frakcionaci prvků Ag, Cu, Zn, Fe v systému 
teraedrit-sfalerit-miargyrit-pyrargyrit podle Sack et al. (2003), upraveno. 
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různě rychlé ochlazení systému v pozdních stádiích vývoje rudní mineralizace (např. tektonické 
vyzvižení bloků zemské kůry v určitých částích lokality).  
 
Obsah arsenu (resp. poměr As/S) v arsenopyritu lze použít, v závislosti na koexistujících sulfidech, 
jako minerální termometr (např. Sharp et al. 1985). Ve studovaných vzorcích se arzenopyrit 
vyskytoval většinou v asociaci s pyritem. V grafu dle Sharp et al. (1985), je pole stability pyritu 
omezeno poly s výskytem ryzího As nebo pyrhotinu. Pro aplikaci termometru byla použita 
representativní ED analýza arsenopyritu, který přímo narůstal na starší pyrit (viz. Obr. 9.). Další 
podobná (orientačně) analyzovaná zrna arsenopyritu vykazovala téměř identické složení.  Analýza 
poskytla po přepočtu na molární zlomek arsenu v arsenopyritu hodnotu 0,299, která byla vynesena do 
grafu (Obr. 24.). Tato hodnota odpovídá teplotnímu rozmezí zhruba 300 - 350°C, které lze vzhledem 
k ostatním termometrickým datům (zejména ke studiu fluidních inkluzí) shledat jako reálné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 24. Minerální termometr založený na obsahu arsenu v asenopyritu. po = pyrhotin, lo = löelingit. Převzato z 
Sharp (1985), upraveno. 
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V jednom ze studovaných vzorků (SS-60) byla v galenitu objevena mikroskopická inkluze (Obr. 9.) 
pravděpodobně směsi minerálů gersdorfitu (NiAsS) a kobaltinu (CoAsS). Tento systém minerálů lze 
použít jako minerální termometr (Klemm 1965 in Dare et al. 2010). Termometr je založen na mísivosti 
složek  CoAsS, NiAsS a FeAsS za různých teplot. Data získaná z analýzy (Ni,Co)AsS fáze ve vzorku 
SS-60 byla po přepočtu na molární zlomky vynesena do grafu (Obr. 25.), kde teplota ekvilibrace 
vychází na zhruba 500°C.  Tuto teplotu však nelze ve srovnání ostatními termometrickými daty 
shledat jako reálnou (resp. neodpovídá teplotě vzniku ostatních hydrotermálních minerálů). Je nutné 
vzít v úvahu, že ve zkoumaných vzorcích byla objevena pouze jedna inkluze tohoto typu, jejíž původ 
není zcela jednoznačný (může se např. jednat o akcesorický minerál z horniny zavlečený do žiloviny). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 25. Minerální termometr podle Klemm (1965 in Dare et al. 2010). 
 
6.4   Chemismus karbonátů 
 
Karbonáty jsou na studovaných lokalitách v blanické brázdě poměrně hojně zastoupeny. Nejhojněji 
se vyskytují dolomit a Fe-dolomit, méně častý je kalcit. Siderit je na lokalitách v blanické brázdě 
zřejmě málo hojný, jediné siderity byly nalezeny ve vzorcích z ložiska Roudný. Ve starší literatuře 
uváděný hojný ankerit (např. Bernard 1991) nebyl objeven v žádném z analyzovaných vzorků (ani 
orientační analýzou). Je proto možné, že popisovaný ankerit by mohl být spíše Fe-dolomit, který je na 
lokalitách blanické brázdy často zastoupen (a z makroskopického hlediska vypadá podobně). Zonalita 
karbonátů (zóny s rozdílnými obsahy prvků Fe a Mn v dolomitech) poukazuje na častou oscilaci v 
minerálním složení hydrotermálních fluid. Z makroskopického studia vzorků je patrné, že Fe-dolomit 
a dolomit jsou zpravidla sukcesně starší než kalcit (kalcity se na několika studovaných vzorcích 
nacházeli v dutinách jako nejmladší karbonáty s drůzovitým povrchem). Při studiu na elektronovém 
mikroskopu byl však pozorován i vzorek kalcitu, na který narůstají mikroskopické krystaly mladšího 
dolomitu. Z tohoto důvodu lze předpokládat i existenci sukcesně starších kalcitů. Tyto kalcity mohou 
krystalizovat např. v případech, kdy v hydrtermálních roztocích chybý dostatek rozpuštěného hořčíku. 
Hydrotermální kalcity, které jsou sukcesně starší než dolomity, uvádí v rudním revíru Rudlofov 
J.Kratochvíl (1957). Pro příklad je možné zmínit minerální sukcesi kalcit > dolomit na lokalitě 
Korozluky v Českém Středohoří. Zde kalcit spolu s dolomitem a křemenem tvoří hlavní minerální 
výplň hydrotermálních žil v bazaltu.  
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6.5 Izotopové složení karbonátů 
 
