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1 ÚVOD 

       Česká ložiska Sb-rud jsou parageneticky řazena k variské žilné mineralizaci sb (Bernard, 

1991, in Litochleb, 1997). Velmi často se však antimon uplatňuje jako mladší mineralizační 

složka v dalších typech hydrotermálních mineralizací, hlavně zlatonosné a polymetalické. 

Výskyty Sb-mineralizace v české části Českého masívu vytvářejí dva nápadné pruhy V-Z 

směru, a to zhruba mezi Kutnou Horou, Kladnem a Mariánskými Lázněmi na severu a mezi 

Vlastějovicemi, Krásnou Horou a Příbramí na jihu (Rus a Bubníková, 1980, in Litochleb, 

1997). Antimonová mineralizace je vázána především na tektonicky složitá poruchová pásma, 

kde vytváří buď samostatné křemenné žíly nebo výplně tektonických poruch a trhlin v žilných 

horninách. Na našem území je známo více jak 50 lokalit Sb-mineralizace. Většina z nich má 

však jen charakter drobných ložisek nebo mineralogických výskytů. Mezi nejvýznamnější 

patřil krásnohorsko-milešovský rudní revír a ložisko Bohutín u Příbrami, kde byly Sb-rudy 

v minulosti těženy. Tyto a některé další lokality jsou znázorněny  na obr. 1. 

 

 
Obr. 1   Lokality antimonitu v České republice (stav k r. 1978) podle Litochleba (1997). 
             1 – významné ložiskové akumulace těžené v minulosti 
             2 – malá ložiska částečně těžená 
             3 – mineralogické výskyty 
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       Ve Vlastějovicích je Sb-mineralizace s převládajícím berthieritem, stejně jako v Kutné 

Hoře, řazena ke kyzové polymetalické asociaci k-pol, jako její mladší mezotermální fáze 

(Bernard a Pouba et al., 1986).V této oblasti byly drobné výskyty Sb-mineralizace zjištěny 

ještě z okolí Vilémova na Čáslavsku a při stavbě dálnice D1 u Hořic (Litochleb, 1997). 

       Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích se od většiny ostatních lokalit odlišuje 

přítomností berthieritu, jakožto hlavního minerálu Sb. Dominantním rudním minerálem 

hydrotemálních Sb-mineralizací bývá téměř výhradně antimonit, což vyplývá z jeho stability 

v širokém intervalu fyzikálně-chemických podmínek. Výskyt větších akumulací ostatních Sb-

minerálů indikuje specifické minerogenetické podmínky (Williams-Jones a Normand, 1997). 

      Sb-mineralizace ve Vlastějovicích byla popsána Koutkem Žákem (1953) z 8. patra 

magnetitového dolu, založeném ve skarnovém tělese Holého vrchu. Později byly krátkými 

zprávami publikovány zajímavé výskyty Sb-mineralizace z kamenolomu, lokalizovaném na 

jižním úbočí Holého vrchu. Nové nálezy nebyly dosud souborně zpracovány. 

      Systematickými sběry na lokalitě bylo nashromážděno množství pozoruhodného 

studijního materiálu, které nebylo možné zařadit v souladu s dosavadními poznatky o Sb-

mineralizaci ve Vlastějovicích. 

     Předkládaná diplomová práce byla zadána s cílem podrobně mineralogicky zpracovat 

berthieritem dominantní zrudnění poruchových zón a sestavit posloupnost krystalizace ve 

studované mineralizaci.  
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2  OBECNÉ ÚDAJE O LOKALITĚ 

2.1 Topografie a geomorfologie 

       Z pohledu dřívějšího členění ČR náleží obec Vlastějovice do středočeského kraje. Obec 

se nachází v jižním cípu okresu Kutná Hora, téměř na hranicích s okresy Benešov a 

Havlíčkův Brod. Leží v údolí řeky Sázavy, zhruba v polovině vzdálenosti mezi Ledčí nad 

Sázavou a Zručí nad Sázavou.  

       Z hlediska geomorfologie patří oblast k celku Českomoravské vrchoviny, která zde 

představuje zvlněný peneplén, oživený místy hluboce zaříznutým tokem Sázavy a jejích 

přítoků (Demek, 1987). Skarnová tělesa působí v terénu morfologicky pozitivně a tvoří, cca 

200 výškových metrů od hladiny Sázavy a 600 m SV od obce protáhlou elevaci vrchu 

Fiolníku, SZ-JV směru, s dílčím nižším, dnes částečně odtěženým vrcholem Holého vrchu. 

Právě zde jsou situována opuštěná důlní díla po těžbě magnetitu. Na jv. úbočí Holého vrchu je 

založen činný kamenolom o pěti etážích (stav v roce 2002). 

2.2  Historie těžby 

       Historie Vlastějovic je úzce spjata s 400 letým dolováním skarnové železné rudy. První 

historické zmínky o dolování pocházejí z 1. poloviny 16. století, kdy byly Vlastějovice 

povýšeny na městys a přejmenovány na Hammerstadt (Žáček, 1985). Fe-ruda se zpočátku 

drtila a hutnila přímo ve Vlastějovicích, později v nedalekých Budčicích a v průběhu staletí se 

změnami majitelů i na jiných místech (Lichnice u Čáslavi, Kladno). Magnetit tvoří ve skarnu 

hnízdovité a čočkovité akumulace, které byly dříve označovány jako žíly tj. žíla 

svatomagdalenská, žíla svatojosefská, žíla “U dubu” (Koutek, 1950). V celé historii probíhalo 

dolování s většími či menšími přestávkami. Na počátku tohoto století byla těžba obnovena na 

kře Holého vrchu, v 50. letech byl učiněn pokus o těžbu na magdalénském ložisku a v roce 

1965 byla těžba definitivně ukončena. V roce 1967 byl ve skarnové čočce na Holém vrchu 

otevřen kamenolom, který je dodnes v provozu (Žáček, 1985). 
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3  GEOLOGIE  

3.1 Geologie širšího území 

       V duchu regionálně geologického členění Českého masívu patří zájmová oblast ke 

katazonálně metamorfované české větvi moldanubika, tvořené tzv. chýnovsko-ledečským  

pruhem pestré série (Mísař et al., 1983). Asi 8 km j. od Vlastějovic jsou metamorfity 

krystalinika proniknuty granitoidy melechovského masívu, který zde reprezentuje sev. 

výběžek centrálního moldanubického plutonu (Potužák, 1996). Krystalinikum je tvořeno 

především  částečně migmatitizovanými biotitickými a sillimaniticko-biotitickými pararulami, 

méně dvojslídnými rulami a cordieritickými rulami až nebulitickými migmatity na kontaktu 

s granitoidy melechovského masívu. V pestré skupině moldanubika se ve výše zmíněných 

rulách vyskytují vložky amfibolitů, kvarcitů, krystalických vápenců, tělesa dvojslídných 

ortorul a vzácně eklogitů (Syka, 1990). Vyjma výskytu na Fiolníku, jsou skarny popisovány 

z kóty na Jezevčinách (na SV od Fiolníku), od Holšic, Kounic a několik těles je známo v okolí 

Budče n. Sáz. (Potužák, 1996). 

Pokryvné útvary 

       Pokryvné útvary jsou zastoupeny svahovými sutěmi, hlínami a lokálně poměrně značně 

mocnými rulovými zvětralinami. Kvartérní terasové uloženiny se vyskytují převážně 

v jádrech meandrů řeky Sázavy, avšak díky úzkému příčnému profilu jejího údolí mají jen 

malý plošný rozsah. 

3.2  Geologické, mineralogické a strukturní poměry zájmového území 

       Fiolnická skarnová tělesa jsou uložena v ortorulovém pruhu JJZ-SSV směru, obklopeném 

převážně pararulami (viz obr. 2). 

3.2.1  Skarnové těleso na Holém vrchu 

       Nejvíce na jihu položená čočka Holého vrchu, ze které byla popsána Sb- mineralizace, je 

od severnějšího magdalénského tělesa oddělena ortorulou nebo jejími ekvivalenty (Potužák, 

1996). Tato největší skarnová čočka má protáhlý zaoblený tvar, zhruba symetrický kolem V-Z 

osy, se sklonem 10-25° k Z, a oproti magdalénské kře je posunuta k západu. Ve směru 

protažení je dlouhá 400 m a na šířku dosahuje maximální mocnosti 150 m (Syka, 1990).  
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       Pro okolí skarnu je typické střídání souvislých nebo vykliňujících paralelních až 

subparalelních pruhů hornin, usměrněných od ZJZ k VSV s jednotným zapadáním k SZ pod 

úhly od 30 do 60° (Potužák, 1996). Skarnová čočka je tedy protažena zhruba paralelně 

s foliací okolních hornin. Z těchto důvodů byly vyčleněny tzv. podložní a nadložní horniny 

skarnu. Podloží skarnu (horniny jižně od tělesa) tvoří pruhy biotitických pararul, podložních 

ortorul, drobně až středně zrnitých amfibolitů, drobnozrnných páskovaných amfibolitů a 

muskovitických pararul. V nadloží (severně od tělesa) jsou pak nadložní ortoruly a komplex 

hornin tvořený střídáním ortorul, amfibolitů a amfibolických pararul, tzv. mocná páskovaná 

poloha (Potužák, 1996). Na kontaktu skarnu s podložními horninami jsou často vyvinuty 

kontaktní hybridní horniny tzv.“pseudodiority” (Koutek, 1959). Přímo ze skarnu uvádí     

Koutek (1950) neostře omezené masy hrubozrnného dolomitického vápence.  

 

 
Obr. 2   Podle: Koutek (1950) 
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       Vlastní zonální skarnové těleso je hlavně na své severní periferii postiženo epidotizací a 

na jižním okraji amfibolizací. Směrem od podloží do centra čočky lze dále vyčlenit zóny 

pyroxenického skarnu, silně páskovaného granát- pyroxenického skarnu, na jejichž 

nekontrastním rozhraní je v centru tělesa vyvinuto magnetitové zrudnění. Kromě tohoto 

magnetitového skarnu se ještě rozlišuje skarn granátický- “granátovec”(Potužák, 1996). 

       Textura skarnu bývá proměnlivá (masivní, zřetelně i difúzně páskovaná a plamenovitá) 

v závislosti na vývojovém typu. Foliace chybí nebo je nezřetelná (Žáček, 1985). 

3.2.2 Mineralogie skarnu 

       Mezi hlavní minerály tvořící skarn patří především granáty a pyroxeny, méně je 

zastoupen epidot a magnetit. Výše uvedené minerály vytvářejí buď monominerální partie 

nebo různé variety páskování, v závislosti na typu skarnu který budují. Převážně při okrajích 

skarnového tělesa přistupuje amfibol, biotit a křemen (Žáček a Povondra, 1991). Z vedlejších 

minerálů se vyskytují kalcit, živce, pyrit, hematit, fluorit, allanit, apatit, titanit, rutil, zirkon, 

scheelit, sfalerit a chalkopyrit, přičemž některé z nich mohou mít epigenetický charakter a 

mnohé jsou pouze akcesoriemi. Jako druhotné minerály uvádí Koutek (1950) chlorit, skapolit, 

sericit a limonit. Mineralogie hlavních součástí skarnu je značně závislá na typu skarnu, ve 

kterém se vyskytují a na vzdálenosti od okraje skarnu.  

Granáty – Žáček (1997) vyčleňuje pět generací granátu. Bylo zjištěno, že podíl almandinové 

složky v granátech přibývá od partií vzdálenějších od okraje skarnu k partiím, které tvoří 

přechodné horniny mezi skarnem a okolní horninou. U granátů hlavních skarnových typů 

převažuje grosulárová složka nad almandin- spessartinovou. Granáty magnetitového skarnu se 

blíží andraditu (Potužák, 1996).  

Granát je nejhojnějším skarnovým minerálem. Vytváří celistvé, masově červené granátovce 

nebo tvoří pásky s pyroxenem a epidotem.  

Pyroxeny – Drobnozrnný pyroxen vytváří monominerální partie nebo pásky spolu s ostatními 

minerály. Je trávově i olivově zelený až skoro černý. Svým složením náleží do diopsid- 

hedenbergitové řady (Žáček, 1985). 

Epidot – Žlutozelený jemnozrnný epidot vytváří spolu s granátem, amfibolem a 

klinopyroxenem páskované horniny především na okraji skarnového tělesa.  

Magnetit – Vlastějovický magnetit byl po 400 let předmětem těžby a již v minulém století 

přilákal k fiolnickým skarnům pozornost prvních badatelů (Žáček a Povondra, 1991). Vytváří 

vzácné porfyroblasty i nedokonalé oktaedrické krystaly o hraně až 0.5 cm. Zpravidla je však 

kusový, a to zrnitý i celistvý a obklopuje skarnové silikáty. Magnetit vytvářel mohutnou 
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plochou V-Z směrem silně protaženou čočku a drobnější nepravidelné akumulace (Koutek, 

1950). Obsahuje až 2,6 % Zn (Koutek, 1966). 

Amfiboly – Jsou typické pro okrajové partie skarnu a jejich kontakt s okolními horninami, kde 

většinou  vytváří reakční lemy. Jeho obsah směrem od okraje do centra skarnového tělesa 

rychle ubývá. Patří do skupiny vápenatých amfibolů, kde odpovídá hastingsitu (Žáček, 1985). 

Stejně jako v magnetitu Koutkem (1966) byly v amfibolech Žáčkem (1985) zjištěny zvýšené 

obsahy Zn. 

       Podrobné informace o těchto a ostatních skarnových minerálech podává Koutek (1950), 

Sztacho (1985), Žáček (1985, 1997b), Žáček a Povondra (1991), Litochleb et al., (1995), 

Potužák (1996). 

3.2.3  Tektonika 

       Celé skarnové těleso je rozlámáno na bloky, které jsou často vertikálně i horizontálně 

posunuté, místy částečně nakloněné či rotované. Nejintenzivněji se projevují zlomy SSV-JJZ 

směru, zapadající pod úhly 60-85° k V (Syka, 1990). Druhým nejvýznamnějším systémem 

jsou zlomy se S-J směry. Ve východní části skarnu zapadají pod úhly 55-60°, zatímco 

v záp.části jsou strmější (80-85° (Potužák, 1996)). Nejméně často se uplatňuje směr ZJZ-VSV 

až Z-V. Na poruchách se vytváří mohutné drcené zóny vyhojené karbonátem (mylonity), 

tektonická zrcadla nebo se projevují jen jako menší pukliny bez posunu.  

 

3.2.4   Žilné mineralizace 

       Skarnové těleso je pronikáno velkým množstvím pegmatitových žil a je zde vyvinuta celá 

řada dalších minerálních asociací. Tyto mladší asociace vznikaly patrně v několika etapách a 

využily pro svůj vznik poruchových zón různých směrů, které se vytvořily účinky mladší 

zlomové tektoniky. Pro fluida, proudící v různých geologických dobách skrze skarnové těleso 

mohlo toto, od okolní parasérie odlišné, horninové prostředí působit jako geochemická 

bariéra, která zapříčinila vysrážení minerálů z  fluidních roztoků (Potužák, 1996).  

3.2.5 Mineralogie žilných mineralizací 

       Ve skarnu jsou přítomné četné poruchy, vzniklé v důsledku působení mladších 

tektonických procesů. Tyto poruchy jsou často vyplněny pestrými minerálními asociacemi. 

       Nejblíže složení skarnu jsou žíly mladšího klinopyroxenu, který doprovází hlavně epidot 

a granát. V dutinách těchto žil se nezřídka vyskytují několikacentimetrové  krystaly 
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uvedených minerálů. Vzácně byly nalezeny nažloutlé dobře vyvinuté krystalky apatitu. Často 

bývají žíly zcela vyplněny kalcitem, na jehož trhlinách vytváří nejmladší křemen tenkou 

“krajku.” Předpokládaná sukcese je pyroxen-epidot-granát-apatit-kalcit-křemen (Žáček a 

Povondra, 1991).  

       Typické jsou pro vlastějovický skarn pegmatity. Jde o skarnem kontaminované 

pegmatity, zcela odlišné od pegmatitů z okolních rul. Specifický je pro ně obsah fluoritu, 

allanitu a minerálů reakčních lemů (amfibol, biotit…). Pegmatity tvoří nepravidelné žíly a 

čočky o průměrné mocnosti okolo 30 cm. Spíše výjimkou je pegmatitová žíla o mocnosti 1-5 

m vyvinutá na hranici ortorula-skarn na bázi tělesa Holého vrchu (Koutek, 1950). Vavřín 

(1962) na severnějším magdalenském ložisku vyčlenil 3 typy pegmatitů, které zde zastihl v 70 

žilách. Koutek (1950) popisuje z pegmatitů Holého vrchu plagioklas, ortoklas, křemen, 

fluorit, amfibol, biotit, skoryl, allanit, částečně uralitizovaný pyroxen, epidot, chloritizovaný 

granát a vzácný zirkon. Koutek (1959) a Vavřín (1962) z magdalenského ložiska připojují 

apatit, magnetit, pyrit, titanit a kalcit. Bouška et al., (1960) popisuje mezi produkty rozkladu 

allanitu bastnäsit. Mezi unikátní nálezy patří hojnoploché krystaly perthitického ortoklasu až 

decimetrových rozměrů (Koutek, 1966) a max. 60 cm velké krystaly záhnědy (Čujan, 1966) 

z magdalénského ložiska. Mrázek a Vrána (1984) uvádějí z pegmatitů rovněž Al-bohatý 

titanit, elbait, bavenit, datolit a danburit. Rezek a Krist (1985) podali zprávu o výskytu nerostů 

U-Th, Ti-Zr a Nb-Ta uraninitu, thoritu, zirkonu, anatasu a pyrochloru. Staněk a Schnorrer 

(1993) mimo jiné uvádí fenakit a buergerit. Mikrolit a kasiterit popisuje Novák (1995). 

       O kalcitových žilách vyplňujících pukliny ve skarnu se prvně zmiňuje Koutek (1950, 

1965) a Vavřín (1962). Turnovec (1969) na magdalenském ložisku vyčleňuje pět generací 

kalcitu a z těchto žil popisuje dále křemen, chalcedon, fluorit, amfibol, pyrit, pyrhotin, 

chalkopyrit, goethit, hematit a blíže nespecifikovaný jílový minerál.      

       Mezi epigenetické žilné mineralizace skarnu na Holém vrchu dále patří křemen- 

karbonátové žíly s Sb-zrudněním (Koutek a Žák, 1951). 

       Žáček (1985) popisuje žíly připomínající alpskou paragenezi s velkými krystaly 

křemene, prehnitem a apofylitem. Apofylit v samostatných žilách nově zjistil Tvrdý (2000).  

       Výše popsané pestré spektrum žilných minerálních asociací doplňuje nález křemen-

kalcitové žilky s barytem (Pauliš a Zeman, 1998). Žilky křemene ve skarnu popisuje Syka 

(1990), pyritem vyplněné drobnější pukliny Koutek (1950). 
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4   PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O ANTIMONOVÉM 

ZRUDNĚNÍ NA LOKALITĚ VLASTĚJOVICE 

       Antimonová mineralizace skarnového mylonitu byla poprvé zjištěna při geologickém 

mapování na 8. a 9. patře magnetitového dolu na Holém vrchu (Koutek a Žák, 1951). Při této 

příležitosti byl odsud popsán z tehdejšího Československa do té doby neznámý minerál 

gudmundit (Koutek a Žák, 1951; Žák, 1951). V dole zastižený vývoj Sb-zrudnění byl 

podrobně zpracován Koutkem a Žákem (1953). Především z této dosud nejobsáhlejší 

publikace  o Sb-mineralizaci ve Vlastějovicích bylo čerpáno při sestavení následujícího 

přehledu. Publikace není proto v kapitole dále citována.  

Zrudnění se nově vyskytlo, zvláště v posledních několika letech, při postupující exploataci 

skarnové čočky v kamenolomu na Holém vrchu (Pauliš, 1994; Pauliš a Haake, 1995; 

Litochleb et al., 1995; Potužák, 1996; Žáček, 1997a).  

4.1  Mylonity 

       Sb-mineralizace je vázána na mylonitová pásma, vytvořená ve skarnu působením mladší 

zlomové tektoniky. Mylonity často obsahují kry nerozdrceného skarnu. Dosahují mocnosti od 

několika decimetrů do 2 m. Tyto celistvé šedozelené mylonity jsou protkány jemným sítivem 

karbonátových a křemenných žilek. Především kolem nich a zvláště v blízkosti vlastních 

rudních žil je mylonit hojně impregnován pyritem a ostatními sulfidy. Mikroskopickým 

studiem výbrusů byly rozlišeny relikty původních silikátů skarnu, obklopené neusměrněnou 

základní hmotou. V té je zastoupen převážně chlorit, méně sericit, kalcit, křemen, minerály 

zoisit-epidotové skupiny, opakní rudní prášek, akcesoricky hematit a leukoxen. Granát, 

jakožto nejhojnější reliktní skarnový minerál, je na svých okrajích často přeměněn na směs 

hnědých sekundárních minerálů. 

        Deformační pohyby na dislokacích se odehrávaly patrně jen krátce a na nepříliš dlouhou 

vzdálenost, protože v mylonitech nedošlo k vytvoření jinak typické proudové struktury. 

Intenzivní podrcení skarnu je patrné i mimo mylonitová pásma. Přítomnost idiomorfně 

omezených krystalků epidotu, infiltrovaný fluorit, sulfidy a celková karbonatizace mylonitu 

svědčí o jeho intenzivní hydrotermální alteraci.  
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4.2  Morfologie zrudnění 

       Vlastní křemen-karbonátové Sb-žíly tvoří často velmi komplikované struktury. Mají 

zhruba S-J směr, souhlasný s průběhem četných nezrudněných poruchových pásem. Zapadají 

strmě, většinou pod úhlem 80° k SV, a místy mají až vertikální průběh. Intenzivně zrudněné 

partie žil dosahují mocnosti 1-20 cm (Pauliš a Haake, 1995), s impregnacemi v mylonitu 

kolem 40-60 cm. V asociaci Sb-minerálů dominující berthierit vytváří v místech naduření žil 

až 30 cm velké závalky (Pauliš a Haake, 1995). Zrudnění má dále charakter vtroušenin, pásků 

a vykliňujících čoček. Křemen-karbonátová žilovina místy uzavírá úlomky skarnových 

silikátů s chloritem. Zrudnění je velmi nepravidelné, žíly se často rozmršťují a vykliňují. 

 

 
Obr. 3   Podle: Koutek a Žák (1953) 

 

4.3  Minerální parageneze 

       Koutek a Žák (1953) z rudních žil popisují stébelnaté agregáty berthieritu v křemen- 

karbonátové žilovině s řídkým fluoritem, doprovázené pyritem, antimonitem, arzenopyritem, 

gudmunditem, pyrhotinem a mikroskopickým chalkopyritem. Sukcese uvedených minerálů je 

znázorněna na obr. 4.  

Zajímavý vývoj Sb-mineralizace byl zjištěn v drobných 10-20 mm mocných křemenných 

žilkách pronikajících mylonitem. V těchto žilkách se vedle pyritu   vyskytují drobná zrnka 
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ryzího antimonu a vzácnějšího gudmunditu, doprovázená vějířky antimonitu a tabulkovitými 

krystalky pyrhotinu (Pauliš a Haake, 1995, Žáček, 1997a). Pauliš (1994) uvádí žluté a 

červenohnědé sekundární minerály antimonu, z výplně žilné struktury, pronikající 5-30 cm 

mocné morfologicky komplikované poruchové pásmo. Žlutý stibikonit a červenohnědý 

senarmontit vzniká na úkor berthieritu, který tvoří až decimetrové závalky v rezavohnědém 

kavernózním křemeni. Berthierit je zde doprovázen jemně zrnitým pyritem, pyrhotinem a 

arzenopyritem. Vzácně byly na trhlinách rudních akumulací i okolního mylonitu zjištěny 

tenké kůry a povlaky  pravděpodobného chapmanitu (Žáček, 1997a). 

 

 
Obr. 4   Tabulka sukcese minerálů Sb-zrudnění podle Koutka a Žáka (1953) 

 

Primární minerály 

Antimon    

       Ryzí antimon vytváří v křemeni a karbonátu až 1 cm velká cínově bílá nepravidelně 

omezená zrna, s charakteristickým nažloutlým odstínem. Vyskytuje se v asociaci s pyritem, 

gudmunditem, pyrhotinem a antimonitem. Raritně byl v dutině karbonátové žiloviny nalezen 

3 mm velký dokonale vyvinutý krystal antimonu, izometrického tvaru, doprovázený vedle 

krystalů kalcitu drobnými tabulkami pyrhotinu, vějířky jehlicovitého antimonitu a 

krychličkami fialového fluoritu (Žáček, 1997a). Ryzí antimon se spolu s gudmunditem 

vytvořil patrně až po vzniku berthieritu (Pauliš a Haake, 1995). 
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Antimonit    

       Vyskytl se spolu s podstatně hojnějším berthieritem. Oproti tomuto minerálu vytváří širší 

a kratší stébla. Oba minerály lze rozlišit podle modravého odstínu antimonitu a rozdílné 

ocelově šedé barvy berthieritu, který navíc nabíhá do hněda. Podružný antimonit byl zastižen i 

v asociaci s ryzím antimonem a ostatními minerály (Žáček, 1997a). 

 

Arzenopyrit   

       Arzenopyrit s pyritem tvoří vzácně jemnozrnné impregnace v křemen-karbonátové 

žilovině s berthieritem. V nábrusu je arzenopyrit idiomorfní na rozdíl od makroskopicky 

téměř neodlišitelného gudmunditu.  

 

Berthierit   

       Berthierit je suverénně nejhojnějším sulfidem na žilách. Jeho stébelnaté, jehličkovité, 

někdy radiálně paprsčité agregáty zarůstají do  křemen-kalcitové žiloviny. Stébla berthieritu 

dosahují vzácně velikosti až přes 10 cm (Litochleb et al., 1995). Na čerstvém lomu je ocelově 

šedý, velmi podobný vzácnějšímu antimonitu. Mikroskopickým studiem bylo pozorováno, že 

berthierit zatlačuje křemen, kalcit, pyrit, pyrhotin a sám je zatlačovaný a pronikaný 

antimonitem.  

 

Fluorit   

       Byl zjištěn jen vzácně vtroušený v křemeni a pouze v jednom případě jako fialové 

krychličky v dutince karbonátu spolu s pyrhotinem, antimonitem a antimonem (Žáček, 

1997a). Z pozorování v mikroskopu vyplývá, že vyplňuje dutiny mezi idiomorfně omezeným 

křemenem. 

 

Gudmundit   

       Gudmundit, poprvé u nás popsaný právě z Vlastějovic, vytváří stříbrně kovově lesklá 

nepravidelně omezená až 0,5 cm velká zrna. Vyskytuje se nejčastěji s idiomorfně omezenými  

až několikamilimetrovými krystaly pyritu v silně karbonatizovaném skarnovém mylonitu, 

méně ve společnosti berthieritu a pyrhotinu v mylonitickém skarnu. Jen vzácně byl zastižen 

na tenkých žilkách s antimonem, pyrhotinem, pyritem a antimonitem (Pauliš a Haake, 1995, 

Žáček, 1997a). Zatlačuje kalcit a pyrhotin (Žák, 1951). Není příliš hojný. 
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Chalkopyrit   

       Mikroskopický chalkopyrit nasedá na stébla staršího berthieritu. 

  
Kalcit   

       Bílý, místy narůžovělý kalcit je nejhojnějším minerálem žiloviny. Nejčastěji je 

jemnozrnný, hrubozrnné partie čirého kalcitu jsou méně hojné. Jen lokálně je zbarven do 

černa vtroušeným vláskovitým berthieritem mikroskopických rozměrů. Byly rozlišeny dvě 

generace kalcitu. 

 
Křemen   

       Kusový mléčně bílý křemen spolu s rozšířenějším kalcitem tvoří hlavní součást žil, 

vyplňujících trhliny v mylonitu. Často je idiomorfní, obklopený kalcitem. Křemen je nejstarší 

nerost v sukcesi minerálů rudních žil a proto bývá metasomaticky zatlačován mladšími 

sulfidy. 

 
Pyrhotin   

       Vytváří až 2 mm velké krystalky tombakově hnědé barvy ve společnosti ryzího antimonu, 

gudmunditu, pyritu a antimonitu v křemeni a karbonátu (Pauliš a Haake, 1995, Žáček, 1997a). 

Koutek a Žák (1953) popisují makroskopický pyrhotin na jednom vzorku s berthieritem 

v kalcitu. V nábrusu byly pozorovány idiomorfní krystalky pyrhotinu zarostlé do gudmunditu, 

které byly navíc pronikány žilkami až sítivem berhieritu.  

 
Pyrit   

       Jemnozrnný a idiomorfně omezený pyrit je velmi častý s arzenopyritem a berthieritem ve 

vlastní křemen-karbonátové žilovině i v okolním karbonatizovaném skarnovém mylonitu, kde 

vytváří až půlcentimetrové idiomorfní krystaly. Často je zde doprovázený gudmunditem. Pyrit 

metasomaticky zatlačuje křemen a sám je zatlačován mladšími sulfidy.   

Sekundární minerály 

Chapmanit   

       Vedle stibikonitu a senarmontitu se na trhlinách rudních akumulací i okolních 

alterovaných skarnových hornin vyskytly jablečně zelené, zemité povlaky a tenké kůry 

pravděpodobného chapmanitu (podstatné prvky chapmanitu Sb, Si, Fe byly stanoveny 

semikvantitativní elektronovou mikroanalýzou). Studované vzorky jsou značně podobné 

ukázkám chapmanitu z lokalit Boněnov a Chříč (Žáček, 1997a). 
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Limonit  

       Supergenními pochody vzniká vedle senarmontitu v druhém stupni přeměny berthieritu 

limonit se stibikonitem (Pauliš, 1994). 

 

Senarmontit   

       V prvním stupni přeměny berthieritu vzniká senarmontit. Vytváří světle až temně 

červenohnědé jemnozrnné až zemité agregáty obklopující navětralá zrna berthieritu. Přechází 

ve žlutý stibikonit. Senarmontit v několikamilimetrových vrstvách také tvoří izolované partie 

ve stibikonitu v místech, kde již došlo k úplnému rozložení berthieritu. Červené zbarvení 

tohoto minerálu je způsobeno obsahem železitého pigmentu. Senarmontit vzácně 

pseudomorfuje drobné 1-2 mm dlouhé jehličky berthieritu (Pauliš, 1994). 

 

Stibikonit   

       Stibikonit, vznikající v druhém stupni přeměny berthieritu, byl zjištěn v max. 15 × 2 cm 

velkých sytě žlutých až žlutohnědých jemnozrnných a práškovitých výplních v dutinách 

korodovaného křemene. Místy uzavírá relikty berthieritu povlečeného vrstvou senarmontitu. 

Stejně jako senarmontit tak i stibikonit v dutinách pseudomorfuje jehlicovité krystaly 

berthieritu. Stibikonit je hojněji zastoupen než řidší senarmontit (Pauliš, 1994).   

4.4  Předpokládaná geneze Sb-mineralizace 

       Podle Koutka a Žáka (1953) patří Sb-zrudnění mezi mladší žilné mineralizace a přímo 

geneticky se skarnem nesouvisí. Topominerální vlivy skarnu na chemismus rudních roztoků 

jsou však zřejmé. Obohacení fluid železem se při krystalizaci minerálů projevilo absolutní 

převahou berthieritu nad antimonitem. Hydrotemální přínos Sb a ve stopových množstvích i 

Au, Ag, Pb byl výše uvedenými autory potvrzen porovnáním chemických analýz minerálů 

rudních žil a skarnu. 

       Žilná mineralizace s Sb-zrudněním ve vlastějovickém skarnu souvisí patrně 

s melechovským žulovým masívem, jako apomagmatický člen jeho rudní aureoly (Koutek a 

Žák, 1951). Je řazena k mladovariské asociaci k-pol (Bernard a Pouba et al., 1986). 
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5 METODIKA PRÁCE 

       V předkládané diplomové práci byl studován materiál, pocházející z vlastních sběrů, 

prováděných na lokalitě v letech 1993-2000. Z poměrně velkého množství nashromážděného 

studijního materiálu (desítky vzorků) byly vybrány vzorky pro další výzkum. Formátováním 

byly z vybraných vzorků získány úlomky vhodné pro zhotovení zalévaných leštěných 

nábrusů. Z větších vzorků byly připraveny nezalévané nábrusy, vhodné pro studium širších 

texturně-paragenetických poměrů. Formátování vzorků a příprava nábrusů (zalití úlomků ve 

formě polyakrylátovou pryskyřicí  CHS – 115, broušení a leštění nábrusů) bylo provedeno 

v laboratořích oddělení Geofaktory ÚSMH AV ČR. Pro studium kovnatosti byly vyčleněny 

reprezentativní vzorky zrudněné žiloviny a mylonitu. Za účelem usnadnění studia 

paragenetických poměrů minerálů uzavřených v žilovině a separace rudních minerálů pro 

rentgenometrický výzkum byla kalcitová žilovina odleptána v 30 % roztoku HCl. 

