
Závěry

Minimální rozdíly mezi průměrnou objemovou aktivitou
radonu v měřených objektech v celé obci a objemovou ak-
tivitou radonu v objektech na přechodném radonovém in-
dexu ukazuje na podstatně menší vliv heterogenity kvartér-
ních sedimentů a laterálního transportu sedimentárního
materiálu podél toku na výsledné hodnoty objemové akti-
vity radonu, než bylo předpokládáno při konstrukci map
radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000. Ze
sledovaných statistických parametrů měření radonu na
podloží kvartérních sedimentů nejlépe kopírují trend prů-
měrných hodnot radonu v objektech maximální hodnoty
objemové aktivity radonu v podloží. Lze proto předpoklá-
dat, že výsledná úroveň objemové aktivity radonu v jednot-

livých objektech citlivě reaguje na přítomnost pozitivních
výchylek radonu v podloží i v měřítku jedné sledované plo-
chy. Výskyt maximální odlehlé hodnoty v podloží se může
stát jedním z kritérií pro připravovanou novelizaci klasifi-
kace radonového indexu podloží.
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Abstract: The region of the Polar Urals (Russia) is known for oc-
currences of large Cr-bearing massifs. We present the new data on
platinum group elements geochemistry and mineralogy in chro-
mite ores from various orebodies of the Centralnoye I deposit in-
cluding host dunite. The deposit is located within the Ray-Iz
ultramafic massif that belongs to the Ural ophiolite belt. Anoma-
lous IPGE values indicate the predominance of Ir-Os-Ru-bearing
phases among the platinum group minerals (PGM) assemblage
that is typical of mantle-hosted ophiolitic chromite ores. Low Pt
values in chromites and increased Pt values in host dunites could
reflect the presence of cumulus PGM grains. The most abundant
platinum-group mineral in studied chromite is erlichmanite (up to
15 μm). Less common are cuproiridsite (up to 5 μm), irarsite (up
to 4–5 μm) and laurite (up to 4 μm). Predominant sulphide is
heazlewoodite, in intergrowth with Ni-Fe alloys, sporadically
with pentlandite, and rarely with pure nickel. Considering aver-
age PGE values and estimated Cr-ore resources, the Centralnoye I
deposit can be considered as an important resource of PGE.

Rok 2009 byl posledním rokem společného grantu České
geologické služby (ČGS) a Všeruského geologicko-výz-
kumného ústavu A. P. Karpinského (VSEGEI), realizova-
ného v rámci programu KONTAKT/MŠMT (ME-935) na
téma frakcionace prvků skupiny platiny v různých geolo-
gických prostředích na Polárním Uralu (Ruská federace).
Aktivity na projektu byly soustředěny na detailní mine-
ralogicko-geochemické studium Cr-rud z ložiska Central-

noje I, které se ukázalo z hlediska výskytu kovů skupiny
platiny jako nejperspektivnější.

Ložisko Centralnoje I je součástí ofiolitového komplexu
na Polárním Uralu. Ofiolitové komplexy jsou hostitelským
prostředím všech významných ložisek Cr-rud na Uralu.
Kromě ložiska Centralnoje I jsou to ložiska Centralnoje II,
Západnoje, Engaj, Sklonovoje a Rybij Chvost v masivu
Raj-Iz (Gurskaja et al. 2004, Kenig et al. 2004), nebo gi-
gantické Cr-ložisko Kempirisaj v Kazachstánu (Distler
2008). Platinové kovy v chromitech masivu Raj-Iz studo-
vali po stránce geochemické a mineralogické Volčenko
(1990), Gurskaja (1995), Gurskaja et al. (2004) a další. Stu-
dium chromitových vzorků z jv. části ložiska Centralnoje
II (rudní těleso č. 31) potvrdilo významné koncentrace iri-
diové skupiny platinových kovů (Ir, Os a Ru) s výskyty mi-
nerálů platinových kovů (Garuti et al. 1999) a zlata (Kojo-
nen et al. 2003).

