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Současné poznání geneze reziduálních ložisek REE i jejich
prostorového rozšíření v globálním kontextu je stále ještě
v kolébce. Předpokládá se, že vznik ložisek závisí na lateri-
tickém zvětrávání nejčastěji kyselých magmatických hor-
nin, při němž dochází k částečné dezintegraci primárních
nositelů REE a kompletní dezintegraci všech horninotvor-
ných minerálů s výjimkou křemene (Kynický et al. 2012).
Přestože tento předpoklad splňují téměř všechna tělesa gra-
nitů a rul v jižní Asii, reziduální REE jíly se vyvinuly pouze

v morfologicky predisponovaných oblastech s minimální
erozí a odnosem materiálu, díky čemuž mohly vzniknout
mohutné vrstvy reziduí. Ne každá hornina však splňuje pa-
rentální předpoklady vzniku REE jílů. Primárně musí ob-
sahovat významný podíl akcesorických minerálů s REE.
Jde zejména o různé fluorkarbonáty, fosfáty a minerály
epidotové skupiny. Jako ukázková lokalita bylo pro tento
příspěvek vybráno ložisko Miaoya v Číně, doposud nejse-
verněji doložený výskyt REE jílů (obr. 1).
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Ložisko Miaoya se nachází přibližně 160 km j. od provinč-
ního města Xian na jižním okraji qinlinského orogenního
pásu. Tento pás odděluje nejvýznamnější tektonické jed-
notky území Číny, severočínský a jihočínský blok. Podle
současné vědecké literatury byla jižní část pasivním konti-
nentálním okrajem, jehož orogenní činnost je datována do
pozdního devonu až počátku druhohor a stáří samotného
ložiska je datováno na 278 Ma (Xu et al. 2010). Ložisko je
čočkovitého tvaru o rozloze ca 6,5 km2 (při současném
erozním řezu). Hlavními horninovými typy jsou kalcitové
a ankeritové karbonatity a alkalické syenity (Xu et al.
2010), nově však byly identifikovány i rozsáhlé akumulace
reziduálních REE jílů (obr. 2–4).

Ložisko je v současnosti připravováno k těžbě dvouetá-
žovým lomem, založeným v jádru hlavního karbonatitové-
ho tělesa o mocnosti až 600 m. Na ložisku jsou vypočítány
zásoby 2,4 Mt REE s dominancí LREE a přibližně polovič-
ních hodnot dosahují zásoby niobu. Nejdůležitějšími nositeli
ložiskové REE mineralizace jsou monazit-(Ce), bast-
näsit-(Ce) a synchisit-(Ce) a komplexní oxidy Nb-Ta-REE
s dominancí pyrochloru a perovskitu (Kynický et al. 2012,
Xu et al. 2010).
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Na ložisku Miaoya byly odebrány vzorky ze všech základ-
ních typů hornin z povrchových výchozů a dále byly ovzor-
kovány antropogenně vzniklé profily (0–15 m) jílovitých
reziduí zahloubených při ražbě tunelu a budování silnice
pro zpřístupnění ložiska. Větší část vzorků byla následně
deponována a zpracovávána v laboratořích čínské akade-
mie věd v Guiangu (RTG, ICP-MS, LA-ICP-MS) a Pekin-
gu a jen menší reprezentativní část byla následně zpraco-
vána v České republice v Ústavu geologie a pedologie
Mendelovy univerzity v Brně a v Ústavu chemie Masary-
kovy univerzity. Vzorky byly podrobeny detailní chemic-
ké analýze se zaměřením na obsahy REE pomocí metody
LA-ICP-MS. Reprezentativní vzorky ze všech horizontů
(10) byly opakovaně analyzovány v místech bez výskytu
reliktních minerálů; v tab. 1 jsou uvedeny aritmetické
průměry z 10–12 analýz. Orientované vzorky zvětralin
byly podrobeny i rozborům zaměřeným na mikromorfo-
logii.
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Na ložisku bylo identifikováno pět rozsáhlých karbonatito-
vých výchozů, které však byly podobně jako u větší části
syenitů překryty reziduálními zvětralinami a půdami o vel-
kých mocnostech (5–30 m). Tři hlavní variety karbonatitů
se liší především zrnitostními poměry, minerální asociací
a mocností těles. Zcela převažují hrubozrnné kalcitové va-
riety s polohami apatitu, biotitu, pyroxenu, amfibolu a živ-
ců, které tvoří až několikametrové šmouhy a šlíry. Hlavním
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horninotvorný minerál kalcit je doprovázen primárním
apatitem a monazitem a vedlejšími silikátovými minerály.
Odlišná situace je u téměř monominerálních hrubozrnných
až jemnozrnných kalcitových karbonatitů, kde se vedle
kalcitu vyskytují jen apatit a fluorkarbonáty REE. Největší
minerální pestrost a proměnlivost byla zaznamenána u vý-
vojově nejmladších ankeritových ferokarbonatitů a z nich
vycházejících jemnozrnných hydrotermálních prožilků pe-
netrujících všechny variety starších karbonatitů i silikáto-
vých hornin.

