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MINERALOGIE A PODMÍNKY VZNIKU TINOVSKÝCH
BARYTOVÝCH IL
Mineralogy and genetic conditions of the barite veins from Tinov
Zdenìk Dolníèek
Katedra mineralogie, petrologie a geochemie PøF MU, Kotláøská 2, 611 37 Brno
Katedra geologie PøF UP, tø. Svobody 26, 771 46 Olomouc, e-mail: dolnicek@prfnw.upol.cz
(24 - 32 Brno)
Key words: Moravicum, fluorite-barite mineralization, fluid inclusions, stable isotopes
Abstract:
Hydrothermal barite vein mineralization was studied at four localities in surrondings of Tinov (20 km NW from Brno). Veins have
strike NW-SE and crosscut rocks of the Moravian Svratka Dome. Veins consist predominantly of calcite and barite, less frequently
of fluorite, quartz, dolomite, aragonite, hematite, goethite, chlorite. Traces of sulfides (chalcopyrite, galena, sphalerite, marcasite,
tetrahedrite, bravoite and pyrite) are present, too. Homogenization temperatures of the fluid inclusions range between 45 and 125 °C.
Cryometric measurements indicate Ca-Na-Cl and Na-Cl types of fluid. Salinity of the trapped solutions fluctuates very much (0-24 wt.
% NaCl equiv.) dependently on evolution of mineralization. Oxygen and carbon isotopic composition of the parent fluid ranges
between -3,5 and +5,5 per mil SMOW and between -6 and -10 per mil PDB, respectively. Mineralogical, geochemical, fluid inclusion
and stable isotope data reveal basinal brines as parent fluid of the investigated mineralization.

Úvod
Výskyty rùzných typù hydrotermální barytové
mineralizace jsou charakteristickým minerogenetickým
fenoménem celé svratecké klenby moravika. Baryt zde
vystupuje jednak jako souèást polymetalických paragenezí
(Borovec, vaøec, aj.), jednak na samostatných ilách
spoleènì s karbonáty a fluoritem (okolí Marova a Tinova).
Výskyty v blízkém okolí Tinova byly studovány z hlediska
mineralogie a geneze v rámci diplomové práce autora
(Dolníèek 1999). Hlavní výsledky nových výzkumù jsou
pøedmìtem tohoto pøíspìvku.
Barytové íly byly sledovány na lokalitách Døínová
(èinný lom), Kvìtnice (staré toly po tìbì barytu, oputìné
lùmky a výchozy), Dolní Louèky (èinný lom) a tìpánovice
(oputìné lomy). íly proráejí jak horniny jádra svratecké
klenby moravika - svrateckou rulu a devonské sedimenty
kvìtnického vývoje - tak horniny morávního pøíkrovu (fylity
skupiny Bílého potoka).

Pøehled dosavadních mineralogických výzkumù je
pomìrnì chudý. Starí práce mají popisný charakter typu
nálezových zpráv. Nìkolik loiskovì zamìøených prací
pochází z edesátých let, kdy probíhal v okolí Tinova
loiskový prùzkum zamìøený na polymetalické a fluoritbarytové zrudnìní (s negativním výsledkem). Novìji íly
pro jejich nespornì nebilanèní charakter detailnìji studovány nebyly. Nejvíce informací podávají práce Rzehaka
(1911), Mátla (1960), Hoffmana - Trdlièky (1971) a diplomové práce Scharma (1960) a Jandy (1988).
Mineralogie
Ve vech typech hornin mají íly smìr pøevánì
SZ - JV a sklon v rozmezí 50 - 90° s úklonem k SV i JZ.
Kontakt il s okolní horninou je ostrý. Hydrotermální
alterace (kaolinizace a vybìlení rul a fylitù, prokøemenìní
vápencù) se projevují do vzdálenosti maximálnì 20 cm od
íly. Velmi charakteristické je zabarvení boèních hornin
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Obr. 1 - Schéma sukcese tinovských barytových il.
Fig. 1 - Succession diagram of the barite veins from Tinov.

hematitem. Ve výbrusech je patrná i rùznì intenzivní
karbonatizace rul a fylitù. Metasomatické zatlaèování
vápencù nebylo pozorováno.
Mocnost il kolísá od cm a po 2,5 m (Kvìtnice),
bìnì vak dosahují íly 10 - 30 cm. Èasté je vykliòování èi
tektonická redukce mocnosti il, které tak získávají a
èoèkovitý charakter, nebo naopak zvìtení mocnosti vlivem
tektonického opakování ilné výplnì.
