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Abstrakt

Lokalita Mokrsko-západ se nachází ve štolovém komplexu Josef a z větší části zasahuje do
výběžku tělesa sázavského tonalitu náležícímu do oblasti středočeského plutonického komplexu
jižně od Prahy. Rovněž se oblast nachází v rudním revíru zvaném Psí hory, který je známý pro
svůj vysoký obsah mikrogranulárního zlata (~ 100 g/t). Celou lokalitou prostupuje mimo jiných
strukturních prvků i hustě vyvinutá síť křemenného žilkování, jejímž pravděpodobným vznikem
a prostorovým uspořádáním se zabývá tato práce. V práci byly využity data z vektorizace
pořízené fotodokumentace a obrazové analýzy snímků z elektronového mikroskopu. Ta byla dále
statisticky zpracována metodami analýzy proporčního zastoupení minerálů v rámci žilek,
kumulativních vzájemných vzdáleností jednotlivých žilek a jejich fraktálové distribuce.
Obrazová analýza potvrdila výskyt draselnoživcové metasomatózy, která postihuje zrna
plagioklasu a je v hornině přítomna jak samostatně, tak rovněž tvoří okraje křemenných žilek.
Závislost podílu křemenné výplně na mocnosti draslenoživcové metasomatózy nebyla potvrzena
a je tedy možné, že se jedná o dva nezávislé procesy v neurčitém časovém rámci. Byl zjištěn
přechod z lognormálního rozdělení vzájemné vzdálenosti křemenných žilek u odebraných
vrtných jader do rozdělení spíše odpovídajícímu normálnímu u detailních fotografií stěn štoly.
Výsledky z analýzy kumulativních vzájemných vzdáleností toto potvrzují. To napovídá o
uspořádanosti systému a relativně rovnoměrném rozdělení vzájemných vzdáleností žilek.
Fraktálové dimenze vypočtené ze souboru dat čítajících přes 8 000 jednotlivých měření
odpovídají D > 0.9 a dokládají tak homogenitu distribuce křemenného žilkování. Za vznikem
takto stejnoměrného rozmístění žilkování patrně nestojí pouze proces vzniku extenzních puklin
následně využitý k průniku hydrotermálních fluid. Možnou příčinou je spíše kanalizace fluid
pronikajících porézní horninou již dříve narušenou předcházející alterací. Vytvoření žilného
sytému, tvořícího vertikálně umístěná deskovitá tělesa pronikající napříč celou lokalitou je
patrně následkem kontinuálního pronikání fluid v jednotném regionálním napěťovém režimu.

Abstract

Locality Mokrsko-west is located inside the Josef mining gallery and belongs to the ore
district Psí Hory Mountains, known for its high content of micro-granular gold (~ 100 g/t). It is
situated within the apophysis of Sázava tonalite, which is a part of Central Bohemian Plutonic
Complex, located southerly from Prague. Besides other structural elements, the whole locality
contains the network of sheeted quartz veinlets, which is the aim of this thesis. Data from
vectorization and image analysis of the photographic documentation from the gallery and
electron microscope has been used. The statistical approach has been used to quantify
proportions of mineral phases within the quartz veinlets, their cumulative spacing and fractal
distribution. Image analysis confirmed the presence of K-feldspathic metasomatism which
affects the plagioclase grains. It forms rims on the edges of the quartz veinlets. The proportional
relationship of K-feldspar and quartz within the veinlets wasn’t confirmed. It’s therefore possible
that they were two separate processes of the uncertain time relation. Transfer from the lognormal
distribution in histograms of vein spacing in drill-cores to the more normal distribution of the
veinlets in the gallery walls was observed. Results from the cumulative spacing analysis
confirmed this trend. This implies the relative homogeneity of the system and even spacing of
the quartz veinlets. Fractal dimensions calculated from the dataset of 8 000 separate
measurements gives the D > 0.9. This as well corresponds with the even spacing distribution. It
is likely that such a distribution of veinlets is not result of simple extensional jointing and
hydrothermal fluid infill. Possible explanation could be the channelized fluid flow propagating
upwards within the previously altered and therefore weakened rock. The origin of the sheeted
vein system spreading all along the Mokrsko-west gallery could belong to the continuous fluid
flow during one regional stress regime.
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1. Úvod
Studovaná lokalita v rámci této práce spadá do západního výběžku tělesa sázavského
plutonu v oblasti vesnic Mokrsko a Čelina. Místo je známé již mnoho desítek let díky
historickým i současným odkazům a studiím zabývajícími se těžbou rozsáhlého ložiska zlata
v rudním revíru známém jako Psí hory. Koncem 80. a hlavně v 90. letech popsaným doktorem
Petrem Morávkem (1990). Na místě se nachází původní důlní dílo Josef, které je v současné
době pod správou ČVUT. Štola Josef je komplexem důlních chodeb a dělí se na čtyři větve
se 1.8 km dlouhou propojovací chodbou. Ložiska Čelina-východ, Čelina-západ a Mokrskovýchod jsou raženy v komplexu neoproterozoických převážně vulkanosedimentárních hornin
Jílovského pásma. Čtvrtá větev, Mokrsko-západ však z velké části zasahuje do výběžku tělesa
sázavského plutonu a je tedy hlavním předmětem zájmu této práce. Lokalita Mokrsko-západ
sestává z komplexu 36 rozrážek ražených severním nebo jižním směrem, z nichž některé
zasahují až 130 m do tělesa sázavského plutonu. Sázavský pluton je v této oblasti tvořen
granodioritem až tonalitem (dále označovaným jako tonalit) a obsahuje velké množství
dokumentovatelných strukturních elementů zachycující převážně vícefázový vývoj křehké
deformace této oblasti. Na první pohled v hornině dominují puklinové systémy několika generací
obsahující minerální výplň, při bližším pohledu jsou patrné četné zlomy a zlomové systémy
dotvářející poměrně komplexní strukturní záznam. Na mnoha místech je dobře identifikovatelný,
pro tuto lokalitu charakteristický, puklinový systém vyhojený na první pohled převážně
křemennou mineralizací (dále označován jako křemenné žilkování), jehož genezi se tato práce
pokouší objasnit za pomocí detailního strukturního popisu v mezoskopickém a makroskopickém
měřítku, spolu s mikroskopickou a obrazovou analýzou jeho vybraných částí. Tyto metody by
měly objasnit distribuci puklinového systému v rámci tělesa tonalitu a podat obraz o jeho vzniku.
Vzhledem k provázanosti minerální výplně puklin a minerálů, s nimiž je spojováno zlatonosné
zrudnění oblasti, by tato práce mohla podat i podněty k vývoji ložisek zlata v rámci těles
magmatických hornin. Využití a kombinace metod vektorizace fotografií hmotné dokumentace a
obrazové analýzy mají implikaci na detailní studie puklinových a geometricky i geneticky
podobných systémů s homogenní distribucí zájmových prvků a menšími měřítky, kvůli nimž je
běžné proměřování značně komplikované a určování minerálních fází zdlouhavé.
Výzkumné práce prováděné na lokalitě Mokrsko-západ do současné doby se hlavně
zaměřovaly

na

popsání

lokálních

podmínek
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souvisejících

s průnikem

a

původem

hydrotermálních fluid souvisejících se zlatonosným zrudněním (Boiron et al. 2001; Zachariáš et
al. 2013, 2014). Práce se zaměřovaly na jejich původ a podmínky, za kterých docházelo
k precipitaci nebo přeměně minerálů, jež jsou úzce spjaty s tvorbou převážně sulfidických
rudních minerálů, na které je místní mikrogranulární zlato vázané. Dalším předmětem studia je
celková charakteristika území jílovského pásma, jakožto zdrojové oblasti zdejších zlatých
ložisek a přilehlých horninových celků, s nimiž je provázán jeho strukturní a metamorfní vývoj
(Žák et al. 2005b; Zachariáš et al. 2013). Mezi tyto celky patří z velké části právě těleso
sázavského plutonu a je tedy v těchto materiálech často zmiňováno. Tyto studie představují
komplexní přehled o litologickém a strukturním vývoji zájmové oblasti. Jsou podstatným
zdrojem informací, na jejichž detailnější rozpracování s ohledem na lokalitu Mokrsko-západ se
zčásti zaměřuje i tato práce. Geneze zlatonosného zrudnění a jeho spojení s činností
hydrotermálních systémů je součástí rozsáhlé diskuze a je předmětem zájmu už od prvního
objevení a popsání rudního revíru Psích hor (Morávek et al. 1990; Morávek 1996). Od
předpokladu o průniku meteorických fluid (Morávek et al. 1990; Boiron et al. 2001) po diskusi o
jejich možném metamorfním nebo magmatickém původu stále není v této otázce zcela jasno a
ložisko vykazuje možné známky součinnosti obou procesů (Zachariáš et al. 2014). Jak je tedy
z dosavadních výzkumů patrné, Psí hory a ložiska zlata v rámci jílovského pásma přitahují
pozornost ložiskových geologů, petrologů a geochemiků už dlouhou dobu. Strukturní vývoj
naopak nebyl doposud záměrem cíleného výzkumu a zdejší typický puklinový systém zůstával
z hlediska vzniku a své geometrie relativně stranou zájmu.
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2. Geologické poměry oblasti

2.1. Geochronologie středočeského plutonického komplexu
Oblast zájmu této práce spadá z širšího geologického hlediska českého masivu do oblasti
středočeského plutonického komplexu (SPK) (Obr. 1). Ten byl vmístěn během variského
orogenního cyklu podél středočeské střižné zóny oddělující oblast bohemika na SZ a
moldanubika na JJV a tvoří ho celkem 5 suit magmatických hornin (Žák et al. 2009). Jedná se o
několikafázový proces vmisťování magmatického materiálu na okraji subdukční zóny. Během
období spodního karbonu došlo k uzavření oceánské domény a nastala plně orogenní fáze.
Geochemická a izotopická data ukazují, že zdrojový materiál magmatu, které epizodicky
vytvářelo SPK odpovídá magmatismu vázaného na subdukční procesy spolu s přínosem
materiálu derivovaného z pláště (Holub et al. 1997; Janoušek et al. 2000).Většinu jeho SV části
tvoří těleso sázavské suity, která sestává ze dvou typů magmatických litologií. Mladší požárský
trondhjemit – 351 ± 11 Ma (Žák et al. 2012) a starší sázavský tonalit, jehož stáří bylo podle
dostupných zdrojů zjišťováno na zirkonech metodou Pb-Pb s průměrným výsledným stářím 349
± 12 Ma (Holub et al. 1997) a metodou U-Pb s výsledným stářím 354 ± 1,5 Ma (Janoušek et al.
2004). Sázavská suita je tak nejstarší jednotkou SPK, nepočítáme-li v některé literatuře uváděná
tělesa metagranitoidů (mirotická a starosedelská ortorula) stáří svrchního devonu až karbonu ~
380 – 330Ma (Klomínský 2010) v podobě zón metamorfovaného paleozoického podloží,
uchráněných od přetisku během vmístění SPK. JZ výběžek sázavského tonalitu poblíž Slapské
vodní nádrže je pak přímo zájmovou oblastí této práce, a blíže se jí budou věnovat další kapitoly.
Po sázavské suitě následují mladší litologie v podobě suity blatenské ~ 346 – 347Ma, která
zaujímá centrální část SPK, maršovické suity ~345 – 346 Ma na SV, suity čertova břemene ~343
– 336 Ma nacházející se na V a nejmladší a nejseverněji umístěné říčanské suity ~335 – 330 Ma
(Holub et al. 1997; Klomínský 2010; Žák et al. 2012).
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Obr. 1: Geologická mapa středočeského plutonického komplexu a přilehlých jednotek. Čísla v černých
rámečcích označují stáří jednotlivých magmatických suit. Upraveno podle (Žák et al. 2012).
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2.2. Jílovské pásmo
2.2.1. Lokalizace, litologická charakteristika a geochronologie
Nedílnou součástí litologií SPK je i jílovské pásmo, zhruba 65km dlouhý komplex
subvulkanických, vulkanických a vulkanosedimentárních hornin neoproterozoického stáří široký
zhruba od 1 do 6 km (Zachariáš et al. 2013) procházejících od severozápadního okraje SPK, jeho
centrální částí směrem k jihozápadu, kde lemuje blatenskou suitu. Jeho severní část pak prochází
podél okraje suity sázavské. Báze jižní části jílovského pásma je tvořená subvulkanickými tělesy
sodíkem bohatého leukotonalitu, plagiogranitu a alaskitu interpretovaných jako mělká intruziva
pronikající do vulkanického materiálu svrchních vrstev. Jejich stáří nebylo přímo radiometricky
datováno, vzhledem k nedostatku datovatelných zirkonů přímo ze zdrojových subvulkanických
hornin. Přibližný věk – 610 ± 17 Ma, byl tak určen z geneticky odpovídajících valounů
z leukotonalitu, které se nalézají ve vletických konglomerátech (Sláma et al. 2008; Hajná et al.
2011) Vulkanity obsahující intruze alaskitu a leukotonalitu jsou interpretovány jako svrchní
partie vulkanického oblouku kontinentálního okraje, vznikajícího mezi 660 až 560 Ma během
kadomského orogenního cyklu (Hajná et al. 2010, 2011).
Jílovské pásmo je tvořeno převážně horninami blovického a davelského souvrství
kralupsko-zbraslavské skupiny, utvářené během neoproterozoika ~ 1000 – 545 Ma (Chlupáč
2011). Tato souvrství tvoří sedimentární vrstvy černých břidlic, prachovců a drob s hojnými
vložkami sodíkem bohatých metabazaltů a metaryolitů davelského souvrství, které svým
častějším výskytem dominují nad staršími meta-trachyandezity. Zbytek davelského souvrství pak
tvoří vrstvy doprovodných vulkanických sedimentárních hornin tvořených pyroklastickým
materiálem. Nejsvrchnější část litologického sledu davelského souvrství je tvořena tzv.
lečickými vrstvami, které sestávají z pyritu a uhlíku bohatých tufitických břidlic o mocnosti od
50 do 200 m.(Chlupáč 2011; Zachariáš et al. 2013). Horniny jílovského pásma byly dále
postihnuty kadomskou níže až středně teplotní regionální metamorfózou ve facii zelených břidlic
na SV a amfibolitové facii na JZ. Zároveň byly pronikány četnými žilami pozdně kadomského,
ale častěji variského stáří (Zachariáš et al. 2013).
2.2.2. Strukturní charakteristika
Severní a centrální části jílovského pásma mají podobu antiklinální struktury s mělce
upadající (10° – 20°) osou směrem k SSV. Vyvinutá kliváž ve směru SSV – JJZ má
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subvertikální orientaci (~ 80° – 85°) a vykazuje subhorizontální lineaci (~ 5° – 20°) ve směru
protažení (Žák et al. 2005b). Oba tyto strukturní elementy byly dříve interpretovány jako součást
resp. pozůstatek po kadomském orogenním cyklu. Z novějších dat je však patrné, že spíše úzce
souvisí s vmístěním SPK, resp. jeho nejstarší části sázavského tonalitu. Intenzita formování
kliváže výrazně narůstá směrem ke kontaktu se SPK a dominuje v zhruba 200 až 500 m široké
kontaktní aureole (Žák et al. 2005b; Zachariáš et al. 2013). Existence hustě vyvinuté kliváže
nejen v rámci jílovského pásma, ale i v oblastech metamorfovaných hornin paleozického podloží
a xenolitech uvnitř tělesa sázavského tonalitu naznačují více deformačních událostí během
přetrvávajícího kompresního režimu orientovaného ZSZ – VJV směrem (Žák et al. 2005b, 2012).