Z běžných akcesorií je v těchto ferokarbonatitech přítomen
ancylit, apatit, bastnäsit, parisit, synchisit, monazit, burbankit,
cordylit, cerianit, hematit, rutil, dolomit, stroncianit a řada
dalších, méně běžných akcesorických minerálů.
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V terénu byly odebrány dvě základní skupiny syenitoidů
přítomných na ložisku a v jeho těsném okolí. Největší sku-
pina vzorků odpovídá na základě modálního složení, tex-
turně-strukturních rysů a chemického složení alkalicko-
-živcovým syenitům, menší část spadá do skupiny
alkalických syenitů s foidy, které je možné dále dělit na va-
riety podle převažujícího zástupce živců (sodalitu, nefelinu
a kankrinitu). Vedle alkalicko-živcových syenitů je tak
možné odlišit i samostatný kankrinitový, nefelinový a so-
dalitový syenit. Smíšenou skupinou jsou potom vzorky
s velmi variabilním obsahem magmatického, popř. i žilné-
ho hydrotermálního kalcitu, které Xu et al. (2010) nazývají
„kontaminovaný syenit“. Karbonátové prožilky i velmi
rozšířené primární karbonatity v podobě drobných žil i vět-
ších intruzí pronikají tělesy syenitoidů a znesnadňují tak
detailnější odlišení zvětralinových profilů nad karbonatity
a syenitoidy. Všechny variety syenitů obsahují zvýšené

množství akcesorických minerálů ze skupiny Nb-Ta-Ti
oxidů (např. columbit, pyrochlor, Nb-rutil), v menší míře
jsou přítomny i fosfáty s dominujícím apatitem, z karbo-
nátů kalcit a sekundární fluorkarbonáty REE.
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U sledovaných profilů není možné zcela jednoznačně
kvantifikovat význam podílu matečného karbonátového či
silikátového zdroje podložních hornin, ale ve všech přípa-
dech lze na základě minerálního složení a chemismu rozli-
šit čtyři hlavní vrstvy:
1. Povrchová vrstva se skládá z půdního pokryvu (popř.

svahovin) a zasahuje do hloubky 0,1–1,3 m. Obohacení
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MY C1 MY C2 MY C3 MY C4 MY C5 MY C6 MY C7 MY C8 MY C9 MY C10

