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MINERALOGIE ELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA
LOKALITÌ TVRDKOVSKÁ LEÈ U TVRDKOVA VE
VRBENSKÉ SKUPINÌ
Mineralogy of iron ores of the Lahn-Dill type at the locality Tvrdkovská
leè near Tvrdkov in the Vrbno Group
Jiøí Zimák
Katedra geologie PøF UP, tø. Svobody 26, 771 46 Olomouc, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz
(14-42 Rýmaøov)
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Abstract:
Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Tvrdkov in the southern part of the Vrbno Group. In the dump
material at the locality Tvrdkovská leè, the fragments of ores composed mainly of quartz, hematite and magnetite were found.
Chlorite, calcite, dolomite-ankerite, muscovite and albite also occur in small quantities in the studied ores. A description of their
features is given; EPMA data are tabelled.

V jiní èásti vrbenské skupiny jsou èetné akumulace
elezných rud typu Lahn-Dill, z nich mnohé byly
v minulosti tìeny. Tato zpráva pøináí souhrn výsledkù
mineralogického studia rudních vzorkù získaných
z haldového materiálu v prostoru loiska, které leí zhruba
1,8 km JV od Tvrdkova, v zalesnìném území, na mapách
oznaèovaném jako Tvrdkovská leè". V terénu je zde dosud
dobøe patrné 300-350 m dlouhé pásmo dobývek zhruba SVJZ smìru. V jeho JZ ukonèení (tj. v nejnií èásti) je velká
halda, obsahující materiál z dnes ji nepøístupné toly.
Základní údaje o petrografických pomìrech a popis rud
uvádí Kleinwächter - Krejèí (1980), a to na základì vzorkù
získaných ze zmínìné haldy, která je vak na rudy výraznì
chudí ne malé haldièky ve vyích èástech pruhu
dobývek.
Rudní vzorky odebrané autorem této zprávy
z haldového materálu v celém prostoru lokality Tvrdkovská
leè" byly detailnì studovány mikroskopicky. Vechny níe
uvedené údaje o chemismu minerálù byly získány

na pøístroji CamScan s pøipojeným EDX analyzátorem Link
AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV, korekce programem
ZAF-4, analytik V. Vávra, PøF MU Brno).
Studované vzorky svým nerostným sloením
odpovídají tzv. kyselým rudám", které jsou zde tvoøeny
hlavnì køemenem, hematitem a magnetitem. Rudy mají
výraznou páskovanou, pøípadnì mouhovitì páskovanou
texturu. Støídají se v nich sloením a strukturou odliné
pásky (pøíp. mouhovité pásky), jejich mocnost je obvykle
0,X a 3-5 mm. Lze rozliit ètyøi hlavní typy páskù: a) pásky
velmi jemnozrnného køemene (velikost zrna 0,01-0,02 mm)
s hojnými upinkami, pøíp. anizometrickými zrníèky hematitu
(tyto partie mají cihlovì èervenou barvu), v malém mnoství
v nich bývá pøítomen magnetit; b) relativnì hrubozrnnìjí
pásky køemene (velikost zrn pøevánì 0,03-0,07 mm)
s hojnými porfyroblasty magnetitu; c) pásky køemene
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Tab. 1 - Reprezentativní analýzy karbonátù dolomitankeritové øady. Obsahy oxidù v hm.%; poèty kationtù na
bázi Ca2++ Fe2++ Mg2++ Mn2+ = 2.
Tab. 1 - Representative analyses of carbonates of the
dolomite-ankerite series. Contents of oxides in wt.%;
numbers of cations on the basis of of Ca2++ Fe2++ Mg2++
Mn2+ = 2.
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Tab. 2 - Reprezentativní chemické analýzy chloritu (obsahy
oxidù uvedeny v hm.%, poèty kationtù na bázi 14 atomù
kyslíku).
Tab. 2 - Representative chemical analyses of chlorite
(contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the
basis of 14 oxygens).
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Tab. 3 - Reprezentativní chemické analýzy muskovitu
(obsahy oxidù uvedeny v hm.%, poèty kationtù na bázi 11
atomù kyslíku).
Tab. 3 - Representative chemical analyses of muscovite
(contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the
basis of 11 oxygens).