2.3. Sázavský tonalit
2.3.1. Lokalizace a strukturní charakteristika
Jak již bylo zmíněno, sázavská suita je nejstarší, ryze magmatickou součástí SPK. Je
složena ze dvou typů granitoidních hornin. Ze staršího sázavského tonalitu a mladšího
požárského trondhjemitu. Zaujímá oblast severovýchodního cípu SPK a je rozdělena řekou
Vltavou a neoproterozoickým jílovským pásmem na dvě části. Západní část, obsahující jádro
plutonu a okrajové oblasti postižené deformací během variského a postvariského cyklu a
východní část, tvořící drobnou apofýzu okrajové části plutonu vklíněnou mezi jílovské pásmo a
horniny tepelsko-barrandienské oblasti. Tato apofýza je i místem, kde se nachází ložisko
Mokrsko-západ (Obr. 2).
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Obr. 2: Geologická mapa oblasti Mokrsko-západ s vyznačeným průběhem štoly Josef. Upraveno
podle (Zachariáš et al. 2014 )

V sázavském tonalitu jsou zachovány magmatické struktury mapující jeho vznik a
následnou deformaci, kterou těleso prodělalo. Magmatické foliace definované planárními
orientacemi mafických minerálů, amfibolu a biotitu spolu se zrny živce a křemene upadají strmě
k VJV

a

ZSZ,

jsou

tak

paralelní

s lokálně

vyvinutou

kliváží

v rámci

přilehlých

neoproterozoických hornin a jejich kontaktem se sázavským plutonem. Foliace se zintenzivňuje
směrem k okraji plutonu, kde pomalu přechází do foliace sub-solidové (Žák et al. 2005b).
Magmatická lineace, tvořená euhedrálními krystaly hornblendu, upadá mírně k SSV nebo JJZ a
je rovněž paralelní s lineacemi naměřenými v okolních horninách plutonu (Žák et al. 2005b).
Data z analýzy anizotropie magnetické susceptibility (AMS) vykazují velmi podobné
charakteristiky, pouze magnetické lineace v rámci centrálních partií plutonu jsou strmějšího
charakteru (Hajná et al. 2010). Toto je spjato s rozdílným typem a mírou deformace probíhající
v okrajových a centrálních částech plutonu. Celková míra deformace je nejvyšší v okrajových
zónách plutonu, stejně tak jako v přiléhajících horninách neoproterozoika a paleozoika, kde
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převládá oblátní tvar deformačního elipsoidu, zatímco v rámci vnitřních částí plutonu, relativně
nepostižených deformačními procesy si deformační elipsoidy udržují tvar prolátní. Rozdílný
druh deformace v rámci plutonu je patrně zapříčiněn rychlejším utuhnutím okrajových částí (Žák
et al. 2005b), které tak akomodovaly většinu duktilní deformace během spodnokarbonské
regionální epizody, kdy došlo ke kompresi ve směru ZSZ – VSV (Žák et al. 2009) a umožnily
tak zachovat původní magmatické stavby v rámci jeho vnitřních partií.
2.3.2 Napětí v geologii a jeho implikace pro vznik křehkých struktur
Před samotnou charakterizací strukturních prvků na studované lokalitě, je vhodné uvést
příklady využití konceptu napětí v geologii. Ten se úzce váže na vznik křehkých strukturních
prvků, jako jsou v tomto případně hlavně puklinové a zlomové systémy.
V základním vyjádření můžeme definovat napětí jako sílu působící na jednotku
horizontálně uložené plochy v tělese a lze ji vyjádřit jako:

kde F je působící síla a A je jednotkou plochy na kterou síla F působí v kolmém směru.
Napětí působící na ukloněnou plochu je dáno rozkladem napětí

na dvě komponenty

(Fossen 2010) a to napětí normálové, tedy napětí působící na plochu v kolmém směru:

a napětí střižné, působícím paralelně se sklonem sledované plochy a to jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru. Existují tedy dvě navzájem kolmé komponenty střižného napětí

úhel

odpovídá odklonu od směru působícího napětí , kde platí:
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.

Na rozdíl od vektorového popisu napětí na ploše, se pro popis napětí v bodě používá
napěťový tenzor definovaný souborem tří napěťových vektorů působících na tři ortogonální
plochy (Obr. 3a).

Obr. 3: Vyjádření působícího napětí v tělese: a) napěťový tenzor působící na 3 ortogonální plochy
v tělese; b) vyjádření napětí na libovolně orientované ploše v tělese.

Ve 3D je napěťový tenzor reprezentován maticí 3x3 normálových a střižných napětí
působících na těchto plochách. Za předpokladu statické rovnováhy sil a zachování hybnosti je
zřejmé, že tenzor napětí je reprezentován symetrickou maticí nazývanou Cauchyho napěťový
tenzor,

vyjadřují výsledné vektory působícího napětí na ortogonálních plochách.
Pro vyjádření napětí působícího na libovolně orientované ploše (Obr. 3b) je možné použít tzv.
Cauchyho rovnici,

kde
vektoru napětí

jsou složky normálového vektoru libovolné plochy a
působícího na tuto plochu.
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jsou složky

K vizualizaci napěťových stavů a jejich implikaci na křehké porušení hornin lze využít
Mohrův diagram, vytyčený osou X vymezující komponenty normálového napětí a osou Y
vymezující komponenty napětí střižného a v něm vepsané Mohrovy kružnice (Obr. 4).

Obr. 4: Vyjádření efektů napětí pomocí Mohrova diagramu: a) Obálka pevnosti v Mohrově diagramu a
jednotlivé proměnné nutné pro výpočet. Griffithovo kritérium obálky pevnosti pro tenzní
poruchy se nachází na levé straně osy Y; b) Efekt tlaku fluid na Mohrovy kružnice a tím i
chování horniny. Upraveno podle (Cosgrove 1995)

V rámci napěťového konceptu jsou definována 3 hlavní napětí: maximální, označované
jako

, minimální napětí, kolmé na napětí maximální označované

a střední napětí

. Při

práci v rámci Mohrova prostoru jsou pak využity i další komponenty spjaté s hlavními napětími,
napětí střižné, označené řeckým písmenem
napětím označovaným

a úhel , který odpovídá úhlu mezi normálovým

, působícím na sledovanou plochu a napětím

(Suppe 1985;

Cosgrove 1995). Pomocí těchto kritérií, lze definovat rovnice napětí pro komponentu
normálovou:

a pro komponentu střižnou:

Do Mohrova prostoru je pak průsečík těchto komponent vynášen jako bod. Pro vytvoření
Mohrovy kružnice lze vynést hlavní napětí jako kružnici v bodě:
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na ose X, tedy ose normálového napětí, s poloměrem definovaným jako:

Takto lze vytyčit napěťový stav na všech hypotetických plochách určených velikostí

a

(Suppe 1985; Fossen 2010).
Pro zjištění zda dochází nebo za jakého stavu dojde k porušení horniny je v rámci Mohrova
prostoru vytyčena tzv. obálka pevnosti (Obr. 4a). Ta sestává ze dvou částí, první z nich je obálka
pevnosti pro střižné poruchy, definovaná Navier-Coulombovým kritériem,

kde

je koeficient vnitřního tření a odpovídá tangentě úhlu vnitřního tření

tření pak určuje i samotný sklon obálky pevnosti pro střižné poruchy.

. Úhel vnitřního

pak označuje kohezi

materiálu. Kritérium určující porušení horniny v tenzi lze do obálky pevnosti vnést Griffitovým
kritériem pro tenzní poruchy, které zní:

kde

je pevnost horniny v tahu. Obecně platí, že když je diferenciální napětí definované jako
menší než čtyřnásobná pevnost horniny v tahu (

) dochází k porušení tenznímu a je

splněno Griffitovo kritérium (Cosgrove 1995, 2005; Fossen 2010), naopak pokud je hodnota
diferenciálního napětí vyšší, než

dochází k poruše střižné a tím i splnění Navier-Coulombova

kritéria (Cosgrove 1995, 2005; Fossen 2010).
Možností jak ovlivnit samotné napětí v rámci horniny a tím případně změnit podmínky natolik,
že u horniny dojde k porušení je možné při změně tlaku fluid. V hornině přítomná fluida mohou
ovlivnit finální výsledek natolik, že u homogenní horniny v ustáleném napěťovém poli dojde
buď k tenzní, nebo střižné poruše (Cosgrove 1995) (Obr. 4b). Pro vnesení vlivu fluid přímo do
Mohrova diagramu stačí pouze odečíst tlak fluid od hlavních komponent napětí, tedy
.
Pro vznik tenzních poruch obecně platí, že puklina se otevírá ve směru nejmenšího
hlavního napětí

a propaguje v ploše hlavních působících napětí
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a

. U poruch střižných

pak záleží rovněž na orientaci dvou hlavních napětí a ty pak ovlivňují výsledný typ přesunu
horninových bloků. Mohou tak vznikat horizontální posuny, poklesy nebo násuny. Vzhledem
k pevnému spojení tvorby křehkých struktur v rámci horninových celků s napěťovým stavem, lze
dovodit, že křehké struktury ať už pukliny nebo střihy mohou vznikat zároveň v jednom
napěťovém režimu. Jejich propagace však nemusí být zcela odlišná a zároveň z puklinových
struktur díky téměř vždy přítomným mikroskopickým porušením v hornině a jejich tenznímu
otevíráním podél jedné plochy, lze dosáhnout postupného propojování těchto mikropuklin, až ve
výsledku dojde ke vzniku střižné fraktury (Cosgrove 2005).
2.3.3 Strukturní charakteristika v rámci Mokrska-západ
Strukturní mapování probíhalo v rámci celého rozsahu ložiska Mokrsko-západ, převážně
v tělese sázavského tonalitu (Soejono a Švagera v Franěk ed. 2013). Jelikož se jedná o
podpovrchovou lokalitu, je výskyt strukturních prvků dobře pozorovatelný a uchopitelný
převážně díky minimálním vnějším vlivům prostředí. Nejhojnějšími prvky na lokalitě jsou
hlavně křehké struktury, duktilní deformace je patrná pouze lokálně, převážně v prvních
rozrážkách od hlavního překopu, které prochází tělesem neoproterozoických hornin jílovského
pásma a často bývá velmi zastřená. Z tohoto důvodu byly dokumentovány hlavně struktury typu
puklin, žil a zlomů. Během vývoje sázavského tonalitu v tomto regionu, prodělala hornina
několik fází strukturního křehkého vývoje. Vývoj a hlavně proces vyhojení puklinové sítě
probíhal hlavně v rozmezí jednotlivých fázích mineralizace (viz. 2.3.5 Mineralogická,
geochemická a metalogenetická charakteristika oblasti). Zlomová aktivita byla přítomná po
celou dobu vývoje lokality a došlo zde k vytvoření mnoha systémů zlomových struktur a
zlomových zón. Pohyby jednotlivých bloků sázavského tonalitu je možné pozorovat i na
reaktivovaných střižných puklinách, které jsou spjaty hlavně s kalcit-chloritovou minerální
výplní. Mimo těchto struktur je zde přítomno i několik samostatných masivních žil utvářených
během a po vmístění sázavského plutonu a větších křemenných žil, spadajících z větší části do
odlišné fáze mineralizace než křemenný puklinový systém.
Puklinová síť je nejvýraznějším strukturním prvkem lokality a vyskytuje se zde v různých
modifikacích. Vzhledem k častému výskytu homogenních puklinových zón, byly tyto
dokumentovány jako jedna struktura a počet puklin v rámci zóny byl zdokumentován a
v diagramech vynášen jako strukturní prvek s vyšší váhou. Tedy pokud jsou v konturovém
diagramu oblasti s nejčetnějším výskytem a je v nich umístěn menší počet puklin, pak se
pravděpodobně jedná o puklinovou zónu. Některé tyto zóny dosahují množství až prvních stovek
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individuálních puklin. Rané křemenné žíly (Obr. 5b) jsou pak vyneseny jako jednotlivá
strukturní měření, jelikož jejich výskyt není tolik častý. Část datového souboru strukturních
měření tvoří ne zcela systematické pukliny vyplněné kalcitem a chloritem s občasnými výskyty
sulfidických minerálů (Obr. 5c).

Obr. 5: Pólové diagramy výskytu strukturních elementů na lokalitě Mokrsko-západ: a) sumarizační
diagram všech vynášených žilných systémů; b) rané křemenné žíly; c) kalcitové žilky, d)
křemenné žilky. Projekce ve spodní hemisféře Schmidtova plochojevného zobrazení.

Slabá maxima naznačují, že kalcitové žilky upadající generelně severním a jižním směrem,
mají převážně strmý sklon a jejich výskyt je v rámci lokality jeden z nejhojnějších. Dalšími
častými systémy jsou strmé žilky upadající východním a západním směrem a žilky SV směru
s mírným sklonem. Menší množství kalcitových žilek pak upadá VSV, Z a JJZ směry s převážně
nižšími sklony. Křemenné žilky (křemenné žilkování) tvoří dominantní systém na ložisku
Mokrsko-západ a na rozdíl od kalcitových žilek jsou orientované převážně ve V-Z směru a
upadají pod strmými sklony k J až JV nebo S až SZ (Obr. 5d). Křemenné žilkování postihuje
prakticky celou studovanou oblast. Avšak pro detailní strukturní analýzu byly využity zejména
oblasti, kde je povrch tonalitu narušen vlivem vody a odolná křemenná výplň tak výrazně
vystupuje na povrch. Rané masivní křemenné žíly mají podobný průběh i směr upadání jako
křemenné žilkování, liší se pouze větší variabilitou sklonů. Obecně lze tedy říci, že
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dominantními na ložisku Mokrsko-západ jsou VZ orientované strmé pukliny upadající
severním nebo jižním směrem, vyplněné jak křemenem, tak kalcitem. Tato orientace dobře
koresponduje s geotektonickými poměry oblasti a regionálním napěťovým systémem (Obr. 6)
působícím během vmístění sázavského tonalitu (Žák et al. 2005a).
Jejich výskyt není vázán pouze na tonalitovou horninu. Jejich ekvivalenty se vyskytují i
v horninách jílovského pásma v rozrážkách blíže hlavnímu překopu. Jejich sklon i směr jsou

Obr. 6: Interpretace tektonického vývoje SPK a orientace regionálního napětí. K intruzi sázavského
tonalitu a vzniku křemenného žilkování se váže hlavně svrchní obrázek. Upraveno podle (Žák et
al. 2005a). ST – sázavský tonalit, JP – jílovské pásmo, OG – granit okrajového typu, PT –
požárský trondhjemit, VLTG – vltavský granodiorit, KZG – kozárovický granodiorit, BTG –
blatenský granodiorit, ČEG – červenský granodiorit, ČBD – durbachit čertova břemene, SSK –
starosedelský komplex
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shodné s křemennými žilami v tonalitu avšak jejich velikost je odlišná, patrně kvůli nižší
kompetenci vulkanických metasedimentů a jejich šířky jsou tak mnohem větší, stejně jako jejich
vzájemné vzdálenosti.
Zlomové systémy jsou výrazně vyvinuty a jejich sklony a jejich orientace je proměnlivá
(Obr. 7a, b). Jejich kinematiku, lze určit jen na některých zlomech, kde výplň tvoří například
tektonický jíl anebo jsou striace zachovány v jejich kalcit-chloritové výplni. Určit rozdíl mezi
střižnou puklinou a zlomem je mnohdy velmi náročné, proto jsou jako zlomy uváděny a
vynášeny hlavně jednoznačně identifikovatelné struktury ideálně bez výplně nebo vyplněné
tektonickým jílem. Na několika místech lze nalézt i zóny kataklastické, kde byla hornina mezi
dvěma navzájem se pohybujícími bloky drcena a prostory vzniklé mezi takto nadrcenými
horninami později využily k precipitaci hlavně chlorit-kalcitové až kalcitové minerály.

Obr. 7: Orientace zlomových struktur a žil v rámci Mokrska-západ: a) zlomy se sinistrální kinematikou;
b) zlomy s dextrální kinematikou; c) žíly pronikající ložiskem. Měření byla vynášena jako
velké oblouky na spodní hemisféru Schmidtova plochojevného zobrazení. Upraveno podle
(Soejono a Švagera v Franěk ed. 2013)

20

Navzdory komplikovanému systému zlomů lze určit několik přednostních směrů zapadání.
U dextrálních (pravostranných) pohybů se jedná o směry SV až V a JZ pod strmějším úhlem
(~50° – 85°). U sinistrálních (levostranných) pohybů pak dominuje směr JV až V rovněž pod
relativně strmým úhlem (~60° – 85°). Žilné horniny (Obr. 7c), jako lamprofyr, aplit nebo porfyrit
mají proměnlivou orientaci. Upadají většinou strmě k SSV nebo jihovýchodu, jihozápadu až JJZ
a severozápadu až SSZ.
2.3.4 Petrologická charakteristika
Sázavské granitoidy představují vápenato alkalický I-typ granitoidů, tedy jejich protolit, ze
kterého byly derivovány sestává z vyvřelého magmatického materiálu. Hornina svým složením
odpovídá nejblíže granodioritu až tonalitu. Jejich kompozice se liší v různých místech výskytu,
přičemž v oblasti slapské apofýzy, tedy oblasti ložiska Mokrsko-Západ se jedná převážně o
granitoidy s nižším obsahem křemenné komponenty, vysokým zastoupením plagioklasu a
minoritním obsahem draselného živce. Jejich průměrné modální složení odpovídá rozmezí,
v jakém se tyto horniny vyskytují i na jiných lokalitách (Janoušek et al. 2004) Přímo v rámci
Mokrska-západ odpovídá místní hornina podle petrologických dat získaných z vrtných jader
(Nahodilová a Štědrá v Franěk ed. 2012) v rámci projektu ČGS (viz. 3. Metodika) kvarcdioritu
až tonalitu (Obr. 8).

