
Horníci nazývají kámen, ze kterého se dělá cín, cvitr (Zwitter), a mají za to, že má jméno od zwitzern 
a gleissen. Ale lze vidět, že cvitr je zkomolené nebo zkrácené řecké slovo cassiteron. Neboť Němci ma-
jí všeobecné dlouhé slabiky a krátká slova, proto tam, kde používají slovo z cizích řečí nechávají od-
padnout přední nebo zadní slabiku. Jako když z Agathon udělali Gott a gut, z Flavia nebo Vindobony 
jméno Wien a u cassiteronu, siteron, sitter, nato zwitter, jako lidé z Porýní říkají zischen a my 
zwischen. Zda však německé slovo zyn je pojmenováno podle cánů, že z počátku byl lit do cánů jako 
stříbro ve slévárně, nechávám posoudit horníky. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Geologické poměry 
 
Nejbohatší rudnou oblastí Čech jsou Krušné hory s přilehlou karlovarskou vrchovinou 

(Slavkovský les). V území s krystalickými břidlicemi jsou, nebo přesněji řečeno byla, ložiska 
ušlechtilých stříbrných rud provázených rudami vizmutu, kobaltu, niklu a uranu, ložiska rud 
mědi, olova a železa, a v území se „žulou“ ložiska rud cínu, wolframu a molybdenu. Mezi 
místními názvy proto najdeme Stříbrnou, Oloví, Cínovec, Měděnec, Kovářskou a řadu po-
dobných. 

 

   
ruda stříbra (proustit) 

(Jáchymov) 
ruda vizmutu (vizmut) 

(Jáchymov) 
ruda Ni-Co (skutterudit) 

(Jáchymov) 

   
ruda mědi (chalkopyrit) 

(Jáchymov) 
ruda olova (galenit) 

(Jáchymov) 
ruda železa (hematit) 

(Bludná) 

   
ruda cínu (kassiterit) 

(Krásno) 
ruda wolframu (ferberit) 

(Krásno) 
ruda molybdenu (molybdenit) 

(Krupka) 

 
Pro poznání geologické stavby centrálního západního Krušnohoří poskytly velmi 

podrobný materiál zejména rozsáhlé hornické práce, prováděné v letech 1946-1964 Jáchy-
movskými doly, n. p. Globálně je celá centrální část západního Krušnohoří budována kom-
plexem metamorfovaných sedimentů (krystalických břidlic), v jejichž podloží se nacházejí 
variské granitoidy karlovarského masivu (termín granitoidy zahrnuje vyvřelé horniny skupiny 
žuly, tj. granity, adamellity a granodiority, které navzájem do sebe přecházejí a v terénu je 
nelze makroskopicky odlišit). Metamorfované krystalinikum tedy tvoří horninový plášť kar-
lovarského plutonu, který ve vlastním jáchymovském rudním revíru vystupuje přímo na po-



vrch pouze při jeho jižním okraji (u Mariánské a Popova), vrtnými a důlními pracemi byl ale 
zastižen v nevelké hloubce pod celou oblastí. 

 

 
důlní díla provozovaná Jáchymovskými doly, n. p., ve vlastním jáchymovském revíru, v období let 1946-1964 

 

 
 

 
podloží Krušných hor tvoří variské granitoidy 

 

 
Geologicky je celá krušnohorská oblast částí saxothuringika, které na našem území vy-

stupuje v Krušných horách, Smrčinách a v podloží oherského příkopu. Představuje relativně 
samostatnou jednotku se specifickým vývojem sedimentace, struktur a metamorfózy. 
Z hlediska velkých strukturních pásem saxothuringika náleží smrčinskému a krušnohorskému 
antiklinoriu. Krušnohorské antiklinorium je složitá nesymetrická megastruktura se zachova-
ným severním křídlem a širokou centrální částí a s osou ukloněnou k JZ. Osa smrčinského 
antiklinoria, které je odděleno příčnou depresí od krušnohorského, je na našem území mírně 
protiklonná. Oblast severně od osy krušnohorského antiklinoria má zvlněnou stavbu s celkově 
mírným úklonem k SZ, kdežto při jižním okraji jsou úklony strmé a horninové série se zde 



soustavou strmých vrás noří flexurovitě do hloubky. Příčinou strmého zapadání jsou relativní 
vertikální pohyby, které nastaly při styku krušnohorského bloku s mobilní oslabenou pod-
krušnohorsko-oherskou zónou. 

Celá centrální část západních Krušných 
hor patří do rámce krušnohorské soustavy, 
která představuje výraznou stavební jednot-
ku. O příslušnosti Krušných hor a Smrčin 
k této jednotce není sporu. Někteří autoři ale 
počítali ke krušnohorské soustavě ještě ob-
last tzv. chebských fylitů, Tepelskou vyso-
činu, Slavkovský les a domažlické svorové 
pásmo. Celek je charakterizován intenziv-
nější variskou regenerací, projevující se 
sasko-duryňským vývojem sedimentů varis-
ké geosynklinály a jejím intenzivním alpi-
notypním variským zvrásněním, spojeným 
s intenzivní metamorfózou. 

Starší představy o vývoji Země byly 
omezeny ideou o fixní pozici celých konti-
nentů. Dnešní koncepce vývoje pevnin 
a oceánů používá pojmy jako kontinentální 
drift, pohyb litosférických bloků, globální bloková tektonika či rozpínání oceánského dna. 
Novým prvkem se tak stal pohyb, a to v prostoru i čase. Na současném místě bychom proto 
marně hledali byť i náznak budoucího pohoří Krušných hor. Rodily se v obrovské sedimen-
tační pánvi geosynklinální povahy zalité mořem a situované mnohem jižněji, než je tomu 
dnes. Chceme-li se dopátrat počátků vzniku zdejších hor, musíme se proto přenést v čase 
o dobrých 600 či více milionů let nazpět. Vezmeme-li v úvahu celkové stáří Země 
4,5 miliardy let, jsou Krušné hory poměrně mladé. 

