
Plinius uvádí, že magnet nalezli poprvé v Magnesii nebo v Herakleii, když pastýř svými botami, které 
byly pobity železnými cvočky a plíšky po tureckém způsobu, a svou pastýřskou holí, která měla železný 
hrot, zůstal vězet. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Skarnové horniny 
 
Opakované prohřátí krystalického pokryvu výstupy tepla z jednotlivých intruzí způsobilo 

nejen jeho značnou rekrystalizaci a vznik plodových břidlic, ale i skarnizaci téměř všech i roz-
dílných typů hornin. Bezprostředně na kontaktu se žulou vznikly grossular-wollastonitové 
skarny, zatímco granát řady grossular-andradit spolu s pyroxenem se objevuje ve výše ulože-
ných nebo vzdálenějších tělesech (vzhledem ke kontaktu). 

Důležitou součástí horninového kom-
plexu se proto staly železné rudy skarnových 
ložisek. Mezi písčito-jílovitými sedimenty 
původní sedimentační pánve se vyskytovaly 
vložky vápnitých hornin, které metamorfóza 
během variských horotvorných pochodů 
proměnila v krystalické vápence (mramory). 
Vznik skarnů je vysvětlován metasomatic-
kým nahrazením hornin bohatých vápníkem 
účinkem tepla a látek unikajících z chlad-
noucího magmatu, tj. pyrometasomatózou 
(skarn = původně starý švédský hornický 
název pro jalovinu na železorudných ložis-
kách). 

Zdejší skarny se vyskytují jako izolované kry v horninovém plášti a po mineralogické 
stránce je charakterizuje zejména přítomnost granátu (andradit), amfibolu (amfibol, aktinolit), 
pyroxenu (hedenbergit) a epidotu, jejichž společným rysem je obsah železa ve vzorci. Užitko-
vou složkou je nejkvalitnější železná ruda – magnetit [Fe3O4], ke kterému se často přidružuje 
sfalerit [ZnS] a chalkopyrit [CuFeS2]. Skarny tak byly i zdrojem zinku a mědi, ale i cínu, jak 
je tomu na Zlatém Kopci, kde cín je vázán vedle kassiteritu [SnO2] i v borátu hulsitu, obsahu-
jícímu vedle cínu i železo a hořčík [(Fe2+,Mg)(Fe3+,Sn)BO5], a dokonce v několika hydroxi-
dech, mezi kterými dominuje schoenfliesit [MgSn4+(OH)6]. Tímto jedinečným cínovým zrud-
něním zaujímá Zlatý Kopec, resp. skarn pod Kaffenber-
gem, zvláštní postavení mezi ostatními krušnohorskými 
cínovými doly. Skarny se rovněž vyskytují jako izolo-
vané kry v horské žule. Jsou známy např. ze širšího oko-
lí Nejdku. 

Na Zlatém Kopci (Goldenhöhe, Zlatá výšina) se tě-
žily dva typy ložisek cínu. Pod Kaffenbergem skarnové 
ložisko a v podstatě na protějším hřbetu pod Komářím 
vrchem bylo cínové zrudnění uloženo ve fylitech. Proto 
se poněkud nepřesně mluví o ložisku Zlatý Kopec (fyli-
ty) a ložisku Kaff (skarny). 

Božídarské výskyty jsou součástí pruhu skarnů 
v pásmu fylitů s grafitem. Jde o pyroxenicko-amfibolic-
ké a pyroxenicko-aktinolitické skarny s hnízdy, impreg-
nacemi a polohami magnetitu s galenitem, sfaleritem 
a chalkopyritem asi 2 km severozápadně od obce (tzv. 
Bleizeche), či v sericiticko-chloritických fylitech západ-
ně od obce. Skarn, otevřený Střeleckou štolou severně 
od města, obsahoval výhradně magnetit. 

 
výchoz skarnu 

(Jáchymov, západní svah Eliášského údolí, 2004) 

 
i do skarnu se musí nejprve projít chodbou 

raženou ve fylitech 
(Zlatý Kopec-Kaff, 2006) 



Skarnové těleso bylo v minulosti dobýváno i na 
úpatí severovýchodního svahu Klínovce v údolí Bílého 
potoka. V letech 1961 až 1962 zde byla zpřístupněna 
v délce 410 metrů stará štola procházející amfibolitem 
s magnetitovým zrudněním, doprovázeným výše tempe-
rovanou mineralizací rud Cu-Zn a fluoritu. Nový nález 
(2004) masivní rudy tvořené hematitizovaným pyritem, 
sfaleritem a kassiteritem naznačuje, že průzkumu uniklo 
důležité cínové zrudnění. Staré práce pokračují směrem 
k Meluzíně (Wirbelstein, k. 1094), kde se vyskytuje 
aktinolitický skarn, ve kterém byla přítomnost cínu zjiš-
těna alespoň spektrálně. 

V okolí Jáchymova jsou skarny vázány jednak na 
vložky amfibolitových hornin (metabasitů) ve svorech, 
jednak vznikly přeměnou karbonátových vložek svoro-
vého souvrství. První obsahují magnetit (Důl Antonín 
u Eduardu), rudní obsah druhého typu je tvořen sfaleri-
tem, chalkopyritem, pyritem, magnetitem, maghemitem, 
kassiteritem a chlority železa (Důl Vladimír na Plavně). 

