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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na studium fluidních inkluzí v žilovině vybraných žilných ložisek 
Ag-Pb-Zn typu v blanické brázdě.  Byly studovány vzorky z lokalit Ratibořské Hory, Hradové 
Střimelice. Byla popsána geologie a mineralogie výše uvedených ložisek. Základní metodou studia 
uzavřenin byla optická mikrotermometrie, která umožňuje stanovit koncentraci solí v uzavřených 
roztocích a odhadnout možné teploty vzniku fluidních inkluzí.  
Výsledky mikrotermometrických měření ve vzorcích ukázaly, že salinita fluidních inkluzí je v rozpětí 
od 1,4 do 11 hm. % NaClekv. Parageneticky starší etapy vývoje mineralizací vznikaly z fluid o vyšší 
salinitě (6 – 11 hm. % NaCl ekv.), mladší etapy z fluid o nižší salinitě. Byly zjištěny pouze vodné 
roztoky, které lze aproximovat soustavami H2O-NaCl, ±MgCl2, ±FeCl2. Teploty homogenizací 
primárních inkluzí jsou nejčastěji v rozmezí od 150 do 200 °C. Skutečné teploty vzniku mineralizací 
mohou být vyšší, ale patrně ne více než o 50 °C. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary 

This work is focused on study of fluid inclusions in quartz and carbonate gangue of selected Ag-Pb-Zn 
vein type deposits of the Blanice graben. Samples from localities Ratibořské Hory, Hradové Střimelice 
and Zvěstov were studied. Geology and mineralogy of the localities mentioned above were described. 
Optic microthermometry, which allows to determine concentration of salts in enclosed solutions and to 
identify possible temperatures of fluid inclusion formation, was the main method used during the 
studies.  
The results of microthermometrical measurements of the samples showed, that salinity of fluid 
inclusions ranges from 1,4 to 11 wt. % eq. NaCl. Paragenetically first stages of mineralization formed 
from fluids of higher salinity (6 – 11 wt. % eq. NaCl), later stages formed from fluids of low salinity. 
Only aqueous fluids were detected, which can be approximated by H2O-NaCl, ±MgCl2, and ±FeCl2 
systems. Temperatures of homogenization of primary inclusions range mostly from 150 to 200 °C. 
Actual temperatures of mineralization can be higher, but probably not more than by 50 °C. 
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1. ÚVOD 

Tato magisterská práce je zaměřena na identifikaci reliktů paleofluid, tzv. fluidních inkluzí, v žilovině 
vybraných Ag-Pb-Zn žilných ložisek v blanické brázdě. Blanická brázda představuje významnou 
tektonickou linii sahající cca od Českého Brodu na severu až po Linz v Rakousku na jihu. Z velké 
části prochází horninami moldanubika, z části jsou zachovány též erozní zbytky permokarbonských 
uhlonosných usazenin. V minulosti byla blanická brázda místem velmi intenzivních hornických aktivit 
– těžby Ag rud ve středověku a těžby Au rud na přelomu 19. a 20. století. 
Rešeršní část práce zahrnuje geologickou charakteristiku studované oblasti a úvod do studia fluidních 
inkluzí. Hlavním cílem práce bylo stanovení petrografických typů fluidních inkluzí v křemeni, barytu 
a sfaleritu z ložisek Ratibořské Hory, Hradové Střimelice a Zvěstov. Dalšími cíly byla identifikace 
hlavních typů fluid a jejich zařazení ke konkrétním etapám mineralizace a následné 
mikrotermometrické studium fluidních inkluzí za účelem stanovení jejich salinity, teplot 
homogenizace a možných teplot vzniku žil. 
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2. FLUIDNÍ INKLUZE A METODY JEJICH STUDIA 

2.1 Definice fluidních inkluzí 

Fluidní inkluze podle Jermakova (1979) jsou zdrojem genetické informace o vzniku minerálů a 
reprezentují  součást krystalu, která z hlediska látkového složení neodpovídá jeho zákonité struktuře, 
je během růstu krystalu hermeticky izolována a vytváří s ním fázovou hranici. 
Jiná definice říká, že: „Krystaly během svého růstu nebo během rekrystalizace zachycují a hermeticky 
v sobě uzavírají nevelké objemy roztoku nebo taveniny, reprezentující původní nerostotvorné 
prostředí, jsou označovány jako uzavřeniny nebo inkluze nerostotvorného prostředí a nacházejí se 
téměř ve všech minerálech“ (Benešová a Ďurišová 1980). 
Velikosti inkluze se pohybují od mikroskopických až viditelných pouhým okem. Počet inkluzí 
v minerálech je rovněž promenlivý a může dosáhnout desítek tisíc v 1 mm3. 

 2.2 Klasifikace fluidních inkluzí 

2.2.1 Genetická klasifikace 

Vzhledem k vývoji krystalu mohou být uzavřeniny primární, primárně-sekundární a sekundární (obr. 
1). Tyto tři typy inkluzí se svým vznikem velmi liší: 

 
 

 
 

 

Obr. 1. Genetické typy uzavřenin uvnitř krystalu. 1 – primární uzavřeniny, 2 – sekundární uzavřeniny, 3 – 
primárně-sekundární uzavřeniny (podle Benešové a Ďurišové 1980). 

Primární inkluze jsou zachycené během růstu krystalu. Příčinou jejich vzniku jsou změny, k nimž 
dochází při růstu krystalů, ať již se jedná o změny rychlosti krystalizace, změny difúze a koncentrace 
matečného roztoku nebo přítomnost příměsí a pevných cizorodých částic. Při stupňovitém růstu 
krystalů dochází ke vzniku inkluzí především ve středních částech krystalových ploch. Primární 
inkluze se vyskytují izolované nebo ve formě trojrozměrných shluků – klastrů. V případě plošného 
uspořádaní jsou primární inkluze striktně vázané na přírůstkové zóny sledující prvky souměrnosti 
hostitelského krystalu (obr. 2).  
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Obr. 2. Typy primárních inkluzi (podle Roeddera 1984 in Zachariáš 2000). 

Sekundární inkluze vznikají po ukončení růstu krystalu. Tyto uzavřeniny se tvoří při vyhojování 
puklin nebo jiných deformaci, které vznikly již v pevném krystalu (obr. 3). Nejsou vázány na růstové 
zóny, naopak obvykle protínají všechny zóny růstu i vnitřní trhlinky s primárně-sekundárními 
inkluzemi. Při vyhojování trhlin vznikají zpočátku velké inkluze, v kterých během rekrystalizace 
dochází k změnám tvaru a zmenšování objemu.  

 

 
 
 

Obr. 3. Schématické znazornění vzniku sekundárních typů inkluzí při vyhojování fraktury v krystalu (podle 
Roeddera 1984 in Zachariáš 2000): a) Fraktura vyhojená roztokem. b) Rozpouštění krystalu a rekrystalizace 
materiálu na plochách fraktury formou dendritického růstu. c) Pokročilejší stádium rekrystalizace – vznik dutin 
zaplněných roztokem. d) Finální stádium – vznik energeticky a tvatově výhodných dutin (inkluzí) sférického 
tvaru, nebo tvaru negativních krystalů. 

V konečném stádiu uzavřeniny mohou mít tvar odpovídající krystalografickým prvkům hostitelského 
minerálu. Obsahy sekundárních inkluzí těchto inkluzí se liší poměrem plynné a kapalné fáze. K 
tomuto jevu dochází za snížení teploty, kdy se z dříve veliké inkluze oddělí plynná fáze, která během 
další krystalizace přejde do jediné, nově vzniklé inkluze (Benešová a Ďurišová 1980). 
Pseudosekundární inkluze podobně jako sekundární inkluze byly zachyceny při vyhojování puklin. 
Ale rozdíl je v tom, že inkluze vznikají uvnitř krystalu během jeho růstu. Pro studium fyzikálně-
chemických podmínek vzniku jsou však stejně důležité jako inkluze primární (Benešová a Ďurišová 
1980). 
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2.2.2 Klasifikace fluidních inkluzí dle obsahu za pokojové teploty 

Fluidní inkluze můžeme klasifikovat počtem fází v nich přitomných za pokojové teploty. Takže 
můžeme rozlišit jednofázové inkluze, které jsou za pokojové teploty homogenní, dvojfázové inkluze, 
(složené z dvou fází), vícefázové, atd.  

Inkluze dělíme podle obsahu: 
a) Jednofázové kapalné inkluze – obsahují pouze kapalnou fázi. Může se jednat např. o H2O 
nebo CO2. 
b) Dvoufázové kapalinou bohaté inkluze – kapalná fáze je v nich dominantní, více než 50 % 
objemu inkluze. 
c) Dvoufázové plynem bohaté inkluze – plynná fáze je zastoupena více než z 50 %. 
d) Jednofázové plynné inkluze – obsahují pouze plynnou fázi. Může se jednat např. o CO2 nebo 
H2O. Jestliže je v těchto inkluzích přítomna i kapalná fáze, většinou H2O, pak tvoří tenký 
(mikroskopicky nerozlišitelný) povlak na stěnách inkluze. 
e) Mnohofázové inkluze – vedle kapalné a plynné fáze obsahují i jednu či více pevných fázi, 
jejichž objemové zastoupení je ale nižší než 50 %. 
f) „Multisolid” -  v těchto inkluzích převažuje zastoupení pevných částic nad kapalnou a plynnou 
fází. 
g) Nemísitelné kapaliny – při pozorování za pokojové teploty v nich můžeme sledovat dvě 
nemísitelné kapaliny, většinou se jedná o H2O a CO2 (kapalní a plynné) nebo H2O a uhlovodíky. 
h) Inkluze tavenin – obsahují hydratovanou skelnou fázi, či skelnou fázi bez vody. Vedle ní 
mohou dále obsahovat krystalické minerální fáze, kapalnou fázi a dilatační bublinu, jež je 
vyplněna vakuem a vznikla během chladnutí taveniny (Shepherd et al. 1985).  

2.3 Stupeň zaplnění 

Stupeň zaplnění (F) vyjadřuje poměr objemu jedné fáze v inkluzi (nejčastěji kapaliny) vůči objemu 
celé inkluze. Nabývá hodnot od 0 do1 (obr. 4). Jeho přesné stanovení je téměř nemožné, zatížené 
zejména chybou v odhadu výpočtu objemu celé inkluze. U inkluzí typu H2O-CO2 je nicméně co 
nejpřesnější stanovení F velmi důležité kvůli výpočtu celkové hustoty fluida v inkluzi a následně pro 
výpočet isochor. 
Stupeň zaplnění je důležitým kritériem pro rozlišení inkluzí vzniklých z homogenního fluida (všechny 
mají obdobný F), či z heterogenního fluida (např. mechanická směs CO2 a H2O; proměnlivý F), či pro 
určení inkluzí druhotně porušených (F výrazně odlišný v porušených inkluzích). 
Co nejpřesnější stanovení F je důležité pro výpočet celkové hustoty fluida v inkluzi a tím i pro výpočet 
isochor. Vždy musí být provedeno u inkluzí, které obsahují vedle H2O další plynnou fázi (např. CO2). 
U vodných inkluzí (pouze H2O) není přesné stanovení F důležité, k výpočtu isochor plně postačují 
mikrotermometrické údaje. 
V praxi se stupeň zaplnění odhaduje na základě porovnání s normovanými řezy, nebo pomocí výpočtu 
(Zahariáš 2000).  
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Obr. 4. Srovnávací nákresy pro odhad stupně zaplnění plynokapalných trojrozměrných inkluzí (podle 
Shepherda a kol. 1985 in Zachariáš 2000).  

2.4 Necking down 

Necking down je proces při kterém dochází k rozdělení jedné velké inkluze na několik menších 
inkluzí, které mají stejný celkový objem jako inkluze původní, ale menší povrchovou energii (Roedder 
1984 in Zachariáš 2000). 
Pokud proces "necking down" postihne heterogenní inkluzi (např. s oddělenou plynou a kapalnou 
fází), nebo během tohoto procesu dojde k heterogenizaci fluida v inkluzi, nově vzniklé inkluze nemají 
shodný stupeň zaplnění a celková hustota jejich fluida není identická s hustotou fluida původní inkluze 
(obr. 5). Teploty homogenizace (a v určitých případech i salinity) takovýchto inkluzí nelze použít pro 
výpočet isochor a ani jinak geneticky interpretovat. Pokud během procesu "necking down" nedojde k 
heterogenizaci fluida, složení a vlastnosti fluida se nezmění a lze jich použít pro další interpretace. 