V tomto příspěvku popisujeme nově dosažená geoche-
mická a mineralogická data z chromitových těles ložiska
Centralnoje I, která jsou porovnána s předchozími výsled-
ky ze sousedního ložiska Centralnoje II, a navazujeme na
předchozí výzkum Pašavy et al. (2009a, b).

Geologie chromitového ložiska Centralnoje I

Cr-ložisko Centralnoje I leží v jz. části ultramafického ma-
sivu Raj-Iz (tvořeného převážně dunity a harzburgity)
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a společně s dalšími chromitovými ložisky (Centralnoje II,
Zapadnoje, Jugo-Zapadnoje ad.) jsou součástí ofiolitového
komplexu (obr. 1A) s plochou přibližně 400 km2. Předpo-
kládá se, že tyto ofiolitové komplexy jsou exhumované
zbytky ordovicko-silurské spodní oceánské kůry v souvis-
losti s uzavřením oceánské pánve.

Podle výpočtu zásob z roku 2007 (4,5 milionu tun rudy
s průměrnou kovnatostí 35–38 % Cr2O3) má ložisko při
roční těžbě 600 000 t rudy životnost 7–8 let. Ložisko je tvo-
řeno přibližně 1 700 m dlouhou a maximálně 450 m širo-
kou rudonosnou zónou, jejíž součástí je 79 rudních těles.
Tektonicky je ložisko Centralnoje I rozděleno na severní
a jižní blok (obr. 1B). Délka jednotlivých rudních těles se
pohybuje v rozmezí od 30 do 35 m o mocnosti 0,2–11,5 m
(průměrná mocnost 1,9 m). Na ložisku byly rozlišeny tři
typy Cr-mineralizace: (1) odmíšené chudé rudy v dunitech,
(2) bohaté remobilizované rudy na tektonických zónách
v dunitech a harzburgitech a (3) smíšený typ (Kenig et al.
2004).

Metodika studia

Z ložiska, z jeho severního i jižního bloku, bylo odebráno
osm vzorků masivních chromitů (typ 2) a čtyři vzorky ne-
mineralizovaných dunitů (Pašava et al. 2009a). Kromě
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Obr. 1. Schematická geologická mapa. A – ofiolitový komplex masivu Raj-Iz s vyznačenými ložisky chromitů (podle Kojonena et al. 2003); B – ložisko
Centralnoje I s lokalizací studovaných rudních těles (upraveno podle Keniga et al. 2004). 1 – harzburgity, 2 – dunity, 3 – pyroxenity-wehrlity, 4 – serpen-
tinity, 5 – gabra, 6 – dunity a ložiska chromitů, 7 – diabasové žíly, 8 – chromitová tělesa, čísla rudních těles, 9 – zlomy pozorované (a), předpokládané (b),
10 – hranice rudních bloků (a), rudních subzón (b).

Tabulka 1. Rozsahy a průměrné hodnoty Pt-kovů, zlata (v ppb)
a Cr2O3 (v hmot. %) ve studovaných vzorcích chromitů a dunitů
z ložiska Cenralnoje I v porovnání s hodnotami Pt-kovů a Cr2O3

(podle Gurské et al. 2004) a zlata (podle Kojonena et al. 2003)
z ložiska Centralnoje II

ložisko Centralnoje I Centralnoje II

vzorek chromity dunity chromity

Ir min.–max. 6,8–116,7 1,9–4,6 32–110

průměr 47,5 3,3 63

Ru min.–max. 18,1–169,7 0,3–1,9 13–260

průměr 69,9 1,3 113

Rh min.–max. 1,9–14,5 0,7–2,3 5–14

průměr 6,4 1,4 9

Pt min.–max. 0,3–3,8 6,9–28,3 < 5–20

průměr 1,6 15,0 6

Pd min.–max. 0,2–1,2 9,0-46,3 < 10–90

průměr 0,4 22,4 27

Au min.–max. 0,5–4,0 0,5–5,0

průměr 1,3 2,6 < 0,78

Cr2O3 min.–max. 27,4–51,2 0,012–0,027 33–44

průměr 42,7 0,018



geochemického studia byly tyto vzorky studovány i po
stránce mineralogické.