 

tvorba pevninských bloků 
 

 

 

 

pevninské kry před cca 4 miliardami let tvorba jader (štítů a tabulí) budoucích kontinentů 
(upraveno podle Dietze a Holdena, 1970) 

 
Historicky lze vývoj geologické stavby rozdělit do několika význačných cyklů. Vznik 

sedimentačních oblastí probíhal zejména v cyklech proterozoickém (assyntském), paleozoic-
kém (kaledonsko-variském), terciérním (alpinském) a kvartérním. První dva cykly jsou časo-
vě mnohem rozsáhlejší a významnější, než cykly následující. Cykly třetihorní a čtvrtohorní se 
projevily zejména kernou tektonikou, sedimentací bazálních oligocenních slepencových 
a písčitých horizontů, izolovanými erupcemi miocénních vulkanitů, vznikem rašelinišť a ne-
příliš mocných kvartérních sedimentů. Je ovšem logické, že ani cyklus proterozoický nebyl 

 
schéma antiklinorií 

(antiklinorium je antiklinála obrovského rozpětí, jejíž ramena 
jsou složitě zvrásněna; jejich protikladem jsou synklinoria, tj. 

velké synklinály se zvrásněnými rameny – u nás např. Barran-
dien) 

(upraveno podle R. Kettnera, 1956) 



první etapou vzniku geologické stavby této oblasti. Je však prvním mohutným cyklem, který 
lze do určité míry dešifrovat mezi geologickými jevy, které probíhaly v mladších dobách. 
Spolehlivé geochronologické datování období této předkambrické sedimentace přesto není 
možné, neboť regionální metamorfóza, provázející assyntské vrásnění na konci proterozoika, 
z velké části setřela ráz výchozích sedimentů, tj. původní charakter stavby starší. 

V proterozoickém vývojovém cyklu se 
ukládalo v prostoru tehdejších Krušných hor 
mohutné souvrství zejména písčito-jílovi-
tých sedimentů. Během zahlubování sedi-
mentační oblasti docházelo k iniciálnímu 
(počátečnímu) magmatizmu v podobě basic-
kých vyvřelin. Klidné sedimentační období 
vývoje geosynklinály bylo přerušeno vrásni-
vými pochody, spjatými s metamorfózou 
geosynklinálních sedimentů. Během těchto 
prastarých horotvorných fází (assyntská 
orogeneze) vzniklo krušnohorské krystalini-
kum jako rozlehlý a metamorfně nejednotný 
komplex. Nejhlubší patro utvořily granitizo-
vané ruly (ortoruly) a migmatity, přechod-
nou mezivrstvu parasérie a svrchní obal epi-
zonálně metamorfované sedimenty přechá-
zející do hornin nemetamorfovaných. Přeru-
šení orogenní (horotvorné) činnosti bylo 
doprovázeno intenzivním výzdvihem zvrás-
něné oblasti, o čemž svědčí nová sedimenta-
ce s polohami slepenců a valouny starších 
krystalických břidlic a magmatitů (např. 
slepencový horizont mezi Plavnem a výši-
nou Nad Krásným lesem). Relativně krátké 
období této sedimentace bylo přerušeno no-
vými záchvěvy mladoassyntských horotvor-
ných fází (spodní kambrium). Do svrchní 
stavby pravděpodobně pronikly žulové int-
ruze, které způsobily v nejvyšších partiích 
kontaktní metamorfózu nemetamorfovaných 
nebo slabě metamorfovaných sedimentů 
(i přes pozdější variskou regionální meta-
morfózu zůstaly vzácně zachovány reliktní kordieritické rohovce, které jsou popsány 
z několika lokalit na Vejprtsku). Závěr proterozoického vývojového cyklu charakterizuje 
dlouhé období denudace (odnosu), kdy se k povrchu přiblížilo hlubinné krystalinikum. 

Nejstarší horninové komplexy byly postiženy intenzivní regionální metamorfózou, jejíž 
stáří může být assyntské nebo variské (u mladší fylitové série se uvažuje stáří pouze variské). 
Stratigraficky, bez ohledu na absolutní stáří, ale můžeme metamorfované série umístit od rela-
tivního podloží směrem k nadloží, což by mělo v hrubých rysech odpovídat i stupni metamor-
fózy. Potíže v zařazení do určité míry kladou tělesa ortorul a metamorfovaných magmatitů 
(metabasitů), jejichž výchozí stáří je ohraničeno posledním variským regionálně metamorfním 
pochodem. 

Nejníže jsou série svorových rul až rul s proniky ortorul a vložkami amfibolitů, následuje 
série svorová s vložkami krystalických vápenců a metabasitů a proniky ortorul, pak přechod-
ná zóna mezi svory a fylity s polohami metabasitů a ojedinělými proniky ortorul, nejvýše sé-
rie fylitová s polohami metabasitů. 

