
Větrání smolince 
 
Obecně nejchudší recentní sekundární mineralizace se vyskytovala bezprostředně na kar-

bonátových žilách. Primární rudy v nich obsažené zůstaly větráním takřka nepostižené, urani-
nit nevyjímaje. Na těchto žilách byly nalezeny v nevýrazných povlacích pouze běžné arzenič-
nany vápníku a hořčíku, lokálně i karbonáty uranu (liebigit, schröckingerit, zellerit). I žilné 
karbonáty s uraninitem nalezené v haldovém materiálu obvykle mívají „čerstvý“ vzhled. 
V případě, že vzorky s karbonáty obsahovaly i pyrit, měly povrch sice korodovaný, ale projev 
sekundární mineralizace se omezil na slabý žlutě sklovitý amorfní povlak v bezprostředním 
okolí uraninitu. Masivní uraninit v křemenné žilovině či jeho monominerální žilky v hornině, 
v závislosti na množství přítomného pyritu, nepatrně větraly v zippeit či uranopilit. Obsahova-
la-li žíla arzenid, nejčastějším produktem větrání byl metazeunerit. Bylo-li pyritu velké množ-
ství, byl uraninit obalen silnou limonitovou kůrou a sekundární minerály nevznikly žádné. 
Jediným novotvořeným minerálem byl sádrovec. 

 

  
větrání karbonátů – zellerit a liebigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1988) 
větrání karbonátů – andersonit, liebigit a schröckingerit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1991) 

  
andersonit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1991) 

  
větrání pyritu (sírany) – uranopilit 

(Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1983) 
větrání arzenidů – metazeunerit 

(Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1978) 



Jinak tomu je ve vlhkém prostředí. Uraninit s pyritem bývá silně zvětralý a běžně porost-
lý minerály ze skupiny zippeitu či uranopilitem, a to většinou v bezprostřední blízkosti smo-
lince či přímo na něm. U karbonátů je tomu jinak. Sekundáry se nejen vyskytují v bezpro-
středním okolí uraninitu či na něm, ale bývají často odtransportovány i značně daleko od 
zdroje, často bez znatelné souvislosti s nějakým zrudněním. S oblibou „vyhledávají“ zapráše-
né stěny chodeb (velký odparný povrch) v blízkosti proudící vody ve stružce, či libovolné 
kameny na hlinité vlhké počvě, kde dobře působí kapilární síly. Stěny chodeb pak bývají po-
rostlé nenápadnými „bradavičkami“ schröckingeritu, často na ploše několika čtverečních met-
rů. 

 

  
na stěně i vlhké počvě „vykvétají“ recentní minerály 

(liebigit, schröckingerit, zellerit) 
(Jáchymov-Svornost, žíla Marie, 2010) 

zablácený kámen je ideální podložka pro růst nerostů 
(schröckingerit, zellerit, metazellerit) 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1981) 

  
bláto si kupodivu neošklivil ani extrémně vzácný minerál rabbittit… 

(Jáchymov-Eliáš, patro 120 m, 1978) 

  
… většinově ale přece jen dal přednost přímo povrchu smolince – rabbittit, liebigit a zellerit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Marie, 1996) 

 
Na supergenní větrání uraninitu (supergenní – označení povrchových a mělce podpovr-

chových procesů vyvolaných působením atmosférických jevů, zejména vod a vodních rozto-
ků, sestupujících s povrchu; např. jde o hydrataci, oxidaci, vyluhování i vylučování různých 
nerostů) má tedy zásadní vliv charakter okolního prostředí. V redukčních podmínkách je 



téměř nerozpustný, zato v podmínkách oxidačních je značně nestálý, přičemž rychlost jeho 
destrukce a alterace se výrazně zvyšuje za přítomnosti vody. 

