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Vznik a výskyt povlaků uranových minerálů na důlních
stěnách mimo oblast uranových dolů je sice velmi vzácný,
ale není neznámý, např. při ražbě kabelového tunelu v Aar-
ském masivu v průsmyku Grimselu ve Švýcarsku (kanton
Bern) byl objeven nový minerál. Později byl popsán pod
názvem grimselit (Walenta 1972) a jde o alkalický hydra-
tovaný uranyl trikarbonát K3Na(UO2)(CO3)3 · H2O, který
se vyskytl v blízkosti mineralizované pukliny. Je rozpustný
ve vodě, což omezuje jeho výskyt.

Obdobnou genezi – i když mnohem častější – mají i vý-
skyty recentních až subrecentních uranových minerálů na
puklinách granitů. Celkem běžné jsou v některých žulových
lomech výskyty celé řady uranyl-fosfátů, z nichž k nejčastěj-
ším patří fosfuranylit KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4 . 8 H2O,
dále autunit Ca(UO2)2(PO4)2 . 10–12 H2O a také metaautunit
Ca(UO2)2(PO4)2 . 8 H2O. Tyto fosfáty nejsou tak snadno

rozpustné jako uranyl-karbonáty, a proto se vyskytují nejen
v podzemí, ale i na povrchu.

Granity krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
patří do skupiny granitů s vysokou termální produkcí,
s průměrným obsahem 8 g/t uranu a 30 g/t thoria (Klomín-
ský et al. 2005).

Tak tomu je i blízkém činném lomu v Ruprechticích, od-
kud byl popsán výskyt fosfuranylitu (Chabr – Horáček
1971). Jedním z hlavních horninových typů je výrazně
porfyrický středně zrnitý biotitický monzogranit – jizer-
ský granit, který se skládá z 26–31 obj. % K-živce,
31–34 obj. % plagioklasu, 30 obj. %, křemene, 7–8 obj. %
biotitu a 1–2 obj. % akcesorií, hlavně amfibolu, chloritu,
zirkonu a allanitu. V tomto granitu byl před třiceti lety vy-
budován bedřichovský vodárenský tunel, v němž je ulože-
no potrubí přivádějící surovou vodu z Josefodolské vodní
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nádrže do úpravny pitné vody v Bedřichově v Jizerských
horách (Klomínský 2009). Délka tunelu je 2500 m a při
světlosti 3,6 m jeho stěny reprezentují plochu ca 25 000 m2.
Tato plocha je zároveň povrchem granitu poškozeného raž-
bou tunelu (tzv. EDZ – excavated demaged zone). Toto
poškození granitu se projevuje výskytem značného množ-
ství často otevřených trhlin a mikrotrhlin vzniklých nebo
aktivovaných během ražby tunelu zejména v úseku vyra-
ženém klasickou destruktivní (střílenou) ražbou (metráž
883–2470 m od ústí tunelu u úpravny pitné vody v Bedři-
chově). Vzhledem k hloubce tunelu jen kolem 100 m pod
povrchem je tato část tunelu nasycena podzemní vodou,
prostupující jednak puklinovou sítí vlastního monzogra-
nitu a jednak trhlinami indukovanými jeho ražbou. Pod-
zemní voda se v tunelu objevuje v podobě jednotlivých
pramenů o velmi rozdílné vydatnosti, zejména podél
hydrotermálně alterovaných tektonických struktur, zpra-
vidla vyplněných křemen-karbonátovou žilovinou (Klo-
mínský et al. 2012), a také jako plošné ronění po povrchu
tunelu z trhlin aktivovaných ražbou tunelu. A tak je jizer-
ský granit v rozsahu zóny narušené ražbou tunelu (EDZ)

soustavně ochuzován o primární obsah uranu loužením
prosakující oxidovanou podzemní vodou. Účinkem kyslí-
ku dojde k oxidaci UIV na UVI a vytvoření uranylového ion-
tu (UO2

2+), který v prostředí s CO2 vytvoří stabilní uranyl-
trikarbonátový komplex (UO2(CO3)3)

4– dobře rozpustný ve
vodě. Odparem skalní vlhkosti na stěnách tunelu násled-
kem intenzivní výměny vzduchu při větrání tunelu (vzduš-
ná vlhkost vzduchu vycházejícího z tunelu je 95–99 %) do-
chází ke koncentraci látek obsažených ve vodě a posléze až
ke vzniku schröckingeritu nebo bílých povlaků tvořených
střídajícími se vrstvičkami uranonosného opálu a urano-
nosného kalcitu. Obdobný proces vzniku bílých povlaků
opálu (bez U) byl pozorován i na stěnách v nedalekém
soušském tunelu (viz obr. 4).
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Na stěnách bedřichovského tunelu byly zjištěny fluores-
cence, hojné hlavně na stěnách v sekci destruktivní ražby.
Fluorescence obvykle dosahují do výšky asi jednoho metru
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od počvy tunelu. Na stěnách tunelu lze detekovat UV lam-
pou dva druhy povlaků, které se liší intenzitou i barvou
fluorescence (obr. 1). Povlaky vykazující v UV světle zele-
nou fluorescenci jsou reprezentovány schröckingeritem,

NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F .·10 H2O, zatímco povlaky
s fluorescencí teplejší zelenožluté barvy uranonosným
opálem, SiO2 · n H2O (obr. 1).

