
was tich; he ha,s dea1t withthe ISterphanLte Ifrom 'Přfbram, with to(paz and phenacite
fpom Brazil, epic10te fr.om Knappenwald, whewelite fiI1omSJaný. samsonJ.te fl1::ml Am·
crewsberg, boulam.gerite fmm Kasejovice (first 'CrystaUographical cOOlstants), and many
other subjeotsiln his crystaHographLcal IStudies.

Profess()lJ" Sl8Nlk eooperated also for a .time with hm two friends V. I. Vernadsklj
and A. E. Fensman. His proper "Iz geoohemii margaJlllca i Ifusf,ora (On the Geochemisltry
of Mangam.eI8e and Ph'Osphorws) ", 'Published in 'boo Savjet Unioll1 in 1936, dates from thi"
time. Of SlJaviJk''8 bookB especially the wOl'k "VIZ!lik a výskyt ner·ostťl ('Dhe Origin aII1d
Occurrence af .Minerals)" has a geochemical ,orfentatian.

Not less valuable is Professor Slavtk's conbribution :ln the the study ofthe geology
and petrogrephy ať Czecho&ovakia. SlavIk ;ha..s ma,de a detailed inJvestiga.tion. Oif the
ig!IlooUS roc'kB of the pre-Cambrian 'alf MWdle and Western Bohemia arud. ÍIl1. 1909 he
'PUlblished his extensive monolgrruph »Spilitické vyvrřeliny v [praekambriu melZi Kladnem
a Klatovy .(Spilitic Igneous Rocksdn tbe Pre:'Cambl'iall1 between Kladno and :Klatovy) «.
.Also JJ.is lStudies lof the pyri:tic .a.nd alilm-shales ,ot Western Bohemia and JJ..js [petr.o
graphical studies of the :l'Ooks of the di!strict (lf Přtbram are especial'ly a,ppredated. In
a,ddition he alsa engaged in reseal'ch lnto ,the volcall101ogical prolblen1S ()·f the Bar
randian.

ThLs,bl'ief enumeratLon lof the ·activ~ty <>If Acaxlerrnician Slavík will C'on'Vey an idea
. cf the breadth ,cf !his wonk.. If we aad also his indefatfga,ble educaUonal wo.rk at the

Charles Unive~sity anod thel'e-e'Stabl.isJJ.mell1t olf :the MLII1erelogical ]institute IOf lthe
Charles Univers~ty atler the Nazi. Occ~aUan, we may ibecome aware 'olf true graat
debt af graUtude which we owehun. Czeol1mslovakiall1 minera:log~sts wish to add stilI
theLr most ,siJllcere thanks f.ol' :hLs regular rep.orls on Ozechoslo'Va,k opapers in the M1111e
ralogical .AJbstracts,

The (lutstanding work ,of (P,rofessol' Slavik hrus been acknowledgeel also internationally.
Pl'ofessor SI8Ni'k is au hOlnorary member of the National MLneralogic1al Sode,ty oil' ;thc
Sovjet UniJoln, a Ic'or,reSlpo!llding membe,l' ,ofthe Minera1ogic!lil Society o:f Ame1"lca, hono
rary membero,f the Mineralogical Society (lf London, .of ,the Geological S{)ciety of
Grea:t Bl'itai:n, IOf the S,ociété ;f,l'aUlcaise de Minél'a:logie elt de Cristallogl'aphié, anel 'clor
l'esponc1i:ng me'lTIlbeir of the Société 'be1ge de Gé!o'logie de Liege,

The CZelcho,slova:k minel'alogists and ge,olo,gists wishto ProfessO'r ,Slavík g'O,od health.
nevel' ifai:ling vj,gol\lll' and many ha>ppy yeal's fullof frui'lJful woťk. The Edit~H'S

LUBOR ŽÁK a VLADIMíR iSYNEÓEK
I

KETTNERIT,(CaF) (BiO)COs, NOVÝ NEROST
ZE SKUPINY FOSGENIT-BISMUTITOVÉ

Pr'edběžná .zpráva.

Ro'ku 1953 nalezl prvý autocr (L. Z.) na haldě štoly BaI7bora živcového
dolU' asli 1 km sv. od DoUnú Krupky v Krušných nOiI'ách nový nerostkettne-
rit (CaF) (BiO)80s (CaBi[O IF ICOa]). I -

Kettnen.t tvoří drahné, tence i tlustěji tabi.lllwvité krystaly čtverečného
obrysu, velikosti. od desetin do 3, mm. Jednotlivé krystaly jsou vzácné.
Nejčastěji se prorůstají a nepravidelně srustají v druzách až 1 cm vpru
mě~u. Zrnité agregáty v dutinách m~zi krYiS:baly ldíemene jsou: méně hojné.
Barva nerostu kolísá od hnědé 'přesžlUtohnědou až žlutou do citronově

žluté. Je prusvitny až pruhledný, malé tvrdosti, bez pozorovatelné štěp
nosti.