Použité metody a přístroje 

Binokulární mikroskop 

       Detailním studiem byla provedena finální selekce úlomků pro zhotovení nábrusů. 

Binokulárního mikroskopu bylo využito při separaci preparátů pro rentgenometrický výzkum 

a elektronovou mikroskopii. Binokulárním mikroskopem byly též prohlédnuty vybrané 

makrovzorky při paragenetickém studiu. 

Mikroskopie a obrazová dokumentace v odraženém světle 

       Před vlastní mikroskopií byly vytvořeny nákresy zalévaných nábrusů (tvary a rozmístění 

úlomků v nábrusech), do kterých byly později zaznamenávány pozice význačných 

mikroskopovaných detailů. Takto zaznamenané pozice vybraných minerálních zrn a 

paragenetických situací společně s příslušnými záznamy v dokumentačním deníku zaručují 

snadné zpětné vyhledání detailů v nábrusech při ověřování a porovnávání sukcesních vztahů 

minerálů v jednotlivých mikroskopovaných situacích, při pořizování obrazové dokumentace a 

studiu chemického složení (EDS) vybraných minerálních zrn.  

Studium v odraženém světle bylo prováděno v Optické laboratoři ÚGMNZ PřFUK na 

polarizačním mikroskopu Jenapol v rozsahu zvětšení 32-500 x . Obrazová dokumentace byla 

pořízena systémem Lucia G (odrazový mikroskop Nikon Optiphot 100S s barevnou CCD 

kamerou Hitachi HV-C20) v ÚSMH AV ČR. Malá část obrázků byla pořízena fotografickým 
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zařízením instalovaným na mikroskopu Leitz v optické laboratoři ÚGMNZ PřFUK.  

Stanovení kovnatosti zrudnění 

Obsahy vybraných kovových prvků ve vzorcích zrudněné žiloviny a mylonitu byly stanoveny 

mokrou chemickou cestou v laboratoři firmy Gematest (viz  příloha I).  

EDS mikroanalýza a elektronová mikroskopie 

       Studium chemického složení minerálů v nábrusech a obrazová dokumentace 

v sekundárních a zpětně odražených elektronech byla provedena na elektronovém 

mikroanalyzátoru JEOL JXA-50 A s připojeným energiově dispersním spektrometrem EDAX  

typ PV 9400 v laboratoři GÚ AV ČR (analytik ing. Langrová). Měření probíhalo za 

konstantních podmínek: korekční metoda ZAF, urychlovací napětí 20 kV, proud 2 nA, 

standardy přírodní a syntetické fáze. Před vlastním studiem byly nábrusy naprášeny vodivou 

vrstvou uhlíku.  

       Reliéfní preparáty minerálních agregátů byly studovány v ÚJV Řež. Vybraná zrna byla 

nalepena na vodivou podložku a takto připravený preparát byl iontově naprášen stříbrem. 

Obrazová dokumentace morfologie zrn v sekundárních elektronech byla 

pořízena elektronovým mikroskopem Proxima. Orientační semikvantitativní analýzy 

minerálních zrn reliéfních preparátů byly provedeny energiově disperzním systémem ISIS 

připojeným na elektronový mikroskop Microspec.  

 Rentgenometrické studium 

       Kvalitativní fázová analýza vybraných vzorků byla provedena difraktometrickou 

práškovou metodou na zařízení Dron 2.1 a metodou Debye-Scherrer v Rentgenové laboratoři 

ÚMGNZ PřFUK.   

       Přípravu preparátů a měření na difraktometru provedl Mgr. Chvátal za podmínek: 

práškový preparát nanesený na kyvetě zhotovené z monokrystalu křemíku, CuKα záření, 

krokový režim (step scanning) 0,05° za 1 s, snímáno rozpětí 3-60° 2θ. Měřená data byla 

zpracována pomocí programu ZDS verze 4.17 (Ondruš, 1995) .  

       Metoda Debye-Scherrer byla použita při malém množství separovaného materiálu. 

Příprava preparátů, měření a vyvolání filmů provedl Mgr. Goliáš. Měření probíhalo za 

podmínek: práškový preparát přichycený ke skleněnému vlasu mastí Infadolan, komora o 

průměru 114,59 mm, Straumanisovo asymetrické uspořádání filmu, CuKα záření, délka 

expozice 22 hodin. Vyhodnocení difrakčního filmového záznamu bylo provedeno za použití 
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komparátoru Chirana. Měřená difrakční data byla při výpočtech korigována na roztažnost 

filmu. Intenzity difrakčních linií byly odhadnuty. Identifikace byla provedena porovnáním 

vypočtených hodnot mezirovinných vzdáleností a odhadnutých intenzit měřeného záznamu 

s tabelárními daty minerálů (Berry et al., l974). Hodnoty mezirovinných vzdáleností jsou 

uváděny v jednotkách 10-10 m  (Ǻ). 

Výpočty mřížkových parametrů 

Měřená data byla indexována podle teoretických difrakčních záznamů vypočtených ze 

strukturních dat programem Lazy Pulverix (Yvon et al., 1977), případně podle původních 

publikovaných dat. Mřížkové parametry byly počítány programem Unit Cell (Holland a 

Redfern, 1997). Indexace byla upřesněna vypočtením nového teoretického záznamu 

s použitím nových mřížkových parametrů. Hodnoty mezirovinných vzdáleností záznamů 

měřených na komparátoru (metoda Debye-Scherrer) byly zaokrouhleny podle Riedera (1966). 
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6 MAKROSKOPICKÉ CHARAKTERISTIKY ZRUDNĚNÍ 

      V této kapitole jsou podány  paragenetické charakteristiky zrudnění, vyplývající 

z makroskopického studia vzorků doplněného pozorováním binokulárním mikroskopem.  

     Vzorky zrudnění byly ve většině případů odebírány v suťovém materiálu. Vzhledem ke 

značně nepravidelné distribuci mineralizace v poruchových zónách, bývá jen výjimečně 

možné zastihnout zrudnění v lomové stěně, a tedy v širších geologických souvislostech. 

Zrudnění bývá často doprovázeno intenzivními hydrotermálními alteracemi okolního 

tektonizovaného, případně až mylonitizovaného horninového prostředí. Na redeponovaných 

vzorcích odebíraných v suti je pak někdy velmi obtížné identifikovat horninu, ve které je 

vlastní zrudnění situováno. 

     Makroskopické charakteristiky zrudnění jsou podány zvlášť pro každé hostitelské 

horninové prostředí. Výskyty zrudnění v různých prostředích  vykazují určitá specifika v 

kvalitatitivním a kvantitativním zastoupení rudních a nerudních minerálů, doprovodných 

hydrotermálních alterací a v morfologii zrudnění. 

6.1  Skarn 

6.1.1 Prosté trhliny  

     V bezprostředním okolí trhlin protínajících pyroxenický skarn byly zjištěny až několik 

centimetrů velké závalkovité akumulace masivního černého sfaleritu. Agregáty štěpného 

sfaleritu uzavírají četné nealterované útržky černozeleně zbarveného skarnu. Binokulárním 

mikroskopem lze v naleštěných vzorcích mezi horninotvornými minerály rozeznat červený 

granát a zelený pyroxen. Na štěpných trhlinách a mezizrnných hranicích je sfalerit obrůstán 

mladším žlutavým minerálem (pravděpodobně pyritem).  

     Skarn s masivními akumulacemi sfaleritu byl ve všech pozorovaných případech protínán 

až decimetrovými žilami mléčně bílého hrubě štěpného kalcitu, který byl v některých 

případech impregnován jehličkovitým berthieritem. Kalcit bývá po trhlinách pronikán 

tenkými žilkami závojovitého mladšího křemene. Po odleptání kalcitu lze binokulárním 

mikroskopem na stěnách trhlin v masivním sfaleritu pozorovat narůstající zdánlivě naleptané, 

nedokonalé izometrické krystalky sfaleritu obvykle nepřesahující velikost l mm, které jsou 

hlavně při okrajích žil uzavírány i v samotném kalcitu. Ojediněle byly v kalcitu zjištěny 

poměrně hojné nepravidelně rozptýlené agregáty žlutého chalkopyritu, vázané na relikty 

okolní alterované horniny černé barvy v doprovodu méně zastoupeného sfaleritu. Útržky 
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tmavé horniny jsou v kalcitu obrůstány idiomorfními krystaly medově až špinavě 

žlutohnědého granátu. 

     Na jiném vzorku uzavírá kalcitová žilovina 1 cm mocný pásek černého sfaleritu společně 

se zhruba paralelním izolovaným páskem zelenavého skarnu s oranžovohnědým reakčním 

lemem. Kalcit dále obsahuje shluky drobných 0,X mm velkých průsvitných krystalků granátu 

červené barvy. 

     Charakteristiky vzorků s masivním sfaleritem se téměř shodují s nálezem sfaleritu 

charakterizovaným v článku Litochleba et al. (1995), ve kterém autoři zmiňují až přes 10 cm 

velké černé až černohnědé agregáty zrnitého sfaleritu prorůstajícího se skarnovými silikáty. 

Sfalerit srůstající s podřízeným množstvím chalkopyritu a pyritu se vyskytoval v 

černozeleném granát-pyroxenickém skarnu. Sfaleritový skarn byl protínán 2-3 cm mocnými 

žilkami hrubě štěpného bělavého kalcitu. 

6.1.2  Mylonitizované poruchy  

     Všechny dosud v literatuře popisované výskyty epigenetické antimonové mineralizace 

byly na studované lokalitě téměř výhradně vázány na prostředí skarnových mylonitů. 

Podrobné makroskopické i mikroskopické charakteristiky mylonitu uvádí Žák a Koutek 

(1953). V této práci jsou uvedeny v úvodní rešeršní kapitole. Mylonit, jak uvádí již Žák a 

Koutek (1953), může obsahovat relikty nepřeměněného nebo jen částečně přeměněného 

skarnu. Vedle temně zelené (Žák a Koutek, 1953), šedozelené (Žáček, 1997a) nebo černé 

barvy, mohou některé prokřemenělé a karbonatizované mylonitové partie, zpravidla 

v bezprostřední blízkosti žiloviny, nabývat světlého, v mnoha případech až bělavého zbarvení. 

Bělošedý mylonit občas obsahuje skvrny a nepravidelné šlírovité, vykliňující, zhruba 

paralelní pásky šedozelené barvy, které by mohly představovat relikty původního tmavého 

mylonitu. 

6.1.2.1 Mineralizace mylonitu 

     Sulfidické impregnace bývají v mylonitové zóně vázané na bezprostřední okolí “hlavní” 

poruchy, nepravidelně zrudněné křemen-karbonát-berthieritovou mineralizací. Ve většině 

případů bývají v impregnační zóně zrna sulfidů distribuována nepravidelně nebo se akumulují 

na četných trhlinách a jejich blízkosti. 

      Sfalerit, vytvářející v nepřeměněném skarnu rozměrné agregáty, se v tmavě zbarveném, 

hydrotermálně alterovaném skarnovém mylonitu vyskytuje ve formě drobných štěpných zrn 

společně s impregnacemi mladších sulfidů. Velmi často však bývá lokalizován v tenkých 
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páscích usměrněných souhlasně s průběhem hlavní poruchy, na níž bývá situována Sb-

mineralizace. V šedobílém, silně prokřemenělém mylonitu je vázán na tmavě zeleně až 

černozeleně zbarvené pásky. 

     Mezi sulfidy vtroušenými v mylonitu makroskopicky dominuje pyrit zpravidla 

doprovázený arzenopyritem nebo gudmundit. Berthieritové zrudnění vázané na zelenošedý 

mylonit s impregnacemi pyritu a případně i arzenopyritu lze na lokalitě označit za 

převládající, a tedy typický vývoj Sb-mineralizace. Pokud je v žilovině významněji zastoupen 

křemen, může jím být mylonit s pyritovými impregnacemi silně prosycen. Mylonit bývá 

impregnován až 0,5 cm velkými, zpravidla oktaedrickými krystaly pyritu a/nebo jeho 

jemnozrnějšími vtroušeninami doprovázenými arzenopyritem. Arzenopyrit má na rozdíl od 

žlutého pyritu bílou, postupem času až světlešedou barvu a vytváří pouze jemnozrnné 

impregnace. 

     Stříbrně bílý, kovově lesklý gudmundit vytváří v mylonitu nepravidelná, ojediněle až 1 cm 

velká zrna. Ač byl pozorován  v různých typech mylonitu, zvláště nápadná je vazba na 

šedobílý, prokřemenělý a karbonatizovaný mylonit. Tendenci k určité prostorové vazbě na 

křemenem a karbonátem alterované enklávy lze dobře sledovat i v téměř černém mylonitu, 

kde jsou impregnace gudmunditu situovány převážně v zesvětlených zónách, nepravidelně 

lemovaných křemen-karbonátovými žilkami. Gudmundit se vyskytuje v asociaci s podstatně 

méně zastoupenými a zpravidla drobnějšími zrny pyrhotinu, chalkopyritu a sfaleritu.  

     Pouze na několika málo vzorcích mylonitu byly zjištěny centimetrové závalky až 

závalkovité žilky masivního pyrhotinu lemované chalkopyritem, situované v  bezprostřední 

blízkosti nasedající křemen-karbonátové žiloviny s berthieritem. 

     Tabulkovitý pyrhotin bývá v mylonitu často vázán na tenké žilky mléčně bílého karbonátu. 

Byla pozorována situace, kde karbonátová žilka s pyrhotinem tvoří hranici, patrně však 

sekundárně, mezi světlejším mylonitem, který je hojně impregnován gudmunditem a tmavěji 

zbarveným mylonitem s řidší sulfidickou impregnací. Jinde žilky karbonátu s pyrhotinem 

protínají světlé i tmavé zóny kose.  

      Namodralé nálety pozorované na trhlinách mylonitu a agregátech masivnějších sulfidů 

patří antimonitu. Mylonit je protínán místy poměrně četnými tenkými žilkami berthieritu s 

doprovodným křemenem a karbonátem. 



21 

6.1.2.2 Žilné výplně trhlin a volných prostor podrcených zón 

     Nejstarším v asociaci pozorovaným žilným nerudním minerálem se makroskopicky jeví 

tektonicky postižený křemen, obsahující vtroušeniny jemnozrnného pyritu a arzenopyritu. 

Husté impregnace sulfidů vytvářejí v křemeni šlírovité až vykliňující čočkovité útvary, 

zvláště v zóně při kontaktu křemenné žíly s mylonitem. Impregnace obou sulfidů se vzájemně 

prolínají. Páskovitá impregnace žlutého pyritu v těsné blízkosti hranice s okolním mylonitem 

je částečně katakalasticky postižena a tmelena křemenem. Sulfidy bývají v křemeni 

lokalizovány i na tektonických hranicích. Křemen je pronikán mladší, převážně karbonátovou 

žilovinou s berthieritem, která je od sulfidy impregnovaného křemene oddělena tektonickou 

hranicí. 

     Berthierit představuje s naprostou převahou nejvíce zastoupený sulfid celého studovaného 

zrudnění. Na čerstvém lomu má ocelově šedou barvu se silným kovovým leskem, čímž se jen 

nepatrně odlišuje od poněkud namodralého antimonitu. Postupem času nejprve zhnědne a 

poté nabíhá charakteristickými, pestře modrofialovými odstíny. Berthierit se v žilovině 

vyskytuje ve formě stébelnatých, velmi často paprsčitě uspořádaných agregátů nebo 

jehličkovitých impregnací. Masivní agregáty mohou někdy připomínat tzv. lité rudy. 

Agregáty berthieritu mohou v křemen-karbonátové žilovině i přímo v mylonitu tvořit 

rozměrné závalky až monominerálního charakteru, jak také popisují Pauliš a Haake (1995) a  

Žáček (1997a). 

     Masivní a hrubě paprsčitě stébelnaté závalkovité agregáty berthieritu bývají jen minimálně 

doprovázeny křemenem a kalcitem. Agregáty berthieritu od mylonitu zpravidla odděluje jen 

lem zrnitého bílého křemene. Stébelnaté agregáty berthieritu jsou prorůstány tenkými křemen 

- karbonátovými žilkami s převahou křemene. V téměř monominerálních útvarech berthieritu 

jsou rozptýlené jehličkovité krystalky křemene, které bývají ve stébelnatých agregátech 

uzavřeny často souhlasně s protažením stébel. Místy lze v agregátech berthieritu pozorovat 

relikty kalcitu. Na vzorcích s hrubě paprsčitě stébelnatým berthieritem byl pozorován zřetelně 

mladší antimonit, lemující při okrajích žil agregáty berthieritu. Antimonit obrůstá stébla 

berthieritu nebo vytváří ojedinělé maximálně 2 mm velké ježkovitě jehličkovité agregáty 

v dutinkách mezi jednotlivými berthieritovými stébly. 

     Jehličkovitý berthierit impregnuje průsvitný, bělavý, někdy až mléčně zbarvený kalcit, 

uzavírající idiomorfní krystalky křemene. Jsou-li jehličky berthieritu hustě nahloučeny 

v průsvitném až čirém kalcitu, mohou vytvářet dojem jeho až černého zbarvení.  
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      Po odleptání  kalcitu ve zředěné HCl se v žilovině objeví lištovité žilky mladšího 

křemene, které poměrně často sledují plochy predisponované štěpností kalcitu. V některých 

případech bylo pozorováno  volné pokračování křemenných žilek v mylonitu. Lištovité žilky 

křemene zatlačující kalcit bývají z obou stran obrostlé několikamilimetrovými idiomorfními 

krystalky křemene. 

     Výskyt sfaleritu v karbonát - křemenných žilách je úzce svázán s jeho přítomností v 

okolním mylonitu. Na jednom leptaném vzorku pokrývá sfalerit několikamilimetrovým 

lemem celou plochu trhliny, přičemž směrem do prostoru trhliny vytváří drobné nedokonalé 

krystalky se zaoblenými plochami (max. 2 mm velké). Izometrické, zdánlivě naleptané 

krystalky narůstají i na idiomorfní křemen. Ojediněle byly pozorovány tenké lištovité žilky 

sfaleritu, podobné těm, co vytváří křemen. Sfaleritové lišty mohou být  obrůstány  krystalky 

křemene nebo šikmo protínány jeho lištovitými žilkami. V asociaci se sfaleritem se vyskytují 

nehojné útržkovité útvary chalkopyritu a pyritu. 

      Jehličky berthieritu nasedající na křemen a případně i sfalerit mohou být obrostlé tenkými 

tabulkami pyrhotinu a namodralými útvary rentgenometricky identifikovanými jako 

antimonit. Na vzorku s jehličkovitým berthieritem, nasedajícím na idiomorfní krystalky 

křemene, se vyskytuje mladší křemen, jehož krystalky nejsou berthieritem obrůstány. Na 

tento křemen narůstají ojedinělá alotriomorfní zrna světle fialového fluoritu ve společnosti 

bílého práškovitého minerálu (po leptání v HCl) a tenkých zelených závojovitých útvarů 

rentgenometricky identifikovaných jako chapmanit.  

     Posledně zmiňovaná asociace velmi připomíná asociaci, vázanou na drúzový křemen, 

protínající starší průsvitný hrubě štěpný kalcit s jehličkovitým berthieritem.V dutinách 

křemene se ve společnosti rozetovitě uspořádaných tabulkovitých krystalků pyrhotinu s 

narůstajícími jehličkami antimonitu, nepravidelných zrn světle fialového fluoritu, 

závojovitých útvarů chapmanitu, hnědožlutého práškovitého minerálu a kalcitu (bez 

berthieritových jehliček) vyskytovaly šedavě zbarvené netypické zrnité masy gudmunditu, 

dosahující rozměrů až 2×1cm. 

     Za raritní lze považovat nález nedokonalého částečně rýhovaného krystalu tetraedritu 

ocelově šedé barvy a kovového lesku, o rozměrech přibližně 3×2 mm, který v kalcitové 

žilovině nasedá na idiomorfní krystaly křemene v asociaci s jehličkovitým berthieritem a 

idiomorfními krystalky sfaleritu. 

     Ojedinělým vývojem Sb-mineralizace jsou karbonátové žíly s antimonitem, lokalizované 

na trhlinách skarnového horninového prostředí. V jednom případě bylo velmi omezené 

množství antimonitu vázáno na 5 cm mocnou žílu mléčně bílého karbonátu se závalky 
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pyrhotinu. Pyrhotin vytváří, převážně v centrální zóně žíly, nepravidelná zrna nebo paralelně 

srůstající idiomorfní tabulkovité krystalky. Tombakový pyrhotin je místy přeměněn na žlutý 

sulfid (pravděpodobně pyrit). Antimonit obrůstá pyrhotin, nebo tvoří modravé, sluníčkovíté 

nálety na štěpných plochách karbonátu. 

     V jiném výskytu vytváří antimonit až 2 cm dlouhé rýhované stébelnaté agregáty v mléčně 

zbarveném karbonátu s ojedinělými zrny světle fialového fluoritu. Karbonát nasedá na 

idiomorfní krystaly křemene, které palisádovitě narůstají na silně pyritizovaný, světle 

šedozelený mylonit, lemovaný žilkou mléčného křemene. 

     Další výskyt antimonitu v žilovině s fluoritem byl pozorován na vzorku, na kterém mléčný 

karbonát s paprsčitě stébelnatým antimonitem (maximálně 0,5 cm velké agregáty), nehojnými 

zrnky antimonu a světle fialového fluoritu prorůstá dokonale štěpným kalcitem, který je 

impregnován jehličkovitým berthieritem. 

Další formu výskytu asociace žilného kalcitu s antimonitem představují jehličkovité, 

vějířovitě uspořádané až 1 cm dlouhé krystalky antimonitu zjištěné v drúzových dutinách 

bělavého kalcitu. 

6.2 Pegmatitové žíly  

     Skarnové těleso je protínáno četnými pegmatitovými žilami, které bývají nezřídka 

alterovány účinky mladších hydrotermálních fluid. Hydrotermální přeměna postihuje 

především živce. Zemité produkty přeměny živců dodávají alterovanému pegmatitu 

charakteristické zelenožluté, žlutozelené až žluté zbarvení podle stupně přeměny. 

V intenzivně přeměněném prostředí vytváří žlutozelená zemitá směs sekundárních minerálů 

závalkovité a šlírovité protažené útvary, alterovaný pegmatit může být impregnován 

drobnými oktaedrickými krystalky pyritu a protínán tenkými kalcitovými žilkami. 

     V březnu roku 1998 byl na poslední etáži kamenolomu zjištěn zajímavý výchoz 

pegmatitové žíly alterované Sb-zrudněním. Obdobnou situaci stručně zmiňuje již Koutek a 

Žák (1953). 

       Mylonitizovaná porucha v granátickém skarnu byla zrudněna v místě čočkovitého 

naduření, které bylo příčně protnuto asi 0,5 m mocnou žilou hrubozrnného křemen-živcového 

pegmatitu. Zrudnění vykliňovalo shodně se zužujícím se naduřením poruchy. Nezrudněná 

porucha dále ve výchozu dislokovala další žílu křemen-živcového pegmatitu. Na hlavní 

poruchu byly vázané zpeřené trhliny vyplněné karbonátem. 

     Směrem k dislokaci přecházel granátický skarn ve velmi pevný černý mylonit. 

V bezprostřední blízkosti naduřující hlavní poruchy byla v pevném mylonitu vyvinuta zhruba 
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10 cm široká, alterovaná nazelenalá zóna. Trhliny v této zóně místy pokrýval jablečně zelený 

práškovitý sekundární minerál, identifikovaný jako chapmanit. Mylonit byl v okolí poruchy 

impregnován pyritem a podstatně méně zastoupeným gudmunditem. V čočkovitém naduření 

poruchy se vyskytovaly centimetrové žilky s dominantním berthieritem a akcesorickým 

antimonitem, pronikající silně alterovaný zemitý materiál špinavě tmavozelené barvy. 

     Pegmatit přetínající naduřenou poruchu byl alterován Sb - zrudněním. V bezprostřední 

blízkosti poruchy byly pegmatitové živce přeměněny na světle zelenou hmotu zemitého 

vzhledu, pegmatit byl impregnován jemnozrnným oktaedrickým pyritem se žlutavou alterační 

aureolou a obsahoval závalkovité útvary a rozmrštěné žilky berthieritu s antimonitem. Při 

zatlačování pegmatitu využívají Sb - sulfidy trhlinky, hranice minerálních zrn a štěpné plochy 

živců. Poměrně hojný antimonit v pegmatitu vytváří paprsčité a sloupečkovité agregáty s 

dobrou štěpností. Antimonit, zastoupený zpravidla v podřadném množství, vytváří v 

pegmatitu hojné a neobvykle rozměrné, až 1,5 cm dlouhé stébelnaté agregáty. V distribuci 

berthieritu a antimonitu v pegmatitu bylo možné pozorovat určité prvky zonálnosti. Zatímco 

v blízkosti kontaktu se zrudněným mylonitem byly oba sulfidy zastoupeny zhruba 

rovnoměrně, ve větší vzdálenosti naprosto převládal antimonit.  

6.3 Rula 

    Ze suťového materiálu pochází vzorek alterované ruly, proniknuté 0,5 cm mocnou 

křemennou žilkou s berthieritem. Zrna žlutavého živce jsou od okrajů přeměňována na 

špinavě zelenou hmotu zemitého vzhledu. Rula je nepravidelně impregnována velmi 

drobnými (méně než 1 mm velkými) oktaedrickými krystalky pyritu. Na křemenných zrnech 

byly pozorovány tenké povlaky pravděpodobného antimonitu. 

6.4 ”Sericitizovaná hornina” 

     Makroskopické výskyty přírodního antimonu a doprovodných asociovaných sulfidů jsou 

téměř výhradně vázány na poruchy v horninovém prostředí, silně postiženém světle žlutými 

sericitickými a většinou, v menší míře, i tmavě zelenými chloritickými hydrotermálními 

alteracemi. 

     Přeměnami světle žlutozeleně zbarvená hornina, zjištěná ve výchozu na 4. patře 

kamenolomu je postižena sericitizací, chloritizací a převážně v okolí zrudněných partií 

prokřemeněním a karbonatizací. Jediným původním, nepřeměněným horninotvorným 

minerálem je pravděpodobně křemen. Tektonické postižení horniny prozrazují ohlazy tmavě 
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zelené barvy. Místy je v hornině možné pozorovat partie se stopami usměrněné, jakoby 

rulovité stavby, které s největší pravděpodobností představují relikty původní metamorfní 

horninové textury, setřené mladšími tektonickými a hydrotermálně alteračními procesy. 

Charakterem alterací hornina připomíná hydrotermálně alterované felsické horniny, tedy 

pegmatit nebo rulu. V blízkosti suťových odběrů vzorků se zrudněním byla v lomové stěně 

odkryta žlutozeleně zbarvená ortorula. V lomové stěně byl sericitizací živců do různé míry 

postižen celý asi 20-30 metrů dlouhý výchoz ortoruly. Spolehlivou identifikaci zrudnělé 

alterované horniny by bylo možné provést až na základě studia leštěných výbrusů v 

procházejícím světle.  

     Převážně křemenná žilovina s berthieritem tvoří v žlutozeleně zbarvené hornině 

nepravidelné závalky. Mladší asociace přírodního antimonu, pyrhotinu a antimonitu, kterou 

zpravidla doprovází narůžovělý karbonát, je vázána na trhliny v alterované hornině a 

v omezené míře i na závalky křemen - berthieritové žiloviny. 

     Cukrovitě zrnitý antimon tvoří na trhlinách tenké kůry. Charakteristicky tombakově 

nabíhající pyrhotin může vytvářet až 2 cm velké, v trhlině zploštělé tabulkovité agregáty. 

Téměř vždy bývá doprovázen antimonitem, který jej obrůstá. Antimonit byl na trhlinkách 

zastižen ve formě sluníčkovitých, radiálně paprsčitých agregátů dosahujících velikosti kolem 

0,5 cm nebo tenkých, modravě šedých povlaků. Dále byl zjištěn v drobných drúzových 

dutinkách křemene v podobě jehličkovitých až 3 mm dlouhých krystalků. Žlutozelená hornina 

bývá spíše výjimečně impregnovaná drobnými oktaedry pyritu. Občas se v alterované hornině 

vyskytují drobné 2 - 3 mm velké izometrické agregáty gudmunditu s částečnou radiálně 

paprsčitou odlučností. Na čerstvém lomu je gudmundit  mastně lesklý. Postupem času nabíhá 

a pak se velmi podobá tombakovému pyrhotinu. 

     Na stejném výchozu byl antimon hojně vázán také na nepravidelné, čočkovité až hlízovité 

útvary křemen-karbonátové žiloviny s berthieritem, které se vyskytovaly ve žlutobílé jílovité 

hmotě. Žilovina je pokrytá zemitým sericitem se zarostlými, tmavě zelenými kuličkami 

chloritu s radiálně lupínkovitou odlučností. Chlorit rovněž prorůstá žilovinou, a 

to kvantitativně podstatně více než ve žlutozelené hornině. Čočkovité útvary žiloviny mívají 

na povrchu četné tmavozelené tektonické ohlazy. Agregáty křemenné žiloviny s berthieritem 

představují zřejmě rigidní relikty výše popisované berthieritem zrudněné alterované horniny, 

která byla mladšími procesy přeměněna na jílovitou hmotu. Antimon vytváří v čočkách 

masivního bělavého křemene s berthieritem drobné zrnité agregáty, které se od masy hnědě 

nabíhajícího ocelově lesklého berthieritu odlišují cínově bílou barvou se žlutavým odstínem. 

Ojediněle byla v bezprostředním okolí křemenné žiloviny pozorována zrnka gudmunditu. 



26 

     Pouze v  suťovém materiálu byly zjištěny úlomky Sb-zrudněných křemen-karbonátových 

žil (s proměnlivým zastoupením křemene a karbonátu), protínajících sericitizovanou a 

částečně chloritizovanou horninu. Žilovina vedle jehličkovitého berthieritu obsahuje mladší 

asociaci antimonu, pyrhotinu, gudmunditu a antimonitu. Na vzorku s 15 cm mocnou 

karbonát-křemennou žilou s hustě rozptýleným jehličkovitým berthieritem jsou výraznější 

impregnace antimonu v žilovině koncentrovány v blízkosti chloritizované okrajové zóny. 

V nehojných, několik milimetrů velkých karbonátových drúzových dutinkách byly 

pozorovány ježkovité agregáty jehličkovitého antimonitu, romboedry mladšího medově 

žlutého sideritu, agregáty zrnitého antimonu a lupenité agregáty chloritu. 

Velmi podobnou  asociaci bohatší o krychličky fialového fluoritu popisuje z karbonátové 

dutinky Žáček (1997a). 



27 

7 CHARAKTERISTIKY PRIMÁRNÍCH MINERÁLŮ 

       V této kapitole jsou uvedeny mikroskopické charakteristiky minerálů, vyplývající ze 

studia v odražené světle - rudní minerály a minerály žiloviny. Sekundární minerály jsou 

charakterizovány na základě studia v binokulárním mikroskopu. K jednotlivým minerálům 

jsou připojena rentgenometrická data a tabulky charakterizující chemismus minerálů. 

7.1 Rudní minerály 

7.1.1 Antimon 

     Svítivě bílý antimon s jemným zlatavým odstínem rychle nabíhá do sytější zlatožluté 

barvy. Po delší době se zcela pokryje hnědorezavými oxidačními produkty. Různě intenzivní 

oxidace naleštěného povrchu dobře odkrývá typickou zrnitou polygonální stavbu 

antimonových agregátů. Ve zkřížených nikolech je slabě až středně anizotropní se zářivě 

opaleskujícími brusnými rýhami. V některých zrnech jsou ve zkřížených nikolech patrné 

polysyntetické lamely orientované  přibližně ve třech směrech.  

     Antimon, vytvářející výhradně alotriomorfně omezená zrna, bývá v žilovině zastoupen 

pouze akcesoricky. Významněji se objevuje v asociaci vázané na sericitizovanou horninu. 

V karbonátové žilovině byl zastižen ve srůstech s berthieritem, pyrhotinem IV a antimonitem.  

     Ve starším berthieritu tvoří drobné inkluze nepravidelného nebo vzácně kosodélníkového 

průřezu. Kosodélníková vrostlice lokalizovaná přibližně v centrální  části metakrystalu 

berthieritu je zřejmě omezena plochami odlučnosti hostitelského minerálu. Antimon může být 

v berthieritu doprovázen protaženými útvary chloritu.  

     Ojediněle byly pozorovány metakrystaly berthieritu uzavřené v rozměrném agregátu 

antimonu. Antimon může rovněž uzavírat enklávy kalcitu s idiomorfními průřezy antimonitu. 

V jiné situaci byly v zrnech antimonitu zjištěny přímkovité, obloukovité a esíčkovitě prohnuté 

útvary tvořené vzájemně nespojenými, za sebou řazenými zrnky antimonu. Podstatně častěji 

však antimon vytváří v antimonitu, stejně jako v pyrhotinu IV, izometrická chaoticky 

distribuovaná zrna. Výjimečně bylo sledováno orientované zatlačování pyrhotinu IV podle 

ploch bazální odlučnosti.   

