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Summary 

The work deals with tin as a metal, which is used for several thousand years. Tin was used 

from the Bronze Age. Nowadays, it has wide use. The work describes the bearing minerals 

and deposits of this metal both domestically and internationally. The aim of this work is to 

introduce to students of the field of Geoscience and Industrial Tourism of the VŠB – 

Technical University of Ostrava with this important raw material. 
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Anotace 

Práce se zabývá cínem jako kovem, který se využívá již několik tisíc let. Cín se užíval již v 

době bronzové a také v současnosti má široké upotřebení. V práci jsou popsané 

ložiskotvorné minerály a ložiska tohoto kovu v tuzemsku i ve světě. Cílem této práce je 

obeznámit studenty Vysoké školy báňské oboru Geovědního a montánního turismu s touto 

významnou surovinou. 

Klíčová slova: Cín, minerál, ložisko, historie těžby, odborná exkurze.
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1 Úvod 

Hlavním tématem této bakalářské práce je významná surovina – cín. Cín představuje 

důležitý materiál, který měl využití již ve starověku při výrobě slitin. Patří mezi nejstarší a 

nejužívanější obecné kovy v historii lidstva. Díky jeho vlastnostem byl žádoucím 

materiálem k výrobě různých užitkových předmětů. V 16. století zažíval cín největší 

rozmach, kdy téměř každá domácnost používala cínové nádobí. V současnosti má rozsáhlé 

využití v průmyslu. 

Na území České republiky jsou ložiska cínu soustředěna zejména ve Slavkovském 

lese a Krušných horách, kde byl cín získáván již v mladší době bronzové. Význam těchto 

dvou oblastí vrcholil v 16. století, kdy Horní Slavkov představoval významné evropské 

báňské město. S těžbou cínu souvisí zejména ve Slavkovském lese výrazný fenomén - 

řemeslné a umělecké cínařství, s jehož  výrobky se setkáváme napříč všemi uměleckými 

slohy. 

Ačkoliv se v současné době cín v České republice netěží, jeho role je využitelná 

v jiných oborech, například v turismu. V současnosti zůstaly ve Slavkovském lese a 

Krušných horách dochované mnohé pozůstatky a památky po tisícileté těžbě cínu, které 

připomínají dřívější slávu obou oblastí. Mezi nejvýznamnější památky patří důl Jeroným 

v Čisté, který je technickou památkou evropského formátu, vodohospodářské dílo Dlouhá 

stoka, Blatenský vodní příkop, Huberův a Schnödův peň, Pluhova dědičná štola, štola 

Starý Martin a mnoho dalších. 
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2 Přehled hlavních rudních minerálů a genetických typů 

ložisek 

2.1 Cín 

Cín je chemický prvek IV. A skupiny periodické soustavy prvků, jeho latinský název 

je stannum, podle kterého získal chemickou značku Sn. Cín je lesklý kov se stříbrobílou 

barvou (obr. č. 1).  Není příliš tvrdý a je velmi tažný, lze ho tedy snadno válcovat na tenké 

lístky, tzv. staniol (Kuglerová, 2006). Tažnost cínu v litém stavu je 20-25 % a ve stavu 

tvářeném a žíhaném dosahuje až 100 %. Tažnost ovšem mohou snížit nežádoucí příměsi 

antimon, arzén a vizmut.  Je velmi tvárný a dá se dobře slévat. V litém stavu má 

hrubozrnnou krystalizaci, která způsobuje praskavý zvuk při ohýbání. Významnou 

předností cínu je jeho odolnost proti korozi a proti různým organickým kyselinám.
1
 Je 

neměnný na vzduchu i ve vodě. Rozpouští se v alkalických roztocích za vývoje vodíku, 

odolný je vůči některým zředěným kyselinám (Leško et al., 2011). Cín se vyskytuje ve 

sloučeninách v oxidačním stavu II a IV. Převážně jsou sloučeniny cínu bezbarvé nebo bílé. 

Existují ale také barevné výjimky, například oxid cínatý, sulfid cíničitý, sulfid cínatý, jodid 

cíničitý, bromid cínatý, jodid cínatý, selenid cínatý, tellurid cínatý. Častými příměsemi 

cínu jsou železo a síra, ty způsobují jeho tvrdost a křehkost. Naopak v přítomnosti mědi a 

olova se zvyšuje jeho pevnost.
 2 

Cín je polymorfní kov, vyskytuje se ve třech modifikacích. Nejvýznamnější je 

čtverečná modifikace, tzv. beta - cín, která je stálá při teplotách od 13,2-161
 
°C. V této 

podobě má kov stříbřitě bílou barvu a je odolný vůči vodě, kyslíku i kyselinám. Jeho 

hustota je 7,28 g/cm
-3

. Při překročení teploty 161 °C se mění v kosočtverečnou modifikaci, 

ve které je křehký a lze jej rozetřít na prach. Cín má bod tání 232 °C. V případě, že je 

teplota nižší než 13,2 °C, mění se beta-cín v krychlovou modifikaci. V krychlové 

modifikaci je vzhled cínu nekovový, práškový. Při změně v tuto modifikaci dochází 

k rozpadu cínových předmětů – tzv. cínový mor. (Havelka, 1989) 

                                                 
1
 Dostupné z: http://nom.wz.cz/KOVY/Cin.htm 

2
 Dostupné z: http://www.prvky.com/50.html 
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V zemské kůře je cín relativně vzácným prvkem, clarkový obsah činí 2,3 ppm. 

