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 rámci projekt  vyhledávání a pr zkumu 
úložiš  nebezpe ných odpad  se eská geo-

logická služba adu let podílí na geologickém, 
geofyzikálním, geochemickém a hydrogeologickém 
výzkumu puklinových sítí v granitických horninách 

eského masívu (nap . Pa es et al., 2006, Klomín-
ský et al., 2008). Stupe  otev ení puklin a zlom
spolu s oxida n -reduk ním procesem p i interakci 
voda-hornina jsou d ležitými parametry pro posou-
zení efektivnosti geologických bariér v granitických 
horninách.

K pochopení recentní puklinové cirkulace fluid 
v granitických horninách, interakce voda - hornina 
a transportu hmoty m že p isp t i poznání toho, jak 
se vyvíjel fluidní režim v t chto horninách b hem 
geologického asu, což lze studovat pomocí fluid-
ních inkluzí a stabilních isotop  v postmag-
matických hydrotermálních puklinových minerali-
zacích.

Obdobný výzkum puklinových minerál  je pro-
vád n na ad  lokalit, p i výzkumu lokalit pro uklá-
dání nebezpe ných odpad  nebo paleohydrogeo-
logických rekonstrukcích, nap . Äspö ve Švédsku 
(Wallin a Peterman, 1999, Tullborg et al. 2008)         
nebo  Olkiluoto research site ve Finsku (Blyth et al. 
2000).  

Studium fluidních inkluzí a stabilních izotop
v hydrotermálních žilných mineralizacích a pukli-
nových minerálech t í granitových masív eské 
republiky (granitový pe  u Podlesí, který reprezen-
tuje nejvíce frakcionovanou ást pozdn  variského 
nejdecko-eibenstockého plutonu v západních Kruš-
ných horách; jizerský granit, jeden z hlavních hor-
ninových typ  variského krkonošsko-jizerského

masívu a melechovský granitový masív v severní 
ásti moldanubického plutonu) prokázalo n kolik

geneticky odlišných typ  mineralizace: 

1. Biotitické a k emenné greiseny Krušných hor:  
ran  postmagmatické, T do 500 °C 
Greiseny Krušných hor obsahují dva typy synge-

netických inkluzí – vícefázové NaCl-CaCl2-H2O
a plynné H2O-(CO2) inkluze. Greisenizace probíhala 
za teploty do 500 °C ( urišová 1984). V greisenech 
lokality Podlesí p evažují p edevším plynem bohaté 
vodné inkluze s teplotami homogenizace 370 až 420 
°C a salinitou vodného roztoku mezi 4,7 až 11 hmot. 
% NaCl ekv. (Dobeš 2005). 

2. „Mineralizace alpského typu“: T = 270-370 °C 
V tšinou monominerální mineralizace z mele-

chovského masívu, tvo ená k emenem, p íp. asocia-
cí k emen-adulár-chlorit-muskovit-kalcit, obsahuje 
H2O-CO2 inkluze s cca 5 mol. % CO2. Teploty ho-
mogenizace se pohybují mezi 270 až 370 °C, salini-
ta mezi 5 až 10 hmot. % NaCl ekv. Na složení roz-
toku se podílejí chloridy NaCl-KCl-CaCl2 ± MgCl2.

3. Epitermální žilná mineralizace: T = 120 -300 °C 
Velmi b žný typ mineralizace o složení k emen 

± karbonát ± fluorit ± chlorite ± prehnit obsahuje 
v tšinou inkluze vodného roztoku s teplotami ho-
mogenizace od 120 do 300 °C, variabilní salinitou 
od 0,5 do 25 hmot. % NaCl ekv. a variabilním slo-
žením roztoku: LiCl nebo NaCl ± KCl ± CaCl2 ±
MgCl2 ± FeCl2. Prom nlivé je i izotopové složení 
zdrojových roztok , na kterém se podílejí vody 
magmatické, juvenilní i meteorické (Dobeš et al., 
2006).

V



Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                           ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

51

4. Nízkoteplotní kalcitová výpl  puklin: T = 80-        
110 °C  
Pozdní kalcitová mineralizace se vyskytuje v ji-

zerském granitu podél puklin s indikacemi pozdní-
ho tektonického pohybu. Teploty homogenizace se

pohybují v rozmezí 80 až 110 °C, salinita nep esa-
huje 4 hmot. % NaCl ekv. Za zdrojové roztoky jsou 
považovány vody meteorického p vodu (Dobeš et 
al., 2006). 
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