 
 

 
 
 

Obr. 5. Rekrystalizace fluidní inkluze  procesem "necking down" za vzniku heterogenního fluida (podle 
Roeddera 1984  in Zachariáš 2000). 
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2.5 Metodika výzkumu inkluzí 

Výzkum fluidních inkluzí vyžaduje detailní terénní, strukturní a petrografickou přípravu. První 
informace je možně získat již z petrografických výbrusů. Pro detailní studium ale jsou zapotřebí 
speciální oboustranně leštěné destičky o tloušťce 0,1 – 0,3 mm, tloušťka je závislá na transparentnosti 
minerálu. Tenké preparáty mají tu nevýhodu, že se rozpadají na úlomky a nelze je dokonale očistit. 
Silné vzorky pak ztěžují pozorování a dochází ke zkreslení optických vlastností a někdy i naměřených 
hodnot daných fázových přechodů.  
Při pozorování preparátů v mikroskopu v procházejícím světle si všímáme distribuce, tvarů, velikostí a 
fázového složení inkluzí. Tyto vlastnosti jsou rozhodující pro zařazení do různých klasifikačních 
schémat, založených na těchto kritériích. Následují mikrotermometrická měření (Huraiová a kol. 
2002).  

2.5.1  Mikrotermometrie 

Jde o základní metodu výzkumu inkluzí. Je to nedestruktivní metoda založená na měření a interpretaci 
teplot fázových přechodů a jejich porovnávání s experimentálními fázovými diagramy systémů 
známého složení. Touto metodou je možné určit chemické složení a hustotu inkludovaného fluida. 
Podmínkou aplikace optické mikrotermometrie je pozorování fluidních inkluzí v průchozím světle. 
Tepelný rozsah měření je předurčen použitým chladícím mediem (nejčastěji kapalný dusík, ~=190°C) 
a typem aparatury (obvykle do +600 °C, ve speciálních případech až 1500 °C). 
Pozorování v oblasti nízkých teplot (<0 °C) se označují souborně termínem kryometrie, v oblasti 
vyšších teplot jako homogenizace (Huraiová et al. 2002; Benešová a Ďurišová 2000).  

2.5.2 Kryometrická metoda  

Základem kryometrické metody je pozorování fázových přechodů v inkluzí během jejich 
kontrolovaného zahřívání již vymrazené inkluze. 
Při nízkých teplotách lze naměřit následující teploty: 

1. Teplota prvého tání (Ti) je určována podle objevení se první kapaliny poté co inkluze je 
postupně zahřívána ze stavu jejího úplného vymražení. Občas není možno Ti změřit, protože 
velikost inkluzí je velmi málá, nebo jsou inkluze špatně průhledné. Podle teplot prvého tání 
(Ti) můžeme odhadnout složení solí v inkluzi. Například pokud naměřená teplota je -21,3 ° C 
v uzavřenině se vyskytuje vodný roztok NaCl, pokud teplota odpovídá -51,5 ° C, jedná se o 
roztoky NaCl + CaCl2.  

2. Poslední teploty tání ledu a krystalů solí (Tm-ice), vysražených při ochlazování fluidních 
inkluze slouží ke stanovení koncentrací solí rozpuštěných v inkluzi. Čím je vyšší koncentrace 
solí, tím je nižší teplota tání ledu. Jelikož často není známo, jaké přesně soli jsou přítomny ve 
sledovaných inkluzích, pro vyjadření koncentrace byl vzat pojem NaCl-ekvivalent (NaCl-
ekv.) – koncentrace soli je určena za předpokladu, jakoby v  inkluzích byl přítomen jenom 
NaCl. Pokud je naměřená teplota tání ledu nižší než -21,3 ° C, pak k vyjádření koncentrace 
nelze použít NaCl-ekv. 

3. Pokud je ve fluidní inkluze spolu s CO2 přítomna i voda, při nízkých teplotách, začne tvořit 
tzv. klatráty. Klatrat – je pevná hydratovaná fázé CO2 o přibližnem složení CO2·7,5H2O. 
Klatráty v čistém systému, H2O-CO2 neexistují při teplotách nad +11 °C. V roztoku soli – 
H2O-CO2, teplota tání klatratu se snížuje úměrně ke koncentraci (Gramenitskiy a kol. 2000; 
Zahariáš 2000). 

2.5.3 Metoda homogenizace  

Princip metody spočívá v tom, že inkluze, které za pokojové teploty mají heterogenní složení, 
zahříváme až do dosažení homogenního stavu. Teplota, při které se obsah inkluze stává homogenním, 
se označuje jako teplota homogenizace (Th) a u primárních inkluzí odpovídá minimální teplotě vzniku 
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minerálu. Tato teplota je vždy nižší, popřípadě stejná jako skutečná teplota uzavření roztoku v 
minerálu, nikdy však vyšší. 
Rozeznávají se tři způsoby homogenizace plynokapalné fáze: 

1. Homogenizace na kapalinu: nastává u inkluze s převažujícím podílem kapalné fáze (vody) a 
malou bublinou plynné fáze (vodní páry). Bublina plynné fáze se při zahřívání zmenšuje a při 
teplotě homogenizace úplně zmizí, dále v inkluzi přítomna jen jedna – homogenní fáze, 
kapalná. 

2. Homogenizace na plyn: probíhá u inkluze, která při pokojové teplotě obsahuje velkou bublinu 
plynné fáze (vodní páry), lemovanou malým množstvím kapalné fáze (vody). V průběhu 
zahřívání se velikost plynné bubliny zvětšuje a při teplotě homogenizace zcela vyplní objem 
inkluze. 

3. Homogenizace kritickým způsobem: nastává u inkluze, jejíž celková hustota fluida se blíží 
hustotě fluida v okolí kritického bodu systému. Během dalšího zahřívání se téměř nemění ani 
velikost plynné bubliny, ani poměr plynné a kapalné fáze. Dochází pouze k postupnému 
snižování optického kontrastu na rozhraní plynné a kapalné fáze (tj. v lemu bubliny). Příčinou 
tohoto jevu je postupné sbližování se hustoty plynné a kapalné fáze během zahřívání a jejich 
indexů lomu. Viditelnost fázového rozhraní však stále dlouho přetrvává. Před okamžikem 
homogenizace se rozhraní mezi plynnou a kapalnou fází stává téměř nezřetelným, až nakonec 
zcela zmizí (Benešová a Ďurišová 1980; Zachariáš 2000). 

2.5.4 Salinita 

V dvousložkovém systému H2O-NaCl salinitu určujeme podle teplot poslední tání pevné fáze (ledu). 
Salinitu lze vypočítat podle rovnici, kterou navrhl Bodnar (1993): 

Salinita (hm. % NaCl) = 1,78 θ – 0,0442 θ2 + 0,000557 θ3 

kde θ = | Tm-ice |, Tm-ice – teplota tavení ledu.  

Rovnice platí pro rozmezí salinit od 0°C do -21,21°C, a teplotu tání ledu 0 až -21,2 °C. 
Rovnici, kterou navrhli Sterner a kol (1988) lze vypočítat salinitu podle teploty tání halitu (v plynem 
nasycenem vodním roztoku halitu): 

Salinita (hm. % NaCl) = 26,242 + 0,4928 Ψ + 1,42 Ψ2 – 0,223 Ψ3 + 0,04129 Ψ4 + 0,006295 Ψ5 – 
0,001967 Ψ6 + 0,0001112 Ψ7 

kde Ψ = Ts-NaCl (°C) / 100.   Rovnice platí pro Ts-NaCl mezi 0-801°C. 

K určování salinity se u smišených H2O-CO2 roztoků nepoužívá teplota tání posledního krystalu ledu 
(Tm-ice), ale teplota tání klatrátu (Tm(cla)). Přítomnost solí snižuje Tm(cla), čím vyšší koncentrace 
solí, tím nižší je Tm(cla) (Zachariáš 2000).  

2.6 Určování podmínek vzniku inkluzí 

Použití fluidních inkluzí k odhadu podmínek vzniku minerálu je možné za těchto předpokladů, 
formulovaných Roedderem (1967) a Jermakovem a kol. (1979): i) Inkluze vznikla z homogenního 
prostředí., ii) Objem inkluze se po uzavření neměnil; iii) Inkluze zůstala od svého vzniku hermeticky 
uzavřena. V závislosti na tlaku se teplota homogenizace inkluze liší od skutečné teploty jejího vzniku. 
Čím vyšší tlak, tím větší je rozdíl mezi T homogenizace a T vzniku inkluze. 
Teplota (Tt) a tlak (Pt) při vzniku (zaсhycení) inkluze z homogenní fluidní fáze je vždy vyšší než 
teplota a tlak v okamžiku její homogenizace. Jak vidět v PT projekci (obr. 6) vývoj v inkluzi sleduje 
nejprve křivku koexistence kapalné a plynné fáze; v okamžiku homogenizace se od této křivky 
odděluje a pokračuje dále po příslušné izochoře. Z diagramu je patrné, že inkluze homogenizující na  
plyn, bývají zachyceny za podstatně nižších tlaků, než inkluze homogenizující na kapalinu. PT 
podmínky zachycení inkluze leží na příslušné isochoře (Tt > Th) 
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Obr. 6. Schematické znázornění vztahů v H2O systému. Tučná linie značí křivku koexistence plynu (páry) a 
kapaliny, tenké linie representují isochory pro fluida o příslušné hustotě (g/cm3), C.P. = kritický bod. Šipkami je 
znázorněn PT vývoj během homogenizace inkluzí typu A (homogenizuje na kapalinu) a typu B (homogenizuje 
na plyn). Původní podmínky vzniku inkluzí A a B reprezentují body X a Y. Z obrázku vyplývá i rozdíl mezi 
podmínkami vzniku (Tt, Pt) a homogenizace (Th, Ph) inkluze (přejato ze Zachariáše 2000). 

Pouze v případě zychycení inkluzí z heterogenního fluida, např. za podmínek varu roztoku, se teplota 
homogenizace rovná teplotě vzniku inkluze (Th=Tt). Inkluze vzniklé v podmínkách varu roztoku se 
vyznačují koexistencí plynných, resp. plynem bohatých a kapalinou bohatých inkluzí. Přitom teploty 
obou způsobů homogenizace inkluzí (na plyn a kapalinu) by měly být víceméně identické. 
V případě zachycení inkluzí z homogenního fluida, teplota (Th) a tlak (Ph) při homogenizaci inkluze 
představují minimální možnou teplotu/tlak při jejich vzniku. Skutečná teplota/tlak vzniku inkluzí (Tt, 
Pt) jsou však většinou vyšší. 
Nejčastějším způsobem vymezení PT podmínek vzniku minerálů je kombinace izochor a jiného 
nezávislého určení teploty (minerální geotermometry, izotopová geotermometrie), nebo tlaku 
(minerální geobarometry) vzniku minerálů (obr. 7). Využít lze i obecně známých PT podmínek 
existence určitých minerálů (minerálních asociací), průběhu křivek solidu magmatických hornin apod. 
Zvláštním případem omezení PT podmínek pouze na základě studia inkluzí je případ kogenetického 
zachycení dvou fluid různého složení a výrazně odlišného průběhu (sklonu) isochor. Jedním z nich 
jsou obvykle vodné roztoky, druhým pak plynná fluida (CO2, CH4, N2, ...), nebo přírodní uhlovodíky. 
Kogenetický vznik inkluzí obou typů fluid často ale není snadné prokázat (Zachariáš 2000). 
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Obr. 7. Kombinace isochor a minerálních geotermo/barometrů. Přesnost PT odhadu závisí na sklonu isochor a 
přesnosti nezávislého P/T odhadu. Z obrázku je patrné, že kombinace strmých  isochor (vodné roztoky) a 
geotermometru nese s sebou velkou variace v odhadu tlaku (přejato ze Zachariáše 2000). 
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3. VYBRANÉ Ag-Pb-Zn REVÍRY BLANICKÉ BRÁZDY  

Jako blanická brázda je označován tektonický příkop směru ssv-jjz mezi Kouřimí, Táborem a 
Kaplicemi, pokračující jeho rodelská linie až k Dunaji. Jsou na ni vázána rudní ložiska Ag, Pb, Zn a 
Au a erozní zbytky permokarbonských uhlonosných usazenin (Bernard a kol. 1986). V těto práci byly 
studovány vzorky reprezentující revíry – Ratibořské Hory, Hradové Střimelice a Zvěstov.  

