Hledání nových minerálů na příkladu příbramitu
V roce 2016 zvláště příbramskou veřejnost potěšila zpráva, že na počest jejich města
byl pojmenován nový minerál nalezený na příbramském uran-polymetalickém ložisku.
Šlo pro Příbram o zajímavý objev, neboť předchozí nový minerál pro svět – znucalit – byl
popsán z haldy dolu Lill na Březových horách o celých 26 let dříve. K příbramitu později
ještě přibyl bytízit (pojmenovaný podle vesničky Bytíz) a můžeme dopředu prozradit,
že nové objevy ještě nejsou uzavřeny :-)

První úspěchy
Příbramit i bytízit jsou minerály ze skupiny selenidů, což je poměrně vzácná a speciﬁcká skupina minerálů vyskytují se v ČR zejména na uranových ložiskách. Selen je prvkem ze skupiny
chalkogenidů a skupina selenidů je svými vlastnostmi podobná mnohem hojnějším sulﬁdům
(jako je například galenit – PbS – nebo třeba pyrit – FeS₂).
Přestože je příbramské uran-polymetalické ložisko jedním z největších žilných ložisek uranu
na světě a největším žilným ložiskem u nás (bylo zde vytěženo téměř 50 000 tun
uranu!), selenidy zde až na výjimky z těžby nebyly uváděny, i když se zde daly očekávat.
Situace se změnila v roce 2004, kdy pracovníci Národního muzea v Praze nalezli v historickém
vzorku (50. léta 20. století) z bytízského ložiska 8 různých druhů selenidů. Rok poté nalezl
pozdější geolog Hornického muzea Příbram Pavel Škácha (tehdy student mineralogie
na PřFUK) na haldě šachty 16 první úlomek žilné mineralizace s vtroušenými stříbrnými
kovově šedými minerály, které vzápětí v laboratoři rentgenové difrakce na PřFUK
v Praze určil jako minerály ze skupiny selenidů – clausthalit (PbSe) a tiemannit (HgSe).

Halda šachty č. 16 – Háje. Foto P. Škácha 2007.

Navazující průzkum
Navazující systematický průzkum zvláště na haldě šachty č. 16 a později i 9, 11 a 11A
zjistil, že se selenidy sice poměrně vzácně, ale soustavně v haldovém materiálu v určitých
místech vyskytují. Tímto způsobem se podařilo postupně nalézt cca 15 druhů selenidů,
které se vyskytovaly v rámci sbíraného materiálu hojněji, což postavilo Příbram po bok
selenidových velmocí jako je například Schlema v sousedním Německu, nebo některých
vyhlášených lokalit v Argentině.
Jednou či dvakrát za rok se podařilo nalézt většinou v jediném úlomku horniny nějaký
extrémně vzácný selenid jako například brodtkorbit, antimonselit, chaméanit a další,
které dále posouvaly hranice poznání o tomto unikátním ložisku. V současné době známe
z Příbrami 25 druhů selenidů, což dělá z Příbrami lokalitu s největší pestrostí výskytu
selenidů na světě.

Halda šachty č. 11A – Bytíz.
Foto P. Škácha 2012.

Agregát selenidů a sulﬁdů na fotograﬁi z rudního mikroskopu. Fialový umangit (Cu3Se2)
zatlačuje modrý berzelianit (Cu7Se4), který je obrůstán žlutým chalkopyritem (CuFeS2).
Šířka záběru 0,525 mm (Škácha et al. 2017b).

Fotograﬁe srostlice zonálního agregátu krystalů
tetraedrit - hakitu z elektronové mikrosondy,
který ukazuje distribuci jednotlivých prvků
(Škácha et al. 2016).

Jak lze selenidy nalézt
Vzhledem k tomu, že většina těchto minerálů se nachází pouze v mikroskopických velikostech,
není zcela jednoduché je nalézt. Klíčem k úspěchu je v tomto případě znát minerály, které
se selenidy takzvaně asociují, to znamená, že se vyskytují často v jejich blízkosti.
Časem, při takto detailním a podrobném průzkumu, už odborník většinou dokáže podle
charakteru základních průvodních minerálů a někdy i okolní horniny bez jediného úderu
kladivem poznat, zda se v daném úlomku horniny mohou tyto minerály vyskytovat, či nikoliv.
V případě selenidů nám jejich přítomnost někdy prozrazují i tzv. sekundární minerály –
například malachit vznikající zvětráváním primárním selenidů obsahujících měď. Tyto
potenciálně zajímavé vzorky je pak nutné vzít a odvézt k umytí a prohlédnutí pod mikroskopem.
Dále se pak podrobují následnému vědeckému výzkumu, který deﬁnitivně ukáže, zda vzorek
obsahuje selenidy či nikoliv.