V suchém vzduchu se uraninit oxiduje směrem s povrchu difusí kyslíku do intersticiál-
ních strukturních poloh, takže dochází k jeho částečné oxidaci. Navíc obsahuje i další prvky, 
takže ideální UO2 s kubickou strukturou fluoritového typu v přírodě není znám. Limity jeho 
oxidace nastávají při x = 0,25, kdy sice dochází k posunu mřížkových parametrů, ale kubická 
struktura zůstává ještě zachována (UO2,25, tj. U4O9), a při x = 0,33, kdy dochází k distorzi 
kubické struktury a vzniku tělesně centrované zborcené tetragonální struktury UO2,33 (U3O7). 
Samotné tyto změny mohou vést k zeslabení oblastí mezi zrny a vzniku mikrofraktur, jejichž 
důsledkem je zvětšení povrchu vzorku, což následně usnadní pronikání reaktivních složek do 
rozhranní mezi zrny. 

Další oxidace probíhá směrem k U3O8 (UO2,67) a je provázena rekrystalizací tetragonální 
struktury v ortorombickou, což rovněž vede k významné změně objemu. Tento pochod ale 
nastává až při teplotách přesahujících 150 °C. 

Za přítomnosti vody (resp. vlhkého vzduchu) nedochází ke vzniku oxidů uranu vyšších 
než UO2,33, protože v těchto podmínkách již převládá oxidační rozpouštění. Kinetika oxidace 
uraninitu ve vodném prostředí je proto mnohem rychlejší než v suchém vzduchu a jeho altera-
ce a rozpouštění vede ke vzniku fází obsahujících U6+ ve formě velmi stabilního UO2

2+. 
Mezi faktory ovlivňující destrukci uraninitu bezesporu patří teplota, pH, koncentrace 

kyslíku a iontů, zejména SiO4
4-, HCO3

-/CO3
2-, SO4

2- a Ca2+, dále příměsi, velikost zrn, pří-
tomnost dalších minerálních složek, zejména pyritu, apod. 

Částečný obraz způsobu větrání rudních složek poskytla štola Giftkies, přefáraná v 50. 
letech pracovníky JD. O mnoho let později nalezená recentní „brekcie“, složená z viditelných 
úlomků uraninitu, pyritu, chalkopyritu, žilných nerudních minerálů (křemen, dolomit, kalcit) 
a okolních hornin, byla tmelená sádrovcem, jarositem, plumbojarositem a množstvím nejrůz-
nějších minerálů uranu (oxo-hydroxidy, silikáty, sulfáty, karbonáty). Mezi novotvořenými 
produkty rozkladu uraninitu tak bylo možné vypozorovat i určitou posloupnost jejich vylučo-
vání. 

 
 

   
vstup do staré štoly, přefárané v 50. 
letech pracovníky JD, značně naruši-

ly střelné práce 

kolejnice jsou položeny pouze na 
krátkém úseku, dále je už štola příliš 

úzká 

převis v dobývce, kde ležela podrce-
ná žilovina, ze které vznikly recentní 

uranové minerály 
(štola Giftkies, Jáchymov, 2009) 

 
 
 
 



Umožnila to zejména ta okolnost, že v dobývce JD zůstalo značné množství odstřelem 
totálně podrcené a „rozdružené“ žiloviny, včetně velkého množství úlomků uraninitu. Prů-
měrná velikost úlomků se v novotvořené „brekcii“ pohybovala kolem 2-5 mm, takže plocha 
větrání vystaveného povrchu byla velká a pochod větrání značně urychlila. Do zvětrávacích 
reakcí vstoupila pouze vzdušná vlhkost, neboť celá deponie byla mimo dosah puklinové 
tekoucí vody. Uraninit, obsažený v této syntetické „brekcii“, měl šedou až modrošedou barvu, 
matný práškovitý až porézní povrch a obvykle na něm nebyly nalezeny žádné uranové sekun-
dární minerály, přestože v jeho okolí jich bylo relativně značné množství. Ty se koncentrova-
ly především v bezprostřední blízkosti sádrovce. 

