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ÚVOD 
Hydrutermální žilné polymetalické ložisko u Vrančic tvoří součást jjv. 

okrajového území příbramského rudního obvodu. Je vázáno na hypo
abysálni komplex středhě kyselých vyvřelých hornin Středočeského plu
tonu, převážně granodioritů (biotitických a biotiticko-amfibolických), 
vzácněji žul (alkalických a normálních) . Tento komplex provázejí žilné 
horniny (zejména lamprofyry - kersantity, pravděpodobně i minety a 
vzácně žulové porfyry). Vrančické rudní žíly se podstatně liší od zná
mých příbramských žil svým nerostným obsahem i nerostnou para
genezí. Na žilách, v nichž jako jalovina převládají karbonáty a v men
ší míře křemen, jsou rudní nerosty, z nichž např. sfalerit, chalkopyrit, 
galenit, goethit a hematit - spekularit jsou známé již z dob staré těžby. 

V poslední době byla z vrančických rudních žil určena a popsána 
rada dalších nerostů jako chalkozín, ryzí měď, bournonit, antimonit 
(KUPKA, POKORNÝ - 1954, KUPKA - 1955), bornit, baryt, ryzí stříbro, 
willemit (MALACHOV - lQ55, MALACHOV, KOUŘIMSKÝ - 1956), bind
heimit (PADĚRA - 1956 a, b), vésigniéit (P ADĚRA - 1956 a), uhličitan 
blízký rosasitu (KOUŘIMSKÝ - 1957) aj. Podrobný přehled nerostů 
vrančických rudních žil je obsažen v práci V. HOFFMANA (1961), v kte
ré jsou Jako další popsány boulangerit, nikelin, Ni-skutterudit, pyrar
gyrit a stromeyerit. 

Vrančické rudní žíly byly předmětem exploatace již koncem XV. 
a začátkem XVI. století, kdy se zde dolovala železná ruda pravděpodob
ně ze zóny úplné oxydace. Později, v druhé polovině XVI. století se tu 
dobývalo téměř po padesát let stříbro , měď a olovo z podzóny druhéhó 
oxydačního obohacení a ze zóny sulfidického obohacení. Z neznámých 
důvodů, pravděpodobně po vydolování nejbohatších částí cementačního 
pásma (zóny sulfidického obohacení), bylo zde dolování posléze za
staveno. Mezi těženými rudními nerosty uvádí JOKÉLY (1855) též tetra
edrit. Protože však tetraedrit se zde v současné době vyskytuje v pod
statně menším množství než jemu zcela podobný chalkozín a bourno
nit, je možno předpokládat záměnu těchto tří nerostů. 

Z nových prací uvádí tetraedrit poprvé V. Hanuš (1955) z Pošepného 
žíly. Exaktnímu určení tohoto nerostu však nebyla věnována dosud 
náležitá pozornost. 
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VÝSKYT A POPIS 
Během posledních mineralogických studií na vrančických rudních 

žilách bylo zjištěno, že tetraedrit je celkově vzácnějším nerostem ve 
zdejším rudním revíru, avšak jeho extenzívní rozšířent je značné. Běž
ně se vyskytuje na Pošepného žíle, poněkud méně na Babánkově žíle 
a akcesortcky byl v nábruse pozorován v materiálu z Hofmannovy 
:lny. Jedině na Slavíkově žíle dochází k jeho místním akumulacím, 
které umožnily získat materiál na chemickou kvantitativní analýzu. 

Tetraedrit se vyskytuje v drobně zrnitých až kusových akumulacích. 
Pokud je ho možno pozorovat makroskopicky, je ocelově šedý a ne
:madno se rozlíší jak od chalkozínu, tak zejména od bournonitu. Mikro
skopicky má charakteristickou naše dl ou barvu a podstatně nižší od
razivost než galenit. 