Chemické analýzy sulfidů byly provedeny na mikroana-
lytickém systému WDX-3PC s vlnově disperzním spektro-
metrem (Microspec) v laboratořích ČGS. Urychlovací na-
pětí bylo 20 kV, proud paprsku 20 nA a čas spektra
akvizice 50 s. Nashromážděná spektra byla zpracována
specializovaným softwarem pomocí korekční metody
ZAF. Zrna minerálů skupiny platinových kovů byla analy-
zována na elektronové mikrosondě Cameca SX 100 s vlno-
vě disperzním módem v laboratořích Geologického ústavu
AV ČR v Praze za následujících podmínek: urychlovací
napětí – 15 kV, proud paprsku 10 nA. Jako standardy byly
použity ryzí kovy pro stanovení platinoidů. Vzorky byly
analyzovány pomocí: Lα pro Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, Mα pro Os
a Lα pro S, Fe, Cu a Ni. Sumy analýz z elektronové mikro-
sondy odrážejí malou velikost minerálních zrn platinoidů.
Rastrovací elektronový mikroskop CamScan S4 s mikro-
analytickým systémem Link ISIS 300 s energiově disperz-
ním SiLi analyzátorem byl použit na semikvantitativní sta-
novení minerálů a pro získání snímků ve zpětně
odražených elektronech (BEI).

Výsledky a diskuse

Analytická data skupiny platinových kovů (kromě osmia),
zlata a Cr2O3 ukazuje tab. 1. Na základě geochemického

chování kovů skupiny platiny a zlata je možné klasifikovat
je do dvou podskupin: Ir-podskupina (Ir, Os a Ru)
a Pd-podskupina (Rh, Pt, Pd a Au). Obecně se dá říci, že
chromity vázané na ofiolity jsou známy svými nízkými ob-
sahy kovů Pd-podskupiny (Economou-Eliopoulos 1996).
Cr-rudy z ložiska Centralnoje I jsou charakteristické zvý-
šenými obsahy kovů Ir-podskupiny (Pašava et al. 2009b).
Mírně zvýšené průměrné hodnoty kovů skupiny platiny
v chromitech z ložiska Centralnoje II byly publikovány
Gurskou et al. (2004, tab. 1). Průměrný obsah Au v chromi-
tech (1,3 ppb) na ložisku Centralnoje I je vyšší než hodnota
z ložiska Centralnoje II (< 0,78 ppb) publikovaná Kojone-
nem et al. (2003), kteří i přes nízké koncentrace zjistili pří-
tomnost ryzího zlata.

Výrazné pozitivní korelace mezi chromem a iridiovou
podskupinou v našich vzorcích (Pašava et al. 2009b) indi-
kují přítomnost Ir-, Os-, Ru-nosných fází v chromitech
z ložiska Centralnoje I.

Toto zjištění potvrdilo naše prvotní mineralogické studi-
um (tab. 2). Minerály kovů skupiny platiny se nacházejí
jako inkluze v chromitech (obr. 2A–C), obvykle menší než
10 μm. Erlichmanit je nejhojnější minerál skupiny platino-
vých kovů, tvoří malé inkluze v chromitech (do 15 μm)
a rovněž byl pozorován ve srůstech s lauritem. Méně časté
jsou kuproiridsit (do 5 μm), irarsit (do 4–5 μm) a laurit
(do 4 μm). Dominantní sulfid heazlewoodit (do 20 μm;
obr. 2D–E) byl pozorován ve srůstech s Ni-Fe slitinami
(s asi 20 hmot. % Fe), ojediněle s pentlanditem (s variabilní
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Obr. 2. Minerální asociace ve studovaných vzorcích chromitů, BEI. A, B, C – minerály skupiny Pt-kovů (kuproiridsit a erlichmanit), D – heazlewoodit
s pentlanditem a ryzím Ni, E – srůst heazlewooditu se slitinou Ni-Fe.



