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Na ložisku Rožná jsou dobývány uranové rudy tvoĜené zejména uraninitem a coffinitem. Vlastnímu
uranovému zrudnČní pĜedcházela þasovČ etapa pĜedrudní (KĜíbek a Hájek 2005) charakterizovaná
výskytem sulfidického zrudnČní. PĜi tČžbČ ložiska byla na 22. patĜe zastižena ponČkud neobvyklá Zn-Pb asociace sulfidĤ, která je doprovázeno uranovým zrudnČním. Studované sulfidické zrudnČní je
tvoĜeno pĜevážnČ sfaleritem a galenitem (obr. 1). Vedle sfaleritu a galenitu se v rudninČ vyskytuje
pyrhotin, pyrit a tetraedrit. Obsah sulfidĤ v rudninČ je okolo 50 %. Textura má výraznČ sideronitický
charakter zdĤraznČný obrĤstáním 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 uzavĜeniny
tetraedritu, který obsahuje až 34,5 hm.% Ag. Pro kalcit jsou typické zvýšené obsahy SrO od 0,5 až
k 3 hm.% a rovnČž vyšší obsahy ZnO kolem 1,1 hm.%.
Sulfidické zrudnČní je pronikáno sítí žilek uranového zrudnČní o mocnosti od nČkolika mm do
3 cm. Centrální þást žilky je tvoĜena coffinitem, který má zvýšený obsah CaO s hodnotami
dosahujícími až 6,1 hm.%. Coffinit je lemován asi 200 μm mocnou zónou tvoĜenou uraninitem
charakteristického polokruhovitého až ledvinovitého tvaru (obr. 2). Zóna uraninitu je pak sama
lemována mladším coffinitem. V coffinitu v centrální þásti žilky se ojedinČle vyskytují jen nČkolik
mikrometrĤ mocné zóny uraninitu. V coffinitu se déle objevují paprsþité agregáty montroseitu (V2O3
59,4 hm.%, FeO 23,2 hm.%), jehož jednotlivé lišty dosahuji délky i pĜes 200 μm a narĤstají smČrem do
stĜedu žilky coffinitu. V coffinitu bývají rovnČž vzácnČ uzavírána drobná zrnka selenidu - clausthalitu.
Coffinit je protkán sítí drobných žilek mocných 15 až 30 μm. V žilkách se vedle kalcitu objevuje blíže
neurþená silikátová minerální fáze s obsahy Fe, Mg a vanadu i uranu.
Kolem coffinitové žilky dochází na stranČ sulfidického zrudnČní k alteraci, pĜi níž vznikly
nepravidelné agregáty willemitu a chloritu. Do struktury willemitu (Zn2SiO) vstupuje ještČ Na2O
(1,2 hm.%) a FeO (kolem 1 hm.%). Willemit tvoĜí buć samostatná vČtší zrna nebo lemuje jako
nČkolik μm mocná zóna zrna sfaleritu. Chlorit se v horninČ vyskytuje ve dvou typech. Centrální þásti
chloritových zrn jsou silnČ obohaceny o ZnO (do 11,5 hm.%), zatímco okraje zrn jsou zinkem
ponČkud chudší (ZnO 5,3 hm.%).
KĜíbek B. a Hájek A. (ed, 2005): Uranové ložisko Rožná: Model pozdnČ variských a povariských
mineralizací. ýeská geologická služba, Praha.

Obr. 2 ýást coffinitové žilky protínající zrudnČnou
horninu.

Obr. 1 Sulfidické zrudnČní tvoĜené sfaleritem (Sp),
galenitem (G), pyrhotinem (Po). Kalcit (Cc). (BSE)
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