Obr. 8: QAP diagram magmatických hornin s vynesenými daty získanými z modálního složení horniny. Q –
křemen, A – alkálie, P – plagioklas.
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Je tvořena převážně plagioklasem, křemenem, amfibolem, biotitem a v menším množství
pak draselným živcem, jak původním magmatickým, tak hlavně novotvořeným (adulár).
Z dalších minerálů jsou pak zastoupeny četné akcesorie v podobě titanitu, apatitu, pyritu,
arsenopyritu, magnetitu, ilmenitu nebo zirkonu. Mezi druhotné minerály, vzniklé během
alteračních procesů pak patří sericit, chlorit, sekundární biotit, kalcit, albit, sekundární amfibol a
fluorit.
V hornině se vyskytují plagioklasová idiomorfní až hypidiomorfní zrna nebo vyrostlice o
velikosti od 0.5 do 8 mm, která často vykazují oscilační zonálnost a jejichž okraje podléhají
sericitizaci. Tabulkovité až lištovité, převážně hypidiomorfní zrna biotitu o velikosti od 1 do 5
mm, která často podléhají chloritizaci a tvoří shluky hnízdovitého tvaru, místy jsou nahrazovány
novotvořeným amfibolem. Amfibol se vyskytuje ve formě idiomorfních až hypidiomorfních zrn
s místy výraznou zonálností, středy zrn jsou tvořeny hnědým hornblendem a okraje zeleným
aktinolitem. Některá zrna amfibolu jsou nahrazována druhotným chloritem a biotitem. Křemen
tvoří drobná allotriomorfní zrna, o velikosti od 0.2 do 3 mm a místy větší rekrystalizované
agregáty drobných zrn vykazují undulózní zhášení. Draselné živce se vyskytují reliktně
v základní hmotě, spíše pak na okrajích jednotlivých puklin, které buď samy vyplňují, nebo tvoří
jejich okraje, kde vznikají na úkor zrn plagioklasu.
Chemické i modální složení horniny zde uvedené, je výsledkem průměrování hodnot
celkem ze 14 vzorků odebraných z osmi vrtných jader na odlišných pozicích v rámci jádra. Jedná
se tedy o sumarizační diagramy petrochemického složení horniny v rámci jedné lokality na
ložisku Mokrsko-Západ. Hodnoty, které vybočují z průměru, jsou zmíněny zvlášť, aby byla
podchycena variabilita složení. Plagioklasová zrna a vyrostlice magmatického původu (Obr. 9)
mají své středy tvořeny hlavně labradoritem (An58 Ab41 Or1), ve třech vzorcích pak složení
postupuje více směrem k anortitové, tedy vápenaté komponentě a středy vykazují složení
bytownitu. Směrem k okraji přibývá více albitové komponenty a na vnitřním okraji zrna složení
odpovídá opět labradoritu. Na vnějších okrajích zrn dochází k obohacení o albitovou
komponentu (Obr. 9), tedy sodík a okraje zrn tak vykazují složení andezínu (An33 Ab67 Or1).
Novotvořený plagioklas vznikající v hydrotermálně alterovaných zónách podél jednotlivých
puklin při rozpadu biotitu má pak složení oligoklasu (An17 Ab82 Or2) ve čtyřech vzorcích složení
dosahuje až téměř čisté albitové komponenty. V těchto zónách pak spolu s plagioklasy
krystalizují i draselné živce (Obr. 9) o složení ortoklasu (An0 Ab5 Or95), pouze v případě jednoho
vzorku se složení posouvá více ke komponentě albitové (An0 Ab17 Or83).
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Obr. 9: Trojúhelníkový diagram složení živců. Koncové členy: Ab – albit; An – anortit; Or – ortoklas.
Hlavní minerály: Kfs – draselný živec; Pl 1 – magmatický plagioklas; Pl 2 – novotvořený
plagioklas v alteračních zónách. Upraveno podle (Nahodilová a Štědrá v Franěk ed. 2013)

Amfiboly v hornině patří do skupiny vápenatých amfibolů (Obr. 10). Jejich zařazení je
podmíněno hodnotami XMg tedy podílu mezi obsahem hořčíku a sumou hořčíku a dvojmocného
železa na ose Y a TSi tedy obsahem křemíku na tetraedrické pozici ve strukturním vzorci
minerálu na ose X. Střední části původních magmatických amfibolů spadají všechny do pole
magnesiohornblendu, jejich širší okrajové části vykazují rovněž složení magnesiohornblendu, ale
v některých případech se jejich složení posouvá více ke složení aktinolitu až hornblendu (Obr.
10). U dvou vzorků je patrný i přechod úplného okraje zrna amfibolu až ke složení čistého
aktinolitu. Původní magmatické amfiboly bývají nahrazovány biotitem, jejich složení však také
spadá do složení magnesio-hornblendu avšak se sníženou hodnotou XMg. Reliktní zrna
původního amfibolu v alterovaných zónách procházejících napříč výbrusy spadají taktéž svým
složením mezi magnesiohornblendy stejně jako jejich protějšky v rámci nealterovaných oblastí.
Novotvořené amfiboly lze rozdělit do 3 skupin. Novotvořené amfiboly vzniklé v alterovaných
zónách mají složení převážně ferrohornblendu místy i ferroaktinolitu a aktinolitu až hornblendu
(Obr. 10). Na dvou vzorcích je patrné, že původní magmatické amfiboly nahrazuje novotvořený
aktinolit a ferroaktinolit až hornblend. Poslední skupinou jsou amfiboly nahrazující biotit, ty
mají téměř výhradně složení aktinolitu s jednou výjimkou, kdy tento novotvořený amfibol
vykazuje složení stejné jako původní magmatické amfiboly, tedy magnesiohornblendu.
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Obr. 10: Diagram složení amfibolů ze vzorků získaných z vrtných jader. Am – amfibol; Bt – biotit, Tsch –
tschermakit; Hbl – hornblend ; Akt – aktinolit. Upraveno podle (Nahodilová a Štědrá v Franěk ed.
2013)

Ostatními petrochemicky určenými minerály v hornině jsou biotit a chlorit (Příloha 2).
Reliktní magmatické biotity jsou bohaté na annit-flogopitovou komponentu s průměrnou
hodnotou XMg = 0.4 s variačním koeficientem (podílem směrodatné odchylky a průměru hodnot
XMg) 4 %. Sekundární biotit nahrazující amfibol má průměrnou hodnotu XMg = 0.42, tedy
relativně podobnou jako původní biotit avšak s vyšším variačním koeficientem – 11.4% a
rozsahem hodnot XMg od 0.36 do 0.54. Třetím zastoupeným je biotit vyskytující se v alteračních
zónách, či v jejich bezprostřední blízkosti. Tento je obohacen hořčíkem a má tak vyšší
průměrnou hodnotu XMg = 0.52 s maximální hodnotou 0.59, minimální 0.44 a tedy i vyšším
variačním koeficientem 14.6 %. Chlorit o složení chamositu až klinochloru je přítomen jako
sekundární fáze během rozkladu biotitů v rámci alteračních zón. Hodnoty XMg odečítané z 8
vzorků mají průměr 0.48 s variačním koeficientem 8 % a tedy relativně nízkými rozdíly mezi
maximálními a minimálními hodnotami (0.4 – 0.52).
2.3.5 Mineralogická, geochemická a metalogenetická charakteristika oblasti
Oblast Mokrska-Západ a celého regionu byla v minulosti cílem výzkumů převážně
ložiskového v návaznosti na zde přítomné zlatonosné zrudnění. V návaznosti tohoto ložiska na
další podobná v rámci oblasti přiléhající k jílovskému pásmu, nazývanou také jako středočeská
metalogenetická zóna (Zachariáš et al. 2014). V rámci tohoto regionu bylo vyčleněno 5 fází
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mineralizace, která se během let zpřesňovala až do současné podoby, jak je zaznamenána na
(Obr. 11). První a nejstarší fází je křemenná fáze, která dala na ložisku vzniknout masivním
křemenným žilám s nepříliš jednotnou orientací a variabilní mocností od několika cm do zhruba
1m. teplotní podmínky pro tuto fázi byly neurčitě stanoveny za využití solných roztoků
přítomných ve fluidních inkluzích na zhruba 500 °C (Boiron et al. 2001) (Obr. 12). Druhá fáze je
o poznání variabilnější, co se týče aktivity jednotlivých minerálů a patrně i hydrotermálních fluid
mající vliv na jejich vznik.

Obr. 11: Fáze mineralizace na ložisku Mokrsko-západ. Upraveno podle (Zachariáš et al. 2014).

V rámci ní vznikaly hlavně sulfidické minerály, které mají svojí nezanedbatelnou úlohu
jako úložiště mikrogranulárního volného zlata. Mimo volného zlata jsou přítomny v malé míře i
minerály jakou aurostibit nebo maldonit, ale obsah zlata na ně vázaného nedosahuje takových
hodnot jako zlato volně přítomné. Spolu se zlatem se vyskytuje také bismut v čisté formě nebo
ve formě bismutinitu a telur převážně v podobě hedleyitu a joseitu-B (Zachariáš et al. 2014;
Boiron et al. 2001). Spolu se sulfidy je přítomný i druhý výrazný výskyt křemenné mineralizace.
Celá tato fáze tedy byla pojmenována jako křemen – sulfidická. Spolu s těmito minerály jsou
zaznamenány i výskyty minerálů, jako jsou amfibol nebo biotit. Křemen – sulfidická fáze
probíhala v teplotním rozmezí od zhruba 450°C do 350°C (Obr. 12) podle dat z arsenopyritové
termometrie (Zachariáš et al. 2014), termometrie provedené na izotopech kyslíku (Morávek et al.
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1990) a z primárních H2O-CO2 fluidních inkluzí (Boiron et al. 2001). Během této fáze zároveň
vznikal i komplex drobných puklin vyplněných převážně na první pohled křemennou
mineralizací, a jehož vznikem se zabývají další kapitoly této práce. Na principu datování
molybdenitu metodou Re-Os odpovídá stáří této události zhruba 342.9 ± 1.9Ma (Zachariáš a
Stein 2001). Třetí fáze je nazývána jako silikátová podle krystalizace silikátových minerálů, jako
například chlorit, sekundární biotit, prehnit nebo wairakit. Byla doprovázena také vysokou mírou
tvorby minerálů obsahujících bismut, telur nebo zlato a v menší míře i prvními projevy kalcitové
mineralizace. Teplotní podmínky byly pro tuto fázi mineralizace určeny v rozpětí od 350 °C do
280 °C (Obr. 12) podle dat z izotopů kyslíku, chloritu a wairakitu a sekundárních H2O-CO2
fluidních inkluzí (Boiron et al. 2001; Morávek et al. 1990; Zachariáš et al. 2014). Pro tuto fázi
nejsou typické žádné výrazné strukturní prvky, spíše jen kumulace minerálů v prostorách
mikrotrhlin.

Obr. 12: Teplotní rozmezí pro jednotlivé fáze mineralizace na ložisku. Upraveno podle (Zachariáš et al.
2014).

Čtvrtá v pořadí je fáze chlorit-kalcitová, kde je v nejvyšší míře zastoupena mineralizace
kalcitem, který vyplňuje preexistující pukliny a zlomové systémy v hornině. Jejich uspořádání je
značně chaotické a jejich propagace je velmi často ovlivněna homogenitou či naopak
nehomogenitou okolní horniny. V asociaci s těmito kalcitovými žilkami se pak hojně vyskytuje i
druhý nejčastější minerál této fáze, tedy chlorit. Tvorba minerálů bohatých na Bi, Te nebo Au je
26

zde vyvinuta mnohem méně výrazně než ve fázi silikátové. Teplotní podmínky (Obr. 12) zde
byly stanoveny pomocí chloritů a sekundárních H2O inkluzí z V-Z a S-J trhlin (Zachariáš et al.
2014; Boiron et al. 2001). Teplota pro tuto fázi se pohybuje v rozmezí 260 °C – 200 °C. V
poslední fázi nazývané kalcitová, dochází pouze k tvorbě kalcitové mineralizace, která je vázaná
na preexistující diskontinuity v horninovém tělese a stejně jako v předchozím případě je
uspořádání kalcitových žilek značně ovlivněno homogenitou horniny. Kalcitové žilky probíhají
všemi hlavními směry puklinových a zlomových systémů na lokalitě a místy přetínají starší
struktury. Jedná se o finální fázi minerální krystalizace na lokalitě za teplot pravděpodobně
nižších než 200 °C (Obr. 12). Spolu s těmito hlavními fázemi je dobré zmínit i krystalizaci
minerálů rozptýlených v rámci lokality Mokrsko-západ. Tím je například scheelit, který je
pravděpodobně starší než zlatonosné zrudnění, ale mohl být přítokem hydrotermálních fluid
remobilizován a ukládán při okrajích křemenných VZ žilek během křemen-sulfidické fáze.
Druhým výrazným typem mineralizace je mineralizace barytová, která postdatuje zlatonosnou
fázi a její stáří je pozdně variské (Zachariáš et al. 2014)
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3. Metodika
V rámci této práce byly odebrány a zdokumentovány vzorky z různých míst v rámci
západní větve ložiska Mokrsko ve štole Josef, doplněné o podrobnou fotodokumentaci jedné
z rozrážek i samotných vrtných jader. Na těchto vzorkách byly použity metodiky převážně
vektorové a obrazové analýzy, doplněné o klasické metody strukturní dokumentace a
petrografického pozorování v rámci optické a elektronové mikroskopie. Účelem bylo využít
výstupy analýz provedených v různých měřítkách, které byly následně vzájemně propojeny
s cílem o ucelený pohled na vývoj jednotlivých strukturních prvků, hlavně sítě křemenného
žilkování v sázavském tonalitu v rámci štoly Josef.

3.1. Sběr hmotné a fotografické dokumentace
V rámci studia lokality nacházející se uvnitř štoly Josef a překopu v rámci oblasti
Mokrsko-západ byla mezi roky 2011 a 2012 sesbírána hmotná dokumentace čítající 17 vrtných
jader z čelby rozrážky SP-47 (Příloha 1) vyvrtaných a odebraných v rámci čtyřletého projektu
České geologické služby (ČGS), probíhajícího od roku 2011 do roku 2014, Výzkum termální
zátěže hornin – perspektivy podzemního skladování tepelné energie, podporovaného
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (ID projektu MPO: MP-TI3/325). Vrtná jádra tvoří
největší část hmotné dokumentace. Ze sedmnácti vrtných jader bylo využito deset (VEXT1,
VG2, VG3, VM1, VM2, VM3, VM6, VM7, VM8, VP1). Sedm zbývajících vrtných jader buď
neobsahovalo síť křemenného žilkování, byla poničena nebo byly žilky z důvodu nevhodné
kvality snímků špatně rozlišitelné při vysokém zvětšení. Vhodná jádra byla doplněna o vzorky
hornin odebraných z několika rozrážek. Těmi byly 3 vzorky z rozrážky SP-35 ve vzdálenostech
7.3m, 81.3 a 95.8m od spojovacího překopu na Mokrsku-západ označených čísly SP-35-1
(81.3m), SP-35-2 (95.8m) a SP-35-3 (7.3m). Dále 2 vzorky z rozrážky JP-45 ve vzdálenostech
5.1m a 26m od spojovacího překopu s označením JP45-5 (5.1m) a JP-45-6 (26m). Posledním je
pak vzorek s označením JP-33-3 pocházející z rozrážky JP-33 ve vzdálenosti 25.5m od
spojovacího překopu. Vzorky zhruba kubického tvaru o délce hrany přibližně 35cm byly
odebírány s ohledem na průběh puklinového systému a jsou tedy s tímto systémem rovnoběžné.
Stěny tonalitového masivu jsou otevřeny do volného prostoru rozrážky v západním a východním
směru. Orientaci vzorku, jeho značení, metráž rozrážky ze které pochází a stěnu rozrážky o jakou
se jedná, dokumentuje přiložená tabulka (Tab. 1).
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Vzorek

Popis vzorku

1

Odebraný
vzorek z
masivu
rozrážky,
masivní granit,
subvertikální
křemenné žilky

2
3
4
5
6

Rozrážka Metráž

Stěna
Orientace Počet
Západ/Východ vzorku výbrusů

Roviny
řezů

BSE / CTD

SP-35

81.3

Z

355/88

3

xz - 2x, xy ano - všechny roviny

SP-35

95.8

V

355/90

3

xz - 2x, xy

SP-35

7.3

Z

188/86

3

xz - 2x, xy

JP-33

25.5

Z

98/55

3

xz - 2x, xy ano - rovina xz

JP-45

5.1

Z

346/88

3

xz - 2x, xy ano - rovina xz

JP-45

26

V

332/87

3

xz - 2x, xy

Tab. 1: Systematika odebraných vzorků z rozrážek v rámci Mokrska-západ.