 

 
schéma vývoje geosynklinály a dějů s ní spojených 

(upraveno podle R. Kettnera, 1956) 



  
biotitická rula 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 
amfibol-biotitická rula 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 

  
leukokratní muskovit-biotitická ortorula 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 
biotitická ortorula 

(Mezilesí-Měděnec, 2002) 

  
ortorula 

(poblíž bývalé hájenky u Meluzíny, 2003) 
amfibolit 

(Myslivny, 2004) 

  
amfibolit 

(halda Barbora, Jáchymov, 2002) 
amfibolit 

(halda Barbora, Jáchymov, 2002) 

 



  
dvojslídná svorová rula 

(halda Barbora, Jáchymov, 1998) 
granát-chloritoid-muskovitický svor 

(pod bývalou hájenkou u Meluzíny, 2003) 

  
dvojslídný svor 

(halda Barbora, Jáchymov, 2002) 
hematitizovaný grafitický dvojslídný svor 

(halda Eva, Jáchymov, 1998) 

  
drobnozrnný chloritický dvojslídný svor 

(halda Barbora, Jáchymov, 2002) 
drobnozrnný dvojslídný svor 

(halda Barbora, Jáchymov, 1996) 

 

  
granát-chlorit-muskovitický svor 

(Eliášské údolí, Jáchymov, 2002) 
granát-turmalin-chlorit-muskovitický svor 

(halda Barbora, Jáchymov, 2002) 



  
albit-muskovitický svor 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 
kvarcitický svor 

(halda Barbora, Jáchymov, 2003) 

  
muskovitický kvarcit 

(poblíž Kamenné hory, Jáchymov, 2004) 
dvojslídný kvarcit 

(halda Barbora, Jáchymov, 2002) 

 
Na území Jáchymovska se dosti zřetelně projevuje úbytek regionální metamorfózy smě-

rem od jihu k severu (resp. od JV k SZ). Úbytek však není zcela plynulý. I uvnitř série svoro-
vých rul se vyskytují pásma s nižším stupněm metamorfózy. Vedle jiných faktorů proto nelze 
vyloučit retrográdní (zpětnou) přeměnu. 

Během prvohor, zejména během kambria a ordoviku (tedy před 540-438 mil. let), se 
ukládaly jílovité a písčité sedimenty, místy prokládané uloženinami vápnitými, a produkty 
podmořských sopek. Mořský původ již bezpečně dokládají zbytky živočichů, zkameněliny 
zejména graptolitů, nalezené na německé straně Krušných hor. S určitostí lze proto pouze 
prohlásit, že základní rysy geologické stavby celé krušnohorské jednotky byly vytvořeny 
v průběhu prvohor, ještě před průnikem mladovariského granitoidního magmatu karlovarské-
ho žulového plutonu. Paleozoický cyklus byl tedy zahájen sedimentací, trvající od kambria 
zřejmě až do spodního karbonu. Na Jáchymovsku se dochovaly pravděpodobně jen útvary 
staršího paleozoika (kambrium, ordovik, spodní silur), přestože paleontologicky nejsou dolo-
ženy (regionální metamorfóza byla příliš vysoká, aby se mohly udržet nějaké stopy původních 
fosilií). Variská orogeneze způsobila intenzivní reaktivaci celé starší stavby krystalinického 
komplexu. Středně metamorfované horniny krystalinika (krystalické břidlice) jsou reprezen-
továny převážně horninami svorovými a fylitovými. Spodní část komplexu krystalických 
břidlic je tvořena svory a svorovými rulami stáří pravděpodobně svrchně proterozoického až 
kambrického (více než 540 milionů let). Nejrozšířenějším horninovým typem jsou dvojslídné 
a biotitické svory, někdy s obsahem grafitu, granátu a pyritu. Řídce se v nich vyskytují polohy 
skarnů, amfibolitů, kvarcitů, migmatitů a ortorul. Nejmladším a nejméně metamorfovaným 
členem krystalinika jsou fylity kambrického a ordovického stáří. 

 



  
migmatit 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 
svorový fylit 

(Zlatý Kopec, 2003) 

  
chlorit-sericitický fylit 

(Zlatý Kopec, 2003) 
grafitický fylit 

(Zlatý Kopec, 2003) 

  
kvarcitický fylit 

(Zlatý Kopec, 2003) 
grafitický kvarcitický fylit 

(Zlatý Kopec, 2003) 

 

  
skarn (zde pouze granát s převahou složky andraditové) 

(vrch Mědník, 2001) 
skarn 

(halda Antonín, Jáchymov, 2004) 



  
krystalický vápenec (mramor) 

(Mezilesí-Měděnec, 2003) 
krystalický vápenec (mramor) 

(halda Johann, Zlatý Kopec, 2001) 

  
eklogit 

(kóta Meluzína, 2002) 
amfibolický eklogit 

(kóta Meluzína, 2002) 

 
 
Sudetská variská horotvorná fáze byla spjata s metamorfózou a znamenala novou kom-

plikaci starší geologické stavby, v níž se původní komplex proterozoického krystalinika dá 
jen stěží bezpečně prokázat. Ve svrchním paleozoiku dokonce dochází na některých místech 
Krušných hor k rychlému odnosu krystalinika a vznikají lokální kamenouhelné pánvičky. 

Sedimentační prostor geosynklinální pánve, obklopený pevninskými krami, od začátku 
prvohor do devonu driftoval směrem k rovníku, kde se nenápadně rodil prvotní pevninský 
blok, prakontinent Pangea. Drift umožnila, a dodnes umožňuje, plastická, žhavá a pomalu 
proudící astenosféra hluboko pod povrchem Země, která unáší tuhé pevninské desky litosféry. 
(Rozdílný pohyb desek způsobují nestabilní oblasti v zemské kůře, kde výstupné proudy aste-
nosféry buď odtlačují desky od sebe a produkují novou litosféru, nebo naopak unášené desky 
litosféry na sebe narážejí a jedna se podsouvá pod 
druhou, takže nejspodnější je nakonec pohlcena 
sestupnými proudy astenosféry a nakonec zde za-
niká roztavením.) 