3. 1 Přehled geologie a mineralogie revíru Ratibořské Hory – Stará Vožice 

Ratibořskohorský rudní revír o rozměrech asi 20 km2 leží v sv. od okresu Tábor, přibližně ve střední 
části blanické brázdy. Orograficky patří do rozhraní Středočeské pahorkatiny a Českomoravské 
vrchoviny, zde reprezentované stykem Táborské a Vlašimské pahorkatiny a Křemešnickou vrchovinou 
(Mazur et. al. 1986  in Nouza 1988). Relief tvořen častými hřbety a zbytky staré paroviny ve výši 
400–500 m. Batková (734 m) a Adamův (659 m) vrch jsou nejvyššími body oblasti. Celé území patří 
do povodí Vltavy a je odvodňováno Lužnicí, Blanicí a jejich přítoky (Bernard a kol. 1986). 
Geologicky náleží širší okolí rudného revíru Ratibořské Hory českému moldanubiku. Moldanubické 
pararuly se na z. stýkají se středočeským plutonem a na v. přecházejí do tzv. chýnovských svorů. K z. 
od jílové rozsedliny (hlavní tektonická porucha blanické brázdy) se vyskytují místy migmatizované 
biotické paraluly, jemnozrnné břidličnaté biotické paraluly s granatem a středně až hrubě zrnité 
sillimanitické paraluly. 
Mocnost biotitických paralul je od několika desítek až do stovek metrů. Pruhy jemnozrnných rul 
bývají konkordantní se sillimaniticko-biotickými paralulami, zatímco pruhy migmatitů a 
granitizovaných hornin mají diskordantní průběh.  
Východní od jílové rozsedliny se nacházejí dvojslídné muskoviticko-biotitické paraluly. Jejich 
horninový sled je tvořen střídajícími se polohami břidličnatého a kompaktního litotypu. 
Střidání břidlic a drob se po metamorfóze odrazilo ve vývoji kompaktních a břidličnatých poloh 
dvojslídných paralul. Metmorfóza postihla uvedené horniny ve dvou obdobích. Starší kadomská 
metamorfoza za vysokých tlaků a nízkých teplot přeměnila droby a břidlice do dvojslídných svorů až 
pararul. Mladší hercynská metamorfoza postihla naopak za nízkých tlaků a vyšších teplot (Suk 1977 in 
Nouza 1988).  
Nejdůležitějším strukturním prvkem sledovaného území jsou dislokace patřící systému blanické 
brázdy. Nouza (1983) vyčlenil v revíru Ratibořské Hory-Stará Vožice následující zlomové systémy: 
– předrudní zlomové systémy, které vznikaly v různých dobách před mladohercynskou 
polymetalickou mineralizací. Dnes jsou detekovány kupř. ukázkovým výchozem sílně zpevněné 
horniny-ultramylonitu v chatové osadě u rybníka Lipka 500 m. ssz. od obce Hrachovice. 
– rudní systém „jílové rozsedliny“ představuje hlavní kanál přivádějící hydrotermy k ložiskům. Je 
tvořen několika rozsedlinami, které obecně charakterizuje jílovitá výplň a ukončení žil na rozsedlině. 
Část starších systémů byla zahrnuta i do mladšího (rudního) systému, jako je tomu u hlavní zlomové 
zóny v Ratibořských Horách. 
V blízkosti jílové rozsedliny jsou paraluly tektonicky postiženy a místy intenzivně chloritizovány a 
sericitizovány.  Na východ od jílové rozsedliny v území budováném dvojslídnými paralulami, se 
vyskytuje méně zpeřených žil, které v průměru nedosahují parametrů rudních žil v oblasti na západ od 
jílové rozsedliny. To může být vysvětleno odlišným litologickým charakterem prostředí, pozicí v 
podloží jílové rozsedliny nebo tím, že při případných mladších vertikálních pohybech bloků po jílové 
rozsedlině se v. blok vysouval do vyšší úrovně, kde byla značná část rudních žil postupně denudována. 
– porudní zlomové systémy jsou tvořeny poruchami, které kerně ohraničují sotrůvky premokarbomu 
vázané na blanickou brázdu a dále poruchami, které dislokují svrchnokřídovou a neogenní výpln 
jihočeských pánví a soběslavského příkopu. 
Mineralogické poměry revíru studoval zejména J. H. Bernard, který odlišil několik generací křemene a 
dvě generace sfaleritu. Zároven považuje revír Ratibořské Hory –  Stará Vožice za typomorfní pro 
mladovarisskou nekyzovou polymetalickou asociaci (Bernard a kol. 1981 in Nouza 1988). 
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Minerální výplň žil tvoří především křemen, dalšími minerály hlušiny jsou karbonáty (ankerit, siderit, 
dolomit, kalcit) a baryt. Z rudních minerálů jsou nejhojnější stříbronosný galenit (obsah Ag se 
pohybuje v poměrně šírokém rozsahu 0, 0X – X%) a sfalerit. Dalším významným nositelem stříbra je 
tetraedrit. Šrein a kol. (1984) odlišili dva typy tetraedritu. První typ s 18% Ag doprovází nejčasěji 
galenit a sfalerit, druhý typ s 30% Ag se vyskytuje společně s galenitem a sulfosolemi Ag. Pyrit, 
chalkopyrit a arzenopyrit patří k relativně vzácným minerálům rudní výplně. Nejčastější sulfosolí Ag v 
revíru je pyrargyrit (Bernard a kol. 1981 in Nouza 1988). Dalšími ušlechtilými minerály stříbra v 
revíru jsou stefanit, proustit, argentit a ryzí, většinou drátkové stříbro. K nově popsaným minerálům 
stříbra patří akantit, polybazit a xantokom (Kašpar a kol. 1986 in Nouza 1988). 
K minerálům oxidační zony patří hematit, limonit, cerusit, pyromorfit, malachit a azurit. 
V revíru se vyčlenují tři typy zrudnení: žilné v alterovaných horninách v okolí žil a vtroušené přímo ve 
výplni jílové rozsedliny. V rudním revíru převládají žíly sz.-jv. směru, zpeřené k jílové rozsedlině, se 
kterou svírají úhel okolo 60° a které můžeme proto interpretovat jako tahové pukliny. Sklon žil byl 
zpravidla strmější (okolo 60°  – 75°). 
Podle J. Koutka byly žíly nejušlechtilejší, když měly nejmenší mocnost. Mocnější žíly obsahovaly 
rudu pouze vtroušenou nebo v závalcích. J. Kořan a J. Koutek uvádějí rudní sloupy na křížení žil s 
drobnými rozsedlinami snad s. směru, kde žíly dosahovaly nejvyšších kvalit a také byly 
nejintenzivněji těženy. 
Vtroušený pyrit a galenit mohou být v zásadě dvojího původu: primárně vysrážené z hydrotermálních 
roztoků, které se jílovou rozsedlinou dostavály k puklinám, nebo může jít o závalky žilné výplně 
rozvlečené při pomineralizačních pohybech po ploše jílové rozsedliny (Grimm in Nouza 1988). 

3. 2 Geologie, mineralogie revíru Stříbrná Skalice – Střímělice 

Rudní revír Stříbrná Skalice – Střímělice se nachází v sv. části okresu Beněšov. Orograficky patří do 
sv. cípu Benešovské pahorkatiny s nejvyššími vrcholy kolem 450 až 500 m (vrch Chlum mezi 
Kostelními a Hradovými Střímělicemi – 474 m)(Mazúr a kol. 1996 in Nouza 1988). Území má 
zvlněný reliéf podmíněný především údolní erozí Sázavy. Je odvodnováno pravobřežními přítoky 
Sázavy potokem Propast a Seradovským potokem. 
Okolí rudního revíru Stříbrná Skalice – Střímělice má velmi pestrou geologickou stavbu.  Je budováno 
horninami choceradského metamorfovaného ostrova a moldanubika, kterými od JV prorážejí a 
asimilují výběžky středočeského plutonu. Na S je revír překryt permokarbonskými sedimenty 
českobrodské pánve. Nejběžnější horninou je amfibolický a amfibolicko-biotitický křemenný diorit s 
hojnými žilami aplitu, pegmatitu, křemenného dioritového porfyritu a silně stlačené dvojslídné žuly. 
Převládající směr horninových žil je sv.-jz. Na mnoha místech je patrno silné usměrnění křemenného 
dioritu ve směru v.-z., které je někdy tak intenzivní, že křemenný diorit má vzhled amfibolitu. 
Vyvřeliny jsou často silně drceny a někde nabývají mylonitový charakter. Od Z zasahují ke Stříbrné 
Skalici zbytky choceradského metamorfovaného ostrova, tvořeného zejména erlány, krastalickými 
vápenci, kvarcity, rohovci, rohovcovými břidlicemi a fylitickými horninami. Jižně od Stříbrné Skalice 
se zachovaly na křemenném dioritu jen nesouvislé relikty výběžku choceradského ostrova; k Z a SZ 
mezi Hradovými a Kostelními Střimělicemi se horniny ostrovní zóny uplatňují nápadněji. Jv. okraj 
revíru zasahuje moldanabikum, reprezentovaný biotickými a perlovými paralulami (místy s vložkami 
ortorul). Na V je pruh těchto hornin oddělen kouřimskou dislokací od z. části ratajské zóny, která 
představuje úzké tektonicky modelované pásmo mezi moldanubikem a kutnohorským krystalinikem. 
Moldanubické paraluly k S pozvolně přecházejí jak litologicky tak i metamorfně přes ratajskou zónu 
do hornin kutnohorského krystalinika (Stanik 1976 in Nouza 1988). 
Od S do revíru Stříbrná Skalice – Střímělice zasahují usazeniny českobrodského permokarbonu. 
Souvrství slepenců, arkoz, arkozových pískovců, lupků a jílů má generalní sklon 10-20° k SV. Výskyt 
žuly uprostřed permokarbonských hornin u Kšel a Vitic sv. od Kostelce nad Černými lesy představuje 
tektonicky vyzdviženou kru pokračování říčanského masívu v poloří permokarbonu. 
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Kouřimská dislokace ze strukturně-geologického pohledu je nejvýznamnější poruchou, dominující na 
celé oblasti, která zachovává blanický směr a na V omezuje českobrodskou pánev. Kouřimská 
dislokace odděluje permokarbon a biotitické paraluly moldanabika od křídy, kouřimských ortorul a 
svorových hornin ratajské zóny.  
Metalogenetická situace rudního revíru Stříbrná Skalice – Střímělice je komplikována přítomností 
měděné mineralizace v sz. části revíru, vedle žilného polymetalického zrudnění soustředěného při jz. 
okraji Stříbrné Skalice. 
V sz. části revíru je Cu-zrudnění vázáno na dislokace omezující permokarbon oproti choceradskému 
ostrovu. Nejvíce nabochacený horizont mědí náleží do svrchního stefanu.  
V jv. části revíru převládají Pb-Zn mineralizace. Výplň žil tvoří křemen několika generací a baryt, v 
menší míře ankerit a kalcit. Z rudních minerálů převládá galenit a sfalerit, oba ve dvou generacích. 
Starší sfalerit je žlutozelený nebo žlutý a obsahuje vyšší množství Co. Mladší tmavohnědý sfalerit má 
zvýšené obsahy (0, 0X%) Ag, Cu, Pb a Sb. Galenit je stříbronosný (0,1-0,5% Ag). V tetraedritu je 
obsaženo 1 až 5 % stříbra. Ostatní rudní minerály tvoří arzenopyrit, pyrit, chalkopyrit a hematit. 
Polymetalické zrudnění Bernard (1965) považuje za epitermální a velmi pozdně variské. 
V sz. části revíru mezi Hradovými Střímělicemi, Kostelními Střimělicemí a Černými Voděrady 
výrazně převládají minerály mědi chalkopyrit a tennantit nad galenitem a sfaleritem, v menší míře 
pyrit, markazit, arzenopyrit, kobaltin a franklinit. Trdlička a Jarkovský (1978) popsali v masivním 
chalkopyritu z Kostelních Střimělic žilky ryzího stříbra mocnosti desetin mm. Nerudními minerály 
jsou křemen, baryt, ankerit a kalcit. V cemetační zóně se uplatňují bornit, chalkozin, covellin a ryzí 
měď. Oxidační zónu reprezentuje malachit, azurit a limonit (Štemprok 1951; Pivec et al. 1964 in 
Nouza 1988). 
Koutek (1940) uvádí ve zdejším revíru celkem okolo 15 rudních žil. F. Andrian (1863) se zmiňuje o 
pěti hlavních žilách s mocnosti až 1 m, které upadají k SZ. V současné době žádná důlní díla nejsou 
přístupná.   
V současně době nám chybí údaje o parametrech Ag, Pb, Zn žil u Stříbrné Skalice. J. Kratochvíl 
(1923) uvádí, že mocnost žil dosahovala až 1 m. V průměru se mocnosti pohybovaly kolem 20-50 cm. 
Podle F. Andriana se žíly zušlecht’ovaly až při ztenčení mocnosti na několik cm. Hloubkový vývoj 
zrudnění a tvary rudních těles jsou nejasné.  