Celkové zásoby čistého kovu se k roku 2012 odhadují na 4,9 mil. t.
3
 Koncentrace cínu 

probíhala v průběhu diferenciace magmatu, ložiska jsou v asociaci s granitickými 

horninami a jejich výlevnými a žilnými ekvivalenty. Cínové zrudnění je přítomno také ve 

skarnech, které se tvoří v blízkosti kontaktů s granitoidy (Starý et al., 2010). V závislosti 

na systému prostředí tvoří oxidy či sulfidy. Bývá izomorfně nahrazován s titanem, niobem 

a tantalem, v tetraedritu s mědí (Havelka, 1989). Minerály cínu se mnohdy nacházejí na 

cíno-wolframových, cíno-stříbrných a cíno-polymetalických ložiskách (Starý et al., 2010).  

V přírodě je známo asi 20 minerálů cínu.  Nejvýznamnějším cínonosným minerálem 

s hospodářským významem je kasiterit, který obsahuje až 78 % cínu. Rudy, které jsou 

považované za bohaté, obsahují alespoň 1 % cínu (Havelka, Rozložník, 1990). Většina 

těžby pochází z aluviálních a eluviálních rýžovisek. Méně těžena jsou žilná ložiska. Cínová 

rýžoviska mají minimální kovnatost 100-200 g/m
-3

, bohatá rýžoviska mají 2-3 kg/m
-3

 

náplavu (Havelka, 1989). 

 

 

Obr. č. 1 Ingot 99% cínu (foto Wiktora Karel, 2014) 

 

  

                                                 
3
 Dostupné z: http://www.prvky.com/50.html 
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2.2 Hlavní rudní minerály 

Havelka (1989) definuje nejhojnější výskyt cínu v těchto minerálech: 

 kasiterit - SnO2 (78, 6 % Sn); 

 stanin - Cu2FeSnS4 (27, 7 % Sn); 

 teallit - PbSnS2 (30, 4 % Sn); 

 franckeit - Pb5Sn3Sb2S14  (17 % Sn); 

 cylindrit - Pb3Sn4FeSb2S14  (26 % Sn). 

2.2.1 Kasiterit 

Kasiterit neboli cínovec má různé tvary krystalů, ty jsou ovlivněny podmínkami 

vzniku: vysokoteplotní jsou zdvojčatělé, hydrotermální jsou sloupovité až jehličkovité, 

epitermální bývají kolomorfní. Jeho barva je různá, nejčastěji bývá černohnědá (obr. č. 2). 

Lesk má matný, kovový až diamantový. Kasiterit se vyznačuje nedokonalou štěpností. 

Taví se při teplotě 1625 °C. Kromě vysoké hustoty (6,3-7,19 g/cm
-3

) a tvrdosti (6-7) je 

charakteristickou vlastností také reakce kasiteritu s kyselinou chlorovodíkovou na zinkové 

destičce. Kasiterit je přítomný v granitických horninách, vysokoteplotních hydrotermálních 

rudných žilách či v jejich rýžovištích. Hlavní výskyty kasiteritu jsou v jihovýchodní Asii 

(Indonésie, Malajsie, Thajsko, Barma), Austrálii (Herberton, Emmaville, Aberfoyle), 

Bolívii (Oruro), Mexiku (Arrayo Carrizal). Na českém území jsou výskyty kasiteritu 

zejména v Horním Slavkově, Cínovci a Krupce. (Bernard et al., 1992) 

 

Obr. č. 2 Drúza černých zdvojčatělých krystalů kasiteritu (velikost vzorku 8x6 cm), Horní Slavkov             

(foto autor,2014) 
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2.2.2 Stanin 

Stanin má tetraedrický habitus. V celistvých agregátech bývá obvykle kusový nebo 

vtroušený. Jeho barva je ocelově šedá s olivově zeleným odstínem (obr. č. 3). Lesk má 

kovový. Vyznačuje se nezřetelnou štěpností. Tvrdost se pohybuje okolo 4, hustota činí 

4,3–4,5 g/cm
-3

. Odraznost se pohybuje okolo 28 %. Často je přítomný na žilách Sn-W a 

Sn-Cu s greiseny. Výjimečně se může vyskytovat také v amblygonitovém pegmatitu.  