Karbonátové vložky byly z velké části přeměněny 
ve skarny (erlány) střídající se s metamorfovanými slíni-
tými tufity (metabasity). Jsou stratigraficky vázány převážně na jemnozrnné biotit-
muskovitické „fylitické“ svory a na grafit-biotit-muskovitické svory (tzv. „jáchymovské krys-
talické břidlice“). Čisté krystalické vápence se vyskytují zřídka (Plavno) a představují neza-
tlačené relikty karbonátických poloh, které odolaly při skarnizačních a hydrotermálních pro-
cesech. Jejich zachované zbytky poskytovaly žádanou surovinu pro výrobu páleného vápna 
(Vykmanov, Háj pod Klínovcem). 

 

  

  
bývalá, pozvolna se drolící vápenka z 19. století 

(jeden ze dvou sopouchů se už definitivně rozvalil) 
(katastr Háj, 2008) 

 

 
ústí štoly v údolí Bílého potoka 

(2003) 



Největší krušnohorská skarnová tělesa jsou ale soustředěna v prostoru Přísečnice-
Měděnec, kde se až do počátku devadesátých let 20. století těžila nejkvalitnější železná ruda 
(magnetit) a malé množství rud měděných. Tato železorudná ložiska byla mnohem význam-
nější než ložiska těžená u Horní Blatné či Nejdku. Jejich rozsah a kvalita poskytly vhodné 
podmínky pro vznik i dlouhou existenci vysoce rozvinutého železářství, takže široké okolí 
Přísečnice se stalo svého času druhou nejvýznamnější železářskou oblastí českých zemí (po 
Barrandienu), třebaže zdejší železářská oblast byla svým plošným rozsahem mnohem menší 
než středočeská a i počet zdejších železáren se nemohl svým množstvím rovnat četným žele-
zárnám podbrdským (v pruhu od Nučic až k Plzni). Technickou úroveň zdejšího železářství 
dokládá vysoká pec v Kovářské, uvedená do provozu v r. 1594. Zavedení tohoto převratného 
vynálezu do výrobního procesu (pravděpodobně poprvé v Čechách) předběhlo i jeho použití 
v brdské oblasti (1599). Přestože zprávy o exploataci a zpracování železných rud existují od 
14. stol., byla tato ložiska ve větší míře využívána až v 18. a 19. století. 

 
 

 
výskyt magnetitových skarnů v okolí Měděnce 

(černě vyznačené) 
(podle Šreina a Šreinové, 2000) 

 
 
 



Skarny, které tvoří nepravidelná tělesa s bohatými polohami především magnetitu, se zde 
převážně vyskytující na styku ortorul a pararul se svory. Třebaže žíly stříbrných rud a barev-
ných kovů, které často skarnová tělesa prostupují, jsou historicky proslulejší, neboť zásluhou 
jejich dobývání v 16. století se zejména Vejprty a Přísečnice zařadily mezi přední česká báň-
ská města, jejich těžba ve srovnání se železnými rudami dosáhla mnohem menšího hospodář-
ského významu. 

Nejlépe vysledovaný průběh skarnů (erlánů) v Jáchymově je v úseku jižně od kóty Stráž 
(839,2 m), v prostoru kóty 811,3 m. Zde tvoří původní karbonátové horniny asi 30-50 m 
mocné polohy v souvrství grafitických jáchymovských krystalických břidlic. Dále byly sledo-
vány v důlních dílech šachet Svornost, Rovnost I, Plavno, Panorama, Leopold aj. Čočka skar-
nů (erlánů) na patře Daniel v důlním poli Svornost (na sledné žíle Evangelista) dosahuje moc-
nosti až 60 m. 

 
 

  
skarn s kassiteritem a jemnozrnným magnetitem 

(halda Vladimír, Jáchymov, 1998) 
skarn s pyritem, magnetitem a hematitem 

(halda Vladimír, Jáchymov, 1998) 

  
skarn s masivním pyritem 

(halda Vladimír, Jáchymov-Plavno, 1998) 
skarn s pyritem, chalkopyritem a hematitem 

(halda Vladimír, Jáchymov, 1998) 

  
skarn s maghemitem 

 
(halda Vladimír, Jáchymov-Plavno, 1998) 

maghemit 
(lupenitý minerál s typickými červenými vnitřními reflexy) 

(halda Vladimír, Jáchymov, 1998) 



  
skarn s magnetitem a červenohnědým granátem 

(Měděnec, 2001) 
skarn s magnetitem 

(Zlatý Kopec, 2003) 

 
Skarnových ložisek bylo pravděpodobně velké množství, ale většina během času podleh-

la erozi. Protože uvolněné železo je schopné migrovat ve vodných roztocích, časem vyplnilo 
množství starých puklin mladšími hematitovými žilami. 

Co se týče magnetitu, jedna zajímavost. Australský antropolog Stephen Juan z univerzity 
v Sydney tvrdí (2006), že každý člověk má v čichové kosti nosu krystalek magnetitu, který 
mu usnadňuje orientaci v terénu. V živočišné říši to není nic neobvyklého. Mají ho holubi, 
lososi, delfíni, včely, netopýři, dokonce i mikrobi, kteří si tak „šťastně najdou svůj domov 
v bahnité louži“. 

 

 



 

 
 
 



 
geologická mapa plavenského skarnového tělesa 

(Důl Vladimír-Plavno, II. patro) 

 
 

 