Tetraodrit se vyskytuje nejčastěji v asociaci s chalkopyritem, bournoni
tem a galenitem, se kterým se velmi intenzívně prorůstá, méně s borni
tem a chalkozínem. Sukcesivně je zřetelně mladší než sfalerit, do které
ho žilkovitě proniká a částečně jej i zatlačuje. Značně problematický je 
jeho vztah k bournonitu, kde není vyloučeno, že dochází k překrýváni 
krystalizačních intervalů. Ze vzorků ze Slavíkovy žíly se však dá soudit, 
že tetraedrit je mladší, i když počátek jeho krystalizace je možno 
klást souběžně s krystalizačním intervalem bournonitu. Složitější otáz
kou je také vzájemný, vztah tetraedritu g. chalkopyritem. Nesporné je 
vzájemné překrývání krystalizačních intervalů, čehož si povšimli i dří
vější antoN. Na základě mnoha mineragrafických i makroskopických 
pozorování lze soudit, že k překrývání krystalizačního intervalu dochází 
s chalkopyritem 1. generace, a že tento tetraedrit je starší než galenit. 
Toto pojetí se liší od sukcesivního postavení V. HANUŠE (1955) a čás
tečně i A. A. MALACHOVA (MALACHOV, KOUŘIMSKÝ - 1956). Ovšem 
uvedení autoři neměli zdaleka tolik vhodného materiálu k řešení této 
otázky, neboť výskyt tohoto nerostu zjistili jen ojediněle a mnohdy jen 
akcesoricky. . 

V celkové sukcesi je tetraedrit zařazen do druhé mineralizační etapy, 
kde tvoří spolu s bournonitem a chalkopyritem 1. generace do určité 
míry samostatné stadium, oddělené od parageneze nerostů s převláda
jícím galenitem slabými tektonickými pohyby. (V. HOFFMAN - 1961). 

CHEMICK:f: URČENI 
Chemizmem vrančických tetraedritů se dosud nikdd detailněji neza

býval. Kvantitativní chemickou analýzu umožnila teprve exploatace Sla
víkovy žíly, ze které byl získán materiál s dostatečným množstvím 
tetraedritu, který byl pokud možno čistě separován. Jedině nebylo mož
no zcela dokonale odstranit heterogenní příměs sfaleritu, jehož množ
ství bylo odhadnuto (v nábruse) a: ekvivalentní množství Zn, Fe a Cd 
bylo od základní analýzy odečteno. Výsledek analýzy je uveden v ta
bulce č. l. 

Než přejdeme k diskusi chemizmu tetraedritu uvádíme ještě výsledky 
kvalitativních spektrálních analýz. Separovat bylo možno pouze tetra
edrit z Pošepného a Slavíkovy žíly, materiál z ostatních žil byl silně 
nehomogenní a nehodil se k analýze, neboť by zkreslil výsledky. vý
sledky spektrálních analýz jsou obsaženy v tabulce č . 2. 
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TABULKA C. 1 

KvantitativnI chemická analýza tetraedritu z žíly Slavík (anal. M. KVACEK - 1962J . 

Stanovení 

Bi 0,06 

Hg 0,06 

Ag 0,32 

Cd 0,17 

Fe 0,82 

Zn 9,91 

As 1,21 

Sb 25,48 

Cu 34,73 

S 25,07 

Nerozp . 
1,27 zb. 

Suma 99,10 

I 
Přepočet I na 100% 

0,06 

0,06 

0,34 

0,16 

0,86 

7,79 

1,29 

27,14 

36,99 

25,31 

-

100,-

Obecný dělitel : 0,0607261 
Krystalochemický vzorec 

Atomový I Teoret. 
kvocient složenI 

0,003159 

0,001420 

0,015444 

0,119071 

0,017202 

0,222859 29,22 

0,582091 45,77 

0,789440 25,01 

100,-

[(Cuo.suAgo.os) •••• (Znl .•• Feo· ,sCdo'o' )2.,sJll·07(Sb3'" ASO'2S)S'95S18 

TABULKA C. 2 

• množstd »,1-
[I] mnoJst'lt' ),- 0.11. 

KvalitativnI spektrálnI analýzy Zn-tetraedritů z Vrančic : 

~ mnolst'll 0" -0,0' y. 

G mnolstr/ (0,01 I. 

Spektrograf Q 24 Zeiss-Jena při střIdavém oblouku 8 A s generátorem DG 1 nebo 
ABR. 3. Spektra rozpráškovaných vzorků byla zIskána v oblouku vytvořeném uhlIkový-
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I 

I 

mi elektrodami (tenkostěnné, válcové) CKD Stalingrad při vzdálenosti 3 mm, cloně 
T 10-5, diafragmě 3,2, komllrkové cloně 1 :15, štěrbině 0,003 mm a exposici 30 sec., 
bez předjiskřenL Použitý fotomateriál zn. Foma s. o. Vzorky byly mlchány s uhllko
vým prachem pro rovnoměrné hořenI materiálu. 