La 381,71 227,52 245,90 233,58 254,67 241,08 245,81 218,49 203,02 182,29

Ce 404,24 564,32 629,90 413,24 352,96 549,62 501,46 470,20 623,73 294,39

Pr 50,69 43,35 53,81 45,26 47,22 42,99 43,73 41,27 35,86 31,55

Nd 200,13 156,40 178,63 159,10 174,99 168,67 168,52 155,62 148,86 111,87

Sm 37,31 28,23 29,20 25,89 33,36 32,04 30,85 29,57 29,26 21,38

Eu 11,21 8,45 10,68 9,12 9,84 10,06 12,05 9,69 8,18 7,11

Gd 35,04 26,84 31,18 27,76 30,31 31,38 30,33 28,45 24,82 21,35

Tb 4,78 3,79 4,23 3,63 4,05 4,47 4,06 3,96 3,56 2,68

Dy 25,83 21,45 22,24 23,10 22,82 25,53 23,13 22,53 21,91 16,63

Y 168,10 112,81 118,41 118,88 120,35 143,31 128,31 119,60 107,38 121,95

Ho 4,68 3,72 4,44 4,02 4,45 4,77 4,16 4,22 4,12 2,86

Er 13,95 11,12 11,82 11,20 10,24 13,93 11,56 12,31 10,78 8,58

Tm 1,82 1,43 1,75 1,53 1,25 1,86 1,52 1,64 1,48 1,23

Yb 11,65 8,68 11,38 9,93 7,31 12,41 9,25 10,66 9,17 6,41

Lu 1,79 1,51 1,66 1,46 1,24 1,96 1,47 1,65 1,41 1,05

2D�: ?: 3��
����!�K ����H ���� & @�M�	�H �����	��A � ����� �DE

���
 ��C�	��� � 
��� �
����	� ����!����
 �	��K D���F

���!���
��!�������H�����
	��8LQ:������"����%:�+�	�!��:



o REE je velmi heterogenní (dvojnásobné až trojnásob-
né hodnoty v porovnání s matečnými horninami).

2. Ložiskově nejdůležitější je reziduální vrstva dosahující
mocnosti 3–8 m. V rámci této druhé vrstvy byly REE
absorbovány na jílové minerály ze skupiny kaolinitu
a dalších smektitů. Tato vrstva obsahuje dvakrát až pět-
krát vyšší koncentrace lehkých REE (3–5 % LREE) a až
dvacetkrát vyšší koncentrace těžkých REE (0,2–0,4 %
HREE) v porovnání se zdrojovými primárními hornina-
mi (Xu et al. 2010).

3. Třetí vrstva je výrazně zvětralá matečná hornina (pře-
vládají syenity) s vysokým obsahem sericitu a kaolinitu.

Mocnost je až 6 m (průměrně 3 m). Obsahy REE jsou
jen mírně zvýšené oproti zdrojovým horninám (dosahují
max. dvojnásobných obsahů).

4. Čtvrtá vrstva je typická silnou kaolinizací foidů a jen
částečnou kaolinizací živců, hornina však jinak nejeví
znaky rozpadu a dezintegrace. Obsahy REE jsou výraz-
ně nižší než u nadložních vrstev, zpravidla téměř iden-
tické s obsahy v nezvětralých horninách.

Celkově je reziduální zvětralina na karbonatitech a sye-
nitech jen málo skeletovitá, převážně jílovitá. Při studiu
v polarizovaném světle i v odražených elektronech lze v re-
prezentativních vzorcích pozorovat velké množství mine-
rálů REE: karbonátů (synchisit a parisit), fosfátů (monazit,
minerály crandalitové skupiny atd.) i silikátů (minerály
chevkinitové skupiny a skupiny allanitu) a dokonce i mine-
rály ze skupiny pyrochloru (oxidy bohaté na Nb a REE).
Tyto minerály přečkaly i extrémní procesy humidního
zvětrávání a jsou přítomny v navětralé podobě, na straně
jedné jako samostatná zrna a na straně druhé jako nepravi-
delné šlíry rozptýlené v základní jílovité hmotě reziduál-
ních krust a zvětralin společně v asociaci s rozvolněnými
zrnky křemene.
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Struktura: masivní, nepravidelně granulární a agregátová.
Pórozita: v prachovité části typu kanálky a dutiny a v jílo-

vité části puklinová a planární.
Základní hmota: chuchvalcovitá s masivní mikrostruktu-

rou, střídají se prachovité a jílovité polohy (obr. 5), střed-
ně zrnitá (C/F = ca 30/70). Bf porostriatický a granostria-
tický. V jílovité části lze pozorovat zvýšené množství
reliktních minerálů skupiny pyrochloru tmavě vínové
barvy, tvořící i srůsty. Méně časté jsou reliktní fluorkar-
bonáty REE, apatit a monazit.