Vzorky byly po odebrání převezeny do společnosti Arcadis geotechnika a.s., kde jsou
vhodné podmínky pro zpracování velkých vzorků hornin. Zde byly nařezány na potřebně velké
vzorky z vnitřní části bloku vhodných k následné tvorbě výbrusů, s tím, že byla zachována jejich
orientace. Tím se předešlo i nutnosti využít vodou erodované a značně poškozené exponované
části. Z každého vzorku byly vytvořeny tři výbrusy. Dva ve směru XZ z přední části vzorku
(blíže ke stěně rozrážky) a zadní části vzorku (dále do horninového masivu) dokumentující trend
vývoje puklinového systému směrem do masivu a jeden ve směru XY kopírující vertikální trend
puklinového systému. Výbrusy ve směru XZ byly označeny písmeny x a o podle toho v jaké
pozici ve vzorku byly vytvořeny. x označuje horní přední část vzorku, o označuje spodní zadní
část vzorku. Výbrus ve směru XY byl pak označen písmenem v. Pokud bylo ve výbrusu
přítomno větší množství žilek, byla každá označena písmenem n a číslem žilky. Celkové
pojmenování vzorku tedy může například vypadat takto: JP-33x_n1. Vzorek tedy pochází
z rozrážky JP-33, výbrus je vytvořen z jeho svrchní části v ose XZ a naměřená data pochází ze
žilky číslo 1.
Vrtná jádra z čelby rozrážky SP-47 byla v rámci projektu ČGS naorientována aby jejich
uložení odpovídalo pozici, v jaké se nacházely v rámci masivu během vrtání. Čelba rozrážky je
orientována do volného prostoru severním směrem. Rovněž na nich byla provedena podrobná
dokumentace strukturních prvků, tedy hlavně vyhojených puklin a zlomů. Dokumentační soubor
vrtných jader, ze kterého čerpá tato práce, však primárně sestává z podrobné fotografické
dokumentace provedené na celých vrtných jádrech předtím, než byly jejich jednotlivé části
rozeslány na detailnější analýzy. Tento soubor fotografií zachycuje kompletní vrtná jádra
z vertikálního pohledu ve směru XY, tedy směrem do masivu. Jádra mají průměr 7 cm a délku
od 2.2 m do 10.6 m. Fotodokumentace vrtných jader byla dále rozšířena o fotografie
západní stěny rozrážky SP-35, kde je nejlépe na celé lokalitě exponovaný a tedy makroskopicky
viditelný puklinový systém. Úsek byl dlouhý 7.8 m a jeho nejlépe měřitelné partie pak byly dále
digitalizovány resp. vektorizovány.
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Dodatečnými podklady pro studium se pak staly i výbrusy vytvořené v první etapě
projektu ČGS z jednotlivých vrtných jader. Ty byly primárně využity pro orientaci v petrologii a
určení petrografie opět v rámci práce ČGS. Zde jsou využity jako doplnění podkladů pro
mikrosondovou analýzu, ale ne pro kvantifikaci a určení puklinového systému a jeho
mineralizaci, jelikož zde chybí diverzita puklin a jedná se o příliš nehomogenní části horniny.
Pro zjištění detailnějších vztahů a proporcí jednotlivých puklin byly využity i leštěné vzorky
horniny získané z hlavního vrtného jádra o průměru 1m pro topné těleso v rozrážce SP-47 a
několika vzorků z rozrážky SP-35. Důležitými vzorky se pro další zpracování a digitalizaci staly
hlavně 2 leštěné krychle sázavského tonalitu, na nichž je možné v prostoru mapovat distribuci a
změny v puklinovém systému.

3.2. Vektorizace a zpracování v programu QGIS
V rámci programu Quantum GIS (QGIS Development Team 2009) byla zpracována
většina fotografické dokumentace. Vzhledem k zaměření se na puklinový systém, bylo cílem co
nejpodrobněji zachytit variabilitu v mocnostech jednotlivých puklin vyplněných převážně
křemenem. Starší techniky využívané pro proměřování podobně distribuovaných setů
strukturních prvků (Ehlen 1999, 2002) nebyly v tomto případě aplikovatelné, vzhledem k malé
velikost jednotlivých puklin a jejich vysoké četnosti (i více než 100 puklin na 1m). Jako řešení
bylo tedy využito podrobné fotodokumentace z vrtných jader a stěn rozrážek, kdy každá
fotografie byla během pořizování snímku opatřena metráží, aby tak bylo možné posléze
replikovat reálnou velikost vrtu/stěny v prostředí QGIS. K vynesení fotodokumentace do
prostředí QGIS byl využit zásuvný modul Georeferencing, kde byly jednotlivé fotky
zrektifikovány, resp. byly naškálovány na reálnou velikost podle přiložené metráže. Takto na
sebe byly nasazovány jednotlivé dílčí fotografie částí vrtných jader, až ve výsledku vzniklo
kompletní digitalizované vrtné jádro v reálném měřítku, se kterým bylo možné v programu
manipulovat a dále jej upravovat. Po rektifikaci bylo možné přistoupit k vektorizaci jednotlivých
puklin v rámci jádra. K tomu byl využit zásuvný modul Rectangles Ovals Digitizing (Kapusta
2013), pomocí kterého bylo na každou puklinu vyneseno pole v podobě pravidelného
čtyřúhelníku odpovídajícímu její šířce (Obr. 13c, d). Po zaznamenání viditelných puklin v rámci
všech 17 vrtných jader byl pro každou puklinu zaznamenanou v rámci jednoho vrtu proveden
výpočet na zjištění její šířky a umístění jejího středu. K tomuto byl využit zásuvný modul Field
Pycalculator, který pracuje s vektorovými objekty a je schopen tato data extrapolovat. Vzhledem
k tomu, že ne všechny vrty byly vrtány vodorovně do stěny a tedy sledované pukliny byly díky
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tomuto subvertikální, bylo nutné u některých vrtů dopočítat jejich pravou mocnost, tedy mocnost
vzniklou otočením pukliny do subvertikální pozice. Toho bylo docíleno výpočtem:

kde

odpovídá pravé mocnosti pukliny,

nepravé mocnosti a úhel

je odklon od vertikály ve

stupních. Celkově takto bylo vyexportováno přes 8 000 naměřených puklin, kdy každá měla
změřenu svojí šířku a střed. Pro následné statistické zpracování pak byl použit datový soubor
čítající 7 878 puklin. Stejným způsobem pak byly digitalizovány a vektorizovány fotografie
segmentů západní stěny v rozrážce SP-35 (Obr. 13) odkud byl získán set 586 změřených puklin.

Obr. 13: Příklady zpracování vektorizace fotografické dokumentace: a) svrchní část leštěné
krychle s vyznačenými liniemi kopírujícími tvar křemenných žilek; b) úsek západní
stěny rozrážky SP-35; c) vektorizovaný úsek vrtu; d) vektorizovaný úsek stěny
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V rámci programu QGIS byly dále měřeny vzorky leštěného sázavského tonalitu
z rozrážek SP-35 a JP-47. Zde byly vektorizovány hlavně jednotlivé procházející pukliny ve
vysokém detailu vzhledem k jejich dobré viditelnosti na leštěném povrchu. Důležitou součástí
tohoto zpracování byly již dříve zmíněné leštěné krychle, na kterých bylo možné zpracovat
průběh jednotlivých žil v detailním měřítku a trojdimenzionální prostorové distribuci.
Proměnlivost jednotlivých puklin v závislosti na jejich délce a mocnosti byla zjišťována opět
pomocí vektorizace a to vytvořením linií podél obou stran u vybraných žil (Obr. 13a). Jejich
vzájemná vzdálenost pak udává šířku pukliny v kterémkoli bodě v rámci hranic těchto dvou linií
a je tak možno velmi přesně zmapovat parametry těchto puklin, popřípadě vliv okolní
draselnoživcové alterace na jejich mocnost.

3.3. Snímkování výbrusů pod elektronovým mikroskopem
Leštěné výbrusy ze sázavského tonalitu z rozrážek SP-35 a JP-33,45,47 byly v rámci
přípravy pokoveny vrstvou uhlíku a následně sledovány a dokumentovány elektronovým
mikroskopem Tescan Vega s detektory zpět odražených elektronů (Back Scatter Electorns –
BSE) a katodoluminiscence (Cathodoluminiscence – CL) výrobce Oxford Instruments pod
napětími 15kV u BSE a 30kV u CL. To vše v rámci Ústavu petrologie a strukturní geologie,
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚPSG). Předmětem pozorování v rámci
BSE byly především jednotlivé pukliny vyhojené křemennou mineralizací, kdy se jednalo o
nasnímání jednotlivých puklin po celé jejich délce. Tyto snímky pak byly následně využity pro
obrazovou analýzu. Dále byly detailně snímány oblasti jednotlivých žil, jednak kvůli identifikaci
minerálních fází a jednak kvůli zachycení typických fenoménů v okolí těchto žil, například
interakce minerální výplně žíly s původními zrny magmatického plagioklasu, křemene nebo
původního i alterovaného biotitu a amfibolu. V rámci CL byly snímány hlavně oblasti, kde
novotvořená křemenná mineralizace prostupuje původním magmatickým křemenem a díky
citlivosti na rozdíly v katodoluminiscenci novotvořeného a magmatického křemene bylo možné
pozorovat průchod žíly i přes tato zrna a okolní minerály, což v rámci BSE nebylo zcela patrné.
Pozorování v rámci laboratoře (ÚPSG) byly doplněny o pozorování v rámci katodoluminiscenční
optické mikroskopie na půdě ČGS. Výsledky z těchto pozorování nemají sice tak vysokou
citlivost na změny v luminiscenci křemene, avšak jsou mnohem lépe využitelné například pro
sledování minerálních zrn živců, ať už magmatických plagioklasů nebo živců draselných, které
lemují okraje jednotlivých žil a výrazně alterují právě původní plagioklasová zrna.
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3.4. Obrazová analýza snímků z elektronového mikroskopu
K obrazové analýze byla využita data z detektoru BSE ve formě černobílých 8- bitových
fotografií pořizovaných při 40 až 60 násobném zvětšení a napětí 15kV. Zdokumentováno bylo
celkem 8 celých žilek celkem z 5 uhlíkem pokovených výbrusů. Celá žilka pak byla složena z 6
až 8 samostatných fotografií spojených v programu Fiji (Schindelin et al. 2012) za použití
zásuvných modulů Grid/Collection Stitching (Preibisch 2008) a MosaicJ (Thévenaz 2010). které
Ty v případě zásuvného modulu Grid/Collection Stitching samostatně procházejí fotografie
umístěné do jedné složky s číselnými názvy, které odpovídají pořadí snímků, tak jak byly
pořízeny. Program projde okraje jednotlivých snímků a propojí odpovídající obrazové body nebo
shluky bodů. Pokud je třeba provede úpravy jednotlivých snímků (pootočením, zploštěním,
rozmazáním neodpovídajících okrajů atp.), aby snímky co nejlépe navazovaly a následně je spojí
do jednoho souvislého snímku. Program MosaicJ dělá veskrze tutéž práci jako program
předcházející, avšak je u něj potřeba nahrubo ručně jednotlivé snímky vkládat a sesazovat. O
následné spojení do souvislého obrázku (Obr. 14b) a úpravy jednotlivých snímků, se stejně jako
u programu Grid/Collection stitching stará program samotný.

Obr. 14: Obrazová analýza v programu Fiji: a) Pohled na výbrus SP-35x v režimu BSE s vyznačenou
žilkou n1; b) Sestavení obrazu žilky n1 pomocí MosaicJ; c) zúžení obrázku na šířku křemenné
žilky a okolní alterace; d) výsledná podoba po segmentaci v programu Trainable Weka
Segmentation (černá – křemen, modrá – draselný živec, zelená – plagioklas, žlutá – kombinace
kalcitu, amfibolu a biotitu, bílá – pozadí a sulfidy)
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Po spojení všech snímků a vytvoření celkového obrazu jednotlivých žilek byly tyto
v programu Fiji dále upraveny. První úpravou bylo oříznutí okrajů žilky a tím pádem i zacílení
na oblast zájmu, tedy na žilku samotnou bez okolních minerálů tvořících samotný tonalit (Obr.
14c). Hranicí pro ořez byla hlavně alterace zrn magmatického plagioklasu draselným živcem a
velká zrna křemene procházející napříč žilkami. Jednotlivé ořezané žilky pak byly dále
zpracovány pomocí zásuvného modulu Trainable Weka Segmentation (Arganda-Carreras et al.
2014), který pro práci využívá snímky v 8bitové barevné škále, kdy maximální množství
zobrazitelných barev, potažmo stupňů šedi je 256 a tedy je pro různé programy jednodušší s nimi
pracovat. Program Trainable Weka Segmentation využívá klasifikaci pixelů a výpočetních
algoritmů (Arganda-Carreras et al. 2014) ke stanovení jednotlivých tříd obrazu. Maximální
množství těchto tříd je 5 a program vždy nalézá nejpravděpodobnější kombinaci pixelů v daném
území, které je definováno uživatelem, např. zrna jednotlivých minerálních fází, a zařadí je do
jednotlivých tříd. Program je schopen si dále toto nastavení zapamatovat a aplikovat je pro další
snímky. V rámci segmentace zkoumaných žilek bylo vytvořeno 5 tříd (Obr. 14d), odpovídající
minerálním fází a jejich kombinacím: (1) Kfs – pro draselné živce, (2) Qtz – pro křemen, (3) Pl –
pro plagioklas, (4) Am+Bt+Cal – pro ostatní minerální fáze přítomné v hornině tedy, amfibol,
biotit, kalcit a (5) White – pro pozadí obrázku a sulfidické minerály, které odpovídají odstínu
barvy 255 tedy čistě bílé. Pro tento typ segmentace byla po několika pokusech vypnuta všechna
pomocná nastavení programu, jako vyhlazování, slučování, filtry obrazu aj. Ty vnášely do
výsledného obrazu znatelnou chybu, například světlejší obrazové body na okrajích zrn,
způsobené kontrastem barev byly chybně přiřazeny do třídy neodpovídající realitě. Vzhledem
k relativní homogenitě barev jednotlivých minerálních fází, tak byl výsledný obraz po
segmentaci adekvátní pro další zpracování v programu Matlab®. Jedinou úpravou bylo využití
funkce programu Fiji a to výpočtu střední barevné hodnoty (mediánu) v oblasti s poloměrem od
0.5 do 1.5 obrazového bodu pro každý obrazový bod snímku. Tato úprava zajišťuje konzistentní
vzhled snímku, tedy homogenizaci obrazových bodů, jejichž barva není adekvátní svému okolí i
minerální fázi.

