
Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí 
nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. 

Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny) 
 

Rudní žíly 
 
V jáchymovském revíru je známo něko-

lik set rudních žil a odžilků, které se odpojují 
buď přímo od hlavních zlomových linií jako 
zpeřující dislokace, nebo zpeřují odžilky 
hlavních zlomových pásem. Již historicky se 
tyto žíly dělí na dvě hlavní skupiny – na se-
verojižní, tzv. půlnoční žíly (Mitternacht-
gänge) a žíly směru východ-západ, tzv. jitřní 
žíly (Morgengänge). Navzájem se liší rela-
tivním stářím, směrnou délkou a úložnými 
poměry. Žíly jitřní obecně byly slabě zrud-
něné nebo sterilní, kdežto žíly půlnoční byly 
rudonosné. Skupina půlnočních rudonosných 
žil má generelní směr severozápad-jihový-
chod až – relativně ojediněle – severový-
chod-jihozápad. Protíná tak prakticky kolmo 
hlavní strukturní jednotku území – asymet-
rickou klínoveckou antiklinálu, probíhající 
v podstatě středem jáchymovského rudního 
pole. Rudní žíly obou genetických skupin se 
vyskytují ve všech částech revíru současně. 

Vrásová struktura východozápadního směru, tzv. klínovecká antiklinála, prochází celým 
územím a k západu se postupně ponořuje. Křídla této asymetrické vrásy jsou komplikována 
dílčími vrásovými strukturami. Přesto pro celou krušnohorskou oblast je charakteristická 
zlomová tektonika. Většina zlomů náleží systému severozápad-jihovýchod a severovýchod-
jihozápad; kromě toho jsou např. v oblasti Jáchymova známy i zlomy směrů sever-jih a zá-
pad-východ. V obrazu hlubinné tektoniky dominuje z příčných zlomů Jáchymovský zlom 
(někdy nazývaný i Panoramský zlom). Téhož směru je i řada zlomů, které pronikají Krušnými 
horami téměř paralelně ve vzdálenosti několika kilometrů od sebe. Nejvýraznějším struktur-
ním prvkem směru severovýchod-jihozápad je ovšem Ohárecký rift, kde podle Krušnohor-
ského zlomu došlo koncem miocénu a počátkem pliocénu k výzdvihu Krušných hor, takže 
dosud nevýrazná pahorkatina náhle nabyla rázu hor. 

Rudní žíly jsou v ploše jáchymovského revíru rozprostřeny nerovnoměrně a vedle úseků, 
v nichž jsou zastoupeny bohatě, nacházíme řadu zón prakticky sterilních. Malá propustnost 
poruch bezpochyby značně ztížila frontální 
průnik hydrotermálních roztoků a směřovala 
je hlavně do některých propustnějších úseků 
a zón, takže značná část žilné plochy je na-
prosto bezrudní, zatímco v některých úse-
cích jsou hojné různě velké, bohaté, často až 
masivní rudní čočky, shlukující se do nepra-
videlných rudních sloupců. Většina tako-
výchto žil patřila v celém průběhu jáchy-
movského dolování k hlavním producentům 
zrudnění. Mnohé z nich dokonce přecházejí 
z krystalinického pláště do žuly a nesou na 
krátkou vzdálenost svůj rudní obsah i zde, 
zpravidla však podstatně chudší než v horni-

 
čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě pře-

křížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) 
(žíla Andreas, patro Daniel, Důl Rovnost) 

(kreslil J. Hozák, 1889) 

 
„krušnohorská žula“ s niklovým zrudněním 

(annabergit, nickel-skutterudit) 
(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1979) 



nách krystalinických. Výjimkou je žíla Geschieber na Dole Svornost, kde ještě v hloubce ko-
lem 100 m pod kontaktem krystalinika se žulovým masivem pokračuje převážně zrudnění 
niklové. 

Hydrotermální roztoky různých etap 
mineralizačního procesu způsobily značné 
prostorové překrývání produktů jednotlivých 
mineralizačních stadií – většina vzniklých 
rudních čoček má proto polystadijní složení. 
Malé zastoupení žiloviny na některých ži-
lách umožňovalo snadný kontakt nových 
porcí hydrotermálních roztoků s produkty 
starších etap mineralizace, jejich atakování, 
přeměnu a vyluhování méně stabilních 
komponent. 

