
356               Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online)

Úvod

Povrchový důl na keramické lupky v Pecínově u No-
vého Strašecí (obr. 1) je významnou lokalitou pro poznání 
vývoje Českého masivu v období cenomanu až raného 
turonu. Paleontologická a sedimentologická data získaná 
z rozsáhlých, pravidelně obnovovaných výchozů poslou-
žila pro interpretace vývoje kontinentální pánve ovlivňo-
vané lokálními tektonickými událostmi, ale i globálními 
eustatickými ději (Uličný, Špičáková 1996; Uličný et al. 
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Abstract

Recently formed hydrated Fe2+ sulfate, rozenite, was determined at samples from the locality Pecínov near Nové 
Strašecí (central Bohemia, Czech Republic). It occurs as rich irregular crusts at the area about 5 x 10 cm with thickness 
up to 1.5 cm formed by bend to twisted fibres with diameter up to 2 mm and length to 0.5 - 1 cm. Fresh rozenite is fully 
transparent, colorless some with bluish or greenish tint; in course of some weeks, while the climatic conditons changed 
due to disruption of the enclosure, the aggregates turned white and became translucent to opaque. Rozenite is monoc-
linic, space group P21/n, with unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data: a 5.9651(2), b 13.6104(5), 
c 7.9653(2) Å, β 90.488(3)o and V 646.65(3) Å3. Chemical analyses of rozenite, CaO 0.01, FeO 31.64, CuO 0.11, Al2O3 
0.01, P2O5 0.02, SO3 35.92, H2O(calc.) 32.11, total 99.82 wt. % yielded to the empirical formula Fe0.99(SO4)1.01.4H2O.       
Rozenite from Pecínov is recent product of rapid weathering of pyrite finely dispersed in the coal mass. It imerges under 
stable rH (< 55%) conditions following abrupt exsication and short-term deoxidisation.
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1997a,b). V roce 2012 odkryla postupující těžba na ka-
tastru obce Rynholec téměř 200 m dlouhý profil (obr. 2 
a 3), který v průběhu skrývky dokumentovali pracovníci 
paleontologického oddělení Národního muzea (NM), 
Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy i České geologické služby. Dokumen-
tace přinesla velké množství nových biostratigrafických 
dat a upřesnění zoopaleontologických údajů ze sedimen-
tů zón Metoicoceras geslinianum - Mammites nodosoides 

(Košťák et al. 2013). Primárním úkolem 
týmu NM bylo ovšem stanovení rozsahu 
pyritizace, distribuce pyritu v jednotlivých 
vrstvách a především zjištění jeho vlivu na 
degradabilitu vzorků během transportu i 
při navazujícím zpracování a uložení.

Obr. 1 Geografická pozice lokality Pecí-
nov u Nového Strašecí (hvězdička) 
ve vztahu k dnešnímu rozsahu moř-
ských sedimentů české křídové pánve         
(zeleně).
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Geografická pozice a geologie lokality 

Lokalita Pecínov nese jméno těžbou za-
niklé obce. Těžebna Českých lupkových zá-
vodů a.s., která se dnes nachází na katastru 
obcí Rynholec a Nové Strašecí (cca 13 km sv. 
od Rakovníka), slouží k dobývání dobře vytří-
děných karbonských jílovců, tzv. „žáruvzdor-
ných lupků“. Na sedimenty karbonského 
podloží (střední Pennsylvan - „Westphal C“) 
nasedá sled sladkovodních říčních, estua-
rinních až tidálních sedimentů cenomanské-
ho stáří (Uličný, Špičáková 1996). Pískovce 
s vložkami jílovců s hojnými zkamenělinami 
flóry (Uličný et al. 1997b) přecházejí poměr-
ně náhle v prachovce a jílovce amonitové 
zóny Metoicoceras geslinianum (Uličný et al. 
1997a; Košťák et al. 2013) uložené v pod-
mínkách mělkého moře (pecínovské vrstvy). 