3.5 Zpracování v programu Matlab®
Program Matlab® slouží jako účinný výpočetní nástroj pro analýzy digitálních dat, ať už
vektorových, numerických nebo grafických. V jeho prostředí lze vytvářet skripty využívající
vložené funkce programu pro analytické zpracování a jeho grafickou vizualizaci. Tyto skripty
slouží jako ucelený postup řešení zadaného výpočtu nebo problematiky a umožňují pracovat
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s daty vloženými do programu, měnit jejich parametry, nebo z nich nová data vytvářet.
Výsledkem je skript, který řeší uživatelské zadání po vložení odpovídajícího souboru dat, jejich
analýzu a grafickou vizualizaci.
3.5.1. Zpracování dat z obrazové analýzy křemenných žilek
Výstupem z obrazové analýzy prováděné v programu Fiji, byl soubor osmi nasnímaných
žilek, vymezující barevně jednotlivé minerální fáze. Tyto snímky ve formátu TIFF (Tagged
Image File Format) byly nahrány do programu Matlab® a pomocí vytvořeného skriptu
kernel_props.m (Příloha 4) analyzovány. Tento skript umožňuje interaktivní vizualizaci plošného
zastoupení jednotlivých identifikovaných fází v klasifikovaném snímku v podobě plošného
grafu. Propojení plošného grafu a snímku umožňuje procházení snímkem a zacílení na jeho
segmenty s tím, že plošný graf se bude měnit spolu se zacílením. Mimo plošného grafu vynese
zároveň i krabicový diagram procentuálních zastoupení, který efektivněji ilustruje míru plošné
variace jednotlivých skupin.
3.5.2. Výpočet proměnlivé šířky jednotlivých křemenných žilek v rámci leštěných
vzorků
Vstupem pro tuto analýzu jsou data ve formátu ESRI shapefiles (ESRI 1998) získaných
z vektorizace leštěných vzorků tonalitové horniny, obsahující atributy linií odpovídajících
hranicím jednotlivých žilek. Analýza těchto dat byla provedena skriptem mochist.m (Příloha 5),
který metodou Monte-Carlo určí variabilitu mocností výplně po celé délce žilky. Pro získání
celkového náhledu na sledované žilky v rámci plochy, lze tyto spojit do jednoho sloupcového
diagramu pomocí skriptu mochist_agg.m (Příloha 5). Tento skript se liší pouze v tom, že místo
aby výsledné hodnoty pro každou žilku zobrazoval jako samostatný graf, hodnoty mocností
ukládá a pak je vynese jako jeden diagram. Poslední možností toho skriptu je určit souhrnnou
mocnost žilek v protilehlých stranách. Této varianty bylo využito u leštěných krychlí, kdy
vzdálenost mezi protilehlými stranami činí 12.6 až 13.9 cm a existuje zde možnost prostorové
variace v šířce navzájem korespondujících žilek.
3.5.3. Analýza vzájemných vzdáleností křemenných žilek v rámci puklinové sítě.
Vstupními daty do tohoto postupu byly vektorizované žilky pořízené z fotodokumentace
vrtných jader a stěny rozrážky SP-35. U takto vektorizovaných žilek, pak hlavním atributem,
následně využitým pro statistické zpracování a interpretaci byly středy jednotlivých žilek. Pro
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jejich interpretaci byl vytvořen skript fractal_dim_v5.m (Příloha 6). Tento skript využívá boxcounting metodu fraktálové analýzy. Tato metoda spočívá v postupném dělení délky celého
souboru dat na intervaly vždy o polovinu menší a hledání, jestli do některého takto vytvořeného
intervalu spadá alespoň jeden hledaný objekt. V případě aplikace na zkoumaný puklinový systém
to znamená, že dělení probíhá do té doby, dokud není v jednotlivých vzniklých intervalech o
minimální délce právě jedna žilka. Výsledkem této metodiky je graf ilustrující vztah počtu
zaplněných intervalů a velikosti intervalu. Míra sklonu grafu, jeho podoba, zakřivení a další
parametry budou popsány v následující kapitole.
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4. Výsledky
V rámci této kapitoly jsou shrnuty výsledky z analýz horninových vzorků tonalitového
tělesa z ložiska Mokrsko-západ. Jejich studium probíhalo převážně na bázi elektronové
mikroskopie, doplněné o pozorování v režimu optické mikroskopie. Podstatnou část pak tvoří
hlavně detailní pozorování a zpracování křemenného žilkování, které po digitalizaci jeho
geometrií umožnilo využít metod statistického a matematického zpracování a interpretace.

4.1. Puklinový systém na ložisku Mokrsko-západ
Jak již bylo několikrát zmíněno v předešlých kapitolách, na Mokrsku-západ se vyskytuje
velmi zajímavý systém puklin vyplněných na první pohled křemennou mineralizací (křemenné
žilkování), který prostupuje horninovým masivem tonalitu v celém objemu ložiska.
Charakterizuje ho jeho velmi výrazné homogenní uspořádání, kdy k sobě žilky velmi těsně
přiléhají a jejich vzájemné vzdálenosti jsou tedy velmi malé. Podle výzkumných báňských prací
(Morávek et al. 1990) má žilný systém vertikální mocnost od 10 do 250 m v průměru pak 200 m
a byl dokumentován v délce 500 m. v rámci ložiska Mokrsko-západ povrchovými vrty i vrty
přímo v rámci štoly a to až do hloubky zhruba 600m pod povrchem. Tento žilný systém je na
několika místech ložiska velmi dobře dokumentovatelný díky působení podzemní vody a
rozpadu okolních živců na jílový materiál. Je tak zachována pouze nejodolnější minerální výplň
a to křemen, který vystupuje na povrch a jeho dokumentace je pak velmi snadná. Bohužel ne
všude je žilný systém takto dobře exponovaný a na vlhkých stěnách, často pokrytých
usazeninami není místy patrný téměř vůbec.
Prostorová orientace tohoto systému je homogenní v celém objemu ložiska a žilky upadají
pod strmými až velmi strmými úhly (70 – 90°) k severu nebo jihu. Směr jejich propagace je pak
V – Z. Do tohoto systému často zasahuje i okolní mineralizace, hlavně v podobě kalcitchloritových až kalcitových žilek, které přetínají puklinovou síť a propagují hlavně po
nehomogenitách v hornině, okrajích minerálních zrn a nemají tak veskrze žádnou přednostní
orientaci. Naopak puklinová síť zasahuje do první fáze mineralizace na ložisku, která je typická
masivními křemennými žilami nepříliš strmého až subvertikálního uložení. Jejich interakce byla
pozorována při předešlých výzkumech (Zachariáš et al. 2014), kdy byl viditelný přechod
puklinového systému přes křemenné žíly, jejichž směr propagace odpovídal spíše SZ a SV nebo
JZ a JV průběhu. Díky tomu byly exponovány boční části těchto žil a puklinový systém byl
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pozorovatelný i v tonalitovém masivu za nimi. Interakce jako je tato, je v rámci ložiska na
několika místech pozorovatelná, avšak v křemenných žilách stejné orientace jako puklinový
systém není tento trend již viditelný. V rámci puklinového systému je možné pozorovat i
sulfidické minerály, hlavně arsenopyrit, který se vyskytuje buď přímo ve výplni, nebo na jejích
okrajích. Jelikož je arsenopyrit jedním z nositelů zlatonosné mineralizace na ložisku, je i
puklinový systém pokládán za jeden ze zdrojů zlata (Morávek et al. 1990; Morávek 1996; Boiron
et al. 2001; Zachariáš et al. 2014). Výrazným prvkem na místech exponovaného puklinového
systému a na pořízených leštěných vzorcích z vrtného jádra a stěn štoly jsou patrné barevné
změny v odstínech světle až temně růžové na okraji křemenné výplně. Ta je způsobena hlavně
lokálním výskytem draselného živce, který je jinak v hornině nepřítomný nebo pouze v extrémně
malém množství (> 1 % z celkového modálního složení).
4.1.1. Mikroskopické pozorování puklinového systému
Pro potřeby mikroskopického pozorování byly využity výbrusy pořízené z vrtných jader
VEXT1 na pozici 01 a VM6 na pozici 01 v rozrážce SP-47 a ze vzorků odebraných ze stěny
štoly v rozrážkách SP-35, JP-33 a JP-45. Tyto vzorky byly vybrány jako reprezentativní, kvůli
odlišnosti puklinového systému. Zatímco na vzorcích z vrtných jader není patrná příliš výrazná
křemenná mineralizace, ale pouze alterační výplň jednotlivých puklin, na vzorcích ze stěny štoly
byl kladen důraz právě na výskyt křemenné výplně puklin.
V rámci výbrusů z vrtných jader jsou nejpatrnějšími prvky drobné alterační zóny
procházející přes celý výbrus, jejich výplň je variabilní a záleží na tom, přes jaké minerály
prochází Jejich mocnosti při průchodu přes zrna magmatického křemene jsou velmi malé ~50
μm a při pozorování pod elektronovým mikroskopem v režimu BSE se uvnitř zrn ztrácejí (Obr.
15a, b).
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Obr. 15: Snímky pořízené různými zařízeními poukazují na minerální složení horniny a vliv alterace a
mineralizace na minerální zrna: a) celistvé zrno plagioklasu (Pl) snímané v režimu optické
katodoluminiscenční analýzy ( více v Štědrá v Franěk ed. 2013) s patrnou alterací draselným
živcem (Kfs) Přechod žilky přes magamtická zrna křemene (Qtz) není viditelný, nebo je jen
naznačen agregáty kalcitu (Cal); b) okraj kompaktního zrna plagioklasu postiženého alterací
draselným živcem, bez dislokace. Alterující draselnoživcová žilka v sobě uzavírá arsenopyrit
(Apy); c) Viditelně rozdělené zrno sericitizovaného (Ser) plagioklasu křemennou výplní žilky (Qtz
2), pozorované pod optickým mikroskopem Nikon EclipseE600 a nasnímané připojeným
fotoaparátem Canon EOS 500D na Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK; d) Zrno
plagioklasu rozdělené křemennou výplní žilky nasnímané v režimu BSE.

Při přechodu přes magmatický plagioklas, biotit nebo amfibol jejich mocnost znatelně
narůstá až do rozmezí 100-250 μm. Její výplň je tvořena hlavně draselným živcem, albitem,
kalcitem a částečně křemenem. Při průchodu přes biotit dochází často k alteraci zrna biotitu na
sekundární aktinolit nebo chlorit. Více v kapitole 2.3.4 Petrologická charakteristika.
Charakteristika průběhu těchto žilek je velmi zajímavá hlavně při přechodu z křemenného zrna
do magmatických zrn plagioklasu (Obr. 15a, b) biotitu nebo amfibolu. Při pozorování v režimu
BSE v rámci křemenného zrna, žilka zdánlivě vyznívá a je patrná pouze někdy v okrajových
částech. V minerálech přiléhajících ke křemennému zrnu např. plagioklas nebo biotit je žilka
dobře patrná a její směr propagace se na první pohled nemění. Při změně na režim CTD je vidět
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že žilka probíhá i skrz zrno křemene a míra luminiscence je oproti okolnímu magmatickému
křemenu výrazně menší (Obr. 17b, e, f). Tyto žilky tedy postihují celý objem horniny. Výbrusem
VEXT1_01 z vrtného jádra probíhá i širší žilka s výplní tvořenou křemenem. Podobnost
s žilkami převážně draselnoživcovými spočívá v okrajích této žilky, kde je magmatický
plagioklas přeměňován a dochází zde ke vzniku draselného živce. Tento fenomén v podobě
draselnoživcových okrajů křemenných žilek je lépe uchopitelný ve výbrusech ze stěn štoly
v ostatních zkoumaných rozrážkách.
Výbrusy z rozrážek SP-35, JP-33 a JP-45 byly pořízeny hlavně kvůli dokumentaci a
analytickému zpracování puklinové sítě v mikroměřítku. Počet křemenných žilek je zde výrazně
vyšší než u výbrusů pořizovaných z vrtných jader. Procházejí napříč celými výbrusy a tvoří 5 až
50 % celého výbrusu. Jejich mocnost se pohybuje v rozmezí od 0.5 do 4 mm čistě křemenné
výplně. Hlavním motivem těchto žil je krom samotné křemenné výplně i výskyt draselného živce
při jejích okrajích (Obr. 16b).

Obr. 16: Mapa zastoupení jednotlivých chemických prvků v rámci úseku výbrusu JP-45_2: a) Snímek
z BSE s označenými minerálními fázemi; b) mapa draslíku, vhodně ilustruje výskyt Kfs při
okrajích křemenných žilek; c) Mapa vápníku; d) mapa sodíku, zde je patrný jasný úbytek při
okrajích zrn plagioklasu.
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Po přičtení mocnosti draselného živce se mocnost samotné žilky navýší až na ~ 6mm.
Mimo křemene a draselného živce se v okolí těchto žil vyskytují i další minerály. Kalcit, tvoří
buď žilky, které napříč výbrusem propagují velmi nehomogenně a někdy dochází k jejich větvení
anebo samostatné agregáty, které se objevují jako část pozdní výplně křemen-živcových žilek.
Tyto žilky pak často bývají přetínány právě žilkami kalcitovými, což svědčí o pozdější fázi
mineralizace (viz. 2.3.5 Mineralogická, geochemická a metalogenetická charakteristika oblasti).
Biotit a amfibol jsou křemen-živcovými žilkami přetínány a na jejich okrajích dochází k alteraci.
Novotvořenými minerály pak jsou hlavně aktinolit a chlorit, popř. druhotný biotit. Plagioklas
tvoří hlavní komponentu celé horniny, a proto je přetínán žilami nejvíce. Na jeho alteraci se váže
právě výskyt draselného živce, který nahrazuje jeho okraje místy až do vzdálenosti 1mm od kraje
křemenné výplně. Za zmínku stojí právě pravidelná, neinvazivní alterace plagioklasových zrn,
která zachovávají svůj původní tvar. V místech silně vyvinuté křemenné mineralizace jsou pouze
rozdělena, vlivem působení novotvořeného křemene, ale jejich návaznost zůstává stále jasně
patrná (Obr. 15 c, d). Plagioklas a draselný živec jsou ve většině případů sericitizované (Obr.
15c). Sericit tedy postdatuje vznik draselného živce. Podobně jsou postiženy i biotit, či amfibol,
ale zde vzhledem k větší míře alterace, okraje zrn nezachovávají svůj tvar tak dokonale jako
plagioklas. Míru alterace plagioklasových zrn draselným živcem dobře ukazuje i mapa distribuce
draslíku v rámci úseku výbrusu JP-45x. (Obr. 16b) Při režimu CTD jsou pozorovatelné podobné
jevy jako u vzorků z vrtných jader. Odlišení magmatického a novotvořeného křemene v rámci
žíly, lze docílit pouze u zrn, jejichž velikost je větší než mocnost samotné křemenné výplně. U
takovýchto zrn je v režimu BSE nemožné odlišit novotvořený křemen od magmatického.
V režimu CTD se v horninovém křemenu objevuje síť kanálků postupujících ve směru žíly a
pronikajících napříč křemenným zrnem (Obr. 17).
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Obr. 17: Příklady identifikovaných tokových kanálů v rámci zrn magmatického křemene. Snímky
pořízené v režimu BSE a optické mikroskopii nevykazují známky o pokračování žilky napříč
magmatickým křemenem, naopak snímky z režimu CTD ukazují kontinuální trend. Odpovídající
páry obrázků: a) – b); d) – e); c) – f):

Počet těchto kanálků je odlišný, může se jednat o jeden masivní kanál s drobnějšími
kanálky po stranách (Obr. 17e) nebo o síť kanálků nejednotné orientace, které v některých
případech mají tendenci tvořit strukturu podobnou síti s kosočtvercovými oky (Obr. 17b). Mimo
hlavní proud v křemenných zrnech lze v režimu CTD pozorovat i drobnější kanálky probíhající
dále od středu hlavního proudu a které prostupují až do draselnoživcové mineralizace (Obr. 17b).
Samotná šířka žíly tedy patrně odpovídá rozsahu těchto kanálků.
4.1.2. Minerální zastoupení v rámci jednotlivých puklin
Po zjištění stálé přítomnosti draselného živce při okrajích křemenných žil vyvstala otázka,
jaký je poměr zastoupení křemenné výplně a draselného živce na celkové šířce žíly. Optické
stanovení by v tomto případě nebylo zcela reprezentativní, jelikož se zde jedná o celou plochu
výbrusu a ne pouze o jeho reprezentativní úsek jako je tomu například při určování modálního
zastoupení minerálů. Vytyčení reprezentativního úseku by rovněž bylo obtížné, jelikož mocnosti
draselnoživcové alterace plagioklasu nejsou zcela homogenní a výsledek by tak mohl být
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zavádějící. Bylo tedy přistoupeno k metodě, kdy z nafocených snímků segmentů žil v režimu
BSE byla složena celá žíla a ta následně pomocí programu Fiji (Schindelin et al. 2012) a
zásuvného modulu Trainable Weka Segmentation (Arganda-Carreras et al. 2014) digitálně
zpracována. Více o tomto zpracování v kapitole 3.4. Obrazová analýza snímků z elektronového
mikroskopu. Po této úpravě byly snímky zpracovány v programu Matlab® a v něm navrženém
skriptu (Příloha 4), který určí míru zastoupení jednotlivých minerálů nebo minerálních skupin
v rámci úzkých segmentů celé žíly a výsledek tak realitě odpovídá více, než odhad z optického
pozorování.
K této metodice byly využity žilky z výbrusů JP-33x_n1, JP-45x_n2, JP-45x_n3, SP35o_n3, SP-35x_n1, SP-35x_n2, SP-35v_n1 a SP-35o_n2. Hlavními sledovanými a
porovnávanými minerály zde byl křemen a draselný živec. Plagioklas a ostatní minerály jako
amfibol, biotit a kalcit pouze dotváří charakter okolní horniny. Poslední tři jmenované jsou
v krabicových diagramech (Obr. 18) vynášeny jako jedna skupina označená jako ABK z důvodu
nízkého počtu skupin, které je během segmentace možno vytvořit.