Na rozhraní devonu a karbonu došlo v oblasti 
rovníku ke kolizi bloků litosféry, v jejímž důsled-
ku vyvrásnilo mohutné pásemné pohoří variscid, 
které globálně probíhalo z dnešní Severní Ameri-
ky až na Kavkaz, a bylo 10 000-30 000 km dlouhé 
a přes 1 000 km široké. Protože při vzájemné koli-
zi litosférických desek dochází ke střetu nepřed-
stavitelného objemu hmoty, tak viditelným bez-
prostředním projevem bývá zemětřesení a obno-
vená či nová sopečná činnost, a nepozorovaně, 
zvolna, se v pohořích vrásní či vyzvedává zemský 
povrch. Oblast Krušných hor a Slavkovského lesa, 

 
pevninské bloky střední Evropy v době vzniku 

prakontinentu Pangea směřují od jihu k rovníku 
(upraveno podle Seltmanna et al., 1994) 



dnes vzájemně oddělené terciérní uhelnou pánví, se stala součástí tohoto variského horstva. 
Část tohoto nově vzniklého horstva, prostupujícího územím dnešní střední a západní Evropy, 
se nazývá pohořím variským (hercynským). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
vztah litosféry k podložní astenosféře a mezosféře 

 
(Šipky ukazují pohyb litosféry. Od riftových zón uprostřed na-

stává rozpínání litosféry na obě strany. Na okrajích, pod hlubo-
komořskými příkopy, se litosféra noří do astenosféry a je jí 

asimilována. Šipky v astenosféře označují hypotetické kom-
penzační proudy opačného směru, než jsou pohyby litosféry.) 

(upraveno podle J. Olivera a kol., 1969) 

konvergentní pohyb litosférických bloků 
 

(Na obrázku je znázorněn proces, kdy nastává kolize dvou 
bloků, pohybujících se proti sobě nižšími rychlostmi. Na okraji 
pevninského bloku byly uloženy velké mocnosti sedimentů, 
které se při srážce bloků deformovaly a zvrásnily. Zároveň 

došlo ke zduření celé litosféry, tj. kůry a části svrchního pláště.) 
(upraveno podle H. W. Medarda, 1969) 

 
 
 
 
 

  
rekonstrukce mladopaleozoické polohy pevnin v okolí 

Atlantiku 
(Bez šrafy jsou moře nad riftovými zónami, včetně Thetys. 

Tečkovaně je vyznačen nynější rozsah šelfu. V pevninách je 
zakreslen dnešní systém souřadnic, aby byl zřejmý jejich poz-

dější translační pohyb s rotací.) 
 
(upraveno podle E. Bullarda, 1969) 

hlubinné zlomy v Českém masivu ukazují jeho blokovou 
stavbu 

(Zlomy mají obecně nepravidelný tvar, takže části zemské kůry 
člení na nepravidelné polygony. Celá zemská kůra je hlubinný-
mi zlomy rozdělena na několik základních bloků, každý z nich je 

menšími zlomy rozdělen na bloky menší. Jedním z nich je 
Český masiv.) 

(upraveno podle Škvora, 1970) 

 



kontinentální drift a vznik pohoří 
(upraveno podle Zieglera, 1990) 

  
před 430 miliony lety před 320 miliony lety 

 
 
 
 
 
Před vyvrásněním hercynid se tedy na místě dneš-

ních Krušných hor nacházela mořská pánev plná sedi-
mentů, kde u jejího jižního okraje probíhala hranice vůči 
již relativně stabilnímu pevninskému bloku Českého 
masivu s moldanubickým jádrem. Při horotvorných de-
formacích se vrstvy pánevních sedimentů začaly stlačo-
vat a původní krušnohorský sedimentační prostor se 
zmenšil o více než o polovinu. Současně se vzrůstáním 
horotvorných tlaků docházelo ve zmenšujícím se prosto-
ru k prohřívání sedimentárních hornin a jejich přeměně 
v horniny metamorfované. Původně vodorovně uložené 
vrstvy byly stlačovány do vrás, neboť zahřáté horniny 
prostoupené plyny a vodní parou, které unikají při me-
tamorfóze z jílových minerálů, jsou snadněji vrásnitelné 
než horniny studené. Díky enormnímu tlaku se vrásnící 
útvary trhaly a sunuly přes sebe. Důkazem toho jsou 
vysokotlaké horniny přísečnické série, spočívající na 
slaběji tlakově metamorfovaných horninách. I nové pet-
rografické poznatky o složení jáchymovského metamor-
fovaného komplexu ukazují na složitost geneze. Na relativně vysoké tlaky při metamorfóze 
např. upozorňují i nalezené relikty kyanitu v granát-muskovitických svorech. To i řada jiných 
okolností posiluje současný názor o příkrovové stavbě hercynských Krušných hor. 

Z původně sedimentárních jílovitých břidlic tak úměrně své sedimentační hloubce po-
stupně vznikly nejprve nejméně přeměněné fylity, pak svory, pararuly a v zóně částečného 
tavení migmatity. Protože nejjižnější část tvořícího se pohoří byla vystavena nejvyššímu tla-
kovému napětí, projevil se zde i nejvyšší stupeň metamorfózy, který dokonale setřel stopy, 
zanechané obyvateli prvohorního, či snad dokonce prahorního moře. V české části Krušnoho-
ří se proto dosud nenalezly žádné zbytky organismů, dokládající nejstarší období jejich zrodu. 

 

 
při vrásnění je postižen i podklad, který se 

musí směstnat do menšího prostoru 
(upraveno podle R. Kettnera, 1956) 



  

vznik vrásového příkrovu z překocené vrásy 
 
(upraveno podle R. Kettnera, 1956) 

rozšíření starších a mladších pásemných pohoří 
v Evropě 

(upraveno podle L. Moreta in Kettner, 1956) 

 
kontinentální drift 

(upraveno podle Dietze a Holdena, 1970) 

  
stav cca před 200 miliony lety (v permu) stav cca před 180 miliony lety (v triasu) 

 
Poslední geologické výzkumy ukazují, že během posledních dvou miliard let se zformovaly a pak zase rozpadly již 
tři superkontinenty (jednolitá souš přetrvávala kolem stovky miliónů let, pak se začala rozpadat a začal nový cyk-
lus). Nejstarší známý superkontinent dostal označení Nuna a existoval před 1,8 miliardy let. Následující Rodinia 
vznikla před miliardou let a poslední, a asi nejznámější, Pangea, před 300 miliony let. 
 