Sedimentologické a paleontologické in-
terpretace dat z pecínovských vrstev (obr. 
3) vykazují při hranici cenoman/turon nástup 
dysoxických až anoxických podmínek, které 
se projevovaly ve spodních částech vodního 
sloupce i v sedimentech dna. Změna podmí-

Obr. 2 Východní okraj těžebny Pecínov - pohled k jihovýchodu; bílou 
úsečkou je vyznačen rozsah sedimentů pecínovského členu a bělo-
horského souvrství zanesených v profilu na obrázku 3, foto J. Skle-
nář, květen 2012.

Obr. 3 Schematizovaný profil sedimenty pecínovského členu a nejspodnější části bělohorského souvrství s vyznače-
nými výskyty prouhelněných rostlinných pozůstatků, fosfátů a pyritu. Křivka C/S (převzato z Uličný et al. 1997a) 
ukazuje poměr zastoupení celkového organického uhlíku vůči celkovému obsahu redukované síry (škála osy x je 
logaritmická).  Hodnoty C/S pozitivně korelují s mírou prokysličení mořského dna.
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lika fázích přes greigit a framboidální pyrit 
(Wilkin, Barnes 1997). V žádném ze studo-
vaných vzorků však nebyly zaznamenány 
dochované framboidální agregáty. Je dosti 
pravděpodobné, že se vzácněji nalézané 
pevné pyritové konkrece mohly dotvářet 
v rámci pozdní diageneze, jak uvádí Uličný 
et al. (1997a).

Pyrit, stejně jako některé další sulfidy že-
leza (především markazit), jsou značně ne-
stabilní. Jejich degradabilita závisí na řadě 
vnitřních i vnějších faktorů (přehled udává 
např. Newman 1998; Kolesar 1998). Z vnitř-
ních faktorů je zásadní především struktura 
pyritu, kdy vtroušený, zvláště framboidální 
pyrit, je zpravidla výrazně méně stabilní, 
než makrokrystalické uzavřené agregáty 
bez inkorporovaného sedimentu. Důležitý 
je rovněž chemismus a fyzikální vlastnosti 
okolní horniny. Vysoce stabilní je např. pyrit 
ve vápencích s vysokým podílem CaCO3, 
naproti tomu pyrit v sedimentech obsahují-
cích uhelnou hmotu bývá značně degrada-
bilní (Khawaja 1975). Z vnějších faktorů je 
to především přístup kyslíku a na probíha-

jící degradaci má značný vliv i relativní vlhkost prostředí. 
Kinetika degradačních procesů i rH jsou závislé na tep-
lotě při které je materiál skladován. Při snaze ochránit 
sbírkový materiál se zpravidla dbá pouze na regulování 
vlhkosti, která bývá považována za rozhodující faktor.

Vznikající degradační produkty představují zásadní 
problém pro sbírky geovědní povahy. Primární riziko před-
stavují síranové anionty uvolňující se při oxidaci sulfidu, 
které s vodou tvoří kyselinu sírovou s korozivními účin-
ky a silnými hygroskopickými vlastnostmi. Reakcí s hor-
ninovým prostředím vzniká poměrně široké spektrum 
druhotných sulfátů (Newman 1998), které dále degradují 
uchovávané vzorky díky objemovým změnám, hygrosko-
pickým vlastnostem a v případě Fe2+ sulfátů i výraznému 
redoxnímu působení přechodu Fe2+/Fe3+. 