Obr. 18: Krabicové diagramy ilustrující procentuální zastoupení jednotlivých minerálních fází v rámci
jednotlivých křemenných žilek.

Vysoká variace této skupiny v některých žilkách ukazuje, že pouze většina horniny okolo
křemenného jádra je tvořena jedním z těchto minerálů. Z diagramů je patrné majoritní zastoupení
křemene v rámci žil, jeho hodnota mediánu neklesá pod 30 % podíl a jeho zastoupení je ze všech
43

sledovaných minerálů vždy nejvyšší. Maximální hodnoty plošné variace křemene, až přes 80%,
jsou důsledkem přítomnosti velkých magmatických vyrostlic, přes které žilka probíhá. Draselný
živec má na rozdíl od křemene mnohem nejednotnější plošnou variaci, která místy dosahuje
maximálních hodnot až okolo 57 %. Hodnota mediánu je značně proměnlivá a pohybuje se od 10
% do 35 %. Z diagramů je dobře patrný trend nehomogenity rozsahu draselného živce.
Prostorovou nehomogenitu nejlépe vystihuje žilka označena jako SP-35x_n2, SP-35o_n2 a SP35v_n1 (Obr. 18), která reprezentuje celkový průřez tonalitovou horninou. Jedná se o tutéž žilku
pouze v rozdílných polohách v rámci vzorku. Rozdílné hodnoty plošné variace a mediánu
ukazují variabilitu podílu draselného živce, jak v podélném, tak svislém směru. Okraje žil tak
nejsou zcela homogenní a vzhledem k zastření draselnoživcové mineralizace v čerstvé hornině,
může mít tento trend vliv na interpretaci mocností samotných žilek. Tento trend a rozdílné
zastoupení jednotlivých minerálů a minerálních skupin je graficky znázorněno v (Příloha 3), kde
jsou zachyceny jak žilky samotné, tak i plošné grafy minerálního složení odpovídajícího celé
délce žilek.

4.2. Parametry mocností žilek na ložisku
Parametry křemenného žilkování byly určovány hlavně s ohledem na jejich nezvyklou
podobu. Jedná se o jednu z možností jak definovat jejich geometrii, určit homogenitu distribuce
nebo jejich velikost. Případně variabilitu mocností a na čem je tato variabilita závislá. Tyto
znalosti je pak možné uplatnit při interpretaci vzniku těchto a jim podobných struktur. Různá
měřítka, či typy vzorků a dokumentace umožňují lépe obsáhnout prostorovou geometrii nebo
zhodnotit výsledky měření v odlišné škále.
Křemenné žilky na ložisku jsou, co se týká svojí velikosti a šířky z makroskopického
pohledu zdánlivě velmi homogenní. Jejich samotná malá šířka však neumožňuje zcela efektivně
zhodnotit případnou variaci v jejich mocnostech nebo průběhu. Proto byly využity metodiky
vektorizace a následného digitálního zpracování. Výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že
pokud je fotodokumentace dostatečně kvalitní, je možné přiblížit jednotlivé úseky natolik, že
přesnost měření mocností, míry alterace a dalších parametrů znatelně narůstá. Je tak možné
zachytit změny v milimetrových až sub milimetrových úsecích a to po celé délce
dokumentovaného úseku za menší množství času, než terénním zpracováním.
Ze získaných a zpracovaných dat jak popisuje kapitola 3. Metodika byly zjištěny
následující parametry a vztahy křemenného žilkování. Leštěné vzorky, hlavně velké krychle
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(Příloha 11), umožnily pohled na žilkovaná v detailním mezoskopickém hledisku. Tyto vzorky
jsou příliš malé pro interpretaci zastoupení jednotlivých minerálních fází a naopak neobsahují
tolik žilek aby z nich bylo možné efektivně určit jejich distribuci. Jsou naopak velmi užitečné při
zjišťování variací ve směru průběhu jednotlivých žilek. Jak je patrné z (Obr. 13a) ne všechny
žilky kontinuálně prostupují napříč vzorkem. Dochází k jejich ztenčování a vyznívání, nebo
jejich propojení se sousedními žilkami. Pouze žilky s výrazněji vyvinutou křemennou výplní
procházejí napříč celým vzorkem. Při srovnání s makroskopickou fotodokumentací stěn
rozrážek, je tento trend patrný i v tomto měřítku, avšak interakce jednotlivých žilek nejsou tak
dobře viditelné. Proměnlivá je i variace jednotlivých žilek, co se týká jejich mocnosti, pro lepší
kvantifikaci výsledků byly v potaz brány pouze žilky s mocností, která alespoň v některých
partiích dosahuje 0.5 mm. Tato velikost má nejvyšší míru zastoupení v rámci sledovaných žilek
u leštěných vzorků a je i zcela běžně měřenou hodnotou při kvantifikaci mocností
z makroskopické dokumentace. Šířka puklin se pohybuje v rozmezí od 0.1 mm do 5 mm,
obvykle však nepřekračují šířku 2.5 mm. Maximální změřená šířka 5mm je výskyt pouze v jedné
žilce na vzorku leštěné destičky, kde minimální šířka této pukliny dosahuje 2 mm. Šířky
jednotlivých žilek vykazují homogenitu v nízkých hodnotách s nejhojnějším zastoupením mezi
0.5 a 0.6 mm. Vhodným příkladem různé mocnosti puklinového systému v mezoskopickém
měřítku je využití leštěné krychle. Zde byly změřeny jak separátní žilky, na proměnlivou
mocnost (Příloha 11), tak kumulativní mocnosti všech žilek ze čtyř stěn krychle (Obr. 19).
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Obr. 19: Histogramy variace mocností v rámci průběhu křemenných žilek na stěnách leštěné krychle
tonalitové horniny.

Vzhledem k systematice odběru vzorku, je tak možné sledovat změny mocností na
stejných žilkách, které procházejí vrchní, spodní, přední a zadní stranou krychle. Jak je patrné z
Obr. 19 určité změny probíhají jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Všechny pukliny
vykazují maxima nebo částečná maxima odpovídající šířkám od 0.5 do 0.6mm a korespondují
tak s ostatními měřeními. Rozdíl v mocnostech ve vertikálním směru, tedy mezi vrchní a spodní
stranou krychle, je až 0.5mm. Rozdíl ve směru horizontálním, tolik patrný není a data vykazují
konzistenci. Jediným rozdílem je mírná variabilita ve větších šířkách od 1.2 do 1.6mm. Spojením
dat z vertikálního a horizontálního průběhu vzniká náhled na komplexní variabilitu mocností
v rámci trojdimenzionálního objektu. Na první pohled jsou tato data relativně konzistentní, co se
týká nižších mocností (0.2 až 0.7 mm). Pokud by byla zcela konzistetní, dalo by se říci, že žilky
mají konstantní distribuci v prostoru. Jak je však patrné z Obr. 19 v horizontálním směru (vrchní
a spodní strana krychle) je častější výskyt mocností vyšších než 0.7mm. Tento rozdíl, je možné
vysvětlit jako ztluštění v určitých partiích žilky, pravděpodobně způsobené lokálním nárůstem
draselnoživcové mineralizace, která se promítá i do samotné šířky žilky.
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Měření mocností jednotlivých žilek ze vzorků vrtných jader a stěn rozrážky SP-35
probíhalo odlišně. Mocnost jednotlivých žilek zde nebyla zjišťována podél celé jejich délky ale
pouze na vytyčené linii, procházející vrtem nebo stěnou. Šířky žilek jsou tedy měřeny pouze
v jedné poloze, ale jejich vysoký počet počet umožňuje kvantitativní statistické zpracování a
vhodně doplňuje detailnější analýzy z mezoskopického pozorování. Z vrtných jader bylo získáno
celkem 7 856 měření šířky jednotlivých puklin. Vektorizace v rámci stěny rozrážky SP-35 pak
poskytla 596 měření. Jak je patrné z Obr. 20 menší soubor dat pořízený ze stěn rozrážek
vykazuje vyšší podíl drobnějších žilek s mocnostmi pod 0.5 mm. Absolutní maxima se pak
nacházejí mezi 0.2 až 0.3mm. Drobné fluktuace v souboru dat, zde patrná jako nižší zastoupení
určitých mocností jsou dány limitovaným rozlišením snímku, kdy je možné zcela jasně určit,
zda-li se jedná o žilku, či nikoli.

Obr. 20: Sumarizační histogramy mocnosti křemenných žilek: a) stěny rozrážky SP-35; b) všechna vrtná
jádra.

V daleko větším souboru dat, který tvoří měření z vrtných jader již tyto výkyvy patrné
nejsou, avšak i tak je schopnost postihnout šířku jednotlivých žilek limitována rozlišením
snímku. Zde je nutno dodat, že snímky stěn štoly byly pořízeny ve vyšším rozlišení než snímky
vrtných jader a míra zastření jednotlivých žilek v čisté matečné hornině vrtu byla znatelně vyšší
než u exponovaných žilek ve stěně štoly. Navzdory tomu žilky z vrtných jader vykazují
podobnost s těmi ze stěn rozrážky. Maximální mocnost majority žilek se vyskytuje v rozmezí od
1 do 2 mm. Trend jejich vývoje pak vykazuje lognormální distribuci a nejvyšší zastoupení
křemenných žilek leží v rozmezí mocností od 0.1 do 1mm.
Podíl samotných žilek na celkovém objemu horniny je odlišný v závislosti na pozici
v rámci horninového tělesa. Tabulka (Tab. 2) ukazuje kumulativní mocnost všech naměřených
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žilek vzhledem k délce sledovaného segmentu stěny nebo délce vrtného jádra. Je zde vidět jasná
disproporce mezi procentuálním podílem žilek ve stěně a ve vrtných jádrech.
Kumulativní mocnost
[cm]

Délka vrtu/stěny [cm]

Podíl žilek na celkové délce [%]

VEXT1

38.69

637

6.1

VG2

41.74

477

8.8

VG3

36.05

472

7.6

VM1

62.91

1065

5.9

VM2

74.40

995

7.5

VM3

74.15

1003

7.4

VM6

17.63

225

7.8

VM7

15.09

235

6.4

VM8

17.31

236

7.3

VP1

39.11

500

7.8

SP-35_1

9.87

59

16.7

SP-35_2

6.33

46

13.8

SP-35_3

5.74

47

12.2

SP-35_4

5.08

51

10.0

SP-35_5

4.61

49

9.4

Vrt/stěna

Tab. 2: Tabulka obsahující základní údaje o mírách vrtných jader a stěn a podílu křemenných žilek na
jejich celkové délce.

Tento rozdíl, místy až dvojnásobný, je způsoben částečně již zmiňovaným vyšším
rozlišením fotografií a tím pádem i lepší viditelnosti žilek v rámci stěn štoly. Systém žilkování
rovněž vykazuje pozorovatelnou nekonzistentnost v distribuci. Ta se projevuje lokálním
vyzníváním výskytu puklin. Tento trend je patrný hlavně ve vrtných jádrech o vysoké délce, kde
na jejich koncích, tedy zhruba 8 až 9 m v rámci tělesa tonalitu frekvence výskytu žilek místy
klesá a jednotlivé vzájemné vzdálenosti se tak lokálně navyšují.

4.3. Distribuce křemenného žilkování na ložisku
Velmi podstatným parametrem pro určování charakteristiky křehkých prvků jako jsou
pukliny, zlomy, střižné pukliny, žíly a další je jejich distribuce v prostoru. Pro zpracování této
problematiky je hojně využíváno popisných metod, jako jsou strukturní měření geologickým
kompasem, zachycující směry a sklony upadání jednotlivých prvků. Ty jsou pak vynášeny jako
množiny bodů (póly struktur) nebo tzv. velké oblouky do Schmidtovy plochojevné projekce (viz.
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kapitola 2.3.3 Strukturní charakteristika v rámci Mokrska-západ). Takto je možné zjistit
generelní směry jednotlivých generací struktur na sledované lokalitě a korelovat je například
s regionálním napětím. Pro kvantifikaci distribuce určitých prvků je pak vhodnou metodikou
fraktálová analýza. Její princip byl nastíněn v kapitole 3.5.3. Analýza vzájemných vzdáleností
křemenných žilek v rámci puklinové sítě. Princip zpracování distribuce struktur na určité lokalitě
závisí hlavně na zjištění vzájemných vzdáleností zkoumaného strukturního prvku nebo několika
generací strukturních prvků. Standardně se tyto hodnoty vynáší přímo v podobě histogramů
(Rouleau a Gale 1985; Ehlen 1999). Z takto vynesených dat je možné zjistit rozdílnost v rámci
vzájemných vzdáleností zkoumaných prvků. Databáze křemenného žilkování na ložisku
Mokrsko-západ složená ze 7 878 měření vzájemných vzdáleností na vrtných jádrech a 586
měření v rámci stěny rozrážky SP-35 vykazuje na první pohled nehomogenitu výchozích hodnot.
Z histogramů (Obr. 21) je patrná variace v šířkách prostoru mezi jednotlivými žilkami.

Obr. 21: Sumarizační histogramy vzájemné vzdálenosti křemenných žilek: a) stěny rozrážky SP-35; b)
všechna vrtná jádra.

Ta se pohybuje v rámci vrtů od 0.1 do 57mm. V porovnání se stěnou rozrážky, je zde vidět
jasný rozdíl v maximech vzájemných vzdáleností. Ty ve stěnách nedosahují tak vysokých hodnot
a jejich maxima jsou zhruba na 15.5 mm. Tato disproporce je zapříčiněna hlavně větším
objemem souboru dat z vrtných jader. Jak bylo zmíněno u procentuálního podílu jednotlivých
žilek na délce vrtu, nejsou žilky vždy homogenně distribuovány a vzájemné vzdálenosti lokálně
narůstají. Mimo tuto disproporci je však většina dat konstantní a jejich trend odpovídá
aproximaci na lognormální rozdělení (McCaffrey et al. 1993) a vykazují nejvyšší četnost
zastoupení v rozmezí od 0.7 do 10 mm jednotlivých roztečí.
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Vizualizaci pomocí histogramu, je vhodné doplnit o měření kumulativní četnosti
vzájemných vzdáleností vztaženou na jejich velikost. Tato metoda umožňuje lépe pochopit
vztahy, které mezi sebou má jednotlivé struktury mají. Jedná se o jednu z metod, jak odlišit
distribuce křehkých strukturních prvků a na jejich základě definovat zda-li se jedná o puklinový,
zlomový nebo jiný systém. Průběh a sklon křivek získaných ze souboru dat různého obsahu ať už
délek, vzájemných vzdáleností, tloušťky a dalších, vynášených například v logaritmickém
měřítku je pak aproximovatelné na některou ze základních statistických distribučních funkcí
(Bonnet et al. 2001). Nejčastěji využívanými funkcemi jsou power law, lognormální funkce
(Obr. 22), funkce gamma a exponenciální funkce, přičemž každá je vhodná pro určitý typ
datového souboru a hodnot (více v Bonnet et al. 2001).

