
Jestliže mnoho žil spadá dohromady a ozývají se tak, že jejich směr a okraje nemůžeme již dost dobře 
od sebe rozeznat, tu se láme mnoho rudy jako na Sv. Vavřinci v Abertamech. Jestliže se žíla rozevírá 
a stává se mocnější v dobře dobyvatelném horstvu nebo jak říkáte vy horníci, břichatí, všeobecně sy-
pe, stejně jako se ruda ráda odřízne, jestliže žíla se zúží a zatlačí a ztratí. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Vývoj názorů geologických 
 
Systematické poznatky o zdejších ložiskách rud byly shromažďovány teprve od 18. stole-

tí, kdy byly prováděny nové otvírkové pokusy. Stav těchto znalostí zaznamenal roku 1774 
J. G. Ferber, který poznal Krušné hory z vlastní zkušenosti. Krystalické břidlice ještě nerozli-
šoval a charakterizoval je jako slídou bohaté a křemité fylitické břidlice (Thonschiefer). Pei-
thnerův popis se zase hodil na horniny, které charakterizoval o 150 let později Zoubek jako 
jemnozrnné až fylitické ruly. Žil bylo podle Ferbera na Jáchymovsku mnoho a šly „do neko-
nečné hloubky“. Rozlišoval oba dva známé systémy, tj. žíly půlnoční, o úklonu 54°-78° 
k západu, a jitřní, o úklonu 60°-73° k severu. 

Žilná výplň byla podle něj jílovitá, fylitická, vápencová, křemenná a rohovcová. Mocnost 
žil se pohybovala od 2,5 cm do 15-60 cm, ale mocnost se často měnila až téměř do vyklínění 
a pak znovu nasazovala. K zušlechtění žil docházelo na křížení, s výjimkou žil s jílovitou vý-
plní. Při křížení docházelo k posunu žil nebo tříštění na odžilky. I odžilky zušlechťovaly žíly 
nebo zvětšovaly jejich mocnost, když se k nim přiblížily. 

Vedle žil zrudněných znal Ferber i hluché žíly, mezi kterými rozlišoval porfyrové, nazý-
vané v Jáchymově „Sandstriche“, a čedičové, nazývané „Wacke“. V době Ferberově již bylo 
známo, že rudní žíly, k nimž se porfyrová žíla blížila nebo ji křížila, se zušlechťovaly. Bylo 
mu známo, že „Wacke“, tj. čediče a jejich tufy, dosahují mocnosti od několika centimetrů do 
60-80 metrů, a to zvláště na výchozech. Ferber udával u půlnočních čedičových žil úklon zá-
padní, u jitřních jižní. Počet jitřních žil odhadl na 30; tyto příznivě působily na zušlechtění žil. 
Půlnoční čedičové žíly potlačovaly jitřní žíly rudní a vychylovaly je z jejich směru. Některé 
z čedičových žil Ferber popsal a uvedl při této příležitosti tzv. „strom z potopy“, nalezený na 
jáchymovské štole Barbora, o němž soudil, že jde o zkamenělé dřevo. 

Při provádění kutacích prací se čím dále tím více věnovala pozornosti vlivu porfyrových 
a čedičových žil a vápenců na zrudnění a časem se začaly rozlišovat i druhy krystalických 
břidlic, přičemž vynikl ložiskový význam tzv. „jáchymovských břidlic“, to je svorů až svoro-
vých rul. Počátkem 19. století se mezi krystalickými břidlicemi (Urthonschiefer) rozlišovaly 
svory (Glimmerschiefer), fylitické břidlice (Thonschiefer) a kvarcity (Kieselschiefer). Již Pau-
lus znal „svor“, to je jáchymovskou břidlici v dnešním významu, ve kterém jsou rudní žíly. 
Zmiňoval jejich výplň a jitřní žíly pokládal za mladší a chudší než půlnoční. Uvedl i známou 
skutečnost, že jitřní žíly směrem do hloubky podržují svou mocnost, půlnoční že ji zvyšují, 
ale někdy směrem k povrchu vykliňují. Podrobně popsal i porfyrové žíly a jejich zušlechťující 
vliv na rudní žíly. Zmínil i pozitivní vliv vápenců na zrudnění žil. Porfyrové žíly se podle 
něho stářím příliš nelišily od půlnočních rudních žil. Čedičové žíly pokládal většinou za 
mladší než žíly rudní, čedičový tuf za starší. Vliv čediče na zrudnění mu nebyl jasný. Zato 
Meier se domníval, že ke zrudnění mohlo dojít při výlevu čediče. 

Když byl prokázán význam vlivu jáchymovských břidlic, porfyrů a vápenců na zrudnění 
žil, byla věnována pozornost i jejich uložení a průběhu. Nakonec se prosadil názor, že je tře-
ba, aby znalosti, zjištěné kutacími a báňskými pracemi, byly doplněny geologickými poznatky 
z okolních území a sestavena mapa, která by umožnila cílevědomé vedení vyhledávacích 
i báňských prací. Tímto úkolem byl pověřen v prvé polovině 30. let 19. století F. A. Jantsch, 
který se práce ujal a úspěšně ji provedl. 

