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Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
Arsenopyrite from Libodřice near Kolín (Czech Republic)
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Abstract
Arsenopyrite has been identified in an amphibolite quarry in operation at Libodřice near Kolín (Czech Republic). It
forms steel gray fine-grained aggregates, and also as much as 3 mm large rhombic, short prismatic crystals in a tiny quartz veinlet. It is pure arsenopyrite, no other elements apart from Fe, As and S have been found by ED microanalysis.
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Zajímavou lokalitou minerálů alpských žil
je činný čtyřetážový kamenolom, rozkládající se asi 300 m z. od Libodřic (8 km z. od
Kolína). Kamenolom byl založen v roce 1959
v tzv. libodřickém amfibolitovém tělese gföhlské jednotky kutnohorského krystalinika, které je protažené ve směru SZ - JV a upadá
pod úhlem 50o k SV (Novák, Vrbová 1996).
Mocnost tohoto tělesa uloženého v biotitických rulách dosahuje 400 m. Tmavě šedé
až černé, většinou středně zrnité amfibolity
s proměnlivým obsahem pyroxenu a granátu
jsou proráženy pegmatitovými a křemennými
žilkami. Hojné trhliny v amfibolitech vyplňují Obr. 1 Celkový pohled na lom v Libodřicích. Foto J. Plecháček, 2008.
minerály alpských žil. K nejhojnějším patří
prehnit, tvořící světle zelené masivní výplně
a hřebenovité krystaly. Spolu s prehnitem
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amfibolitu. Maximální mocnost žilky šedobílého celistvého křemene je 15 mm. Ojediněle se spolu s arsenopyritem vyskytovaly až 3 mm velké hexaedry pyritu.
Na základě elektronové mikroanalýzy (ED) nábrusu
arsenopyritového krystalu lze konstatovat, že se jedná o
čistý arsenopyrit; jeho chemické složení je blízké stechiometrickému vzorci FeAsS. Průměr ze tří bodových stanovení: 34.2 Fe; 46.0 As a 19.8 hmot. % S, obsahy dalších
prvků nebyly zjištěny.