1. Vzorek z žily Pošepného Č. 1: drobné akumulace ve sfaleritové rudnině - hal
dový vzorek z jámy Alexandr (rtg. Č. 1). 

2. Vzorek z žily Pošepného Č. 2: drobné akumulace ve sfaleritové rudnině -
dokladový materiál Ústavu nerostných surovin Č. 1816 (rtg. Č. 2) . 

3. Vzorek z žily Pošepného Č. 3: kusový až jemně zrnitý slabě prostoupený gale
nitem ve sfaleritové rudnině spolu s křemenem - sblrky mineralogického odd. 
Přlrodovědeckého Národnlho muzea, inv. Č . 39.493 (rtg. Č. 3) . 

4. Vzorek z žily Slavlk: kusové akumulace ve sfaleritové rudnině - haldový vzo
rek z jámy Slavlk - sblrky mineralogického odd. Přlrodovědeckého Nár. muzea, 
inv. Č. (rtg. Č. 4). 

Obraz o chemizmu tetraedritu podává nejen výsledek kvantitativní 
chemické analýzy, avšak též krystalochemický vzorec, který vyjadřuje 
stechiometrické poměry uvnitř tetraedritu. Vlastní forma krystaloche
mického vzorce není stále ještě ustálena a různí autoři podávají různé 
interpretace. Jedni autoři pokládají za správnější vzorec s jednoduššími 
stechiometrickými poměry. Tento názor přejímá také H. STRUNZ (1957) 
ve své nejnovější klasifikaci nerostů, založené na krystalochemickém 
základě a uvádí s otazníkem vzorec pro tetraedrit: 

CU3SbS3-4. 

Starší literatura však uvádí ponejvíce vzorec: 
CU12Sb4S13 

(J. D. DANA - 1946), který je interpretován a rozpracován v po sled
nIch letech zejména N. V. BĚLOVEM (1952). Tento autor navrhuje ná
sledujícl obecný krystalochemický vzorec, z čehož také vyplývají mož
né izominerální prvky: 

přičemž Rl = Cu, Ag; 
Rl! = Cu, Fe, Zn, Pb, Hg, Ni, Co; 
Rlll = Sb, As, Bi. 

Poměr Rl: Rl! = 10: 2. V tomto smyslu byl také tento obecný vzorec 
interpretován při výpočtu našeho krystalochemického vzorce tetraedri
tu z Vrančic. Z kvantitativní chemické analýzy a spektrální kvalitativ
ní analýzy vyplývá tedy, vycházíme-li zejména :ll poznatků J. H. BER
NARDA (1957), že jako izominerální prvky tetraedritu jsou mimo hlav
ních stavebních složek Cu a Sb uvažovány dále Ag, Zn, Fe, Cd, As, Bi, 
Hg a pravděpodobně též Pb, Co, Ni a Sn (průběžně stanovené spektrál
ně). Není vyloučeno, že v případě vyšší diadochní příměsi Zn, jako je to
mu ve vrančických tetraedritech, je možno za izominerální uvažovat též 
Ge a In. Pb však bude přece jen nutno uvažovat jako částečně anizo
minerální (galenit) a podobně 1 Sn. U Co a Ni nebyl mikroskopicky 
v separovaném materiálu zjištěn žádný heterogenní nerost, který by tyto 

, . 

) . 

• 

prvky obsahoval ve větším množství a tak není celkem pochyby o jejich 
izominerální povaze. 

Ostatní prvky zjištěné spektrální analýzou považujeme za anizomine
rální, neboť příslušejí heterogenním složkám v nepatrném množství při
mlsených nerostů (karbonát, křemen, ev. horninové částečky). 

RENTGENOGRAFICKÝ VÝZKUM 
Vzhledem k tomu, že ke klasifikačnímu zařazení tetraedritů je nejspo

lehlivější kombinace kvantitativní chemické analýzy s rentgenometric
kou (mřížková konstanta), byla rentgenometrickému výzkumu věno
vána mimořádná pozornost. Kombinace obou těchto metod byla však 
proveditelná pouze na tetraedritech ze Slavíkovy žíly, odkud bylo možno 
získat poměrně čistý materiál bez značnějších příměsí. 