     V nábrusech karbonátové žiloviny protínající sericitizovanou horninu byl antimon 

opakovaně zastižen v  agregátech pyrhotinu IV v podobě kostrovitých až cedníkovitých 

pseudomorfóz po berthieritu ( viz obr. 5 a obr. 6). 
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Obr 5  Protažený průřez berthieritu (brt) uzavřený v mladším pyrhotinu 
(pht). Berthierit je podle odlučnosti zatlačován kalcitem II. (k).  
Antimon (ant) vytváří v pyrhotinu amébovitá zrna a v blízkosti 
berthieritu je součástí „reakční zóny“, tvořené drobnými zrníčky 
antimonu hustě nahloučenými v mase pyrhotinu. 
 
 
 

 
 
Obr 6  Detail reakční zóny z obr. 5 (výřez z pravé horní části 
berthieritového zrna). Uspořádání drobných zrníček antimonu fosilizuje 
v pyrhotinu odlučnost zatlačeného berthieritu. 

brt 

ant 

k 

pht 

brt 

ant 
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      Přeměna berthieritu může být úplná nebo částečná. V druhém případě lze v pyrhotinu 

pozorovat reliktní berthierit obklopený ”reakční zónou”, která je tvořena hustě nahloučenými 

zrníčky antimonu obklopenými masou pyrhotinu. Ve větší vzdálenosti od berthieritového zrna 

se antimonová zrnka spojují do rozměrnějších protažených žilkovitých útvarů. Systém 

drobných zrníček antimonu v reakční zóně ”fosilizuje” odlučnost zatlačovaného berthieritu a 

v konečné fázi přeměny tak vytváří výše zmíněné cedníkovité pseudomorfózy. 

      Zrna antimonu lemovaná sideritem jím bývají zřetelně zubovitě zatlačována. 

V nemnoha případech byl pozorován i v nábrusech mylonitu, kde je vázán na karbonátové 

enklávy ve společnosti staršího pyrhotinu IV, chalkopyritu III, tetraedritu a sfaleritu III. 
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7.1.2 Antimonit 

     Je ocelově šedý se silnou bireflexí s šedavými až jemně modravými odstíny. Ve srovnání s 

velmi podobným berthieritem je světlejší a postrádá hnědavý až hnědorůžový odstín typický 

pro berthierit. Ve zkřížených nikolech je silně anizotropní s polarizačními barvami mezi 

svítivě bílou s namodralým odstínem a šedohnědou.  

     V kalcitu a křemeni vytváří převážně členité zrnité agregáty. Poměrně často jej lze 

v žilovině zastihnout ve formě většinou drobných idiomorfně omezených průřezů. Ojediněle 

bylo pozorováno stromečkovité zatlačování po štěpnosti kalcitu. Agregáty antimonitu 

zatlačující kalcit obvykle uzavírají jeho relikty. Ve vztahu k sideritu byly pozorovány 

poněkud komplikovanější vztahy. V některých případech je antimonit sideritem zatlačován, 

jindy můžeme pozorovat idiomorfně omezené průřezy antimonitu II obklopené sideritem, 

který ve stejné situaci zatlačuje zrna pyrhotinu IV a antimonu. Antimonit velmi často srůstá 

nebo případně uzavírá zrna jiných sulfidů.  

     Nejčastěji lze pozorovat vzájemný vztah antimonitu a berthieritu. Antimonit zatlačuje 

berthierit po trhlinách a hranicích zrn. Velmi často bývá v těchto situacích následován 

mladším chloritem. Antimonit selektivně zatlačuje pyrhotin IV (místy jej až pseudomorfuje) a 

to i v případech, kdy je pyrhotin obklopován, až téměř zcela uzavírán gudmunditem (viz obr. 

8), případně berthieritem. 

       Antimonit při zatlačování pyrhotinu IV postupuje od okrajů zrn a po trhlinách. Relikty 

pyrhotinu zpravidla zcela obklopuje. Agregáty antimonitu mohou obsahovat drobné inkluze 

pyrhotinu. V některých případech jde o zřejmé relikty většího zatlačovaného zrna. V jiných 

situacích až hypidiomorfně omezené, většinou protažené útvary pyrhotinu nejeví ze strany 

antimonitu žádné známky zatlačování.  

     Antimonit je mladší než gudmundit. Některé studované situace však mohou snadno svádět 

k mylné interpretaci vzájemného sukcesního poměru, zvláště když antimonit zatlačuje zrna 

pyrhotinu IV obklopená gudmunditem. Vzájemný kontakt antimonitu a gudmunditu bývá 

přímý nebo nezřetelně vlnkovitý. Jen výjimečně bylo možné konstatovat zjevné zatlačování 

gudmunditu antimonitem. Izometrické paprsčité agregáty gudmunditu zastižené 

v sericitizované hornině bývají na rozdíl od předešlého výskytu antimonitu zřetelně 

zatlačovány. Antimonit je proniká podél dvojčatných ploch a trhlin.  

    Podobně obtížné bývá stanovení sukcesního poměru vůči antimonu. Antimon lze v mase 

antimonitu velmi často pozorovat ve formě izometrických nebo členitých útvarů. Pouze tam, 

kde je kvantitativní poměr mezi oběma minerály obrácený, se antimonit jeví jako zřetelně starší.    
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Obr.7  Dokonale omezené sloupečkovité krystaly antimonitu narůstají  
ve společnosti lupenitých agregátů Fe-chloritu na berthierit v dutince 
karbonát-křemenné žiloviny.Zobrazení v sekundárních elektronech. 
 
 
 

 
 
Obr.8  Gudmundit (gud) obrůstá starší pyrhotin IV (pht). Oba minerály 
jsou odděleny mladším kalcitem II (k). Antimonit (stb) obsahující 
drobná zrna antimonu (ant) selektivně zatlačuje pyrhotin. 

gud 

stb 
pht 

k 

ant 
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V nábrusech mylonitu byl zastižen pouze v omezené míře, zpravidla v podobě žilek, 

doprovázených karbonátem, které pronikají zrna starších minerálů - pyrhotin, gudmundit, 

pyrit IV. Stejně jako v žilovině, bylo i v mylonitu pozorováno selektivní zatlačování 

pyrhotinu. Ojediněle byla zjištěna situace, ve které byl pyrhotin obrůstán bez projevů 

zatlačování. 

 

Tab. 1   Chemická analýza antimonitu 
 

analýza Sb S suma 
s1/23-3/1 73,39 26,61 100,69 

 
Analýza je uvedena v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnota ve sloupečku „suma“ 
odpovídá měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

Tab. 2    Empirický vzorec antimonitu (přepočteno na 5 atomů) 

 

 analýza  empirický vzorec 
 s1/23-3/1  Sb2,10S2,90 
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7.1.3 Arzenopyrit 

     Arzenopyrit tvoří společně s pyritem III intenzivní jemnozrnné impregnace 

v prokřemenělém mylonitu nebo šlírovité až vykliňující čočkovité vtroušeniny v žilném 

křemeni I. Ojediněle byla pozorována izolovaná zrna idiomorfních průřezů v mylonitu 

impregnovaném do různé míry pyrhotinem, gudmunditem, chalkopyritem, sfaleritem, 

tetraedritem, kobaltinem, berthieritem, antimonem a ullmannitem. Ve zrudnělé křemen-

karbonátové žilovině s dominantním berthieritem byl vzácně pozorován průřez srůstu dvou 

idiomorfně omezených zrn uzavřený v antimonitu a částečně i v křemeni. 

     Čerstvě naleštěný arzenopyrit má v odraženém světle čistě bílou barvu, která postupující 

oxidací získává nažloutlý odstín, čímž se stírá barevná odlišnost vůči asociovanému pyritu. Je 

bireflexní, ve zkřížených nikolech je na rozdíl od pyritu silně anizotropní. Místy lze pozorovat 

typickou přesýpátkovou strukturu. Při otáčení stolkem je modravý až pískový, 

s naoranžovělým odstínem.  

     Arzenopyrit se díky své značné krystalizační síle vyskytuje téměř vždy v idiomorfní 

formě. Idiomorfní kosočtverečné průřezy arzenopyritu mohou být v mylonitu zcela nebo 

částečně uzavřeny v zrnech pyritu III, gudmunditu a pyrhotinu III (podléhá přeměně na 

markazit). Zatímco v mladším gudmunditu je arzenopyrit rozptýlen chaoticky obdobně jako 

v okolním mylonitu, v rozměrných krystalech pyritu III (první typ) idiomorfních průřezů jsou 

jeho zrna situována především v okrajových partiích krystalů, což svědčí pro mladší postavení 

arzenopyritu vůči pyritu. Arzenopyrit uzavírá drobná zrna pyrhotinu a sfaleritu s inkluzemi 

chalkopyritu. Ojediněle bylo v arzenopyritu, vyskytujícím se v pestré sulfidické asociaci (viz 

výše), identifikováno zrno železem bohatého kobaltinu (glaukodotu).  
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Tab. 3   Chemické analýzy arzenopyritu 
 

 analýza Fe Co Ni As Sb S suma 
 s2/2 32,22 1,99 1,08 40,58 2,02 22,12 101,10 
 s2/3 35,12 0,76 0,28 39,95 1,94 21,95 98,90 
 s2/4 34,12 1,66 0,30 41,97 - 21,95 98,91 
 s2/7 33,76 0,64 0,35 42,91 0,92 21,42 100,26 
 s2/8 33,46 0,77 0,36 43,19 0,89 21,33 99,26 
 s2/9 33,01 0,63 0,29 42,67 1,13 22,27 100,65 
 s2/11 35,29 0,55 0,61 39,87 1,22 22,45 99,89 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

 

 

Tab. 4  Empirické vzorce arzenopyritu (přepočteno na 3 atomy) 

 

 analýza  empirický vzorec 
    
 s2/2  (Fe0,92Co0,05Ni0,03) ∑=1,01(As0,83Sb0,03) ∑=0,89S1,10 
 s2/3  (Fe1,00Co0,02Ni0,01) ∑=1,03(As0,85Sb0,03) ∑=0,88S1,09 
 s2/4  (Fe0,97Co0,04Ni0,01) ∑=1,02As0,89S1,09 
 s2/7  (Fe0,97Co0,02Ni0,01) ∑=1,00(As0,92Sb0,01) ∑=0,93S1,07 
 s2/8  (Fe0,96Co0,02Ni0,01) ∑=0,99(As0,93Sb0,01) ∑=0,94S1,07 
 s2/9  (Fe0,94Co0,02Ni0,01) ∑=0,97(As0,91Sb0,01) ∑=0,92S1,11 
 s2/11  (Fe1,00Co0,01Ni0,02) ∑=1,03(As0,84Sb0,02) ∑=0,86S1,11 
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7.1.4 Berthierit 

     V odraženém světle je špinavě bílý se zřetelnou bireflexí. Postupným nabíháním tmavne. 

Při otáčení stolkem se odstín mění od ocelově šedé až k světle krémově hnědé barvě, místy 

s jemným narůžovělým tónem. Ve zkřížených nikolech je silně anizotropní. Polarizační barvy 

se pohybují mezi ocelově šedou, hnědou a modrou, v závislosti na orientaci řezu.  

      Berthierit je v žilovině naprosto převládajícím antimonovým minerálem. V kalcitu I 

vytváří metakrystaly charakteristických zaoblených průřezů.  Ojediněle byly u konkávně 

vymezených metakrystalů berthieritu pozorovány výběžky sledující hranici sousedních 

kalcitových zrn. Ve vztahu ke staršímu křemeni I bylo zjištěno prstovité zatlačování ze strany 

berthieritu.  

     Mikroskopicky byl berthierit zastižen na kontaktu s mladším antimonitem, pyrhotinem IV, 

antimonem, chalkopyritem III a tetraedritem. V karbonátové žilovině je nejčastěji po trhlinách 

a hranicích zrn zatlačován antimonitem, který bývá nezřídka doprovázen chloritem. 

Jehličkovité a snopkovité útvary chloritu v zrnech berthieritu přednostně sledují partie 

zatlačované antimonitem. 

     Metakrystaly berthieritu bývají v asociaci s minerály mladší periody velmi často 

zatlačovány kalcitem II. Vzácně bylo pozorováno obrůstání a zatlačování zrn berthieritu jen 

zřídka se vyskytujícím sideritem. Kalcit II spjatý s přínosem pyrhotinu IV, antimonitu a 

antimonu zatlačuje berthierit podél trhlin, které zhruba sledují jeho kosodélníkovitou 

odlučnost. V jiných případech kalcit II uzavírá velice členitě omezená zrna staršího 

berthieritu. Zatlačovaný berthierit obsahuje četné ostrůvkovité útvary mladšího kalcitu II. 

Berthierit může být v kalcitu II zachován též v podobě protažených vzájemně izolovaných 

reliktních útvarů orientovaných souhlasně s vnějším omezením původních berthieritových  

metakrystalů.  

     V chloritizací postižené, okrajové partii žíly pronikající sericitizovanou horninou byly 

v mase chloritu pozorovány útvary kalcitu II, připomínající vnějším omezením průřezy 

berthieritových metakrystalů (viz obr. 9). V těchto kalcitových enklávách lze vedle 

protažených útvarů berthieritu (orientovaných shodně s vnějším omezením kalcitových 

agregátů) pozorovat zrna pyrhotinu IV a antimon.  

     Berthierit je od okrajů zrn a po trhlinách  zatlačován  pyrhotinem IV. Pyrhotin IV bývá 

doprovázen mladším antimonitem nebo antimonem. Antimon v pyrhotinu IV pseudomorfuje 

zatlačená zrna berthieritu (viz antimon). 

 



36 

 
 
Obr.9  Pseudomorfózy po metakrystalech berthieritu. Berthierit je ve 
středu obrazu v mladším kalcitu II (k) zachován v podobě protažených 
reliktních útvarů naznačujících kosodélníkovitou odlučnost původního 
zrna. V levé části obrazu srůstá v kalcitu II antimon s pyrhotinem. Vše 
je uzavřeno v chloritu (ch). Černobílé zobrazení (LUCIA). 
 

     Při mikroskopickém studiu nábrusů mylonitu byl berthierit pozorován pouze ojediněle. 

Stejně jako v žilovině, jsou i v prostředí mylonitu berthieritové metakrystaly vázány na kalcit. 

Kalcit, vyplňující dutinku lemovanou krystaly křemene idiomorfních průřezů, vedle berthieritu 

hostí pyrhotin IV, chalkopyrit III s trojúhelníkovitými inkluzemi tetraedritu a sfalerit. Berthierit 

částečně obklopuje drobné zrnko sfaleritu a vyplňuje v něm trhlinky štěpící původní oválné 

zrnko  na několik částí. Metakrystaly berthieritu v mylonitu velmi často srůstají s drobnými 

zrny chalkopyritu III, který v berthieritu vytváří inkluze nebo jej zatlačuje. 

 
Tab. 5   Chemická analýza berthieritu 
 

analýza Fe Sb S suma 
s1/23-1/1 12,36 58,81 28,83 101,46 

 
Analýza je uvedena v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnota ve sloupečku „suma“ 
odpovídá měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

Tab. 6    Empirický vzorec berthieritu (přepočteno na 7 atomů) 

 analýza  empirický vzorec 

 s1/23-1/1  Fe0,97Sb2,11S3,93 

ch k 



37 

7.1.5 Gudmundit 

     Gudmundit je vysoce odrazný, má bílou barvu s krémovým, místy jemně narůžovělým 

odstínem. Lze pozorovat slabou bireflexi s bílými až narůžověle bílými barevnými efekty. Ve 

zkřížených nikolech je silně anizotropní s výraznými polarizačními barvami (bílá, modrá, 

oranžovohnědá). 

      Typická je tvorba metakrystalů a dvojčatění podle (101). Dokonale vyvinuté, rovnými 

plochami omezené zdvojčatělé metakrystaly lze pozorovat v křemeni, ve kterém zůstaly 

uchráněny před účinky mladších fluid. Ve zkřížených nikolech je velmi často možné odhalit, 

že jsou jednotlivé dvojčatně srůstající krystaly složeny z nepatrně odlišně zhášejících 

nepravidelých růstových zón či domén.  

     Gudmundit v mylonitu vytváří polykrystalické agregáty dvojčatně nebo náhodně srostlých 

zrn, které běžně dosahují velikosti až několika mm. Pouze ojediněle byly pozorovány 

nezdvojčatělé kosodélníkovité průřezy. Agregáty gudmunditu velmi často uzavírají starší, ale 

i mladší minerály. Často bez projevů zatlačování obrůstají starší (viz obr. 11), do různé míry 

na markazit přeměněné sloupečkovité krystaly pyrhotinu III, které mohou být částečně nebo 

úplně vylouženy mladší žilovinou, přičemž dochází ke vzniku odlitkových pseudomorfóz. 

Gudmundit uzavírá: lištovité, částečně na markazit přeměněné, relikty pyritu II nezřídka 

obrůstané metakrystaly pyritu II, zrna sfaleritu s chalkopyritovými inkluzemi a zaoblená 

drobná zrníčka sfaleritu hypidiomorfních průřezů,  chalkopyrit, oválně a vzácně i 

trojúhelníkovitě omezená zrna tetraedritu. Byla pozorována situace, kde gudmundit obrůstal 

bez projevů zatlačování alotriomorfní zrno sfaleritu I, přičemž v něm selektivně zatlačoval 

inkluzi chalkopyritu. V asociaci s asociací pyrit - arzenopyrit uzavírá idiomorfně omezené 

průřezy arzenopyritu.  

     Agregáty gudmunditu mohou být protínány žilkami antimonitu nebo zatlačovány 

červíkovitými útvary ullmannitu, které pravidelně doprovází neidentifikovaný nerudní 

minerál. 

     V několika případech jsou zhruba izometrické agregáty gudmunditu na povrchu lemovány 

zřetelně odlišným jemnozrnnějším agregátem hypoparalelně sloupečkovitého až radiálně 

papsčitého gudmunditu. Agregáty jemnozrnného gudmunditu místy připomínají strukturu tzv. 

ledových květů. V bezprostřední blízkosti se v enklávách kalcitu vyskytují zrna antimonu. 

V stejné situaci byl ojediněle pozorován kostrovitý metakrystal gudmunditu uzavřený 

v pyrhotinu sloupečkovitého průřezu.  
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Obr.10  Krystaly gudmunditu narůstající v dutině křemene na povrch 
agregátu zrnitého gudmunditu s neobvyklou houbovitě porézní vnitřní 
strukturou. Zobrazení v sekundárních elektronech. 
 
 

 
 
Obr.11  Idiomorfně omezený průřez pyrhotinu,  podléhající dle bazální 
odlučnosti přeměně na markazit, je bez projevů zatlačování uzavírán 
mladším gudmunditem. Oba minerály jsou zatlačovány karbonátem. 
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     V silně sericitizované hornině v bezprostřední blízkosti křemen-karbonátové žiloviny 

vytváří gudmundit agregáty složené z dvojčatně srůstajících lamelárně až radiálně paprsčitě 

uspořádaných jedinců. V některých agregátech gudmunditu je možné pozorovat partie 

postižené tlakovou rekrystalizací, která se projevuje výrazným zmenšením a zaoblením zrn 

agregátu. Gudmundit uzavírá nehojné útvary pyrhotinu oválného nebo protaženého habitu. 

Podél dvojčatných ploch a na ně kolmých trhlin je zatlačován antimonitem. Stejně jako 

ostatní sulfidy, je i gudmundit zatlačován chloritem. 

     V křemen - karbonátových žilách byla zrna gudmunditu zastižena spíše sporadicky. Ve 

srovnání s výskyty v mylonitu nedosahují tak velkých rozměrů, přičemž jednotlivé agregáty 

gudmunditu bývají složeny pouze z několika odlišně zhášejících, vzájemně dvojčatně 

srůstajících krystalů, které mohou ve výjimečných případech tvořit téměř dokonalá čtyřčetná 

penetrační dvojčata s pavézovitým uspořádáním odlišně zhášejících sektorů.  

     Jeho výskyt v křemen-karbonátové žilovině s berthieritem je vázán spíše na okrajové partie 

žil a je úzce svázán s výskytem pyrhotinu IV, antimonitu a antimonu. V žilovině se obvykle 

vyskytuje až při vyšším kvantitativním zastoupení uvedených sulfidů. Vůči karbonátu s 

metakrystaly berthieritu, antimonu a pyrhotinu IV je gudmundit omezen idiomorfně. 

Gudmundit uzavírá sloupečkovité průřezy a drobné alotriomorfně omezené inkluze pyrhotinu 

IV. Protažené průřezy pyrhotinu IV, často selektivně zatlačované antimonitem, bývají od 

obklopující masy gudmunditu odděleny tenkým kalcitovým lemem (kalcit II). Genetická 

interpretace vzájemného vztahu gudmunditu a antimonitu bývá ve většině případů poměrně 

nesnadná. Jejich vzájemná hranice bývá nezřetelně zvlněná nebo přímá. Pouze v několika 

málo případech bylo možné pozorovat zřetelné zatlačování gudmunditu ze strany antimonitu.  

     Neobvyklý typ gudmunditu byl zastižen v křemenných žilkách nasedajících přímo na 

mylonit nebo protínajících kalcitovou žilovinu impregnovanou jehličkovitým berthieritem. 

Gudmundit narůstající v drúzové dutině na krystaly křemene II se vedle poněkud tmavšího 

zbarvení (mírně sytější narůžovělý odstín) vyznačuje neobvyklou porézní až houbovitou 

strukturou. Při detailním pohledu je patrné, že je houbovitá struktura tvořena z drobných, 

hustě nahloučených, radiálně jehličkovitých agregátů o velikosti kolem 100 µm a tmavé 

”póry” tak odpovídají gudmunditem nezaplněným prostorům mezi sousedními ježkovitými 

agregáty. Zrna (až 2 cm velká) tvořená tímto typem gudmunditu bývají lemována agregátem 

silně odrazného, krátce sloupečkovitého gudmunditu ”běžného” typu.  
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Tab. 7   Chemické analýzy gudmunditu 
 
 analýza Fe Ni Sb S suma 
 s1/30-5/1 26,41 - 58,58 15,01 101,61 
 s1/30-10/2 27,81 0,55 57,38 14,26 100,59 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve 
sloupečku „suma“ odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

 

 

Tab. 8    Empirické vzorce gudmunditu (přepočteno na 3 atomy) 

 Analýza  empirický vzorec 
     s1/30-5/1  Fe1,00  Sb1,01S0,99 
 s1/30-10/2  (Fe1,05Ni0,02) ∑=1,07Sb0,99S0,94 
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7.1.6 Chalkopyrit 

     Chalkopyrit lze v odraženém světle, díky nezaměnitelnému žlutému zbarvení, vždy bezpečně 

identifikovat. Ve zkřížených nikolech je slabě anizotropní. Při soustředěném pozorování ve 

zkřížených nikolech s maximálním přicloněním lze v masivních agregátech chalkopyritu odhalit 

odlišně zhášející nepravidelný systém orientovaných kopinatých až vřetenovitých lamel.  

     Chalkopyrit byl zastižen v několika paragenetických pozicích. Velmi často vytváří inkluze ve 

sfaleritu (viz sfalerit). Ve sfaleritu I masivního typu se inkluze chalkopyritu vyskytují ve 

společnosti inkluzí pyrhotinu. Ve srůstech obou minerálů v mase sfaleritu bylo pozorováno 

zatlačování pyrhotinových inkluzí ze strany chalkopyritu. Chalkopyrit zatlačuje i produkty 

disulfidizace pyrhotinu. Sám je zatlačován ze strany mladšího pyritu. 

       V mylonitu může v asociaci s masivními agregáty pyrhotinu II vytvářet poměrně rozměrné 

agregáty, obsahující drobné útvary odmíšeného sfaleritu II. Po trhlinách a mezizrnných hranicích 

proniká a zatlačuje agregáty masivního pyrhotinu II. Chalkopyrit II velmi často obklopuje a 

vzácně po predisponovaných plochách proniká zrna staršího sfaleritu I uzavřená v mase pyrhotinu 

II. Sfaleritová zrna obsahují inkluze chalkopyritu, které bývají často přednostně orientovány 

v řadách za sebou. Systém vzájemně paralelních nebo kosých řad až několik mikrometrů velkých 

chalkopyritových inkluzí bývá zvláště pravidelně vyvinut v případech, kde jsou zrna sfaleritu I 

obrůstána masivním chalkopyritem II.  

     Chalkopyrit II zatlačuje Fe-oxidy. V nábrusech, kde chalkopyrit II obrůstá agregáty pyrhotinu 

II, pokročile přeměněné na disulfidy a oxidy Fe, je možné pozorovat nehojné tenké lemy 

chalkopyritu II okolo úzce vřetenovitých protažených lišt Fe-oxidů nebo zrnka chalkopyritu II 

situovaná převážně na hranicích zmíněných útvarů Fe-oxidů a lamelovitého markazitu. Drobné 

útvary chalkopyritu II kontrastují s okolním prostředím pouze ve zkřížených nikolech při mírně 

otevřené cloně, jinak téměř splývají s poměrně silně odraznými lamelami markazitu. V pokročile 

přeměněných partiích pyrhotinu II, kde jsou disulfidy a oxidy Fe nahrazovány blíže neurčenými 

nerudními minerály, bývá chalkopyrit II kvantitativně mnohem více zastoupen než v partiích 

postižených nižším stupněm přeměny (bez přítomnosti minerálů žiloviny).         

     Ve finální fázi (viz obr. 12), kdy bývají produkty přeměny pyrhotinu II zcela vylouženy 

naznačují vřetenovité lamely chalkopyritu II původní orientaci lamel disulfidů a oxidů Fe a 

vlastně tak i fosilní odlučnost pyrhotinu II. Jednotlivé protažené lišty chalkopyritu II nenavazují 

na masivní chalkopyrit II, obklopující pseudomorfózy po pyrhotinu. Byly pozorovány 

pseudomorfózy po pyrhotinu II téměř zcela zatlačené lištami chalkopyritu II. Ve vztahu 

k siegenitu bylo pozorováno zatlačování ze strany chalkopyritu II. 
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Obr.12  Chalkopyrit II v asociaci s produkty dekompozice masivního 
pyrhotinu II. Masivní chalkopyrit vytváří odlitkové pseudomorfózy po 
agregátech pyrhotinu. Odlučnost původního pyrhotinu 
naznačují, karbonátem obklopené, vřetenovité lamely chalkopyritu (v 
horní části obrázku) společně s nevylouženými lištami markazitu a Fe-
oxidů (v pravé dolní části obrázku).   Idiomorfní průřezy v pravé části 
obrazu patří siegenitu. Špinavě bílé až nažloutlé agregáty patří pyritu 
(py). Ve střední horní části obrazu jsou situována dvě zrna  tmavě 
šedého sfaleritu. 

     

     V asociaci mladších sulfidů Fe, Sb, Cu, Ni, Co, As, doprovázených křemenem a 

kalcitem, je možné v zrnech staršího sfaleritu I pozorovat inkluze chalkopyritu dvou typů (viz 

sfalerit). Chalkopyrit III se ve výše zmíněné asociaci vyskytuje v podobě alotriomorfně 

omezených zrn a agregátů v těsné asociaci s tetraedritem, sfaleritem III a kalcitem II (viz 

tetraedrit).    

     Masivnější agregáty chalkopyritu III zatlačují zrna staršího sfaleritu I s chalkopyritovými 

inkluzemi. Chalkopyrit III proniká zrny sfaleritu I podél trhlin, žilkovitě propojuje jednotlivé 

chalkopyritové inkluze a v pokročilé fázi zatlačování uzavírá dislokované relikty 

sfaleritových zrn. V okrajových zónách a protažených útvarech zatlačovaného sfaleritu je 

možné pozorovat inkluze chalkopyritu druhého typu (viz sfalerit).  

     Chalkopyrit III zatlačuje pyrhotin sloupečkovitých a izometrických průřezů, v berthieritu 

vytváří inkluze nebo jej též zatlačuje. Je mladší než na markazit přeměněné relikty pyritu II. 

     Ojediněle byl zastižen i v karbonátové žilovině zrudněné jehličkovitým berthieritem 

vázaný na mladší kalcit II ve společnosti  antimonitu a ojedinělých zrn tetraedritu, sfaleritu 

py 
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III, gudmunditu, antimonu a pyrhotinu IV. Zatlačuje  berthierit a tetraedrit. Tetraedrit se však  

v některých případech může jevit jako mladší.  

     V jednom případě byl zjištěn srůst s patrně mladším gudmunditem. V jiném nábrusu byl 

chalkopyrit III společně s tetraedritem lokalizován na hranici berthieritových metakrystalů. 

Mladší chalkopyrit III vybíhal krátkým výběžkem po hranici berthieritu a tetraedritu.  

 

 

Tab. 9   Chemická analýza chalkopyritu 
 

analýza Cu Zn Fe S suma 
s1/30-4/1 29,07 2,53 33,13 35,26 101,95 

 
Analýza je uvedena v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnota ve sloupečku „suma“ 
odpovídá měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 
 
 
 
 
Tab. 10   Empirický vzorec chalkopyritu (přepočteno na 4 atomy) 
 
 analýza  empirický vzorec 
 s1/30-4/1  Cu0,84Zn0,07Fe1,08S2,01 
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7.1.7 Jamesonit 

       Jamesonit byl zjištěn v kalcitové žíle, protínající skarn s masivními akumulacemi černého 

hrubě štěpného sfaleritu I. Vyskytuje se pouze akcesoricky v podobě drobných jehliček volně 

rozptýlených v karbonátu nebo častěji ve větších shlucích narůstá na izometrické maximálně 

1 mm velké krystalky sfaleritu (viz obr. 13) a chalkopyritu, lokalizované v karbonátu při 

okrajích žil. Místy pozorované zdánlivě epitaktické nárůsty na krystalcích sulfidů jsou 

výsledkem orientace jehliček ve směrech štěpnosti hostitelského kalcitu. Jamesonit je tedy 

nejmladším minerálem uvedené asociace.  

 

 
 

Obr.13  Jehličky jamesonitu narůstají na krystal sfaleritu. Vyleptáno 
z kalcitové žiloviny. Zobrazení v sekundárních elektronech. 

 

 

       Minerál byl určen rentgenometricky. Orientační semikvantitativní EDS analýza 

jamesonitu, připraveného k analýze ve formě reliéfního preparátu (minerál nebyl zastižen 

v nábrusovém materiálu) prokázala přítomnost Pb, Sb, Fe a S, což potvrzuje výsledek 

rentgenometrické identifikace. 
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Tab. 11   Rentgenová prášková data jamesonitu 
 

h k l dobs Iobs dcalc 

1  2  0  8.3 10 8.175 
2  2  0  6.1 10 6.076 
3  1  0  5.1 10 5.057 
2  4  0  4.09 30 4.088 
4  0  0  3.91 10 3.933 
4  1  0  3.87 20 3.852 
0  2  1  3.71 20 3.712 
1  2  1  3.58 20 3.590 
2  5  0  3.44 100 3.442 
4  3  0  3.34 10 3.348 

 -1  3  1    3.346 
-2  3  1  3.15 20 3.154 
5  1  0  3.09 20 3.105 
2  3  1    3.096 
3  5  0    3.092 
      3.04* 60  
      2.92# 10  

-4  1  1  2.83 90 2.826 
3  3  1    2.823 
4  1  1  2.74 70 2.744 

-4  2  1    2.738 
3  4  1  2.64** 10  
      2.36# 10  

6  4  0  2.29 20 2.299 
-1  7  1  2.24 40 2.244 
5  6  0    2.240 

-2  7  1  2.18 10 2.184 
6  2  1  2.11 5 2.114 
0  8  1  2.06 50 2.057 
1  8  1  2.04 10 2.035 
7  4  0    2.034 
1  10  0  1.90 5 1.900 
7  2  1    1.899 
      1.86* 50  

-6  6  1  1.83 10 1.827 
2  4  2  1.80 5 1.795 
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Tab. 11   Rentgenová prášková data jamesonitu (pokračování) 
 

h k l dobs Iobs dcalc 

4  10  0  1.72 10 1.721 
9  2  0    1.719 
      1.60* 25  
      1.578* 25  

6  5  2  1.456 10 1.456 
10  5  0    1.455 
2  12  1    1.454 

-7  5  2  1.415 5 1.415 
10  3  1    1.414 
4  9  2  1.360 5 1.361 
2  13  1    1.360 

 
Metoda Debye-Scherrer 
* difrakce přimíšeného chalkopyritu; ** koincidence s chalkopyritem; # neindexovaná 
difrakce 
 
 
 
 
 
 
Tab. 12   Mřížkové parametry jamesonitu 
 

 Vlastějovice, 
tato práce 

 
St. Paul mine, 

Monashee 
Mountain, British 

Columbia, 
Canada 

JCPDS-ICDD  
42-1391* 

 

 
San Giorgio, 

Sardinia, 
Italy 

Nizeki, Buerger, 
Hiller (1957) 

JCPDS-ICDD  
13-461* 

Cornwall, 
England, 

UK 
Berry (1940) 
JCPDS-ICDD 

8-125* 

 a (Å) 15.739(9) 15.72(2) 15.6500 15.7100 
 b (Å)  19.138(12) 19.10(3) 19.0300 19.0500 
 c (Å)  4.029(4)       4.0336(2)   4.0300   4.0400 
 β (°)         91.74(6) 91.91(3) 91.800 91.8000 
 V (Å3) 1213(1) 1210.42 1199.62 1208.48 

 

* in Berry et al. (1974) 
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7.1.8 Kobaltin 

      Kobaltin v mylonitu, stejně jako ostatní Ni-Co minerály, vytváří pouze akcesoricky 

zastoupená mikroskopická zrna bílé barvy. Ve zkřížených nikolech je izotropní. Zrna 

kobaltinu mají vysokou brusnou tvrdost a zřetelně tak vystupují z roviny nábrusu, což je vedle 

optické izotropie odlišuje od asociovaných, obdobně zbarvených minerálů. Podobný, poněkud 

krémovější gudmundit  má nižší reliéf a ve zkřížených nikolech je silně anizotropní. Mladší 

ullmannit je poněkud lépe leštitelný a  nepatrně světlejší (odraznější). Obdobně tvrdý pyrit má 

nažloutlý odstín.  