příměsí Co 1,5–2,2 hmot. %), vzácněji pak s ryzím Ni. Ve
studovaných vzorcích nebyl nalezen millerit. Naše před-
běžné mineralogické studium je v souhlasu s výsledky pub-
likovanými Garutim et al. (1999) a Gurskou et al. (2004)
z ložiska Centralnoje II. Nicméně Garuti et al. (1999)
a Gurská et al. (2004) zjistili větší rozmanitost minerálů
platinoidů [laurit, erlichmanit, Ir-Os-(Ru) slitiny, kuproi-
ridsit, kašinit, Rh-pentlandit, irarsit, čerepanovit, holling-
wortit, tolovkit, neznámé Ir-Rh-Ni sulfidy a Rh-Ni arseni-
dy]. Takováto parageneze indikuje neobvykle široké
rozmezí fugacity síry a teploty ve srovnání s chromity z ji-
ných ofiolitových komplexů světa a je vysvětlována rela-
tivně nízkými teplotami krystalizace minerálů platinoidů
umožňující následné relativní zvýšení fugacity síry (Garuti
1999).

I přes velmi nízké hodnoty Pt a Pd ve studovaných
vzorcích z ložiska Centralnoje I mají tyto kovy silnou
afinitu k Cr. Platina je nekompatibilní s olivínem a její
předpokládaný obsah v dunitech odvozených z bazalto-
vé taveniny s obsahy kolem 10 ppb by měl být ve výsled-
ných trapových taveninách kolem 2–3 ppb (Barnes –
Maier 2002). Zvýšené hodnoty Pt ve studovaných vzor-
cích dunitů mohou odrážet přítomnost zrn minerálů pla-
tinoidů.

Studované bohaté chromitové rudy z ložiska Centralno-
je I (Cr2O3 = 27,4–51,2 hmot. %, průměr 42,67 hmot. %,
a průměr Cr/Cr+Al ~ 1) jsou blízké datům (Cr2O3 =
33–44 hmot. %) z ložiska Centralnoje II (Gurskaja 2004).
Hodnoty Pt, Pd a Au v nemineralizovaných okolních du-
nitech (Cr2O3 = 0,01–0,02 hmot. %) z ložiska Centralnoje
I jsou vyšší než koncentrace těchto prvků vázané na chro-
mity. Ve srovnání s dunity z řeckých ofiolitů (Eco-
nomou-Eliopoulos 1996), mají dunity z ložiska Central-
noje I podobné průměrné koncentrace Ir, Rh a nižší
průměrné hodnoty Ru.

Průměrná suma kovů skupiny platiny (kromě Os) v chro-
mitech z ložiska Centralnoje I je 126 ppb a podle Gurské
(2004) 218 ppb z ložiska Centralnoje II. Za předpokladu,
že distribuce platinoidů na ložisku Centralnoje I je homo-
genní, můžeme odhadnout celkové potenciální zdroje kovů
skupiny platiny na 0,57 t (Pašava et al. 2009b).

Závěry

Geochemicko-mineralogické studium masivních chromitů
a hostitelských dunitů na ložisku Centralnoje I můžeme
shrnout do následujících bodů:

1. Chromitové rudy z ložiska Centralnoje I jsou obohace-
ny zejména kovy Ir-podskupiny, avšak vykazují v průměru
nižší obsahy Ir, Pt, Pd, Ru, Rh, a Au než Cr-rudy ze soused-
ního ložiska Centralnoje II.

