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NOVÉ PB – ZN A (U) ZRUDN NÍ NA LOŽISKU ROŽNÁ

J. Suchánková1, D. Holeczy2, B. Fojt1 a J. Leichmann1

1 Ústav geologických v d, P F MU, Kotlá ská 2, 611 37  Brno, ja.su@mail.muni.cz
2 GEAM Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka, holeczy@diamo.cz

Na ložisku Rožná jsou dobývány uranové rudy tvo ené zejména uraninitem a coffinitem. Vlastnímu
uranovému zrudn ní p edcházela asov  etapa p edrudní (K íbek a Hájek 2005) charakterizovaná
výskytem sulfidického zrudn ní. P i t žb  ložiska byla na 22. pat e zastižena pon kud neobvyklá Zn-
-Pb asociace sulfid , která je doprovázeno uranovým zrudn ním. Studované sulfidické zrudn ní je
tvo eno p evážn  sfaleritem a galenitem (obr. 1). Vedle sfaleritu a galenitu se v rudnin  vyskytuje
pyrhotin, pyrit a tetraedrit. Obsah sulfid  v rudnin  je okolo 50 %. Textura má výrazn  sideronitický 
charakter zd razn ný obr stáním až 5 mm velkých zrn kalcitu tmavou sulfidickou matricí.

Sfalerit má zvýšený obsah Fe (8,9 hm.%) i Mn (2,4 hm.%). V galenitu se objevují uzav eniny
tetraedritu, který obsahuje až 34,5 hm.% Ag. Pro kalcit jsou typické zvýšené obsahy SrO od 0,5 až
k 3 hm.% a rovn ž vyšší obsahy ZnO kolem 1,1 hm.%.

Sulfidické zrudn ní je pronikáno sítí žilek uranového zrudn ní o mocnosti od n kolika mm do
3 cm. Centrální ást žilky je tvo ena coffinitem, který má zvýšený obsah CaO s hodnotami
dosahujícími až 6,1 hm.%. Coffinit je lemován asi 200 μm mocnou zónou tvo enou uraninitem 
charakteristického polokruhovitého až ledvinovitého tvaru (obr. 2). Zóna uraninitu je pak sama 
lemována mladším coffinitem. V coffinitu v centrální ásti žilky se ojedin le vyskytují  jen n kolik
mikrometr mocné zóny uraninitu. V coffinitu se déle objevují paprs ité agregáty montroseitu (V2O3

59,4 hm.%, FeO 23,2 hm.%), jehož jednotlivé lišty dosahuji délky i p es 200 μm a nar stají sm rem do 
st edu žilky coffinitu. V coffinitu bývají rovn ž vzácn  uzavírána drobná zrnka selenidu - clausthalitu.
Coffinit je protkán sítí drobných žilek mocných 15 až 30 μm. V žilkách se vedle kalcitu objevuje blíže 
neur ená  silikátová minerální fáze s obsahy Fe, Mg a vanadu i uranu.

Kolem coffinitové žilky dochází na stran  sulfidického zrudn ní k alteraci, p i níž vznikly
nepravidelné agregáty willemitu a chloritu. Do struktury willemitu (Zn2SiO) vstupuje ješt  Na2O
(1,2 hm.%) a FeO (kolem 1 hm.%). Willemit tvo í bu  samostatná v tší zrna nebo lemuje jako
n kolik μm mocná zóna zrna sfaleritu. Chlorit se v hornin vyskytuje ve dvou typech. Centrální ásti
chloritových zrn jsou siln  obohaceny o ZnO (do 11,5 hm.%), zatímco okraje zrn jsou zinkem 
pon kud chudší (ZnO 5,3 hm.%).

K íbek B. a Hájek A. (ed, 2005): Uranové ložisko Rožná: Model pozdn  variských a povariských
mineralizací. eská geologická služba, Praha. 

Obr. 1 Sulfidické zrudn ní tvo ené sfaleritem (Sp), Obr. 2 ást coffinitové žilky protínající zrudn nou
galenitem (G), pyrhotinem (Po). Kalcit (Cc). (BSE) horninu.