Současné analýzy pohybu kontinentů předvídají vytvoření opět jediného superkontinentu (během několika set 
miliónů let). Zmizí Severní ledový oceán i Karibské moře a po srážce Asie s Amerikou se kontinenty zkoncentrují 
na severní polokouli a vznikne jednolitá souš, kterou vědci pracovně nazvali Amasie (tento superkontinent vznikne 
propojením současných kontinentů vyjma Antarktidy, které se nakupí na severní polokouli). 

 
 
[Teorii o průběhu vzájemných pohybů světových kontinentů (continental drift resp. des-

ková tektonika) poprvé vyslovil německý geofyzik a astronom Alfred Wegener (1880-1930) 
v roce 1915. Dnes je tato teorie obecně přijímána, neboť málokdo pochybuje o tom, že konti-
nenty jsou pode dnem oceánů a moří v těsném kontaktu a jsou rozděleny do 8-10 velkých 
a mnoha menších litosférických desek či bloků, které kloužou po svrchním povrchu pod nimi 
ležící astenosféry. Tyto desky se vůči sobě pohybují nestejnoměrně, přičemž rychlost jejich 
pohybu se předpokládá v rozmezí 0-10 cm za rok. Na kolizních zónách dochází k silovým 
kontaktům desek generujícím skoková střižná posunutí, která se na zemském povrchu proje-
vují jako zemětřesení (rozložení ohnisek zemětřesení ukazuje hranice tektonických desek). 
Mnoho současných geofyziků je přesvědčeno, že tyto gigantické síly, které generují pohyby 
litosférických bloků, mají svůj původ zejména v neustálé tvorbě tepla produkovaného uvnitř 
Země rozpadem radioaktivních prvků.] 

 



  
zvrásněný fylit 

(Zlatý Kopec, 1998) 

  
v detailně provrásněné rule je výrazná zejména bílá 

křemen-živcová žilka 
(halda Svornost, Jáchymov, 2002) 

také v provrásněném fylitu vyniknou bílé křemenné žilky 
 

(Zlatý Kopec, 1999) 

 
 

metamorfóza a značný horotvorný tlak setřely stopy zanechané obyvateli prvohorního moře 
(Jáchymov-Panorama, 2010) 

  

  
výchozy svorů na Panoramě jsou provrásněné hrubě… 

 



  

  
… ale i velmi detailně… 

 

  

  
… nejvíce vynikne křemen 

 

 
Metamorfóza, podmíněná pulzujícím horotvorným tlakem (tlak 6-8 kb, T~600 °C), pro-

bíhala v rozmezí před 510-355 miliony let, tj. od ordoviku do doby devonu. V zemské kůře, 
v zóně tavení, uzrály podmínky pro výstup žulového magmatu. Ve svrchním karbonu až per-
mu vystoupily do prostoru metamorfovaného komplexu velké granitoidové plutony, které 
v hloubce pod celou krušnohorskou soustavou spolu nepochybně komunikují a tvoří jediný 



krušnohorský pluton. V tektonicky příznivých místech pronikly plášť krystalických břidlic tak 
vysoko, že byly erozivní činností v pozdějších dobách obnaženy. Díky velkému obsahu plynů 
se kyselé magma stalo pohyblivým a snadno se protavovalo vzhůru. Jako přívodní cesty patr-
ně sloužily hlubinně založené zlomy, především SZ-JV jáchymovský hlubinný zlom. Výstup 
magmatu k povrchu byl ukončen až tehdy, kdy magma předalo okolním horninám tolik tepla, 
že jeho vlastní teplota klesla pod 600-700 °C. Magma však nepostupovalo vzhůru pouze jako 
těleso bochníkového tvaru (lakolit), ale ke svému výstupu využilo i menších trhlin a zlomů, 
kde utuhlo v podobě žil aplitů, pegmatitů a žulových porfyrů. Na Jáchymovsku vystupuje část 
karlovarského masivu složeného z řady několika časově sblížených intruzívních fází, z nichž 
nejvýraznější je starší fáze skupiny „horských žul“ a mladší fáze „krušnohorských žul“. Hra-
nice mezi nimi je značně složitá, přesto se dá předpokládat, že na Jáchymovsku převládá 
mladší krušnohorská skupina. Počalo období, kdy uzrály podmínky pro vznik prvního typu 
rudních nerostů Krušných hor, která představují ložiska cínu. Od prvních sedimentů již uply-
nulo minimálně 215 mil. let. 

 
 
 
 

 
mapa metamorfních facií centrálních západních Krušných hor 

(upraveno podle Šreina a Šreinové, 2000) 

 



hlubinné vyvřeliny 
 

„žula horská“ 
 

  
granit (žula) 

(Abertamy, 2003) 
redwitzit 

(Abertamy, 2003) 

  
diorit 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 
křemenný diorit 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 

 
 
 
 
 
 

„žula rudohorská“ 
 

  
granit (žula) 

(Horní Blatná, 2002) 
turmalinický granit 

(Horní Blatná, 2002) 



  
adamellit 

(Hřebečná, 2002) 
granodiorit 

(Abertamy, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žilné vyvřeliny 
 

  
aplit 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 
(meta)aplit 

(halda Barbora, Jáchymov, 1999) 

  
pegmatit 

(halda Barbora, Jáchymov, 2004) 
pegmatit 
(Důl Svornost, 12. p., Jáchymov, 1986) 



  
žulový porfyr 

(halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1998) 
žulový porfyr 

(halda Rovnost I, Jáchymov, 1997) 

  
žulový porfyr 

(halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1998) 
turmalinit 

(Horní Blatná, 2002) 

  
mineta 

(halda Eduard, Jáchymov, 2001) 
lamprofyr 

(halda Eduard, Jáchymov, 2001) 

 
 
 
Pometamorfní granitoidy („žuly“; stáří kolem 300 milionů let) jsou projevem dlouhotrva-

jícího magmatizmu v Krušných horách. Jsou to horniny, které vznikly roztavením staršího 
materiálu v hlubinách zemské kůry, následným výstupem taveniny do menších hloubek a její 
závěrečnou krystalizací. Krystalinikem pronikaly v několika fázích a jejich mírně zvlněná 
hladina leží nehluboko pod dnešním povrchem (0-2 000 m). Hydrotermální dozvuky magma-
tizmu pokračovaly ještě dlouhou dobu, až do mesozoika (druhohor). 