Hydrotermální Ag-Zn-Pb±Cu mineralizace v blanické brázdě vznikaly mesotermálních až 
epitermálních podmínkách (např. Bernard 1991) a jsou úzce vázány na velké (hluboce založené) 
tektonické poruchy náležící systému blanické brázdy. Teploty vzniku těchto ineralizací lze odhadovat 
např. na základě studia fluidních inkluzí. Výsledky nejnovějších výzkumů fluidních inkluzí 
uzavřených v křemeni, karbonátech a barytu na lokalitách blanické brázdy uvádějí Zachariáš et al. 
(2009) a Hübst et al. (2011a, in print). Teploty homogenizací se pohybují nejčastěji v intervalu 130 - 
200°C, přimež teploty homogenizací jsou nejnižší možné teploty, při kterých mohlo docházet ke 
krystalizaci minerálů. Skutečné teploty krystalizace lze odhadovat ještě o 50 - 100°C vyšší. Tím 
můžeme uvažovat o teplotách až 300°C. Naopak data z některých vzorků nebo fluida zachycená 
v sekundárních inkluzích ukazují teploty homogenizace výjimečně i nižší než 100°C.  
 
Teploty vypočtené na základě (v této práci realizovaného) studia izotopového složení uhlíku a kyslíku 
v karbonátech ukazují poměrně dobrou shodu s teplotami odvozenými ze studia fluidních inkluzí.  
Izotopová složení karbonátů z rudního revíru Ratibořské Hory - Stará Vožice a lokalita Hříva  a 
Zvěstov dle porovnání s teoreticky vypočtenými křivkami (viz. Obr. 15, 16, 17.) ukazují teploty 
krystalizace 115 - 250°C. 
 
Při vzniku zlatonosné mineralizace na ložisku Roudný se dle Zachariáše et al. (2009) uplatňovala 
během několika mineralizačních etap fluida o teplotách od 330 - 400°C až po 250 - 70°C. V této práci 
vypočtené možné teploty vzniku karbonátů spadají do rozmezí  240 - 300°C u nejstarších karbonátů a 
180 - 125 °C u nejmladších karbonátů, což víceméně souhlasí s výše uvedenými teplotami fluid podle 
Zachariáše et al. (2009). 
 
V této práci realizované výpočty teplot vzniku karbonátů na základě jejich izotopového složení 
vycházejí z hodnot izotopového složení kyslíku ve fluidech, které byly převzaty z předchozích 
výzkumů (Hübst et al. 2011b in print; Zachariáš et al. 2009). Podle těchto ýzkumů hodnoty δ18O 
hydrotermálních fluid na Ag-Zn-Pb±Cu lokalitách dosahují poměrně stabilních hodnot 3 ‰ SMOW a 
na ložisku Roudný se hodnota δ18O fluid měnila od 4,7 až 2,9 ‰ (ranná fluida) k hodnotám 2 až -1 ‰ 
SMOW. Pokud jsou fluida zodpovědná za vznik rudních mineralizací v blanické brázdě skutečně 
hluboce metamorfního původu, lze jejich izotopové složení kyslíku (zejména ve starších 
mineralizačních stádiích) považovat za relativně neměnné. 
 