3. 3 Geologie, mineralogie lokality Zvěstov 

Ložisko Stříbrnice u Zvěstova se nachází na v. svahu Předního vrchu 9 km. jz. od Vlašimi. Širší část 
území je součástí větve českého moldanubika. Moldanubické horniny zde tvoří výběžek, který je na Z 
a S omezen středočeským plutonem. Okolí ložiska je budováno hybridními rulami popovického 
komplexu, které jsou intenzivně magmatizovány. Hybridní ruly jsou převládající horninou. Tyto 
ortoruly jsou proniknuty diskordantními žilami a tělesy kyselých, turmalinických žul, aplitu a 
pegmatitu. Biotitické a biotiticko-sillimanitické paraluly vroubí na JZ a JV uvedené ortoruly. Na jejich 
rozhraní jsou vyvinuty amfibolity. Ve v. části u biotitických paralul se vzácně objevují vložky 
grafitických rul. Arkozovité a jílovité sedimentární horniny náležící k permu, vystupují v podobě 
ostruvků asi 750 m v. od Ondřejovce a Vlastišova. 
Zrudnění (rudní žíla s mocnosti kolem 1 m) je vázáno na výplň dislokace s. směru se sklonem 60°-80° 
k V. v s. části se dislokace rozvětvuje. Nejmenší část u ústí štoly Alois – 20 cm. Maximální hloubkový 
dosah zrudnění zjištěný vrtem dosahuje 60 m (Žežulka 1962 in Nouza 1988). V křemen-barytové 
žilovině jsou vtroušeně minerály – galenit, sfalerit, tetraedrit, chalkopyrit, pyrit a arzenopyrit. Baryt, 
pyrit, tetraedrit, chalkopyrit a sfalerit jsou dvojí generace. Mladší generace sfaleritu jsou stříbronosné. 
Supergenní přeměnou chalkopytitu vzniká covellin a bornit. Obsahy stříbra se pohybují v ppm, 
maximálně a vyjímečně dosahují 100-350 ppm. Obsahy Pb, Zn a Cu jsou nízké (0,0X-0,X %). 
Hydrotermální přeměny postihují stále více v. křídlo dislokace a do rozpukaných ortorul z. Křídla 
pronikají jen křemenné žilky. Celkově se pruh alterací k J rozšiřuje, ale přeměny jsou méně intenzivní. 
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Prognózní zásoby, které byly provedeny ve dvou blocích se uvádějí na 10 000 t rudniny obsahu o 100 
ppm Ag, obsahy Pb, Zn a Cu se pohybovaly v rozmezí prvních 0, X %. V případě existence dalších 
rudních těles na ložisku Stříbrnice nelze očekávat větší zásoby než okolo 100 000 t rudniny. Určité 
perspektivy naznačuje geochemicky ověřené s. pokračování obou větví zrudněné dislokace. Svůj 
význam má i nález úlomků barytové žiloviny u obce Sedlečko 2 km s.v. od ložiska, který směrně 
navazuje na v. větev dislokace (Kurek 1958 in Nouza 1988). 
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4. METODIKA 

Studované vzorky (BB-RH-00, HLD-3, HLD-4, HLD-5, HLD-7, HLD-8 a Zr-3)  pochazejí z revírů 
Ratibořské Hory, Hradové Střimelice a Zvěstova blanícké brázdy. Pro následné detailní studium byly 
zhotoveny oboustranně leštěné destičky o tloušťce 0,1 – 0,3 mm.  
Fázové složení fluidních inkluzí byla zkoumána pod mikroskopem značky Leica DMPL v 
procházejícím i odraženém světle (objektivy 1.6x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, okulár 10x). Mikroskop byl 
vybaven kamerou Olympus Camedia C-5050 Zoom s možností snímání fotografií vzorků. 
Mikrotermometrický studium se prováděl mikrotermometrickém stolku Linkam THMSG 600 
zabudovaném na mikroskopu Olympus BX-50 s objektivy 20x a 50x ULWD. Stolek je ochlazován 
kapalným dusíkem a umožňuje měření teploty fázového přechodu v rozsahu od -190 až +600 °C.  
Při metody kryometrie a homogenizace bylo naměřeno: teplota vymražení (Tv), teplota prvého tání 
(Ti), teplotu tání posledního krystalu ledu (Tm-ice), teplota tání klatrátu CO2 (Tm-cla), teplota 
homogenizace CO2 (Th(car)), teplota celkové homogenizace (Th-tot). Složení soli hydrotermálních 
roztoků v inkluze byla zjištěna pomoci teploty prvého tání podle Borisenko (1977). Koncentrace solí v 
roztoku byly hodnoceny z teplot tání poslední krystalické fází v přepočtu na systému H2O-NaCl podle 
Bodnar (1993). Teploty homogenizace na kapalinu byly zaznamenány v době zmizení bublin plynu při 
zahřivání, teploty homogenizace na plyn v době když bublina plynné fáze zcela vyplní objem inkluze. 
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5. POPIS STUDOVANÝCH VZORKŮ A FLUIDNÍCH INKLUZÍ  

Celkem bylo studováno 7 vzorků z oblasti blanické brázdy a to z lokalit Ratibořské Hory, Zvěstov a 
Hradové Střimelice.  
Ve studovaných vzorcích se většinou vyskytovaly pouze vodné inkluze (H2O-soli), které patří 
k následujícím typům:  

 jednofázové inkluze kapalné (typ L) 
 jednofázové inkluze plyné (typ V) 
 dvoufázové inkluze kapalinou bohaté (typ Lr) 
 dvoufázové inkluze plynem bohaté (typ Vr) 

Zcela vyjímečně byla pozorována i inkluze H2O-CO2 typu. 
V některých inkluzích (hl. typu Lr) bylo možno pozorovat všesměrně orientované shluky drobných 
jehlicovitých krystalků (sericit?). Vzhledem k jejich náhodnému výskytu je nutno je považovat za 
náhodně zachycenou pevnou fázi. 

 

5. 1 Vzorek BB-RH-00 

Lokalita: Ratibořské Hory, halda 

Makropopis:  

Asi 3 cm mocná křemenná žilovina s převahou krystalického bílého-bělošedého křemene a s 
ojedinělými zrny hnědého sfaleritu. 

Mikropopis:   

Ve vzorku lze rozlišit dvě generace (subgenerace?) křemene: 1) Drobnozrnný křemen (Q1) – začíná na 
kontaktu s horninou, kde se vyskytují zrna jak krystalově omezená (až 10 mm velká), tak zrna 
xenomorfní (agregáty zrn). Směrem od okraje do středu žíly se mírně zvětšuje velikost zrn. Poslední 
zóna je již výlučně tvořena pouze automorfními krystaly křemene (proměnlivé prostorové orientace). 
2) Střed žíly (objemově asi 70 % vzorku) je tvořen masivním hypautomorfním křemenem (Q2) o 
průměrné velikosti zrn 8 mm (obr. 8). Tento křemen je mírně undulózní. Sfalerit je většinou 
xenomorfní, o velikosti zrn až 4 mm, s nápadnou růstovou zonálností. 

Fluidní inkluze:  

Fluidní inkluze v křemene (Q2) jsou dle obsahu: jednofázové inkluze kapalné (typ L), jednofázové 
inkluze plynné (typ V), dvoufázové inkluze kapalinou bohaté (typ Lr), dvoufázové inkluze plynem 
bohaté (typ Vr). V některých inkluzích typu Lr lze pozorovat všesměrně orientované shluky drobných 
jehlicovitých krystalků (pravděpodobně sericit)(obr. 9). Vzhledem k jejich náhodnému výskytu se asi 
jedná o zachycenou fázi ("trapped"). Většina inkluzí se vyskytuje na trhlinách „trailech“ 
(sekundární?), menší část vytváří nepravidelně ohraničené shluky s prostorovým výskytem inkluzí 
(primární?). Vzácně byly patrny náznaky krystalově omezeného uspořádání některých zón s inkluzemi 
(= růstové zóny primárních inkluzí). V jednom případě bylo vidět oddělené zachycení plynných 
inkluzí (V) a kapalinou bohatých (Lr) inkluzí na dvou různě orientovaných plochách. To by 
nasvědčovalo tomu, že po krystalizaci křemene došlo v roztoku k varu. 
Fluidní inkluze ve sfaleritu jsou přítomny, ale obtížně identifikovatelné, méně hojné a nejisté geneze. 
Proto nebyly měřeny. 
V křemene (Q1) fluidní inkluze většinou jednofázové kapalné (kolem 90% objemu) s malým podílem 
dvoufázové inkluze kapalinou bohaté. Mikrotermometrické měření inkluze typu Lr v úlomku se 
nepodařilo provést z důvodu špatné viditelnosti fázových přechodů. 
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Obr. 8. Křemenná žilovina vzorku BB-RH-00, vlevo jemnozrnný křemen (Q1), vpravo hrubozrnný (Q2)(foto: J. 
Zachariáš). 
 

 

 
 

Obr. 9. Kapalinou bohaté H2O-inkluze (typ Lr) se zachycenou pevnou fází (sericit?) v úlomku č. 12 (vzorek BB-
RH-00)(foto: J. Zachariáš). 

Popis měřených úlomků: 

úlomek č. 10: křemen Q2, hypautomorfně omezené zrno, čiré, náhodně vyskytující se fluidní inkluze 
velikosti 30-40 µm (obr. 10), většina uzavřenin je dvoufázová typu Lr se stupněm zaplnění (F) kolem 
0.9 (vzácně i 0.8), vzácně se vyskytují inkluze typu Vr či V (F = 0.1 až 0). 
Po vymražení (cca -39 °C) inkluzí obsah inkluze zhnědnul, prvé tání bylo vidět při -35 °C (Ti), Tm-ice 
bylo od -4.0 do -7.4 °C, homogenizace na kapalinu při 85°C až 173 °C. Dvě inkluze do 190 °C 
nehomogenizovaly a nebyly více zahřívány. 
Jedna inkluze se stupněm zaplnění 0.9 obsahovala H2O-CO2 roztok: Th(car)= +25.1 °C na kapalinu, 
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Tm(cla) +8.0 °C, Th(tot) 185 °C. 

úlomek č. 11: křemen Q2, křížení dvou trailů sekundárních inkluzí. Na trailu 1 převažuje typ Lr (F= 
0.9), vzácně typ V. Inkluze jsou pouze H2O typu. Naměřené teploty (ve °C): Tv = -39 °C, Ti = -35 až -
31 °C, Tm-ice -6.2 až -6.4 °C, Th(tot) 176.2 až 200,7 °C (vždy na kapalinu). 
Na trailu 2 jsou pouze jednofázové inkluze typu L, Tm-ice = -3.6 °C. 