Granitoidový magmatizmus uzavřel složitý proces vývoje původního prevariského me-
tamorfovaného komplexu během paleozoického cyklu. Kontaktní metamorfóza měla vliv 
pouze na epizonálně metamorfované souvrství. Protože na Jáchymovsku se granitoidy karlo-
varského plutonu a k němu náležejících izolovaných drobných masivků velmi pozvolna noří 
pod fylitový obal, má kontaktní dvůr granitoidních těles značný rozsah. Ke konci paleozoika 
dochází k denudaci (odnosu) celého komplexu a sedimentační činnost na dlouhou dobu končí. 



Karlovarský žulový masiv se na Jáchymovsku vy-
nořuje na zemský povrch až v rozsáhlém území, vyzdvi-
ženém podél zlomového pásma bludenského a pernin-
ského, a v greisenizovaných izolovaných masivcích 
v prostoru mezi Hřebečnou a Horní Blatnou. Uvnitř 
metamorfovaných hornin tak vystupují na povrch izolo-
vané elevace „krušnohorské žuly“ (masivky blatenský 
a sejfský) a horniny žilného doprovodu karlovarského 
plutonu (hlavně porfyry a porfyrity, dále aplity, pegma-
tity a lamprofyry). 

Po dlouhé peneplenizaci (zarovnávání) starého 
krystalinického komplexu, od konce paleozoika (prvo-
hor), během druhohor a spodního terciéru, bylo původní 
variské (hercynské) pohoří (tj. předchůdce Krušných 
hor), dosahující předpokládané výšky kolem 3 000 m, 
obroušeno až ke kořenové části, tj. k žulovým kořenům. 
Uplynulo dalších 260 milionů let. 

Ve starších třetihorách celá oblast klimaticky nále-
žela do subtropického pásma a pokrývaly ji pralesy pa-
lem, magnólií a vavřínů. Dlouhotrvající teplé a vlhké 
klima intenzivně působilo na obnažená místa žulového plutonu a bylo příčinou jeho kaolinic-
kého zvětrávání až do hloubky 100 m. Důkaz těchto klimatických podmínek nám poskytují 
nálezy fosilní flóry na Sokolovsku (Staré Sedlo, Svatavský vrch) i Karlovarsku (Český 
Chloumek), o známých karlovarských ložiskách kaolínu ani nemluvě. Zbytky nejspodnější 
kaolinické zvětrávací kůry dokonce najdeme i na plochých stupních vlastních Krušných hor. 

Intenzivní eroze (zvětrávání) způsobila, že terciérní 
(třetihorní) Krušné hory se podobaly mírně zvlněné kra-
jině, v jejichž depresích (sníženinách) vznikla mělká 
sladkovodní jezera, ve kterých se ukládaly stejné štěr-
kovité, písčité a jílovité sedimenty, jaké známe z pod-
krušnohorských pánví. V oligocénu proto došlo k izolo-
vané tvorbě sladkovodních bazálních slepencových sou-
vrství i v drobných depresích na zarovnaném povrchu 
starších útvarů Krušných hor. Protože sedimentace byla 
občas přerušována sopečnými erupcemi spojenými s vý-
levy lávy, tak se tyto bazální uloženiny, jako nepatrné 
relikty při podloží spodnomiocénních vulkanických 
erupcí, jimiž byla zahájena třetihorní magmatická čin-
nost, dodnes zachovaly. Lokálně jsou proto pod čedičo-
vými příkrovy, na nejvyšším stupni pohoří, zachovány 
i relikty třetihorních písčitých a jílovitých sedimentů 
(oblast Hřebečná–Ryžovna, Špičák), reprezentující zbyt-
ky původní, jistě značně rozsáhlé sedimentace, která 
časově i faciálně odpovídá výplni podkrušnohorských 
hnědouhelných pánví (patří k tzv. starosedelskému sou-
vrství). Není bez zajímavosti, že zachovalé štěrky např. 
u Ryžovny obsahovaly značné množství cínové rudy. 
Prospektoři to vypátrali již v 16. století a ze štěrků 
v podloží čediče začali kassiterit těžit. Aby dosáhli 
úrovně cínonosných štěrků, tak na temeni kopců hloubili 
šachtice, nebo z boku razili štoly. Vytěžený materiál se 
zpracoval rýžováním. 

 
 

 
dešťová voda rozpouští hydroxidy hliníku 
a transportuje je do hloubky, v době sucha 
však vzlíná a u povrchu se odpařuje – 
rozpuštěný hydrát hlinitý ale zůstává přii 
povrchu – vznikají tak ložiska hlín, bauxitu 
a kaolinitu 

 
Ke kaolinizaci může docházet i působením 
roztoků vystupujících po rudní žíle. Je tak 
postižena např. žilná struktura Geschieber 
v důlním poli Svornost, která je zároveň 
hlavní zřídelní linií výstupu radioaktivních 
pramenů, a to v hloubce 500 a více metrů 
pod povrchem. 