Rentgenografický výzkum byl prováděn práškovou metodou Debye
S cherrerovou při použití Al jako cej chovací substance (ao == 4,0483 A). 
Průměr komůrky 57,3 mm. CuK 1ll.2, A = 1,539 A. Filtr Ni. Napětí 
28 kV, intenzita 24 mA, exposice 2-4 hod. Průměr clonky 1 mm. Vzorek 
upevněn na skleněném vlásku. Hodnoty d a intensity vrančických tetra
edritů jsou v tabulce č. 3. srovnány s obdobnými daty tetraedritu z Bo
lívie (MICHEEV - 1957) a s hlavními liniemi galenitu! podle tabulek 
ASTM (1945). Intensity linií byly odhadovány vizuálně v deseti stup
ních. 

Z výsledků uvedených v tabulce byly vypočteny mřížkové konstanty: 
1. tetraedrit z Pošepného žíly Č. 1: 

a o = 10,385 ± 0,004 A 
2. tetraedrit z Pošepného žily Č. 2: 

ao = 10,392 ± 0,004 A 
3. tetraedrit z Pošepného žíly Č. 3: 

a o = 10,385 ± 0,007 A 
4. tetraedrit ze Slavíkovy žíly: 

a o = 10,390 ± 0,004 A 

K výpočtu mřížkových konstant byly rentgenové snímky cejchovány 
Al s mřížkovou konstantou ao = 4,0483' A (Wyckoffova precisní me
toda). Mřížkové konstanty pro vzorky Č. 1, 2 a 4 byly vypočteny z linU 
Č. 31, 32, 33, 35 a. 37. Pro vzorek Č. 3 byla mřížková konstanta vy
počtena z linií Č. 16, 33 a z další linie, v tabulce již neuvedené, o in
tenzitě 3 a hodnotě d = 1,911 (662), vzhledem k neseparovatelné pří
měsi galenitu (z rentgenogramu zřejmé), která znemožnila použití 
výhodnějších linií. 

STANOVENI HUSTOTY 
Hustota byla stanovena na tetraedritu ze Slavíkovy žíly pomocí pyk

nometru o obsahu 10 ccm z navážky 3-4 gramy v destilované vodě. 
Heterogenní příměs (sfalerit) byla částečně eliminována podle výsledků 
chemické analýzy výpočtem podle vzorce: 

h 
100h.t - h •. x 

corr -= 
100 - x 
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h corr = hustota korigovaná; hst = hustota stanovená: h. = hus-
tota sfaleritu (čistý sfalerit z bezprostředního sousedství studovanéhc 
tetraedritu poskytl hodnotu h = 4,045; x = % sfaleritu podle kvantita
tivní chemické analýzy . 

Hustota tetraedritu ze Slavíkovy žíly: 
hst = 4,619 
h corr = 4,74 

Teoreticky je možno stanovit hustotu tetraedritu ze Slavíkovy žíly 
na základě krystalochemického vzorce výpočtem: 

hvvp• = 
Z. A .1,6502 

V 
kde Z = 2 (počet molekul v základním hranolu); A = atomová resp. 
molekulová váha, vypočítaná z krystalochemického vzorce (1,6502 = 
=reciproká hodnota Avogadrova čísla; V = objem základního hranolu, 
v krychlové soustavě je objem základní krychle ao

3 (10,3903 ). 

h = 4,836 

DISKUSE VÝSLEDKů 
Podle klasifikace tetraedritů E. K. LAZARENKA (1956) rozeznavame 

v řadě tetraedrit - tennantit též tzv. smíšený tetraedrit na základě 
zastoupení Sb: As, kdy dochází k přechodům mezi CU12(Sb<sAs>1)SlS 
• CU12 (Sb>1 As <3) S13- Námi studovaný tetraedrit má celkem malou 
přímŘs As, jehož hodnota je menší než 1. Z izominerálních prvků však 
dominuje zinek, který dosahuje · hodnoty 7,79 %. Jde tedy o vysloveně 
z i n e č n a týt e tra e d rit. J. D. DANA (1946) uvádí,že maximální 
obsahy Zn v tetraedritech se mohou pohybovat mezi 8 až 9 %, LAZA
RENKO uvádí jako krajní mez 8,50 %. 

