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ranové ložisko Rožná, které se nachází v seve-
rovýchodní asti strážeckého moldanubika 

( eský masiv), spadá do ložiskového pole Rožná-
Olší. Strážecké moldanubikum je na jihu omezeno 
t ebí ským masivem, na východ  a severovýchod
svrateckým krystalinikem, na severu hrani í se že-
leznohorským krystalinikem a na západ  je vyme-
zeno p ibyslavskou mylonitovou zónou. 

Z hlediska tektonického se nachází rudní pole 
Rožná-Olší ve složitém území díky k ížení význam-
ných tektonických struktur, a to k ídelské a vírské 
dislokace a železnohorského zlomu. Uranové ložis-
ko Rožná a jeho okolí je tvo eno hlavn  migmati-
tizovanými amfibol - biotitickými a biotitickými         
rulami, etné jsou vložky amfibolitu, dále se zde 
vyskytují mramory, kvarcity, budiny pyroxenit
a serpentinity. 

Na ložisku Rožná jsou patrná t i stádia minera-
lizace: I. p eduranová k emen-sulfidická a karbo-
nát-sulfidická mineralizace, II. uranová minerali-
zace a III. pouranová k emen-karbonát-sulfidická 
mineralizace (K íbek et al., 2009). Vlastní uranová 
mineralizace je len na  do následujících typ : II. 
a) uranová mineralizace je tvo ena jemn  rozptýle-
ným coffinitem (nebo branneritem, René, 2008) 
v chloritizovaných, karbonitizovaných a grafitem 
obohacených kataklazitech st ižných zón a k nim 
zpe eným strukturám nižších ád , a II. b) uraninit 
a coffinit je jemn  rozptýlený v desilicifikovaných, 
chloritizovaných, albitizovaných a hematitizova-
ných horninách v okolí st ižných zón a zpe ených 
struktur, II. c) coffinit a uraninit je vázán na diago-
nální struktury k ehké deformace (kataklazity,              
zóny R1 a R4) II. d) uraninit a coffinit je vázán 
na zpe ené struktury kataklazit  p edevším v kar-
bonátových žílách a prožilcích (K íbek et al., 
2009). 

Coffinit lemuje okraje zrn pyritu a vypl uje 
i jeho št pné plochy, díky tomu je velikost zrn ura-
nové mineralizace pouze n kolik μm (obr. 1, obr. 2). 
Pro coffinit v asociaci s pyritem je typické naboha-
cení o ZrO2 (až 22 wt. %) a o TiO2.

Obr. 1: Uranová mineralizace tvo ená coffinitem je vázá-
na na št pné trhliny pyritu a na jeho okraje (Cof-coffinit, 
Ab-albit, Py-pyrit, Sph-sfalerit, v BSE). 

Obr. 2: Coffinit vypl uje št pné trhliny a okraje pyritu. 
Uranová mineralizace je tvo ena také p ibližn  80 μm 
mocnou alterovanou zónou ozna enou jako „Zr-Cof“, kte-
rá není homogenního složení (Cof-coffinit, Zr-Cof-coffinit 
se Zr a Ti, Ab-albit, v BSE). 

U



Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

171

Na obr. 2 je z etelná zóna alterace s mocností         
80 μm, která je tvo ena coffinitem, coffinitem nabo-
haceným o ZrO2 a také o TiO2 a hydrozirkonem 
(analýzy jsou uvedeny v Tab. 1.). Jasn  z etelná ne-
homogenita t chto zón je patrná z jeho BSE snímku 
(obr. 2, Zr-Cof). Coffinit s nejnižším obsahem zir-
konia má v BSE snímku díky vyšší odraznosti bílou 
barvu). Coffinit více nabohacený o ZrO2 (a pop í-
pad  i TiO2, anal. 30) má spíše „krupi kovitou“ mi-
krostrukturu a jeho nižší odraznost se projevuje 
v BSE šedou barvou. 

V chloritech, které jsou pseudomorfózami po      
biotitu, je uranová mineralizace vázána na št pné
plochy a na okraje zrn (obr. 3). Mineralizace je tvo-
ena coffinitem, jehož nabohacení o TiO2 a ZrO2 je 

slabé až mírné. 
Z obr. 4 je patrné, že je coffinit na ložisku Rožná 

vázán i na illit. Coffinit je ZrO2 nabohacen jen slab
a o TiO2 je nabohacen slab  až siln  (silné naboha-
cení o Ti je na BSE snímku charakteristické šedým 
zbarvením zrn coffinitu). 

Mineralizace na ložisku Rožná byla pravd po-
dobn  zp sobena pr nikem fluid, která byla oxi-
da ního charakteru a byla obohacena o U6+. Tato 
fluida reagovala p i kontaktu s okolní horninou s 
pyritem a biotitem. Retrográdní chloritizace biotitu 
a pyritizace umožnila redukci fluid, a tedy vzniku 
uranové mineralizace, a zárove  docházelo k oxi-
daci minerálu obsahující Fe2+ - ke vzniku hematitu 
a Fe-illitu. Variabilní mikrostruktura uranové mi-
neralizacea její asociace s pyritem, chloritem a illi- 

tem upozor uje na m nící se podmínky a na složitý 
polyfázový vznik této uranové mineralizace. 

Obr. 3: Coffinit v asociaci s chloritem, vazba uranové mi-
neralizace na okraje zrn a na št pné plochy zrn chloritu 
(Cof-coffinit, Chl-chlorit, Ab-albit, v BSE).

Obr. 4: Uranové zrudn ní (coffinit) vázané na illit (Kfs-K-
živec, Cof-coffinit, Ill-illit, Sph-sfalerit, Ab-albit, v BSE). 

Tab. 1: Vybrané analýzy z elektronové mikrosondy, hodnoty jsou uvedeny v wt. % (CAMECA SX-100, Masarykova uni-
verzita, Brno).
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