  

  
ukázky fosilní flóry (listy, semena) ze starosedelského souvrství 

(kaolinový odkliz v Lesné, 1999) 

 
 
 

  
terciérní písčité a jílovité sedimenty 

(Hřebečná-Ryžovna, 2003) 
terciérní štěrkovité sedimenty 

(Hřebečná-Ryžovna, 2003) 

  



  
terciérní štěrk a konglomeráty 

(Hřebečná-Ryžovna, 2003) 

  
konglomerát (slepenec) 

(Hřebečná-Ryžovna, 2004) 
konglomerát (slepenec) 

(Hřebečná-Ryžovna, 2004) 

 
 
 
Vlivem sílícího alpinského orogénu se začátkem terciéru (před 65 mil. let) probudilo 

k životu i magma. Tentokrát však nevznikala hlubinná tělesa, ale magma se tlačilo přímo na 
povrch. Cesta k povrchu vedla opět otevřenými zlomy porušené zemské kůry. Intenzivní 
třetihorní basický vulkanismus dosáhl maximálního vývoje jižně až jihovýchodně od jáchy-
movské oblasti, tj. v prostoru gigantického stratovulkánu, jehož důsledkem je sopečné pohoří 
dnešních Doupovských hor. Rozsáhlejší tufové pokryvy a lávy se uplatnily i v přilehlé oblasti 
podkrušnohorského prolomu, u Děpoltovic, Hroznětína či Ostrova. Přímo na Jáchymovsku 
vzniklo ve stejné době několik periferních izolovaných čedičových kup a výlevů a v rozsedli-
nách krystalinika byly uloženy hojné, často značně mocné žíly čedičových tufů nejrůznějšího 
směru. V době jejich vzniku zde převládaly tektonické síly tažného charakteru, jak ukazuje 
nejen křivolaký průběh čedičových žil, ale i časté zbytky zuhelnatělých kmenů a otisky listů 
nalézané při ražení důlních chodeb, mnohdy ve značné hloubce pod dnešním povrchem. 
Značná část výplně žil čedičových tufů byla tedy descendentně splachována povrchovými 
vodami do hluboce rozevřených rozsedlin. Vulkanizmus probíhal s menšími či většími pře-
stávkami po celé období třetihor a na periferním okraji Krušných hor u Chebu se projevil do-
konce i v průběhu čtvrtohor před 200 000 lety (sopky Komorní a Železná hůrka). 

Na Jáchymovsko zasáhla vulkanická činnost z oblasti Doupovských hor s výrazně alka-
lickými typy basických vyvřelin. Mladší fáze terciérního vulkanizmu během pliocénu již na 
území krušnohorského krystalinika nezasáhla. Kyselejší láva (bohatší křemíkem) byla hustší 
a vytvořila vyšší sopečné kužele, jako je např. Špičák u Božího Daru. Zásaditější (basická) 
láva (bohatší hořčíkem a železem) byla tekutější a vytvořila rozsáhlé, ale poměrně málo moc-
né lávové příkrovy (např. u Ryžovny). Terciérní vyvřeliny patří k oligomiocenní neovulka-
nické fázi Českého masivu (před 23 miliony lety). Většinou jde o čediče s. s. a jejich tufy 
a komínové brekcie, v menší míře jsou přítomny i trachyty. 

 



 
schematická mapa okolí Doupovských hor 

(upraveno podle geologické generální mapy) 

 
výlevné vyvřeliny 

 

  
olivinický bazalt (čedič) 

(halda Barbora, Jáchymov, 2000) 
biotitický olivinický bazalt (čedič) 

(halda Eva, Jáchymov, 1999) 



  
nefelinit 

(lom Hřebečná, 2004) 
trachyt 

(halda Eduard, Jáchymov, 1999) 

  
fonolit (znělec) 

(dutinky ve fonolitu vyplňují zeolity a kalcit, v základní hmotě je titanit) 
(Farská louka, Jáchymov, 2003) 

  
natrolit 

(Farská louka, Jáchymov, 1990) 

  
natrolit 

(Farská louka, Jáchymov, 1990) 
titanit 

(Farská louka, Jáchymov, 1990) 



  
kulovitě odlučný bazalt (čedič) 

(Klínovec, 2004) 
porfyrický leucitický fonolit (znělec) 

(Loučná, 2004) 

  
tinguaitický leucitický porfyr 

(Loučná, 2000) 
tinguaitický leucitický porfyr 

(Loučná, 2004) 

  
sopečný tuf s úlomkem žuly (tzv. putzenwecke) 

(nad Můstkem, Jáchymov, 2003) 
sopečný tuf s úlomkem svoru (tzv. putzenwecke) 

(nad Můstkem, Jáchymov, 2003) 

 
 
 



 
hlubinný zlom oddělující zónu tepelsko-barrandienskou od zóny Krušných hor 

(hlubinný zlom zasahuje až do pláště; tepelsko-barrandienská zóna s nemetamorfovanými sedimenty má menší 
celkovou mocnost kůry než zóna krušnohorská) 

(upraveno podle L. Kopeckého a kol., 1970) 

 



 
jáchymovské zkamenělé dřevo 

(První vyobrazení jáchymovského „fossili“. Na průřezu kmenem je poznamenáno: „Roku 1557 byl tento strom 
nafárán ve štole Sv. Barbory, od ústí 2 000 a od povrchu svisle 150 sáhů; dne 17. února v Jáchymově.“ U dru-
hého úlomku je nápis „Kmen z Údolí Jáchyma v kámen přeměněný.“) 

(Basileus Besler, 1622) 

 
 
 
 