Jantsch zmapoval území středních Krušných hor, to je území s největším počtem ložisek. 
Převzal v podstatě geognosii Paulusovu. U krystalických břidlic rozlišoval svory, ruly a břid-
lice, blížící se fylitům; znal význam „jáchymovských břidlic“ pro zrudnění žil. U žul rozezná-
val dva druhy, starší a mladší, která byla bohatší živcem a turmalínem a byla cínonosná. Tedy 
již 50 let před Laubem v podstatě rozlišoval žulu „horskou“ a „krušnohorskou“. V úzkém 



vztahu k mladším žulám byly podle Jantsche porfyry, jejichž žilám věnoval značnou pozor-
nost. Popsal jejich průběh a zdůraznil jejich vliv na zrudnění. Podrobně pojednal i o čedičích 
a čedičových tufech, o vápencové poloze v jáchymovském revíru a o polohách amfibolitů, jež 
byly zpravidla matečnou horninou pro ložiska magnetitu. Celkově možno konstatovat, že 
Jantschova geologie revíru, kterou publikoval Vogl, a která je v podstatě shodná s názory Jo-
kélyho, zůstala v zásadě v platnosti dodnes a byla doplněna tam, kde došlo k podrobnějšímu 
rozlišení krystalických břidlic a k tektonickým a genetickým interpretacím. 

 
žíla a její odžilky 

 

  
žíla se stříbrným zrudněním a jalovým odžilkem 

(žíla Hildebrand, 1. p., Důl Svornost) 
(kreslil J. Němeček, 1883) 

jalová žíla s odžilkem 
(žíla Junghäuerzecher, 9. p., Důl Svornost) 

(kreslil Buchal, 1880) 

  
jalová žíla s odžilky 

(žíla Junghäuerzecher, 9. p., Důl Svornost) 
(kreslil J. Němeček, 1882) 

jalová žíla s odžilky 
(žíla Widersinnischer, 1. p., Důl Rovnost) 

(kreslil A. Mixa, 1887) 

 
 
To, co na úseku geologie revíru vykonal Paulus a Jantsch, provedl pro poznání ložisek 

J. F. Vogl. Shrnul dosavadní zkušenosti, zhodnotil je a pokusil se z nich vyvodit obecně plat-
né závěry. Sestavil následující obraz ložiska. Pro jitřní žíly je charakteristická pravidelnost ve 
směru (h 5-7), v úklonu, v mocnosti (5-120 cm) i ve výplni. Jitřní žíly jsou málokde zrudněny, 
výplň je jílová, nebo složená z horninové drti, křemene a vápence. Zrudněnou výjimkou jsou 



žíly Geyer a Mauricius v blízkosti vápencové polohy, a žíla Eliáš. Půlnoční žíly jsou mnohem 
mnohotvárnější, nepravidelnější ve směru, v úklonu i mocnosti. Žilnou výplní ve východním 
poli byl kalcit, dolomit, křemen, jíl, břidlice, v západním poli křemen, jíl, břidlice a porfyr. 
Půlnočním jáchymovským žilám odpovídaly charakterem jitřní žíly neklidské a božídarské, 
v jejichž výplni převládal jíl a fluorit, a abertamské se živcem, křemenem, jílem a břidlicí. 
Podle toho rozlišoval Vogl tyto čtyři oblasti: 

 
1) Fluoritovou (jáchymovský Neklid a Boží Dar) s ryzím arzénem a mědí, markasitem, 

tetraedritem, proustitem, pyritem, sfaleritem a galenitem. 
2) Vápencovou (jáchymovské východní pole) s proustitem, ryzím stříbrem, arzénem, 

vizmutem, smaltinem (tj. skutteruditem), chalkopyritem, argentitem, tetraedritem, 
milleritem, markasitem, pyritem, sfaleritem, uranovými rudami a zřídka s hematitem 
a galenitem. 

3) Křemennou (jáchymovské západní pole) s argentitem, smaltinem (tj. skutteruditem), 
milleritem, ryzím stříbrem, vizmutem a mědí, proustitem, uranovými rudami, sfaleri-
tem, chalkosinem, černěmi, galenitem a antimonitem (?). 

4) Živcovou (Abertamy) s ryzím stříbrem, argentitem, smaltinem (tj. skutteruditem), 
sfaleritem, ryzím vizmutem, galenitem, černěmi a proustitem. 

