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projevem sinistrálniho pootáčení Afriky 
(Krs, 1. c.) a vzniku terciérních strižných 
štruktúr smeru JV—SZ až V—Z ve v. Stŕe
domoŕí. Z prostorové geometrických dúvodú. 
které jsou v článku vyložený, se tato vedlejší 
pohybová složka v z. Stŕedomoŕí štruktúrne 
neuplatňovala. Podlé osních smérú rovnobež
ných s poledníkem 115° E se na vzniku této 
složky podílela tlaková napéti píenášená z ti
chomorských alpid, a to vétšinou ve vektoro
vém součtu se severovergentním pohybem 
hindustánského a osamostatňujícího se arab
ského štítu (smer výslednice AE rovnobežný 
s poledníkem 56° E, obr. 1). 

Ciníli prúmérná šírka mediteránní alpín
ské zóny nyní asi 1200 km, byla zóna, které 
svým nynéjším obsahem alpidy odpovídají, po
čátkem kŕídy široká prúmérné 3200—3500 km, 
tj. 31° oblouk. Tuto zónu tehdy vétšinou tvo
ŕily široké okraje sousedních platforem. Ve 
spodní kŕídé je vzájemné oddélovala zbytková 
pŕedkolizní eugeosynklinální zóna. Pri svrch
nokŕidové a terciéiní tektogenezi byly okraje 
platforem alpidami anektovány. Prúmémá 
tychlost vzájemného sbližování nynéjší afric
ké a severoevropské platformní oblasti kolí
sala (podlé dat Krse, 1. c.) v povariském ob
dobí v mezích 22.6—26,6 mm za rok. 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Z. P o u b a : Zlato v horninách Českého ma
sívu a jeho ekonomické koncentrace. (Bra
tislava 30. 10. 1985) 

Ke stanovení prognóz Au v Ceském masívu 
byly chemicky testovaný základní typy hornín 
všech geologických jednotek a souvislý tra
vel's protínající jadro masívu od boskovické 
brázdy po mariánskolázeňský komplex. Bylo 
zjišténo, že nejvyšší obsahy zlata jsou v hor
ninách proterozoického stáŕí, a to pŕedevším 
v horninách biogenních, vulkanických a vul
kanosedimentárních. Nejnižší obsahy byly 
zjištény v horninách paleozoických v Bar
randienu a v krystalinickém jadru — v mol
danubiku v granitoidech. Mezi proterozoický
mi horninami vyšší obsahy zlata mají bázické 
horniny primitivního chemismu a horniny 
bimodálních pášem typu greenstone belt. 
Mezi nimi nejbohatší je jílovské pásmo (Ce
lina — Mokrsko) a šumavská část pestré 

série moldanubika (Kašperské Hory). V obou 
pŕípadech je zlato v horninách doprovázeno 
wolframem. který se nékdy koncentruje 
v scheelitových stratiformách. 

Zlato ve vulkanosedimentárních formacích 
proterozoika, i když je zrejmé mobilizované 
granity nebo metamorfózou, má vysokou ry
zost. Zlato z hydrotermálné postižených hor
nín nebo z hydrotermálních ložisek má ryzost 
podstatné nižší. Na žilných ložiskách polyme
talú, kde zlato tvorí doprovodnou složku, je 
zastoupeno elektrem. V Jeseníkách je část 
zlata asi naložená na vulkanosedimentární 
stratiformní mineralizace (Zlaté Hory) a část 
se vyskytuje v „černých bridlicích" (Suchá 
Rudná). 

Hlavním zdrojem monovalentního zlata jsou 
zrejmé primitívni bázické horniny Českého 
masívu. Ke koncentraci zlata ve forme tri
valentní dochází zrejmé až následnými proce
sy metamorfózy a granitizace, vyvolávající 
hydrotermálni aktivitu. 