2. Ru-Os-Ir-fáze (erlichmanit, laurit, kuproiridsit, irarsit)
jsou hlavními nositeli kovů skupiny platiny, která je typic-
ká pro chromitové rudy v ofiolitech. Ze sulfidů byly zjiště-
ny heazlewoodit a pentlandit.

3. Vyšší průměrný obsah Au v Cr-rudách ložiska Cen-
tralnoje I než na ložisku Centralnoje II indikuje možnou
přítomnost ryzího zlata.

4. Velmi nízké hodnoty Pt v chromitových rudách a je-
jich relativně vysoké obsahy v okolních dunitech mohou
odrážet přítomnost Pt-nosných minerálních fází v duni-
tech.

5. Vzhledem k průměrným koncentracím platinoidů
v chromitech ložiska Centralnoje I (∑ platinoidů = 126 ppb)
a odhadnutému obohacení rudy Pt-kovy je uvedené ložisko
možno pokládat za potenciální zdroj platinoidů (ca 0,6 t).
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Tabulka 2. Chemické složení minerálů erlichmanitu a kuproiridsitu z ložiska Centralnoje I

Os Ir Ru Cu S Total Os Ir Ru Cu S

hmotnostní % atomová %

erlichmanit

RC3_2/34 66,62 7,49 0,00 0,12 25,45 99,68 29,56 3,29 0,00 0,16 66,99
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kuproiridsit
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RC3_1/41 0,01 64,05 0,00 9,60 23,09 96,74 0,00 27,67 0,00 12,54 59,80
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První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

First found of proved pre-Variscan monazite in Moldanubicum
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Key words: monazite, granite/migmatite, electron microprobe,
dating, upper Cambrian/lower Ordovician, Moldanubicum

Abstract: A deformed leucogranite at Sudoměřice near Tábor con-
tains monazite rich in uranium (2.2–7.1 wt. % UO2) and therefore
suitable for electron microprobe dating. In several grains, cores of
Cambrian/Ordovocian age were found and verified by control
analyses at another laboratory. The pre-Variscan chemical ages
range mostly from 474 to 514 Ma (n = 5) and the ages of Variscan
overgrowths and small grains prevalently from 294.4 to 319.2 Ma
(n = 9); two outlying values (341 and 419 Ma) probably represent
mixed ages. The leucogranite contains angular inclusions of a com-
mon Moldanubian well foliated biotite paragneiss, in which only

Variscan and U-poor monazite was found. Thus the leucogranite
cannot be interpreted as a Variscan intrusion contaminated with
older monazite, and the Cambroordovician monazite ages most
likely represent the younger limit of granite formation.

Uranem bohatý monazit v hornině granitového složení, do-
časně odkryté v zářezu dálnice poblíž Sudoměřic u Tábora,
byl původně zkoumán hlavně díky zajímavým účinkům ra-
dioaktivity na okolí (Procházka 2008, 2009). Zároveň je
však díky vysokým obsahům U a následně i Pb vhodný pro
chemické datování. Již jedna z prvních čtyř kvantitativních
mikroanalýz (Procházka 2008) ukázala předvariské stáří.

Geologická situace

Zkoumané horniny z dnes již neexistujícího odkryvu
(ca 800 m v. od Sudoměřic, WGS: 49°30´32.19˝N,
14°40´3.553˝E) popsal Rajlich (2007). V zářezu dálnice
byl vedle úlomků hadců (harzburgitů), granátických kvarci-
tů a pararul obnažen také výchoz provrásněné žíly leukogra-
nitu (označujeme v práci jako neosom) s vysokým obsahem
ostrohranných úlomků pararuly (paleosomu; obr. 1, 2).
Mladší, převážně povrásové trhliny jsou zvýrazněny silli-
manitem. Uvedené rozdělení na paleosom a neosom zde
používáme, aniž bychom tím zavrhovali jiné možné inter-
pretace této zajímavé lokality. Rajlich (2007) uvádí též
rentgenfluorescenční analýzy paleosomu a neosomu.
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