Schröckingerit nasedá na povrch monzogranitu nebo je
narostlý na povrchu prachových částic na monzogranitu
a lze ho velmi snadno mechanicky oddělit. Jeho barva je
světle zelenožlutá. Má charakteristický silný perleťový
lesk na bázi svých tabulkovitých pseudohexagonálních
krystalů (obr. 2). Lesk je dobře pozorovatelný i na agregát-
ních shlucích schröckingeritových krystalků. Tyto agregá-
ty jsou zemité, měkké a rozpadavé. Schröckingerit vzniká
v místě odparu roztoku, což znamená, že při klimatických
změnách v tunelu může dojít k jeho přemístění. Schröckin-
gerit byl určen práškovou rtg.-difrakcí a potvrzen EDX.
Jeho mřížkové parametry jsou a = 9,6665 (7), b = 9,6253 (8),
c = 14,3966(4) Å, = 91,348(5), = 92,483(5), =
120,241(5)°. Určení bylo provedeno v laboratořích České
geologické služby na Barrandově za obvyklých přístrojo-
vých podmínek.

Opál se vyskytuje jako nenápadné bělavé povlaky na po-
vrchu novotvořených puklin a okolo výrubů ve stěnách tu-
nelu. Netvoří pevnou hmotu, je porézní až práškovitý
(obr. 3 a 4). Na podložce je přichycen podstatně pevněji,
mechanicky ho lze úplně odstranit jen stěží, ale přesto
se otírá o prsty. Ani při velkém zvětšení v elektronovém
mikroskopu se neobjevuje typický ledvinitý nebo kulovitý
povrch opálu, agregáty jsou beztvaré nebo tvořené neuspo-
řádaným trámovím. Je rentgenamorfní. Vyznačuje se
v krátkovlnném ultrafialovém světle zelenou luminiscencí,
která nemizí ani po umytí stěny vodou a kartáčem.

Kalcit tvoří součást nepravidelných krust bílé barvy, slo-
žených ze střídajících se vrstviček kalcitu a opálu (obr. 5).
V elektronovém mikroskopu je v příčném řezu dobře vidět
nejenom kolísání mocnosti povlaku (0,02–0,2 mm), ale
i to, jak je tvořen střídajícími se nepravidelnými porézními
vrstvičkami s rozdílnou odrazností elektronů. Mocnost jed-
notlivých vrstviček je do 50 μm. Na tyto krusty často nase-
dají mladší krystalické agregáty schröckingeritu (obr. 6).

Jak v opálu, tak i v kalcitu je kromě dalších minoritních
prvků také malé množství U (ca 0,X až několik málo pro-
cent). Obsah U byl určen jen přibližně podle výsledků
EDX analýzy. Způsob vazby U v těchto minerálech není
jasný, žádné nehomogenity v opálu ani kalcitu pozorovány
nebyly.
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V prostoru tunelu, kde jsou stěny pokryty betonovým ná-
střikem, se hojně vyskytují pseudokrasové formy kalcitu
v podobě bílých sintrů, dlouhých brčkovitých, rychle ros-
toucích stalaktitů nebo krátkých soudečkovitých stalagmi-
tů bílé barvy často uprostřed sintrového pole na betonové
podlaze tunelového chodníku (Žák – Malý in Klomínský et
al. 2003). Novotvořený karbonát v těchto místech tunelu
vzniká vlivem sníženého pH podzemní vody prosakující
betonovým nástřikem stěn tunelu z karbonizované vrstvy
betonu reakcí mezi hydroxidem vápenatým vyluhovaným
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z betonu a CO2 ze vzduchu tunelu (obr. 7). EDX analýzou
v něm U zjištěn nebyl.
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Vzorek s povlaky a agregáty žlutozeleně a zeleně fluores-
kujících minerálů o ploše 105 cm2 byl loužen ve zředěné
HNO3. Získaný roztok obsahoval 30,5 mg/l uranu (ICP,
analyzoval P. Foch, Aquatest Praha). Dalším přepočtem
jsme zjistili, že vzorek o ploše 105 cm2 obsahoval 7,6 mg
uranu, tj. 723,8 mg U/m2. Většina povlaků a agregátů žlu-
tozeleně a zeleně fluoreskujících minerálů se nachází pou-
ze na obnaženém monzogranitu ve střílené části tunelu,
a to na obou stěnách zpravidla do výšky jednoho metru
od počvy tunelu. V tomto úseku tunelu je monzogranit ob-
nažen v celkové délce 500 m. Při délce obou stěn 1000 m
(2 × 500 m) a výšce jednoho metru se na ploše 1000 m2 na-
chází ca 0,7 kg uranu, tj. při obsahu 28,33 % uranu ve
schröckingeritu zhruba 2,5 kg tohoto minerálu.