      Kobaltin vytváří v mase mylonitu a rozměrnějších sulfidických zrnech nepravidelně 

rozptýlená izolovaná zrnka o průměrné velikosti 1-20 µm (maximálně 40×20 µm) nebo 

smouhovité shluky většinou alotriomorfně až hypidiomorfně omezených průřezů. Jen 

ojediněle byla pozorována zrna idiomorfních kubických průřezů. Místy bývají jednotlivá zrna 

částečně pospojována do řetízkovitých útvarů, dosahujících délky výjimečně až 100 µm. 

Impregnace kobaltinu mohou být texturně vázány na okraje masivnějších sulfidických 

akumulací v mylonitu.  

     V sulfidech, jak již bylo výše uvedeno,  bývají jednotlivá zrnka zpravidla volně rozptýlena 

nebo  lokalizována na hranicích sulfidického zrna s okolním skarnovým mylonitem (pyrhotin, 

sfalerit, chalkopyrit), případně na hranicích dvou sulfidů (sfaleritu a chalkopyritu). 

Hypidiomorfně až idiomorfně omezené průřezy mladšího kobaltinu byly pozorovány 

v protažených průřezech pyrhotinu III zatlačovaném dle báze vřetenovitými lamelami 

markazitu, dále v chalkopyritu, křemeni a kalcitu. Alotriomorfní zrna kobaltinu byla zjištěna 

v gudmunditu a ryzím antimonu.  

     Elektronovou mikroanalýzou byla v idiomorfně omezeném průřezu arzenopyritu zjištěna 

uzavřenina fáze odpovídající kobaltinu s vysokým obsahem Fe. 
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Tab. 13   Chemické analýzy kobaltinu 
 

 analýza Co Ni Fe As Sb S suma 
 s2/5 14,18 2,22 20,14 42,03 2,15 19,27 98,79 
 s2/6 17,46 2,38 14,14 48,16 0,59 17,27 100,25 
 s2/10 16,85 2,70 13,81 48,22 0,29 18,12 102,27 
 s2/12 21,31 10,75 2,40 43,90 0,55 21,08 99,90 
 s2/13 25,66 6,04 2,78 44,10 0,58 20,84 100,19 
 s2/14 23,55 7,92 6,15 41,92 0,61 19,85 97,19 
 s2/15 26,65 5,58 5,53 43,30 0,77 18,17 100,18 
 s2/22 22,97 9,89 1,94 44,15 0,57 20,48 99,76 
 s2/23 21,73 10,96 2,07 44,35 0,56 20,33 98,96 
 s2/24 26,10 5,67 2,18 44,86 0,49 20,70     100,87 
 s2/25 28,14 4,95 2,16 43,80 0,45 20,50 98,97 
 s2/26 14,08 15,00 5,21 41,80 3,88 20,04 100,07 
 s2/27 23,22 5,16 5,88 43,74 1,28 20,72 101,12 
 s2/28 20,11 11,90 2,60 44,65 0,40 20,35 103,10 
 s2/31 24,99 5,29 2,61 45,57 0,68 20,87 98,25 
 s2/32 28,91 1,32 3,31 42,98 0,37 23,11 100,26 
 s2/33 26,47 6,62 1,41 44,16 0,51 20,83 99,29 
 s2/34 17,65 5,62 10,32 42,75 3,70 19,96 99,51 
 s2/35 28,21 4,68 1,93 43,50 0,75 20,93 97,29 
 s3/27 15,50 10,35 7,59 44,40 4,01 18,15 100,50 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

 



49 

 

Tab. 14   Empirické vzorce kobaltinu přepočtené na 3 atomy 
 

 analýza  empirický vzorec 
    
 s2/5  (Co0,40Ni0,06Fe0,59) ∑=1,05(As0,93Sb0,03) ∑=0,95S0,99 
 s2/6  (Co0,50 Ni0,07Fe0,43) ∑=1,00(As1,09Sb0,01) ∑=1,09S0,01 
 s2/10  (Co0,48  Ni0,08Fe0,41) ∑=0,97As1,08S0,95 
 s2/12  (Co0,59 Ni0,30Fe0,07) ∑=0,96(As0,96Sb0,01) ∑=0,96S1,07 
 s2/13  (Co0,71 Ni0,17Fe0,08) ∑=0,96(As0,96Sb0,01) ∑=0,97S1,06 
 s2/14  (Co0,66 Ni0,22Fe0,18) ∑=1,06(As0,92Sb0,01) ∑=0,93S1,02 
 s2/15  (Co0,75 Ni0,16Fe0,17) ∑=1,08(As0,96Sb0,01) ∑=0,98S0,95 
 s2/22  (Co0,64 Ni0,28Fe0,06) ∑=0,97(As0,97Sb0,01) ∑=0,98S1,05 
 s2/23  (Co0,61 Ni0,31Fe0,06) ∑=0,98(As0,97Sb0,01) ∑=0,98S1,02 
 s2/24  (Co0,73  Ni0,16Fe0,06) ∑=0,95(As0,98Sb0,01) ∑=0,99S1,06 
 s2/25  (Co0,78 Ni0,14Fe0,06) ∑=0,99(As0,96Sb0,01) ∑=0,97S1,05 
 s2/26  (Co0,40 Ni0,43Fe0,16) ∑=0,98(As0,93Sb0,05) ∑=1,98S1,04 
 s2/27  (Co0,65  Ni0,14Fe0,17) ∑=0,96(As0,96Sb0,02) ∑=0,98S1,06 
 s2/28  (Co0,56Ni0,33Fe0,08) ∑=0,97(As0,98Sb0,01) ∑=0,99 S1,04 
 s2/31  (Co0,70  Ni0,15Fe0,08) ∑=0,92(As1,00Sb0,01) ∑=1,01S1,07 
 s2/32  (Co0,97 Ni0,04Fe0,10) ∑=0,92As0,92S1,16 
 s2/33  (Co0,74  Ni0,18Fe0,04)0,96(As0,97Sb0,01) ∑=0,97S1,06 
 s2/34  (Co0,50 Ni0,16Fe0,31) ∑=0,96(As0,95Sb0,05) ∑=1,00S1,04 
 s2/35  (Co0,78 Ni0,13Fe0,06) ∑=0,97(As0,95Sb0,01) ∑=0,96S1,07 
 s3/27  (Co0,45 Ni0,30Fe0,23) ∑=0,98(As1,01Sb0,06) ∑=1,06S0,96 
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7.1.9 Markazit 

     Markazit je v odraženém světle bílý s nažloutlým odstínem. Na kontaktu s žlutavým 

pyritem má téměř neznatelný, jemně namodralý odstín. Vykazuje slabou až střední bireflexi a 

ve zkřížených nikolech silnou anizotropii s modrošedými, světle modrými a rezavě hnědými 

pleochroickými barevnými efekty. 

     Hrubozrnné agregáty markazitu, zastižené v asociaci s masivním typem sfaleritu, srůstají 

s mladším pyritem. Markazit je mladší než sfalerit.  

     Markazit je jedním z produktů přeměny pyrhotinu. Nejčastěji je možné pozorovat 

vykliňující lišty markazitu sledující odlučnost pyrhotinových zrn. V asociaci s pokročile 

přeměněnými agregáty masivního pyrhotinu II obrůstá žilky a vřetenovité útvary Fe-oxidů. 

V blízkosti agregátu jemnozrnného markazitu byla vzácně pozorována zrna složená  pouze z 

několika odlišně zhášejících sektorů, podobající se markazitu zastiženému v asociaci 

s masivním typem sfaleritu I. Zrna byla uzavřena v agregátu mladšího pyritu I. Ve stejném 

nábrusu byl zastižen kataklazovaný relikt  idiomorfně omezeného průřezu obklopený mladším 

blíže neidentifikovaným nerudním minerálem. Tento hrubozrnný markazit by bylo 

v mikroskopu možné snadno zaměnit s gudmunditem.  

     Subparalelní  lištovité relikty kosočtverečných průřezů pyritu II, vyskytující se v asociaci 

s mladšími sulfidy Fe, Sb, Cu, Zn, Ni, Co, As, bývají částečně přeměněny na lamelovitý  

markazit. 

 

Tab. 15   Chemická analýza markazitu 
 

analýza Fe S Suma 
s2/29k 46,63 53,37 99,81 

 
Analýza je uvedena v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnota ve sloupečku „suma“ 
odpovídá měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

 

Tab. 16   Empirické vzorce markazitu (přepočteno na 3 atomy) 
 
 
 analýza  empirický vzorec 

 s2/29  Fe1,00S2,00 
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7.1.10 Pyrhotin 

     Mylonitový pyrhotin má v odraženém světle hnědorůžovou barvu. V karbonátové žilovině 

vykazuje poměrně silný oranžový odstín. Ve zkřížených nikolech lze u polykrystalických 

pyrhotinových agregátů sledovat slabou optickou anizotropii. Ve srůstech s chalkopyritem 

vykazuje podstatně silnější projevy optické anizotropie, slabou až střední bireflexi a ve  

zkřížených nikolech silnou anizotropii s polarizačními barvami mezi bílou s krémovým 

odstínem až krémově hnědou.  

     Pyrhotin doprovázený chalkopyritem vytváří v masivním sfaleritu I dva typy inkluzí. 

Zpravidla větší, nepravidelně omezené uzavřeniny prvního typu jsou zcela transformovány na 

disulfidy a oxidy Fe, zatímco protažené či izometrické inkluze pyrhotinu druhého typu 

nevykazují ani náznak počínající přeměny a to ani v bezprostřední blízkosti zcela 

přeměněných zrn prvního typu.  

     Masivní agregáty pyrhotinu II, uzavírající zrna staršího sfaleritu I, bývají do různé míry 

postiženy přeměnou na disulfidy a oxidy Fe. V pyrhotinu II byl v jednom případě pozorován 

systém plamenovitě vykliňujících, vzájemně kosých lamel. Lamely se od okolí odlišují 

znatelně vyšším reliéfem, sytostí barevného odstínu a odlišnou pozicí zhášení ve zkřížených 

nikolech.  

     Mladší pyrhotin III v mylonitu vytváří hypidiomorfně až idiomorfně omezené 

sloupečkovité průřezy nebo zřídka drobná oválná zrna zpravidla srůstající s chalkopyritem III. 

Často lze pozorovat svazčité až snopkovité srůsty sloupečkovitých jedinců. Jednotlivé 

protažené útvary mohou být mírně obloukovitě prohnuté. Do různé míry podléhají přeměně 

na vřetenovitě lištovitý markazit, který v pyrhotinu sleduje plochy odlučnosti souhlasné 

s protažením průřezů. Byla pozorována situace, kde byl protažený útvar pyrhotinu III, z části 

obklopený agregátem gudmunditu, intenzivně přeměněn směrem od kontaktu s mylonitem. 

Mylonit byl prosycen mladším alteračním minerálem, patrně karbonátem.  

       Protažené útvary pyrhotinu IV bývají často vázány na karbonát, zatlačující starší agregáty 

pyrhotinu. Karbonát se sloupečkovitým pyrhotinem IV mnohdy vyplňuje průřezy křemenných 

drúzových dutinek. Pyrhotin IV bývá nezřídka zatlačován chalkopyritem III. 

     V asociaci s pyritem a arzenopyritem byl pyrhotin zastižen ve formě drobných uzavřenin 

v idiomorfním arzenopyritu. Ojedinělý rozměrnější a protažený útvar pyrhotinu III 

s vřetenovitými lištami markazitu uzavírá mladší průřez idiomorfního pyritu III. 

     Pyrhotin IV vytváří v karbonátové žilovině s křemenem většinou hypidiomorfně omezené 

protažené průřezy. V úzké asociaci s jemnou impregnací antimonu zatlačuje metakrystaly 
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berthieritu. Pyrhotin IV při zatlačování berthieritu postupuje od okrajů zrn a podél 

kosodélníkovité odlučnosti. Místy zatlačované útvary berthieritu zcela obklopuje. V odlišných 

situacích je pyrhotin IV, zatlačující metakrystaly berthieritu, doprovázen mladším 

antimonitem. Zrna pyrhotinu IV bývají v žilovině obklopována agregáty gudmunditu a 

selektivně zatlačována antimonitem. Pyrhotin IV může být dále zatlačován antimonem, 

kalcitem II a sideritem.  

Dekompozice pyrhotinu 

       Různé formy a stadia přeměny postihují téměř všechny zastižené typy pyrhotinu. 

Pyrhotinová zrna mohou být přeměnou postižena lokálně, zpravidla podél ploch odlučnosti, 

nebo celoplošně. Komplexní přeměna byla pozorována v masivních agregátech pyrhotinu II, 

lokalizovaných v blízkosti akumulací mladšího karbonátu. 

Pyrhotin je přeměňován na disulfidy a oxidy Fe. Nejčastěji lze pozorovat paralelně 

uspořádané lišty markazitu sledující bazální odlučnost pyrhotinu nebo zrna pyrhotinu 

kompletně přeměněná na pyrit s “drsným” povrchem. V menší míře byly mezi produkty 

přeměny pozorovány Fe-oxidy, které mohou vytvářet charakteristické srůstové struktury 

s pyritem I nebo markazitem.  

Mozaikovitý typ přeměny (viz obr. 14) je tvořen myrmekitickou srůstovou strukturou pyritu I 

a Fe-oxidu. Shodně orientované, mozaikovitě uspořádané, nejčastěji kosočtverečné průřezy 

pyritu I jsou obrůstány tmavě šedým Fe-oxidem, který je barevně téměř neodlišitelný od 

sfaleritu. ”Mozaika” bývá od masy nepřeměněného pyrhotinu oddělena nepravidelnou zónou 

s “drsným” povrchem. Ve zkřížených nikolech, při velkém zvětšení je možné pozorovat, že 

dojem drsného povrchu pyrhotinu způsobuje hustá impregnace submikroskopických zrnek 

minerálu s vysokým reliéfem - pravděpodobně pyritu. 

       Jinou srůstovou strukturu, tzv. lamelovitý typ přeměny (viz obr. 15), vytváří Fe-oxidy ve 

společnosti markazitu. Tenké kopinatě vykliňující žilky Fe-oxidu, sledující v pyrhotinu 

paralelně orientované predisponované plochy, bývají zhruba symetricky obrůstány 

jemnozrnným markazitem. Mezi sousedními pruhy markazitu s Fe-oxidem je pyrhotin hustě 

impregnován submikroskopickými zrnky pravděpodobného pyritu. Pouze ojediněle (ve 

zkřížených nikolech) lze v těchto zónách rozlišit drobné relikty nepřeměněného pyrhotinu.  

       Zejména v masivních agregátech pyrhotinu II je možné souběžně zastihnout vzájemné 

prolínání těchto srůstových struktur. Na kontaktu mozaikovitého a lamelovitého typu přeměny 

se jeví mozaikovité prorůstání pyritu I a Fe-oxidu poněkud mladší. 
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Obr.14  Mozaikovitý typ přeměny pyrhotinu, tvořený myrmekiticky 
srůstajícím pyritem a Fe-oxidem (pravděpodobně magnetitem).  
Z obrázku je dobře patrná systematická orientace metakrystalů pyritu 
vzhledem k bazální odlučnosti pyrhotinu. Bazální odlučnost pyrhotinu 
je sekundárními procesy zvýrazněna v pravé části obrazu.  
 
 

 
Obr.15  Pyrhotin podléhá dle bazální odlučnosti přeměně na disulfidy a 
oxidy Fe. Vykliňující žilky několika oxidických fází Fe (tmavě zbarvené) 
sledují bazální odlučnost pyrhotinu. Jsou obrůstány bíle zbarveným 
markazitem (lamelovitý typ přeměny). V pravé části obrazu idiomorfní 
průřez pyritu srůstá s tmavým Fe-oxidem.  
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    Jak již bylo uvedeno, žilkovité a vřetenovité útvary Fe-oxidů, které bývají téměř vždy 

uzavřené v markazitu, sledují v celoplošně přeměněných zrnech pyrhotinu plochy odlučnosti. 

V agregátech pyrhotinu II byly Fe-oxidy bez doprovodu markazitu zastiženy též na hranici 

jednotlivých pyrhotinových zrn. V masivních agregátech pyrhotinu II, lokálně postižených 

mozaikovitým typem přeměny, vytváří Fe-oxidy v mase pyrhotinu samostatná až 

hypidiomorfně omezená zrna. Mezi produkty dekompozice pyrhotinu II bylo pozorováno 

několik typů tmavě zbarvených fází (v různých odstínech šedé a hnědé), v kterých bylo 

elektronovým mikroanalyzátorem stanoveno pouze Fe. Jedná se tedy pravděpodobně o 

několik odlišných oxidických fází Fe. Vzhledem k podobnému zbarvení a drobným rozměrům 

nebyl stanoven přesný počet odlišných fází. V častých vzájemných srůstech bylo možné 

odlišit až tři odlišně zbarvené fáze. Porovnávání barevných odstínů fází zastižených v různých 

situacích značně znesnadňuje skutečnost, že pozorovaný barevný odstín se zvláště u drobných 

zrn mění v závislosti na okolní prostředí. V některých zrnech byly pozorovány červené vnitřní 

reflexy. U části průřezů byla zjištěna slabá až střední optická anizotropie. Fe-oxidy jsou starší 

než chalkopyrit II a willyamit.  

       Bylo pozorováno vřeteno siegenitu protínající zrno modrošedého Fe-oxidu. V jiné situaci 

lemuje Fe-oxid idiomorfní průřez siegenitu.  

 

Tab. 17   Chemické analýzy pyrhotinu 
 
 analýza Fe S Sb As suma 
 s1/23-1/3 60,24 39,76 - - 102,50 
 s2/19 59,82 38,65 0,59 0,95 100,14 
 s3/33 60,73 39,27 - - 99,58 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

Tab. 18   Empirické vzorce pyrhotinu (přepočteno na S+As =1) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s1/23-1/3  Fe0,87S1,00 
 s2/19  Fe0,90 (S0,99As0,01) ∑=1,00 
 s3/33rez  Fe0,89S1,00 
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7.1.11 Pyrit 

      Bílý slabě nažloutlý pyrit má oproti ostatním minerálům výrazně vyšší reliéf, který jej 

společně s optickou izotropií odlišuje od podobného markazitu a gudmunditu. 

     Ve skarnu, v asociaci s masivním typem sfaleritu I, srůstá se zrny markazitu. V jednom 

případě bylo pozorováno orientované zatlačování markazitu pyritem, dle kosočtverečné 

odlučnosti markazitu. Pyrit je mladší než sfalerit. 

     Pyrit I byl v několika typech výskytu zastižen mezi produkty přeměny pyrhotinu II. Zrna 

pyrhotinu II mohou být kompletně přeměněna na pyrit I s reliéfním povrchem. V počátečním 

stadiu komplexní přeměny je pyrhotin hustě impregnován submikroskopickými zrnky 

pravděpodobného pyritu, což vytváří dojem hrubého, nedokonale naleštěného povrchu. 

Mozaikovitě uspořádané idiomorfní průřezy pyritu I představují společně s myrmekiticky 

srůstajícím šedým izotropním Fe-oxidem jeden z charakteristických produktů přeměny 

pyrhotinu. Nejmladší pyrit I vytváří žilky, které lemují přeměněná zrna pyrhotinu II a 

nepravidelně omezené agregáty pyritu I, vzácně uzavírající dvojčatně srostlá zrna markazitu. 

Všechny typy pyritu, které vznikají dekompozicí pyrhotinu II jsou souborně označovány jako 

pyrit I.   

     Nejčastěji lze pyrit pozorovat ve formě hustých impregnací pyritu III, situovaných 

v mylonitu nebo v mnohem menší míře v žilném křemeni I. V mikroskopu lze odlišit dva typy 

idiomorfních průřezů pyritu III. První typ vytváří rozměrná, až 3 milimetry velká zrna. 

Řádově menší, hustě v mylonitu nahloučené průřezy druhého typu, jsou úzce spjaty 

s výskytem poněkud mladšího arzenopyritu. Idiomorfně omezené kosočtverečné průřezy 

arzenopyritu byly místy poměrně hojně zastiženy v masívních zrnech pyritu prvního typu. 

Průřezy arzenopyritu bývají vázány především na okrajové zóny izometrických průřezů, 

společně s pyritem druhého typu, který pyrit prvního typu obrůstá. V zrnech pyritu druhého 

typu byly stejně jako v arzenopyritu pozorovány drobné uzavřeniny pyrhotinu a sfaleritu 

s chalkopyritovými inkluzemi. V jednom případě byl zastižen idiomorfně vymezený průřez 

pyritu druhého typu ve sloupečkovitém pyrhotinu III. 

      V asociaci se sulfidy Fe, Sb, Cu, Zn, Ni, Co a As (gudmunditem, chalkopyritem, 

pyrhotinem, tetraedritem, sfaleritem, ullmannitem a kobaltinem), byla pozorována zrna pyritu 

patřící dvěma generacím. Původně kosočtverečné průřezy staršího pyritu II se zachovaly 

v podobě kostrovitých reliktů, částečně přeměněných na lamelovitý markazit. Relikty pyritu II 

bývají obrůstány chalkopyritem III, sfaleritem III, tetraedritem, gudmunditem a blíže 

neurčenými nerudními minerály. Pyrit II je jedním z nejstarších sulfidů v asociaci, zatímco 
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pyrit IV představuje jeden z nejmladších minerálů. Velmi často narůstá na relikty pyritu II. 

Reliktní pyrit lze od hladce naleštěného pyritu IV a na markazit přeměněných partií odlišit dle 

reliéfního povrchu. Pyrit IV uzavírá zrna chalkopyritu, sfaleritu, pyrhotinu, tetraedritu a blíže 

neidentifikovaných, nerudních minerálů. Jeho kostrovité metakrystaly byly zastiženy i v 

masivních agregátech gudmunditu. Bylo pozorováno zatlačování pyritu IV žilkami karbonátu 

s antimonitem. Ojediněle byly zjištěny lemy ullmannitu kolem průřezů pyritu IV.  

 

 

 

Tab. 19   Chemické analýzy pyritu 
 
 analýza Fe S suma 
 s1/30-9/1 47,06 52,94 102,10 
 s1/30-9/2 45,90 54,10 98,57 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

 

 

Tab. 20   Empirické vzorce pyritu (přepočteno na 3 atomy) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s1/30-9/1  Fe1,01S1,99 
 s1/30-9/2  Fe0,98S2,02 
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7.1.12 Sfalerit 

     Sfalerit má v odraženém světle tmavě šedou barvu s téměř neznatelným modravým 

odstínem. Nevykazuje jevy bireflexe ani optické anizotropie ve zkřížených nikolech. Jen 

vzácně byly na okrajích některých zrn pozorovány oranžovožluté nebo rudé vnitřní reflexy.  

     Masivní sfalerit I, obrůstající skarnové minerály, uzavírá oválné izometrické a protažené 

inkluze pyrhotinu a chalkopyritu. Vedle nealterovaného pyrhotinu, obsahuje inkluze 

kompletně přeměněné na disulfidy a oxidy Fe. Pyrhotin a chalkopyrit je ve sfaleritu zastoupen 

zhruba ve shodném kvantitativním poměru. Uzavřeniny jsou ve sfaleritu situované především 

na predisponovaných plochách. Za sebou řazené inkluze mohou být žilkovitě pospojovány. 

Pyrhotin a chalkopyrit ve sfaleritu místy obrůstají uzavřeniny nerudních minerálů. Sfaleritová 

zrna neovlivněná mladšími fluidy obsahují inkluze chalkopyritu v kvantitativně menším 

množství než zrna sfaleritu stejného typu, vyskytující se v asociaci s mladšími minerály. 

     V nábrusech mylonitu s masivními agregáty pyrhotinu II bylo zastiženo několik typů 

sfaleritových zrn. Oblá zrna sfaleritu I bývají v masivních agregátech pyrhotinu II často 

situována na hranicích i několika pyrhotinových zrn. Místy bylo možné pozorovat krátké 

zobáčkovité výběžky od sfaleritových zrn k hranicím zrn obklopujícího pyrhotinu II. Sfalerit I 

obsahuje inkluze chalkopyritu a vzácně i větší vrostlice pyrhotinu. Sfaleritová zrna bývají 

v pyrhotinu často obrůstána mladším chalkopyritem II (viz obr. 16). 

     Agregáty chalkopyritu II, zatlačující pyrhotin II a obrůstající zrna sfaleritu I, obsahují 

drobná oválná, izometrická, hvězdičkovitá, motýlkovitá či femurovitá zrna a protáhlé, velice 

členité červíkovité útvary pravděpodobně odmíšeného mladšího sfaleritu II. 

      Rozměrnější, většinou protažené útvary mladšího sfaleritu, obsahující jen výjimečně 

inkluze chalkopyritu, vybíhají z chalkopyritu i do okolního pyrhotinu. Jsou mladší než pyrit I 

a Fe - oxidy všech odlišených typů, vznikající přeměnou pyrhotinu II. Zrna sfaleritu bez 

inkluzí chalkopyritu jsou v odraženém světle téměř neodlišitelná od Fe-oxidu, který 

myrmekiticky srůstá s pyritem I.  

     Pyrhotin II obsahuje drobné kapičkovité a oválné inkluze sfaleritu lokalizované v oslabených 

zónách v okolí trhlin. Přibližně 2-5 µm velká zrnka sfaleritu mohou ještě obsahovat inkluze 

chalkopyritu. 

     Zrna sfaleritu I, vyskytující se v asociaci s mladšími sulfidy Fe, Sb, Cu, Ni, Co a As, 

doprovázenými křemenem a karbonátem, často obsahují dva typy inkluzí chalkopyritu (viz obr. 

17) a vzácně pozorované vrostlice pyrhotinu a tetraedritu. Vyčleněné typy chalkopyritových 

inkluzí se liší velikostí, částečně tvarem, hustotou a pravidelností rozmístění v mase sfaleritu.  
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Obr.16  Zrno sfaleritu uzavřené v agregátu masivního typu pyrhotinu. 
Mladší chalkopyrit zrno staršího sfaleritu obrůstá a vytváří v něm 
orientovaný systém inkluzí predisponovaný odlučností sfaleritu. V levé 
horní části obrázku je na hranici sfaleritu a chalkopyritu drobné zrno 
bíle zbarveného willyamitu 
 
 

 
Obr.17  Inkluze chalkopyritu ve sfaleritu. Inkluze chalkopyritu (typ I) 
blízko středu obrazu uzavírá útvar staršího pyrhotinu. Protažené 
inkluze (typ II) jsou pravidelně orientovány ve dvou vzájemně kolmých 
směrech. 
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    Kvantitativně převažující inkluze prvního typu jsou v mase sfaleritu I rozmístěny 

nepravidelně nebo bývají situovány na predisponovaných plochách. Oválné inkluze prvního 

typu vzácně uzavírají útvary opticky silně anizotropního minerálu odpovídajícího s největší 

pravděpodobností pyrhotinu.  

      Drobnější protažené inkluze druhého typu bývají vyvinuty v menších zrnech sfaleritu I, 

rozptýlených v mylonitu a především v okrajových zónách větších sfaleritových agregátů na 

kontaktu s mladšími minerály žiloviny: křemenem a kalcitem. Hustě nahloučené inkluze 

druhého typu sledují ve sfaleritu I pravidelnou krystalograficky podmíněnou síť 

predisponovaných ploch.  

     Nejkontrastněji bývají oba typy chalkopyritových  inkluzí vyvinuty ve větších 

sfaleritových zrnech (sfalerit I) uzavřených v mase mladšího gudmunditu. V jádru 

sfaleritových zrn jsou volně rozptýleny větší oválné inkluze prvního typu. V okrajové zóně při 

kontaktu s obklopujícím gudmunditem se vyskytují již jen krátce tyčinkovité, krystalograficky 

orientované inkluze druhého typu, vytvářející zvláště pravidelně orientovaný systém 

v protažených, drobnějších zrnech sfaleritu I nebo v užších výběžcích oválných zrn sfaleritu I.  

     Sfalerit I bývá intenzivně zatlačován mladším chalkopyritem III. Na chalkopyrit III je 

vedle reliktů staršího sfaleritu I vázán mladší sfalerit III úzce asociovaný s tetraedritem. Oba 

mladší sulfidy mohou být v agregátech chalkopyritu situovány na určitých zvlněných či často 

se zalomujících, predisponovaných liniích, nebo zdánlivě lemují nepravidelné oválné útvary 

v hmotě chalkopyritu. Nepravidelné sfaleritové útvary bývají protažené souhlasně s průběhem 

linií. V situacích, kde společně s tetraedritem lemuje v chalkopyritu III zdánlivé oválné 

útvary, směřují od útvarů sfaleritu III do center oválů typické zubovité, hřebínkovité až dlouze 

prstovité výběžky. Při zhruba vyrovnaném kvantitativním poměru všech tří sulfidů je 

v mylonitu možné pozorovat jejich komplikované srůsty.  

      Ve stejné asociaci byly pozorovány drobné hypidiomorfně až idiomorfně omezené 

průřezy dalšího typu sfaleritu III s nehojnými inkluzemi tetraedritu a chalkopyritu III 

uzavřené v křemeni. Průřezy velmi drobných zrnek sfaleritu zastižených v mase gudmunditu 

mají okrouhlý izometrický tvar nebo jsou omezeny zaoblenými plochami.  

     V mylonitu bylo pozorováno zatlačování zrn sfaleritu I s hojnými chalkopyritovými 

inkluzemi metakrystaly křemene a masivním typem pyrhotinu II. Sfalerit bez inkluzí 

chalkopyritu uzavírá kataklazované části protaženého reliktního, na markazit přeměněného 

útvaru pyritu II.  

     V asociaci s pyrit-arzenopyritovou impregnací mylonitu byl sfalerit zastižen v podobě 

starších inkluzí, uzavřených v idiomorfně omezených průřezech pyritu a arzenopyritu. 
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     V křemen-karbonátové žilovině s jehličkovitým berthieritem byla pozorována ojedinělá 

zrnka sfaleritu III v asociaci s chalkopyritem III a tetraedritem (viz tetraedrit).  

 

 

 

Tab. 21   Chemické analýzy sfaleritu 
 
 analýza Zn Fe Cu Cd In S suma 
 s1/30-4/3 54,62 10,83 0,59 - - 33,96 97,98 
 s1/30-7/1 61,40 4,04 0,91 - - 33,65 99,58 
 s3/11 57,75 9,88 - 0,75 0,39 31,23 100,01 
 s3/13 58,79 9,05 - 1,05 0,51 30,60 102,10 
 s3/14 57,36 9,98 - 0,80 0,30 31,56 100,56 
 s3/15 57,41 8,01 2,60 0,69 0,31 30,98 100,01 
 s3/20 59,50 7,71 1,23 0,77 0,19 30,60 99,91 
 s3/21 58,90 8,22 1,11 0,88 0,16 30,73 99,52 
 s3/24 57,05 9,11 1,67 0,80 0,36 31,01 101,32 
 s3/25 57,62 8,43 1,78 1,09 0,27 30,81 100,98 
 s3/28 55,40 10,92 0,83 1,17 0,12 31,56 98,59 
 s3/29 63,44 3,70 0,17 0,50 0,25 31,94 100,01 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 
 
 
Tab. 22   Empirické vzorce sfaleritu (přepočteno na 2 atomy) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s1/30-4/3  (Zn0,80Fe0,18Cu0,01) ∑=0,99S1,01 
 s1/30-7/1  (Zn0,91Fe0,07Cu0,01) ∑=0,99S1,01 
 s3/11  (Zn0,86Fe0,17Cd0,01) ∑=1,05S0,99 
 s3/13  (Zn0,89Fe0,16Cd0,01) ∑=1,06S0,94 
 s3/14  (Zn0,86Fe0,17Cd0,01) ∑=1,04S0,96 
 s3/15  (Zn0,86Fe0,14Cu0,04Cd0,01) ∑=1,05S0,95 
 s3/20  (Zn0,90Fe0,14Cu0,02Cd0,01) ∑=1,06S0,94 
 s3/21  (Zn0,89Fe0,14Cu0,02Cd0,01) ∑=1,06S0,94 
 s3/24  (Zn0,86Fe0,16Cu0,03Cd0,01) ∑=1,05S0,95 
 s3/25  (Zn0,87Fe0,15Cu0,03Cd0,01) ∑=1,05S0,95 
 s3/28  (Zn0,83Fe0,19Cu0,01Cd0,01) ∑=1,04S0,96 
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Tab. 23   Rentgenová prášková data sfaleritu  

 

   
Vlastějovice Gallagher, Mc Carthy 

(1973)¹ 

h k l dobs Iobs dcalc dtab Itab 

    5.640* 2     
1 1 1  3.132 100 3.131 3.133 100 
2 0 0  2.713 4  2.712 2.716 10  
2 2 0  1.918 79  1.918 1.921 50  
3 1 1  1.635 20  1.635 1.638 30  
2 2 2  1.566 1  1.566 1.569 2  
Mřížkové 
parametry 

a = 5.4237(3) Å 
V = 159.54(3) Å3 

a = 5.4340Å 
V = 160.46Å3 

 

Difraktograf Dron 2.1 

* neindexovaná linie 

¹ in Berry et al. (1974) - karta ICDD 24-1137 
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7.1.13 Siegenit 

     Siegenit byl identifikován elektronovou mikroanalýzou. Akcesoricky zastoupený siegenit 

byl zjišten v pokročile přeměněných masivních agregátech pyrhotinu II (viz obr. 12) . 