úlomek č. 12: křemen Q2, obsahuje velké množství inkluzí jednofázové plynem bohaté inkluze a 
dvoufázové (F= 0,8-0,9) inkluze kapalinou bohaté, nepravidelného tvarů. Na úlomku také byla 
pozorována kapalinou bohatá dvoufázová inkluze (Lr) s přítomností pevné fáze (jehlicovité agregáty), 
pravděpodobně sericitu. Teplota vymrznutí -43,8 °C. Teplota tání posledního krystalu ledu v rozmezí -
6,7 až -7,4 °C, většinou -7,4. Th(tot) 160,5 až 171,0 °C, vždy homogenizace na kapalinu. 

 

 H2O, H2O-CO2 inkluze (primárního původu a 
sekundárního původu) 

Tv -39 až -43,8 °C 
Ti -31 až -35 °C 
Tm-ice -4 až -7,4 °C 
Th(tot) (L) 85 až 200,7 °C 
Th(car) (L) +25,1 °C 
Tm(cla) +8,0 °C 
F 0,8-0,9 

 
Tab. 1. Shrnutí mikrotermometrických měření v křemeni ze vzorku BB-RH-00 z lokality Ratibořské Hory. 
 

 

 
 

Obr. 10. Zrno křemené, s náhodně vyskytujícími se fluidními inkluzemi nepravidelného tvaru v úlomku č. 10 
vzorku BB-RH-00. 
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Obr. 11. Dvoufázové inkluze (typ Lr)  nepravidelního tvarů v úlomku č. 12 vzorku BB-RH-00. 
 

 

 
Obr. 12. Histogram teplot homogenizace H2O a H2O-CO2 inkluzí v křemeni z lokality Ratibořské Hory (vzorek 
BB-RH-00). 
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Obr. 13. Graf teploty celkové homogenizace a salinity v křemeni z lokality Ratibořské Hory (vzorek BB-RH-
00). 

 

5. 2 Vzorek HLD-7  

Lokalita: Zvěstov 

Makropopis:  

Masivní barytová žilovina. 

Mikropopis:  

Ve výbruse (obr. 14) byly zastiženy 2.-3. generace barytu (obr. 15)  a 3. generace křemene. Křemen 1 
generace (Q1) tvoří autoamorfní krystaly malých velikostí. Křemen 2. generace (Q2) lemuje křemen 
Q1 a tvoří idiomorfní zrna. Nejstarší baryt (Ba-1) tvoří krystaly asi o velikosti cca do 10 mm, které 
jsou obrostlé palisádovitým krystaly křemene (Q3) o velikosti cca do 4 mm. Tato asociace je dále 
obrůstána hrubě krystalickým barytem - pravděpodobně dvou generací. Obě generace mladšího barytu 
(Ba-2, -3) se liší ve výbruse průsvitností (obr. 16), která odráží zejména různé množství drobných 
fluidních inkluzí. V nejstarším barytu byl nalezen sfalerit, který vychojoval trhliny, charakteristickým 
pro sfalerit je shromáždění různezrnitých agregatů (obr. 17). 
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Obr. 14. Destička HLD-7 s masivní barytovou žilovinou a  křemenem ve 3. generacích (foto: J. Zachariáš). 
 

 

 
 

Obr. 15. Dva typy barytu ze vzorku HLD-7 z lokality Zvěstov.  
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Obr. 16. Baryt 2. a 3. generace (zkřížené nikoly), vzorek HLD-7 (foto: J. Zachariáš). 

 
 

 
 

Obr. 17. Sfalerit v barytu, vzorek HLD-7 (foto: J. Zachariáš). 

Fluidní inkluze: 

Ba-1: inkluze nebyly studovány, vzhledem k možnému mechanickému poškození vzorku (okraj 
výbrusu)  

Ba-2: hrubozrnný baryt s malým množstvím inkluzí (průsvitnější) – převažují jednofázové inkluze 
plynné a zejména pak inkluze dekripitované (porušené). Vzácně lze najít inkluze dvoufázové plynem 
bohaté (F= 0,1-0,2)(obr. 18). Tyto inkluze byly pokusně zahřívány až do teploty kolem 280-300 °C, 
ale nebyly v nich pozorovány žádné změny. Z celkem asi 20 studovaných inkluzí, pouze dvě 
zhomogenizovaly na plyn za teplot kolem 190-250 °C (245,5; 190,5 °C).  
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Obr. 18. Jednofázové plynné a dvoufázové plynem bohaté inkluze v barytu, vzorek HLD-7. 
 

Ba-3: špatně transparentní (tmavý) baryt s velkým množstvím inkluzí a velkým množstvím tmavých 
dekrepitovaných inkluzí. Inkluze nebyly studovány. 

Q1: Nejstarší generace křemene obsahují velké množství většinou primárních inkluzí jak 
jednofázových kapalných (L) tak dvoufázových kapalinou bohatých (Lr) inkluzí s různým stupnem 
zaplnění (F= 0,70-0,90). 

Q2: V křemeni 2. generace (Q2) jsou inkluze rozmístěny nepravidelně a většina z nich je vázána na 
trhliny. Inkluze jsou typu Lr a jednofázové plynné a kapalné, primárního a sekundárního původu. 

Q3: Krystaly křemene jsou bez znaků duktilní deformace, obsahují variabilní množství fluidních 
inkluzí, primárního a sekundárního charakteru. Primární charakter je dán výskytem inkluzí v jasných 
růstových zónách, nebo v symetricky zpeřených (vůči ose krystalu) shlucích, nebo jako isolované 
inkluze a 3D shluky inkluzí. Inkluze jsou nepravidelných tvarů, jednofázové kapalné převažují, místy 
se vyskytují i inkluze dvoufázové kapalinou bohaté (F= 0,90-0,95). V některých inkluzích byly 
pozorovány jehlicovité/lupenité agregáty anisotropního minerálu (sericit?). U inkluzí se celkově 
projevuje působení procesu "necking down". K homogenizaci byly vybrány pokud možno takto 
nepostižené inkluze. 

Popis měřených úlomků: 

úlomek č. 1: Krystal křemene (Q1) s velkým množstvím inkluzí typu Lr vyskytujících na trailech a 
samostatně. Většina inkluzí je velkých rozměrů se stupněm zaplnění 0,7-0,9, většinou 0,9. Teplota 
vymrznutí při -36,5 °C, Ti -31,8 °C, teplota tání ledu Tm-ice při -4 °C. Teplota celkové homogenizace 
se pohybuje od 111,1 do 277,5 °C, vždy na kapalinu. 

úlomek č. 2: Úlomek křemene 2. generace (Q2) se stupněm zaplnění 0,85-0,95, inkluze typu Lr, 
s teplotou vymrznutí -36 °C, Ti -31,5 °C. Tání ledu od -1 do -2,3 °C. Homogenizace probíhala od 
127,4 do 163 °C, vždy na kapalinu.  

úlomek č. 3: Jde se o úlomek čiřeho křemene (Q3) s dvoufázovými inkluzemi primárního původu 
(F=0,9-0,95), s teplotami vymrznutí -37,0 °C a teplotami tání (Ti) -31,0 °C. Teploty tání posledního 
krystalu ledu bylo vidět při -1,9 °C. Homogenizace probíhala na kapalinu od 132,0 °C do 170,2 °C na 
kapalinu. 
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úlomek č. 4: Křemen (Q3), nepravidelné, kapalinou bohaté dvoufázové inkluze (Lr) sekundárního 
původu (F= 0,95). Tv v rozmezí od -39 do -42 °C. Při -31 až -33 °C docházelo k prvnímu tání ledu 
(Ti).  Tm-ice je v rozmezí od -1,7 do -3 °C. Th(tot) od 122 do 147,2 °C (na kapalinu).  

 

 H2O inkluze (primárního původu a sekundárního 
původu) 

Tv -36 až -42 °C 
Ti -31 až -33 °C 
Tm-ice -1 až -4 °C 
Th(tot) (L) 111,1 až 277,5 °C 
F 0,7-0,95 

 
Tab. 2. Shrnutí mikrotermometrických měření v křemeni ze vzorku HLD-7 z lokality Zvěstov. 

 
 

 
Obr. 19. Histogram teplot homogenizace H2O inkluzí v křemeni z lokality Zvěstov (vzorek HLD-7). 

 
 



24 
 

 
Obr. 20. Graf teploty celkové homogenizace a salinity v křemeni z lokality Zvěstov (vzorek HLD-7). 

 

5.3 Vzorek  HLD-8 

Lokalita: Stříbrná Skalice, okolí odvalů na Čapíku 

Popis makrovzorku:   

Masivní barytová žilovina 

Mikropopis:  

Destička je tvořena převážně masivním hrubě krystalickým barytem (obr. 21). Volné prostory na styku 
několika zrn barytu jsou částečně, nebo zcela zaplněny hrubě krystalickým křemenem (automorfní až 
hypautomorfní zrna). Na barytu jsou hodně puklin a náhodně orientovaných trhlin.  

Fluidní inkluze: 

Baryt – jednofázové inkluze, většina inkluzí jsou plynné (V), velmi malé (< 5 µm) a tmavé. 
Nebyly proto vhodné pro měření. 
Inkluze byly nalezeny v mladším křemene (mladší než baryt) ve dvou oblastech:  
Oblast 1: inkluze jsou většinou na trailu a jednofázové, kapalné (L). Uprostřed zrna křemene se 
nachází dvoufázová inkluze (Lr) se stupněm zaplnění kolem 0.9. 
Oblast 2: paprskovité (palisádovité) agregáty křemene, většina inkluzí je na trailech a patří k typu L. 
Ale bohužel nalezena inkluze byla porušená a nevhodná pro mikrometrické měření. 
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Obr. 21. Destička HLD-8 s masivní barytovou žilovinou. 

 

5.4 Vzorek HLD-3  

Lokalita: Hradové Střimelice 

Makropopis:   

Asi 1 cm mocná křemen-karbonátová (Fe-dolomit) žilka se sfaleritem. 

Mikropopis: 

Křemen-karbonátová žilka se sfaleritem je nesymetricky zonální, ve směru od jednoho okraje žíly 
k druhému se nachází: jemnozrnný křemen (nejstarší) – krystalický palisádovitý křemen (obr. 22) – 
krystalický sfalerit – masivní karbonát (Fe-dolomit – nejmladší). Sfalerit má často průsvitné (žluté) 
jádro a tmavý hnědý okraj. 

Fluidní inkluze: 

Křemen: inkluze jsou většinou primární, uspořádané ve zpeřených shlucích, nebo ve 3D skupinách. 
Převažují jednofázové kapalné inkluze (L), dvoufázové kapalinou bohaté inkluze (Lr) jsou vzácnější 
(F= 0,90-0,95). 

Sfalerit: byly pozorovány hojné traily inkluzí, s převahou dvoufázových kapalinou bohatých inkluzí 
(Lr). V jedné inkluzi bylo vidět dva krystaly kosočtverečného tvaru (karbonát?)(obr. 23). Vzhledem k 
tomuto faktu by inkluze ve sfaleritu mohly reprezentovat roztok, z něhož krystalyzoval karbonát. 
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Obr. 22. Agregát krystalického křemene (zkřížené nikoly) ze vzorku HLD-3 (foto: J. Zachariáš).  
 

 

 
 

Obr. 23. Kapalinou bohaté H2O-inkluze se zachyceným karbonátem, vzorek HLD-3. 

Popis měřených úlomků: 

úlomek č. 1: Křemen, převažují dvoufázové kapalinou bohaté inkluze (Lr) nepravidelného tvarů se 
stupněm zaplnění většinou 0,85-0,9 (obr. 24). Při -41 až -47,8 °C probíhalo vymrznutí inkluze, Ti 
nebyly naměřený v důsledku špatné viditelnosti, Tm-ice 1,8 až 3,1 °C, teploty homogenizace od 177 
do 217 °C (na kapalinu). 
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Obr. 24. Kapalinou bohatá dvoufázová inkluze H2O-typu  nepravidelného tvarů, vzorek HLD-3, úlomek č. 1. 