Textury il jsou symetricky èi asymetricky páskované, èasto brekciovité nebo drúzovité. Drúzové dutiny
se vyskytují pomìrnì èasto a mohou dosahovat i znaèných
rozmìrù (nejvìtí dutina nalezená v poslední dobì mìla
rozmìry 2 x 2 x 1,5 m).
Na minerální výplni il se hlavní mìrou podílí
karbonáty (hlavnì kalcit, ménì dolomit a aragonit,
akcesoricky siderit), baryt a fluorit. Køemen je pomìrnì
vzácný, podobnì chlorit. Z rudních nerostù se vyskytují
oxidy a hydroxidy eleza (hematit a goethit) a sulfidy (hlavnì
chalkopyrit, ménì pyrit, galenit a sfalerit, vzácnì bravoit,
tetraedrit a markazit).
Na lokalitách byly zjitìny tøi primární mineralizaèní
stadia:
1) dolomitové
2) kalcit-baryt-fluoritové
3) aragonitové.
Posloupnost krystalizace minerálù v jednotlivých
stadiích je zøejmá z obr. 1. Vechna stadia v úplném vývoji
byla nalezena pouze na Døínové. Na Kvìtnici a ve tìpánovicích byly zjitìny jen minerály kalcit-barytfluoritového stadia a v Dolních Louèkách není pøítomno
aragonitové mineralizaèní stadium. Po krystalizaci minerálù
jednotlivých dílèích fází docházelo k oivení tektonických
pohybù a v dùsledku toho byla rùznì intenzivnì postiena
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ilná výplò drcením a tlakovým rozpoutìním (vznik èetných
stylolitù).
Siderit je nejstarí minerál studovaných il. Vytváøí
izolovaná nepravidelná izometrická zrna hnìdé barvy
o velikosti do 1 mm. Jeho chemismus odpovídá Mg-sideritu.
Dolomitický karbonát je zrnitý (velikost zrna 1 3 mm) nebo tvoøí krystaly do dutin. Klence dosahují
velikosti a 5 mm. Podle klasifikaèního diagramu Trdlièky Hoffmana (1976) jde v pøípadì dolomitù z Døínové
o Fe-dolomity a Mg-ankerity, zatímco v Dolních Louèkách
se jedná o èistý dolomit.
Kalcit tvoøí pøevánou èást ilné výplnì. Na základì
detailního studia chemismu, morfologie a pozice v ilovinì
bylo vyèlenìno nìkolik samostatných genetických typù:
1) nejstarí skalenoedrický kalcit
2) mladí skalenoedrický kalcit
3) nejmladí skalenoedrický kalcit
4) dìlový kalcit
5) klencový kalcit
6) vláknitý kalcit
7) mladí kalcit.
Vechny skalenoedrické kalcity a dìlový kalcit jsou
souèástí kalcit-baryt-fluoritového mineralizaèního stadia,
ostatní generace krystalovaly v rámci aragonitového stadia.
Kalcit je vìtinou hrubì zrnitý (tìpná zrna a 5 cm), bílý,
bezbarvý, pøípadnì zbarvený do èervena a tmavì hnìda
hematitem a goethitem. Krystaly dosahují velikosti a 20 cm.
Jednotlivé generace se lií chemickým sloením (tab. 1, analýzy byly provedeny na PøF MU v Brnì P. Kadlecem a
I. Zavadilovou). V katodoluminiscenèním mikroskopu jeví
kalcity kalcit-baryt-fluoritového stadia svìtle a tmavì oranovou luminiscenci, podmínìnou rùzným pomìrem Fe / Mn.
Rùstová zonálnost není u skalenoedrických kalcitù v CL
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Tab. 1 - Reprezentativní chemické sloení karbonátù (ve Døínová): 1 - Fe-dolomit, 2 - nejstarí skalenoedrický kalcit,
3 - mladí skalenoedrický kalcit, 4 - nejmladí skalenoedrický kalcit (* - Fe uvedeno jako Fe2O3), 5 - dìlový kalcit,
6 - vláknitý kalcit, 7 - aragonit, 8 - mladí kalcit.
Tab. 1 - Representative chemical composition of carbonates (all samples from Døínová quarry): 1 - Fe-dolomite, 2 - the
oldest scalenohedral calcite, 3 - younger scalenohedral calcite, 4 - the youngest scalenohedral calcite (* - Fe is given as
Fe2O3), 5 - cannon calcite, 6 - fibrillary calcite, 7 - aragonite, 8 - younger calcite.