Nalezení příbramitu
V průběhu analyzování materiálu se podařila i věc pro Příbram velmi vzácná, a to nalezení zcela
nového druhu pro mineralogický systém. První z nich byl příbramit (CuSbSe₂), selenový analog
sulﬁdu chalkostibitu. Ten byl zjištěn při studiu materiálu jako velmi drobné (do 100 µm = 0,1 mm)
agregáty srůstající z velmi malých čočkovitých krystalů společně s jinými vzácnými selenidy
i dalším novým minerálem.
Mineralogická fáze chemicky analogická s příbramitem byla sice popsána již dříve z jedné lokality v Číně v 90. letech 20. století, ale vzhledem k tehdejším možnostem se nepodařilo dotáhnout
do konce její popis. Vzhledem k těsné spolupráci Hornického muzea Příbram s mineralogickopetrologickým oddělením Národního muzea v Praze (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.) a Fyzikálním
ústavem Akademie věd ČR (Praha, Mgr. Jakub Plášil Ph.D.) a dalšími kolegy se podařilo tento
nelehký proces dotáhnout až do konce.

0,12 mm velký agregát příbramitu (šedý) složený z drobných
čočkovitých krystalů srůstající s krystaly antimonselitu (bílý).
Příbram, halda šachty č. 16. Fotograﬁe z elektronové
mikrosondy (Škácha et al. 2017a).

0,17 mm velký agregát bytízitu (By) srůstající s bukovitem (Bu)
a chaméanitem (Ch). Příbram, halda šachty č. 16. Fotograﬁe
z elektronové mikrosondy (Škácha et al. 2018).

Metody výzkumu nových minerálů
Pro popis minerálů totiž dnes platí velmi striktní pravidla, aby se zajistilo, že minerály budou
skutečně nové a že budou velmi dobře deﬁnovány pro případný další výzkum. Je tedy nezbytné
je dobře deﬁnovat zejména chemicky a co bývá větší problém, tak i zjistit, jak jsou uspořádány
atomy jednotlivých prvků v jejich struktuře. Na to dohlíží mezinárodní mineralogická komise
složená ze zástupců vybraných států, kteří hlasováním o jednotlivých nových minerálech hlídají
správnost a kompletnost popisu. Situaci nám dnes velmi ulehčuje moderní technika.
Chemické složení minerálů je možné zjišťovat tzv. elektronovou mikrosondou, kdy z dokonale
vyleštěných vzorků minerálů lze získávat chemické složení s vysokou přesností pro zrna minerálů
o velikosti až kolem 10 µm (0,01 mm). Informace o struktuře se zase získávají z tzv. monokrystalového difraktometru, kde se na skleněný vlas lepí krystalky podobných velikostí, které
se následně analyzují a následnými složitými úvahami a pomocí různých softwarů se dává
dohromady obraz struktury minerálů.
Na tyto metody navazují další jednodušší metody popisující jiné vlastnosti zkoumaných minerálů,
a pokud vše dopadne dobře, pak je možné výsledky předložit komisi pro nové minerály
společně s navrhovaným jménem nového minerálu.

Praktické využití
Jakou má tato činnost pro lidstvo smysl? Nejde pouze o plýtvání ﬁnancí na zábavu několika
podivínů hrajících si v laboratoři? Odpovídáme „ne” :-)
Kromě základního výzkumu zabývajícím se popisem a zkoumáním veškerých základních
poznatků, který je hnacím motorem většiny velkých objevů v historii lidstva, jde v případě
selenidů i o navazující, ve vývoji a technice přímo uplatnitelné objevy. Selenidy jsou
základní složkou značné části fotovoltaických článků a výzkum jejich vlastností založený
na studiu přírodních vzorků potom ulehčuje výzkum a vývoj mimo jiných i těchto důležitých
výrobků.

Vzorky ve sbírkách Hornického muzea Příbram
Každý nově popsaný minerál musí mít alespoň jeden vzorek (typový vzorek), případně
více vzorků (kotypové vzorky) uložených v některé muzejní sbírce pro případný pozdější
výzkum. Kotypové vzorky ve sbírkách Hornického muzea Příbram obsahující mikroskopický
příbramit a bytízit jsou vystavené v cáchovně dolu Vojtěch. Další vzorky těchto minerálů
jsou uložené ve sbírkách Národního muzea v Praze.

Důl Vojtěch,
Hornické muzeum Příbram
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