 

  
úlomky uraninitu v „brekcii“ mají matný porézní povrch 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
úlomky uraninitu (tmavé) a pyritu v „brekcii“ 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

  
plumbojarosit (hnědý) 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
schoepit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

  
masuyit (oranžový), vandendriesscheit (žlutý) 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
masuyit, sádrovec 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 



  
sklodowskit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
sklodowskit, sádrovec (modré až zelené je amorfní) 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

  
cuprosklodowskit, devillin (modrý) 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
cuprosklodowskit, masuyit, schoepit, sádrovec 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

  
úlomek uraninitu obrůstaný cuprosklodowskitem 

(štola Giftkies, Jáchymov, 2000) 
vandendriesscheit, sádrovec 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

 
 
Pozorovaný sekundární minerální sled, vzniklý destrukcí a rozpouštěním uraninitu, byl 

následující: 
 

uraninit → becquerelit Ca(UO2)6O4(OH)6(H2O)8, compreignacit K2(UO2)6O4(OH)6(H2O)7 
→ masuyit Pb(UO2)3O3(OH)2(H2O)3, vandendriesscheit Pb1.57(UO2)10O6(OH)11(H2O)11 → 
uranofán Ca(UO2)2(SiO3OH)2(H2O)5, sklodowskit Mg(UO2)2(SiO3OH)2(H2O)6, cuprosklo-
dowskit Cu(UO2)2(SiO3OH)2(H2O)6 → metaschoepit (UO2)8O2(OH)12(H2O)10, schoepit 
(UO2)8O2(OH)12(H2O)12 

 
Nejprve se tedy vytvořily oxo-hydroxidy s kationty, po nich silikáty, nakonec oxo-

hydroxidy kationtů prosté. 
 



  
cuprosklodowskit, becquerelit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
uranopilit, becquerelit, metaschoepit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

  
vandendriesscheit obrůstaný cuprosklodowskitem a ne-

zvykle zelený sádrovec, který svítí v UV světle 
(štola Giftkies, Jáchymov, 2000) 

metaschoepit na cuprosklodowskitu 
 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

 
 
Mezi novotvořenými minerály měly největší zastoupení oxo-hydroxidy uranylu, tvořící 

kulovité sklovité agregáty nebo drobné krystalky s vysokým leskem. U-silikátů bylo podstat-
ně méně a byly buď práškovité (uranofán, sklodowskit), nebo tvořily povlaky a drobné radiál-
ně paprsčité kulovité agregáty (cuprosklodowskit). Tyto minerály tmelily výše popsanou 
„brekcii“. 

 

  
cuprosklodowskit, sklodowskit, sádrovec 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
cuprosklodowskit, sklodowskit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

 
Přítomnost dalších uranylových fází byla sporadická a omezila se většinou na „krátkou“ 

vzdálenost od zdroje iontů. Karbonáty uranylu, metazellerit Ca(UO2)(CO3)2(H2O)3 a zellerit 
Ca(UO2)(CO3)2(H2O)5, se koncentrovaly vždy v těsné blízkosti úlomků dolomitu, metazeune-
rit Cu(UO2)2(AsO4)2(H2O)8 poblíž chalkopyritu. Pouze sulfáty nevykazovaly zřetelnou závis-
lost na zdroji. Uranopilit (UO2)6(SO4)(OH)10(H2O)12 se vyskytoval pravidelně v asociaci se 



sádrovcem a rabejacit Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6(H2O)6 byl nalezen na hlinitém povlaku větších 
horninových úlomků či v okolí oxo-hydroxidů uranylu spolu se sádrovcem. Původně přítom-
né úlomky pyritu byly nejspíš úplně rozloženy. Jiné typy uranylových fází zde nebyly naleze-
ny (např. jinde běžné minerály skupiny zippeitu nebo další karbonáty uranylu). Rudní čočka 
byla nejspíš relativně chudá na karbonátovou žilovinu a zřejmě i menší množství pyritu se po 
nastartování destrukce rudních složek spotřebovalo na tvorbu jarositu a sádrovce. Olovo ob-
sažené v plumbojarositu i uranylových fázích musí být radiogenního původu, protože žádný 
primární minerál olova zde nebyl nalezen. 