Případné variace hodnot δ18O hydrotermálních fluid se ve výpočtech projeví posunem výsledných 
teplot (viz. Obr. 26.). Změna hodnoty δ18O ve fluidu vyvolá (při porovnání teoretické křivky 
s vyneseným izotpickým složením analyzovaných karbonátů) různě velkou změnu výsledné teploty. 
Při vyšších teplotách (cca 300 - 200°C) se změna hodnoty δ18O o 1 ‰ projeví změnou teploty o 
zhruba 20°C. Naopak v oboru nižších teplot (cca 150 - 100°C) se stejně velká změna hodnoty δ18O 
projeví změnou teploty o zhruba 10°C (u křivek pro minerály dolomit, kalcit, siderit se tyto změny 
projevují víceméně stejně). Lze tedy říci, že odhad teploty krystalizace karbonátů na základě 
porovnávání jejich izotopického složení s teoretickou křivkou je více přesný při nižších teplotách. 
Dobré shody mezi vypočtenými teplotami na základě frakcionačních rovnic (teoretické křivky) 
s teplotami homogenizací fuidních inkluzí bylo dosaženo u karbonátů z lokalit Ratibořské Hory a 
Stará Vožice (viz. Obr. 15, 16.). 
 
Na základě porovnání izotopového složení karbonátů s teoreticky vypočtenými křivkami v grafech 
(Obr. 15, 16, 17, 18.) lze stanovit i izotopové složení oxidovaného (karbonátového) uhlíku ve fluidech. 
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Takto stanovené hodnoty δ13C se poměrně dobře shodují s daty, které uvádějí Hübst et al. (2011b, in 
print). Porovnání izotopového složení a teplotních parametrů fluid podle dosvadních výzkumů a studia 
realizovaného v této prácí je uvedeno v Tab. 15. 
 
Tab. 15. Srovnání vypočtených parametrů hydrotermálních fluid s dosavadními výzkumy. V levém sloupci jsou 
uvedeny parametry (teplota a hodnota δ13C) vypočtené na základě frakcionačních rovnic a izotopového složení 
analyzovaných karbonátů. V rámci jednotlivých lokalit jsou rozlišeny izotopicky odlišné skupiny karbonátů (jak 
ukazuje Obr. 14.). Hodnoty δ13C jsou v tabulce udávány v ‰ PDB, hodnoty δ18O jsou udávány v ‰ SMOW. 
Modře označené hodnoty δ18O v levém sloupci jsou výchozí hodnoty zvolené pro výpočet ostatních parametrů  
(teplota a fluida δ13C). Hodnoty v pravém sloupci jsou převzaté z Hübst et al. (2011, in print) a Zachariáš et al. 
(2009). Teploty fluid v pravém sloupci na lokalitách Ratibořské Hory, Stará Vožice, Hříva a Zvěstov byly 
odvozeny na základě teplot homogenizací fluidních inkluzí v max. uvažovatelném rozmezí. 
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max. min. max. min.

δ18O 3 3 δ18O 3 3

δ13C -7,4 -11,3 δ13C -7 -22

t [°C] 250 210 t [°C] 300 130

max. min. max. min.

δ18O 3 3 δ18O 3 3

δ13C -15 -19,4 δ13C -7 -22

t [°C] 130 115 t [°C] 300 130

max. min. max. min.

δ18O 3 3 δ18O 3 3

δ13C -11,4 -15,2 δ13C -7 -22

t [°C] 185 180 t [°C] 300 130

          ranná fluida:

max. min. max. min.

δ18O 4,7 4,7 δ18O 2,9 4,7

δ13C -8,8 -9,7

t [°C] 300 240 t [°C] 400 330

max. min. max. min.

δ18O 2 -1 δ18O 2 -1

δ13C -13 -23,5

t [°C] 170 125 t [°C] 250 70

2. skupina karbonátů

Roudný Roudný

          pozdní fluida:

pozn. jen 
siderit

1. skupina karbonátů

2. - 3.  skupina karbonátů

Vypočtené hodnoty Hodnoty převzaté z předchozích výzkumů

Ratibořské Hory, Stará Vožice

Hříva, Zvěstov

1. skupina karbonátů

3.skupina karbonátů

Ratibořské Hory, Stará Vožice

Hříva, Zvěstov



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26. Variace vypočtené teploty krystalizace karbonátu v závislosti na výchozím izotopovém složení kyslíku 
ve fluidu. Vertikální měřítko = δ13C, horizontální měřítko = δ18O. Teoretická křivka předstauvuje krystalizaci 
dolomitu v závislosti na teplotě, výchozí izotopové složení fluida je uvedeno pod křivkou. Červený bod 
představuje karbonát, jehož teplotu vzniku je porovnávána s teoretickou křivkou. 
 