Kettnerit nasedá nej'častěji na krystalky šedoib.í1ého křermene až křišťálu,

řidčeji modrofialového fluoritu. Bývá, podobně jako .křemen, pokryt po
vlaky krevele. Často srůstá s bismutem a bismutinem,který hyl .identi~
fi'kován' mikr'oskopicky v odraženém světle, kvalitaJtivn~ spektrální ana-
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lysou a roentgenometricky. Bismu~n .ješedo~Hý. O?kl~p~je ~e ~lup~
kách zrná bismutu a vyskytuje se te;- samostatne v~ vlalmi~ych az: steJhel
natých radiálně pap~čitýc~ ~!p'egái~ch., ~ouze mIkroskorplCky aroe1:!-t
genometricky lze v mch ZJIstIti prorustam ko~~onenty charakteru bIS
mutinu a sirníku blízkého aikinitu. Bismut v zrrntych agregátech a houho
vitě rozvětvených drátkovitých krystalech nabíhá zlatožlutě. Dosti hojný
je zelenobílý měkký nerost, nejspíše ~?zpadoVÝ'produk:. top.asu~ , , v

Drúzové dutiny S výše uvedenými nerosty JSOU v Zllkach sedoblleho az
mléčně bílého křemene (mocnost nejčastěji 1-2 cm), které přecházejí
do Stran do jemnozrnného šedozeleného křemene s topa:sem a Li slídqu
(mikroskopicky). ~íly tohoto křemene pronikají mocný blok dra'selného
živce, který je uložen v hnědé biotitické rule, a který bYlI v době nálezu
těžen velkým parubem.

Kettnerit byl prozkoumán goniometricky, opticky, kvalitativní spek-
trální analysou, kvalitativně mikrochemicky, roentgenometricky a byla
provedena kvantitativní mikro- a semimikroanalY'sa. Vzorec kettneritu byl
stanoven pomocí kvantitativní chemické a strukturní analysy. Hodnoty,
které byly nalezeny kVlllntitativní analysou, .jsou v dobré shodě s obsahy
prvkú, které byly vypočteny ze vzorce. Druhý autor (V. S.) provedl roent-,
genstrukturní analysu metodou otáčeného krystalu. Bylo :použito záření
CoK a krystal :Pyl otáčen k'olem O's' [OOlJ a [110J. BylapotvrzenaČtve
rečná souměrnost a vY'P0čteny mřížkové konstanty ao a co, které byly
použity při indexo,vání snímku, který byl vyhotoven práškovou metodou
Debye-Scherrerovou '(pruměr komůrky 57,4 mm, cejchováno Ag): Statis
tika reflexí ukázala, že reflexe hkO jsoupřítomny jen tehdy, je-li h+k
sudé. J~ná systematic'ká vyhasnutí nebyla na snímcích (metoda otáčeného

krystalu) zjištěna. Další strukturní výzkum poukázal na čtverečnou pro:
storovou grupu P4/nmm. Mřfžkové kornstanty:ao = 3,79' + 0,02 A, CO =
:::.::: 13,59 ± 0,03 A.Záklá:dní hranol obsahuje. Ca2F2Bh02 (COs) 2. Poměr

co/ao je v uspokojivé shodě s goniometricky zjištěným poměrem iparamet- .
rÍl cla. Také hustota 5,80, která bY'la stanovena sUlslpensačně je v dobré
shodě s hustotou,vypočteno:utheoreticky. , . '

Nový nerost je nazván kettneritem Ua počest akademika Radima Kett
neta,profesora geologie Karlovy uni~ersity v Praze., ,

K3ited~a mlneralolgie, .geochemie a krystalografie
Kar10IVY tlllÍve'l'sity,

Ú'stav :t:e'chJ11ic'ké ifys~iky eSAv, P,ra:ha.

KETTHEPI1T, (CaF) (BiO) C03, HOBhIl1: MHHEPAJ1 cĎOCrEHI1TOBHCMYTHTOBOPI
rpynnbr'

KeTTHepnT n8ŘJJ.elI B. nycToT8X ~Il8Pl\eBOii ){{I1'Jlbl npOllH!{810me/í nCrMIlTHToBbJii lCaJ1IlCBI Iii
nOMBoH. mn8T yr. KpynKH B ceBepO-aana,l\Hoii 1..IexHH. KCTTHepHT COCTOllT Ha M8.JIbIX KB'a-

