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LOKALITÌ DRAKOV U HEØMANOVIC
Mineralogy of iron ores of the Lahn-Dill type at the locality Drakov near
Heømanovice
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Abstract:
Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Heømanovice in the northern part of the Vrbno Group. In the
dump material at the locality Drakov, the fragments of ores composed of chlorite of the clinochlore-chamosite series were found.
Chlorite schists and chlorite-muscovite to muscovite-chlorite schists as well as marbles from the studied locality usually contain
magnetite as an accessory mineral. Its content reaches nearly 5 vol.% in the magnetite-richest samples of those found in the dump
material and therefore the mentioned rocks may not to be used as iron ores.

V severní èásti vrbenské skupiny je v prostoru jinì
od zlatohorského revíru známo nìkolik drobných akumulací
elezných rud typu Lahn-Dill, které byly v minulosti tìeny.
Skácel (1968) se zmiòuje o existenci starých kutisek na sz.
svahu kopce Mlýnský vrch, situovaných asi 300 jv. od
myslivny Drakov. Podle citovaného autora jsou tato kutiska
umístìna na pruhu metabazitù, místy se zvýeným obsahem
magnetitu. Zmiòovaná lokalita je vyznaèena na Mapì
loisek nerostných surovin ÈR 1:50000, list 15-13 Vrbno
pod Pradìdem (vydal ÈGÚ v r. 1993). Do prostoru lokality
se dostaneme po asfaltové komunikaci, která asi 1,5 km
jinì od Heømanovic odboèuje ze silnice Heømanovice Vrbno pod Pradìdem a vede do údolí Èerné Opavy. Tìsnì
pøed mostem pøes Èernou Opavu z této komunikace odboèíme vlevo na lesní cestu, která nás po zhruba 300 m dovede
k dosud patrnému lesnímu prùseku (po dalích asi 13 m se
lesní cesta rozdvojuje). Lesním prùsekem ujdeme 40 m
smìrem k východu; 12 m vpravo od prùseku je jáma o prùmìru 8 m, její hloubka je asi 2,5 m. U zmínìné jámy a také
v haldovém materiálu rozvleèeném v lesním prùseku byly
nalezeny ojedinìlé fragmenty bazických rud tvoøených
chloritem a hojné horninové úlomky s variabilním
zastoupením magnetitu. Vzorky získané na této lokalitì,
která je dále oznaèována jako Drakov, byly podrobnì
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studovány a získané poznatky jsou obsahem této zprávy.
Vechny níe uvedené výsledky chemických analýz 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).
V literatuøe (napø. Krua 1973) bývá z Mlýnského
vrchu uvádìn dalí výskyt Fe-rud, jen leí od výe
popsané lokality zhruba 800 m jinì - rozsah dobývek je
výraznì vìtí a je zde dosud pøístupná tola, jí byly m.j.
zastieny nekarbonátovými pøímìsmi bohaté mramory a
také karbonátické metatufy s magnetitem, tvoøícím ve zmínìných horninách nesouvislé pásky.
Úlomky chloritové rudy z lokality Drakov mají
edoèernou barvu. Jsou tvoøeny zrny chloritu o velikosti
do 0,3 mm, která jsou silnì pleochroická (edobílá - støednì
zelená) a vykazují anomální hnìdé interferenèní barvy.
Výsledky chemických analýz ukazují, e jde o chlorit klinochlor-chamositové øady s jen malým podílem pennantitové
sloky (tab. 1, anal.è. 1-6). Podle klasifikace Melky (1965)
jeho sloení odpovídá thuringitu, pøíp. chloritu na rozhraní
thuringitu a ripidolitu. V nepatrném mnoství jsou v chloritové rudì pøítomna drobná zrníèka magnetitu. Z rozmìrù
úlomkù je zøejmé, e tato ruda zde tvoøila polohu o mocnosti
minimálnì 5-6 cm. Podél trhlinek jsou studované vzorky
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Tab. l - Reprezentativní chemické analýzy chloritu z chloritové rudy (è. 1-6), muskovit-chloritické a chlorit-muskovitické
bøidlice (è. 7-9) a mramoru (è. 10). Poèty kationtù na bázi 14 O.
Tab. 1 - Representative chemical analyses of chlorite from the chlorite ore (No 1-6), muscovite-chlorite and chloritmuscovite schists (No 7-9) and marble (No 10). Numbers of cations on the basis of 14 O.
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Tab. 2 - Reprezentativní chemické analýzy biotitu z muskovit-chloritické bøidlice (è. 11-12) a muskovitu z chloritmuskovitických a muskovit-chloritických bøidlic (è. 13-18) a mramoru (è. 19-20). Poèty kationù na bázi 11 O.
Tab. 2 - Representative chemical analyses of biotite from a muscovite-chlorite schist (No 11-12) and muscovite from
chlorit-muscovite and muscovite-chlorite schists (No 13-18) and marble (No 19-20). Numbers of cations on the basis of
11 O.

