
 

 

 

Zelené drahé kameny jsou mezi lidmi 

velmi oblíbené. Velká část zelených 

drahých kamenů je, ale neprůhledná 

(malachit, nefrit, některé jadeity) nebo jen 

průsvitná (chrysopras, barvené chalcedony 

a barvené acháty). Zcela průhledných 

kamenů je jen minimum – smaragdy, 

turmalíny, olivíny a démantoidy. 

Jedním z relativně nových a poměrně 

neznámých drahých kamenů je 

chromdiopsid, který se stále častěji 

objevuje ve špercích. Chromdiopsid je 

někdy nazýván (trochu zavádějícími) 

obchodními názvy jako „sibiřský smaragd“ 

nebo „jakutský smaragd“. 

Chromdiopsidy (Cr-diopsidy) se vyskytují 

zejména v olivínem bohatých horninách 

jako jsou dunity, kimberlity, eklogity či 

bazalty. Smaragdově zelené Cr diopsidy se 

také vyskytují na nejrůznějších místech po 

světě, např. Finsko, JAR, Myanmar (dříve 

Burma), Tanzánie, Srí Lanka nebo Kenya. 

Avšak absolutně nejlepší Cr-diopsidy se 

vyskytují v masívu Inagli v Ruské federaci. 

Masív Inagli ve východní Sibiři je součástí 

Aldanského štítu (správně Republika 

Sakha – dříve Jakutsko). Ložisko bylo 

objeveno v rámci ložiskového průzkumu 

na zlato, platinu, diamanty a slídu 

(flogopit). Jedním z prvních kdo přinesl 

geologický popis oblasti byl Yu. A. 

Bilibin, objevitel zlatých ložisek na 

Kolymě. Celkově geologie celé oblasti 

byla rozřešena až geology společnosti 

Yakutzoloto. V roce 1950 se v širším okolí 

podařilo nalézt významná naleziště platiny. 

Od té doby se v celé oblasti vystřídala celá 

řada geologů. Za objevitele klenotnicky 

zpracovatelných Cr-diopsidů je považován 

A. M. Korchagin. Inaglijské Cr-diopsidové 

ložisko leží v jihozápadní části 



 
ultrabazického alkalického masívu. Vlastní 

masív je téměř kulatého tvaru o rozměrech 

cca 4 x 4 km. Vlastní horninové složení je 

relativně exotické, vyskytují se zde dunity, 

alkalické gabroidy, pulaskity, syenit 

porfyrické horniny a nejrůznější typy 

žilných hornin. Cr-diopsidy drahokamové 

kvality se vyskytují v Cr-diopsid – 

vermikulitové metasomatické formaci. 

 

 
Celkový pohled na ložiskovou oblast, část masívu Inagli (Jakutsko, Rusko). 

 

 
Cr - diopsidová žíla v matrix 

 

 



 
Gemologie Cr-diopsidu  

Krystalová 

soustava 

Monoklinický (2/m) 

Chemický vzorec MgCaSi2O6 +Cr 

Minerální 

skupina 

Silikáty – 

Monoklinický pyroxen 

Homogenita Cr-Diopsidy jsou 

poměrně homogenní 

Barva Sytě trávově zelená, 

smaragdově zelená, až 

žluto zelená 

Příčina zelené 

barvy 

Cr2O3 

Příčina žlutavého 

odstínu 

Fe
+3

 

Specifická 

hmotnost 

3,78 g.cm
-3

 

Index lomu světla nα= 1,663 – 1,699, 

nβ= 1,671 – 1,705,  

nγ= 1,693 – 1,728 

Dvojlom 0,030 

Tvrdost 5,5 – 6,5 (Mohs) 

Štěpnost Perfektní 

Vryp  Bílý 

Optická 

charakteristika 

Biaxiálně pozitivní 

Radioaktivita Žádná 

Toxicita Žádná 
 

 

 

 

 

Inkluze 

Nejběžnější inkluzí chromdiopsidu 

(klenotnické kvality) z inaglijského masívu 

jsou četné fluidní inkluze. Téměř jsme 

nenašli žádné pevné (minerální) inkluze. 

Inkluze tvoří jak „traily“ tak i fluidní 

inkluze ve formě „fingerprint“.  

 

 

 
Pevná inkluze v Cr diopsidu 

 
Fluidní inkluze v Cr diopsidu 

 
Pevná inkluze v broušeném Cr diopsidu



 
Těžba 

 

Na vlastním ložisku pracuje přibližně šest 

lidí. Původní ložisko bylo těženou pouze 

ručně (krumpáče, palice, klíny, omezeně 

trhací práce). Koncem 20. stol. došlo 

k výrazné modernizaci těžby a tím i ke 

zvýšení efektivity, dnes se využívají 

traktor-bagry a kompresory s vrtnými 

kladivy. Současným držitelem licence je 

Aldanslyuda. Problémem těžby je velmi 

krátké léto a naopak velmi dlouhá zima, 

kdy se prakticky vůbec nedá pracovat. 

V zimním období zůstává na ložisku pouze 

jeden strážce se sibiřským psem.  

 
Jedna z dnes již opuštěných štol na těžbu Cr-diopsidu (Jakutsko, Rusko). 

 

 
Poloha Cr-diopsidu v opuštěné štole (Jakutsko, Rusko).

 