Ve své práci [1956), v níž uvádí analýzy a krystalochemické vzorce 
celkem 73 tetraedritů z různých nalezišť, pokládá za zinečnaté tetra
edrity plných 24 případů, z nichž 12 má obsah Zn nad 7 %. Ve většině 
případů však jde o naprosto zřejmé tennantity. Zinečnatý tennantit 
(obsah Zn 6,61 %) popsal z Cínovce i J. HAK (1961). Zinečnaté tetra
edrity v užším slova smyslu jsou však zřejmě podstatně vzácnější. 

V tahulce Č. 4 uvádíme přehled zinečnatých tetraedritů v užším slova 
smyslu s obsahem Zn nad 7 % podle LAZARENKA. Z nich pouze tetra
edrit Č. 1 a 2 se blíží vrančickému tetraedritu, protože tetraedrity Č. 6 a 3 
je nutno pokládat za smíšené, tetraedrit Č. 5 za stříbrný, č. 4 za rtuť
natý. 

Je známo z novějších prací některých autorů (BOUŠKA - 1956a, 
BERNARD, HAK 1958), že některé izominerální prvky ovlivňují hodnoty 
mřížkových konstant. Na zvýšení mřížkové konstanty tetraedritu má nej
větší vliv příměs Hg, též Ag a pravděpodobně i Bi. Nejnižší mřížkovou 
konstantu má čistý tennantit: a o = 10,21 A, kdežto čistý tetraedrit 
ao = 10,34 (STRUNZ - 1957). 

Z vypočtených hodnot mřížkových konstant vrančických tetraedritů je 
zřejmé, že hodnoty ao jsou vyšší než hodnoty čistých tetraedritů, přesto-
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že prvky, které mřížkovou konstantu zvysu]l, JSou přHomny jen v ma
lém množství. Jediný izominerální prvek, který dominuje nad ostatními, 
je Zn a proto je možno předpokládat, že toto zvýšení je způsobeno jeho 
mimořádným obsahem, vyšším než v obdobných tetraedritech uváděných 
v literatuře. 

rABULKA C. 4 

Naleziště I Autor I % I % I % I poznámka Zn Sb As 

1. Banská Štiavnica: KRETSCHMER, 1911 7,57 26,12 1,84 

2. Dillenburg 
(Německo) : KRETSCHMER, 1911 7,05 25,26 2,69 

3. Anchor Mine, Utah CLARKE - STEIGER, 
(USA) : 1918 7,58 21,30 5,54 smišený 

4. M. Avanza: LILL, 1864' ) 8,19 28,07 - 2,67% Hg 

5. Změnigorsk 
(SSSR) : LAZARENKO, 1941 8,03 21,63 2,84 5,39% Ag 

6. Battlemen Crick 
(Kanada) : THOMPSON, 1953 8,50 12,54 12,48 sm!šený 

7. VrančLce : anal. KVAČEK, 1962 7,79 27,14 1,29 

' ) Zusammenstellung der bei dem k. k. General-Probiramte in neuer Zeit bis zum 
Schluss des Jahres 1862 ausgefilhrten Analysen von Minerallen und Hi.lttenprodukten 
(1964) - Berg- u. hi.lttenm. Jb. 13, 22-88, Wien. 

Přihlédneme-li ke krystalochemickému vzorci vrančického tetraedritu 
i k jeho mřížkovým konstantám, shledáváme naopak nápadnou podob
nost s železnatým tetraedritem z ložiska Mária baňa u Rožňavy (anal. 
č. 301), popsaným F. Novákem (1959) . 
Vrančice: 

( CUo,50AgO, 05)O,64(Znl>96Fe .. ,25 Cdo,02)2, 2S) ll, 8?( S hM? ASO,28)S, 06S lS 

ao (průměr) = 10,388 ± 0,002 A; 
Mária baňa: 

[(CUg,13Ago,08)9,21(FellosZno,uHgo,lo)2,aO)11,50(Shs,,,AsO,52Bio,05)"OlS18 
a o = 10,380 ± 0,003 A. 