Obr. 22: Sumarizační histogramy vzájemné vzdálenosti křemenných žilek s vloženou křivkou
odpovídající lognormální distribuci: a) stěny rozrážky SP-35; b) všechna vrtná jádra. M – medián
distribuce, s – směrodatná odchylka distribuce.

Vynesení kumulativních četností vyjadřuje jako většina podobných metodik míru
shlukování zaznamenaných strukturních elementů. V tomto případě je stejně jako metoda
fraktálové analýzy, o které bud řeč později, využita v jednodimenzionálním prostoru. Tedy
nereflektuje struktury jiné orientace, než je křemenné žilkování. Pro účely této práce je využití
jednodimenzionálního prostoru i vhodnější metodikou, vzhledem k nepravidelnému výskytu a
orientaci jinak orientovaných struktur např. kalcitových žil a tyto struktury rovněž nespadají do
stejné generace jako křemenné žilky. Dosavadní výsledky použití metodiky kumulativních
četností poukazují na míru závislosti průběhu výsledné křivky na distribuci strukturních prvků
(Gillespie et al. 1993; Genter et al. 1997; Belfield 1998; Rossmanith 1998). V pracích se
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diskutuje porovnání míry sklonu grafů, jejich podobnost s histogramy a využití lognormální nebo
power law distribuce. Veskrze je patrné že lognormální i power law distribuce vykazují podobné
výsledky, jen se míra interpretace grafu mírně odlišuje a u větších souborů dat je možný přechod
od power law k lognormálnímu rozdělení (Bonnet et al. 2001). Vhodnou ilustrací distribuce
strukturních prvků a její grafické a statistické interpretace je Obr. 23, kde je patrná korelace
různých výsledků s reálným pozorováním. Lze říci, že pokud distribuce v rámci histogramu
vykazuje normální rozdělení (rovnoměrně stoupající a klesající zastoupení hodnot v souboru
s maximem v medianu), je i sklon přímky grafu mírnější. Toto platí pro struktury tvořící
nepravidelné shluky a mají tedy vyšší variabilitu ve vzájemných vzdálenostech (Obr. 23d, e).
Naopak, odpovídá-li tvar histogramu power law (velmi vysoké zastoupení nízkých hodnot) až
lognormální distribuci (malé množství nejnižších hodnot, ale stálá převaha hodnot nižších než je
maximální hodnota v souboru), tvar křivky se mění.
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Obr. 23: Obrázek ilustruje podobu křivek kumulativních vzájemných vzdáleností: b), e), g), k nim
odpovídajících histogramů: a), d), c), f) a vizualizace podoby rozložení analyzovaných
strukturních elementů: h), i). Obrázky a), b) d), e), h), i) byly upraveny podle (Gillespie et al.
1993). Odpovídající obrázky pro první set: a), b), h); pro druhý set: d), e), i) a pro třetí, získaný
z měření v rámci této práce: c), f), g).
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Stává se strmější s určitým maximem v místě jejího ohybu. To vypovídá o rovnoměrnější
distribuci hodnot s několika extrémy. V realitě se pak takováto distribuce jeví jako uspořádanější
set struktur a míra jejich shlukování je znatelně nižší. (Obr. 23a, b). Vynášení grafu
kumulativních četností se provádí v logaritmické škále, kdy jsou proti sobě vynášeny hodnoty
vzájemných vzdáleností

a kumulativní čísla

, kdy

(Gillespie et al. 1993).

4.3.1. Fraktálová analýza
Využití fraktálů v geologii má dlouhou tradici a slouží i dnes jako efektivní metodika pro
určování systémů hlavně křehkých struktur. Fraktál je soběpodobný geometrický objekt, má tedy
ve všech měřítkách stejný tvar. Fraktálová geometrie je aplikovatelná ve všech rozměrech.
V rámci fraktálové analýzy se zjišťují prostorové a měřítkové vztahy na souborech dat, které
jsou buď neuspořádané, perzistentní nebo antiperzistetní (Barton a Pointe 1995). V případě
perzistence dat, kupříkladu u zde zkoumaných vzájemných vzdáleností, za sledovaným objektem
vykazujícím zvyšující se hodnotu určitého trendu (snižující se vzdálenost) bude následovat
objekt, kde tento trend bude ještě více výrazný (nižší vzdálenost). Bude tak ve výsledku
docházek ke zhušťování jednotlivých struktur. Antiperzistence pracuje zcela opačně a narůstající
trend v předchozích úsecích naznačuje klesající trend v úseku následujícím. Tedy systém bude
vykazovat stále rovnoměrněji distribuované vzájemné vzdálenosti. V jedné dimenzi je možné
využít fraktálovou analýzu na lineární úseky obsahující sledované prvky např. zlomy nebo
pukliny (Barton a Pointe 1995; Ehlen 1999). Ty by měli tvořit set jednotné orientace a by se
skrze ně dala proložit přímka nebo je bylo možno zahrnout do určitého výseku kupříkladu na
stěně výchozu. V současné době se v literatuře vyskytuje hlavně využití fraktálové analýzy ve
2D nebo 3D prostoru. První zmíněná je aplikovatelná na sety prolínajících se struktur nejednotné
orientace, na které je následně aplikována síť buněk např. čtverců o variabilní velikosti
(Babadagli 2001; Kruhl 2013). 3D fraktálová analýza pracuje na podobném principu. Pouze
vytvořenou síť tvoří, v analogii na 2D analýzu, krychle. Data, se kterými pracuje 3D fraktálová
analýza tvoří opět systémy struktur nejednotné orientace, které ale musí být doplněny o třetí
rozměr, ať už na výchoze samotném, 3D tomografií nebo například za využití reflexní seismiky
(Kruhl 2013; Yasrebi et al. 2014).
V případě křemenného žilkování na ložisku Mokrsko-západ a jeho povaze je nejvhodnější
využití metodiky jednodimenzionální analýzy, která je zde aplikovatelná díky jednotné orientaci
sledovaných struktur. Jako vstupní data byly využity pozice středů žilek získané z vektorizace
vrtných jader a stěn rozrážky SP-35. Princip 1D fraktálové analýzy setu křemenných žilek
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spočívá v proložení souboru dat sekvencí sítí, kdy každá síť bude mít nižší velikost buněk.
Následně je vypočítáno množství buněk, které v sobě obsahují alespoň jednu žilku. Takto se
postupuje pro každou síť a vzniká tak závislost, která je následně vyjádřena graficky. Počet
iterací závisí na rozmanitosti souboru dat a hustotě sledovaných strukturních prvků. Výsledným
parametrem získaným tímto postupem je fraktálová dimenze. Tato odpovídá sklonu křivky, která
byla vytvořena předchozími iteracemi prokládání souboru dat sítí. Fraktálovou dimenzi lze
vyjádřit jako

nebo rovněž a přehledněji jako

kde

odpovídá počtu buněk, které obsahují část nebo celou žilku, popřípadě více žilek.

délka strany buňky prokládané sítě a fraktálová dimenze

odpovídá sklonu spojnic bodů

je
a

(Barton a Pointe 1995) Data jsou fraktálem první dimenze, pokud splňují podmínku že
(Manning 1994).
Křemenné žilkování na ložisku vykazuje přechod minimálně přes dva velikostní řády, je
tak možné na ně aplikovat metodiku fraktálové analýzy. Jak vyplývá z grafu (Obr. 24), u vrtných
jader se minimální velikost buňky sítě pohybuje v rozmezí od 1 do 0.4 cm. Tato hodnota vyplývá
z oblasti, kde křivka přechází do horizontální pozice. Jedná se o velikost, kdy se v každé buňce
sítě nachází právě jedna křemenná žilka. Vývojový trend předcházející tomuto maximu a jeho
sklon udává fraktálovou dimenzi. Průměrná fraktálová dimenze je u křemenných žilek z vrtných
jader 0.994. Takto vysoká hodnota ukazuje na velmi homogenní rozdělení křemenných žilek
s téměř stejnými vzájemnými vzdálenostmi (Barton a Pointe 1995; Manning 1994). Jednotlivé
fraktálové dimenze pro vrtná jádra jsou uvedena v tabulce (Tab. 3).
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Obr. 24: Graf 1D fraktálové analýzy. N – počet zaplněných buněk, r – velikost buňky. Čísla v závorkách
udávají hodnoty N v celých číslech a hodnoty r v centimetrech.

Vrt

D

Stěna

D

VEXT1
VG2
VG3
VM1
VM2
VM3
VM6
VM7
VM8
VP1
Průměr

1.000
0.995
0.996
1.000
1.000
1.000
0.993
0.995
1.000
0.962
0.994

SP35_1
SP35_2
SP35_3
SP35_4
SP35_5
Průměr

0.919
0.947
0.895
0.859
0.760
0.876

Tab. 3: Sumarizační tabulka fraktálových dimenzí pro jednotlivé vrty a úseky stěny rozrážky SP-35.

Data pořízená ze stěny rozrážky SP-35 vykazují ještě nižší minimální velikost buňek a to
v rozmezí od 0.25 do 0.15cm (Obr. graf fraktály). Takto nízká velikost je dána hlavně rozlišením
a kvalitou výchozí fotodokumentace, která je v tomto případě vyšší než u vrtných jader a je tak
možné zachytit i ty nejmenší žilky. Nevýhodu oproti vrtným jádrům představuje malý rozsah
vstupních dat. Ten se projevuje hlavně v nižší hodnotě fraktálové dimenze, která činí v průměru
0.876 (Tab. 3). Za zmínku stojí i maximální velikost buňky sítě, kterou je možné proložit
jednotlivé žilky tak, aby alespoň v jednom případě žilku neobsahovala. V grafu se jedná o
počátek křivky na ose Y. Je zde vidět opět znatelný rozdíl mezi vrtnými jádry a stěnami štoly.
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Důvodem je jednak opět rozlišení fotografií anebo poškození vrtného jádra a tedy nemožnost
identifikovat jednotlivé žilky v určitém úseku. I přesto ale velikosti fraktálových dimenzí
odpovídají stejnému trendu, tedy homogenitě vzájemných vzdáleností žilek (Barton a Pointe
1995; Manning 1994).
Provázanost jednotlivých souborů dat, a proč se odlišují jejich fraktálové dimenze, vhodně
zobrazuje graf na (Obr. 25). Který je normalizován na délku 1, tedy velikosti neodpovídají
reálným rozměrům křemenných žilek. Normalizace umožňuje lepší náhled na trend vývoje
fraktálové dimenze.Velikost fraktálových dimenzí je shodná s těmi z (Tabulka fraktály), ale je
lépe patrný odklon jednotlivých křivek od lineárního průběhu (D = 1) a tedy i změna fraktálové
dimenze. Rovněž je patrná provázanost jednotlivých křivek a data z vrtů i stěn jsou tedy
vzájemně korelovatelná.

Obr. 25: Normalizovaný graf na hodnotu délky souboru dat = 1, který ukazuje trendy fraktálových
dimenzí (jejich odklon od lineárního průběhu se sklonem 1, tedy 45°). N – počet zaplněných
boxů, nr – normalizovaná šířka buňky. Hodnoty v závorkách udávají hodnoty N v celých číslech
a velikosti nr vztažených k délce souboru dat.
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5. Diskuse a interpretace
Z výsledků detailních analýz provedených na lokalitě Mokrsko-západ vyplývá několik
hlavních faktorů, které mohly mít vliv na vznik zde tak typického systému křemenného
žilkování. Prvním důležitým faktorem je přítomnost draselnoživcové metasomatózy a alterace,
která předchází samotnou křemennou výplň. Dalším důležitým faktorem je velmi uniformní
distribuce křemenných žilek a jejich prostorová orientace.
Původem hydrotermálních fluid majících podíl na vzniku křemenné mineralizace se již
zabývalo několik autorů (Morávek et al. 1990; Boiron et al. 2001; Zachariáš et al. 2013, 2014).
Granitoidní horniny samotné nemají zásadní vliv na vznik rudních mineralizací a slouží spíše
jako pasivní úložiště minerálně bohatých hydrotermálních roztoků. Ty se ukládají hlavně ve
formě žilných struktur, vzhledem k reologickým parametrům granitoidů a jejich relativně snadné
frakturaci (Boiron et al. 2001). Tato fluida mohou být různého původu. Na ložisku Mokrskozápad je jejich původ dosud ne zcela jasný (Zachariáš et al. 2014). Ložisko vykazuje parametry
spjaté s původem magmatických H2O – CO2 fluid během intruze plutonu, nebo jeho apofýz,
včetně podobností strukturních prvků, jakými je například křemenné žilkování (Lang a Baker
2001; Baker 2002). Zároveň však postrádá určité parametry těchto ložisek, jakými jsou například
pozdní zlatonostné žíly pegmatitu nebo aplitu a nesouvislost ložiska s provinciemi bohatými na
cín nebo wolfram (Zachariáš et al. 2014).Další možností je provázanost H2O – CO2 fluid
spojenými s metamorfními událostmi během orogenze. Podobnost izotopických analýz
s horninami Jílovského pásma indikuje možnou provázanost obou systémů (Morávek et al. 1990;
Boiron et al. 2001; Zachariáš et al. 2013).
Draselnoživcová metasomatoźa albitických partií plagioklasu při okrajích křemenných
žilek doprovázená sericitizací plagioklasu, napovídá o výměně sodíku a draslíku v hornině
během alterace (Páez et al. 2010).Výskyt těchto druhů alterace se vyskytuje u vulkanických a
vulkanosedimentárních sekvencí. Je spojován se vznikem aduláru identifikovaným i
v alterovaném plagioklasu v rámci vrtných jader ze studované lokality. (Nahodilová a Štědrá v
Franěk ed. 2012) a rovněž vznikem křemenné minerální výplně (Páez et al. 2010). Tento proces
vzniká během chladnutí fluid v teplotním rozmezí zhruba od 300 °C do 500 °C (Holland a
Powell 2003). Do tohoto teplotního rozmezí spadá i vznik křemen-sulfidické fáze, spojované se
vznikem zlatonosné mineralizace vázané na křemenné žilky. Provázanost fluid pronikajících
tonalitovou horninou na lokalitě, jejich derivace a transport metamorfními procesy během
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orogeneze z vulkanických a vulkanosedimentárních komplexů jílovského pásma, tedy není
vyloučena. Avšak prokázání těchto souvislostí vyžaduje další podrobnější studie.
Interakce fluid s horninou měla vliv i na vývoj sítě křemenných žilek. Nejen, že vytváří
jejich minerální výplň, ale patrně se podílí i na jejich prostorovém uspořádání. Fakt, že
přítomnost křemenných žilek je vázána na alterační zóny, naznačuje dva hypotetické procesy
jejich vzniku. V hornině se vyskytují samostatné draselnoživcové zóny o stejné orientaci jako
křemenné žilkování. Ty vykazují pouze pervazivní alteraci okolních minerálů a procházejí napříč
všemi minerálními fázemi horniny. Křemenná mineralizace na rozdíl od nich vykazuje aktivní
rozevírání, přetíná a oddaluje minerální zrna, kterými prochází. Její lokalizace je ale výlučně
spjata se zónami draselnoživcové alterace, jelikož se draselný živec vždy vyskytuje při jejich
okrajích. Toto indikuje dva oddělené procesy, které od sebe dělí neurčitý časový úsek. Není však
vyloučeno, že se mohlo jednat pouze o úsek velmi krátký.
Jednou z možností vzniku křemenného žilkování by mohla být preexistující puklinová síť
v tonalitové hornině, kterou následně využily pronikající fluida. Ta pak zapříčinila
metasomatickou reakci při jejich okrajích a současně precipitující křemenná výplň aktivně
vyplnila prostory a dala tak vzniknout křemenným žilkám. Vzniku puklinové sítě by odpovídala
i orientace regionálního napětí v době intruze sázavského tonalitu (Žák et al. 2005a). Této
interpretaci však neodpovídá existence samostatných draselnoživcových zón. Ty by v tomto
případě musely vždy obsahovat křemennou výplň. Rovněž by pak proporce množství draselného
živce a křemene měla odpovídat ve všech žilkách v rámci širšího území. Jak vyplývá z této
práce, proporce těchto dvou minerálů však není jednotná ani v rámci malého území nebo
jednoho výbrusu.
Další možností je porézní tok fluid, který v relativně vyšším tlakovém gradientu může
vytvářet uniformě distribuované zóny s vyšším průtokem (tzv. „porosity waves“) a tudíž
výraznější alteraci (Connolly 2010).Tyto zóny představují heterogenity, které mohou být využity
při následné frakturaci. Tomuto procesu by odpovídala i pozorovaná prostorová homogenita
celého systému. Žilky, vzniklé tímto procesem vykazují vysokou prostorovou uspořádanost
s rovnoměrnými vzájemnými vzdálenostmi (Connolly 2010). Ryze puklinový systém na rozdíl
od toho vykazuje vyšší tendenci ke shlukování (Cosgrove 1995, 2005). Jak vyplývá z měření
fraktálové distribuce v rámci této studie a vizualizace křemenného žilkování, systém vykazuje
právě vysokou míru uspořádanosti s velmi podobnými vzájemnými vzdálenostmi a patrně se tak
jedná o první zmíněný proces. Vrtná jádra mohou vykazovat na první pohled poněkud vyšší míru
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shlukování. Pohled na stěny štoly, jejíž dokumentace byla zpracovaná ve větším měřítku, však
ukazuje, že i v malém měřítku se vzájemné vzdálenosti žilek nezachytitelných v měřítku vrtu
jeví veskrze homogenní a jsou tak vázány na více uniformní distribuci ve větším měřítku. Tomu
odpovídá i jejich přechod od lognormálního rozdělení k rozdělení více se blížící normálnímu a
průběh křivky u analýzy kumulativních vzájemných vzdáleností a fraktálové dimenze větší než
0.9 (Barton a Pointe 1995; Manning 1994). Proces kanalizace fluid by sám o sobě měl za
následek pouze vznik sice uniformních, ale podélně nepříliš rozměrných struktur. Křemenné
žilkování na ložisku však tvoří dlouhá deskovitá tělesa pronikající napříč tonalitovým masivem.
Tento jev by mohl vysvětlovat průnik fluid odpovědných za draselnoživcovou metasomatózu a
křemennou výplň v konstantním regionálním napěťovém poli a tím i jejich jednotné usměrnění.
Vyšší míra shlukování křemenných žilek však rovněž může být způsobena prolínajícími se
efekty průniku fluid celou horninou, jejím oslabením, následné tvorbě puklin ve směru
regionálního napětí a precipitaci křemene vyplňujícího vzniklé pukliny.
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6. Implikace a shrnutí
Podpovrchová lokalita ložiska Mokrsko-západ je zajímavá z mnoha úhlů pohledu. Jedná se
o štolový komplex ražený v tělese nejstarší suity středočeského plutonického komplexu,
sázavském tonalitu. V apofýze tohoto tělesa, kde se štola a lokalita nachází, je množství
dokumentovatelných strukturních prvků, které utvářely rozmanité procesy, kterými hornina od
svého vzniku prošla. Jedním z nejvýraznějších prvků na lokalitě je systém křemenného
žilkování, který prostupuje celým masivem v rámci štolového patra. Tento systém má velmi
jednotný charakter a tvoří ho žilky milimetrového až submilimetrového rozměru, které mají
téměř stejné vzájemné vzdálenosti. Tento systém byl rovněž cílem mnoha předešlých studií,
jelikož v sobě váže část ekonomického potenciálu celého ložiska, tedy mikrogranulární zlato.
Systém křemenného žilkování byl v rámci této práce fotograficky zdokumentován, jak ve své
čisté formě díky vrtným jádrům, tak výrazně exponovaný na rozvětralých stěnách jednotlivých
rozrážek. Zefektivněním metodiky proměřování parametrů jednotlivých žilek, díky vektorizaci,
byl získán rozměrný soubor dat čítající přes 16 000 naměřených hodnot mocností puklin a jejich
pozic v rámci vrtu nebo stěny. S takto rozměrným datovým souborem bylo možné využít
metodik statistické analýzy s mnohem jistějšími výsledky. Statistické zpracování bylo doplněno
o snímkování výbrusů horniny obsahující křemenné žilky elektronovým mikroskopem. Cílem
bylo určit zastoupení minerálních fází křemenné žilky a jejího okolí. Pomocí obrazové analýzy a
segmentace bylo během krátké chvíle a přesněji než optickým pozorováním, možné zjistit míru
zastoupení jednotlivých minerálů s důrazem na proporci křemene a draselného živce. Díky těmto
poznatkům a statistickému zpracování získaného souboru dat z vektorizace bylo možné pomocí
fraktálové