Velikost jednotlivých průřezů nepřesahuje první desítky µm. Opticky izotropní zrna siegenitu 

mají narůžovělou barvu. Podobný pyrhotin má sytejší růžovohnědou barvu. Siegenit vytváří 

idiomorfně omezené průřezy  izometrického, protaženého a trojúhelníkovitého tvaru nebo 

vřetenovité či klínovité lišty. Protažené lištovité útvary sledují fosilní odlučnost 

pyrhotinových zrn a jsou tak orientovány souhlasně s lištami Fe-oxidu a markazitu, 

vznikajících přeměnou pyrhotinu II, což znesnadňuje stanovení vzájemných sukcesních 

vztahů. Ojediněle byl pozorován vřetenovitý útvar siegenitu protínající zrno modrošedého 

slabě anizotropního Fe-oxidu. Siegenit se vymezuje idiomorfně vůči lištovitému markazitu.  

      Ve vztahu k siegenitu bylo v asociaci pozorováno mladší postavení chalkopyritu II, pyritu 

I, šedohnědého Fe-oxidu, kalcitu a pravděpodobného chloritu. V situacích, představujících 

finální stadium několikafázového zatlačování pyrhotinu II, je siegenit společně 

s chalkopyritem II uzavírán kalcitem zatlačujícím disulfidy a oxidy Fe.  

 

Tab. 24   Chemické analýzy siegenitu 
 
 analýza Ni Co Fe S Suma 
 s2/41 23,24 23,61 9,54 43,60 99,90 
 s2/42 24,34 23,23 9,54 42,88 98,53 
 s2/43 22,40 24,42 9,93 43,24 101,86 
 s3/34 23,65 23,81 11,32 41,21 97,59 
 s3/35 23,37 26,50 8,52 41,61 100,10 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

Tab. 25   Empirické vzorce siegenitu (přepočteno na 7 atomů) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s2/41  (Ni1,19Co1,21Fe0,51) ∑=2,91S4,09 
 s2/42  (Ni1,25Co1,19Fe0,52) ∑=2,96S4,04 
 s2/43  (Ni1,15Co1,25Fe0,54) ∑=2,94S4,06 
 s3/34  (Ni1,23Co1,23Fe0,62) ∑=3,08S3,92 
 s3/35  (Ni1,21Co1,37Fe0,46) ∑=3,05S3,95 
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7.1.14 Tetraedrit 

     Tetraedrit je téměř dominantně vázán na prostředí mylonitu, ve kterém vytváří 

mikroskopická zrnka, zpravidla nepřesahující velikost 100 µm. V odraženém světle má 

olivově šedou barvu. Olivově nazelenalý odstín zvláště vyniká pokud je zrno tetraedritu 

uzavřené v chalkopyritu. Jeví se opticky izotropní. Nevykazuje bireflexi ani efekty 

anizotropie ve zkřížených nikolech.  

     Ve zrudněném skarnovém mylonitu se vyskytuje společně se sfaleritem, chalkopyritem, 

pyrhotinem, pyritem II, pyritem IV, gudmunditem, ullmannitem a kobaltinem. Jeho výskyt je 

však zvláště intimně svázán s chalkopyritem III, sfaleritem III a kalcitem II. S oběma sulfidy 

jednoduše prorůstá nebo vytváří neobvyklé, avšak ve studovaném zrudnění charakteristické 

srůstové struktury. V chalkopyritu III vytváří nepravidelně rozmístěná zrna s ostrými 

výběžky, omezená více méně rovnými plochami, nebo typicky trojúhelníkovitá zrna, která se 

často spojují do pilovitých útvarů. V některých případech sleduje v zrnech chalkopyritu III 

společně se sfaleritem III nepravidelné zvlněné nebo často se zalomující predisponované linie. 

Někdy oba sulfidy v mase chalkopyritu zdánlivě lemují pomyslné nepravidelné oválné útvary 

(viz obr. 18). 

 

 

 
 

Obr.18  Srůstová struktura tetraedritu (tetr) a sfaleritu  v chalkopyritu 
(chpy). 

 

tetr 

chpy 
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     Běžně je možné pozorovat situace, kde se tetraedrit vyskytuje v kalcitu II jako laločnatá 

alotriomorfní zrna společně se zrny chalkopyritu III, která uzavírají jeho trojúhelníkovité 

inkluze. Předpokládám, že ke krystalizaci tetraedritu docházelo až po vzniku asociovaného 

chalkopyritu III.  

     Ve starším sfaleritu I s hojnými orientovanými inkluzemi chalkopyritu vytváří 

nepravidelné alotriomorfní útvary, krátké naduřující žilky nebo, stejně jako v chalkopyritu III, 

trojúhelníkovité a pilovitě zubovité útvary. Tetraedrit obrůstá na markazit přeměněné lištovité 

relikty  pyritu II. Jeho oválné relikty mohou být naopak uzavírány pyritem IV a velmi často 

gudmunditem. 

     V kalcit-křemenné žilovině s berthieritem byl zjištěn pouze ve dvou případech v nábrusech 

zhotovených z okrajové partie karbonátové žíly, protínající sericitizovanou horninu. V jedné 

situaci je drobný útvar tetraedritu srůstající s chalkopyritem III lokalizovaný na mezizrnné 

hranici v berthieritu, tvořícím hojné metakrystaly v kalcitové žíle.  

     V jiném nábruse je tetraedrit společně s antimonitem a ojedinělými zrny chalkopyritu III, 

sfaleritu III, gudmunditu, antimonu a pyrhotinu IV úzce spjatý s kalcitem II, který proniká 

kalcit I impregnovaný sloupečkovitým berthieritem. Uzavírá metakrystaly berthieritu, srůstá 

s drobnými zrnky sfaleritu III a chalkopyritu III.  

     Preparát pro rentgenometrickou analýzu byl připraven z hypidiomorfně omezeného zrna, 

narůstajícího v žilovině na krystalky křemene. Zrno bylo separováno po odleptání kalcitu 

zředěným roztokem HCl.  



65 

Tab. 26   Rentgenová prášková data tetraedritu 

 

h k l dobs Iobs dcalc 

    7.087" 4   
2 0 0  5.203 7  5.198 
    4.362# 4   

2 1 1  4.244** 4   
2 2 0  3.676 25 3.675 
    3.539# 2  
    3.351* 23  

2 2 2  3.002 100 3.001 
3 2 1  2.779 10 2.778 
4 0 0  2.599 17 2.599 
    2.536" 4  

4 1 1  2.449 9 2.450 
4 2 0  2.325 5 2.325 
4 2 2  2.122 2 2.122 
4 3 1  2.039 9 2.039 
    2.005" 5  

5 2 1  1.898 7 1.898 
4 4 0  1.838 53 1.838 
4 3 3  1.783 9 1.783 
6 1 1  1.686 7 1.686 
6 2 0  1.644 3 1.644 
6 2 2  1.567 16 1.567 

 

Difraktometr Dron 2.1 

" difrakce přimíšeného chloritu; * difrakce přimíšeného křemene, ** koincidence s difrakcí  

křemene; # neindexovaná difrakce 

 

 

Tab. 27  Mřížkové parametry tetraedritu 

 

lokalita citace a (Å) V (Å3) 
Vlastějovice                               
syntetický 
počítaný 
syntetický 

tato práce 
Tatsuka, Morimoto¹ 
Wuensch (1964)¹ 
Makovicky, Skinner (1979) 

10.3958(5) 
10.3270 
10.3908(6) 
10.448 

1123.5(2) 
1101.34 
1121.88 
1140.51 

 

¹ in Berry et al. (1974) 
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Tab. 28   Chemické analýzy tetraedritu 
 
 analyza Cu Ag Fe Zn Sb S suma 
 s1/30-2/1 32,98 6,76 5,99 - 29,64 24,63 100,52 
 s1/30-2/2 32,69 7,86 5,58 - 29,98 23,90 102,61 
 s1/30-2/3 33,42 6,39 4,77 3,01 28,64 23,77 100,67 
 s1/30-2/4 32,99 6,33 4,66 3,00 29,17 23,85 101,42 
 s1/30-7/2 36,88 - 5,10 4,05 29,16 24,81 101,91 
 s1/30-7/3 35,45 - 5,32 5,68 28,76 24,79 102,65 
 s1/30-8/2 32,09 6,25 5,63 3,61 29,03 23,39 100,43 
 s1/30-11/1 34,93 4,23 6,26 - 30,19 24,39 101,94 
 s2/20 31,26 9,25 7,00 1,97 27,48 23,03 99,81 
 s2/21 27,42 15,14 6,99 1,57 27,00 21,88 106,11 
 s2/30b 30,90 9,04 4,37 3,62 28,95 23,12 102,22 
 s2/36 33,18 5,76 5,31 2,89 29,05 23,81 100,49 
 s2/37 36,66 2,18 5,61 2,69 29,22 23,64 101,50 
 s2/39 34,88 4,35 5,07 2,23 29,40 24,07 97,69 
 s2/40 33,96 4,47 5,44 1,93 30,45 23,75 98,31 
 s3/1 31,65 10,72 7,06 0,61 27,67 22,29 102,90 
 s3/30 37,44 0,62 5,28 4,63 28,79 23,23 99,39 
 s3/31 34,27 6,47 6,24 2,22 28,07 22,73 101,24 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

Tab. 29  Empirické vzorce tetraedritu (přepočteno na 29 atomů) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s1/30-2/1  (Cu8,68Ag1,08Fe1,84)∑=11,60Sb4,19S13,21 
 s1/30-2/2  (Cu8,71Ag1,27Fe1,74) ∑=11,72Sb4,29S12,99 
 s1/30-2/3  (Cu8,83Ag1,02Fe1,48 Zn0,80) ∑=12,13Sb4,06S12,81 
 s1/30-2/4  (Cu8,73Ag1,01Fe1,44Zn0,80) ∑=11,98Sb4,14S12,87 
 s1/30-7/2  (Cu9,45Fe1,53Zn1,04) ∑=12,02Sb4,01S12,97 
 s1/30-7/3  (Cu9,07Fe1,59Zn1,45) ∑=12,12Sb3,95S12,93 
 s1/30-8/2  (Cu8,51Ag1,00Fe1,75Zn0,96) ∑=12,22Sb4,13S12,65 
 s1/30-11/1  (Cu9,15Ag0,67Fe1,92) ∑=11,74Sb4,24S13,02 
 s2/30-2/1  (Cu8,34Ag1,49Fe2,19Zn0,53) ∑=12,54Sb3,93S12,52 
 s2/21  (Cu7,54Ag2,53Fe2,25Zn0,43) ∑=12,75Sb3,99S12,27 
 s2/30b  (Cu8,31Ag1,47Fe1,38Zn0,98) ∑=12,14Sb4,18S12,68 
 s2/36  (Cu8,75Ag0,92Fe1,64Zn0,76) ∑=12,08Sb4,11S12,81 
 s2/37  (Cu9,57Ag0,34Fe1,71Zn0,70) ∑=12,33Sb4,09S12,58 
 s2/39  (Cu9,15Ag0,69Fe1,56Zn0,58) ∑=11,98Sb4,14S12,88 
 s2/40  (Cu8,98Ag0,72Fe1,68Zn0,51) ∑=11,88Sb4,32S12,80 
 s3/1  (Cu8,55Ag1,76Fe2,23Zn0,16) ∑=12,71Sb4,01S12,28 
 s3/30  (Cu9,74Ag0,10Fe1,61Zn1,20) ∑=12,65Sb4,02S12,32 
 s3/31  (Cu9,11Ag1,04Fe1,94Zn0,59) ∑=12,68Sb4,00S12,32 
    



67 

 

7.1.15 Ullmannit 

     Ullmannit byl identifikován elektronovou mikroanalýzou. Ve studované mineralizaci patří 

k velmi vzácným minerálům. Jeho ojediněle se vyskytující zrna dosahují pouze mikroskopických 

rozměrů. Vytváří více méně izometrické kostrovité metakrystaly, do různé míry omezené 

rovnými plochami nebo protažené, místy naduřující červíkovité až keříčkovité útvary. Oba 

morfologicky odlišné typy se v mylonitu vyskytují v poněkud odlišných paragenetických pozicích 

a nikdy nebyly konstatovány současně z jednoho nábrusu.   

     Ullmannit je v odraženém světle bílý a vysoce odrazný. V jednom případě byl u idiomorfního, 

velmi drobného zrna ullmannitu uzavřeného v křemeni pozorován žlutý odstín. Ve zkřížených 

nikolech je izotropní. Průměrná velikost ullmannitových průřezů se pohybuje mezi 10-60 µm. 

Největší pozorovaný metakrystal zatlačující chalkopyrit III a křemen dosahoval rozměrů 150×60 

µm. Vzácně byly zjištěny srostlice několika idiomorfně omezených jedinců.  

     Lokální výraznější akumulace kostrovitých metakrystalů ullmannitu (viz obr. 19) byla zjištěna 

v nábrusu světle šedého, silně karbonatizovaného a prokřemenělého mylonitu s bohatou 

sulfidickou impregnací. Ullmannit se v křemenem a karbonátem bohatých partiích vyskytuje ve 

společnosti až několik mm velkých, na markazit přeměněných, kostrovitých reliktů krystalů 

pyritu II kosočtverečného průřezu, chalkopyritu III a gudmunditu. V menším množství je v 

asociaci zastoupen pyrit IV, sfalerit, tetraedrit, pyrhotin a kobaltin. 

      Metakrystaly ullmannitu nejčastěji zatlačují křemen, chalkopyrit, kalcit a pyrhotin. Starší 

minerály obklopují a uzavírají (kalcit, sfalerit, na markazit přeměněné relikty pyritu II). Vzácně 

bylo pozorováno obrůstání kobaltinu mladším ullmannitem. Díky identickému bílému zbarvení a 

mikroskopickým rozměrům obou minerálů je v odraženém světle téměř nemožné tyto fáze 

vzájemně odlišit. Pouze na jejich kontaktu je patrná vyšší brusná tvrdost kobaltinu a poněkud 

světlejší odstín ullmannitu. Od podobného gudmunditu lze izotropní ullmannit dobře odlišit ve 

zkřížených nikolech. Čistě bílý ullmannit vytváří, na rozdíl od poněkud krémovějšího 

gudmunditu, řádově menší zrna.  

      Výskyt ullmannitu druhého typu je prostorově vždy těsně spjat s nepravidelně omezenými 

agregáty gudmunditu (viz obr. 20). V porovnání s čistě bílým gudmunditem lze u ullmannitu 

sledovat jemně namodralý odstín. Na rozdíl od kostrovitých metakrystalů byla u protažených 

útvarů pozorována slabá bireflexe a slabá až střední anizotropie ve zkřížených nikolech. 

Červíkovité útvary ullmannitu se vyskytují přímo v gudmunditu nebo v okolním mylonitu v jeho 

těsné blízkosti. V jednom případě byl pozorován červíkovitý útvar ullmannitu zatlačující pyrhotin.    
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Obr.19  Metakrystaly ullmannitu ve starším kalcitu II (k), který uzavírá 
zrna asociovaného chalkopyritu. Rozměrné zrno chalkopyritu (chpy) 
obsahuje ostrými úhly vymezená zrna tetraedritu (2). Zobrazení ve 
zpětně odražených elektronech. 
 

 
 
Obr.20  Červíkovitý útvar ullmannit (ull) v asociaci s agregátem 
staršího gudmunditu (gud). Zobrazení ve zpětně odražených 

chpy 

k 

ull 

gud 
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elektronech. 
 

     Útvary ullmannitu v gudmunditu bývají často sdruženy s blíže neidentifikovaným 

nerudním minerálem, který ullmannitové útvary od gudmunditu částečně odděluje nebo je 

zcela obklopuje. Gudmundit je tímto minerálem zřetelně zatlačován. Vztah minerálu 

k ullmannitu je obtížně interpretovatelný. Pozorování vzájemných vztahů ztěžují 

mikroskopické rozměry ullmannitu. Jednotlivé protažené útvary dosahují šířky 1-10 µm a 

délky maximálně 10-50 µm. Ve zkřížených nikolech je patrné, že mladší ullmannit je 

v gudmunditu zpravidla lokalizován na hranicích odlišně zhášejících sektorů. 

      Červíkovitý ullmannit je mladší než sloupečkovitý pyrhotin, tetraedrit, gudmundit, pyrit 

IV, kalcit a současný nebo mladší než blíže neurčený nerudní minerál zatlačující gudmundit. 

 

Tab. 30   Chemické analýzy ullmannitu 
 
 analýza Ni Co Fe Sb As S suma 
 s2/16 26,52 1,37 2,09 54,08 1,12 14,82 99,98 
 s2/17 26,02 1,60 2,38 54,34 0,70 14,96 101,07 
 s2/38 24,51 1,57 1,04 58,12 - 14,74 100,51 
 s3/22 27,63 0,67 0,47 51,58 5,25 14,40 99,59 
 s3/23 27,73 0,42 0,29 54,81 2,24 14,51 99,61 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 
 

Tab. 31   Empirické vzorce ullmannitu  (přepočteno na 3 atomy) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s2/16  (Ni0,94Co0,05Fe0,08) ∑=1,07(Sb0,93As 0,03) ∑=0,96 S0,97 
 s2/17  (Ni0,93Co0,06Fe0,09) ∑=1,07(Sb0,93As 0,02) ∑=0,95 S0,98 
 s2/38  (Ni0,89Co0,06Fe0,04) ∑=0,99Sb1,02 S0,99 
 s3/22  (Ni0,99Co0,02Fe0,02) ∑=1,03(Sb0,89As 0,15) ∑=1,03 S0,94 
 s3/23  (Ni1,00Co0,02Fe0,01) ∑=1,02(Sb0,95As 0,06) ∑=1,02 S0,96 
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7.1.16 Willyamit 

     Jako willyamit je označována fáze, jejíž mikrosondové analýzy odpovídají vzorci (Co,Ni)SbS, 

kde Co>Ni. Má bílou barvu, ve zkřížených nikolech se jeví izotropní nebo jen slabě anizotropní.  

     Willyamit byl identifikován v nábruse masivního pyrhotinu II, lemovaného chalkopyritem II. 

Je vázán na trhliny v masivním pyrhotinu II (viz obr. 21) částečně vyplněné chalkopyritem II, 

křemenem a směsí vzájemně se prorůstajících nerudních minerálů, mezi nimiž byl elektronovou 

mikroanalýzou zjištěn křemen, siderit a pravděpodobný chlorit.  

 

 
 
Obr.21  Trhlina v masivním pyrhotinu II vyplněná směsí minerálů 
žiloviny. Bílý willyamit lemuje stěny trhliny v pyrhotinu a vytváří zrna v 
„žilovině“. V žilovině byl identifikován siderit a pravděpodobný chlorit. 
Zobrazení ve zpětně odražených elektronech. 

  

     Willyamit tvoří nejčastěji jen několik mikrometrů tenký nepravidelný film  na stěnách trhlinek, 

vyplněných směsí nerudních minerálů (minerály žiloviny). Místy jsou jeho drobná izometrická 

zrnka volně rozptýlena v žilovině. Willyamit tvoří lemy na hranicích křemene s pyrhotinem II a 

chalkopyritem II. Stejným způsobem zatlačuje i ojedinělá zrna sfaleritu I. Žilky willyamitu, 

zvláště směrem do chalkopyritu II, nezřídka naduřují a prstovitě vybíhají. Šířka lemů zpravidla 

nepřesahuje 10-30 µm. Největší pozorovaný útvar willyamitu dosahoval rozměrů 150×20 µm. 

Willyamit bývá omezen alotriomorfně. Pouze u velmi drobných útvarů bylo pozorováno 
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kosočtvercové omezení. Vzácně byla zjištěna drobná zrnka willyamitu přímo v mase pyrhotinu II, 

srůstající s metakrystaly oxidů Fe. 

     Ojediněle byl v mylonitu zjištěn kostrovitý metakrystal fáze, odpovídající střednímu pevnému 

roztoku CoSbS a NiSbS. Zrno se v mylonitu nalézalo v blízkosti červíkovitého útvaru ullmannitu 

v asociaci s agregáty gudmunditu, sloupečkovitými průřezy pyrhotinu, chalkopyritem, 

tetraedritem a na markazit přeměněnými relikty idiomorfně omezených průřezů pyritu II . 

 

Tab. 32   Chemické analýzy willyamitu 
 
 analýza Co Ni Fe Sb S suma 
 s3/3 23,18 3,92 1,31 57,36 14,23 98,01 
 s3/4 26,30 1,24 1,10 57,30 14,06 101,68 
 s3/5 19,38 7,56 1,39 57,87 13,80 102,59 
 s3/6 21,16 6,91 0,63 57,43 13,87 99,29 
 s3/7 24,61 2,39 1,55 57,13 14,32 100,05 
 s3/8 23,84 2,19 2,08 57,67 14,22 98,99 
 s3/9 22,08 5,44 1,54 56,99 13,95 101,58 
 s3/10 22,76 2,99 2,34 57,96 13,95 100,21 
 s3/12 22,64 2,94 5,57 55,37 13,48 102,69 
 s3/16 19,40 7,76 1,65 57,07 14,12 100,58 
 s3/17 17,62 9,18 2,27 57,00 13,93 99,79 
 s3/18 24,44 1,59 1,65 58,17 14,15 100,61 
 s3/19 26,09 0,77 1,48 57,37 14,29 98,97 
 s3/32 13,20 14,64 0,81 57,29 14,06 101,65 

 
Analýzy jsou uvedeny v hmotnostních procentech přepočtených na sumu 100%. Hodnoty ve sloupečku „suma“ 
odpovídají měřené (nenormalizované) sumě prvků. 
 

Tab. 33   Empirické vzorce willyamitu  (přepočteno na 3 atomy) 
 
 analýza  empirický vzorec 
    
 s3/3  (Co0,84Ni0,14Fe0,05) ∑=1,04Sb1,01S0,95 
 s3/4  (Co0,96Ni0,05Fe0,04) ∑=1,05Sb1,01S0,94 
 s3/5  (Co0,71Ni0,28Fe0,05) ∑=1,04Sb1,03S0,93 
 s3/6  (Co0,77Ni0,25Fe0,02) ∑=1,05Sb1,02S0,93 
 s3/7  (Co0,89Ni0,09Fe0,06) ∑=1,04Sb1,00S0,96 
 s3/8  (Co0,87Ni0,08Fe0,08) ∑=1,03Sb1,02S0,95 
 s3/9  (Co0,80Ni0,20Fe0,06) ∑=1,06Sb1,00S0,93 
 s3/10  (Co0,83Ni0,11Fe0,09) ∑=1,03Sb1,03S0,94 
 s3/12  (Co0,82Ni0,11Fe0,21) ∑=1,14Sb0,97S0,90 
 s3/16  (Co0,71Ni0,28Fe0,06) ∑=1,05Sb1,00S0,94 
 s3/17  (Co0,64Ni0,34Fe0,09) ∑=1,06Sb1,00S0,93 
 s3/18  (Co0,89Ni0,06Fe0,06) ∑=1,02Sb1,03S0,95 
 s3/19  (Co0,95Ni0,03Fe0,06) ∑=1,03Sb1,01S0,96 
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 s3/32  (Co0,48Ni0,54Fe0,03) ∑=1,05Sb1,01S0,94 
    

7.2 Minerály žiloviny 

7.2.1 Kalcit 

     Kalcit je v mikroskopu světlejší než křemen. Nedokonale naleštěný povrch kalcitu bývá na 

rozdíl od tvrdšího křemene zbrázděn četnými brusnými rýhami. V odraženém světle lze na 

štěpných i nepravidelných trhlinách v hloubce nábrusu pozorovat hojně se vyskytující 

opaleskující vnitřní reflexy.  

     V žilovině byly vyčleněny dvě generace kalcitu. Dominující kalcit I vytváří hlavní masu 

karbonátu, která obklopuje idiomorfně omezené průřezy křemene a uzavírá metakrystaly 

berthieritu. Velmi často obsahuje odlišně opticky orientované lamely, sledující 

romboedrickou štěpnost. 

      Mladší karbonáty (kalcit II a siderit) při zatlačování kalcitu I často využívají 

predisponovaných ploch, kterými mohou být plochy štěpnosti, mezizrnné hranice nebo 

postupují podél lamel staršího kalcitu. Kalcit II doprovází sulfidy III. vývojového stadia. 

Rozpoznání mladšího a staršího kalcitu je v odraženém světle velmi obtížné. Odlišného 

zhášení ve zkřížených nikolech lze pro účely rozlišení obou generací kalcitu využít jen 

částečně. V případech, kdy je starší kalcit složen z odlišně opticky orientovaných zrn, je 

odlišení mladšího kalcitu touto cestou zcela znemožněno. Naopak, velmi dobře lze kalcit II 

identifikovat, pokud přetíná systém polysyntetických lamel v kalcitu I.  

     Kalcit II obrůstá zrna berthieritu a proniká je podél trhlin a ploch odlučnosti, přičemž je 

nezřídka zálivovitě zatlačuje. Velmi často uzavírá velice členité nebo protažené reliktní útvary 

berthieritu. Kalcit II, intenzivně zatlačující berthierit, obsahuje idiomorfně omezené 

metakrystaly antimonitu. Kalcit II uzavírá zrna pyrhotinu IV a zpravidla je zatlačuje. Kalcit II 

intenzivně zatlačuje idiomorfně omezená zrna křemene. Členité útvary zatlačovaného 

křemene obsahují četné ostrůvkovité enklávy mladšího kalcitu. Kalcit II je mladší než 

gudmundit, jehož zrna obrůstá nebo vzácně po trhlinách proniká a zatlačuje. 

      V mylonitu impregnovaném mladšími sulfidy Fe, Sb, Cu, Zn, As, Co a Ni vytváří kalcit 

enklávy, které bývají lemovány idiomorfním křemenem. Kalcit II v mylonitu doprovází 

chalkopyrit III a s ním asociovaný tetraedrit a sfalerit III, dále sloupečkovitý pyrhotin IV a 

protažené útvary berthieritu. Jeho žilky s antimonitem protínají mylonit i starší sulfidy.  
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7.2.2 Siderit 

     Siderit je světlejší než kalcit a mívá vyšší reliéf. Vyskytuje se jen ve velmi omezeném 

množství. Vytváří enklávy v kalcitu a idiomorfně omezené izometrické průřezy v okoložilné 

sericitizované hornině. V idiomorfně omezených zrnech slabě odrazného sideritu lze při 

otáčení stolkem mikroskopu pozorovat četné, opaleskující vnitřní reflexy.  

Při zatlačování kalcitové žiloviny sleduje siderit dvojčatné lamely a hranice zrn staršího 

kalcitu. Siderit lemuje zrna starších sulfidů. Zřetelně je možné pozorovat zatlačování zrn 

berthieritu, pyrhotinu IV a antimonu. V několika případech bylo zjištěno zatlačování 

antimonitu ze strany sideritu. V jiných situacích jsou idiomorfně omezené průřezy antimonitu 

sideritem uzavírány bez jakýchkoliv projevů zatlačování.  

 

 
 
Obr.22 Siderit (sid) postupuje po hranici antimon (ant)/kalcit (k). 
Vpravo od středu obrazu je v sideritu uzavřen agregát  mladšího 
chloritu (ch). Černobílé zobrazení (LUCIA).  

 

     Elektronovou mikroskopií bylo zjištěno, že vedle jednoduchých romboedrických krystalků 

vytváří siderit v drúzových dutinkách žiloviny i drobné kuličkovité agregáty, tvořené 

hypoparalelními srůsty romboedrických krystalků (viz obr. 23). Orientační semikvantitativní 

EDS mikroanalýzou reliéfního praparátu sideritu bylo vedle podstatného Fe zjištěno v 

podřadném množství Ca a Mn. 

 

ant 

k sid 

ch 
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Obr.23  Část kuličkovitého agregátu sideritu z drúzové dutinky 
v karbonát-křemenné žilovině, který je tvořený hypoparalelními srůsty 
romboedrických krystalů. Zobrazení v sekundárních elektronech. 
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7.2.3 Křemen 

     Křemen můžeme v odraženém světle zpravidla pozorovat jako tmavé idiomorfně omezené 

průřezy, uzavřené ve světlejší karbonátové mase. Od kalcitu jej mimo jiné odlišuje vyšší 

reliéf, nepřítomnost brusných rýh a štěpných trhlin. Při otáčení stolkem je v některých 

případech možné pozorovat opaleskující vnitřní reflexy. Bývá zatlačován nebo pouze 

obklopován mladšími minerály.  

     Byly vyčleněny dvě generace křemene. Křemen I uzavírá idiomorfně omezená zrna pyritu 

III a arsenopyritu a vytváří idiomorfní průřezy v kalcitu I. Křemen II, tvořící v karbonátu 

idiomorfní metakrystaly, je možné od staršího idiomorfního křemene odlišit pouze  podle 

vzácně pozorovaných zobáčkovitých výběžků, které využívají mezizrnné hranice 

obklopujícího kalcitu. Zcela ojediněle byla pozorována situace, kde zobáčkovitý výběžek 

směřující od hrany metakrystalu přisedal ke sloupečkovitému zrnu berthieritu. Metakrystaly 

křemene II v kalcitu přerušují průběžné lamely. Starší křemen bývá velmi intenzivně 

zatlačován kalcitem II.  

7.2.4 Fluorit 

     Fluorit nebyl v nábrusech nově zastižen. V předešlých výzkumech byl fluorit 

mikroskopicky zjištěn jako výplně dutin mezi idiomorfními krystaly křemene (Koutek a Žák, 

1953).  

 

7.2.5 Sericit 

      Světle žlutý práškovitý minerál separovaný ze žlutě zbarvených alterací byl 

rentgenometricky určen jako muskovit. Jedná se tedy o jemně krystalický muskovit. 

S ohledem na tradiční    terminologii je v textu označován jako sericit. 

      Sericit ve zkřížených nikolech špinavě žlutě prosvítá a vykazuje  poměrně hojné vnitřní 

reflexy. Je vázán především na okoložilnou horninu. V žilovině vytváří nepravidelně omezené 

chuchvalcovité útvary s krátkými trnovitými výběžky. Na rozdíl od velmi dobře leštitelného 

chloritu je povrch naleštěných agregátů sericitu velmi nerovný s četnými vyštípnutinami. 
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7.2.6 Chlorit 

     Vykazuje velmi dobrou leštitelnost. V mikroskopu lze chlorit pozorovat jako kopinaté 

jehličky, formující zpravidla svazčité až vějířovité, často esíčkovitě prohnuté agregáty. Chlorit 

zcela charakteristicky plamenovitě zatlačuje starší minerály (minerály žiloviny i sulfidy). 

Bylo zjištěno zatlačování kalcitu, sideritu, berthieritu, antimonitu a antimonu. Krystalizace 

chloritu v žilovině uzavírá III. vývojové stadium mineralizace.  

     Semikvantitativní elektronovou mikroanalýzou reliéfního preparátu chloritu z drúzové 

dutinky bylo stanoveno Fe, Al, Si. Orientační práškový difrakční záznam odpovídá 

klinochloru (Mg-chlorit) a chamositu (Fe-chlorit). 

 

 
 
Obr.24  Snopkovité trsy jehličkovitého chloritu v kalcitu. Ve spodní 
části obrazu reliktní útvary berthieritu. Zobrazení ve zpětně odražených 
elektronech. 
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7.3 Sekundární minerály 

      Sekundární mineralizaci reprezentuje především stibikonit. V menší míře je zastoupen 

senarmontit a v omezeném množství chapmanit. Sekundární minerály Sb bývají doprovázeny 

limonitem. Ostatní minerály supergenního vývojového stadia byly zastiženy pouze ojediněle 

(kermezit, valentinit, tripuhyit, fáze CdS, opál). Většina sekundárních minerálů s vyjímkou 

chapmanitu bývá vázána přímo na rudní akumulace. Ve zrudnění postiženém sekundární 

přeměnou bývá zpravidla vyloužena karbonátová složka žiloviny. 