Mimo tuto „brekcii“ byl v drobných křemenných či karbonátových žilkách i přímo 
v okolním svoru nalezen rutherfordin. Jeho drobné žluté až zelenožluté radiálně paprsčité ku-
lovité agregáty vyplňovaly dutinky nebo jako světle žluté jednotlivé kuličky místy hustě im-
pregnoval plochy vrstevnatosti svoru. Vznik rutherfordinu není recentní, nýbrž ho lze spojo-
vat s mnohem staršími oxidačními procesy, které na ložisku proběhly. 

 

  
masuyit, vandendriesscheit, cuprosklodowskit, sádrovec 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
becquerelit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 2001) 

  
rutherfordin v křemenné žilce 

(štola Giftkies, Jáchymov, 2004) 
rutherfordin na vrstevní ploše okoložilného svoru 

(štola Giftkies, Jáchymov, 2004) 

  
uranopilit, compreignacit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
uranopilit, cuprosklodowskit, sádrovec 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 



  
rabejacit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 
rabejacit, vandendriesscheit 

(štola Giftkies, Jáchymov, 1999) 

 
 
Podobné podmínky hydratačně-oxidačního zvětrávání uraninitu byly zjištěny na svrch-

ním patře žíly Evangelista. Také zde se vyskytly oxo-hydroxidy (schoepit, metaschoepit, 
becquerelit, compreignacit), silikáty (uranofán, sklodowskit) i karbonáty (liebigit, schröckin-
gerit, zellerit, metazellerit). Poněkud hojněji se vyskytly sulfáty uranylu (uranopilit, magnesi-
um-zippeit, marécottit, johannit) a radiogenní olovo se umístilo pouze do plumbojarositu. 
Běžné jarosity a sádrovec byly rovněž přítomné. Na silně rozvětralém smolinci se vzácně vy-
skytly i drobné krystalky perleťově lesklého deliensitu. Díky omezenému množství vyhraně-
ných typů matečných podložek byly jednotlivé skupiny uranylových fází ale zřetelně prosto-
rově odděleny, takže jejich vzájemné vztahy nebylo možné posoudit. 

 
 

  
deliensit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1987) 

  
johannit, magnesium-zippeit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1992) 
magnesium-zippeit, sádrovec 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1992) 



  
marécottit, sádrovec 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1987) 

  
zellerit, metazellerit, schröckingerit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1982) 
zellerit, metazellerit, liebigit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1982) 

 
 
 
Zcela ojedinělé prostředí se vyskytlo bezprostředně pod čočkami arzénu na 5. a zejména 

10. patře důlního pole Svornosti, na žíle Geschieber. Silně redukční prostředí kovového arzé-
nu umožnilo vznik recentních sloučenin obsahujících čtyřmocný uran. Dosud odtud byly po-
psány dvě nové nerostné fáze (běhounekit a štěpit), popis třetí prozatím působí potíže. 

 
 

  
běhounekit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 
štěpit 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 



  
dosud nepojmenovaná fáze se čtyřmocným uranem 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) 

 
 
Dodnes přístupná čočka arzénu na 10. patře umožnila provést geochemický výzkum pří-

mo na místě, i když nebylo nijak snadné instalovat měřící aparaturu přímo v arzénové čočce. 
O zdejším výskytu extrémně kyselých vod lze proto téměř s jistotou tvrdit, že pravděpodobně 
jde o přírodní roztoky s nejvyšším známým obsahem arzénu na světě. 

 
 

 
Důl Svornost, 10. patro, žíla Geschieber (2010) 

(foto J. Plášil) 

  
na přivezení měřící aparatury, žebříků apod. posloužil… 

 

  
… starý důlní vozík… 

 
… pak už stačilo… 

 



   
… smontovat a umístit stojan v arzénové čočce a umístit sem aparaturu… 

 

   
… a měřit… … nakonec vše demontovat… … a prohlédnout i počvu pod čočkou 

 
 