 
 
 
 
 

 
lokalizace neuranového zrudnění v důlním poli jámy Svornost 

 
 
 
Půlnoční žíly mají zpravidla méně pravidelný průběh než žíly jitřní. Charakterizují se 

častou změnou směru a sklonu, variabilitou mocnosti, často se štěpí na řadu odžilků, doprová-
zejících v nevelké vzdálenosti mateřskou žílu buď na kratší vzdálenost, nebo prakticky v ce-
lém jejím průběhu až k zemskému povrchu. Řada odžilků má parabolický průběh a znovu se 
s hlavní trhlinou spojuje. Odžilky, které se osamostatnily definitivně, mají zpravidla strmější 
sklon než hlavní žíla a mnohdy nesou bohatší zrudnění než tato. Největší rudní bohatství se 
koncentruje do úseků, kde se odžilek odpojuje nebo vrací zpět k hlavní žíle. 

Žíly půlnoční, které geneticky i prostorově souvisejí s poruchovými pásmy severozápad-
ního směru a jejich odžilky, mají směr 330°–30°. Detailně lze podle směru rozdělit půlnoční 
žíly na 3 skupiny: 

1) žíly směru SZ-JV ( žíly Geschieber, Anna, Fluder, Nová Naděje, Arsamasov aj.) 
2) žíly směru S-J (např. žíly Hildebrand, Evangelista, Bergkittler, Kryštof, Schwei-

zer, Geister, Zdař Bůh) 
3) žíly směru SV-JZ (např. žíly Heinzenteicher, Růže z Jericha, Becken) 

 



Půlnoční žíly jsou zastoupeny jak zlomovými strukturami sledovanými na vzdálenost 
přes 1 km (až 2 km a mocné až 2,5 m), tak strukturami charakteru mineralizovaných puklin 
s délkou od 150 do 300 metrů. 

Úložné poměry systému půlnočních žil jsou proti jitřním žilám mnohem méně stálé 
(zpravidla jsou dlouhé pouze několik set metrů), jejich mocnost je značně variabilní. U jedné 
a téže žíly mocnost kolísá od několika centimetrů do metrových rozměrů (často ve velmi krát-
kém délkovém intervalu), průměrně se pohybuje v rozmezí 10-30 cm. Hlavní žíla je většinou 
doprovázena řadou odžilků, které jsou často mineralizovány intenzivněji než mateřská žíla. 
Rudní čočky se obvykle koncentrují v místech rozdvojení žil. Půlnoční rudní žíly jsou v ploše 
jáchymovského revíru rozprostřeny nerovnoměrně a vedle úseků s bohatým zrudněním se 
vyskytuje na žilách řada zón prakticky sterilních. Rudní a žilná mineralizace je na půlnočních 
žilách rozmístěna odstavcovitě. Zrudnění tvoří sloupce, ve kterých jsou nepravidelně rozmís-
těné čočky rud, které jsou od sebe odděleny různě dlouhými sterilními úseky. Při přechodu 
půlnočních žil z jáchymovské svorové série do granitoidů karlovarského masivu zrudnění 
mizí (s výjimkou několika málo rudních žil, např. žíly Geschieber). 

Půlnoční žíly byly na jáchymovském ložisku hlavním zdrojem zrudnění a mineralizace 
již v minulosti. V uspořádání žilné výplně se projevuje přímá, méně často i inversní bilaterální 
souměrnost, charakteristická pro velké úseky žil. Rovněž tak i zastoupení rudní mineralizace 
na těchto žilách je méně variabilní. Vytváří však často pouze tenké žilky, šňůrky a drobné 
závalky. 

