
Čím blíže je povrchu, tím bohatší je stříbro ve zlatě, jak také žíly v teplých krajinách všeobecně jsou 
bohatší na zlato, než v těchto studených zemích nebo Sudetách, kde většinou se láme železo, cín, olo-
vo, vizmut, kromě mocných stříbrných žil. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Žilná ložiska 
 
Postupně, jak odeznívaly starší horotvorné pochody, se celá krušnohorská jednotka kon-

solidovala, takže na mladší variské horotvorné pochody reagovala především destruktivní 
zlomovou tektonikou umožňující výstup granitoidního magmatu, který pak ostře uťal a setřel 
starší vrásové struktury. I mnohakilometrový průběh strmých křemenných žil, obvykle sesku-
pených do rojů, svědčí o hlubinně založených tektonických zónách. Jejich generelní průběh 
půlnočním směrem (cca sever – jih) nasvědčuje, že tyto pukliny sloužily v průběhu věků i pro 
porce dalších a dalších rudodárných roztoků. 

Připomeňme, že jáchymovská oblast se doposud nacházela v blízkosti rovníku. Vznik cí-
nonosných žul svým stářím odpovídá vzniku českých kamenouhelných pánví v pruhu od Plz-
ně přes Rakovník po Kladno, ale i pánvím v oblasti saské (Zwickau, Flöha). To znamená, že 
v celé oblasti vládlo velmi teplé klima, kdy se střídala vlhká a suchá období, která v permu 
přešla v polopouštní až pouštní charakter. Optimální klimatické podmínky proto umožnily 
ihned po vyvrásnění horstva nastartovat intenzivní erozi. Původní horstvo se rychle snižovalo 
a jeho zvětraliny byly transportovány do sladkovodních pánví v podhůří. Důkazem jsou frag-
menty těchto karbonských pánví se slojemi černého uhlí druhotně vyzdvižené i na hřebenu 
Krušných hor (Brandov, Mikulov). Po odeznění posledních variských horotvorných pochodů 
se během relativně klidného druhohorního triasu uplatňovaly pouze endogenní činitelé, tedy 
opět eroze. 

Nový neklid do klidného vývoje celého kontinentu přinesly alpinské horotvorné pocho-
dy. Protože celá dnešní krušnohorská oblast se začlenila do již relativně stabilního bloku Čes-
kého masivu, tak se zde jednotlivé fáze alpinského vrásnění až do počátku terciéru neprojevo-
valy příliš dramaticky. Horotvorné tektonické tlaky během jury způsobily pouze tříštivé de-
formace horninového komplexu žulového masivu a metamorfovaného pláště, a složitými pro-
cesy se mobilizovaly rudonosné roztoky a exhalace. Na opětovně otvíraných a zavíraných 
puklinách, trhlinách či zlomech se z mineralizovaných podzemních vod vylučovaly minerály 
rudních i jalových žil. Vytvořila se tak nová ložiska železných rud, ale i rud manganových, 
uranových, stříbrných, vizmutových, kobaltových a niklových. 

 
 
 

 
vznik rudních žil tahem 

(žulový masiv se chladnutím smršťuje, takže sousední horniny jsou v tahovém napětí a vznikají 
v nich trhliny, které se postupně zaplňují, ale i opětovně otvírají a rozšiřují, takže se nakonec 
vyplní několika rudními generacemi – v téže trhlině tak vlastně vznikne několik rudních žil) 

 



Celá oblast Krušných hor je prostoupena sítí žil různých směrů, úklonů a stáří. Praktický 
užitek přinesly křemenné žíly s hematitovým zrudněním, které se staly v minulosti předmě-
tem intenzivní těžby železné rudy, např. v okolí Měděnce, Perninku a Horní Blatné, Vysoké 
Peci, Nových Hamrů, Šindelové a Rotavě. V místech, kde tyto žíly probíhají krušnohorskými 
žulami, se vedle železných rud vyskytly i rudy manganu (Jelení, Nové Hamry, Horní Blatná).  

Manganové rudy se vyskytovaly a těžily i v jáchymovském revíru. Několik dolů bylo si-
tuováno na linii Důl Eva – Mariánská – Popov a v  Siebenbrüder Zeche nad Eduardem. 