Charakteristika rozenitu
Vzorky byly během výzkumu a sběrů na lokalitě Pecí-

nov pořizovány za různých klimatických poměrů a z expe-
rimentálních důvodů transportovány a uchovávány v roz-
ličných podmínkách. U podstatné části vzorků docházelo 
ke krystalizaci drobných vyrostlic sádrovce na povrchu 
vzorků či těsně pod ním. Při dlouhém vysoušení vzorků 
uskladněných ve foliích nebo polyetylenových sáčcích 
docházelo k tvorbě větších vyrostlic přímo na povrchu 
vzorků. Naopak při rychlém vysoušení nebalených vzorků 
na slunci dochází ke krystalizaci síranů často těsně pod 
povrchem jílovce. Důvodem je zřejmě posunutí hladiny 
kapilárního sloupce pod povrch vzorku vlivem vysokého 
výparu. Kapilární voda i skalní vlhkost obsahuje značný 
podíl SO4

2- iontů uvolněných rozpadem pyritu v hornino-
vém tělese pecínovského členu. Přímá rychlá degradace 
pyritu obsaženého ve vzorcích je spíše vzácná a výrazně 
se projevuje jen u vzorků obsahujících uhelnou hmotu. 
K tvorbě rozenitu došlo v případě extrémně rychlé de-
gradace v prostředí s uměle sníženou relativní vlhkostí, 
do něhož byl zvodnělý vzorek umístěn hned po odebrání 
z horninového prostředí během povrchového sběru v čer-
stvě odtěžené hornině. Jako obal byl použit běžný polye-
tylenový sáček opatřený zipovým uzávěrem - tedy bariéra 
zamezující rychlému úniku vodních par, ovšem nedosta-
tečná pro zamezení přístupu kyslíku. Objem použitého 
sorbentu vody a kyslíku (Mitsubishi RP-20A určeného pro 

Obr. 4 Dokonale vyvinuté, prakticky nealterované oktaedrické krystaly 
pyritu ve výplni doupěte vyhloubeného v sedimentu mořského dna, 
Pecínov, vzorek z úrovně 5.75 m (viz obr. 3); snímek B. Ekrt, SEM 
Hitachi S-3700N, šířka obrázku 1.2 mm.

nek je spojená s prohloubením pánve, respektive změna-
mi výšky mořské hladiny (Uličný, Špičáková 1996; Uličný 
et al. 1997a). 

S poklesem obsahu kyslíku ve vodě a s posunem re-
doxního rozhraní do povrchových úrovní sedimentu moř-
ského dna souvisí nárůst obsahu organického uhlíku a 
synsedimentární tvorba Fe-sulfidů doprovázená v někte-
rých úrovních fosfatizací. V jílovcích při hranici cenoman/
turon, ukládaných za podmínek vrcholící dysoxie a ex-
trémně chudých na zkameněliny fauny, se relativně hoj-
ně vyskytují prouhelněné rostlinné fosílie (obr. 3). Právě 
z této úrovně pochází materiál, na kterém je založen tento 
článek. Horní hranice biostratigrafické zóny Metoicoceras 
geslinianum je nejasná; jednoznačná není pro nedostatek 
stratigrafických ukazatelů ani přesná pozice hranice ce-
noman/turon, kladená dříve do výrazného erozního roz-
hraní zhruba 6.5 m nad bází mořské sedimentace (Uličný 
et al. 1997a). Vyšší část pecínovského profilu, odpovída-
jící spodnoturonské amonitové zóně Mammites nodoso-
ides, je již vyvinuta ve vápnitých spongilitických jílovcích 
typických pro bělohorské souvrství.

Pyrit, jeho vznik a degradace
V mořských jílovcích a prachovcích lokality Pecínov 