úlomek č. 6: Jedná se o úlomek křemenného zrna se sfaleritem. Fluidní inkluze jsou dvoufázové 
kapalinou bohaté (Lr) se stupněm zaplnění 0,95. Teplota vymražení byla -43 °C, teploty tání 
posledního krystalu ledu od -2 až -3,4 °C. Teploty homogenizace se pohybovaly od 135 do 165 °C, 
vždy na kapalinu. 

úlomek č. 7: Úlomek čirého křemenného zrna s malým množstvím dvoufázových inkluzí typu Lr (F = 
0,9-0,95). Teploty vymrznutí -42 °C, Ti -36 °C. Tání ledu od -2 do -2,5 °C. Celková homogenizace 
byla měřena pouze u jedné inkluze (140,6 °C, na kapalinu). 

úlomek č. 9: Jde se o úlomek s H2O inkluze tvarů negativních krystalů v křemeni se stupněm zaplnění 
0,9. Teploty vymrznutí a teploty tání ledu nebyly pozorovány vzhledem špatné viditelnosti. Th(tot) od 
121,2 do 141 °C, na kapalinu. 

úlomek č. 10: Oblast se sfaleritem. Vzorek obsahuje velké množství dvoufázových inkluzí typu Lr 
vyskytujících se na trailech (F=0,8-0,95, většinou 0,9). Teplota vymrznutí -44,9 °C, Ti při -39 °C, 
teploty tání ledu -4,9 °C. Teploty celkové homogenizace probíhali od 168 do 184,4 °C, na kapalinu. 

úlomek č. 11: Sfalerit s dvoufázovými inkluzemi typu Lr se stupněm zaplnění 0,95. Teplota 
vymražení -44 °C, Ti nebylo pozorováno v důsledku špatné viditelnosti. Tm-ice -5,2 °C. Teploty 
homogenizace Th(tot) od 121,1 do 126,1 °C, na kapalinu. 

úlomek č. 12: Úlomek sfaleritu s velkým množstvím trailů. Jsou přítomny jednofázové (L) a 
dvoufázové (Lr) inkluze (F=0,9-0,95). Tf nebylo zjištěno. První tání bylo při -39°C, poslední tání ledu 
pak od -3,2 do -3,6 °C (Tm-ice). Teploty homogenizace v rozmezí od 122,2 do 145,7 °C, na kapalinu. 

úlomek č. 13: Sfalerit, s převahou dvoufázových inkluzí (Lr) vyskytujících se jak na trailech, tak i 
samostatně, se stupněm zaplnění kolem 0,95. Teploty vymrznutí -45 °C, Ti při -35 °C. Tm-ice od -4,6 
do -5,4 °C. Teploty celkové homogenizace v rozmezí od 125 do 187 °C, vždy na kapalinu. 

 

 H2O inkluze (primárního původu a sekundárního 
původu) 

Tv -41 až -47,8 °C 
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Ti -35 až -39 °C 
Tm-ice -1,8 až -5,4 °C 
Th(tot) (L) 121,2 až 217 °C 
F 0,8-0,95 

 
Tab. 3. Shrnutí mikrotermometrických měření v křemeni a sfaleritu ve vzorku HLD-3 z lokality Hradové 
Střimelice. 

 
 

 
Obr. 25. Histogram teplot homogenizace H2O inkluzí v křemeni a sfaleritu na lokalitě Hradové Střimelice 
(vzorek HLD-3). 
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Obr. 26. Graf teploty celkové homogenizace a salinity v křemeni a sfaleritu na lokalitě Hradové Střimelice 
(vzorek HLD-3). 

 

5. 5 Vzorek  HLD-4  

Lokalita: Ratibořské Hory, šachta Matyáš 

Popis makrovzorku:  

Barytová žilovina s křemenem a karbonátem. 

Mikropopis: 

Tato destička je tvořena hrubozrnným agregátem barytu s menším podílem křemene a karbonátu (Obr. 
27). Baryt se narůstal na karbonát a je dokonale štěpný, v některých místech má baryt nerovný 
(korodovaný) okraj vůči karbonátu (obr. 28), což může znamenat, že se baryt rozpouštěl v roztocích, 
které přinášely karbonát. Baryt má hodné puklin a trhlin. 
Křemen vyskytují se na okrajů vzorku a lemuje baryt. Křemen má neprůsvitnou šedobílou barvu a 
tvoři autoamorfní zrna.   

Fluidní inkluze: 

Křemen obsahuje pouze malé množství jednofázových plynných inkluzí (V), co může řict o varů 
roztoků. Baryt obsahuje velké množství fluidních inkluzí, jednofázových pravděpodobně plynných i 
dvoufázových kapalinou bohatých (Lr), negativního tvarů. Na okrají destičky většina inkluzí leží na 
trailech. Střed vzorků v podstatě obsažen samostatně se vyskytující inkluze. 
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Obr. 27. Destička HLD-4 s barytovou žilovinou.  
 

 

 
 

Obr. 28. Koroze barytu (tmavá zóna) v  okolním karbonátu, vzorek HLD-4 

Popis měřených úlomků: 

úlomek č. 1: Jde se o úlomek barytu, který obsahuje hodně trailů jednofázových a dvoufázových 
inkluzí (typu Lr a Vr) se stupněm zaplnění 0,95 . První tání bylo naměřeno při -36 °C (Ti), Tm-ice 
bylo od -3 do -3,4 °C, hodnoty homogenizace na kapalinu se pohybovaly od 61 do 220,8 °C, nejnižší 
hodnoty Th (tot) byly naměřený u inkluze sekundárního původu. 

úlomek č. 2: Krystal barytu, hodně trhlin na okraji výbrusu. Asi dvě generace barytu, uprostřed, je 
víceméně čirý. Baryt obsahuje velké množství trailů jednofázových inkluzí velmi malých rozměrů (a 
nejasného zaplnění) a dále dvoufázové inkluze typu Lr (F = 0,95). Teplota vymrznutí při -39 °C. Při -
31 °C proběhlo první tání. Teploty tání poslední pevné fáze (ledu) se pohybovaly v rozmezí od -0,8 do 
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-3,1 °C. 

úlomek č. 3: Úlomek barytu, který u jednoho okraje obsahuje hojně jednofázových inkluzí (typ V) a 
u druhého okraje dvoufázové inkluze kapalinou a plynem bohaté (Lr, Vr) se stupněm zaplnění 0,95. 
Vymrznutí inkluzí kolem -40 °C, při -34 °C docházelo k prvému tání (Ti). Tání bylo ukončeno při -3 
°C (Tm-ice).  Th(tot) od 215 do 223 °C. 

úlomek č. 4: Baryt s čirými okraji bez inkluzí, uprostřed hodně trhlin s velkým množstvím trailů 
jednofázových inkluzi malých rozměrů. Dvoufázové inkluze (F=0,9-0,95) s teplotou vymrznutí -39 
°C, prvé tání proběhlo při -30,3 °C (Ti). Tm-ice od -1,0 do -3,9 °C. Teploty homogenizace se 
pohybovaly v rozmezí 131,7 až 174 °C. 

úlomek č. 5: Vzorek s velkým množstvím trailů dvoufázových inkluzí nepravidelných tvarů typu Lr 
(F = 0,7-0,95, nejčastěji 0,95). Při ochlazení pod teplotu -42 °C došlo k vymrznuti, Ti -35,8 °C. 
Teplota tání posledního krystalu ledu -3,9 až -4,2 °C. Teplota celkové homogenizace se pohybuje od 
85 do 230 °C. 

úlomek č. 6: Jde se o dvoufázové inkluze kapalinou bohaté primárního původu v barytu se stupněm 
zaplnění 0,95 a teplotou vymrznutí -40 °C, a teplotou prvého tání –  (Ti) -34,5 °C. Tání ledu proběhlo 
při 2,2 °C a 2,6 °C. Homogenizáce na kapalinu probíhala při teplotách od 186,0 °C do 219,0 °C. 

úlomek č. 7: Úlomek s dvoufázovýmí inkluzemi typu Lr primárního a sekundárního typu se stupněm 
zaplnění 0,95. Teploty vymrznutí -43 °C, první tání proběhlo při -38 °C. Tm-ice -4,7 °C. Th(tot) od 80 
až 293 °C, na kapalinu. 

úlomek č. 8: Úlomek barytu s primárními inkluzemi typu Lr (F=0,9-0,95) a teplotami vymražení -42,0 
°C, první tání bylo vidět při -36,8 °C, s teplotami tání ledu od -1,5 °C do -3,0 °C. Inkluze 
zhomogenizovaly se při teplotách od 220,0 °C do 252,0 °C, na kapalinu. 

 
 H2O inkluze (primárního původu a sekundárního 

původu) 
Tv -39 až -44 °C 
Ti -30,3 až -38 °C 
Tm-ice -0,8 až -4,8 °C 
Th(tot) (L) 80 až 293 °C 
Th(tot) (V) 230 °C 
F 0,7-0,95 

 

Tab. 4. Shrnutí mikrotermometrických měření v křemeni a barytu ve vzorku HLD-4 z lokality Ratibořské Hory. 
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Obr. 29. Histogram teplot homogenizace H2O inkluzí v křemeni a barytu z lokality Ratibořské Hory (vzorek 
HLD-4). 
 

 

 
Obr. 30. Graf teploty celkové homogenizace a salinity lokality Ratibořské Hory (vzorek HLD-4). 
 

 

5. 6 Vzorek  HLD-5 

Lokalita: Ratibořské Hory, šachta Matyáš 

Makropopis: 

Masivní křemenní žilovina 
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Mikropopis: 

Ve vzorku  bylo identifikováno dva generáce křemení – jemnozrnný, nejstarší (Q1) který přechází do 
palisádových a hrubozrnnějších doménu (nejmladší Q2). Křemen Q2 je tvořen hypatuamorfnimi 
krystaly velikosti 1-2 cm (obr. 31 ). Někdy žilovina obsahuje okolní alterované horniny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31. Fotografie úlomků vzorku HLD-5. 

Fluidní inkluze:  

Fluidní inkluze byly nalezeny u křemene 1.generace a skoro vždycky rozmíštení poblíž mikrotrhlin. 
Křemen Q1 má velké množství malých dvoufázových inkluzí H2O-typu a inkluze jednofázové plynné. 
Jednofázové inkluze (L a V) tvoří skupinu uvnitř zrn křemene. Jejich velikosti jsou obvykle ne více 15 
µm, a mají kulovitý tvar. Dvoufázové kapalinou bohaté (Lr) uzavřeniny většinou nepravidelného tvaru 
se nacházejí na trailech, a jsou sekundární.  
V důsledku velkého množství malých a neměřitelných fluidních inkluzi v mladším křemeni nebylo 
prováděno mikrotermometrické měřění. 

Popis měřených úlomků: 

Úlomek 1: Jde se o úlomek křemene 1. generace, kde převažují inkluze dvoufázové, kapalinou bohaté 
(Lr) s různým stupněm zaplnění (F=0,85-0,95). Uzavřeniny jsou primárního charakteru. Mezi nimi se 
vyskytuje i inkluze jednofázové plynné (V), které se nacházeli na trailech.Vymrznutí inkluze 
probíhalo od -38 do -42,5 °C, první tání pevné fáze (ledu) bylo pozorováno při -33 až -36 °C, poslední 
tání ledu pak od -1,8 do -3,5 °C. Homogenizace probíhala na kapalinu (L) za teplot od 146, 9 do 288,2 
°C i při 202 °C jedna uzavřenina se zhomogenizovalá na plyn (V). 

 H2O inkluze (primárního původu) 
Tv -38 až -42,5 °C 
Ti -33 až -36 °C 
Tm-ice -1,8 až -3,5 °C 
Th(tot) (L) 146, 9 až 288,2 °C 
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Th(tot) (V) 202,0 °C 
 

Tab. 5. Shrnutí mikrotermometrických měření v křemeni ze vzorku HLD-5 z lokality Ratibořské Hory. 
 
 

 
Obr. 32. Histogram teplot homogenizace H2O inkluzí v křemeni z lokality Ratibořské Hory (vzorek HLD-5). 
 