7.3.1 Chapmanit 

      Chapmanit vytváří nejčastěji nálety a tenké kůry světle zelené barvy na trhlinách 

mylonitu, v bezprostředním okolí různě intenzivně přeměněných akumulací primární Sb-

mineralizace. Jen v omezené míře se vyskytuje na trhlinách křemen-karbonátové žiloviny. 

Ojediněle byla zjištěna neobvykle bohatá akumulace chapmanitu v kalcitové žíle, pronikající 

silně tektonizovaný mylonit. Zemitý olivově zelený chapmanit vytvářel v kalcitu protažený 

závalkovitý útvar o rozměrech 5×1 cm. Kalcit je na kontaktu s chapmanitem korodován a 

pigmentován rezavohnědým limonitem. Obecně je patrná častá společná prostorová vazba 

chapmanitu a povlaků limonitu.  

      Rentgenometricky byl chapmanit potvrzen z výskytu v křemen-karbonátové žilovině a 

z anomální akumulace v kalcitové žíle. Orientační semikvantitativní EDS analýzou reliéfního 

preparátu chapmanitu bylo zjištěno Fe, Sb a Si. 
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Tab. 34   Rentgenová prášková data chapmanitu 

 
h k l     dobs Iobs  dcalc 

0  0 1  7.7 80  7.581 
0  2 0  4.49 5  4.518 

-1 1 1  4.16 50  4.174 
0 2 1  3.88 80  3.881 
1 1 1  3.57 100  3.569 

-1 1 2  3.18 90  3.178 
0 2 2  2.91 70  2.904 
1 1 2  2.67 20  2.660 
1 3 0  2.60 100  2.595 

-2 0 1    2.586 
-1 3 1  2.54 30  2.537 
1 3 1  2.38 b50  2.380 

-1 3 2  2.25 b20  2.253 
-2 2 1  2.25  2.245 
0 4 1  2.16 10  2.165 

-2 2 2  2.09 20  2.087 
2 2 1  2.04 20  2.038 
2 0 2  1.94 10  1.942 
0 4 2  1.94  1.940 

-1 3 3  1.91 10  1.912 
-2 2 3  1.84 5  1.839 
1 3 3  1.72 20  1.723 
0 4 3  1.69 5  1.684 
1 5 1  1.64 10  1.638 
2 0 3  1.64  1.637 
2 4 1  1.60 5  1.606 
3 1 1  1.570 5  1.569 

-3 1 3  1.545 5  1.546 
0 6 0  1.508 70  1.506 

-3 3 1  1.508  1.506 
-1 3 5  1.372 b10  1.373 
-2 6 1  1.303 b30  1.301 
3 3 2  1.303  1.304 

-4 0 1  1.303  1.304 
-2 0 6  1.238 b5  1.238 
3 5 0  1.238  1.239 

-2 8 1  1.035 30  1.035 
-5 1 2  1.035  1.035 
3 1 5  1.026 5  1.026 

 
Metoda Debye-Scherrer 
b - difúzní linie 
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Tab. 35   Mřížkové parametry chapmanitu 
 

 Vlastějovice, 
tato práce 

 
Argent station, 
Mpumulanga, 

JAR 
Verryn, 

Meulenbeeld 
(2000) 

 

Smilkov 
u Votic 

Čech, Povondra 
(1963) 

South Lorraine, 
Ontario, 
Canada 

Milton et al. 
(1958)¹ 

 
 
 
 
 

a (Å) 
b (Å) 
c (Å) 
β (°) 
V (Å3) 

5.220(2) 
9.035(4) 
7.744(5) 

   101.81(4) 
   357.5(2) 

5.16 
9.02 
7.74 

       100.00 
 

5.19 
8.99 
7.70 

       100.67 
 

5.19 
8.99 
7.70 

       100.67 
       353.06 

 
¹ karta JCPDS-ICDD 11-135 in Berry et al., (1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Kermezit 

      Kermezit, charakteristické višňově červené barvy, bývá vázán především na pukliny 

v agregátech sloupečkovitého berthieritu. Na puklinách tvoří tenké kůry (max 1mm mocné) 

radiálně paprsčitého slohu. V mase berthieritu vytváří drobné enklávy. Ve volných prostorech 

mezi sloupečky berthieritu je možné pozorovat až několik mm velké trsy jehličkovitých 

krystalků kermezitu. 

      Kermezit byl potvrzen rentgenometricky metodou Debye-Scherrer. Orientační 

semikvantitativní analýza reliéfního  preparátu kermezitu prokázala v podstatném množství 

Sb a S. 
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Tab. 36   Rentgenová prášková data kermezitu 
 

h k l   dobs Iobs  dcalc 

0 1  -1   5.3 60  5.298 
0 2  -1   4.33 50  4.323 
0 1  1   4.07 60  4.071 
2 -1  0   3.81 20  3.801 
2 0  -1     3.801 
1 -2  -1   3.46 5  3.462 
0 3  -1   3.30 30  3.305 
2 -2  -1   3.13 90  3.136 
2 1  0     3.135 
2 -3  0   2.92 90  2.920 
2 2  -1     2.919 
0 1  -2   2.70 100  2.702 
0 4  -1   2.58 10  2.584 
0 4  0   2.49 70  2.490 
2 -2  -2     2.259 
2 1  1   2.26 40  2.258 
1 4  0     2.169 
0 4  -2   2.17 20  2.162 
0 5  -1   2.09 20  2.094 
1 -5  1     2.093 
4 -1  -1   2.04 40  2.036 
2 -3  -2     1.981 
2 2  1   1.98 20  1.980 
2 1  -3   1.91 30  1.912 
2 -2  2     1.912 
0 5  -2   1.89 10  1.890 
4 -3  0   1.84 5  1.842 
4 1  -2     1.842 
4 0  0   1.82 10  1.821 
2 4  0     1.820 
2 -1  -3     1.782 
2 0  2     1.781 
0 3  2   1.78 80  1.778 
4 -4  0     1.734 
1 -1  -3     1.733 
1 -6  0     1.733 
4 2  -2   1.73 10  1.733 
0 0  3   1.71 10  1.712 
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Tab. 36   Rentgenová prášková data kermezitu  (pokračování) 

 
h k l   dobs Iobs  dcalc 

2 -6  1   1.69 30  1.694 
2 5  -2      1.694 
3 4  -2      1.693 
2 -5  2      1.662 
2 4  -3   1.66 10  1.661 
4 0  -3   1.63 50  1.626 
4 -2  1      1.626 
1 -2  -3   1.60 5  1.597 
4 -1  -3      1.596 
4 -1  1      1.595 
4 -5  -1   1.58 b20  1.577 
4 3  -1      1.576 
2 -6  2      1.521 
2 5  -3      1.521 
2 -5  -2   1.52   1.520 
2 4  1        1.519 
1 5  1      1.519 

 
Metoda Debye-Scherrer 
b – difúzní linie 
 
Tab. 37   Mřížkové parametry kermezitu 
 

 Vlastějovice, 
tato práce 

 
Braunsdorf, 

Freiberg, 
Saxony, 
Germany 

Bonazzi et al. 
(1987)¹ 

 
 

Mojave, Kern 
County, 

California, 
USA 

Kupcik et al. 
(1967) 

JCPDS-ICDD 
44-1435 ² 

 a (Å) 8.145(3) 8.147 8.152 
 b (Å) 10.696(3) 10.709 10.713 
 c (Å) 5.785(2) 5.785 5.789 
 α (Å) 102.90(3) 102.78 102.77 
 β (Å) 110.62(3) 110.63 110.59 
 γ(Å) 101.00(3) 101.00 100.95 
 V(Å3) 439.2(2) 440.23 441.28 

 
¹ in Chichagov et al. (1990) 
² in Berry et al. (1974) 
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7.3.3 Limonit 

      Limonit doprovází sekundární minerály Sb. V kavernózní křemenné žilovině se 

stibikonitem vytváří povlaky a tenké kůry hnědé a černé barvy. Místy pigmentuje produkty 

přeměny primárních minerálů. V křemenných dutinkách byly vzácně zjištěny na lomu skelně 

lesklé a temně rudě prosvítající náteky černé barvy, u kterých byl orientační 

difraktometrickou analýzou prokázán amorfní charakter. 

7.3.4 Opál 

      Opál byl vzácně zjištěn v podobě čirých a mléčně bílých náteků skelného lesku v dutinách 

kavernózní křemenné žiloviny. Vyskytuje se v asociaci se stibikonitem, chapmanitem, 

limonitem a tripuhyitem, bez primárních minerálů Sb, které podlehly beze zbytku supergenní 

přeměně. Krápníčkovité kůry opálu povlékají křemen a stibikonit.  
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7.3.5 Senarmontit 

      Červeně zbarvený práškovitý minerál, vznikající v první fázi přeměny berthieritu byl 

difraktometrickou metodou identifikován jako senarmontit. Společně se stibikonitem je 

nejběžnějším produktem supergenní přeměny antimonového zrudnění. 

 

Tab. 38   Rentgenová prášková data senarmontitu 

 

 Vlastějovice, tato práce Swensson (1975)¹ 

h k l dobs Iobs dcalc dtab Itab 

1 1 1       6.439 14  
2 2 2  3.22 100  3.219 3.219 100  
    2.97∗ b40      

4 0 0  2.78 30  2.788 2.788 37  
3 3 1  2.56 20  2.559 2.558 9  
4 4 0  1.97 70  1.972 1.971 39  
    1.83∗ 20      

6 2 2  1.68 60  1.681 1.681 39  
4 4 4  1.61 10  1.610 1.610 11  
5 5 1  1.559** 20   1.562 7  
6 6 2  1.279 10  1.279 1.279 14  
8 4 0  1.248 10  1.247 1.247 12  
4 4 8      1.138 8  

 

Metoda Debye-Scherrer 

¹ in Chichagov et al. (1990) - karta CPDS 3903, uvedeny difrakce s I > 6 

 * difrakce přimíšeného stibikonitu; ** koincidence s difrakcí stibikonitu  

 

Tab. 39   Mřížkové parametry senarmontitu 

 

lokalita citace a (Å) V (Å3) 

Vlastějovice                               
syntetický  

tato práce 
Swanson, Fuyat. (1954)* 

11.152(5) 
11.152 

1387(2) 
1386.94 

 

* in Berry et al. (1974) 
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7.3.6 Stibikonit 

      Z hlediska kvantitativního zastoupení má stibikonit mezi sekundárními minerály Sb 

podobné postavení jako berthierit v primární mineralizaci. Vedle méně zastoupeného 

senarmontitu je hlavním produktem přeměny berthieritu. Stibikonit často vytváří  

pseudomorfózy po jehlicovitých agregátech berthieritu. Práškovité agregáty stibikonitu zcela 

vyplňují prostor mezi jednotlivými krystaly korodovaného křemene nebo na něj v dutinách 

nasedají v podobě hroznovitých, paprsčitých a jehličkovitých agregátů (max. 4 mm velké). 

Stibikonit je žlutý, žlutobílý, bílý, nahnědlý a běložlutohnědý. 

      Stibikonit bez příměsí byl rentgenometricky identifikován v preparátech připravených ze 

žlutě zbarvených práškovitých a čistě bílých jehličkovitých agregátů. Nižší krystalinita a 

přítomnost příměsí byla zjištěna u nahnědlého a běložlutohnědého materiálu. 

Rentgenometrická data v tabulce patří sytě žlutému stibikonitu (prep 1) lemujícímu enklávu 

červeně zbarveného zemitého senarmontitu. Data označená prep 2 náleží světle žlutému 

práškovitému stibikonitu odebranému ze zóny lemující  agregát sytě žlutého stibikonitu. 

 

 

 
 
Obr.25  Pseudomorfózy stibikonitu po jehličkovitém berthieritu. 
Zobrazení v sekundárních elektronech. 

 

 



85 

Tab. 40   Rentgenová prášková data stibikonitu 
 

   teor prep1 prep 2 

h k l dteor Iteor dobs Iobs dcalc dobs Iobs dcalc 
1  1 1  6.0 40   6.0 60  5.957  6.0 75  5.946 
2  2 0  3.64 18   - -  -  3.66 5  3.641 
3  1 1  3.11 12   3.11 30  3.111  3.10 5  3.105 
2  2 2  2.97 100   2.97 100  2.978  2.97 100  2.973 
4  0 0  2.58 20   2.57 50  2.579  2.57 60  2.575 
3  3 1  2.36 2   2.36 10  2.367  - -  - 
4  2 2  2.10 3   2.10 10  2.106  - -  - 
5  1 1  1.98 6   1.98 30  1.986  1.98 40  1.982 
4  4 0  1.82 56   1.82 70  1.824  1.82 80  1.821 
5  3 1  1.74 4   1.73 20  -  1.73 b30  - 
6  2 0  1.63 6   1.63 10  1.631  - -  - 
6  2 2  1.553 42   1.554 60  1.555  1.552 70  1.553 
4  4 4  1.487 8   1.487 20  1.489  1.484 10  1.487 
7  1 1  1.442 2   1.443 20  1.445  1.442 20  1.442 
5  5 1  1.442 2     1.445    1.442 
6  4 2  1.376 4   1.379 10  1.379  - -  - 
7  3 1  1.341 2   1.342 20  1.343  1.339 20  1.341 
5  5 3  1.341 1     1.343    1.341 
8  0 0  1.288 10   1.292 10  1.290  1.286 10  1.287 
6  6 2  1.182 17   1.183 30  1.183  1.181 30  1.181 
8  4 0  1.152 9   1.154 20  1.154  1.151 10  1.151 
7  5 3  1.131 1   - -  -  1.131 5  1.131 
9  1 1  1.131 <1   - -  -    1.131 
8  4 4  1.051 18   1.053 10  1.053  1.051 10  1.051 
7  5 5  1.035 1   - -  -  1.036 5  1.035 
7  7 1  1.035 1   - -  -    1.035 
6  6 6  0.991 4   0.994 30  0.993  0.992 30  0.991 

10  2 2  0.991 12     0.993    0.991 
9  5 3  0.961 <1   0.961 5  0.962  - -  - 
9  5 5  0.900 <1   0.901 10  0.901  - -  - 
9  7 1  0.900 1     0.901  - -  - 

11  3 1  0.900 1     0.901  - -  - 
10  6 2  0.871 27   0.873 20  -  0.871      20  - 

8  8 4  0.860 10   0.860 10  0.860  0.860      10  - 
12  0 0  0.860 2     0.860     - 

 

Metoda Debye-Scherrer 

teor - teoretický záznam počítán podle strukturních dat publikovaných Dihlstroemem a       

          Westgrenem (1937) in Chichagov et al. (1990) pro a = 10.300 

prep 1, prep 2 – Vlastějovice (charakteristika viz text) 
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Tab. 41    Mřížkové parametry stibikonitu 

 

 a (Å) V (Å3) 

Vlastějovice - prep. 1 
Vlastějovice - prep. 2 
Dihlstroem, Westgren (1937)* 
Vitaliano, Mason (1952) 

 
 
 
 

10.317(2) 
10.299(2) 
10.3000 
10.2700 

1098.3(6) 
1092.5(6) 

 
 

 
* in Berry et al. (1974) 
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7.3.7 Tripuhyit 

      Tripuhyit byl zjištěn v podobě maximálně l,5 mm dlouhých, sametově světle hnědých 

jehliček, vyplňujících drobnou dutinku v křemeni. Je vázán na supergenními pochody silně 

přeměněnou kavernózní křemennou žilovinu. S výjimkou křemene, byly všechny primární 

minerály kompletně vylouženy. Původní berthieritové zrudnění je beze zbytku přeměněno na 

žlutě, žlutohnědě a bíle zbarvený stibikonit.  

      Tripuhyit byl identifikován rentgenometricky, práškovou metodou Debye-Scherrer. 

Semikvantitativní EDS mikroanalýzou byly zjištěny jako podstatné prvky Sb a Fe. 

 

 

 
 
Obr.26  Agregát sloupečkovitých krystalů tripuhyitu. Zobrazení 
v sekundárních elektronech. 
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Tab. 42   Rentgenová prášková data tripuhyitu  

h K l dteor Iteor dobs Iobs dcalc 
      6.0* 30   

0 0 2 4.585 5  - -  - 
1 0 1 4.146 15  4.14 50  4.145 
      3.73# 20   

1 1 0 3.287 100  3.29 100  3.286 
      2.96* 30   

1 1 2 2.671 5  - -  - 
1 0 3 2.554 76  2.55 70  2.554 
      2.34# 20   

2 0 0 2.324 20  - -  - 
1 1 3 2.238 6  - -  - 
2 1 1 2.027 5  - -  - 
      1.808* 10   

2 1 3 1.719 64   1.720 80  1.719 
2 2 0 1.643 17   1.643 20  1.643 
0 0 6 1.528 8   - -  - 
3 1 0 1.470 14   1.469 10  1.470 
1 1 6 1.386 14   1.386 60  1.386 

Metoda Debye-Scherrer 

Teoretická prášková data byla vypočítána ze strukturních dat publikovaných Heidenstamem 
(1968) in Chichagov (1990); uvedeny difrakce s I > 2 ( 2% intenzity nejsilnější difrakce) 
 * difrakce přimíšeného stibikonitu ; # neindexovaná difrakce  
 

Tab. 43   Mřížkové parametry tripuhyitu 

lokalita citace a (Å) c (Å) V (Å3) 
Vlastějovice                                
El Antimonio, Sonora, Mexiko  

tato práce 
Mason, Vitaliano (1953)¹ 

4.648(2) 
4.63 

9.169(6) 
9.14 

198.1(2) 
195.93 

¹ in Berry et al. (1974) 

7.3.8 Valentinit 

      Valentinit patří společně s kermezitem a tripuhyitem mezi vzácné sekundární minerály Sb. 

Tvoří světle žluté pravítkovité krystalky, které zpravidla nepřesahují velikost l mm. Agregáty 

valentinitu, tvořené paralelně a náhodně srůstajícími tabulkovitými krystalky, byly zjištěny 

v asociaci s práškovitým senarmontitem, který zatlačuje primární berthierit v křemenné žilovině. 

Vzorky s valentinitem byly na lokalitě odebrány v suťovém materiálu společně se vzorky, na 

kterých byl identifikován kermezit. Oba minerály však nebyly zjištěny ani v jednom případě 

společně ze stejného vzorku. 

      Orientační semikvantitativní EDS mikroanalýza reliéfního preparátu valentinitu prokázala 

v podstatném množství pouze Sb. Valentinit byl identifikován difrakční práškovou metodou 
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Debye-Scherrer. 

Tab. 44   Rentgenová prášková data valentinitu 

 

h k l  dobs Iobs  dcalc  dobs Iobs 

1 1 0  4.56 70  4.571  1.276 20  
1 1 1  3.48 70  3.494  1.253 10  
1 2 1  3.14 100  3.143  1.229 b20  
1 3 1  2.74 30  2.738  1.206 10  
0 1 2  2.64 30  2.647  1.194 30  
2 0 0  2.45 50  2.457  1.180 b50  
1 0 2  2.37 5  2.373  1.165 10  
1 4 1    2.367  1.152 10  
0 3 2  2.27 10  2.269  1.141 10  
2 1 1  2.20 10  2.202  1.105 10  
2 2 1  2.11 10  2.106  1.080 10  
0 4 2  2.05 b40  2.045  1.071 10  
2 3 1  1.97 30  1.970  1.044 b30  
2 4 0  1.93 50  1.929  1.004 40  
0 5 2  1.83 20  1.834  0.996 5  
1 6 1  1.803 80  1.804  0.989 5  
1 1 3  1.682 30  1.680  0.978 10  
2 3 2  1.664 30  1.667  0.958 10  
2 5 1    1.665  0.944 b20  
3 1 0  1.623 10  1.624  0.925 10  
2 4 2  1.571 30  1.572  0.913 30  
1 3 3    1.570  0.903 20  
0 8 0  1.558 20  1.558  0.886 10  
3 2 1  1.520 60  1.520  0.867 b40  
0 7 2  1.489 10  1.488  0.850 10  
2 5 2  1.468 20  1.470  0.836 10  
3 3 1    1.467  0.829 10  
2 2 3  1.417 10  1.417  0.819 5  
1 5 3  1.403 20  1.402  0.8119 10  
3 0 2    1.402  0.8070 20  
2 7 1  1.394 20  1.393  0.7956 b50  
3 1 2    1.393  0.7880 20  
3 5 0  1.370 5  1.369  0.7832 10  
0 8 2  1.350 5  1.351  0.7797 20  

2 8 0  1.317 20  1.316    
 

Metoda Debye-Scherrer.  
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b - difúzní linie 

Tab. 45   Mřížkové parametry valentinitu 

 

 
Vlastějovice, 

tato práce 

syntetický 
JCPDS-ICDD 

11-689 ¹ 

 
Minas Gerais, 

Brasil 
JCPDS-ICDD 

11-691 ¹ 
 

 
Svensson 
(1974) ² 

Wyckoff 
(1963) ¹ 

 a (Å) 4.914(2) 4.914 4.913 4.911 4.92 

 b (Å)    12.463(6) 12.468 12.474       12.464        12.46 

 c (Å) 5.419(3) 5.421 5.416 5.412 5.42 

 V (Å3) 331.8(2) 332.13 331.92 331.27 332.26 
 

¹ in Berry et al (1974) 

² in Chichagov et al. (1990) 

 

 

 
 
Obr.27 Srůst tabulkovitých krystalů valentinitu. Zobrazení 
v sekundárních elektronech. 
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7.3.9 Fáze CdS 

      Na trhlině masivní akumulace hrubozrnného sfaleritu byl vedle povlaků limonitu 

pozorován jasně žlutý minerál (v tenkých povlacích žlutý se zelenavým odstínem), vytvářející 

nálety minimálních plošných rozměrů (první mm2). Orientační semikvantitativní  EDS 

mikroanalýzou  bylo zjištěno, že fáze CdS vytváří směs pravděpodobně s jílovými minerály a 

karbonátem – stanoveno Si, Fe, Zn, Cd, S, Ca a v dutinách této jílovité směsi vytváří 

hroznovité agregáty – stanoveno Cd, Zn, S.  

 

 
 
Obr.28  Hroznovité agregáty sekundárního minerálu (Cd,Zn)S 
z pukliny, protínající hrubozrnný sfalerit. Zobrazení v sekundárních 
elektronech. 
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8 DISKUSE 

8.1 Chemismus a genetické postavení jednotlivých minerálů 

8.1.1 Diskuse rudních minerálů 

Antimon 

      Antimon byl ve významnějším množství ve společnosti dalších minerálů III. vývojového 

stadia zjištěn ve vazbě na silně alterovanou žlutě zbarvenou horninu. Původní hornina 

pravděpodobně rulového složení je intenzivně sericitizována, při okraji zrudnění byla zjištěna 

chloritizace.  

      Výsledky mikroskopického studia potvrzují, v literatuře uváděný, typický výskyt 

antimonu s pyrhotinem. Podle zjištění Pääkkönena (1966), Boradaeva et al. (1983, 1985) se 

oba minerály nevyskytují na kontaktu nebo reagují za vzniku jiných fází. Ve Vlastějovicích 

byl antimon zastižen na kontaktu s pyrhotinem poměrně často. Antimon vytváří v pyrhotinu 

IV  alotriomorfně omezená, poměrně členitá zrna. Vzácně bylo zjištěno zatlačování pyrhotinu 

IV podle bazálních ploch odlučnosti. Jemná impregnace antimonu v pyrhotinu IV („reakční 

zóny a cedníkovité pseudomorfózy“) souvisí pravděpodobně s dekompozicí berthieritu (viz 

berthierit). Mladší postavení antimonu vzhledem k pyrhotinu označují Williams-Jones a 

Normand (1997) za běžný jev. Podle stejných autorů je asociace pyrhotin-antimon stabilní při 

teplotách vyšších než 260°C. Za nižších teplot oba minerály reagují za vzniku gudmunditu 

(nebylo pozorováno). Antimon je v roztocích nerozpustný při teplotách pod 200°C. 

S výjimkou teplot nad 260°C je stabilita antimonu omezena na vysoké pH prostředí. Hlavním 

faktorem kontrolujícím vznik antimonu je pokles teploty nebo ƒO2. 

Antimonit 

      Pozdní postavení antimonitu v sukcesi je charakteristickým rysem mnoha antimonitových 

ložisek. Tento jev je možné vysvětlit vysokou rozpustností antimonitu v hydrotermálních 

fluidech za vyšších teplot. Při poklesu teploty pod 250°C prudce klesá rozpustnost antimonitu 

a dovoluje tak jeho precipitaci. Pokles teploty je považován za hlavní příčinu krystalizace 

antimonitu na většině ložisek (Williams-Jones a Normand, 1997).  

      Pro mikroskopicky studovaný antimonit je charakteristický nerovnovážný vztah ke 

staršímu berthieritu a pyrhotinu, což se v nábrusech projevuje intenzivním zatlačováním obou 
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minerálů.  Ve vztahu k pyrhotinu IV bylo pozorováno až selektivní zatlačování. Podle 

Williams-Jonese a Normanda (1997) je antimonit stabilní ve fyzikálně-chemických 

podmínkách za kterých je stabilní pyrit, proto obvykle intenzivně zatlačuje pyrhotin. 

Arzenopyrit 

      Arzenopyrit byl zastižen ve formě idiomorfně omezených průřezů v minerálech starších, 

tak i mladších. Idiomorfní vymezení vůči starším minerálům lze vysvětlit jeho značnou 

krystalizační silou (Kašpar, 1988). Absence projevů nerovnováhy na styku arzenopyritu a 

mladších minerálů vyplývá z jeho refraktorní povahy. Arzenopyrit patří k nejvíce 

refraktorním minerálům, což se projevuje silnou tendencí k zachování původního složení a 

texturních vztahů (Barton, 1970 in Barnes, 1997). 

      EDS analýzy arzenopyritu vykazují příměsi Ni (0,28-1,08 hm.%), Co (0,55-1,99 hm. %) a 

Sb (max. 2,02 hm.%). První dva prvky izomorfně zastupují železo, zatímco antimon zastupuje 

As (Kvaček, 1989).  

      Příměsi Ni a Co v arzenopyritu naznačují úzké genetické sepětí s krystalizací kobaltinu. 

Při lokální vyšší aktivitě Co a Ni krystalizoval nejprve kobaltin a po vyčerpání Co a Ni 

později arzenopyrit. Paragenetickým důkazem uvedeného krystalizačního sledu by mohla být 

inkluze kobaltinu, zjištěná v centrální části idiomorfního průřezu arzenopyritu. 

Berthierit 

      Berthierit je hlavním a zcela převládajícím minerálem Sb v žilách a výplních drcených 

zón a zároveň nejčastěji zastoupeným rudním minerálem ve studované mineralizaci. 

Dominantním minerálem drtivé většiny antimonových ložisek je však antimonit. Berthierit je 

stabilní pouze v extrémně úzkém intervalu ƒO2 a ƒS2 a proto bývá na mnoha Sb-ložiscích 

zastoupen pouze minoritně. Krystalizace většího množství berthieritu je možná v případě, 

když je při poklesu teploty ƒO2 (nebo ƒS2) pufrována vhodnou minerální asociací. Jako 

příklad uvádějí Williams-Jones a Normand (1997) berthieritem dominantní zrudnění tzv. 

antimonového pásu Murchison (Murchison antimony belt) v Jižní Africe (Pearton a Viljoen, 

l986 in Williams-Jones a Normand, 1997). Komplexní zrudnění s převažujícím berthieritem je 

na lokalitě situováno v sulfidických horizontech s pyritem a pyrhotinem. Stejnou genezi 

„berthieritového“ zrudnění by bylo možné  předpokládat i v prostředí skarnových mylonitů ve 

Vlastějovicích, uvážíme-li , že jsou sulfidické impregnace mylonitu tvořeny z velké části 

pyritem a pyrhotinem.  

      Berthierit se ve studovaném zrudnění nejčastěji vyskytuje v asociaci se starším pyritem 
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III, který impregnuje okolní horninu a bývá doprovázen mladším antimonitem, což souhlasí 

s postavením berthieritu i na jiných lokalitách (Zsivny a Zombory, 1934; Roger, 1969 in 

Williams-Jones a Normand, 1997). Antimonit se vzhledem k berthieritu vyskytuje vždy 

v mladším postavení (Bernard a Zelená l953; Brill, l982 in Williams-Jones a Normand, 1997; 

Brill a Beaufort, l989; Chovan at al., l992). Tento sukcesní vztah lze vysvětlit dřívějším 

nasycením mineralizačního fluida berthieritem. Podle Williams-Jonese a Normand (1997), 

kteří studovali fázové rovnováhy systému Fe-Sb-S-O, je tento krystalizační sled v případě, že 

není ƒO2 (nebo ƒS2) pufrována, výsledkem poklesu teploty mineralizačního fluida. Berthierit 

je dle Williams-Jonese a Normanda (1997) stabilní v širokém intervalu pH, od kyselých do 

relativně alkalických hodnot.  

      Ve studovaných nábrusech jsou metakrystaly berthieritu poměrně intenzivně zatlačovány 

minerály III. vývojového stadia. „Reakční zóny“ okolo reliktních útvarů berthieritu 

uzavřených v pyrhotinu IV, které jsou tvořeny jemnou impregnací antimonu v pyrhotinu by 

bylo možné interpretovat jako výsledek rozpadu fáze FeSb2S4 podle reakce FeSb2S4= 2 Sb + 

FeS1-x+l,5 S2 uváděné v článku Williams-Jonese a Normanda (1997). Dekompozice 

berthieritu je výsledkem reekvilibrace chemického systému berthieritu v nových fyzikálně-

chemických podmínkách na počátku III. vývojového stadia. Intenzivní „rozpouštění“ 

berthieritu na počátku III. vývojového stadia a stejný chemizmus berthieritu (Fe, Sb, S) a části  

rudních minerálů nejmladšího vývojového stadia (pyrhotin, antimon, gudmundit, antimonit : 

Fe, Sb, S) naznačuje mobilizaci chemického obsahu „berthieritového“zrudnění mladšími 

fluidy. 

Gudmundit 

      Gudmundit představuje hlavní koncentrátor Sb v okoložilných sulfidických impregnacích. 

Vytváří až několik mm velká zrna a společně s pyritem je tak makroskopicky nejnápadnějším 

minerálem vtroušeného zrudnění v mylonitu.  

      Gudmundit se vyskytuje v asociaci s minerály, které indikují nízkou ƒS2. Běžně srůstá 

s pyrhotinem a bývá asociován s antimonem (Pääkkönen, l966; Vershkovskaya a Lebedeva, 

l968; Normand, l992 in Williams-Jones a Normand, l997). Paragenetické poměry gudmunditu 

z Vlastějovic odpovídají výše uvedeným charakteristikám. Agregáty gudmunditu hojně 

uzavírají sloupečkovité průřezy pyrhotinu. Zvláště v mylonitu bývají sloupečkovité průřezy 

uzavírány bez projevů zatlačování a oba minerály se tak vyskytují v texturní rovnováze. 

Identické vztahy pyrhotinu a mladšího gudmunditu uvádí Normand et al., (l996) z Sb-ložisek 

v provincii Québec v Kanadě.  
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      Jak již bylo uvedeno, gudmundit je ve studovaném zrudnění dominantně vázán na 

prostředí sulfidických impregnací v mylonitu. V křemen-karbonátové žilovině v asociaci 

s ostatními minerály III. vývojového stadia se vyskytuje pouze akcesoricky.  

      Nejpravděpodobnějším vysvětlením vzniku gudmunditu může být interakce Sb-nosných 

fluid s pyrhotinem, hojně zastoupeným v okolní hornině. Při konstantní teplotě je hlavním 

parametrem kontrolujícím precipitaci gudmunditu redukce (Williams-Jones a Normand, 

1997). Vzácně pozorované izolované krystaly v křemen-karbonátové žilovině mohou vznikat 

přímou krystalizací z roztoku. Důležitým předpokladem dovolujícím krystalizace z roztoku je 

vysoké pH prostředí. Vysoké pH je při teplotách nižších než 260°C podmínkou stability 

přírodního antimonu (Williams-Jones a Normand, 1997), který bývá ve studovaných 

vzorcích žiloviny s gudmunditem pravidelně  asociován. Maximální termální stabilitu 

gudmunditu stanovil Clark (l966) in Williams-Jones a Normand (1997) na 280°C.  

      Žák (l953) předpokládá vznik gudmunditu ve Vlastějovicích metasomatózou staršího 

pyritu. In situ metasomatóza pyritu gudmunditem nebyla v nově studovaných nábrusech 

zjištěna. 

Chemismus gudmunditu nebyl podrobněji studován. Analýza s1/30-10/2 vykazuje příměs Ni 

(0,55 hm%). Vzhledem k malému souboru analýz nelze konstatovat, zda se jedná o 

systematický jev. 

Chalkopyrit 

      Chalkopyrit byl ve studovaných nábrusech nejčastěji pozorován ve formě inkluzí v zrnech 

sfaleritu. Převážně metasomatický původ inkluzí chalkopyritu, které ve sfaleritu často 

vytvářejí orientovaný systém predisponovaný odlučností hostitelského minerálu, dobře 

dokumentují pozorování z pyrhotin-sfaleritových agregátů (pyrhotin II, sfalerit I), 

pronikaných masivním chalkopyritem II. Pravidelně orientovaný systém hojných inkluzí 

chalkopyritu lze pozorovat především v zrnech sfaleritu, obklopených chalkopyritem II (viz 

obr X). 