Jak vyplývá z Obr. 14 a Tab. 15, lze mezi studovanými vzorky z blanické brázdy rozeznat 3. 
izotopicky odlišné skupiny karbonátů. Při krystalizaci karbonátů v první skupině se dle provedených 
výpočtů uplatňovala fluida s hodnotami δ13C v rozmezí  -7 až -11 ‰ PDB a teplotou v rozmezí zhruba 
200 - 300°C. Druhá skupina karbonátů krystalizovala z fluida s hodnotou δ13C  v rozmezí -11 až -15 
‰ PDB a teplotou kolem 150 - 200°C. U třetí skupiny karbonátů se uplatňovala fluida s hodnotami 
δ13C v rozmezí -15 až -23,5 ‰ PDB a teplotě asi 100 - 150°. Toto rozdělení karbonátů na tři 
izotopicky odlišné skupiny je odvozené na základě studia pouze 33 vzorků karbonátů a lze ho 
považovat pouze za hypotetické. Analýza izotpového složení většího souboru karbonátů by 
nepochybně přinesla daleko přesnější výsledky.  
 
Při srovnání všech studovaných vzorků (Obr. 14.) se mezi karbonáty projevuje víceméně plynulý 
pokles hodnoty δ13C vůči narůstající hodnotě δ18O. Při izotopové analýze karbonátové žíly (kapitola 
5.2.1) se však tento trend neprojevil. Je tedy možné, že k poklesu hodnoty δ13C nemuselo docházet 
kontinuálně, ale spíše v etapách. Pro tuto možnost svědčí i výskyt karbonátů v několika izotopicky 
odlišných skupinách. Společný kalcitů a dolomitů s velmi podobným izotopickým složením (např. 
lokalita Ratibořské Hory) je možné vysvětlit proměnlivým chemickým složením fluid, pro které 
svědčí např. růstová zonalita karbonátů projevující se různými poměry Mg a Fe v přírustkových 
zónách. Chemismus hydrotermálních fluid (přinášejících kalcit nebo dolomit) se mohl několikrát 
opakovat, za současného poklesu hodnoty δ13C. Izotopická data indikují, že zdroj uhlíku ve fluidech 
nemohl pocházet z jediného zdroje. Jako možný zdroj uhlíku připadá v úvahu CO2 vznikající při 
dekarbonatizaci krystalinických hornin v průběhu metamorfních procesů a jeho mísení se zdrojem 
uhlíku s velice nízkými hodnotami δ13C (zřejmě uhlík organického původu vázaný v moldanubiku). 
 