Organika: první desítky procent; v povrchové půdní vrstvě
(horizont A) dekomponovaná a chuchvalcovitá, s exkre-
menty půdní mezofauny. V jílovité zvětralině je organi-
ky méně či zcela chybí, tvoří vlákna. Pedogenní prvky:
karbonáty reliktní a roztroušené v celém profilu, při pře-
chodu do jílovité části vzorku větší obsah. Jíly obalují
póry i vyplňují prostory pórů a podélných puklin, patrné
jsou koncentrické nárůsty, kolmo k nárůstům je oriento-
váno rozpraskání (místy jsou rozpraskané části od sebe
oddělené a posunuté).
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Struktura: bloková/prizmatická mikrostruktura v kombi-
naci s granulární a lokálně agregátovou.

Pórozita: minimální, póry jsou vyplněny mladším jílem.
Základní hmota: masivní, velmi jemnozrnná, jílovitá

(obr. 6). Směrem do hloubky přibývá reliktních minerálů
s dominancí křemene, apatitu a monazitu. Obsah pyro-
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chloru a fluorkarbonátů je proměnlivý. Organika chybí,
časté jsou reliktní krystaly karbonátů (kalcit, fluorkarbo-
náty REE, ankerit), apatitu, monazitu a křemene, které
jsou pravidelně roztroušené v celém profilu, méně často
usměrněné do linií kopírující morfologii terénu. Ojedi-
něle byly identifikovány pukliny s jíly vyplňujícími
prostor, koncentrické nárůsty jílů a rozpraskání kolmo
k nárůstům.
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Zdrojové horniny obsahují významný podíl akcesorických
minerálů obsahujících REE, které jsou relativně stabilní
a přechází i do reziduálních zvětralin (např. obr. 5). Ložis-
kově nejvýznamnějšími zástupci jsou REE fluorkarboná-
ty (bastnäsit a synchisit), fosforečnany (monazit, apatit
a v menší míře i xenotim) a také oxidy (zejména pyrochlor,
viz obr. 5 a 7). Řada dalších akcesorií (burbankit, channe-
šit, ankylit a kordylit) však neodolává povrchovým alterač-
ním procesům humidního klimatu a jsou zdrojem vzácných
zemin pro sekundární REE fáze či jsou uvolněné REE pří-
mo sorbovány na jílové minerály. Absorpce je klíčovým
procesem v navázání a koncentraci REE na jílové minerá-
ly. Dva nejdůležitější absorpční jevy u REE jílů jsou katex
na povrchové vrstvy a hlubší chemisorpce aniontů. REE
jsou mobilizovány, frakcionovány a obohacují se během

opakujících se absorpčních a desorpčních procesů (Kynic-
ký et al. 2012).

Rentgenograficky byly v reprezentativních jílech potvr-
zeny kaolinit a illit jako dominantní jílové minerály. Pří-
tomnost dalších jílových minerálů, jako např. haloysitu,
nebyla u převážné většiny vzorků potvrzena (viz obr. 8).
Přítomnost pyrochloru, popř. dalších Nb oxidů se v difrak-
togramech neprojevila, avšak studiem v polarizovaném
světle i mikrosondovou analýzou byla potvrzena ve všech
studovaných vzorcích.

Chemické studium jílů bylo provedeno na souboru
vzorků odebraných z reprezentativních profilů, a to ze
všech vrstev, ale se zaměřením na obsah REE ve vrstvě II.
Ve všech jílech jsou typické velmi vysoké obsahy Al2O3

a naopak nízké obsahy CaO, což je značně kontrastní
zejména oproti zdrojovým karbonatitům. U menší části
jílů byl detekován zvýšený obsah sekundárních karboná-
tů, které se projevují nárůstem obsahu vápníku (max.
3,9 hmot. % CaO). Povrchová hlinitá vrstva má zpravidla
nejvyšší obsah Fe2O3 – až 1,87 hmot. % – a mírně zvýšený
obsah SiO2. Nejnižší obsahy Fe2O3 byly zjištěny u ložis-
kových REE jílů druhé vrstvy nad karbonatity, kde obsah
Fe2O3 dosahuje max. 0,22 hmot. %. Obsahy Mn a Ti jsou
ve studovaných jílech vždy nízké a pohybují se okolo
0,05 hmot. % MnO a 0,03 hmot. % TiO2. Anomálně vy-
soké hodnoty (0,1–0,4 hmot. % TiO2) byly stanoveny
u dvou vzorků nalézajících se v nadložní hlinité vrstvě 1
nad karbonatity bohatými rutilem a anatasem. Obsahy
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K2O a Na2O jsou vždy velmi nízké a dosahují max.
0,005 hmot. % K2O a 0,009 hmot. % Na2O.