      Chalkopyrit II, pronikající pyrhotin-sfaleritové akumulace, se vyznačuje přítomností 

útvarů odmíšeného sfaleritu II a lamelovitou stavbou agregátů, kterou lze pozorovat ve 

zkřížených nikolech. Systém nepravidelně orientovaných kopinatých až vřetenovitých lamel 

by bylo možné interpretovat jako tzv. inverzní dvojčatění, které u chalkopyritu indikuje 

fázový přechod výšeteplotní modifikace CuFeS2 na nížeteplotní modifikaci (Drábek, 1991). 

Vznik odmíšenin sfaleritu v chalkopyritu může být reakcí na náhlou změnu rozpustnosti ZnS 

v chalkopyritu při ochlazování pevného roztoku na bázi kubického chalkopyritu, 
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následovaným fázovým přechodem na tetragonální modifikaci při teplotě blízké 500°C (Moh, 

1977 in Drábek, 1991). Odmíšeniny sfaleritu II v chalkopyritu II a texturní vztahy k oválným 

zrnům staršího sfaleritu I, uzavíraným v pyrhotinových agregátech (obrůstání bez 

významnějších projevů zatlačování), naznačují nasycení chalkopyritu složkou ZnS. 

   Odlišné texturní vztahy k zrnům staršího sfaleritu I byly pozorovány u chalkopyritu III 

vznikajícího v chalkopyrit-tetraedrit-sfaleritové periodě III. vývojového stadia. Masivnější 

agregáty chalkopyritu III starší sfalerit I intenzivně zatlačují („rozpouštějí“) a ukazují tak na 

nerovnováhu mezi sfaleritem a mladším chalkopyritem. 

      Koutkem a Žákem (1953) popisovaný chalkopyrit, nasedající na stébla staršího berthieritu 

by mohl být identický s chalkopyritem III, chalkopyrit-tetraedrit-sfaleritové periody III. 

vývojového stadia. 

Jamesonit 

      Jamesonit je jediným zjištěným minerálem obsahujícím Pb. Vyskytnul se vzácně 

v karbonátové žíle pronikající skarn se sfaleritovým zrudněním. Jamesonit metasomaticky 

zatlačuje kalcit a je zřetelně mladší než asociované sulfidy (sfalerit a chalkopyrit). Jeho 

celkové genetické postavení je však nejasné. 

Kobaltin 

      Kobaltin patří společně s ostatními minerály Co a Ni k nově zjištěným minerálům na 

lokalitě. EDS analýzy kobaltinu vykazují vedle nepatrně avšak systematicky přítomného Sb 

(Sb/(Sb+As) = 0-0,05; průměrně 0,02) výrazné zastoupení Ni (Ni/(Ni+Co+Fe) = 0,06-0,43; 

průměrně 0,19) a Fe (Fe/(Fe+Co+Ni) = 0,04-0,56; průměrně 0,17).  Fázi s extrémně vysokým 

obsahem Ni (Ni/(Ni+Co) = 0,51) je možné označit za  kobaltem bohatý gersdorffit (analýza 

s2/26). Značné zastoupení Fe (Fe/(Fe+Co+Ni) = 0,41-0,59) v analýzách s2/5, s2/6 a s2/10 

odpovídá složení glaukodotu. Všechny tři analýzy patří inkluzi uzavřené v idiomorfním 

průřezu arzenopyritu. Neobvykle vysoké obsahy Fe by mohly být vzhledem k velmi malému 

rozměru inkluze způsobeny směsnou analýzou inkluze kobaltinu a obklopujícího 

arzenopyritu.  

      Chemismus vlastějovického kobaltinu (viz obr. 29) potvrzuje značné možnosti substituce 

Ni a Fe za Co, zjištěné v přírodním i syntetickém kobaltinu (Klemm, 1965; Klemm a Weiser, 

1965, in Bayliss, 1969). Kolísání poměrů Co : Ni : Fe v kobaltinu a obecně v sulfoarzenidech 

bývá přisuzováno lokálním variacím fyzikálně-chemických parametrů mineralizačního fluida 

(Petruk et al., 1971; Vinogradova a Krutov 1979, Chovan et al., eds. 1994: in Litochleb et al., 
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2000). 

      Kobaltin byl v mylonitu zjištěn v asociaci s kostrovitými relikty pyritu II a/nebo s hojnými 

sloupečkovitými průřezy pyrhotinu III. Přítomnost Co a Ni v mineralizačním fluidu potřebná 

k formování kobaltinu souvisí s vyluhováním těchto prvků ze starších sulfidických akumulací. 

Uvedené prvky jsou běžnou izomorfní příměsí pyritu a pyrhotinu (např. Béziat et al., 1996). 

Příměs Sb je společným znakem s mladším arzenopyritem a je důležitým ukazatelem 

spojujícím krystalizaci kobaltinu s Sb-mineralizačním procesem. Rozsáhlejší substituce Ni a 

Fe za Co indikuje podle Klemma (1965) in Bayliss (1969) výšeteplotní podmínky (>400°C), 

což souhlasí s předpokládanou krystalizací kobaltinu na počátku Sb-mineralizačního procesu. 

Paragenetické postavení a chemismus kobaltinu zařazují jeho vznik na počátek pyrit-

arzenopyritové periody II. vývojového stadia a vypovídají o loužících účincích, z počátku 

výšetemperovaného, hydrotermálního fluida při interakci s okolním zrudněným horninovým 

prostředím. 

 

 
Obr. 29  Projekce chemického složení sulfoarsenidů Co, Ni a Fe  v ternárním 
diagramu. Jednotlivé vrcholy diagramu odpovídají koncovým členům pevných roztoků 
kobaltinu CoAsS, gersdorffitu NiAsS a arzenopyritu FeAsS. 
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Markazit 

      Markazit je nejčastějším produktem hypogenní disulfidizace pyrhotinu. Lišty 

jemnozrnného markazitu sledují v pyrhotinu bazální odlučnost. EDS analýza lištovitého 

agregátu markazitu nevykazuje odchylky od stechiometrie. 

Pyrit 

      Ve studovaném zrudnění bylo zjištěno několik odlišných typů pyritu. Refraktorní 

charakter ve spojení se značnou krystalizační silou způsobují častý výskyt idiomorfně 

omezených krystalů pyritu v asociaci se staršími, ale i mladšími minerály. Refraktorní 

charakter pyritu často dovoluje zachování texturních vztahů z doby vzniku (Barnes, l997).  

      Z kvantitativního hlediska zcela dominuje pyrit III, vznikající v pyrit-arzenopyritové 

periodě. Impregnace převážně oktaedrických, místy hustě nahloučených krystalků pyritu 

v alterované hornině charakteristicky doprovází berthieritové zrudnění. Pyrit ± arzenopyritové 

impregnace, předcházející depozici Sb minerálů, hlavně antimonitu a berthieritu, jsou častým 

jevem na mnoha lokalitách hydrotermálních mineralizací s antimonovými rudami: např. 

Kutná Hora (Trdlička et al., 1961; Holub et al., 1982), ložiska Malých Karpat (Chovan et al., 

1992; Cambel, l959). Williams-Jones a Normand (1997) vysvětlují časté sepětí intenzivní 

pyritizace s akumulacemi antimonitu faktem, že v důsledku masivní krystalizace pyritu dojde 

k poklesu pH a/nebo aktivity H2S, což významně podporuje depozici antimonitu.  

      Chemismus pyritu nebyl podrobněji studován. EDS analýzy pyritu nevykazují 

významnější odchylky od stechiometrie. 

Pyrhotin 

      Pyrhotin je vázán především na prostředí skarnového mylonitu. V žilovině se vyskytuje 

pouze nejmladší pyrhotin IV, náležející III. vývojovému stadiu. Všechny typy pyrhotinu 

podléhají účinky mladších fluid s různou intenzitou dekompozičním pochodům.  

      Kompletní proces hypogenní dekompozice byl studován na akumulacích masivního typu 

pyrhotinu II, lokalizovaných v drobných útřžcích horniny, které byly uzavřeny v mladším 

karbonátu. Mezi produkty přeměny pyrhotinu byl zjištěn pyrit, markazit a několik oxidických 

fází Fe. Přeměna přednostně sleduje plochy bazální odlučnosti pyrhotinu. Mozaikovitý typ 

přeměny, orientovaný k plochám odlučnosti pyrhotinu, je tvořen pyritem a izotropním oxidem 

Fe. Pyrit má podle Picota a Johana (1992) plochu oktaedru orientovanou podle roviny 
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štěpnosti pyrhotinu. Autoři uvádějí, že mozaikovitá přeměna bývá tvořena pyritem a 

magnetitem. Magnetit má v odraženém světle  bledě šedou barvu s nahnědlým odstínem, což 

odpovídá pozorováním Fe-oxidu, srůstajícího s pyritem v mozaikovitém typu přeměny. 

V případě anizotropního Fe-oxidu s červenými vnitřními reflexy by se mohlo jednat o 

hematit. Modrošedá barva, pozorovaná v odraženém světle u části zrn Fe-oxidů, je 

charakteristická pro maghemit (Bernard, Rost a kol., l992).  

      V agregátu masivního typu pyrhotinu II byl ve zkřížených nikolech  ojediněle pozorován 

systém vzájemně kosých lamel. Obdobné struktury bývají interpretovány jako odmíšeniny 

monoklinického pyrhotinu vzniklé při ochlazování výšeteplotního hexagonálního pyrhotinu 

(Lianxing a Vokes, l996).  

      Mladší pyrhotin III a IV se vyskytuje převážně ve formě sloupečkovitých průřezů. 

V nábrusech mylonitu bývá mnohdy velmi obtížné až nemožné určit, zda se jedná o pyrhotin 

III nebo IV. Spolehlivější identifikace je možná, pokud se pyrhotin vyskytuje ve společnosti 

karbonátu. Sloupečkovité průřezy pyrhotinu III bývají mladším karbonátem intenzivně 

zatlačovány, zatímco mladší pyrhotin IV se často vyskytuje v enklávách karbonátu, v podobě 

„neporušených“ hypidiomorfních průřezů.  Tabulkovité krystaly pyrhotinu IV mohou 

v dutinách tvořit rozetovitě uspořádané agregáty. Tabulkovité krystaly v nábrusech 

pozorujeme jako sloupečkovité průřezy, rozetovité srostlice jako snopkovité svazky 

sloupečkovitých zrn. 

      Chemismus pyrhotinu nebyl podrobněji studován. V analýze sloupečkovitého pyrhotinu 

z mylonitu byla zjištěna pozoruhodná příměs Sb a As. Vzhledem k malému souboru analýz 

nelze rozhodnout zda se jedná o ojedinělý či systematický jev.  

Sfalerit 

      Sfalerit představuje nejstarší rudní minerál zjištěný ve studované mineralizaci. Účinky 

mladších fluid docházelo k jeho částečné mobilizaci a opětovné precipitaci většinou 

v blízkosti „zdrojového“ staršího zrudnění. Makroskopicky pozorované drobné krystalky 

mladšího sfaleritu byly v žilovině pozorovány téměř výhradně v situacích, kdy byl okolní 

skarnový mylonit zrudněn starším sfaleritovým zrudněním.  

      Poměrně uniformní chemické složení sfaleritu z různých minerálních asociací odráží 

refraktorní charakter tohoto sulfidu. Sfalerit patří k nejvíce refraktorním minerálům (Barnes, 

1997), což se projevuje tendencí uchovat si originální chemické složení z doby vzniku. 

Zajímavé je, že nebyly pozorovány téměř žádné rozdíly v chemismu sfaleritu I, vznikajícího 

v I. stadiu mineralizace, ve srovnání se zrny, která byla opakovaně ovlivněna interakcemi 
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s mladšími fluidy a ve srovnání se sfaleritem II, vzniklým procesem odmíšení 

z chalkopyritového pevného roztoku. Jedinou vyjímku tvoří analýzy s3/11 a s3/29, které patří 

idiomorfně omezenému zrnu sfaleritu III s inkluzemi stříbrem chudého tetraedritu a inkluzemi 

chalkopyritu. Tyto analýzy vykazují snížené obsahy Fe (4 hm.%) oproti obvyklým 8-11 

hm.%. 

      Vysoké obsahy Fe, zjištěné ve studovaných sfaleritech, jsou charakteristickým znakem 

tohoto minerálu na lokalitách české části metalogenetického obvodu Českomoravské 

vrchoviny. Zvýšené obsahy Fe způsobují tmavé zbarvení sfaleritu (Novák a Hak,1965). 

      Sfalerit představuje  typický kolektor prvků (Hoffman a Trdlička, 1981). Vedle Fe byly ve 

sfaleritu zjištěny příměsi Cu (max. 2,60 hm.%), Cd (max. 1,09 hm.%) a In (max. 0,51 hm.%). 

Všechny prvky mohou ve sfaleritu vystupovat ve formě izomorfních příměsí (Bernard, 1957 

in Novák a Hak, 1965; Drábek, 1991). Vzhledem k hojnému výskytu chalkopyritových 

inkluzí ve sfaleritu mohou být obsahy Cu v analýzách sfaleritu ovlivněny kontaminací 

analyzovaného objemu heterogenní příměsí chalkopyritu. Zjištěné obsahy Cd a In představují 

běžnou součást chemismu sfaleritu v oblasti. Podle Nováka a Haka (1965), kteří zkoumali 

mikrochemismus sfaleritu z vybraných lokalit české části Českomoravské vrchoviny, je In 

zcela charakteristickým prvkem studovaných sfaleritů a na základě toho označují vymezenou 

oblast za indiovou provincii. 

      Analýzy masivního typu sfaleritu I odpovídají analýzám, uváděným pro vlastějovický 

sfalerit Litochlebem et al. (1995). Společně s obdobnými paragenetickými charakteristikami, 

tak naznačují identičnost publikovaného typu sfaleritu se sfaleritem I, vznikajícím v I. stadiu 

vývoje mineralizace. 

Inkluze chalkopyritu a pyrhotinu ve sfaleritu 

      Charakteristickým rysem drtivé většiny sfaleritových zrn je přítomnost drobných, 

maximálně několik mikrometrů, velkých inkluzí chalkopyritu. V menší míře, většinou jen 

v akcesorickém množství, bývají ve sfaleritu přítomny inkluze pyrhotinu. Větší zastoupení 

inkluzí pyrhotinu bylo pozorováno pouze v masivních akumulacích sfaleritu I, které nebyly 

významněji atakovány mladšími hydrotermálními fluidy. Zrna sfaleritu I, ovlivněná mladšími 

fluidy, neobsahují téměř žádné inkluze pyrhotinu. Pyrhotin byl pravděpodobně selektivně 

nahrazen chalkopyritem. 

      Formování části inkluzí pyrhotinu a chalkopyritu ve sfaleritu odmíšením z pevného 

roztoku nelze vyloučit (pyrhotin I, chalkopyrit I). Zrna sfaleritu I, která se nevyskytují 

v asociaci s mladšími minerály, a byla tedy pravděpodobně jen minimálně ovlivněna 
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mladšími fluidy, obsahují mnohem menší množství chalkopyritových inkluzí než zrna 

sfaleritu stejného typu, která byla zastižena v asociaci s mladšími minerály. Z uvedené 

skutečnosti vyplývá, že většina chalkopyritových inkluzí vznikala až ve spojení s procesy, 

které následovaly po krystalizaci sfaleritu I.   

      Původu většího množství chalkopyritových inkluzí odmíšením z pevného roztoku 

odporuje nízká rozpustnost CuS ve sfaleritu (Wiggins a Craig, 1980, Hutchinson a Scott, 

1981: in Drábek 1991). V moderní literatuře je vznik chalkopyritových inkluzí přisuzován 

epitaktickému narůstání a metasomatickému zatlačování složky FeS rozpuštěné ve sfaleritu 

roztoky s obsahem Cu (Drábek, 1991). Fenomén chalkopyritových inkluzí ve sfaleritu 

pojmenoval Barton (1978) in Drábek (1991) chalkopyritová infekce (chalcopyrite disease).  

      V zrnech sfaleritu I, které byly zastiženy v asociaci s mladšími sulfidy Fe, Sb, Cu, Ni, Co 

a As, doprovázenými hojným křemenem a karbonátem, byly pozorovány dva typy inkluzí. 

Drobné hustě nahloučené inkluze tzv. druhého typu, pozorované v menších zrnech sfaleritu, 

v okrajových zónách větších zrn a v okolí trhlin ve sfaleritu vyplněných kalcitem nebo 

křemenem, odpovídají texturnímu typu „dusting“ (poprašek), který vyčlenili Barton a Bethke 

(1987). Tento typ textury chalkopyritové infekce označují autoři článku jako obecný fenomén 

nemetamorfovaných hydrotermálních rud. Textura tvořená většími inkluzemi v centrálních 

partiích sfaleritových zrn a drobnými inkluzemi na okrajích zrn, která byla pozorována ve 

sfaleritových zrnech obklopených mladším gudmunditem, připomíná texturní typ 

„watermelon“ (meloun). Oba texturní typy (dusting a watermelon) považují autoři článku za 

různý projev stejného procesu: metasomatózy železem bohatého sfaleritu Cu-nosnými fluidy. 

Vzhledem k nepřítomnosti těchto textur v rudách typu Mississippi Valley odhadují teplotu 

vzniku chalkopyritové infekce mezi 400-200°C.  

      Nagase a Kojima (1997) studovali synteticky připravenou chalkopyritovou infekci 

sfaleritu a přírodní vzorky sfaleritu s stejným texturním fenoménem z vybraných japonských 

polymetalických ložisek. Předpokládají, že větší inkluze čočkovitého až elipsovitého tvaru 

(odpovídají inkluzím prvního typu, vyčleněným v této práci) vznikají z drobnějších 

lamelárních inkluzí (odpovídají inkluzím druhého typu, vyčleněným v této práci) postupující 

metasomatózou v Fe-bohatých sfaleritech.  

Siegenit 

      Siegenit byl identifikován elektronovou mikroanalýzou. Akcesoricky zastoupená zrna 

siegenitu, dosahující pouze mikroskopických rozměrů, byla zjištěna v pokročile alterovaných 

agregátech masivního pyrhotinu II, srůstajícího se sfaleritem a chalkopyritem. Útržky horniny 
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se sulfidickým zrudněním byly uzavřeny v karbonátu (bez Sb-mineralizace), protínajícím 

sfaleritem zrudněný skarn.  

      Analýzy chemického složení siegenitu vykazují téměř uniformní složení, s téměř 

konstantním zastoupením jednotlivých elementů (22,40-24,34 hm.% Ni; 23,23-26,50 hm.% 

Co; 8,52-11,32 hm.% Fe; 41,21-43,60 hm.% S). Siegenit vykazuje vysoké obsahy Fe. 

Obdobně zvýšené obsahy Fe jsou v literatuře uváděny z ložisek polymetalických 

zlatonosných rud ve středním Walesu (9,14-12,20 hm.% Fe), kde Fe-siegenit srůstá s Co-

pentlanditem (Mason, 1995 in Ixer a Stanley, 1996). Z území České republiky je siegenit 

znám z kladenských pelosideritových konkrecí (Bernard et al.,1981).  

 

 
Obr. 30  Projekce chemického složení siegenitu v ternárním diagramu. Jednotlivé 
vrcholy diagramu odpovídají složení linnéitu Co3S4, polydymitu Ni3S4 a greigitu Fe3S4. 

 
 

 

      Ve Vlastějovicích je Fe-siegenit společně s disulfidy a oxidy Fe jedním z produktů 

dekompozice, kobalt a nikl obsahujícího, masivního typu pyrhotinu II. Izomorfní zastupování 

Fe většinou stopovým množstvím Co a Ni (a tedy pod mezí stanovitelnosti elektronového 
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mikroanalyzátoru) v pyrhotinu je obecně známé. Akcesorické množství siegenitu svědčící o 

omezeném zdroji Co a Ni a výskyt v přeměněných agregátech pyrhotinu II se jeví jako 

přesvědčivé důkazy navrhované geneze. Téměř konstantní poměr Ni a Co v Fe-siegenitu 

pravděpodobně odráží původní poměr těchto prvků v pyrhotinu. Zvýšené obsahy Fe v 

siegenitu mohou vyjadřovat jeho vysokou aktivitu v roztoku, současně s nízkou aktivitou Ni, 

Co způsobenou omezeným zdrojem těchto prvků. 

Tetraedrit 

      Tetraedrit patří na lokalitě mezi nově zjištěné minerály. Byl pozorován především jako 

mikroskopická součást sulfidických impregnací v mylonitu. Pouze ojediněle byl zjištěn 

makroskopicky, v podobě ocelově šedého rýhovaného nedokonale vyvinutého krystalu, který 

v žilovině narůstal na krystalky křemene.  

      Tetraedrit se vyskytuje v úzké asociaci s chalkopyritem III, sfaleritem III a kalcitem II. 

S těmito minerály tvoří chalkopyrit-tetraedrit-sfaleritovou periodu III. stadia mineralizace. Ve 

strukturně blízkých minerálech, sfaleritu a chalkopyritu (Hak et al., 1964), vytváří ostrými 

úhly vymezená zrna, častých trojúhelníkovitých nebo pilovitých tvarů, což by mohlo být 

výsledkem preference určitého krystalograficky významného směru při zatlačování. Podobné 

tvary zrn byly zjištěny u staninu (minerál strukturně blízký sfaleritu), srůstajícího se 

sfaleritem z Kutné Hory (Bernard, 1953). Ramdohr (1980) bez bližší specifikace označuje 

orientované srůsty tetraedritu s chalkopyritem a sfaleritem jako běžné. 

      V chemicky analyzovaných tetraedritech se vedle Cu (27,42-37,44 hm.%; průměrně 33,50 

hm.%)  na pozici kovů objevuje Ag (0-15,14 hm%; průměrně 5,88 hm%), Fe (4,66-7,06 

hm.%; průměrně 5,65 hm.%) a Zn (0-5,68 hm%; průměrně 2,43 hm.%), což je výsledkem 

širokých substitučních možností struktuty tetraedritu. Široký rozsah měřených obsahů 

kovových prvků je způsoben přítomností ojedinělých extrémních hodnot v souboru analýz. 

Většinou je obsah prvku poměrně blízký uvedené průměrné hodnotě.  

      Analyzované tetraedrity patří čistému Sb členu izomorfní řady tetraedrit-tennantit. 

Johnson et al. (1986) upozorňuje na nízkou vzájemnou toleranci Ag a As ve struktuře 

tetraedritu. Vzhledem k nepřítomnosti mladších As minerálů je pravděpodobným vysvětlením 

úplné absence As ve vlastějovických tetraedritech jeho velmi nízká aktivita v mineralizačním 

fluidu. K precipitaci téměř veškerého As došlo již v pyrit-arzenopyritové periodě 

II.vývojového stadia.  

      Maximální naměřená hodnota Ag patří zrnu tetraedritu, uzavřenému v chalkopyritu III 

(analýza s2/21). Uvedené zjištění však nemá obecnou platnost. Analýzy jiných zrn tetraedritu 
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uzavřených v chalkopyritu III vykazují průměrné obsahy Ag (s1/30-2/1, s1/30-2/2, s2/20, 

s3/31). Jiným případem jsou analýzy s malým nebo velmi nízkým obsahem Ag (s1/30-7/2; 

s1/30-7/3; s3/30). Všechny patří trojúhelníkovitým inkluzím tetraedritu uzavřeným 

v idiomorfně omezeném průřezu Fe-ochuzeného sfaleritu III. Snížené obsahy Ag naznačují 

pokles aktivity, případně vyčerpání Ag v mineralizačním fluidu v průběhu krystalizace 

tetraedritu.  

Ullmannit 

      Ullmannit byl stejně jako ostatní minerály Ni a Co zjištěn v akcesorickém množství a 

pouze v podobě mikroskopických zrn. EDS mikroanalýzou ullmannitových zrn byly vedle 

hlavních prvků Ni (24,52-27,73 hm.%), Sb (51,58-58,13 hm.%) a S (14,40-14,96) zjištěny 

příměsi Co (0,42-1,60 hm.%), Fe (0,29-2,38 hm.%) a As (0-5,25 hm.%). Co a Fe zastupují ve 

struktuře ullmannitu Ni (Bayliss, 1986). As může zastupovat Sb, ale i S (Bayliss, 1977).  

      Ullmannit z Vlastějovic je  teprve třetím výskytem tohoto minerálu v České republice. 

Doposud byl publikován pouze z polymetalických zrudnění v Kšicích u Stříbra (Novák a 

Losert, 1961) a od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu (Scharmová, 2000). 

Willyamit 

      Studiem chemického složení drobných, izotropních zrn bílé barvy, mikroskopicky 

pozorovaných v sulfidických impregnacích mylonitu, byly ve dvou nábrusech zjištěny fáze 

odpovídající stechiometrickému vzorci (Co,Ni,Fe)SbS, kde (Co,Ni,Fe) : Sb : S = 1 : 1 : 1, 

s proměnlivým zastoupením Ni, Co, Fe.  

Zrna, kde Co/(Co+Ni)=0,66-0,97, byla zjištěna v agregátu masivního typu pyrhotinu II 

situovaného ve skarnovém mylonitu v bezprostřední blízkosti kalcit-křemenné žíly 

s berthieritovým zrudněním. V nábruse mylonitu s agregáty gudmunditu, sloupečkovitým 

pyrhotinem, chalkopyritem, tetraedritem, relikty pyritu II a pyritem IV bylo zjištěno zrno 

fáze, kde Co/(Co+Ni)=0,47. 

       

      V mineralogii jsou známy tři polymorfní modifikace CoSbS: costibit, paracostibit a 

willyamit. Costibit a paracostibit, krystalizují v kosočtverečné soustavě a v odraženém světle 

tak vykazují jevy optické anizotropie (Cabri et al., 1970a; Cabri et al., 1970b; Zakrzewski et 

al., 1980). Willyamit je pseudokubický (Cabri et al., 1971). V odraženém světle je izotropní a 

vytváří plynulý pevný roztok s kubickým Co-ullmannitem, přičemž v blízkosti Co/(Co+Ni) = 

0,5 dochází pravděpodobně ke změně krystalové struktury. Jako willyamit je označována fáze 
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(Co,Ni)SbS, kde Co>Ni (Cabri et al., 1971). Co-ullmanit odpovídá podle Dobbe (1991) 

pevnému roztoku (Co,Ni)SbS, kde Co/(Co+Ni) = 0,3-0,5. Mezi ullmannitem (Co/(Co+Ni) = 

0-0,3) a Co-ullmannitem existuje pole nemísivosti, jehož rozsah se mění v závislosti na 

složení, teplotě a dalších fyzikálně chemických podmínkách komplexních přírodních systémů 

(Dobbe, 1991). 

 

 
Obr. 31  Projekce chemického složení sulfoantimonidů Ni, Co a Fe v ternárním 
diagramu, zobrazující rozsahy pevných roztoků mezi ullmannitem, willyamitem a 
gudmunditem. 
 

 
 

 

      Zrna zastižená v nábruse masivního typu pyrhotinu II je podle Cabri et al. (1971) možné 

označovat jako willyamit. Drobné útvary a lemy willyamitu bývají zpravidla vázány na 

trhliny v pyrhotinu II, v doprovodu směsi nerudních minerálů, mezi nimiž byl identifikován 

křemen, siderit a pravděpodobný chlorit. 

      V případě druhého  paragenetického výskytu je vzhledem k vyššímu zastoupení Ni oproti 

Co nutné analyzovanou fázi označit jako Co-ullmannit. Zrno Co-ullmannitu bylo zjištěno 



106 

v blízkosti červíkovitého útvaru ullmannitu, což by mohlo napovídat jejich blízkému 

genetickému sepětí. Asociace ullmannitu a pevného roztoku Co bohatý ullmannit-willyamit 

může odrážet existenci pole nemísivosti mezi ullmannitem a willyamitem (Dobbe, 1991). 

      Akcesorický výskyt sulfoantimonidů Ni a Co ve studované mineralizaci vyplývá ze 

specifického charakteru fyzikálně-chemických podmínek umožňujících formování těchto 

minerálů. Fáze CoSbS vznikají pouze při absenci As ve fluidu. V opačném případě 

krystalizuje kobaltin (Zakrzewski et al., 1980).  

      Příměs Fe v analýzách sulfoantimonidů Ni a Co (Fe/(Fe+Co+Ni) = 0,02-0,19; průměrně 

0,07) je projevem vyšší aktivity tohoto elementu v hydrotermálním fluidu. Ojedinělá extrémní 

hodnota zastoupení Fe (Fe/(Fe+Co+Ni) = 0,19)  by mohla vyplývat z přítomnosti heterogenní 

příměsi (pravděpodobně pyrhotinu) v analyzovaném objemu. 

      Analýzy s3/4 a s3/19 se téměř blíží chemismu čistého kobaltového koncového členu 

willyamitového pevného roztoku. Z porovnání s literárními údaji (Cabri et al., 1971; Naik et 

al., 1976; Dobbe, 1991; Venerandi Pirri, 1992) vyplývá, že poměry Co/Co+Ni = 0,96 a 0,97 

v analýzách  s3/4 a s3/19 vlastějovického willyamitu představují doposud nejvyšší z přírody 

známé hodnoty. 

8.1.2 Diskuse minerálů žiloviny 

Kalcit 

      V Sb- mineralizačním procesu byly ve výplních trhlin a otevřených prostorech 

podrcených partií rozlišeny dvě generace kalcitu. Dominantně v žilovině zastoupený kalcit I 

je společně s křemenem a berthieritem intenzivně zatlačován mladším kalcitem II, který 

doprovází minerály III vývojového stadia. Ve srovnání s kalcitem I se vyskytuje jen 

v podřízeném množství.  

Křemen 

      V antimonové mineralizaci byly vyčleněny dvě generace křemene. První generace 

doprovází pyrit-arzenopyritové impregnace a uvádí mladší kalcit I, následovaný berthieritem. 

Mladší křemen II vznikal na počátku III. vývojového stadia. Mikroskopicky lze 

metasomatický původ izolovaných idiomorfních průřezů křemene II ve starším kalcitu odhalit 

podle vzácných zobáčkovitých výběžků, směřujících od idiomorfních průřezů k hranicím 

kalcitových zrn.  

      Křemen II tvoří často žilky na trhlinách starší křemen-karbonátové žiloviny  s berthieritem 
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nebo postupuje podél ploch predisponovaných štěpností kalcitu I. V prvním případě 

docházelo ke krystalizaci křemene směrem do volného prostoru trhliny. Výsledkem 

zatlačování staršího kalcitu podél štěpnosti jsou lištovité útvary křemene obrůstané drobnými 

křemennými krystalky, což je možné pozorovat zejména po laboratorním odleptání kalcitu.  

Fluorit 

      Světle fialově zbarvený fluorit akcesoricky doprovází minerály III. vývojového stadia. 

Paragenetické poměry fluoritu popisovaného Koutkem a Žákem ( l953) a Žáčkem ( l997a), 

odpovídají sukcesním poměrům fluoritu, náležejícímu ku III. vývojovému stadiu.  

Siderit  

      Akcesoricky zastoupený siderit je nejmladším karbonátem zjištěným ve studované 

mineralizaci. Vzácně byl pozorován v drúzových dutinkách žiloviny ve společnosti 

antimonitu, antimonu a chloritu. V dutinkách vytváří medově žluté, průsvitné romboedrické 

krystalky nebo drobné kuličkovité agregáty tvořené hypoparalelními srůsty romboedrických 

krystalků.  

Sericit 

      Sericit byl Koutkem a Žákem (l953) určen mikroskopickým studiem výbrusů mezi 

minerály mylonitu. V této práci byl rentgenometricky zjištěn jako hlavní minerál 

okoložilných žlutě zbarvených alterací.  

      Podle Smirnova (l983) indikuje sericit rozhraní kyselého a alkalického prostředí. Postihuje 

horniny kyselého a středního složení, v nichž nahrazuje živce. Sericitizovaná hornina v okolí 

Sb zrudnění s místy hojně zastoupeným antimonem a dalšími minerály III. vývojového stadia 

je pravděpodobně hydrotermálně alterovanou ortorulou. Otázkou zůstává, zda je intenzivní 

sericitizace spojena až s mineralizací III. vývojového stadia stejně jako chloritizace nebo je 

starší a souvisí již s křemen-karbonát-berthieritovým zrudněním II vývojového stadia. 

Chlorit 

      Chlorit je významnou součástí okoložilních alterací. Mikroskopickým studiem výbrusů 

mylonitu byl zjištěn Koutkem a Žákem (l953). Chloritizace je zvláště nápadná  v prostředí 

sericitizované horniny. Mladší chloritizace sleduje především kontaktní zónu mezi žilovinou a 

okolní horninou. 

      Smirnov (1983) uvádí, že chloritizace indikuje výrazně kyselé prostředí. V kyselém 

prostředí jsou karbonáty nestabilní a dochází k jejich rozpouštění. To by vysvětlovalo 
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intenzivní zatlačování kalcitu při okrajích žil tmavě zelenými agregáty chloritu. Mezi obecné 

charakteristiky chloritizace patří společné vystupování s jinými přeměnami, nejčastěji 

sericitizací a prokřemeněním. Málokdy se vyskytuje samostatně (Smirnov, l953). 