je pyrit hojně zastoupen v podobě vyrostlic, které na stu-
dovaných vzorcích dosahují velikosti 20 - 150 μm (obr. 
4). Ty obyčejně vytvářejí drobné, nesoudržné shluky (do 
velikosti prvních centimetrů), obvykle s neostrým ohrani-
čením. Rozmístění útvarů v sedimentu není rovnoměrné, 
často zjevně sleduje struktury vytvořené ve dně činností 
organismů. Méně často se tvoří drobné drúzy a pevné 
konkrece. Obsah pyritu v sedimentu i jeho distribuce 
se s výškou v profilu mění (obr. 3). K fosilizaci makro-
krystalickým pyritem, vytváření souvislých pyritových 
povlaků nebo povrchových drúz typu „overpyrit“ na fosi-
liích v Pecínově nedochází. To podle práce Brett, Baird 
(1986) odpovídá podmínkám anoxie až dysoxie při nižší 
rychlosti sedimentace. Takové podmínky při sedimentaci 
pecínovských vrstev předpokládají i Uličný et al. (1997a) 
na základě poměru celkového obsahu organického uhlíku 
a síry obsažené v pyritu (sensu Raiswell, Berner 1985). 
Shluky pyritu ve stopách a vtroušený pyrit v sedimentu 
vznikaly zřejmě během rané diageneze, nejspíše v něko-
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2000 ml vzduchu) napomáhal rychlé-
mu povrchovému vysoušení vzorku, 
nedostačoval však k jeho úplnému 
vysušení a po nasycení sorbovanou 
vodou udržoval stabilně vlhké prostře-
dí. Vzorek byl v tomto mikroklimatu 
uchováván po dobu zhruba jednoho 
měsíce při stabilní teplotě 20(±1) °C. 
Po jeho vyjmutí z přepravního boxu 
byly zjištěny vláknité krusty rozenitu 
pokrývající povrch vzorku. Rozsáh-
lé objemové změny způsobily úplný 
rozpad prouhelněné rostlinné hmoty. 
Zároveň však ve vzorku zůstaly téměř 
nedegradované enklávy pyritu tvoří-
cího drobné, tenké drúzové agregáty 
mikroskopických krystalů. 

Rozenit po vyjmutí vzorků z pře-
pravního boxu vytvářel na vzorcích 
bohaté nepravidelné vláknité krusty 
na ploše až 5 x 10 cm o síle do 1.5 
cm tvořené náhodně srůstajícími 
prohnutými až zatočenými vlákny o 
průměru do 2 mm a délce do 0.5 - 1 
cm; vzácněji i paralelně uspořádané 
krápničkové agregáty o velikosti do 1 
cm. Bezprostředně po vyjmutí vzorků 
byly agregáty rozenitu zcela průhled-
né, bezbarvé nebo s velmi slabým na-
modralým až nazelenalým odstínem 
(obr. 5), po několika týdnech uložení 
vzorků v běžných laboratorních pod-
mínkách došlo k intenzívnímu bělavé-
mu zakalení agregátů rozenitu, které 
se tak staly průsvitnými až neprůhled-
nými (obr. 6 - 9). Popisovaná změna 
charakteru vzorků se však nijak ne-
odrazila v jejich fázovém složení (viz 
dále). Oba typy agregátů rozenitu jsou 
ohebné až křehké a velmi dobře roz-
pustné ve studené vodě.

Rentgenový difrakční výzkum 
rozenitu

Rentgenová difrakční data byla 
získána pomocí práškového difrakto-
metru Bruker D8 Advance (Národní 
muzeum, Praha) s polovodičovým 
pozičně citlivým detektorem LynxEye 
za užití CuKα záření (40 kV, 40 mA). 
Práškový preparát byl nanesen v ace-

Obr. 5 Čiré vláknité agregáty rozenitu, 
Pecínov, foto M. Nohejlová; šířka 
obrázku 10 mm.

Obr. 6 Zakalené bělavé vláknité agre-
gáty rozenitu na lupku, Pecínov, 
foto J. Sejkora; šířka obrázku 2 cm.

Obr. 7 Zakalená bělavá stočená vlák-
na rozenitu na lupku, Pecínov, foto 
J. Sejkora; šířka obrázku 5 mm.
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tonové suspenzi na nosič zhotovený 
z monokrystalu křemíku a následně 
pak byla pořízena difrakční data ve 
step-scanning režimu (krok 0.01o, na-
čítací čas 8 s/krok detektoru, celkový 
čas experimentu cca 15 hod.). Zís-
kaná data byla vyhodnocena pomocí 
softwaru ZDS pro DOS (Ondruš 1993) 
za použití profilové funkce Pearson 
VII. Zjištěná rentgenová prášková 
data byla indexována na základě te-
oretického záznamu vypočteného 
programem Lazy Pulverix (Yvon et al. 
1977) z publikovaných krystalových 
strukturních dat rozenitu (Baur 1962), 
parametry základní cely pak byly 
zpřesněny pomocí programu Burnha-
ma (1962).