 
 
 

  
neúplně vyplněná žilná struktura s bilaterálně souměr-

nou stavbou 
 
 

zcela vyplněná žilná struktura s bilaterálně souměrnou 
stavbou 

  
karbonátová půlnoční žíla (kalcit, dolomit) se šňůrkovitým arzenidovým zrudněním (nikelin, rammelsbergit) 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1992) 



  
karbonátová žíla (kalcit, dolomit) s drobnými závalky směsi vizmutu, bismutinu a nickel-skutteruditu 

(Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1992) 

  
křemen-karbonátová žíla (kalcit, dolomit) se závalky 

tennantitu s chalkopyritem 
(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1990) 

karbonátová žilka se závalky galenitu 
 

(Jáchymov-Svornost, žíla Fundgrübner, 1990) 

 
 
Jitřní žíly V-Z směru jsou slabě zrudněné nebo sterilní poruchy, které zhruba sledují směr 

svorového souvrství, liší se však sklonem. V jejich výplni se uplatňuje dislokační jíl a myloni-
tizované úlomky bočních hornin. Projevy hydrotermální mineralizace jsou sporadické (pyrit, 
chalkopyrit), pouze v okolí křížení se žilami S-J směru (půlnočními žilami) se objevuje na 
těchto žilách mineralizace Ag-Co-Ni-Bi±U asociace. Intenzivnější zrudnění na těchto žilách 
bylo ojediněle pozorováno v některých tektonicky více namáhaných úsecích oblasti v soused-
ství mohutných zlomových pásem. V minulosti byla po těchto žilách vzhledem k jejich málo 
zpevněné výplni značné mocnosti ražena většina štol a překopů. Z nejznámějších jitřních žil 
je možné jmenovat např. žíly Schindler, Geyer, Andreas, Küh, Dorothea, Elias či Georg. 

Při utváření jáchymovského žilného systému hrála značnou úlohu i orientace tektonic-
kých sil vůči břidličnatosti hornin a mechanické vlastnosti prostředí. Řadou báňských prací 
bylo zjištěno, že kompaktnější a hrubozrnější souvrství svorů klínovecké série, obsahující 
hojné průniky starších granitoidů (přeměněných v ortoruly), je nepříznivé jak pro vznik, tak 
i pro mineralizaci souvislejších rudních žil. V tektonicky i litologicky příznivějších svorech 
jáchymovské série lze naopak pozorovat zřetelnou závislost mezi charakterem morfologie žíly 
a její polohou vůči břidličnatosti bočních hornin. Nejlépe jsou vyvinuty rudní žíly, které pro-
tínají svorové souvrství kolmo nebo alespoň přibližně kolmo. U žil, které mají směr blízký 
směru bočních hornin, docházelo k vektorovému rozkladu tektonického namáhání a vzniku 
drobných posunů podél tektonicky oslabených ploch břidličnatosti. Pravděpodobně tímto lze 
též vysvětlit značnou sterilitu skupiny jitřních žil, které mají většinou identický směr jako 
boční horniny a od ložních žil se liší pouze tím, že mají jiný sklon než horninové souvrství. 
Přestože jitřní žíly existovaly již v době mineralizačních procesů (jsou starší než půlnoční žíly 
a pravděpodobně vznikly již při tvorbě vrásové stavby pohoří), zůstaly uzavřeny pro průnik 
hydrotermálních roztoků a nesou významnější zrudnění pouze na krátkých úsecích v okolí 
křižování s rudonosnými žilami půlnočními. 



  
křemen-ankeritová žíla 

(halda Eva, Jáchymov, 1997) 
ametyst-dolomitová žíla s dutinou 

(Jáchymov-Svornost, žíla Fundgrübner, 1976) 

  
otevřená puklina s krystaly dolomitu 

(Jáchymov-Svornost, žíla Viktorie, 1974) 
žilná brekcie s dolomitem 

(Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1986) 

  
dolomitová žíla s „odžilky“ 

(Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1996) 
žilná brekcie s kalcitem a dolomitem 

(Jáchymov-Svornost, žíla Marie, 1988) 

  
naduřování resp. vykliňování karbonátové žíly 

(Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1996) 
karbonátová žíla složená z několika generací kalcitu 

(halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1986) 

 
 



Jednotlivá mineralizační stadia, která dala vznik minerální výplni jáchymovských rud-
ních žil, jsou od sebe oddělena tektonickými pohyby. Při nich docházelo jednak k novému 
rozvírání trhlin, jednak k drcení starší žilné výplně. Nové etapy tektonického neklidu otevíraly 
cestu novým pulsům hydrotermálních roztoků pro průnik od rudodárného zdroje po zlomo-
vých pásmech půlnočního směru do tektonických poruch nižšího řádu, v nichž pak hydroter-
my uložily transportovaný rudodárný obsah. 