      Chlorit zastižený v nábrusech žiloviny byl zjištěn v mladším postavení vůči všem 

srůstajícím minerálům. Doprovází minerály III. vývojového stadia. Vzácně byl zastižen 

v drobných drúzových dutinkách v křemen-karbonátové žilovině ve společnosti antimonu, 

antimonitu a sideritu. Výsledky chemického a orientačního rentgenometrického studia 

naznačují, že se jedná o chamosit. 

8.1.3 Diskuse sekundárních minerálů 

Chapmanit 

      Výsledky rentgenometrického a chemického studia potvrdily přítomnost chapmanitu 

předpokládanou již Žáčkem (1997a). Charakteristiky pravděpodobného chapmanitu, uváděné 

v nálezové zprávě Žáčka (1997a) a studovaného materiálu, určeného jako chapmanit se 

shodují.  

      Po Smilkově u Votic (Čech a Povondra, 1963), Boněnově a Chříči (Bernard, Rost a kol., 

l992) jsou tak Vlastějovice další lokalitou  tohoto minerálu v ČR. 

Kermezit 

      Kermezit je jedním z nově zjištěných minerálů na lokalitě. Williams-Jones a Normand 

(1997) charakterizují kermezit jako běžný supergenní minerál, což vysvětlují jeho stabilitou 

v širokém intervalu ƒO2-pH. Ve Vlastějovicích patří mezi vzácné sekundární minerály. 

Kermezit zřejmě krystalizoval za specifických fyzikálně-chemických podmínek, které se 

odlišovaly od podmínek běžných supergenních pochodů, jejichž produktem byla přeměna 

berthieritu na senarmontit a stibikonit. 

Limonit 

      Při přeměně berthieritu vzniká především senarmontit a stibikonit, tedy fáze neobsahující 

Fe. Železo uvolněné z berthieritu je v supergenní mineralizaci vázáno hlavně v limonitu. 

Opál 

      Opál byl vzácně zjištěn ve vzorcích ukazujících na pokročilou supergenní přeměnu. Byl 

přítomen v prostředí, kde byly primární rudní i nerudní fáze s vyjímkou křemene kompletně 

vylouženy nebo přeměněny. Vznikal zřejmě jako jeden z posledních produktů supergenních 
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pochodů, ještě po vzniku stibikonitu. 

Senarmontit 

      Charakteristiky studovaného senarmontitu se shodují s údaji uváděnými pro vlastějovický 

senarmontit Paulišem (1994). Senarmontit, zbarvený železitým pigmentem do červena, vzniká 

v první fázi supergenní přeměny primárního berthieritu. Senarmontit je stabilní modifikací 

Sb2O3 při teplotách nižších než 630°C (Golunski et al., 1981, in Williams-Jones a 

Normand,1997). 

Stibikonit 

      Stibikonit je pokročilým produktem supergenní přeměny berthieritu. Vzniká hydratací 

senarmontitu, který v první fázi přeměny nahrazuje berthierit. Charakteristiky stibikonitu 

publikované Paulišem (1994) se shodují se zjištěními uváděnými v této práci. Stibikonit je 

nejvíce zastoupeným minerálem supergenního stadia. Místy pozorované hnědavé zbarvení 

stibikonitu by mohlo být způsobeno příměsí limonitu.  

Tripuhyit 

      Ojedinělý nález tripuhyitu v paragenezi sekundárních minerálů z Vlastějovic představuje 

první výskyt tohoto vzácného minerálu na území České republiky. Tripuhyit byl zjištěn na 

vzorku, kde byl primární berthierit kompletně přeměněn na stibikonit. Příměs stibikonitu byla 

zjištěna i v difrakčním záznamu tripuhyitu. Sametově světle hnědé jehličky tripuhyitu byly 

zjištěny v asociaci se stibikonitem, zbarveným v různých kombinacích žluté, bílé a hnědé 

barvy. Na některých lokalitách tripuhyitu (Taxco, Guerrero, Mexiko a Losario, Španělsko) 

bylo zjištěno, že hnědé a černé zbarvení stibikonitu bývá způsobeno příměsí tripuhyitu 

(Mason a Vitaliano, 1952). V difrakčních záznamech stibikonitu z Vlastějovic nebyla 

přítomnost tripuhyitu zjištěna.   

Valentinit 

      Valentinit je na lokalitě nově popsanou fází. Williams-Jones a Normand (1997) označují 

valentinit za metastabilní modifikaci Sb2O3. Byl zjištěn ojediněle na několika málo vzorcích v 

suti v blízkosti nálezu vzorků s kermezitem. Vzácný výskyt obou minerálů indikuje lokální 

specifičnost podmínek supergenních pochodů.  

Fáze CdS 

      Žlutý práškovitý minerál, zjištěný na trhlinách sfaleritu vzniká nepochybně jeho 
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zvětráváním. Orientační EDS mikroanalýzou sekundárního minerálu bylo zjištěno Cd, Zn a S, 

což koresponduje s chemismem sfaleritu, jakožto zdrojového minerálu (obsahuje až l,09 hm. 

% Cd). Studovaná sekundární fáze by mohla odpovídat greenockitu nebo hawleyitu. Obě 

polymorfní modifikace CdS jsou známy v podobě práškovitých náletů žluté barvy (Bernard, 

Rost a kol., 1992). Z tohoto důvodu nelze bez doplňujícího rentgenometrického výzkumu 

studovanou fázi bezpečně identifikovat. 

8.2 Posloupnost krystalizace 

I. vývojové stadium 

Perioda masivního sfaleritu 

       Za nejstarší rudní minerál ve studovaných vzorcích lze považovat sfalerit I, vytvářející 

akumulace hrubě štěpných, až několik cm velkých agregátů situovaných zpravidla v tmavě 

zeleném hrubozrnném pyroxenickém skarnu. Při studiu leštěných nábrusů binokulárem a 

odrazovým mikroskopem lze pozorovat, že jednotlivá zrna sfaleritu obrůstají a uzavírají zrna 

skarnových minerálů (pyroxen, granát). Vzorky pyroxenického skarnu se sfaleritovým 

zrudněním, bez naložené mladší mineralizace, nevykazují známky hydrotermálních alterací. 

Sfalerit se tedy zřejmě ukládal v podmínkách blízkých rovnováze s okolním skarnovým 

prostředím, tedy v rovnováze s pyroxenem a granátem.  

       Skarn se sfaleritovým zrudněním byl téměř vždy protínán žilami a žilkami mladšího 

mléčně zbarveného karbonátu, v některých případech s naloženým mladším „berthieritovým“ 

zrudněním.  

       V asociaci s minerály mladších stadií mineralizace tvoří sfalerit v hydrotemálně 

alterované do různé míry mylonitizované hornině součást sulfidických impregnací. Často 

bývá  v prokřemenělém mylonitu lokalizován v tenkých páscích, ve společnosti tmavých 

zřejmě reliktních skarnových minerálů. Pásky jsou zhruba paralelní s průběhem hlavní 

poruchy. Výše uvedené charakteristiky nasvědčují rekrystalizaci, rozvlečení a remobilizaci 

staršího sfaleritového zrudnění v prostředí hydrotermálně alterovaných mylonitů.  

Uvedená pozorování by bylo možné vysvětlit formováním sfaleritu v závěrečných fázích 

tektonometamorfního vývoje skarnového prostředí soustředěném do strukturně oslabených 

zón, které  později, v podobě místy až mylonitizovaných poruchových zón, sloužily jako 

transportní dráhy mladších hydrotermálních roztoků. Proti představě formování sfaleritu I 

v ranném stadiu hydrotermálních pochodů hovoří prorůstání sfaleritu se skarnovými minerály 
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bez projevů hydrotermálních alterací, jinak běžně pozorovaných v sepětí s mladšími 

hydrotermálními stadii. 

       V mikroskopickém měřítku je pro masivní sfalerit charakteristický vysoký počet inkluzí 

pyrhotinu. Inkluze pyrhotinu a chalkopyritu se v mase sfaleritu vyskytují ve zhruba shodném 

poměru, zatímco v zrnech sfaleritu vyskytujících se v asociaci s minerály mladších 

vývojových stadií zcela dominují chalkopyritové inkluze a inkluze pyrhotinu byly 

zaznamenány pouze ojediněle jako relikty zatlačované chalkopyritem. Rozmístění, tvar a 

vzájemný vztah většiny inkluzí v masivním sfaleritu napovídá spíše pozdějšímu 

metasomatickému vzniku, i když původ části inkluzí (pyrhotin I, chalkopyrit I) odmíšením 

z pevného roztoku Zn-Fe-Cu-S nelze jednoznačně vyloučit. 

Perioda masivního pyrhotinu 

       Vzácně byly ve studovaných vzorcích pozorovány agregáty masivního typu pyrhotinu II, 

uzavírající oválná zrna staršího sfaleritu I. Zaoblená zrna sfaleritu jsou často situována na 

hranicích jednotlivých zrn pyrhotinového agregátu. Místy byly pozorovány zobáčkovité 

výběžky směrem k trhlinám nebo hranicím zrn obklopujícího pyrhotinu. Pozorované textury 

připomínají textury rudních agregátů ovlivněných metamorfózou. Případnou souvislost 

s pyrhotinem, zastiženým ve formě inkluzí v masivním typu sfaleritu, nelze vyloučit ani 

potvrdit.  

       Několik mm velké agregáty pyrhotinu II podléhají do různé míry přeměnám, souvisejícím 

s účinky mladších fluid. Intenzita přeměny odpovídá stupni expozice. Alterace pyrhotinových 

agregátů situovaných v hornině ve větší vzdálenosti od mladší  mineralizace (karbonátových 

žil) je nižší než v jejich blízkosti. Nejpestřejší škála různých typů a stádií přeměn byla 

zaznamenána v nábruse útržku alterované horniny s lokalizovaným pyrhotin-sfaleritovým 

zrudněním, který byl obklopen mladším karbonátem. Alterace pyrhotinu II byla provázena 

krystalizací medově až špinavě žlutohnědého granátu, který narůstá na alterovanou horninu. 

Mezi produkty dekompozice byl zjištěn pyrit I, markazit, několik typů Fe-oxidů a vzácně 

siegenit. Komplikované vztahy disulfidů a oxidů Fe jsou v sukcesní tabulce naznačeny 

překrýváním krystalizačních intervalů. 

Perioda masivního chalkopyritu 

       Do různé míry alterované agregáty masivního pyrhotinu II bývají zatlačovány mladším 

chalkopyritem II, vytvářejícím poměrně rozměrné akumulace, které je možné pozorovat i 

makroskopicky v podobě žilek protínajících a lemujících starší pyrhotinové agregáty. 
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Charakteristickým znakem pro chalkopyrit II je přítomnost odmíšenin sfaleritu II. 

V souvislosti s drobnými odmíšeninami typických tvarů byla pozorována i rozměrnější 

protažená zrna sfaleritů vyskytující se i mimo masu chalkopyritu.  

II. vývojové stadium 

Pyritová perioda 

       Krystalizace až několik milimetrů velkých krystalů pyritu II, charakteristických 

kosočtvercových průřezů, uvádí antimonovou hydrotermální mineralizaci v prostředí 

skarnových mylonitů. 

Pyrhotinová perioda 

       Před vznikem pyrhotinu III muselo dojít k markantní změně fyzikálně chemických 

podmínek, což se projevilo rozpouštěním staršího pyritu II, který se v asociaci s mladšími 

sulfidy zachoval ve formě, částečně na markazit přeměněných, kostrovitých reliktů. Tento 

proces byl doprovázen hydrotermální alterací mylonitu, ve kterém následně krystalizoval 

hojný pyrhotin III sloupečkovitých průřezů.  

Pyrit - arzenopyritová perioda 

       Mladší postavení idiomorfních průřezů kobaltinu vůči sloupečkovitému pyrhotinu III, 

podléhajícímu  dle bazální odlučnosti počínající přeměně na markazit a starší vztah vůči 

idiomorfnímu arzenopyritu zařazují kobaltin společně se vznikem markazitových lamel 

v pyrhotinu III na úvod vyčleněné periody.  

       V hlavní fázi tohoto úseku mineralizačního procesu vznikaly, s křemenem I asociované, 

pyrit-arzenopyritové impregnace. Pyrit III, zpravidla doprovázený arzenopyritem, byl zastižen 

ve všech zrudněných horninových prostředích. Tedy v mylonitizovaném skarnu, 

sericitizované hornině, pegmatitu a rule. V mylonitu byly pyrit-arzenopyritové impregnace 

pozorovány ve formě samostatné minerální asociace, ve které se pyrit III vyskytoval ve dvou 

vývojových typech. Zřetelně starší pyrit prvního typu vytváří až 3 mm velké, izometrické, 

idiomorfně omezené průřezy. Druhý typ pyritu pak společně s poněkud mladším 

arzenopyritem vytváří výše zmíněné husté jemnozrnné impregnace. Pyrit prvního typu by 

vedle pravděpodobnějšího úzkého genetického sepětí s mladšími jemnozrnnými pyrit-

arzenopyritovými impregnacemi bylo možné interpretovat jako pyrit II starší pyritové periody 

zachovaný v prostředí, které nebylo atakováno fluidy způsobujícími jinak charakteristické 

rozpouštění pyritu. Pyrit-arzenopyritové impregnace byly pouze ojediněle zastiženy v asociaci 
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s ostatními sulfidy. Zařazení v sukcesi vůči starší mineralizaci tak naznačují uzavřeniny 

staršího sfaleritu (obsahující inkluze chalkopyritu) a pyrhotinu v pyritu a arzenopyritu a 

idiomorfní vymezení drobných pyritových krystalů vůči sloupečkovitému pyrhotinu III.  

Ukládání pyrit-arzenopyrit-křemenné mineralizace bylo provázeno opakovanými 

tektonickými pohyby v poruchových zónách za postupného rozevírání puklin v extenzním 

režimu napětí. Opakované tektonické oživení dokazují vzorky křemenné žiloviny s pyrit-

arzenopyritovými impregnacemi, soustředěnými vedle samotné masy křemene I i na 

tektonické hranice v žilovině. 

Křemen-kalcit-berthieritová perioda 

       Po závěrečném rozevření trhlin doprovázeným krystalizací idiomorfně omezeného 

křemene I ve volných prostorech trhlin a drcených zón byly tyto volné prostory vyplněny 

kalcitem I. V samotném závěru II. vývojového stadia došlo v žilovině k precipitaci 

metasomatického berthieritu, který dominuje celému studovanému zrudnění.  

       Minerály pyrit-arzenopyritové a křemen-kalcit-berthieritové periody byly zastiženy ve 

všech zmiňovaných zrudněných horninových prostředích. Berthierit je však téměř výhradně 

vázán na výplň trhlin a volných prostor podrcených partií. V prostředí sulfidických 

impregnací mylonitu byl zjištěn pouze ojediněle v drobných dutinkách, lemovaných 

idiomorfními průřezy křemene a vyplněných kalcitem (ve společnosti mladšího pyrhotinu IV, 

chalkopyritu III,tetraedritu a sfaleritu III). 

III. vývojové stadium 

       Vyčleněné vývojové stadium je od předchozího stadia odděleno zřejmě slabšími 

tektonickými pohyby přesvědčivě dokumentovanými výskytem mladší mineralizace na 

trhlinách staršího zrudnění. Tektonizaci v prostředí žlutavě zbarvené horniny dokládají ohlazy 

na povrchu čočkovitých až hlízovitých útvarů křemen-kalcitové žiloviny s berthieritem 

a naloženou mladší mineralizací, lokalizované v poruchové zóně vyplněné jílovitou hmotou.  

Častěji než na trhlinách se mladší mineralizace vyskytuje rozptýleně ve starším zrudnění, ve 

kterém vytváří metasomatické enklávy. Metasomatická fronta nezřídka využívala okrajové 

zóny karbonát-křemenných žil s berthieritovým zrudněním.  

       Mineralizace III. stadia nedosahuje ani zdaleka kvantitativního zastoupení minerálů 

předchozí křemen-karbonát-berthieritové periody. Celkově minoritní zastoupení minerálů 

tohoto stadia společně s velmi blízkým celkovým chemismem v porovnání se starším 

zrudněním nabízí myšlenku o částečně remobilizačním charakteru III. vývojového stadia. 
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V ranné fázi III. vývojového stadia vzniká křemen II, tvořící velmi často žilky, které využívají 

trhliny ve starší kalcit-křemenné žilovině s berthieritovým zrudněním nebo postupují podél 

štěpnosti staršího kalcitu I. V hrubě paprsčitě stébelnatých agregátech berthieritu vytváří 

křemen II idiomorfní krystalky, orientované souhlasně s protažením berthieritových stébel. 

Mikroskopicky byly u idiomorfních průřezů křemene II pozorovány zobáčkovité výběžky 

charakteristické pro křemenné metakrystaly.  

       Pyrhotin IV a gudmundit tvoří zrna v křemeni nebo na něj v drúzových dutinkách 

narůstají. V mikroskopu lze pyrhotin IV pozorovat v podobě zpravidla hypidiomorfně 

omezených sloupečkovitých průřezů rozptýlených v karbonátové žilovině.  

       Mladší gudmundit byl v dutinkách pozorován ve formě šedých zrnitých agregátů 

s houbovitě porézní mikroskopickou stavbou nebo ojediněle idiomorfně omezených 

krystalků. Gudmundit často obrůstá sloupečkovité průřezy pyrhotinu IV nebo uzavírá jeho 

drobná zrna. V nábrusech žiloviny bývá vázán především na křemen v okrajových partiích 

žíly. V karbonátu se vyskytuje pouze ojediněle. U části gudmunditových zrn, lokalizovaných 

v sericitizované hornině v bezprostřední blízkosti křemen-karbonátové žiloviny, byly 

mikroskopicky pozorovány partie postižené tlakovou rekrystalizací, která se projevila 

výrazným zmenšením a zaoblením zrn gudmunditových agregátů. 

       Rudní minerály III. stadia bývají úzce svázány s výskytem kalcitu II, který většinou 

poměrně intenzivně zatlačuje minerály starší berthieritové periody. Kalcit II postupuje podél 

trhlin a ploch odlučnosti starších minerálů, které zubovitě až zálivovitě zatlačuje, uzavírá 

jejich relikty nebo v nich vytváří ostrůvkovité enklávy. Ke krystalizaci hlavní masy kalcitu II 

docházelo až po vzniku pyrhotinu IV a gudmunditu. Oba sulfidy bývají mladším kalcitem II 

obrůstány, v některých případech jsou zřetelně zatlačovány. Na makroskopicky studovaných 

vzorcích bylo možné kalcit II pozorovat  například ve formě mléčně zbarvených enkláv ve 

starší žilovině, tvořené průsvitným kalcitem I s jehličkovitým berthieritem a idiomorfními 

krystaly křemene. V mléčně zbarveném kalcitu bylo možné rozeznat jehličkovité agregáty 

antimonitu, drobná zrna antimonu a fluoritu. Vzácně pozorovaná alotriomorfní zrna světle 

fialového fluoritu se vyskytují na hranici staršího křemene a kalcitu nebo bývají rozptýlena 

v mase kalcitu. 

       Nejčastěji se vyskytujícím rudním minerálem charakterizovaného stadia je bezesporu 

antimonit I, který byl společně s berthieritem zastižen ve všech studovaných zrudněných 

prostředích. Antimonit zatlačuje minerály křemen-kalcit-berthieritové periody, pyrhotin IV a 

gudmundit. Je mladší než kalcit II. V situacích, kde kalcit II intenzivně zatlačuje starší 

minerály, vytváří antimonit v mase mladšího karbonátu idiomorfně omezené průřezy. 



115 

Antimonit, vyskytující se téměř vždy v asociaci se staršími sulfidy, zejména ve společnosti 

berthieritu, byl v několika případech zastižen v samostatných karbonátových a křemen-

karbonátových žilách s akcesorickým fluoritem. V jednom případě byl v karbonátu 

doprovázen starším pyrhotinem. Tyto žíly je možné chápat jako mineralizaci náležející III. 

stadiu, lokalizovanou mimo starší zrudnění, na trhlinách vzniklých účinky tektonických 

pohybů mezi II. a III. vývojovým stadiem. Mohlo by se však rovněž jednat o produkt 

mobilizace Sb-zrudnění mladšími hydrotermálními fluidy, z kterých vznikaly četné 

karbonátové žíly pronikající skarnové těleso.  

       Přírodní antimon, vzácně pozorovaný ve zrudnění vázaném na skarnový mylonit, vytváří 

v prostředí žlutavě zbarvené alterované horniny místy až převládající rudní složku 

mineralizace III. vývojového stadia. Žlutavé zbarvení alterované horniny je způsobeno silnou 

sericitizací pravděpodobně rulového horninového prostředí. Sericitická alterace je 

doprovázena mladší chloritizací. Tmavě zelené agregáty chloritu jsou vázány především na 

kontakt staršího křemen-kalcit-berthieritového zrudnění s okolní sericitizovanou horninou. 

V nábruse této kontaktní zóny bylo pozorováno intenzivní zatlačování staršího zrudnění 

chloritovými agregáty. Antimon vznikal po krystalizaci hlavní masy antimonitu. Genetická 

interpretace vzájemných vztahů obou minerálů bývá v mnoha situacích poměrně nesnadná. 

Přesvědčivě mladší postavení antimonu je možné pozorovat tam, kde  antimon vytváří 

rozměrnější agregáty uzavírající enklávy staršího karbonátu s antimonitem. 

        Nejmladším zastiženým karbonátem v asociaci je siderit. Siderit zřetelně zatlačuje starší 

minerály včetně antimonu. Antimonit bývá sideritem zatlačován, nebo v něm vytváří 

idiomorfně omezené průřezy (antimonit II). Chlorit, tvořící součást okoložilných alterací, byl 

v nábrusech žiloviny zastižen v mladším postavení vůči kalcitu, sideritu, berthieritu, 

pyrhotinu, antimonitu, gudmunditu a antimonu. Jako nejmladší minerál vystupuje i ve 

vzácných drúzových dutinkách karbonát-křemen-berthieritové žiloviny ve 

společnosti zrnitých agregátů antimonu, romboedrických krystalků sideritu a jehliček 

antimonitu. Chlorit je tak posledním v žilovině zjištěným minerálem krystalizujícím 

v hypogenní etapě mineralizace. 

       Mineralizace III. vývojového stadia má v mylonitu, ve srovnání s výše popisovaným 

prostředím trhlin a drcených zón poněkud odlišný charakter, což se projevuje především 

rozdílným kvantitativním zastoupením jednotlivých minerálů a jejich asociací.  

V paragenezi starších sulfidických impregnací, s místy poměrně hojným pyrhotinem III 

sloupečkovitých průřezů, lze jen obtížně identifikovat zrna pyrhotinu IV, který vznikal ve III. 

vývojovému stadiu. Za pyrhotin IV je možné považovat alotriomorfně až hypidiomorfně 
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omezená zrna, vázaná na karbonátové enklávy ve společnosti mladšího chalkopyritu III, 

tetraedritu a sfaleritu III. 

       Na rozdíl od „žiloviny“ (prostředí žilných výplní trhlin a podrcených partií) je podstatnou 

součástí mineralizace III. stadia v prostředí skarnových mylonitů minerální asociace 

chalkopyrit-tetraedrit-sfaleritové periody. Tato asociace je úzce svázaná s kalcitem II. 

Komplikované vzájemné srůsty rudních minerálů  vyčleněné periody naznačují částečné 

překrývání jejich krystalizačních intervalů. Nejpravděpodobnější vztahy chalkopyritu III, 

tetraedritu, sfaleritu III a kalcitu II, vyplývající z četných pozorování, jsou naznačeny 

v sukcesní tabulce. Kvantitativní poměr chalkopyritu III a tetraedritu může být proměnlivý, ve 

většině případů však značně převažuje chalkopyrit. Sfalerit III je téměř vždy přítomen 

v podřízeném množství vzhledem k chalkopyritu III i tetraedritu.  

       V žilovině byly minerály chalkopyrit-tetraedrit-sfaleritové periody zastiženy pouze ve 

dvou případech. V obou pozorovaných situacích byly součástí minerální asociace III. stadia, 

zatlačující starší karbonát-křemen-berthieritové zrudnění. Zařazení asociace chalkopyritu III, 

tetraedritu a sfaleritu III v sukcesi žiloviny za pyrhotin IV bylo provedeno s ohledem na  

postavení periody v prostředí mylonitu (v žilovině nebyl vztah k pyrhotinu IV zjištěn).  

Další výraznou disproporci mezi mylonitem a žilovinou představuje zastoupení gudmunditu. 

Zatímco v žilovině byl gudmundit pozorován výhradně v akcesorickém množství, v mylonitu 

je jedním z nejvíce zastoupených minerálů.V mylonitu hraje zároveň úlohu hlavního 

koncentrátoru Sb. Až několik mm velké agregáty gudmunditu uzavírají zrna chalkopyritu, 

tetraedritu a dalších starších minerálů.  

       Po krystalizaci gudmunditu docházelo ke vzniku mladšího pyritu IV. Jeho idiomorfní 

metakrystaly, často obrůstající protažené relikty pyritu II, byly pozorovány i v mase        

gudmunditu.  

       Nejmladším rudním minerálem identifikovaným v prostředí mylonitu, je vedle antimonitu 

a antimonu, ullmannit. Ullmannit ve společnosti neidentifikovaného neodrazného minerálu 

(případně směsi minerálů) zatlačuje starší gudmundit. Ojediněle pozorované mladší postavení 

vůči metakrystalům pyritu IV jej zařazuje na konec sukcese rudních minerálů. Poměr 

k rovněž jen akcesoricky zastoupenému antimonu a antimonitu nebyl stanoven vzhledem 

k nepřítomnosti společných srůstů. Se stejným omezením je naznačeno postavení willyamitu. 

Ke vzniku willyamitu patrně docházelo za obdobných podmínek jako v případě ullmannitu, 

čemuž napovídá ojedinělý výskyt zrna willyamitu (resp. Co-ullmannitu) v bezprostřední 

blízkosti keříčkovitého útvaru ullmannitu. Antimon byl v mylonitu zjišten v podobě drobných 

zrníček vázaných na enklávy kalcitu. Antimonit byl pozorován v karbonátových žilkách 
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protínajících gudmundit a metakrystaly nejmladšího pyritu IV.  

IV. vývojové stadium 

       Primární mineralizace byla do různé míry postižena sekundárními procesy. Účinky 

supergenních pochodů docházelo k přeměnám rudních minerálů, vyluhování karbonátů a 

dalších „žilovinných“ a alteračních minerálů. Ve finální fázi došlo k vyloužení nebo přeměně 

všech minerálů s výjimkou křemene.  

       V minerální paragenezi supergenního stadia není možné stanovit celkovou sukcesi vzniku 

minerálů, ale jen některé dílčí vztahy. V charakteristickém typu přeměny Sb- zrudnění 

podléhá berthierit přeměně na senarmontit a stibikonit. V první fázi přeměny berthieritu 

vzniká senarmontit zbarvený železitým pigmentem do červena. V druhé fázi je senarmontit 

hydratován za vzniku široce rozšířeného stibikonitu.  

       Chapmanit bývá prostorově svázán s limonitem. Zařazení ostatních sekundárních 

minerálů Sb (kermezit, valentinit, tripuhyit) je vzhledem k akcesorickému zastoupení obtížné. 

Opál vznikal ve finální fázi supergenního procesu, je mladší než stibikonit.  

       Účinky supergenních pochodů na masivní akumulace sfaleritu docházelo k vyluhování 

kadmia, což vzácně vyústilo v precipitaci sekundárního sulfidického minerálu Cd 

(greenockit?, hawleyit?). 
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Vývojová stadia
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Vysvětlivky k tabulce 46 : 

 

: výška obdélníkové značky naznačuje poměrné kvantitativní zastoupení          

minerálu 

--            : nejisté postavení vůči předešlému minerálu 

-------      : pravděpodobné postavení v sukcesi, postavení vůči předcházejícímu a  

                   následujícímu minerálu není zajištěno přímými vztahy  

               : pravděpodobné zařazení ojedinělého výskytu minerální asociace 

Sf            : perioda masivního sfaleritu 

Pht1        : perioda masivního pyrhotinu 

Dek. pht  : dekompozice masivního typu pyrhotinu 

Chpy       : perioda masivního chalkopyritu 

Py            : pyritová perioda 

Pht 2       : pyrhotinová perioda 

Py-Aspy : pyrit-arzenopyritová perioda 

Q-K-Brt   : křemen-kalcit-berthieritová perioda 

Ch- T-Sf  : chalkopyrit-tetraedrit-sfaleritová perioda     
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9 ZÁVĚR 

     V předkládané diplomové práci jsou podány makroskopické charakteristiky zrudnění, 

mikroskopické charakteristiky jednotlivých studovaných minerálů (vyplývající především ze 

studia v odraženém světle), chemická data, rentgenometrická prášková data a z nich 

vypočítané mřížkové parametry. Byla stanovena posloupnost krystalizace. Je podána diskuse 

chemismu a genetického postavení jednotlivých minerálů.  

     Mineralogickým studiem berthieritem dominantního zrudnění poruchových zón byla 

zjištěna kompletní škála z lokality publikovaných minerálů (antimon, antimonit, arzenopyrit, 

berthierit, fluorit, gudmundit, chalkopyrit, kalcit, křemen, pyrhotin, pyrit, limonit, 

senarmontit, sfalerit, stibikonit). Rentgenograficky byl potvrzen výskyt Žáčkem (1997) 

předpokládaného chapmanitu. Nově byly zjištěny tyto minerály: jamesonit, kermezit, 

kobaltin, markazit, opál, siegenit, siderit, tetraedrit, tripuhyit, ullmannit, valentinit, willyamit, 

fáze CdS. 

     Mineralogicky pestré zrudnění je výsledkem opakovaného mineralizačního oživení 

predisponovaného prostředí poruchových zón. Mineralizace byla rozdělena na čtyři vývojová 

stadia. Do prvního stadia byly zahrnuty procesy předcházející vlastní Sb-mineralizaci. 

V tomto stadiu vznikalo ve skarnu impregnační a závalkovité sulfidické  Fe, Zn, Cu- zrudnění 

vázané na prostředí oslabených zón (bez přítomnosti otevřených trhlin). Druhé a třetí stadium 

patří vlastnímu Sb-mineralizačnímu hydrotermálnímu procesu. Převážně mylonitizované 

horninové prostředí bylo hydrotermálně alterováno a na počátku druhého stadia 

impregnováno sulfidy Fe a As . V této fázi došlo tektonickými pohyby ke vzniku otevřených 

trhlin, ve kterých se následně ukládala křemen-kalcitová žilovina s dominantním 

berthieritovým zrudněním. Třetí stadium bylo uvedeno slabšími tektonickými pohyby. Pestrý 

minerální obsah třetího stadia je pravděpodobně z velké části výsledkem mobilizace  staršího 

zrudnění a reekvilibrace dříve vzniklých minerálních fází v nových fyzikálně-chemických 

podmínkách. Čtvrté stadium odpovídá supergenní etapě mineralizace.  

     Mobilizační a redistribuční procesy jsou charakteristickým rysem komplexního 

mineralizačního procesu. U mnoha minerálů byla zjištěna silná preference prostředí 

okoložilného alterovaného mylonitu nebo přednostní vazba na žilovinu, vyplňující volné 

prostory v poruchových zónách. Uvedená skutečnost je způsobena několika faktory (např. 

rozdílná aktivita chemických látek v odlišných prostředích, in situ charakter precipitace látek 

mobilizovaných ze starších minerálů). 
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     Studiem chemického složení minerálů a celkového chemismu vzorků zrudnění byly 

zjištěny tyto kovy a polokovy: Fe, Sb, Zn, Cu, As, Co, Ni, Ag, Cd, Pb, In, Au. Podle Žáčka a 

Povondry (1991) je skarnové těleso mimo jiné nabohaceno Fe a z vedlejších a stopových 

prvků Zn, Cu, As, Ni, Co. Z porovnání chemismu zrudnění a chemismu skarnových minerálů 

a dalších poznatků (loužící účinky hydrotemálních fluid, trend zvyšování koncentrace 

některých metalických prvků v mladších paragenezích) vyplývá silný topominerální vliv 

skarnového prostředí na chemismus komplexní mineralizace poruchových zón. 
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PŘÍLOHA I 

 

Obsahy vybraných kovových prvků ve vzorcích zrudnění 
 

 

Vzorek 1: křemen-karbonátová žilovina s hojným sloupečkovitým berthieritem 

Vzorek 2: bělošedý mylonit impregnovaný sulfidy s převahou gudmunditu 

 

 

Tab. 47   Chemismus vybraných vzorků zrudnění 

 

 Vzorek1 Vzorek 2 
Sb  19,40 %  4,10 % 
Zn  146 ppm  608 ppm 
Pb  194 ppm  326 ppm 
Cu  62,2 ppm  56 ppm 
Ag  18,2 ppm  20,2 ppm 
Au  0,03 ppm  0,5 ppm 
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