jen slabì postieny supergenními procesy, jejich
produktem je okrový pigment tvoøený oxy-hydroxidy Fe.
Velmi chudé magnetitové zrudnìní bylo na lokalitì
Drakov zjitìno v pøímìsmi bohatých mramorech. Tyto
horniny mají výraznou páskovanou texturu - støídají se
v nich relativnì hrubozrnnìjí pásky s pøevahou kalcitu
s jemnozrnnìjími polykomponentními pásky. Ty jsou
sloeny hlavnì z variabilního mnoství kalcitu, køemene
a chloritu (s anomálními modrofialovými interferenèními
barvami, jeho sloení odpovídá thuringitu - viz tab. 1, anal.
è. 10), v mením mnoství je v nich pøítomen muskovit, albit,

epidot, apatit, titanit a také ilmenit (tab. 3, anal.è. 27-28).
Ojedinìlá jsou zrnka monazitu, zjitìná a pod elektronovým
mikroskopem (sloení v hmot. %: 30,89 P2O5, 1,12 SiO2,
0,62 TiO2, 12,34 La2O3, 28,84 Ce2O3, 3,37 Pr2O3, 17,87 Nd2O3,
0,92 Al2O3, 1,02 CaO a 1,36 FeO). Jen výjimeènì je
podstatnou slokou polykomponentních páskù magnetit,
tvoøící pøevánì hypidiomorfní individua o velikosti kolem
0,02 mm, místy jsou vak pøítomny a 0,5 mm velké
magnetitové porfyroblasty (vyskytující se nejèastìji pøi
kontaktu polykomponentních páskù s kalcitovými).
Zastoupení magnetitu v nalezených vzorcích mramorù je
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Tab. 3 - Chemické sloení granátu (è. 21), titanitu (è. 22-24) a ilmenitu (è. 25-28). Poèty kationù na bázi 12 O (granát), 5 O
(titanit), 3 O (ilmenit).
Tab. 3 - Chemical compositions of garnet (No 21), sphene (No 22-24) and ilmenite (No 25-28). Numbers of cations on the
basis of 12 O (Grt), 5 O (Ttn), 3 O (Ilm).

max. 5 obj.%. EDX analýzou bylo v magnetitu zjitìno a
0,35 hmot.% V2O3 a 0,21 hmot.% Cr2O3.
Vtroueniny magnetitu byly zjitìny také v chloritických, muskovit-chloritických a chlorit-muskovitických
bøidlicích (èasto karbonátických) z haldového materiálu na
lokalitì Drakov. Tyto horniny jsou tvoøeny variabilním
mnostvím chloritu, muskovitu, kalcitu a køemene, ve vedlejím mnoství nebo jen jako akcesorie je pøítomen albit,
epidot, boitit, ilmenit, rutil (a leukoxen), titanit, apatit a také
magnetit, jen byl v nìkterých vzorcích zjitìn a pøi
mikroskopickém studiu, v jiných tvoøí ji makroskopicky
nápadné porfyroblasty (pøevánì idioblasty) o velikosti a
1 mm. Mnoství magnetitu v tomto typu hornin dosahuje
max. 3-5 obj.%. Chlority v tìchto horninách se sice svými
optickými vlastnostmi podobají chloritùm z chloritové rudy,
avak jejich chemické sloení je vak ponìkud odliné (napø.
nií hodnota F/FM - viz tab. 1, anal.è. 7 a 9) a v klasifikaci
podle Melky (1965) odpovídá klinochloru. V nìkterých
výbrusech byl spoleènì s chloritem zjitìn biotit, resp.
trioktaedrická slída annit-flogopitové øady (s pomìrem
koncových èlenù zhruba 1:1) s malým podílem
siderofylitové nebo eastonitové sloky ve smyslu
klasifikace Riedera et al. 1998 - viz tab. 2, anal.è. 11 a 12 (v
è. 11 bylo stanoveno také 0,20 CaO a 1,58 ClO, v è. 12 také

0,24 CaO, 0,18 SO3 a 1,98 ClO), nìkdy je pøítomen i fylosilikát
s optickými vlastnostmi blízkými spíe stilpnomelanu. EDX
analýzy muskovitu prokázaly, e v nìkterých pøípadech jde
o muskovit, resp. dioktaedrickou slídu muskovitaluminoseladonitové øady (ve smyslu nomenklatury podle
Riedera et al. 1998) s relativnì velmi nízkým obsahem Al a
velmi vysokým obsahem Fe a Mg (viz tab. 2). Výsledky
chemických analýz titanitu (tab. 3, anal.è. 22-24) a ilmenitu
(tab. 3, anal.è. 25-26) jsou zajímavé zvýenými obsahy
vanadu v obou minerálech. Horniny této skupiny èasto
obsahují relativnì hrubozrnnìjí neprùbìné pásky nebo
ploché èoèky s vysokým podílem kalcitu, jen je provázen
hlavnì køemenem, epidotem a muskovitem, chloritem, pøíp.
i albitem. V kalcitu je podle výsledku 1 bodové analýzy
pøítomno 0,84 FeO, 0,48 MnO a 0,36 MgO (hmot. %).
V epidotu bylo stanoveno 2 bodovými analýzami
(v hmot. %) 39,61 a 39,41 SiO2, 22,76 a 23,13 Al2O3, 12,92 a
12,61 FeO, 23,47 a 23,55 CaO, 0,0 a 0,29 TiO2. Pøi studiu
nábrusu ze silnì karbonátické chlorit-muskovitické bøidlice
bylo v karbonátem bohatém pásku zjitìno drobné zrno
granátu s pøevahou grossularové sloky (tab. 3, anal.è. 21).
Výsledky studia vzorkù z haldového materiálu z lokality Drakov naznaèují, e jediným zde tìeným rudním typem
mohly být chloritové rudy, obsahující kolem 20 hmot.% Fe.
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