Tektonické pohyby v době vzniku minerálů, náležejících jednomu stadiu mineralizace, 
nebyly na jáchymovských žilách nikde konstatovány. Mezi etapami geochemické evoluce 
rudodárného zdroje a etapami oživení tektonické aktivity existuje tedy zákonitá shoda, jejíž 
příčiny je třeba pravděpodobně hledat v geologických procesech probíhajících v hlubších čás-
tech zemské kůry. 

Vzniklou minerální výplň žil nekomplikuje příliš intenzivně ani porudní tektonika. Vět-
šina tektonických pohybů, spojená zejména s údobím aktivní třetihorní vulkanické činnosti, se 
projevila zlomovou tektonikou, zhruba kolmou na průběh rudních žil. K větším posunům ne-
docházelo, takže největší hornické komplikace způsobovaly mohutné žíly silně zvodnělých 
a málo soudržných čedičových tufů (tzv. Putzenwecke), které zaplnily třetihorní rozsedliny 
v zemské kůře. V místech, kde porudní dislokace protínají žilnou trhlinu, došlo k desintegraci 
žilné i rudní výplně. Tato místa, v nichž byla původně homogenní stavba rudních čoček poru-
šena a došlo k tektonickému rozmělnění rudních agregátů, jsou pak intenzivněji postižena 
procesy sekundárních přeměn (např. působením intenzivnější cirkulace podzemních puklino-
vých vod). 

 
 

  

   
Podobné komplikace, jaké způsobovaly čedičové tufy, činila horníkům i Severní poruchová zóna, vyplněná drce-

nými horninami obohacenými hematitem, dosahující mocnosti až 50 m. Štoly se proto musely vyzdívat nebo hustě 
dřevit, přesto nedokázaly dlouho vzdorovat málo soudržným horninám. 

(Jáchymov, 2004) 

 



Význam vlivu starých tektonicky oslabených linií půlnočního směru na geologický vývoj 
území zřetelně dokumentuje protažení skrytých drobných elevací a usměrnění masivků, které 
již eroze obnažila. Uvedený tektonický směr, kolmý na stavbu pohoří, sehrál rozhodující úlo-
hu nejen při vývoji a mineralizaci žilného systému v jáchymovském revíru, ale výrazně se 
projevil už při vzniku starších greisenových tahů s ložisky cínu, např. na Blatenském vrchu. 
Naproti tomu další tektonicky výrazný směr, reprezentovaný trhlinami směru východ-západ, 
jejichž vznik lze pravděpodobně spojit již s procesy tvorby vrásových struktur krystalinika, 
byl použit hlavně mladšími žilnými deriváty, doprovázejícími karlovarský žulový masiv, 
a některými produkty třetihorního basického vulkanismu. Pro průnik hydrotermálních rudo-
nosných roztoků byl však bezvýznamný. Tato skutečnost, tj. hlavní úloha zlomů směru seve-
rozápad-jihovýchod a nepatrná úloha zlomů směru východ-západ při vzniku rudní mineraliza-
ce, je markantní i na řadě dalších krušnohorských ložisek. 

Prostorové rozmístění rudních žil zřetelně ukazuje na jejich genetické sepětí s pohyby 
podél hluboce založených regionálních poruch severozápad-jihovýchodního směru. Nejpro-
duktivnější byl zlom Bludenský (Irrgang) a Plavenský, značnou úlohu sehrál i zlom Jáchy-
movský (Panoramský). Tektonické namáhání území, které vedlo ke vzniku rudních žil a ob-
novení pohybů podél zlomových pásem půlnočního směru (severozápad-jihovýchod), bylo 
několikanásobné a střídalo se i s pohyby podél zlomů jitřního směru (východ-západ). Charak-
ter průniku rudních žil přes magmatické žilné deriváty zřetelně ukazuje relativně značný od-
stup mezi dobou vzniku žilných trhlin a dobou jejich mineralizace – zrudnění je mladší než 
poslední deriváty magmatického žilného roje, avšak žilné trhliny jsou starší (alespoň ve znač-
né části případů). Žilné trhliny se při oživení tektonických pohybů pouze propojovaly přes 
žíly magmatických derivátů, které je protnuly, a značný počet žilných trhlin byl využit pro 
lokalizaci zejména lamprofyrových žil. 

 
 