Pro studované jíly je typický zvýšený obsah Sr, Ba, Nb
a zejména REE (tab. 1), a to i o 2 řády v porovnání s chon-
dritem (Boynton 1984; viz obr. 9). Obsahy lehkých REE
jsou mírně zvýšené. Průběhy normalizovaných křivek REE
pro vzorky odebrané z vrstvy II se navzájem liší jen mírně.
Základní křivky jsou si velmi podobné a blíží se křivkám
LREE jílů jihočínských provincií. Normalizované křivky
však postrádají typické negativní anomálie Ce i Y a dalších
REE. Tím jsou do značné míry unikátní (Kynický et al.
2012), neboť veškerá publikovaná data o REE jílech nesou
znaky výrazných anomálií Ce, La, případně i některých
těžkých REE a Y.
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Petrologické a chemické vlastnosti lateritů mohou být vel-
mi různorodé, záleží na jejich stáří, povaze klimatu, vývoji
paleoklimatu, typu mateřské horniny, ze které se vyvinuly.
Hlavními minerály lateritů jsou kaolinit, goethit, hematit
a gibbsit, mnoho lateritů také obsahuje reliktní minerály
mateřské horniny (Tardy 1997), podobně jako je tomu
v případě reziduálních jílů ložiska Miaoya.

Lateritizace je proces dlouhodobého chemického zvětrá-
vání primárních minerálů, z nichž jsou při dlouhodobě zvý-
šených teplotách a vlhkosti z povrchu vylouženy snadno
rozpustné sloučeniny Si (stejně jako bazicky působící kati-
onty Ca a v menší míře i Mg). Chemickou migrací kyseliny

křemičité z půdního profilu nebo z jeho části dochází
k úbytku Si, ale částečně i Na, K, Ca, Mg a hromadění slou-
čenin Al3+ a Fe3+, které v suchých obdobích ireverzibilně
koagulují a tuhnou při procesech feralitizace, feritizace
nebo alitizace. Sloučeniny Al3+ a Fe3+ se často hromadí při
povrchu v podobě pancířů (Němeček et al. 1990).

Mechanismus vyluhování zahrnuje vyloužení hornin pro-
sakující dešťovou vodou, acidní rozpouštění hostitelské mine-
rální mřížky následované hydrolýzou a srážením nerozpust-
ných oxidů a sulfátů železa, hliníku a oxidu křemičitého.
Vzniklý roztok obohacený ionty vzlíná kapilárními silami bě-
hem období sucha k povrchu (Robb 2005). V průběhu vývoje
reziduálních zvětralin s dominancí jílových minerálů může
docházet za specifikovaných okolností k unikátní ložiskově
významné akumulaci REE v přímé vazbě na intenzitu a vývoj
absorpčních a desorpčních procesů.

U���

Ekonomicky zajímavé polohy REE jílů jsou zcela unikát-
ním ložiskovým typem vznikajícím při lateritickém zvětrá-
vání hornin se zvýšeným výskytem REE minerálů. Tento
ložiskový typ byl poprvé popsán již v 60. letech minulého
století v jižní Číně a od této doby patří mezi nejvyhledáva-
nější ložiska REE. Reziduální ložiska patří zároveň i mezi
plošně nejrozsáhlejší ložiska na území celé jižní Asie. Tato
ložiska jsou předmětem již 30 let trvající, stále intenzivněj-
ší těžby a jsou světově nejvýznamnějším zdrojem těžkých
REE. Zkoumané ložisko Miaoya vykazuje typické rysy
karbonatitového primárního i reziduálního lateritového lo-
žiska. Toto ložisko je postupně připravováno k těžbě povr-
chovým lomem, nicméně i nadložní a okolní reziduální
zvětraliny mají značný ložiskový a ekonomický potenciál,
který je možné relativně snadno využít.

Poděkování. Zde bychom rádi poděkovali editorům a recenzen-
tům za připomínky vedoucí ke zkvalitnění článku, jakož i za fi-
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