7.   ZÁVĚR 
 
V této práci bylo provedeno mineralogické studium vzorků žiloviny z polymetalických Ag-Zn-Pb±Cu 
ložisek v blanické brázdě (lokality Stříbrná Skalice, Ratibořské Hory, Stará Vožice). Zjištěné poznatky 
o mineralogickém složení a paragenetických vztazích vesměs souhlasí s dřívějšími studiemi. Jako 
rozporné se však ukázaly některé dřívější představy o vazbě stříbra na ložiskách. Ve starší literatuře 
byly za hlavní stříbronosné minerály považovány galenit a sfalerit. Studium chemismu těchto minerálů 
na energivě disperzním mikroanalyzátoru však prokázalo, že obsahy stříbra jsou v galenitu i sfaleritu 
pod detekčním limitem (0,2 - 0.1 hm. %; 2 sigma). Stříbro je na ložiskách vázáno výhradně na 
tetraedrit a daší Ag-minerály. V rudnině byly zjištěny Ag-Sb-S, které byly následně identifikovány 
jako směsi akantitu s miargyritem. Dále byly v rudnině zjištěny Ag-S fáze s vysokými obsahy stříbra 
(téměř až 90 hm. % Ag). Tyto fáze byly identifikovány jako směsi akantitu se stříbrem. Dále bylo 
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v rámci této práce analyzováno izotopové složení uhlíku a kyslíku v hydrtermálních karbonátech. 
Karbonáty vykazují ve svém izotopovém složení poměrně velké variace. Hodnoty δ18O se nacházejí 
v rozmezí 11 - 23 ‰ SMOW a hodnoty δ13C  -8 až -17 ‰ PDB. Veliké variace v hodnotách δ13C 
vylučují možnost derivace uhlíku z jediného zdroje a indikují mísení různých zdrojů, kterými by mohl 
být oxid uhličitý vznikající dekarbonizací vápenců v krystalinických horninách moldanubika a dále 
pravděpodobně uhlík organického původu obsažený v moldanubiku. Aplikované minerální 
termometry, které by mohli určovat teploty hlavních sulfidických stádií, poskytly poměrně vysoké 
teploty kolem 300°C se značnými variacemi, které nelze shledat za zcela věrohodné. Za věrohodnější 
považuji určení teploty vzniku krabonátů vypočtené pomocí izotopových frakcionačních rovnic. 
Toploty poměrně dobře souhlasí s teplotami homogenizací fluidních inkluzí a tím i potvrzují dosvadní 
představy o izotpovém složení kyslíku a karbonátového uhlíku v hydrotermálních roztocích. Izotopové 
složení kyslíku fluida se muselo pohybovat v poměrně konstantních hodnotách kolem 3 ‰ SMOW a 
hodnoty δ13C vykazují klesající charakter v pravděpodobném rozmezí -7,4 do -23,5 ‰ PDB. Teploty 
krystalizace karbonátů byly na základě jejich izotopého složení odhadovány na 250 - 115°C v případě 
polymetalických Ag ložisek a 300 - 125°C v případě zlatonosné mineralizace na ložisku Roudný.  
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Příloha č.1.   Seznam studovaných vzorků 
 
 
 
 
 
 

RH 21 Ratibořské Hory žilovina s karbonáty  
RH 22 Ratibořské Hory Ratibořice, velká halda žilovina s karbonáty  
RH 23 Ratibořské Hory Včely, šachta Mikuláš žilovina s karbonáty a sulfidy
RH 25 Ratibořské Hory Včely, šachta Mikuláš baryt + karbonát
RH 31 Ratibořské Hory
RH 20 Ratibořské Hory včely, Šachta Mikuláš masivní karbonát
RH 24 Ratibořské Hory Ratibořice, velká halda masivní karbonát
RH 21 Ratibořské Hory Ratibořice, velká halda žilovina s karbonáty
2945 Ratibořské Hory žíla karbonátu
2032/3a Ratibořské Hory karbonát
2389/1 Ratibořské Hory karbonát
R 31A Roudný karbonát
R 19 Roudný karbonát
R 31B Roudný karbonát
R 54 Roudný karbonát
R 23 Roudný karbonát
R 102 Roudný karbonát
RB 7 Roudný karbonát
RB 2 Roudný karbonát
R 50 hříva karbonát
SV 21 Stará Vožice žilovina s karbonáty
SV 22 Stará Vožice žilovina s karbonáty
SV 14 Stará Vožice štola Marie žilovina se sulfidy
SV 30 Stará Vožice žilovina se sulfidy
SV 70 Stará Vožice žilovina se sulfidy
SV 13 Stará Vožice štola Kateřina žilovina se sulfidy a karbonáty
5146 Stará Vožice karbonát
5117 Ratibořice karbonát
5124 Ratibořice karbonát
5126 Ratibořice karbonát
ZV 2 Zvěstov karbonát
SS 30 Stříbrná Skalice žilovina s karbonáty a sulfidy
SS 32 Stříbrná Skalice žilovina s karbonáty a sulfidy
SS 60 Stříbrná Skalice žilovina s karbonáty a sulfidy
VP 3 Stará Vožice žilovina s karbonáty a sulfidy
SS-52 Stříbrná Skalice karbonát
SS-56 Stříbrná Skalice karbonát
RO-21 Roudný karbonát
SS-55 Stříbrná Skalice karbonát
SS-51 Stříbrná Skalice karbonát

vzorek upřesnění lokality poznámkalokalita