Rentgenová prášková data obou 
typů rozenitu (čirý a bělavý) jsou iden-
tická a velmi dobře odpovídají publiko-
vaným údajům pro tuto minerální fázi 
i teoretickému záznamu vypočtenému 
z krystalové struktury syntetického 
FeSO4.4H2O (Baur 1962), možné pří-
měsi výše (melanterit, siderotil, ferro-
hexahydrát) nebo níže (szomolnokit) 
hydratovaných Fe-sulfátů nebyly zjiš-
těny. Experimentální rentgenová data 
bělavého rozenitu (tab.1) byla použi-
ta pro zpřesnění parametrů základní 
cely, zjištěné hodnoty jsou v tabulce 2 
porovnány s publikovanými údaji.

Chemické složení rozenitu

Chemické složení bylo kvantita-
tivně studováno pomocí elektronové-
ho mikroanalyzátoru Cameca SX100 
(Přírodovědecká fakulta, MU Brno, 
analytik J. Sejkora) za podmínek: vl-
nově disperzní analýza, napětí 15 kV, 
proud 4 nA, průměr svazku 10 μm, 
standardy a použité vlnové délky: 
sanidin (AlKα, SiKα, KKα), MgSiO4 

Obr. 8 Zakalená bělavá stočená vlák-
na rozenitu na lupku, Pecínov, foto 
J. Sejkora; šířka obrázku 4 mm.

Obr. 9 Zakalené bělavé krápníčkovité 
agregáty rozenitu na lupku, Pecí-
nov, foto J. Sejkora; šířka obrázku 
7 mm.

Obr. 10 Vláknité agregáty rozenitu 
(vlevo) vyrůstající na uhelné hmotě 
skryté pod drúzou téměř nealtero-
vaných oktaedrických krystalů pyri-
tu (vpravo), Pecínov, snímek L. Vá-
chová, SEM Hitachi S-3700N, šířka 
obrázku 1.3 mm.
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(MgKα), fluorapatit (PKα, CaKα), almadin (FeKα), gahnit 
(ZnKα), lammerit (CuKα), vanadinit (ClKα, PbMα), ScVO4 
(VKα), albit (NaKα), spessartin (MnKα), baryt (BaLβ) a 
SrSO4 (SKα). Obsahy měřených prvků, které nejsou uve-
deny v tabulce, byly pod mezí detekce přístroje (cca 0.03 
- 0.05 hm. %). Získaná data byla korigována za použití 
software PAP (Pouchou, Pichoir 1985). 

Zjištěná chemická data (tab. 3) odpovídají stechio-
metrii rozenitu, výrazné rozpětí sum chemických analýz 

po dopočtu teoretického obsahu vody je pravděpodobně 
způsobeno dehydratací studovaných vzorků ve vakuu 
elektronového mikroanalyzátoru a částečnou nestabilitou 
pod elektronovým svazkem. Z minoritních prvků byly lo-
kálně zjištěny obsahy Ca (do 0.006 apfu), Al a P (do 0.003 
apfu), zajímavé jsou pravidelnější obsahy Cu (do 0.37 
hm. %, tj. 0.01 apfu). Průměrný empirický vzorec rozenitu 
vznikajícího na materiálu z Pecínova lze vyjádřit na bázi 2 
apfu jako Fe0.99(SO4)1.01.4H2O. 

Tabulka 1 Rentgenová prášková data pro rozenit z Pecínova

h k l dobs. Iobs. dcalc. h k l dobs. Iobs. dcalc. h k l dobs. Iobs. dcalc.