s obdobnou zrnitostí, ale s jen nepatrným podílem
magnetitu nebo hematitu; d) hematit-magnetitové pásky,
tvoøené pøevánì upinkovitým hematitem (velikost
individuí 0,1-0,2 mm) a mením mnostvím magnetitu
(a 1 mm velké idioblasty). Magnetit je rùznou mìrou
postien martitizací, která postupuje podle {111}nebo se
íøí od okrajù individuí (pøíp. podél trhlin) a postihuje
relativnì velké objemy magnetitových porfyroblastù
(hlavnì v páscích posledního typu).
Bodovými EDX analýzami byl v hematitu kromì
eleza stanoven titan (0,52-1,54 hm.% TiO2) a køemík (0,250,75 hm.% SiO2). V magnetitu byl zjitìn køemík (zpravidla
0,30 a 0,50 hm.% SiO2); v jednom z analyzovaných bodù
bylo kromì oxidu Fe stanoveno (v hm. %): 0,24 SiO2,
2,20 Al2O3 a 1,42 ZnO. V pìti vzorcích magnetitového
koncentrátu (pøipravených O. Krejèím) bylo fotometricky
prokázáno 1,86-2,23 hm.% TiO2, 0,03-0,14 hm.% V a stopové
mnoství MnO (v r. 1980 analyzoval J.Faimon, PøF MU
Brno).
Pouze v nepatrném mnoství bývá v rudách
pøítomen jemnì upinkovitý muskovit; zcela výjimeèný je
turmalín. V nìkterých rudních vzorcích jsou mouhy
s hojným Mg-ankeritem (viz tab. 1, è. 1-3), pøevaujícím
nad kalcitem, v nìm bylo vedle CaO stanoveno (v hm.%)
2,05 FeO, 1,09 MgO, 0,65 MnO, 0,62 SiO2 a 0,27 P2O5.
Karbonátem bohaté partie obsahují jemnì upinkovitý
chlorit, jen je silnì pleochroický (X = naloutlý, Y = Z =
støednì zelený), opticky negativní a má anomální
modrofialové interferenèní barvy. Podle výsledkù EDX
analýz (tab. 2, è. 8-9) jde o chlorit klinochlor-chamositové
øady, jen v klasifikaci podle Melky (1965) odpovídá
thuringitu. Chlorit èasto vyplòuje trhliny v porfyroblastech
magnetitu.
Spíe ojedinìle lze v popisovaných rudách zjistit
fragmenty silnì alterovaného bazického vulkanitu, jeho
pùvodní souèástky byly nahrazeny jemnì upinkovitým
chloritem (s obdobnými optickými vlastnostmi a
chemismem jako v rudních partiích - tab. 2, è. 10-11) a
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Tab. 4 - Reprezentativní chemické analýzy monazitu-(Ce).
Obsahy oxidù uvedeny v hm.%; poèty kationtù na bázi 4
atomy kyslíku.
Tab. 4 - Representative chemical analyses of monazite-(Ce).
Contents of oxides in wt.%; numbers of cations on the
basis of 4 oxygens.

muskovitem (tab. 3, è. 15-16), opticky jen obtínì
rozliitelným køemenem a albitem, opakní slokou a lokálnì
hojným karbonátem dolomit-ankeritové øady. Hornina
obsahuje èetné mandlièky o velikosti a 2 mm, které jsou
tvoøeny agregátním karbonátem dolomit-ankeritové øady
(tab. 1, è. 4-5).
Rudou místy probíhají drobné ilky sloené hlavnì
z køemene nebo karbonátu dolomit-ankeritové øady (tab. 1,
è. 6-7). Jejich ménì hojnou souèástí je kalcit, albit, chlorit
(tab. 2, è. 12), muskovit, hematit, magnetit a teprve v elektronovém obrazu zjitìný baryt (s 0,82 hm.% SrO); zcela
výjimeèný je monazit-(Ce), tvoøící drobná zrna o velikosti
do 30 mikronù (tab. 4, è. 20-23). Na haldách se bìnì
vyskytují úlomky køemenné, pøípadnì køemen-albitové
(An00-01) iloviny s vláknitou stavbou, charakteristickou
pro syntektonické íly.
Pouze ojedinìle lze v haldovém materiálu najít vzorky
rud s výraznou brekciovitou stavbou. Ty jsou tvoøeny
ostrohrannými, zpravidla nìkolik cm velkými úlomky výe
popsaných køemen-hematit-magnetitových rud, jimi
probíhají køemenné, pøíp. køemen-karbonátové (dolomitankerit) ilky. Prostor mezi tìmito fragmenty je vyplnìn
tmavì zelenou masou, její dominantní slokou je jemnì
upinkovitý chlorit, jen je silnì pleochroický (X = naloutlý,
Y = Z = støednì zelený), opticky negativní a má anomální
modrofialové interferenèní barvy. Sloením odpovídá
thuringitu (tab. 2, è. 13-14). Ve variabilním mnoství je chlorit
provázen albitem (An00-01), køemenem, muskovitem,
hematitem a magnetitem. Albit tvoøí xenomorfní, spíe
izometrická zrna (o velikosti pøevánì 0,1-0,2 mm), obvykle
jednodue zdvojèatìlá, nìkdy obsahující èervíkovité
inkluze chloritu. Ji makroskopicky jsou nápadné a 1 mm
velké oktaedry magnetitu a také tabulky hematitu. Muskovit
je pøítomen v podobì upinek i relativnì vìtích tabulek, a
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to zejména v okrajových partiích chloritem bohaté masy
(tj. podél kontaktu s fragmenty køemen-hematitmagnetitových rud). Velmi èasto se vìtí upinky a tabulky
muskovitu pøikládají bazální plochou na bázi hematitových
tabulek. Èasto dochází také k obklopování magnetitových
oktaedrù muskovitem. Údaje o chemismu muskovitu jsou
obsaeny v tab. 3 (è. 17-19). Relativnì velká zrna køemene
(s výrazným undulózním zháením) a jejich agregáty jsou
bìnou souèástí popisované nerostné asociace; místy je