Vznik druhotných minerálů na stěně nad počvou v pásu
poměrně ostře ohraničeném vodorovně byl pozorován i na
jiných podzemních výskytech. Je velmi pravděpodobné, že
tento jev je způsoben zásobou vody na podlaze (i pod pod-
lahou) bedřichovského tunelu nebo obecně v drceném ma-
teriálu na počvě. Odtud se voda vzlínáním dostává poměr-
ně rychle vzhůru a dopravuje tak na povrch stěny relativně
značné množství solí, které se zde odparem koncentrují, až
potom vypadávají z roztoku. Ve vyšších partiích stěn je
množství odpařené vody nesrovnatelně menší, a proto
množství sekundárních minerálů nepozorovatelné. Množ-
ství odpařené vody je rozhodujícím faktorem vzniku

schröckingeritu a opálu v bedřichovském tunelu, což doka-
zuje i neexistence výkvětů v sousedství na U tak bohatého
pramene P2/1 (viz tab. 1). Obecně řečeno jsou karbonáty
uranylu velmi dobře rozpustné; oproti hydroxidům, siliká-
tům nebo fosfátům uranylu je jejich rozpustnost extrémní
(Gorman-Lewis et al. 2008). Měření jejich produktu roz-
pustnosti je ale velmi obtížné nejen kvůli jejich vysoké
rozpustnosti nebo obtížnosti sledovat a řídit atmosférické
podmínky během pokusů, ale i kvůli snadnosti, s jakou
uranylový iont vytváří komplexy s vodou, karbonátem
i např. s Ca, zvláště při pH vyšším než 4. Přítomnost těch-
to komplexů v roztoku silně ovlivňuje rozpustnost karbo-
nátů uranylu, např. přítomnost komplexního iontu
CaUO2(CO3)3

–2 může způsobit až dvojnásobný vzrůst roz-
pustnosti (Gorman-Lewis et al. 2008).

Toto vysvětlení mechanismu vzniku výkvětů podporuje
i výskyt opálu pod vodorovnými puklinami ronícími vodu
na některých místech soušského tunelu.
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Mobilizovaný uran potřebný pro vznik subrecentního
uranyl-fluor-sulfát-karbonátu (schröckingeritu) vzniká
v prostředí zvýšeného Eh potenciálu rozkladem akcesoric-
kých minerálů obsahujících U, což jsou např. thorit, urani-
nit, allanit, brockit, monazit nebo i apatit, přítomné v grani-
tech krkonošsko-jizerského masivu.

V těchto minerálech je uran obsažen v nemobilní formě
UIV a na jeho oxidaci a převedení do mobilní formy uranyl
(UO2

2+) komplexů je třeba zvýšený redox potenciál o hod-
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zdroj vody (metráž od ústí tunelu) obsah U vydatnost množství vylouženého U

m ppb l/min m3/rok m3/30 let g/rok g/30 let

P 2/1 (798,5) 347,90 0,001 0,526 1 278 0,183 5

P5 (226,4) 8,75 0,18 107 3 210 0,96 29

V (0) 16,70 150 78 840 2 365 200 1 300 39 000



notě alespoň Eo(UVI/UIV) = 0,221 V. Takové prostředí za-
jišťuje přítomnost vzdušného kyslíku. I když uran mohl být
původně vázán převážně v jiných akcesorických minerá-
lech, informace o allanitu mají prvořadý význam pro po-
znání zdrojů, dočasné depozice a případné mobilizace uranu
v oblasti krkonošsko-jizerského kompozitního masivu.
V bedřichovském tunelu se nevyskytují pukliny pokryté li-
monitem, na kterém by se transportovaný uran mohl pře-
chodně zachytit a zkoncentrovat. Na druhou stranu, allanit
zde není vzácná akcesorie. Vyskytuje se v hornině v idio-
morfních sloupečkovitých krystalech až 3 mm dlouhých,
nikoliv zarostlý např. v biotitu. Podle Vrány et al. (2011)
analyzované produkty přeměny allanitu v jizerském granitu
obsahují uran v koncentracích < 0,06–0,18 hmot. % UO2, tj.
v koncentracích značně zvýšených ve srovnání se vzorky
allanitu z granitů různých světových lokalit (Deer et al.
1997). V allanitu z granitu v tunelu byly zjištěny dva druhy
alterací – domény ochuzené o SiO2 (patrně vznik fluoro-
karbonátů REE synchisitu a bastnäsitu) a domény bohaté
na SiO2 (patrně bohaté na sekundární alumosilikáty – illit,
kaolinit, montmorillonit, chlorit?). Oba tyto typy domén
mají výrazně vyšší obsahy U a Th oproti doménám bez

