
Větrání komplexních rud 
 
Na 12. patře důlního pole jámy Josef, v místě silně porušené a zvodnělé žíly Geschieber 

bez viditelného zrudnění, se takřka „před očima“ tvořily krystalky köttigitu a kulovité agregá-
ty adamínu (adamit). Tyto minerály ale nevznikaly v místě odkapávání u stropu chodby, ný-
brž na náhodně ležících kamenech těsně nad hladinou stojaté vody na počvě sledné chodby. 
Když se v místě dopadu kapek umístil jakýkoli kámen, během měsíce byl pokryt drobnými 
krystalky. Pod hladinou vody se zmíněné minerály nikdy nenašly. 

 
 

  
adamín 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 

  
köttigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 

  
köttigit, adamín 

 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1985) 

köttigit obvykle tvoří kulovité agregáty složené 
z jemných jehliček 

(Jáchymov-Štola JD č. 1 Vysoká jedle, žíla Evangelista, 2002) 

 
 
 



V místě odkapávání vody z porušeného řadu jímajícího pramen HG-1 (Běhounek) se na 
úlomku žuly vytvořila bělavá krusta složená z trony a thermonatritu, Na3(CO3)(HCO3) . 2H2O 
resp. Na2CO3 . H2O, dokládající karbonátovou povahu radioaktivní termy. Ostatně v okolí 
tohoto vrtu, v místě styku podložní žuly s krystalinikem, je žíla Geschieber silně druhotně 
postižená, takže v okolí masivních rud a na nich „vykvetlo“ velké množství sekundárních 
minerálů, zejména sulfátů (např. nickelhexahydrit, morenosit, jarosit) a arzenátů (kaatialait, 
kůry hořečnatého annabergitu, či extrémně vzácné minerály jako švenekit, vajdakit a cobalt-
koritnigit; původ molybdenu ve vajdakitu se nepodařilo zjistit, snad pochází z alterované 
„krušnohorské žuly“). Tyto minerály se vyskytují nedaleko od sebe, ačkoli jedny jsou silně 
kyselé (kaatialait, švenekit), druhé naopak zásadité (jarosity, copiapit). Sírany typu skalic 
(melanterit, hexahydrit, ferrohexahydrit aj.) zde zase vyrůstají mezi arzeničnany (krautit, 
rösslerit apod.). Jako kationty se objevují takřka všechny složky přítomných rud (Ni, Co, Zn, 
Fe) i vyloužených žilných karbonátů a okolních hornin (Ca, Mg, Mn, Al), či přinášených vze-
stupnou radioaktivní termou (Na, K). Prostředí je místy tak silně agresivní, že na někdejší 
výstroji této sledné chodby, která byla zhotovena z kolejnic a zaklopena železnými plechy, 
rostly krápníky melanteritu (zelené skalice) až 30 cm dlouhé. O několik metrů dál byly kolem 
železné výztuže při boku sledné zase k vidění stalaktity, stalagmity i stalagnáty zásaditého 
tzv. „glockeritu“. V nejhlubší části dolu tak díky hornické činnosti paradoxně najdeme mine-
rály oxidační zóny, včetně novotvořené ryzí mědi, která vznikla destrukcí chalkopyritu, ten-
nantitu a tetraedritu. 

 
 
 

  
trona, thermonatrit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1992) 
švenekit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1995) 

  
annabergit (resp. jeho Mg-odrůda, tzv. cabrerit) 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1975) 
vajdakit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1993) 



  
krautit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1975) 
cobaltkoritnigit, koritnigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1974) 

  
cobaltkoritnigit na köttigitu 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1970) 
cobaltkoritnigit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1975) 

  
cobaltkoritnigit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1974) 

cobaltkoritnigit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1974) 

  
koritnigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1974) 
koritnigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1975) 



  
erytrín 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

 
 
Dosud zde ale nebyly nalezeny druhotné minerály se stříbrem. Přestože najdeme silně 

korodované krystaly proustitu v jejichž okolí je jarosit, argentojarosit zde nevznikl. Ani plíšky 
novotvořeného stříbra. Protože je zde velké množství mobilních síranů nelze vyloučit, že se 
stříbro mohlo odplavit v relativně dobře rozpustném síranu stříbrném. 

 
 

  
silně korodované krystaly proustitu 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 

 
 
 
 

Důl Svornost, 12. patro 
(2007) 

 

  
„limonitové“ krápníky 



  
kalcitová brčka 

 

  
kalcitová brčka 

 
farmakolit, pikrofarmakolit, annabergit (zelený) 

 

  
annabergit, erytrín, köttigit 

 
erytrín, köttigit, bieberit 

 

  
annabergit, „glockerit“ annabergit 



  
annabergit 

 
krystalky sádrovce (gypsum) a žlutý jarosit 

 

 
 
 
Komplexní rudy, často provázené i arzénem, charakterizují na většině pater důlního pole 

Svornost výskyty čirých a bílých arzeničnanů vápníku a hořčíku, případně i manganu a žele-
za, které jsou růžové či šedozelené až šedomodré. 

 
 
 

  
farmakolit (pharmacolite) 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 
farmakolit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

  
farmakolit, pikrofarmakolit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 
pikrofarmakolit (picropharmacolite) 

(Jáchymov-Svornost, žíla Sv. Trojice, 1984) 



  
guérinit, pikrofarmakolit, köttigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Kryštof, 1983) 
guérinit, annabergit, köttigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Kryštof, 1983) 

  
pikrofarmakolit, farmakolit, brassit, weilit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 
pikrofarmakolit, farmakolit, köttigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

  
pikrofarmakolit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

pikrofarmakolit, köttigit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1980) 

  
pikrofarmakolit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

pikrofarmakolit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 



  
villyaellenit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1989) 

  
weilit, farmakolit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987) 

hörnesit, sainfeldit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

  
farmakolit, weilit, haidingerit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987) 
weilit, haidingerit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 

  
sainfeldit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 
sainfeldit, brassit 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1984) 



  
talmessit, aragonit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Josef, 1984) 
fluckit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1981; foto P. Škácha) 

  
symplesit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 

  
parasymplesit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1987) 

 
 

 