hrubozrnný køemen (individua o velikosti i pøes 5 mm)
dokonce její dominantní slokou. V køemeni jsou èasto
pøítomny èervíkovité inkluze chloritu (obzvlátì pøi kontaktu
s jemnozrnnou chloritovou masou). Popsaná nerostná
asociace geneticky patrnì odpovídá mineralizaci alpského
typu. Podmínky jejího vzniku na Fe-loiskách typu LahnDill ve vrbenské skupinì budou pøedmìtem dalího
výzkumu.
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ALKALICKO-IVCOVÝ PALEORYOLIT Z LUDMÍROVA NA
DRAHANSKÉ VRCHOVINÌ
Alkali feldspar palaeorhyolite from Ludmírov in the Drahany Upland
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Abstract:
The bimodal spilite-keratophyre association in the Konice-Mladeè Belt is poor in acid rocks. A small body of acid volcanites occurs
at Ludmírov. Petrographically these rocks correspond to alkali feldspar rhyolite. The studied rocks contain phenocrysts of Kfeldspar, quartz and albite in a fine-grained groundmass composed mainly of quartz and K-feldspar; the proportion of albite in the
groundmass is very small. Monazite-(Ce), rutile and zircon are accessory minerals.

Produkty paleovulkanismu v jiní èásti konickomladeèského pruhu tvoøí podle Pøichystala (1993) typickou
bimodální spilit-kvarckeratofyrovou asociaci, z ní vak
v daném území výraznì pøevaují bazické èleny.
Keratofyrové horniny zde byly dosud zjitìny jen u Stínavy
(ojedinìlý úlomek kvarckeratofyru v prostoru loiska
Fe-rud Vlèí jámy" - telcl 1962) a v relativnì velkém rozsahu
u Ludmírova, a to ve výchozu severnì od obce (Chlupáè Svoboda 1963) a také ve vrtu situovaném jinì
od Ludmírova, v nìm bylo zastieno støídání poloh
kladeckých fylitù s polohami kvarckeratofyrù a jejich tufù
(Crha et al. 1989 - fide Pøichystal 1993). Podle Pøichystala
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(1993) tvoøí keratofyrové horniny severnì od Ludmírova
jen nìkolik metrù iroký pruh S-J smìru (vymapovaný
citovaným autorem v délce kolem 100 m), probíhající
kladeckými fylity. Chlupáè - Svoboda (1963) povaují
keratofyrové horniny z této lokality za mladí ne spodnokarbonské (patrnì perm), Pøichystal (1993) pøedpokládá
devonské stáøí.
Tato zpráva se týká tìlesa alkalicko-ivcového
paleoryolitu, které vystupuje severnì od Ludmírova.
V intravilánu Ludmírova bylo toto tìleso zastieno
pøi výkopových pracech na pozemku u domu è.p. 16
(viz obr. 1). Od tohoto domu probíhá smìrem k severu

