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Přestože tento minerál byl znám už prvním jáchymov-

ským horníkům, jeho chemické složení zůstávalo po velmi 
dlouhou dobu záhadou. Do literatury byl uveden (s konkrétní 
lokalitou) až F. E. Brückmannem. 

Tento německý lékař a „přírodozpytec“ uvedl v díle 
„Magnalia Dei in Locis Subterraneis“ (Velikost Boží 
v místech podzemních) podrobný výčet jáchymovských ne-
rostů a smolinec popsal pod názvem „Schwartz Bech Ertz“, tj. 
černá smolná ruda, s tím, že obsahuje stříbro, měď a olovo. 

Ignác Born v katalogu jáchymovských minerálů z roku 
1772 považoval jako mnozí jiní smolinec za rudu zinku (Ar-
gentum zincosum nigrum squamosum opacum), ale z dolů 
Friedenfeld (Pole míru) a Hohe Tanne (Vysoká jedle) uvádí 
název Pseudogalena nigra compacta resp. Pechblende. 
V katalogu další jáchymovské sbírky popsal roku 1790 
Pechblende – jako „blejno beztvaré, celistvé, s třpytivým lo-
mem“, a na jednom vzorku smolince dokonce popsal žlutý 
oxid, což je první literární zmínka o tvorbě sekundárních mi-
nerálů ze smolince. V chemii ale byly jeho názory zastaralé, 
proto se neztotožnil s nově objeveným prvkem uranem (Kla-
proth, 1789) a vysokou hmotnost smolince přičítal obsahu 
wolframu a zinku. Rovněž žluté oxidy uranu považoval za 
produkty okysličování wolframu. 

Uraninit, který je jáchymovským hlavním rudním mine-
rálem uraninitového mineralizačního stadia, vytváří zpravidla 
masivní, ledvinitě omezené agregáty nebo tenké žilky. Vy-
skytuje se téměř na všech jáchymovských žilách „půlnoční-
ho“ směru (sever-jih), výjimečně je přítomen na některých 
úsecích žil „jitřních“ (východ-západ). V příznivých úsecích 
žil se čočky uraninitu shlukují do rudních sloupců. Uraninit 
často obsahuje příměs vzácných prvků. 

Struktura jeho agregátů je převážně kolomorfní. Pro je-
jich vnitřní stavbu je pak typické rozpukání sítí radiálních 
a tangenciálních trhlin, připomínajících diaklázy vznikající 
při vysychání gelu. Trhliny bývají zaplněny mladšími rudními i žilnými minerály, které náleží 
prakticky všem posmolincovým mineralizačním stadiím, popřípadě i mladším uraninitem. 
Často bývá doprovázen pyritem. 
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