 
Na zrudnění měl podle Vogla vliv úklon žil, a to tak, že pozitivně je ovlivňuje strmý 

úklon, kdežto při úklonu 40° až 70° zrudnění ustává. Žíly se často tříští, ale opět se znovu 
spojují, nebo vysílají krátké odžilky, které brzy vykliňují, často odštěpují zrudněné odžilky, 
jdoucí rovnoběžně s hlavní žilou. Křížení s jitřními žilami nejsou vždy zrudněna. Obohacení 
však nastává v blízkosti porfyrů a na křížení půlnočních žil s porfyrovými žilami. Jitřní žíly se 
na křížení s porfyry nezušlechťují. Ve východním poli byla křížení obohacena vlivem vápen-
cových poloh. Někdy docházelo i ke zrudnění okolní horniny. Obecně platilo, že výskyt rud 
nebyl souvislý, nýbrž nepravidelný v čočkách, závalcích, hnízdech a žilkách. O genezi žil 
Vogl soudil, že vznikly infiltrací a že porfyry, vápence a svory ovlivnily srážení kovových 
sulfidů a arzenidů. 

Ani obraz ložiska, jak jej nastínil Vogl, se v podstatě nezměnil, rozšířil se jen o znalosti, 
získané z dolování u Suché, které se dostalo od poloviny století do trvalého provozu. Zájem 
o smolinec, který ve druhé polovině 19. století vzrůstal, vedl ke studiu zonálnosti ložisek. Od 
konce 19. století se ustálil názor na tři zóny, a to nejsvrchnější s převahou rud stříbrných, 
střední s rudami Co, Ni, Bi a U a spodní se smolincem. Hranice mezi jednotlivými zónami šla 
ve východním poli nejhlouběji a stoupala jak směrem k západu, to je do západního pole, tak 
směrem k východu, to je do oblasti rud u Suché, kde šel smolinec téměř až na den (na po-
vrch). V této pravidelnosti však byly u jednotlivých žil určité výjimky. Tak ve východním 
poli byl smolinec ve vyšších patrech, rudy Co a Ni se nikdy nevyskytovaly ve větším množ-
ství s rudami stříbra nebo uranu, arzén byl také omezen na vyšší horizonty, ale provázel spolu 
s vizmutem v malém množství i rudy Co, Ni a smolinec. Častým průvodcem smolince byl 
galenit a pyrit. 

Otázka stáří zdejších hornin, hlavně hornin výchozích, tj. původních sedimentů, je do 
dnešních dnů v podstatě otázkou spornou a jejich stáří je udáváno různými autory různě. Pů-
vodně byl zastáván názor, že krystalické břidlice Krušných hor jsou stáří prahorního. Saští 
geologové přičítali krušnohorské sérii stáří kulmské, teprve po návštěvě Pietsche byl přejat 
jeho názor o stáří proterozoickém. Většina sovětských geologů pracujících v Krušných horách 
zařadila krystalické břidlice do paleozoika, a to do ordoviku a siluru (zejména E. G. Distanov 
a E. F. Timofejev). Podle V. Zoubka však patřilo podstatné množství krystalických břidlic 
stářím do proterozoika až paleozoika, s čím se ztotožnil i R. Kettner. 

Nelze se tomu divit, neboť určení stáří krystalických břidlic je ztíženo skutečností, že pro 
vysokou regionální metamorfózu všech souvrství komplexu metamorfovaných hornin nemůže 
být paleontologicky doloženo. Výjimku tvoří pouze objev graptolitové fauny v severním po-
kračování potůčkovského souvrství (už ale na německém území) sovětským geologem Černy-
ševem v roce 1956. 



na obohacení žíly rudou měly příznivý vliv porfyry, čediče i vápence (resp. erlany) 
 

  
čelba žíly Geister, 1. p., Důl Rovnost 

(kreslil A. Mixa, 1886) 
čelba žíly Geister, p. Barbora, Důl Rovnost 

(kreslil A. Mixa, 1881) 

  
čelba žíly Schweizer, 1. p., Důl Rovnost 

(kreslil J. Hozák, 1889) 
čelba žíly Hildebrand, 1. p., Důl Svornost 

(kreslil J. Němeček, 1883) 

 
obohacení rudou nastávalo v blízkosti porfyrů, které někdy obsahovaly rudu i samy 

(halda žíly Schweizer, Jáchymov, 2002) 

  
porfyr se stříbrným zrudněním 

 
jemně drátkovité stříbro (detail) 

 



  
stříbro (detail) 

 
argentit, stříbro (detail) 

 

 
 

častým průvodcem smolince byl galenit a pyrit 
 

  
čelba žíly Geister, p. Barbora, Důl Rovnost 

(kreslil A. Mixa, 1883) 
čelba žíly Bergkittler, 2. p., Důl Rovnost 

(kreslil A. Mixa, 1878) 

  
čelba žíly Hildebrand, Štolové p., Důl Svornost 

(kreslil J. Němeček, 1883) 
čelba žíly Widersinnischer, p. Daniel, Důl Rovnost 

(kreslil A. Mixa, 1884) 

 



  

  
sedimentární břidlice se silurskou graptolitovou faunou z okolí Berouna u Prahy 

(1995) 

 
 