 
 
 
 

 
manganové rudy z jáchymovského revíru 

 

  
coronadit, pyrolusit 

(pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) 
pyrolusit 

(pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) 

  
cryptomelan, pyrolusit 

(pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) 
cryptomelan, pyrolusit 

(pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) 

  
todorokit 

(pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) 
coronadit, cryptomelan, pyrolusit 

(halda Eliáš, Jáchymov, 1983) 



  
ramsdellit 

(halda Siebenbrüder, Jáchymov, 2005) 
ramsdellit 

(halda Siebenbrüder, Jáchymov, 2005) 

  
hollandit 

(halda Siebenbrüder, Jáchymov, 2005) 
hollandit 

(halda Siebenbrüder, Jáchymov, 2005) 

  
lithiophorit (tmavá kůra), pyrolusit, ramsdellit 

(halda Siebenbrüder, Jáchymov, 2005) 
lithiophorit 

(halda Siebenbrüder, Jáchymov, 2005) 

 
 
I čistý žilný křemen bez jakéhokoli zrudnění našel uplatnění. Byl žádanou surovinou pro 

sklářskou výrobu (Smolné Pece). Některé křemen-chalcedonové žíly poskytly dekorační ma-
teriál, který tvoří střídající se vrstvičky křemene a jaspisu (okolí Měděnce). Svědčí to 
o opakujícím se otvírání puklin, doprovázené chemicky odlišnými porcemi hydrotermálních 
roztoků, což potvrzuje páskovaná stavba. Při znovuotevření či zavření puklin docházelo 
i k drcení již existující výplně. Jednotlivé úlomky byly puklinou transportovány na větší či 
menší vzdálenost, podobně jako ve vodním toku, takže některé částice se dokonce zakulaco-
valy. Novým stmelením opracovaných i neopracovaných úlomků vznikla impozantní brekci-
ovitá (troskovitá) stavba, např. i u okrasných kamenů (okolí Rotavy). V dutinách křemenných 
žil vykrystaloval i fialový ametyst (okolí Měděnce a Klášterce). Křemenné žíly byly zdrojem 
ametystů a jaspisů již za vlády Karla IV., kdy se používaly k inkrustacím sakrálních objektů 
(Karlštejn, Chrám Sv. Víta). Později byly příležitostně využívány, zejména italskými prospek-
tory, ke skládání barevných kamenných mozaik. 



To co světově proslavilo jáchymovský rudní okrsek, však byly žíly rud tzv. „pětiprvko-
vé“ formace, tj. rud stříbra, vizmutu, kobaltu, niklu a uranu. Prostorové spojení těchto prvků 
však není genetické, nýbrž je způsobeno překrytím několika relativně samostatných minerali-
začních period. Žilná výplň je tvořena několika generacemi křemene, hojným dolomitem, 
méně kalcitem a místy hojným fluoritem. Křemen je často chalcedonovitý a železitý. Jáchy-
movské rudní žíly jsou z mineralogického hlediska unikátní. Dosud bylo ze zdejších dolů po-
psáno přes 400 druhů minerálů, takže Jáchymov je vůbec nejpestřejší a nejbohatší naleziště 
minerálů na světě. 

Většina povrchu širšího okolí Jáchymova je pokryta lesy a horskými loukami, které spolu 
se svahovými hlínami dobře maskují skalní podklad. Ten je obnažen pouze v několika přiro-
zených odkryvech v údolí potoků a zářezech silnic. Slabá obnaženost terénu a shoda směru 
rudních žil s průběhem erozivních údolí byly jistě jednou z příčin toho, že jáchymovské rudní 
žíly byly objeveny a exploatovány až relativně pozdě. 

 
 
 

   
křemen-ametyst-kalcitová výplň žíly Marie 

(vpravo leštěný vzorek) 
(Jáchymov-Svornost, 1984) 

páskovaná křemen-chalcedonová 
výplň žíly Geschieber 

(Jáchymov-Svornost, 1995) 

   
žilná brekcie 

 
(žíla Hildebrand, Jáchymov, 1960) 

žilná brekcie se žilkou ametystu 
 

(halda Barbora, Jáchymov, 1992) 

žilná brekcie s rudní složkou 
(nickel-skutterudit, rammelsbergit) 

(žíla Geschieber, Jáchymov, 1959) 

   
achátová kresba jaspisu, chalcedonu a křemene v žilovině z okolí Měděnce 

(Horní Halže, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 



čelby sledných chodeb, kde se v žíle vyskytují rudy stříbra, niklu, kobaltu i uranu pohromadě 
 

  
žíla Junghäuerzecher, 9. p., Důl Svornost 

(kreslil Buchal, 1880) 
žíla Hildebrand, Štolové patro, Důl Svornost 

(kreslil J. Němeček, 1883) 

 
 
 

  
schéma neuranové výplně žíly Arsamasov schéma neuranové výplně žíly 2A 

 
 
 
 
 

 


