
Abstrakt 

Hydrotermální soustavy spjaté s intruzemi vysoce vyvinutých granitů jsou doprovázeny řadou 

alteračních a mineralizačních stylů, a představují významný zdroj ekonomických kovů. Tato 

diplomová práce se zaměřuje na popis a interpretaci geologické stavby, petrografického složení, 

texturního vývoje, alterační zonality a výpočet integrovaného průtoku fluid ve vysoce vyvinutých Li, 

F-bohatých granitech blatenského masivu v západních Krušných horách. Intruzive představuje složené 

těleso, které vytváří řada dílčích intruzivních jednotek, které byly vmístěny ve dvou fázích. Produkty 

první fáze představují řídce až středně porfyrické jemnozrnné nízkolithnoannitové granity, které jsou 

srovnatelné s okrajovými granity (G2) smrčinského batolitu nebo přechodnými granity typu 

Walfischkopf v západokrušnohorském plutonu. Intruzivní jednotky druhé fáze se postupně vyvíjejí od 

středně a hrubě zrnitých, místy seriálních vysokolithnoannitových a zinnwalditových granitů 

s topazem, místy s turmalínem směrem k vysoce vyvinutým, afyrickým jemnozrnným topaz-

zinnwalditovým, resp. trilithionitovým granitům. Tato intruzivní sekvence přibližně odpovídá faciím 

EIB 2 až EIB 3 v západokrušnohorském plutonu, příp. typům G3 Waldstein a G4 ve smrčinském 

batolitu, přestože stupeň jejich geochemického vývoje v blatenském masívu je výrazně vyšší. Žíly a 

tahy greisenů se především vyskytují ve středně a hrubě zrnitých typech, příp. v nejbližším 

exkontaktu, ale většinou scházejí v jemnozrnných, méně i více vyvinutých členech masívu. 

Greisenová alterace a mineralizace zahrnuje několik fází: (i) výměnu alkálií mezi K-živcem a albitem; 

(ii) rozklad živců na křemen a sericit za současné přeměny tmavých slíd na muskovit. Tento pochod 

vyžaduje lokální transport Al a pravděpodobně probíhá za spoluúčasti silicifikace během chladnutí 

hydrotermálního roztoku; (iii) rozklad muskovitu na topaz a křemen za konzervativního chování Al, 

kde redukce objemu a vznik porozity jsou kompenzovány intergranulární silicifikací; (iv) frakturace a 

vyplňování volného prostoru monominerálními křemennými greiseny, resp. křemennými žilami. 

Využití transportní teorie pro odhad integrovaného průtoku hydrotermálních roztoků ukazuje, že vznik 

greisenů vyžaduje infilitraci nerovnovážné fluidní fáze, jejíž teplota vzniku byla 480 
o
C nebo vyšší. 

Hydrotermální alterace vedoucí ke vzniku muskovit-křemenných, resp. topaz-křemenných greisenů 

odpovídá integrovanému průtoku 10
2
 to 10

3
 m

3
 fluidní fáze na m

2
 horniny. Tvorba jedné greisenové 

žíly o charakteristickém objemu 10
3
–5·10

4
 m

3
 vyžaduje 10

5
–3·10

7
 m

3
 fluidní fáze, která se musela 

vyloučit z intruze o velikosti 80-700 m v každém směru.  

 