analýzy

a

analýzy

kumulativních

vzájemných

vzdáleností

interpretovat

pravděpodobný vznik tohoto křemenného žilkování. Jeho provázanost a chování v rámci
interakce s fluidními systémy, může pomoci osvětlit některá podobná pozorování v rámci
magmatických, či metamorfních zón lokalizovaných nejen u ložisek zlata. Zároveň práce podává
podněty k vyššímu využívání metod počítačového zpracování fotodokumentace, která nejen že
šetří čas, ale k takto získaným souborů je možné se kdykoli vrátit a ihned je znovu zpracovat,
popřípadě rozšířit o nová data. Metody vektorizace a obrazové analýzy, nejen u kontrastních
minerálů, již v současnosti nacházejí své uplatnění v různých oborech a dá se jich využít i
v oborech strukturní geologie, či petrologie.
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8. Přílohy

Příloha 1: Mapa podpovrchové lokality Mokrsko-západ s vyznačenými rozrážkami, probíhajícími experimenty a
místy odběru vzorků pro tuto práci.
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Příloha 2: Tabulka petrochemických analýz.
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Příloha 3: (Horní obrázek) Obrazová analýza žilky pořízená z výbrusů ze stěn štoly. (Spodní obrázek)
Plošný graf procentuálního zastoupení jednotlivých minerálních fází napříč žilkou. Qtz –
křemen, Kfs – draselný živec, Plg – plagioklas, ABK – kombinace ostatních minerálů (amfibol,
biotit, kalcit). V grafu je Plg vyznačen žlutou barvou, ve snímku z obrazové analýzy, se však
jedná o barvu světle zelenou.
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kernel_props.m
[filename, pathname] = uigetfile( {'*.tif;*.tiff', 'TIFF files'}, 'Pick
image'); %Umožní vybrat obrázek z kontextové nabídky
dt = imread(fullfile(pathname, filename)); %Přečte obrázek
[h, w] = size(dt); % [h = výška, w = šířka] celého obrázku v pixelech
kernel = 250; % Šířka kroku v pixelech pro jaký bude počítáno zastoupení
jednotlivých fází
classes = setdiff(unique(dt),255); %Zvolí všechny proměnné (4) mimo hodnoty
255 - bílá barva
counts = []; %Do prázdné matice vkládá vypočtené hodnoty
wb = waitbar(0,'0% done...'); % Připraví zobrazení postupu procesu v
procentech
for st = 1:h-kernel % Vytvoří výšku analyzovaného sloupce dat
dtsel = dt(st:st+kernel,:); %Rozčlení obrázek do jednotlivých sloupců s
krokem o šířce kernelu
counts = [counts histc(dtsel(:), classes)]; % Spočítá zastoupení
jednotlivých fází v každém sloupci
waitbar(st/(h-kernel),wb,sprintf('%d%% done...',round(100*st/(hkernel)))); % Vypíše kolik % zbývá do přečtení celého obrázku
end
close(wb)
perc = 100*counts./repmat(sum(counts),length(classes),1); % Procentuální
zastoupení jednotlivých fází
close all
ax(1) = subplot(2,1,1); %Vytvoří obrázek s dvěma výstupy, tento výstup bude v
horní části
mm=imagesc(dt'); % Šířka plošného grafu bude odpovídat šířce obrázku
set(mm,'alphadata',dt'~=255);% Zobrazí data v plošném grafu bez hodnot bílé
barvy
ax(2) = subplot(2,1,2); % Tento výstup bude v dolní části obrázku
area([1:h-kernel] + kernel/2,perc'); % Vytvoří plošný graf procentuálního
zastoupení prvků
xlabel(sprintf('Sirka kernelu: %d',kernel))% Název osy X
ylabel('Procenta')% Název osy Y
legend(cellstr(num2str(classes)),'Location','NorthOutside','Orientation','hor
izontal')
linkaxes(ax,'x'); % Propojí osy, tedy pokud se změní vzhled/přiblížení
obrázku, dojde i ke změně grafu % zastoupení
figure
boxplot(perc')%,'labels',classes); % Vytvoří krabicový graf pro procentuální
zastoupení jednotlivých fází

Příloha 4: Skript pro klasifikaci snímků z obrazové analýzy a jejich vynesení do plošného grafu.
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mochist.m / mochist_agg.m
function mochist(fname)
if nargin < 1
fname = '1aa'; %Název souboru
end
dt = m_shaperead(fname); % Přečte shapefile
ids = [[dt.dbfdata{:}]]; % Vytvoří ID ze všech dat databáze
poc = length(unique(ids)); % Zjistí počet jednotlivých dat (hranic puklin)
%m = []; % Přidat, při tvorbě skriptu mochist_agg.m
for id = unique(ids) % Označí každou puklinu unikátním ID
pos = find(ids==id); % Zjistí, která data odpovídají jaké hranici
(horní/spodní)
p1 = unique(dt.ncst{pos(1)},'rows'); % Přečte unikátní proměnné ncst na
pozici jedna
p2 = unique(dt.ncst{pos(2)},'rows'); % Přečte unikátní proměnné ncst na
pozici dva
data = [p1;p2]; % Vloží data p1 a p2 do matice
[u,s,v] = svd(data - repmat(mean(data),size(data,1),1), 0); %vytvoří
jednotkový vektor
l1 = p1*v; %Vektor odpovídající vrchní hranici pukliny
l2 = p2*v; %Vektor odpovídající spodní hranici pukliny
xmin = max(min(l1(:,1)),min(l2(:,1))); % Minimální vzdálenost vrchní
hranice
xmax = min(max(l1(:,1)),max(l2(:,1))); % Maximální vzdálenost spodní
hranice
xx = linspace(xmin, xmax,500); % Provede výpočet xmin a xmax 500 krát v
rámci pukliny
yy1 = pchip(l1(:,1),l1(:,2),xx); % Provede piecewise cubic interpolation
pro každý sloupec v l1 v rozsahu xx (vytvoří linii o 500 hodnotách)
yy2 = pchip(l2(:,1),l2(:,2),xx); % Provede piecewise cubic interpolation
pro každý sloupec v l2 v rozsahu xx (vytvoří linii o 500 hodnotách)
m = abs(yy1-yy2); % Absolutní hodnota rozdílu yy1 a yy2 (odpovídajících
bodů na linii)
subplot(poc,1,id) %Vytvoří počet grafů odpovídajících počtu puklin ve
vzorku
[f,x] = hist(m,36); %Vytvoří histogram do matice [f,x] o 36 boxech
bar(x,f/trapz(x,f),1)%Vytvoří sloupcový graf šířky pro jednotlivá místa
pukliny
end
%[f,x] = hist(m,36); % Přesunout sem při tvorbě skriptu mochist_agg.m
%bar(x,f/trapz(x,f),1) % Přesunout sem při tvorbě skriptu mochist_agg.m

Příloha 5: Skript pro analýzu a vizualizaci proměnlivé mocnosti jednotlivých žilek pomocí metody
Monte-Carlo. Pro čtení ESRI shapefiles byl využit skript m_shaperead (Pawlowicz 2011).
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fractal_dim_v5.m
files = dir('*_center.csv'); % Vybrání souboru s koncovkou _center.csv
colors = jet(length(files)); % Barevná škála pro jednotlivé vrty
close all % Uzavře načtené soubory
figure(1) % Otevře novou figure
clf % Prázdná figure bez formátování
hold on % Pozdržení pro vynášení do stejné figure
figure(2) % Otevře druhou figure
clf % Prázdná figure bez formátování
hold on % Pozdržení pro vynášení do stejné figure
for ix = 1:length(files) % načtených souborů od prvního ...čili 15 souborů
pro 15 vrtů a stěn
lbl{ix} = files(ix).name; % Pojmenováni jednotlivých souborů/křivek
pos = csvread(lbl{ix}); % Načtení všech souborů(pozicí středů)
uhel = (pos(1)); % Úhel odklonění žilek od vertikály na pozici 1
pos = pos(2:end)*100; % Pozice středů * 100 (převod na cm)
pos = pos - min(pos); % Pozice středů – minimální hodnota z pos
mx = max(pos); % Maximální hodnota z pos
pos = pos/mx; % Pozice středů dělená novou maximální hodnotou pos (mx)
Nr = [];% Kolik boxů je zaplněno
r = []; % Šířka boxu
rn = []; %Šířka boxu - normalizovaná
for p = linspace(4,10,50)% soubor 50 hodnot mezi 4 a 10
ed = linspace(0,1+100*eps,2^p+1); % Okraje boxů kam budou spadat
jednotlivé žilky
n = histc(pos,ed); % Histogram count; počítá počet hodnot ve vektoru
pos(pozice fraktur ve vrtu)které zapadají do "boxů" vytvořených ed
n = n(1:end-1); % Odstraní z n první a poslední hodnotu
Nr = [Nr length(find(n))]; % Kolik boxů je zaplněno - počítáno z
celého souboru dat pro jednotlivé˝ vrty / stěny
r = [r (ed(2)-ed(1))*mx*cos(deg2rad(uhel))]; %Šířka boxu od okraje k
okraji - vychazi z histc vynásobená o úhel sklonu žilek a max.pos
rn = [rn ed(2)-ed(1)]; % Normalizovaná šířka boxu od okraje k okraji
- vychazi z histc
end
figure(1) % Vynáší do figure 1
plot(log10(1./r),log10(Nr),'.-','color',colors(ix,:)) %Vynese v dekadické
log škále 1/r tedy převrácenou hodnotu šířky boxu a počet zaplněných boxů
text(log10(1./r(end)),log10(Nr(end)),lbl{ix}) % Pojmenuje jednotlivé vrty
(možno pak odstranit)
figure(2) % Vynáší do figure 2
plot(log10(1./rn),log10(Nr),'.-','color',colors(ix,:)) % Vynese v
dekadické log škále 1/rn, tedy převrácenou hodnotu normalizované šířky boxu a
počet zaplněných boxů
text(log10(1./rn(end)),log10(Nr(end)),lbl{ix}) % Pojmenuje jednotlivé
vrty (možno pak odstranit)a ty si dáš pivko ideálně:)
sel = 1:round(length(r)/2); % Zaokrouhlené hodnoty pro první polovinu
datasetu (z těchto hodnot se pak počítá fraktálová dimenze)
p = polyfit(log10(1./r(sel)),log10(Nr(sel)),1);% Fit křivek na jednotlivé
vrty
fprintf('%s: %g\n',lbl{ix},p(1))% Vypíše jednotlivé vrty/stěny a k nim
aproximované sklony přímek (fraktálovou dimenzi)
end
figure(1)
legend(lbl)
figure(2)
legend(lbl)

Příloha 6: Skript pro tvorbu a vynesení fraktálových dimenzí ze souboru dat.
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Příloha 7: Vizualizace rozložení jednotlivých křemenných žilek v rámci vrtů a stěn. Pro vizualizaci vrtů
bylo využito prvních 300 křemenných žil a pro vizualizaci stěn prvních 70. Velké mezery,
vznikající mezi jednotlivými žilkami u vrtných jader jsou způsobeny jeho porušením a
nemožností identifikovat jednotlivé křemenné žilky.
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Příloha 8: Histogramy mocností křemenných žilek pro jednotlivé vrty
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Příloha 9: Histogramy vzájemných vzdáleností pro jednotlivé vrty
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Příloha 10: Histogramy mocností (modré) a vzájemných vzdáleností (červené) pro jednotlivé úseky stěny
z rozrážky SP-35
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Příloha 11: 3D model leštěné krychle tonalitu z rozrážky SP-47. Model byl vytvořen v programu
SketchUp® a na jeho strany byly přiloženy histogramy vývoje mocností křemenných žilek.
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Příloha 12: Hlavní překop ložiska Mokrsko-západ

Příloha 13: Vrtná jádra z rozrážky SP-47
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