mikroskopu vìtinou patrná, velmi názorná oscilaèní zonálnost je vak charakteristická pro dìlový kalcit. Kalcity
aragonitového stadia v dùsledku nepøítomnosti Mn (tab. 1)
ádnou luminiscenci nejeví.
Aragonit byl podrobnìji charakterizován ji døíve
(Dolníèek - Buriánek 1997). Starí aragonit vytváøí bezbarvé
jehlicovité krystalky, èasto ukonèené, a 1 cm velké.
Vyskytly se jednoduché krystaly, dvojèata podle (110)
i trojèatné pseudohexagonální prorostlice. Mladí jsou
radiálnì paprsèité agregáty aragonitu bílé èi lutavé barvy.
Tvoøí hlavní masu aragonitu a jsou místy zatlaèovány
mladím kalcitem. Chemismus aragonitu (tab. 1) je
charakteristický zvýeným obsahem Sr pøi nedostatku Fe,
Mn a Mg.
Køemen je pøítomen ve tøech generacích, jeho
mnoství je vak jen akcesorické. Zastoupení køemene
vzrùstá na ilách proráejících kvarcity. Vyskytuje se
v podobì drúz obecného køemene, køiálu, záhnìdy
a ametystu. Krystaly jsou a 5 mm velké, prùhledné,
pøevládají na nich plochy obou základních klencù, zatímco
plochy prizmatické jsou znaènì potlaèeny.
Fluorit reprezentuje na nìkterých ilách a 30 %
ilné výplnì. Je starí ne baryt, který na nìj narùstá.
Nejèastìji je zrnitý, luté, resp. fialové barvy. V dutinách
vytváøí krychle a 2,5 cm velké. Bývá èasto znaènì
rozpraskán a pronikán mladími minerály (kalcitem, barytem).
V pøípadì kalcitu lze hovoøit a o zatlaèování. Mnohdy je
fluorit zcela vylouen a zùstávají po nìm pouze negativní
otisky krystalù v ílovinì. V katodoluminisenèním
mikroskopu jeví fluorit modrou luminiscenci v rùzných
odstínech. Na nìkterých zrnech je patrná oscilaèní rùstová
zonálnost, pøípadnì pronikání mladích fluoritových ilek.
Úèinkem katodového záøení získal pùvodnì bezbarvý fluorit
(ve výbruse) fialovou barvu. V krátkovlnném UV záøení je

fluorit lutý.
Baryt vytváøí lupenité èi vìjíøovité agregáty. Je
pøítomen ve dvou generacích. Starí je tvoøena prùhledným,
hrubì tabulkovitým barytem, obrùstaným zakaleným
barytem. Mladí generaci reprezentují a 2 cm velké, silnì
lesklé, tabulkovité krystaly, narùstající na tektonicky
poruenou starí generaci. Nejstarí prùhledný baryt má
nejvyí obsahy izomorfního Sr - a 2,43 % SrO. Smìrem do
zakalené zóny obsah Sr postupnì klesá (1 - 0,4 % SrO).
Krystaly mladího barytu ji obsahují pouze kolem 0,2 %
SrO. Na barvu barytu má vliv pøímìs hematitu. Bezbarvé èi
bílé baryty obsahují pouze 0,01 %, masovì èervené nejvýe
0,5 % Fe2O3.
Hematit je nositelem èerveného zabarvení kalcitu
a barytu. Vyskytuje se vak i v samostatných vìtích
akumulacích. Buï vytváøí velmi jemnì zrnité vrstvièky mezi
pásky ostatních minerálù, nebo polokulovité, koláèkovité
agregáty sloené z paprsèitì uspoøádaných hematitových
tabulek. Tyto agregáty dosahují velikosti do 0,5 mm.
Goethit se vyskytuje buï celistvý nebo v krystalech. První typ je charakteristický kolomorfním vývinem
a silným prokøemenìním (85 % SiO2). Jde o velmi jemnozrnný, hnìdý a èerný materiál, s lasturnatým lomem, ve
výbruse hnìdì prosvítající. Krystaly goethitu jsou jehlicovité, a 1 cm dlouhé, uspoøádané v trsech. Za èerstva
mají kovový lesk, èernou barvu a hnìdoèervenì prosvítají,
navìtralé jsou lutohnìdé, sametovì lesklé.