• JJ.paTlIblX .Ta6JmQHblX KpHéTaJIJ10B Gyporo,)I{CJlTOGyporo ,l\O J1I1rvrOHHoro UBeTa C HHM Ha
~O,!l.HTCilep./I!OOPIIT, BIlCMYT, GHCMYTIIH reMarHT H BepOR'rl)O npOJJ.YKT pacnaJJ.~IIIHI Tonaaa
~ ,OPMYJIa MHllepaJIa OllpeJJ.eJleHa KOJIllQecTBeHllbllvl 'XHMHlJeCKHM, epU3HKO·XHMHQeCKHM II CTPYK~
(b?llb)IM a~JIII~~A ,L!,IITeTparOHaJ1bHO-!!-llll11paMll,l\aJlbHbIH, npOCTpaHCTBeHHaR rpYlIlIa P4!nmm
, 411· 8.0 - 3, .' Co = 1,3,59A. 51<INIKa COAep}l{llT CaZF2Biz02 (C03h

rr.HOBblli MHllepaJl HaaBall no llMeHIl AKaAeMIrKa PaJJ.IlMa KeTTnepa npo"'eccopa r.eOJ1ornn
\apJ10BaYHHBepCIITCTa B Dpare. , . • 'l'
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KETTNIDRITE, (CaF) (BiO)CO" A NEW :MINERAL OF THE PHOSGENITE
BISMUTITE GROUP

Kettnerlte wa:s found in 'ca;vities tOf a quartlZ vein, 'Penetrating a 1al"ge body Oif 'Pegma-'
titic rpotash feldspar near Krupka (Grau,pen) in I{;rušné hory (Er!Lgebirge), NW Bohe
mia. It forms small tetragonal plates of brown, brown-yellow, till lemolll ye[low colour.
lt is associated with flru;>rite, native bismuth blsmuthinite, hematitte and a decay product
af tapaz. The lf.ormula 'df ketlnerlte was established by means of quantitativechentical,
spectrog'I1ajphic and structure analyses. It ig ditetralg,onal dipyra,midRl, the S',Pace grou'P:
P4/=m (D'<h); an = 3,79 A. CD = 13,59 Á; contains Ca,F,Bi.O.(CO,),.

The neW minemal is named kettner.i:te in honar >Of Radim Kettner,ProfeSSO;r of geo-·
logy ol the Charles University in Prague. ,

PETR čERNÝ

BAVENIT A SDRUŽENÉ NEROSTY Z DRAHONíNA

Pegmatitové nerosty z okolí Drahonína byly již předmětem několika

studií, z nichž prvé byly publikovány v roce 1930. Největší pozornost byla
dosud věnována rozrušenému pegmatitovému výchozu, ležícímu v polích
východně nd vesnice. Odtud' byl popsán spes~artin, berylnaté nerol?ty a
srůsty :x.enotimu se zirkonem (14; 4, 5). V posJ.ední publikaci je stručně

popsána též celá paragenese pegmatitových nerostů z tohoto výskytu.
Byly zde dosud nalezeny mikroklinperthit, albit, křemen, spessartin, sko
ť'yl:, heryl, zirkon, xe:q.otim, muslmvit, bertrandtt a arsenopyrit.

BaveIiit byl nalezen a bezpečně identifikován na .dvou vzorcích pegmatiw
,

tu, sebraných na uyeďené lokalitě v létě 1951. Je to po bertranditu, albitu
a kaolinickém minerálu. další nerost, vznikajicí zde při hydrothermálním
rozkladu berylu. Ve směsi s jU'ovitou hmotou tvoří po berylu zjevné pseu
domorfosy.

Bavenit je dosti vzácný minerál, u nás teprve nedávno zjištěný; draho
nínský nález je jedenáctým výskytem tohoto berylnatého minerálu na svě

tě (1, 3,g, 9, 10, 16, 23, 26, 29). J'ehó' výskyt zasluhuje proto pozorU'osti
jak po stránce fysiografické, tak po stránce paragenetickéhopostavení.

Tato práce je věnována popisu drahonínských minerálů, vznikajících při
přeměně 'berylu, a jejich. paragenetickýIp. .vztahům. Děkuji prof. dr. J. Se
kaninovi,č~enu korespondentu ČSAV 'a dr. J. Staňkovi za kritické pročtení

rukopisu, dr. J. Pokornému z VVR v Kutné Hoře za spektrální analysy
zkoumaných nerostů a dr. T. 'Kruťoviza zapůjčení mého staršího mate
riálu, uloženého ve sbírkách mineralogicko-petrografického oddělení Mo
ravského musea v Brně.

Šestiboké sloupce drahonínského berylu bývají zarostlé v cleavelanditu
tl křemeni, zřídka téžvčernérrl' turmalinu. Často jsou příčně popraskány
a opět setmeleny mladším křemenem. Dosahují velikosti až 5X1 cm. JsoU!
O'bvykle ,čiré, někdy též nažloutlé a slabě zakalené. Optické konstanty be
rylu obou barevných odstínů jsou stejné: No = 1,577, Ne 1,572,No-;
-Ne= 0,005 pro Na světlo. Podle W i IIche II a odpovídají tyto hodno-
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