metamiktizace (Vrána 2011). Je možné, že oba tyto prvky,
transportované ve vodě po uvolnění z jejich primárních mi-
nerálů, se zachytily na jemnozrnných polyfázových domé-
nách přeměněného allanitu. Není ale vyloučený ani opačný
pochod, že metamiktizaci a následné chemické přeměně
podlehly především partie allanitu bohatší na tyto dva ra-
dioaktivní prvky. Vzhledem k malé mobilitě Th se zdá
pravdě bližší asi pochod druhý.

Vyloužení uranu z metamiktizovaného allanitu nemusí
znamenat stechiometrické rozpuštění celého zrna nebo
jeho části. Takovéto vyloužení kationtu může být kompen-
zováno protonem kvůli uchování elektroneutrality a nave-
nek se tato změna může projevit pouze malým snížením
krystalinity (Gorman-Lewis et al. 2008).

Oxid uhličitý nezbytný pro tvorbu karbonátů je přítomen
ve vodě i ve vzduchu. Roztoky obsahující zvýšené koncen-
trace mobilních uranyl-karbonátových komplexů zároveň
indikují neutrální nebo mírně kyselé prostředí. Prvky jako
K, popř. Na, Ca, P a F, jsou poskytovány hlavně rozkladem
(vyluhováním) biotitu, živců a apatitu, sulfátové ionty po-
cházejí pravděpodobně z rozložených akcesorických sulfidů
(převážně pyritu) na mineralizovaných puklinách jizerského
granitu. Lokalizace výskytů schröckingeritu v bedřichov-
ském tunelu odpovídá místům s intenzivním odparem, tj.
například v místech lokálně nejvíce postižených mikrotrhli-
nami, což v prostoru EDZ jsou např. místa v těsné blízkosti
vývrtů po odpalech trhaviny. Vznik uranyl-fluor-sulfát-kar-
bonátu je značně rychlý, závisí na rychlosti odparu roztoků,
které vzlínají po površích důlních stěn. S výraznou změnou
režimu větrání v podzemních prostorách pak musí nutně
dojít i k přemístění „výkvětů“ těchto karbonátů, ke zvětšení
nebo zmenšení jejich plošného rozšíření.

,���������
����
�
������� 
���L

�
�������������
������

Podzemní voda se v tunelu objevuje jednak v podobě jed-
notlivých pramenů o velmi rozdílné vydatnosti, zejména
podél hydrotermálně alterovaných tektonických struktur,
zpravidla vyplněných křemen-karbonátovou žilovinou
(Klomínský et al. 2012), a jednak jako plošné ronění po po-
vrchu tunelu z trhlin aktivovaných ražbou tunelu.

Obsahy uranu z monitorovaných pramenů podzemní vody
(Klomínský in Hokr et al. 2010) vykazují výraznou negativ-
ní závislost na jejich vydatnosti. Čím pomaleji voda cirkulu-
je, tím více se obohacuje uranem. Nicméně množství vylou-
ženého uranu má pozitivní závislost na objemu vody. Odhad
množství vylouženého uranu z jizerského granitu ze zóny
narušené ražbou bedřichovského tunelu přesahuje hodnotu
40 kg (podle obsahu uranu v podzemní vodě drenáže tunelu
a množství uranu vysráženého na jeho stěnách).
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Novotvořené minerály na stěnách bedřichovského tunelu
a přítomnost uranu v podzemní vodě vytékající z tunelu do
povrchové vodoteče jsou dokladem procesu nepřetržitého
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vyluhování uranu a dalších chemických elementů podzemní
vodou, prosakující jizerským granitem. Pukliny vzniklé
nebo aktivované před téměř 30 lety při jeho ražbě způsobily
vyšší intenzitu těchto procesů.

Uvolňování uranu z akcesorických minerálů granitu
a jeho nová mobilizace ve formě ve vodě rozpustného
schröckingeritu na stěnách tunelu je novým poznatkem
o pohybu radionuklidů a dalších chemických prvků, který
je třeba očekávat při budování a provozu podzemních úlo-
žišť radioaktivních odpadů v granitových masivech zejmé-
na s nadklarkovým obsahem uranu.

Poděkování. Práce je součástí výzkumného projektu SÚRAO
2006/026/WOL Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve
vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách – etapa
2006–2008.
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