Chlorit zpùsobuje zelené zbarvení dìlového kalcitu
v Dolních Louèkách. Klasifikaènì se jedná (na základì EDX
analýz, analytik V. Vávra, PøF MU Brno) o delessity v klasifikaci Melky (1965), resp. diabanity podle Heye (1954).
Sfalerit je lutý, lutohnìdý, vzácnì i zelenohnìdý.
Vyskytuje se jako nepravidelná zrna a 5 mm velká,
vtrouená v dolomitu (Døínová), nebo v jemnozrnných
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Tab. 2 - Výsledky mikrotermometrických mìøení inkluzí. Vysvìtlení symbolù - viz text.
Tab. 2 - Results of the microthermometric measurements of fluid inclusions. Explanation of symbols - see text.

agregátech ve spoleènosti markazitu a barytu (D. Louèky).
Chemickými analýzami bylo nalezeno 0,13 % Cd a pouze
0,09 % Fe (Døínová), resp. 0,9 - 1,6 % Cd a 0,2 - 0,5 % Fe
(D.Louèky).
Galenit je pøítomen ve dvou generacích. Starí se
vyskytuje v podobì zrnek 0,5 mm velkých, zarostlých
v dolomitu, s obsahem Ag 0,46 - 0,56 %. Mladí galenit
vytváøí krychle do 1 cm, zejména na Kvìtnici. Je chudý na
stopové prvky (330 ppm Ag, 500 ppm Sb a 12 ppm Bi).
Pyrit z mineralizaèní fáze dìlového kalcitu tvoøí
krystaly a 0,5 cm velké, pestøe nabíhající, je v dutinkách
vzácnì srùstají i v bohatí drúzy. Analyticky bylo v tomto
pyritu zjitìno 1,26 % As, 18 ppm Ni, 9 ppm Co a 7 ppm Mn.
Chalkopyrit je nejhojnìjím sulfidem. Vytváøí
jednotlivé krystaly do 3 mm velké, vtrouené v kalcitu èi
dolomitu. Chalkopyrity jsou na stopové prvky pomìrnì
chudé (15 ppm Ag, 9 ppm Sn), zvýené jsou vak obsahy
Zn - na Døínové 800 ppm, na Kvìtnici bylo mikrosondovými
analýzami nalezeno dokonce 3,1 - 3,6 % Zn. Pøítomnost
vrostlic sfaleritu vak v analyzovaných chalkopyritech
pozorována nebyla.
Bravoit je pøítomen jako ojedinìlá automorfnì
omezená zrna v dìlovém kalcitu na Døínové. Mikrosondou
byla zjitìna rùstová zonálnost (v centru Fe-bravoit, na
okraji bravoit).
Tetraedrit byl nalezen na Kvìtnici v zrncích do 1 mm
velkých. Jeho chemické sloení je velmi stálé a zrna nejeví
výraznìjí zonálnost: 39 - 40 % Cu, 4 - 8 % Zn, 0,5 - 2 % Fe,
21 - 24 % Sb, 4 - 6 % As a 24 % S.
Markazit se vyskytuje v Dolních Louèkách
v podobì jemnozrnných agregátù. Je zde nejhojnìjím
sulfidem. Analyticky bylo v markazitu zjitìno 730 ppm As.
Studium fluidních inkluzí
Mikrotermometrickému výzkumu byly podrobeny
tyto minerály a jejich generace (Døínová): fluorit, nejstarí,
mladí a nejmladí skalenoedrický kalcit, dìlový kalcit,
nejstarí prùhledný, zakalený a mladí prùhledný baryt,
dolomit, sfalerit a køemen. Chemismus uzavøených roztokù
byl detailnìji sledován ve fluoritu, prùhledném a zakaleném
barytu starí generace z Døínové metodou vodného výluhu.
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Tvar inkluzí, pøítomných ve studovaných minerálech, je velmi variabilní - od zcela nepravidelných a po
dokonalé tzv. negativní krystaly. Velikost uzavøenin se
pohybovala nejèastìji kolem 10 a 50 mm, zcela vzácnì i vìtí
(0,1 - 2 mm). Byly zjitìny pouze inkluze obsahující plynnou
a kapalnou (vodný roztok) fázi.