V obou těchto případech jde o čisté tetraedrity jen s velmi malou pn
měsí dalších prvků, přičemž vrančický tetraedrit můžeme pokládat za 
prakticky krajního zinečnatého člena a tetraedrit z Mária baně za kraj
ního železnatého člena izomorfní řady zinečnato-železnatých tetraedritů . 
Vzájemnými vztahy mezi obsahem Fe a Zn v tetraedritech v souvislosti 
s jejich mřížkovými konstantami se bude zabývat další připravovaná 
práce V. HOFFMANA a F. NOVÁKA. 

Vzhledem k tomu, že jsou hodnoty mřížkové konstanty tetraedritu 
ze Slavíkovy a Pošepného žíly celkem shodné, dá se soudit také na ana-
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logický chemizmus, zejména pokud jde o obsah As a Zn. Tomu odpoví
dají i výsledky kvantitativních spektrálních analýz. Tím je také možno 
opravit předběžné nepublikované určení tetraedritu J. KOUŘIMSKÝM 
(1956), zakládající se na nedokonalém rentgenogramu, které mylně na
svědčovalo možnosti výskytu tennantitu na Pošepného žíle. Všechny 
vrančické tetraedrity zde dosud zjištěné, jsou tedy zinečnatými tetra
edrity v užším slova smyslu. 

SHRNUTI VÝSLEDKŮ 
Tetraedrit z Vrančic u Milína byl určen kvantitativní chemickou ana

lýzou, pomocí spektrálních analýz, rentgenograficky i stanovením hus
toty. Všechny výsledky nasvědčují tomu, že jde o poměrně čistý z i -
ne č n a týt e tra e d rit izomorfní řady zinečnato-železnatých tetra
edritů s velmi značným obsahem Zn, blížícím se jeho maximálnímu mož
nému obsahu, vypočítanému teoreticky. Obdobný tetraedrit s tak znač
ným obsahem Zn není dosud v literatuře uváděn. 

Stanovené mřížkové konstanty jsou vyšší než hodnoty čistých tetra
edritů, přestože vrančický tetraedrit neobsahuje ve větším množství prv
ky, jež mřížkové konstanty tetraedritů běžně zvyšují. Z toho je možno 
předpokládat, že toto zvýšení je způsobeno právě mimořádně vysokým 
obsahem Zn. 
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I. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dle hydrothermale polymetallische Ganglagerstlltte bei Vrančlce blldet elnen Tell 
des sild-sUdllstlichen Randgebietes des Přlbramer Erzvorkommens. Es 1st an den hypo
abyssalen Komplex der mlttelaclden Eruptivgestelne des Mlttelbllhmishen Plutons 
gebunden, das heisst ilberwlegend an Granodiorite und Granite. Dleses Komplex be
gleiten Ganggesteine (Lamprofyre-Kersantite, Granltportyre). Dle Erzgllnge von Vran
čice unterscheiden sich durch ihren mineralischen Gehalt und ihre mineralische 
Paragenese sehr wesentlich von den bekannten Přlbramer GlIngen. In den GlIngen, 
in denen als taube Gesteine Karbonate und in gerlngem Mass Quarz ilberwiegen, 
sind Erzmlnerale (Zinkblende, Galenit, HlImatit-Specularlt, Chalkosin, Chalkopyrit, 
Bornit, Bournonit, selten gedieges Sil ber, Kupfer usw.). In der letzten Zeit wurde 
eine Reihe weiterer Minerale aus den hiesigen Erzgl1ngen beschrleben, wle Willemit, 
Stromeyerit, Pyrargyrlt, Nickelin, NI-Skutterudit, Blndhelmlt, eln dem Rosasit nahe
stehendes Mlneral und andere mehr. 

Ein seltener Bestandteil des hier vorkommenden Erzgemlsches 1st auch der Tetra
edrit. Er bUdet kleinkllrnlge, stahlgraue Akkumulatlonen, die dem hleslgen Chalkosin 
und Bournonit sehr ll.hnlich slnd, mlt denen er frtlher verwechselt wurde. Er trltt 
am hllufigsten in Assoziation mlt Chalkopyrit, Bournonlt und Galenit auf, dle er sehr 
intensiv durchwachst. 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Chemismus der Vrančicer Tetraedriten, der auf 
Grund quantitatlver chemischer Analysen und rllntgenographlscher sowle Spektral
untersuchungen bestimmt wurde. Alle Ergebnisse bewelsen, dass es slch um elnen 
ausgesprochenen Zinktetraedrit han delt, der sich mlt se lnem Zlnkgehalt dem maxima
len, lm Kompendium von J. D. Dana (1946) angeflihrten theoretlschen Zlnkgehalt 
nahert. Der Zinkgehalt der Tetraedrlten verursacht sichtlich auch dle erhllhten Werte 
der Gitterkonstante. Daflir sprechen Ihre, trotz der mlnlmalen Belmengung von Hg, 
Ag und Bi, dle allgemein dle Gitterkonstanten der Tetraedriten stelgern, verhlllt
nismll.ssig hohen Werte bei den Vrančlcer Tetraedriten. 