0 1 1 6.871 21.8 6.874 2 2 1 2.577 21.9 2.578 3 2 0 1.9083 1.7 1.9085
0 2 0 6.802 12.6 6.805 1 5 0 2.4758 5.5 2.4764 2 2 3 1.8964 9.2 1.8965
1 1 0 5.461 76.3 5.463 1 0 -3 2.4333 18.1 2.4333 1 1 -4 1.8757 2.8 1.8756
0 2 1 5.172 5.3 5.174 1 0 3 2.4181 3.0 2.4179 1 6 2 1.8694 1.6 1.8692
1 0 1 4.753 15.0 4.755 2 0 -2 2.3970 1.8 2.3970 1 2 -4 1.8243 3.3 1.8243
1 2 0 4.485 100.0 4.486 1 1 3 2.3805 5.8 2.3807 1 7 1 1.7999 7.0 1.7997
0 0 2 3.982 65.6 3.983 2 0 2 2.3776 6.3 2.3775 2 6 1 1.7586 4.8 1.7589
0 3 1 3.941 3.0 3.942 1 5 -1 2.3672 5.3 2.3671 3 2 -2 1.7268 4.4 1.7266
0 1 2 3.822 3.9 3.822 2 1 -2 2.3607 9.0 2.3607 3 4 -1 1.6807 2.1 1.6807
1 3 0 3.610 11.0 3.611 2 1 2 2.3421 4.8 2.3421 3 4 1 1.6757 3.5 1.6756
0 4 0 3.402 48.1 3.403 0 3 3 2.2914 6.8 2.2915 1 6 -3 1.6594 1.7 1.6592
1 3 -1 3.294 2.0 3.295 0 6 0 2.2683 17.1 2.2684 1 6 3 1.6547 1.1 1.6543
1 3 1 3.282 19.4 3.282 2 2 2 2.2445 6.0 2.2445 2 1 -4 1.6504 1.5 1.6504
1 1 -2 3.230 33.9 3.230 0 6 1 2.1819 3.8 2.1817 1 8 0 1.6360 2.7 1.6361
1 2 -2 2.987 19.4 2.988 1 3 -3 2.1443 2.7 2.1443 2 7 0 1.6289 1.1 1.6288
1 2 2 2.968 18.2 2.969 2 3 -2 2.1194 4.3 2.1194 2 5 -3 1.6074 2.2 1.6073
1 4 0 2.955 19.6 2.956 1 5 -2 2.1064 2.3 2.1063 2 5 3 1.5984 0.9 1.5984
2 1 0 2.913 7.2 2.913 1 6 -1 2.0506 2.1 2.0505 0 1 5 1.5818 1.5 1.5822
1 4 -1 2.775 5.1 2.775 0 0 4 1.9914 2.2 1.9913 3 4 2 1.5722 1.7 1.5723
1 4 1 2.767 4.9 2.767 1 4 -3 1.9794 3.7 1.9793 2 3 -4 1.5611 1.7 1.5611
2 1 -1 2.744 0.7 2.743 0 6 2 1.9710 10.2 1.9711 0 2 5 1.5508 1.0 1.5511
2 1 1 2.729 6.3 2.729 2 1 3 1.9545 1.6 1.9543 1 0 -5 1.5426 1.4 1.5423
1 3 -2 2.681 2.2 2.682 2 4 2 1.9493 2.3 1.9489 1 1 5 1.5263 3.1 1.5261
0 1 3 2.606 2.5 2.606 2 5 1 1.9468 4.1 1.9468
0 4 2 2.587 2.0 2.587 3 0 1 1.9252 1.7 1.9252

Tabulka 2 Parametry základní cely rozenitu (pro monoklinickou prostorovou grupu P21/n
a [Å] b [Å] c [Å] β [o] V [Å3]

Pecínov tato práce 5.9651(2) 13.6104(5) 7.9653(2) 90.488(3) 646.65(3)
synt. Baur (1962) 5.979(4) 13.648(4) 7.977(3) 90.4(1) 650.9