Výsledky mikrotermometrie primárních a primárnìsekundárních inkluzí jsou shrnuty v tab. 2. Mìøeny byly
teploty TF (teplota zamrznutí inkluze), TFM (teplota, pøi ní
se objeví první kapalina), TM (teplota tání posledního
krystalu ledu), TH (teplota homogenizace; ve vech pøípadech se jednalo o homogenizaci na kapalinu). Mìøení
byla provedena autorem na PøF UK v Praze. Stupeò zaplnìní
inkluzí (F) znaènì kolísá, u vìtiny minerálù se vak
pohybuje kolem hodnoty 0,95 (t.j. 5 % plynné fáze).
Teploty homogenizace primárních a primárnìsekundárních inkluzí kolísají u vìtiny vzorkù v rozmezí 46
- 125 °C. Problematické je urèení TH u barytù a køemene.
V tìchto vzorcích pøevaují jednofázové, kapalné inkluze,
vzácnìjí jsou dvoufázové inkluze se znaènì kolísajícím
pomìrem plynné a kapalné fáze. Dvoufázové inkluze
vykazují znaènì vysoké teploty homogenizace (i pøes
250 °C), u nìkterých se bublina pøi zahøívání vùbec nemìní,
nebo dokonce zvìtuje (hlavnì u barytù). Uvedené jevy
lze vysvìtlit v pøípadì køemene procesem zakrcování,
v pøípadì barytù mechanickým poruením hermetiènosti
inkluzí bìhem pøípravy vzorkù.
Pøi kryometrických mìøeních uzavøeniny zamrzají pøi
teplotách -30 a -70 °C. Velmi typické je hnìdé zbarvení
zamrzlých inkluzí ve fluoritu, nejstarím skalenoedrickém
kalcitu a prùhledném barytu, co indikuje pøítomnost NaCl
- CaCl2 solí v uzavøeném roztoku (Shepherd et al.1985).
Inkluze v ostatních vzorcích zùstávají bezbarvé.
Teploty TFM v rozmezí -54 a -48 °C dokládají
pøítomnost CaCl2 - NaCl - H2O fluid v inkluzích ve fluoritu,
nejstarím skalenoedrickém kalcitu a prùhledném barytu.
TFM inkluzí v køemeni kolem -20 °C svìdèí pro systém NaCl
- H2O. Pro nedostatek materiálu nebo pro nepatrnou velikost
pøítomných inkluzí nemohla být kryometrická mìøení
u nìkterých minerálù provedena nebo nejsou úplná - viz
tab. 2.
Teploty tání posledního krystalu ledu kolísají
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Obr. 2 - Pozice studovaných minerálù v diagramu TH/salinita. ipky znaèí posloupnost krystalizace od nejstarího
minerálu k nejmladímu.
Fig. 2 - Position of the studied minerals in the TH/salinity plot. Arrows denote crystallization succession of minerals from
the oldest to the youngest one.

v irokém intervalu 0,0 a -21,9 °C. To odpovídá obsahu
rozputìných solí 0 - 24 hmot. % ekvivalentu NaCl (Potter
et al. 1978 in Roedder 1984). Velmi nízké salinity (0,X %)
svìdèí o tom, e bìhem krystalizace nìkterých minerálù
byla pøítomna v hydrotermálním systému pøevánì
meteorická voda.
Z obr. 2 je zøejmý vývoj teplot homogenizace a salinity hydrotermálního roztoku v závislosti na posloupném
vývoji mineralizace. Celkovì lze øíci, e teploty homogenizace klesají od nejstarích minerálù k nejmladím.
Salinita fluid se znaènì mìnila v závislosti na vývoji
mineralizace. Nízká je u iniciálního dolomitového stádia,
pak se postupnì zvyuje (skalenoedrický kalcit), u fluoritu
dosahuje maxima, naèe následuje rychlý pokles (baryt,
køemen) a k nule (dìlový kalcit).
Analýzou vodného výluhu inkluzí ve fluoritu,
prùhledném a zakaleném barytu byly potvrzeny výsledky
kryometrických mìøení (pøevaha Na a Ca, nedostatek Mg
a K). V inkluzích ve fluoritu byly zjitìny pomìrnì vysoké
koncentrace Zn, Pb a Ba (øádovì stovky ppm).
Stabilní izotopy uhlíku, kyslíku a síry minerálù
Hodnoty d13C karbonátù (analýzy izotopického
sloení C, O a S minerálù byly provedeny doc. J. Hladíkovou
na ÈGÚ v Praze) kolísají mezi -3,4 a -6,9  (PDB), hodnoty
d18O mezi -6,6 a -13,7  (PDB). U vìtiny vzorkù je zøejmý
pøímo úmìrný trend v obsazích izotopù 18O a 13C. Starí
generace mají nií hodnoty d13C a d18O, zatím co parageneticky mladí karbonáty jsou izotopicky tìí. Tento
jev bývá vysvìtlován poklesem teploty hydrotermálního
roztoku, èemu nasvìdèují i výsledky mìøení teplot
homogenizace fluidních inkluzí.