 
 

 
Obr. 33. Graf teploty celkové homogenizace a salinity z lokality Ratibořské Hory (vzorek HLD-5). 
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5. 7 Vzorek  ZR-3 

Lokalita: Zvěstov – Řiště  

Makropopis:  

Masivní křemenná žilovina  

Mikropopis:  

Ve vzorku (obr. 34) můžeme velmi dobře rozlišit dvě generace křemene: starší křemen (Q1) na 
kontaktu s horninou je velice drobnozrnný křemen. Směrem k okraji vzorku se rozměr zrn zvětšuje až 
na 5-6 mm. Jde se o viceméně čirý křemen (Q2). 

Fluidní inkluze: 

Křemen 1. generace obsahuje velké množství dvoufázových kapalinou bohatých inkluzí (Lr) se 
stupněm zaplnění většinou 0,95. Inkluze jak primárního tak i sekundárního původu a velké množství 
jednofázové kapalných inkluzí (L), které se nacházejí na izolovaných trailéch. 
Charakteristickým pro křemen 2. generace jsou malé dvoufázové kapalinou bohaté inkluze, které 
většinou leží na trailech. U těchto inkluzí se bohužel mikrometrické měření nepodařilo v důsledku 
špatné viditelnosti. 

 
 

 
 

Obr. 34. Destička ZR-3 s křemenem dvou generací z lokality Zvěstov 

Popis měřených úlomků: 

úlomek č. 1: Hodně jednofázových trailu typu (L), všechny inkluze jsou primární po růstové zóně. 
V úlomku byla mikrometricky studována jenom jedna uzavřenina velkého rozměru se stupněm 
zaplnění 0,85, která se nacházela na růstové zóně. Teplota vymrznutí inkluze byla -35,7 °C, první tání 
(Ti) při -30 °C, Tm-ice = -5,9 °C, homogenizace při 112,6 °C na kapalinu. 

úlomek č. 2: Úlomek se dvěma čirými krystaly křemene. Obsahuje hodně jednofázových trailu 
nejasného zaplnění. Uprostřed krystalu se nacházejí primární uzavřeniny, na okraji destičky na trailech 
jednofázové (L) a dvoufázové inkluze (typu L) nejasného původu (primární/sekundární) se stupněm 
zaplnění 0,9-0,95. Teploty vymrznutí se pohybovaly mezi -36 až -43,5°C, Ti mezi -34 a -36 °C. Tm-
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ice bylo kolem -3,5. Homogenizace proběhla od 123 do 184,0 °C (na kapalinu). 

úlomek č. 3: Hodně inkluzí menších rozměrů nejasného zaplnění se nachází na trhlinách (nebyly 
měřeny). Byly měřeny dvoufázové inkluze typu Lr se stupněm zaplnění většinou 0,95 v růstové zóně 
krystalu. Teplota vymrznutí od -35 do -41,5 °C.  Teplota Ti= -36°C. Teploty posledního krystalu ledu 
-3,8 až -4,0 °C. Homogenizace proběhla na kapalinu při 135 až 179 °C. 

  
 H2O inkluze (primárního a sekundárního původu) 
Tv -35 až -43,5 °C 
Ti -30 až -36 °C 
Tm-ice -3,5 až -5,9 °C 
Th(tot) (L) 112,6 až 184,0 °C 

 
Tab. 6. Shrnutí mikrotermometrických měření v křemeni ze vzorku Zr-3 z locality Zvěstov. 

 
 

 
Obr. 35. Histogram teplot homogenizace H2O inkluzí v křemeni z lokalitě Zvěstov (vzorek ZR-3). 
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Obr. 36. Graf teploty celkové homogenizace a salinity křemene z lokality Zvěstov (vzorek ZR-3). 
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6. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

6. 1 Shrnutí mikrotermometrických dat  

Celkem bylo studováno 7 vzorků z lokalit Ratibořské Hory, Zvěstov a Hradové Střimelice z oblasti 
blanické brázdy. Většina fluidních inkluzí byla měřena v křemeni a v barytu, méně ve sfaleritu.  
Ve vzorcích BB-RH-00 a HLD-7 byly vyčleněny 2 -3 generace křemene, v ostatních vzorcích pouze 
jedna generace. V křemene 1. generace vzorku BB-RH-00 fluidní inkluze většinou jednofázové 
kapalné (kolem 90% objemu) s malým podílem dvoufázové inkluze kapalinou bohaté. 
Mikrotermometrické měření inkluze typu Lr v úlomku se nepodařilo provést z důvodů špatné 
viditelnosti fázových přechodů.  
Nejvíce charakteristickým pro vzorky křemene jsou jednofázové kapalné a plynné inkluze, setkávají 
se ve více než 70% případů. Dvoufázové inkluze kapalinou bohaté se vyskytují vzácněji, se stupněm 
zaplnění většinou 0,9-0,95.  Ještě vzácnější jsou dvoufázové uzavřeniny bohaté plynem.  
Baryt ve vzorcích představován plastovými poloprůhlednými bílými krystaly. Pro baryt nejtypičtější 
traily jednofázových plynných uzavřenin, ale vyskytují se i dvoufázové kapalinou bohaté uzavřeniny 
se stupněm zaplnění 0,95. Nevšechny inkluze jsou vázány na trhliny v barytu, a proto ji můžeme 
přiřadit jak k primárním, tak i k sekundárním inkluzím. Velmi rozsáhlé hodnoty teplot tvorby minerálů 
(vzorek HLD-4) a salinity roztoků (od 1,4 do 7,6 hm. % NaCl) svědčí o trvání procesu.  
Vzorek se studovaným sfaleritem, který jsme pozorovali, pochází z lokality Hradové Střimelice. 
Uzavřeniny měly čitelný tvar a byly dvoufázové kapalinou bohaté a jednofázové plynné. Co se týče 
původu nelze přesně odlišit primární nebo sekundární uzavřeniny.  
Ve vzorku BB-RH-00 lokality Ratibořské Hory byla pozorována i jedna vyjímečná inkluze, která 
obsahovala  H2O-CO2 (stupněm zaplněni 0, 9) a pevnou fázi, asi sericit. Teplota tání pevného CO2 v 
důsledku špatné viditelnosti nebyla měřena. Teplota tání klatrátu byla zjištěna 8 °C. Salinita byla 
určovaná z teploty tání klatrátu odpovídá cca 3,9 hm. % NaCl ekv. Homogenizace CO2 proběhla na 
kapalinu při teplotě 25,1 °C. Celková homogenizace proběhla při 185 °C na kapalinu. 

Teploty vymražení (Tv) 

Teploty vymražení jak primárních tak i sekundárních uzavřenin jsou v intervalu od -35,0 do -45 °C, 
přičemž nejnižší teploty byly naměřeny pro sekundární inkluze. 

Teploty prvého tání (Ti)  

Teploty prvého tání (Ti) jsou velmi variabilní, což může odrážet nejen variace ve složení solí v 
roztocích, ale také i problémy se zaznamenáním počátku tání v malých inkluzích. Data jednoznačně 
ukazují na přítomnost dalších solí v roztoku (patrně chloridů Fe a Mg), vedle NaCl.  
Ve vzorku BB-RH-00 je teplota prvního tání je od -31 do -35 °C, což odpovídá systémům H2O-
MgCl2, FeCl2 a H2O-NaCl-MgCl2 (Borisenko 1977), pro křemen z lokality Zvěstov (vzorek HLD-7) 
byla naměřena teplota -31,5 až -31.8 °C, pro křemen 1. a 2. generace, zatímco pro nejmladší křemen 
(Q3) se teplota prvého tání pohybuje od -31,0 do -36 °C (odpovídá systémům H2O-MgCl2, FeCl2 a 
H2O-NaCl-FeCl2). Fluidní inkluze primárního a sekundárního původů vzorku Zr-3 lokality Zvěstov 
měli Ti od -30 do -36 °C, (systémy v kterém převládá sůl NaCl s příměsi MgCl2 a H2O-NaCl-MgCl2 s 
příměsi FeCl2). Kryometrická měření ukázaly, že teploty prvého tání pro křemen z lokality Hradové 
Střimelice (vzorek  HLD-3) se pohybovaly v rozmezí od -36 do -37,0 °C což odpovídá systému H2O-
NaCl-MgCl2 s příměsí FeCl2. 
Primární i sekundární inkluze v barytu z lokality Ratibořské Hory (HLD-4) mají teploty prvého tání v 
podobném rozmezí, cca od -31 až do -38 °C (systémy H2O-MgCl2, FeCl2 a H2O-NaCl-FeCl2). 
Ve sfaleritu ze vzorku HLD-3 teploty prvního tání byly naměřeny od -35 °C do -39 °C, což ukazuje na 
fluida typu H2O-NaCl (±MgCl2, ±FeCl2). 
Pozorování za teplot prvého tání při kryometrickém měření ukázala, že vznik fluidních inkluzi jak 
primárního tak i sekundárního původů vznikly z hydrotermalních roztoků obsahujících především 
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NaCl, MgCl2 a FeCl2. 

Teploty tání ledu (Tm-ice) a salinita fluidních roztoků. 

Teploty tání ledu ze všech vzorků leží od -0,8 do -7,4 °C (obr. 37), což odpovídá salinitě od 1,4 do 
11,0 hm. % NaCl ekv. 

 

 
 
 

Obr. 37. Histogram mikrotermometrických měření teplot tání poslední pevné fáze (led) (Tm-ice) ve všech 
vzorcích. 

Salinita inkluzí v křemeni z lokality Ratibořské Hory (vzorek BB-RH-00) je vyšší ze všech 
studovaných vzorků (obr. 38) a mění se v širokých rozpětích od 3,9 až 11,0 (většinou je kolem 9-10) 
hm. % NaCl ekv. Vyšší hodnoty salinity byly naměřeny v centrální části krystalů (tj. reprezentují starší 
fluida), nižší na okrajích krystalu (mladší fluida). Pro křemen ze vzorku HLD-5 je rozpětí nižší (3,1 do 
5 hm. % NaCl ekv). Skoro stejné hodnoty salinity ukázali fluidní inkluze v křemeni ze vzorku HLD-3 
(Hradové Střimelice) a to jsou od 3,1 do 5,6 hm. % NaCl ekv. Koncentrace soli u inkluzí v křemene 1. 
generace lokality Zvěstov jsou od 5,9 do 6,4 hm. % NaCl ekv. (salinita byla naměřena jenom pro 
inkluze primárního původů). U křemení 2. a 3. generace tyto hodnoty mezi 1,7 až 4,3 hm. % NaCl 
ekv. V inkluzích křemene primárního původu ze stejné lokality (vzorek Zr-3) hodnoty salinity jsou 
vyšší – od 6,1 do 9,1 hm. % NaCl ekv. 
Salinita inkluzí v barytu z lokality Ratibořské Hory (vzorek HLD-4) je v rozmezí od 1,4 až 7,6 hm. % 
NaCl ekv. 
Fluidní inkluze sfaleritu z lokality Hradové Střimelice (HLD-3) obsahují roztoky se salinitou od 3,5 do 
8,4 hm. % NaCl ekv. 
Jak je vidět v obr. 39 hodnoty salinity se u primárních a sekundárních inkluzí příliš neliší.  
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Obr. 38. Souborný graf teploty celkové homogenizace x salinita z lokalit Ratibořské Hory, Hradové Střimelice a 
Zvěstov. 