Tabulka 3 Chemické složení rozenitu z Pecínova (hm. %)
mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CaO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FeO 31.64 28.53 29.20 29.30 29.54 29.72 29.88 29.73 29.56 33.87 36.07 36.90 37.37
CuO 0.11 0.00 0.10 0.22 0.08 0.00 0.12 0.21 0.37 0.07 0.14 0.00 0.00
Al2O3 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2O5 0.02 0.07 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SO3 35.92 32.71 33.74 33.77 33.76 34.05 34.29 34.39 34.81 37.67 40.54 40.42 40.96
H2O* 32.11 29.06 29.96 30.04 30.04 30.23 30.47 30.61 30.66 33.97 36.39 36.70 37.17
total 99.82 90.37 93.15 93.42 93.42 94.00 94.77 95.13 95.40 105.58 113.13 114.02 115.50
Ca 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fe 0.988 0.985 0.978 0.978 0.986 0.986 0.984 0.974 0.967 1.000 0.994 1.009 1.008
Cu 0.003 0.000 0.003 0.007 0.002 0.000 0.004 0.006 0.011 0.002 0.003 0.000 0.000
Al 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Σ M 0.992 0.985 0.983 0.985 0.989 0.986 0.987 0.989 0.978 1.002 0.997 1.009 1.008
P 0.001 0.002 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S 1.007 1.013 1.013 1.012 1.011 1.014 1.013 1.011 1.022 0.998 1.003 0.991 0.992
Σ T 1.008 1.015 1.017 1.015 1.011 1.014 1.013 1.011 1.022 0.998 1.003 0.991 0.992
H2O 4.000 4.000 4.000 4.001 4.000 4.000 4.000 4.001 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
H2O* - obsah vypočtený na základě ideálního vzorce FeSO4.4H2O; koeficienty empirických vzorců počítány na bázi 2 apfu.
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Diskuse a závěr

Všechny dosud známé výskyty rozenitu v České re-
publice jsou popisované jako bílé povlaky na melanteritu, 
jehož dehydratací vzniká - Kaňk u Kutné Hory (Harapát, 
Med 1984), Chvaletice u Přelouče (Harapát 1986), Já-
chymov (Ondruš et al. 1997) a Pohled u Havlíčkova Bro-
du (Dobeš, Malý 2001).

Vznik rozenitu přímou krystalizací je i ve světovém 
měřítku relativně vzácný - podobné typy výskytu jsou 
popisovány například ze zvětrávání lignitových vrstev v 
pohoří Voras v Řecku (Baltatzis et al. 1986) nebo z uhel-
ných sedimentů v Novém Skotsku v Austrálii (Zodrow 
et al. 1979); vždy je ale zmiňován vznik rozenitu jen v 
podmínkách s nižší relativní vlhkostí (za vyšší vlhkosti je 
vysoce preferována krystalizace melanteritu). Výsledky 
podrobného termodynamického studia systému melante-
rit-rozenit (Chou et al. 2002) vymezují maximální relativní 
vlhkost pro vznik rozenitu při 20 °C na cca 55 %, při vyšší 
vlhkosti již vzniká melanterit. Výsledky toho studia byla 
později potvrzeny za využití odlišné metodiky (Peterson, 
Grant 2005).

Recentní vzník studovaných velmi bohatých agregátů 
rozenitu na vzorcích z Pecínova je tedy evidentně vázán 
na extrémně rychlou krystalizaci (vláknitý charakter agre-
gátů) v podmínkách snížené vzdušné vlhkosti (pod 55 
rel. %). Zdrojem Fe2+ a sulfátových iontů nezbytných pro 
vznik rozenitu byl pravděpodobně jemně dispergovaný 
pyrit v uhelné hmotě, koeexistující agregáty drobně kry-
stalického pyritu nebyly zvětrávacími procesy prakticky 
zasaženy (obr. 10). 
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