 
Alpinský horotvorný cyklus již zastihl pevně konsolidovaný celek krušnohorské sousta-

vy, takže tektonické pohyby se projevily pouze mohutnými zlomy (saxonská kerná tektonika). 
Parovina tehdejších Krušných hor se pod tlakem alpinského vrásnění vyklenula a podél sta-
rých zlomů se rozlomila na kry. Před asi 25 mil. let (na rozhraní paleogénu a neogénu) začala 
jedna z ker klesat do hloubky a utvořila podélnou příkopovou propadlinu (podkrušnohorský 
prolom resp. Oherský rift), další z ker byla vyzdvižena a zůstala vztyčena jako dnešní Krušné 
hory, jiná představuje dnešní Slavkovský les. Materiál zvětralin byl splachován do zaklesáva-
jících podkrušnohorských pánví, kam se ukládaly i sopečné  vyvrženiny doupovských vulká-
nů. (Na žule v podloží sokolovské pánve se uložilo přes 400 m mocné souvrství usazenin.) 
Směry třetihorních poruch do značné míry opětovaly již dříve vzniklé dislokace, tj. 
z paleozoického postmetamorfního období. Pohyby po starších zlomech se i několikrát opa-
kovaly, některé zlomy dokonce znovu reagovaly i na nejmladší období tektonického neklidu 
v pliocénu, kdy vznikly Krušné hory v dnešním orografickém slova smyslu. Koncem terciéru 
a na počátku kvartéru byly Krušné hory vyzdviženy o 700-1 000 m. Jenom za posledních 1,6 
mil. let (tj. v průběhu kvartéru) byly Krušné hory vyzdviženy o odhadovaných 250-300 m. 
Podle údajů dnešních měření Krušné hory „rostou“ průměrnou rychlostí 1,5 mm/rok. Výzdvih 
krušnohorského krystalinika podél krušnohorského zlomu už pouze oživil intenzivní erozivní 
rozrušování povrchu a dodnes modeluje morfologii Krušných hor. 

 



 
izostatické vyrovnávání bloků v zemské kůře 

(upraveno podle W. Bowieho in Kettner, 1956) 

 
 
 
 
 

 
schéma příkopové propadliny s postranními zdvihy 

(na jedné straně si představte Krušné hory, na druhé Slavkovský les, mezi nimi Sokolovskou 
pánev) 

 
 
 
 

 
geologický profil Sokolovskou pánví 

(upraveno podle V. Havleny) 

 



Na přelomu terciéru a kvartéru se na již vyzdviže-
ném horstvu prudce ochladilo. Závěrečný kvartérní cyk-
lus proto už představuje jen pokračující erozivní činnost 
a odnos zvětralin. Krušné hory se dostaly do bezpro-
středního sousedství jižního předpolí kontinentálního 
ledovce, nastalo střídání ledových dob – glaciálů, a dob 
meziledových – interglaciálů. Protože v době ledové 
zasahoval ze severu na naše území kontinentální ledo-
vec a v nejvyšších polohách pohraničních hor se utvoři-
ly menší horské ledovce, spekulovalo se svého času 
i o výskytu drobného ledovce v oblasti Klínovce, zejmé-
na s ohledem na geomorfologický útvar, zvaný Klíno-
vecký kar, doložen však nebyl. Během glaciálů se vr-
cholové partie Krušných hor, přestože nebyly zaledně-
né, proměňovaly na arktickou kamenitou pustinu bez 
vegetace, podhůří zarůstalo tundrou. Průměrná roční 
teplota se pohybovala kolem bodu mrazu. Skalní výcho-
zy trhal mráz a balvanitá suť se po věčně zmrzlém pod-
kladu pomalu sunula do údolí, vznikala kamenná moře. 
Ukázkovým příkladem je kamenné moře na Kamenné 
hoře (Hadí hora, Grauenstein). Extrémně suché klima 
a chybějící vegetační kryt umožnily intenzivní větrnou 
erozi. Proto např. nacházíme zaoblené balvany žuly s vyvětralými krystaly křemene a živce 
i na vrcholech kopců. Důsledky obrušování skal větrem jsou dobře patrné např. na Vlčím 
hřbetu (Wolfsberg). 

 
 
 

  
exogenní činitelé způsobili zaoblení balvanů i na vrcholech kopců 

  
na skalách vyniknou vyvětralé žilky tvrdého křemene a krystaly živců 

 
kamenné moře 

(Jáchymov-Kamenná hora, 2004) 



  
světlá žíla v „horské žule“ je aplit 

(Vlčí hřbet nad Mariánskou, 2010) 

 
Během teplých a vlhkých interglaciálů hory souvisle pokrývaly husté lesy. Průměrná 

roční teplota se pohybovala kolem 10-12 °C, takže byla vyšší než dnes. Dravé horské bystřiny 
prořezávaly hloubkovou erozí skalní podklad a údolí se prohlubovala. Zvolna se vytvořil 
dnešní ráz krajiny. Po odeznění posledního glaciálu (před 11 000 lety) se začalo klima zvolna 
oteplovat. Před 5 000 lety skončila vlhká perioda, která umožnila rozvoj rozlehlých rašelinišť, 
dodnes živých. V období preboreálu probíhá i třídění potočních náplavů, místy obsahujících 
kassiterit (cínovou rudu). Proces pozvolného vzniku zvětralinového pláště a erozivní zahlu-
bování horských údolí za současného odnosu materiálu je na území Jáchymovska neustále 
živý. 

 
 

 
zalednění Evropy ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) 

(ledovec dosahoval až ke Krušným horám a Krkonoším) 
(upraveno podle Kettnera, 1956) 

 



  
rašelina 

 
(rašeliniště u Abertam, 1997) 

vrstva rašeliny na huminovými kyselinami vyběleném 
skalním podkladu 

(NPR Božídarské rašeliniště, 2007) 

 
 

 
vývoj Krušných hor v čase 

(upraveno podle Baumanna et al., 2000) 

 



 
Krušné hory a Oherský rift (hlubinný pokles) 

 
 
 

 