 

 
 
 

Obr. 39. Histogram mikrotermometrických měření teplot tání poslední pevné fáze (led) (Tm-ice) v primárních a 
sekundárních inkluzích ve všech vzorcích. 
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Teploty homogenizace (Th(tot)) 

Teploty homogenizace primárních inkluzí pro většinu studovaných vzorků leží v rozmezí cca 150-200 
°C (obr. 40). Ne vždy bylo ale možné dodržet přesné rozdělení inkluzí na primární či sekundární.  
Ve vzorcích, kde se nacházelo několik generací křemene (Ratibořské Hory /BB-RH-00/ a Zvěstov 
/HLD-7/) lze říci, že nejstarší drobnozrnný křemen 1. generace homogenizoval od 163,5 do 279,0 °C 
(inkluze primárního původu), křemen 2. generace měl hodnoty v rozsahu od 130,0 až do 203,0 °C 
(inkluze primárního původu). Palisádovité krystaly nejmladšího křemene (Q3, vz. HLD-7) mají 
nejnižší rozpětí teplot homogenizace primárních inkluzí (132,0 až 170,2 °C). 
Sekundární inkluze ve výše uvedených vzorcích homogenizují při teplotách mezi 150 a 60 °C (obr. 
41). Obě generace inkluzí se tak částečně teplotně překrývají. 
Inkluze, které mají Th(tot) větší než 230-240 °C jsou poměrně málo hojné. Byly patrně sekundárně 
porušeny, nebo mohly být i ovlivněny procesem zaškrcování. Vyšší teploty Th(tot) nelze proto brát za 
směrodatné pro určovaní teplot vzniku minerálů.  
Teploty homogenizace  inkluzí barytu jsou nižší než v křemeni (61-234 °C). V barytu se vyskytuje 
rovněž větší počet inkluzí, které homogenizují na plyn. Mohlo by to znamenat, že v roztoku došlo 
k varu fluid. 
Nejméně dat bylo naměřeno ve sfaleritu. Ve sfaleritu ze vzorku HLD-3 teploty celkové homogenizace 
pro primární inkluze se pohybovaly od 121,1 do 140,0 °C, pro sekundární inkluze pak od 140,5 do 
187,7 °C. 

 

 
 
Obr. 40. Souborný histogram teplot homogenizace primárních inkluzí pro jednotlivé lokality. 
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Obr. 41. Souborný histogram teplot homogenizace sekundárních inkluzí pro jednotlivé lokality. 

6. 2 Odhad podmínek vzniku Ag-Pb-Zn ložisek v blanické brázdě  

Vzhledem k tomu, že naměřená mikrotermometrická data jsou velmi podobná pro jednotlivé 
studované lokality, byly použity tři „reprezentatiní hodnoty“ pro výpočet isochor vodných fluid 
pomocí rovnic dle Zhang a Frantz (1987): 

Pro primární inkluze: 10 hm. % NaCl a Th(L) = 200 °C a 150 °C. 

Pro sekundární a pozdní primární inkluze: 2 hm. % NaCl a Th(L) = 130 °C. 

Vypočtené isochory jsou zobrazeny na obr. 42. Pokud budeme považovat maximální možnou hloubku 
vzniku žil 5 km (pravděpodobně byla asi 2 -3 km), pak v případě plně hydrostatického režimu jsou 
teploty homogenizací fluidních inkluzí jen cca o 30 °C nižší než skutečné teploty vzniku žil. Pokud by 
systém naopak fungoval za zcela litostatických podmínek, pak tento rozdíl mezi teplotami 
homogenizace a skutečnou teplotou fluid bude větší – cca 70 °C. V prvém případě by teploty vzniku 
žil byly kolem 230 °C, v druhém případě kolem 270 °C. Pokud by skutečný tlak fluid byl nižší (menší 
hloubka vzniku), byl by úměrně menší i tento teplotní rozdíl. 
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Obr. 42. Grafické znázornění isochor pro primární (10 hm. % NaCl a Th(L) = 200 °C a 150 °C), sekundární a 
pozdní primární (2 hm. % NaCl a Th(L) = 130 °C) inkluze ve studovaných minerálech, kde A – hydrostatické 
podmínky vzniků žil (5 km), B – litostatické podminky vzniků žil (5km). 
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7. DISKUZE 

Hydrotermální, převážně žilná ložiska rud olova, zinku a stříbra Českého masívu byla středem 
pozornosti již ve středověku, vzhledem k bohatým nálezům stříbrných rud v cementační zóně. 
Z hlediska genetické klasifikace, zejména paragenetické, náležejí ložiska Pb-Zn-Ag Českého masívu 
k řadě navzájem zcela nezávislých mineralizací, vzniklých v závislosti na odlišných zdrojích a 
v odlišných časových obdobích. 
Na tomto základě bylo vyčleněno Bernardem a Dudkem (1967) šest základních polymetalických 
mineralizací: 

a) prevariská polymetalická asociace (a-pol) tvoří menší nežilné koncentrace Pb-Zn-rud 
v metamorfovaných, hlavně karbonátických horninách. Zrudnění reprezentují hlavně zrnitý 
pyrit, černý sfalerit s anomálně vysokymi obsahy Mn a Fe, galenit a chalkopyrit 
s křemenem v menší míře pyrhotin a tetraedrit.  

b) starovariská polymetalická asociace (s-pol) je nežilná, většinou stratiformní, zčásti snad 
metamorfovaná mineralizace, souvisící s iniciálním až synorogenním magmatismem. Je 
tvořena sfaleritem a pyritem, částečně galenitem, méně chalkopyritem a pyrhotinem, 
s křemenem a barytem. Charakteristické mineralogické a geochemické rysy – vysoký obsah 
Fe – 15%, vysoký korelační poměr Fe:Mn a celková nízká koncentrace obvyklých 
stopových prvků, malá pestrost mineralizace aj. 

c) mladovariská kyzová polymetalická asociace (k-pol) tvoří žíly a žilníky, bohaté sulfidy 
železa, Fe-kyzy černého sfaleritu, někdy sfalerit velmi bohatý na In a Sn, Ag-bohatým 
galenitem, pyrhotinem, méně časté Ag-bohatý tetraedrit, stanin, Bi-nerosty, Pb-Bi-sulfosolí. 
V jalovině převládá křemen, Mn-bohaté karbonáty a chybí baryt. 

d) mladovariská nekyzová polymetalická asociace (pol) je typickou žilnou mineralizaci, od 
k-pol se liší malým obsahem Fe-kyzů a nepřítomností pyrhotinu, nizkým obsahem Fe, Mn, 
In a Sn ve sfaleritu, nepřítomností kasiteritu a staninu, téměř úplným nedostatkem Pb-Sb- a 
Pb-Bi-sulfosolí. Naopak je běžným nerostem baryt, Pb- a Zn-nerosty. Typomorfním 
ložiskem jsou revíry Stará Vožice – Ratibořské Hory na blanické brázde a revír příbramský. 

e) pozdně variská polymetalická asociace (p-pol) je žilná mineralizace, minerálním 
složením se podobá značně asociaci pol, liší se kromě věku i úplným nedostatkem Ag-
nerostů, sulfosolí Pb-Sb- a Pb-Bi. 

f) terciérní polymetalická asociace (t-pol), žilní výplň kterého tvořena kalcitem s příměsí 
chalcedonu a se sulfidy (převládájí sfalerit a galenit), obecné sulfidy obsahují zvýšený 
obsah teluru. 

Vzhledem k tomu, že údaje o složení fluidních inkluzí z polymetalických ložisek Českého masívu jsou 
k dispozici jen pro některé z nich, omezila jsem se v diskuzi jen na porovnání mnou studovaných 
mineralizací s ložiskem Příbram a s ložiskem Roudný (zejména s jeho polymetalickou mineralizací 
v pozdních stádiích vývoje).  

7. 1 Srovnání s Ag-Pb-Zn ložiskem Příbram  

Výsledky studia fluidních inkluzí na Ag-Pb-Zn ložisku Příbram – Březové Hory shrnují Žák a Doneš 
(1991). Inkluze byly měřeny ve sfaleritu (2 generace), křemeni (2 generace), sideritu (1. generace), v 
dolomit-ankeritu a v barytu. Jednalo se buď o dvoufázové kapalinou bohaté inkluze nebo o 
jednofázové inkluze. Většina studovaných inkluzí měla pseudosekundární charakter.  
Výsledky ukazují na relativně nízkoteplotní charakter fluid v křemeni a ve sfaleritu, hodnoty teplot 
homogenizace se pohybují od 110 až do 310 °C, nižší hodnoty jsou charakteristické pro sekundární 
inkluze. Pro baryt jsou tato data ještě nižší Th(tot) od 70 do 170 °C. Naměřené teploty představují 
nejnižší možnou teplotu pro vznik jednotlivých minerálů. Teploty prvého tání indikují přítomnosti soli 
systém NaCl-MgCl2-H2O (s možnou příměsí CaCl2) a CaCl2-NaCl-H2O. Koncentrace soli ze všech 
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lokalit v Příbrami se pro jednotlivé minerály se pohybují: od 15-26 hm. % NaCl ekv. u křemene, od 
13-24 hm. % NaCl ekv u sfaleritu i od 3-15  hm. % NaCl ekv. u barytu. 
Vzorky z blanické brázdy, které jsem měřila já, vykazují oproti vzorkům z příbramského revíru, mírně 
nižší rozpětí teplot homogenizace (cca 61 až 240 °C), patrně též odlišné složení solí (NaCl, MgCl2 a 
FeCl2) a velmi odlišné – výrazně nižší – salinity (1,4 až 11 hm. % NaCl ekv). Ložiska příbramského 
revíru a revírů v blanické brázdě vznikala proto z odlišných typů fluid.  

7. 2 Srovnání s Au ložiskem Roudný  

Ložisko Roudný se nachází v blanické brázdě, stejně jako mnou studovaná ložiska.  Zachariáš et al. 
(2009) při studiu ložiska Roudný vyčlenili tři stádia mineralizace: 1) předrudní, 2) hlavní rudní s Au-
Ag mineralizací a 3) pozdní stádium s Ag-Pb-Zn mineralizací. Při srovnání mikrotermetrickích údajů 
by se inkluze z ložisek blanické brázdy mohly přiřadit k datu s pozdního stádia mineralizace. 
Fluidní inkluze v křemeni 1. a 2. stádia z Roudného jsou H2O-CO2 typu a nemají obdobu v mnou 
studovaných mineralizacích. Fluidní inkluze ze 3. stádia jsou velmi podobné mým výsledkům z Ag-
Pb-Zn ložisek.  
Výsledky mikrotermometrického měření ve vzorcích z ložiska Roudný úkazaly rozmezí teplot 
homogenizace pro primární a sekundární inkluzi od 85 do 230 °C, což je skoro shodné s naměřěnými 
daty ve vzorcích z blanické brázdy od 61 do 240 °C.  
Rozpětí hodnot salinity z ložiska Roudný je od 0,7 až 10,7 hm. % NaCl ekv, pro mnou studované 
vzorky jsou tyto hodnoty podobné - od 1,4 do 11 hm. % NaCl ekv. 
Pozorování za teplotami prvého tání při kryometrickem měření u dvou lokalit ukázaly, že vznik 
fluidních inkluzí jak primárního tak i sekundárního původu vznikly z hydrotermalních roztoků 
obsahujících především NaCl, MgCl2 a FeCl2. 
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8. ZÁVĚR 

V práci byly studovány fluidní inkluze v  křemeni, barytu a sfaleritu z lokalit žiných Ag-Pb-Zn 
mineralizací historických ložisek Ratibořské Hory, Hradové Střimelice a Zvěstov. Mikroskopické a 
mikrotermometrické studium prokázalo přítomnost inkluzí/fluid pouze H2O typu, které dle teplot 
prvého tání obsahují rozpuštěné soli NaCl, MgCl2 a FeCl2. Zcela výjimečně byla nalezena i jedna 
inkluze H2O-CO2 typu. 
Koncentrace solí, stanovená podle teplot tání posledního krystalu ledu, kolísá v širokém rozmezí od 
1,7 do 11 hm. % NaCl ekv., v závislosti na typu minerálu a typu inkluzí (primární/sekundární). 
Celkový trend naznačuje postupný pokles salinity v čase. Teploty konečné homogenizace byly 
zjištěny pro primárni inkluze v rozpětí od cca 130 do 220 °C, pro sekundární – cca od 60 do 150 °C. 
Teploty vyšší než 220 °C byly rovněž naměřeny, ale jsou méně časté a nejspíše se jedná o inkluze 
částečně porušené. Skutečné maximální teploty vzniku žil se mohly pohybovat v rozmezí mezi 230-
270 °C, v závislosti na uvažovaném tlaku a hloubce. Mezi jednotlivými lokalitami nejsou významné 
rozdíly, pokud jde o naměřené hodnoty salinit a teplot homogenizací. Studované mineralizace se 
složením fluid rovněž výrazně odlišují od fluid, ze kterých vznikala podobná mineralizace v oblasti 
příbramského rudního revíru.  
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