Vypoètená hodnota d18O vody mateèného hydrotermálního roztoku u vìtiny generací karbonátù je blízká

0  (+2 a -3,5  SMOW). To dokládá pøevahu moøské èi
meteorické vody v hydrotermálním systému. Smìrem k parageneticky mladím stádiím se hodnoty d18O mírnì sniují,
co by svìdèilo o zvyování podílu meteorické vody
v hydrotermálním roztoku.
Významnì tìí je kyslík vody, z ní vznikal skalenoedrický mladí a nejmladí kalcit. V tìchto pøípadech se
hodnoty d18O pohybují kolem +5  SMOW. Interpretace
vody o takovém sloení je ji ménì jednoznaèná. Mùe jít
o moøskou èi meteorickou vodu, její izotopické sloení bylo
ovlivnìno interakcí s horninovým prostøedím za vyích
teplot ne v pøedchozích pøípadech. Nelze rovnì vylouèit
ani pøíspìvek izotopicky tìké metamorfní èi magmatické
vody do hydrotermálního systému.
Vývoj izotopického sloení uhlíku roztoku má
obdobný trend jako v pøípadì kyslíku. Opìt lze pozorovat
nejvìtí nabohacení tìím izotopem (d13C = -6 )
u generace mladího skalenoedrického kalcitu, pro vìtinu
ostatních karbonátù se vypoètená hodnota izotopického
sloení HCO3- roztoku pohybuje mezi -7 a -9  PDB. Uhlík
s hodnotami d13C mezi -5 a -8  PDB je na hydrotermálních
loiscích velmi èastý. Bývá oznaèován jako uhlík
hlubinný. Mùe jít o uhlík spodní kùry èi svrchního
plátì; pravdìpodobnìji vak jde o uhlík homogenizované
zemské kùry (Hladíková 1988).
Dìlové kalcity krystalovaly z roztoku, jeho
izotopické sloení uhlíku výraznì kolísalo (d13C fluid mezi
-7 a -11 ). Nií hodnoty lze vysvìtlit vìtím uplatnìním
uhlíku organické hmoty v hydrotermálním roztoku.
Hodnoty d 34S barytù se pohybují mezi +11,3
a +15,2 , u sulfidù kolísají v irokém rozmezí -9,5 a +8,2 
(CDT). V pøípadì sulfidù lze vak pozorovat podstatnì
homogennìjí rozloení hodnot d34S v rámci jednotlivých
vývojových stadií - pozitivní hodnoty d34S (3,3 - 5,9 )
u sulfidù z dolomitového mineralizaèního stadia, negativní
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hodnoty (-7,2 a -9,5 , mimo odlehlou hodnotu +8,2 )
u sulfidù kalcit-baryt-fluoritové fáze. Ve vìtinì pøípadù je
sice zachováno teoretické poøadí minerálù podle schopnosti
hromadit pøi svém vzniku izotop 34S, nicménì izotopická
rovnováha mezi nimi neexistuje. Nasvìdèují tomu výsledky
izotopové termometrie, které jsou geologicky nereálné (-30
a 1180 °C). Izotopická nerovnováha byla zpùsobena
v tomto pøípadì pravdìpodobnì zmìnami Eh.
Závìr
Z dosaených výsledkù vyplývá, e krystalizace
minerálù byla podmínìna zejména poklesem teploty

a mìnou sloení (øedìní meteorickou vodou, zmìny Eh)
hydrotermálního roztoku. Fluida, z nich vznikala pøeváná
èást mineralizace, odpovídají svým chemickým a izotopickým sloením solankám sedimentárních pánví (èasto
oznaèovány jako vody formaèní, reliktní, diagenetické, vody
naftových polí apod.). Jedná se o vody primárnì moøského
èi meteorického pùvodu, jejich chemické sloení bylo
znaènì zmìnìno pøi prùchodu horninovým prostøedím za
nízkých teplot.
Lokalizace zdrojové sedimentární pánve, z ní by
mohla fluida pocházet, je obtíná vzhledem k tomu, e dosud
není spolehlivì ovìøeno stáøí studované mineralizace.
Øeení tìchto otázek bude pøedmìtem dalího výzkumu.
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