Nachstehend die aus der quantltatlven chemischen Analyse berechnete chemische 
Formel: 

((CUg.SgAgo.os)g .•• (Znl.9,Feo.25Cdo.02)2.23)11 ·S,(Sb".,A80.28) •. 9.8,3 

Gitterkonstante : ao = 10,388 '" 0,002 A. 
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Rtg. tetraedritu z Pošepněho žlly č. 1. 

Rtg. tetrapdritu z Pošepněho žily Č. 2. 

Rtg. tetraedrltu z Pošepněho žily Č. 3. 

1 • 

Rtg. tetraedrltu ze Slavlkovy žlly. 
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ZDENěK TRDLIČKA, VLADIMfR HOFFMAN 

KE GENEZI HV~ZDIČKOvfcH ODMfšENIN SFALERITU 
V CHALKOPYRITU Z HORNf KRUPKY 

V KRUŠNfcH HORÁCH 

(Předloženo 24. 8. 1964) 

Během geochemického výzkumu ložiskové oblasti Horní Krupky u Tep
lic v Krušných horách (VL. HOFFMAN - ZD. TRDLIČKA, 1962) zaujaly 
naši pozornost zajímavé hvězdičkovité a křížovité odmíšeniny sfaleritu 
("Zinkblendesternchen") v chalkopyritu. Odmíšeniny se vyskytly v chal
kopyritu rudního revíru K o m á ř í Ví ž k a - š ach t a (křemen -
sulfidické žíly a impregnace v žule a křemenném porfyru) a revíru 
B o h o s u d o v - hlo u b e n í H 3 (křemen - sulfidické žíly v bio
titické rule). Sulfidickou paragenezi z revíru Bohosudov detailně zpra
coval L. ŽÁK (1959 a, b), který však v těchto pracích neuvádí výskyt 
hvězdičkovitých útvarů sfaleritu v chalkopyritu. Citovaný autor doda
tečně (L. ŽÁK, 1964) mikroskopicky zjistil podobné inkluse sfaleritu 
v chalkopyritu z haldového materiálu štoly Vendelín (východně od 
štoly Barbora) z revíru Bohosudov. Chalkopyrit se vyskytl v této mi
nerální asociaci: křemen, kassiterit, wolframit, pyrit, vismut, chalkosin, 
arsenopyrit, Bi-sirníky, fluorit, hematit a stannin? 

Mineralogický a paragenetický popis sfaleritových odmíšenin 
Námi studovaný chalkopyrit s odmíšeným sfaleritem, náležející po

dle L. ŽÁKA (1959 a, b. 1964) pravděpodobně chalkopyritu 1. generace, 
asociuje s těmito minerály: kassžteržtem, křemenem, arsenopyržtem, py
ritem, fluoritem, pyrrhotžnem, bismutžnem?, galenitem, tennantitem, mar
kasitem a covellžnem. Chalkopyrit tvoří jak v křemenných žilách, tak 
i v okolních horninách allotriomorfní agregáty (velikost řádově X mm 
až 2 cm), nebo velmi drobná sítiva. Agregát~ jsou složeny z allotrio
morfních, středně velikých (O,X mm) zrnek. Studovaná asociace je 
součástí pneumatolyticko-hydrotermálního zrudnění v Horní Krupce (viz 
též L. ŽÁK, 1959 a, b). 

Sfaleritové odmíšeniny z krupecké rudní oblasti mají rozměry řádově 
v O,OOX-O,OX mm a hvězdičkovité nebo křížovité tvary, z nichž kří
žovité většinou převládají. Zpravidla jsou individualizované a jen míst-
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