Hlavní lokality staninu jsou v Austrálii (Mt. Zeehan), Japonsku (Ašio, Ikuno), Bolívii 

(Llallagua, Potosí), Malajsii (Perak), Anglii (Cornwall). U nás se  stanin vyskytuje 

především v Horním Slavkově, Cínovci a Kutné Hoře. (Bernard et al., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Stanin, bohatý jemnozrnný lesklý agregát s vtroušeným galenitem (velikost vzorku 7x5 cm), Cínovec 

(foto autor, 2014) 

2.2.3 Teallit  

Teallit tvoří ohebné šupinky a celistvé agregáty. Jeho barva je olověně šedá až 

železně černá nebo šedočerná (obr. č. 4). Je kujný, neelastický. Teallit má dokonalou 

štěpnost. Je měkký, jeho tvrdost je pouze 1-2. Hustota činí 6,36 g/cm
-3

. Má vysokou 

odraznost, která je až 48 %. Teallit patří mezi typické nerosty subvulkanických ložisek rud 

Ag - Sn nacházejících se v Bolívii. Hlavní výskyt je v Monserratu. (Bernard et al., 1992) 
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Obr. č. 4 Teallit, bohatý, lupenitý, silně lesklý agregát v tmavošedém kaolínu (velikost vzorku 6x6 cm), 

Poopó, Bolívie (foto autor, 2014) 

2.2.4 Franckeit  

Franckeit tvoří destičkovité a ledvinité agregáty. Má černošedou až černou barvu 

(obr. č. 5). Jeho štěpnost je dokonalá. Tvrdost má 2,5–3, hustota je 5,88–5,9 g/cm
-3

. 

Odraznost je 38 %. Je typický pro subvulkanické ložiska rud Ag - Sn v Bolívii. Hojný 

výskyt je v Chocoyi u Potosí, Oruru a Llallagui. (Bernard et al., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Franckeit, černý, jemně šupinatý až celistvý agregát, místy silně lesklý (velikost vzorku  9x6 cm), 

Poopó, Bolívie (foto autor, 2014) 

2.2.5 Cylindrit 

Cylindrit byl dříve nazýván také kylindrit. Zatím byl nalezen pouze v cylindrických a 

kulovitých agregátech. Má olověně šedou barvu (obr. č. 6) a kovový lesk. Tvrdost je 2,5, 

hustota je 5,46 g/cm
-3

. Odraznost je 36 %. Vyskytuje se na subvulkanických ložiskách rud 
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Ag - Sn v Bolívii. Tento nerost byl získáván v Poopó, Colquechace a Huanuni. (Bernard et 

al., 1992) 

 

 

 

 

 

 

2.3 Průmyslové typy ložisek cínu 

Metalogeneze cínových ložisek souvisí s geosynklinálním vývojem nebo 

s tektonicko - magmatickou aktivací platforem. Mezi průmyslové typy ložisek cínu podle 

Havelky (1989) patří: 

 cínonosná rýžoviska, 

 subvulkanická hydrotermální ložiska, 

 plutonická hydrotermální ložiska, 

 greisenová ložiska, 

 cínonosná vulkanosedimentární ložiska kyzové formace, 

 skarnová ložiska, 

 pegmatitová ložiska. 

2.3.1 Cínonosná rýžoviska 

Cínonosná rýžoviska patří k nejvýznamnějším průmyslovým typům ložisek. 

Zastupují 65-75 % produkce cínu ve světě a rovněž tvoří většinu světové zásoby cínu. 

Rýžoviska vznikla tak, že primární ložiska, která byla vázaná na masívy žul z mezozoika a 

okolní sedimenty, se začala vyvětrávat. Kromě eluviálních a aluviálních rýžovisek se 

vyskytují také rýžoviska příbřežní mořská a pohřbená, mají značný průmyslový význam.  

Obr. č. 6 Cylindrit, černošedé paprsčité agregáty délky až 3 cm (velikost vzorku 9x7 cm), Poopó, Bolívie  

(foto autor, 2014) 
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Rudy v rýžovisku obsahují kasiterit v doprovodu s těžkými minerály (columbit, tantalit, 

ilmenit). Zastoupení kasiteritu se pohybuje v rozmezí od několika desetin do několika kg 

v m
3
 zvětraliny nebo náplavu. Území jihovýchodní Asie je nejvýznamnější oblastí 

kontinentálních i mořských rýžovisek. Ložiska tohoto typu se vyskytují v Malajsii, 

Indonésii, Thajsku, Číně, Barmě, Vietnamu, Laosu, Mongolsku. Na evropském kontinentu 

se nachází rýžoviště, která jsou značně vytěžena, v Portugalsku, Anglii a Krušných horách. 

(Havelka, 1989) 

2.3.2 Subvulkanická hydrotermální ložiska 

Tato ložiska mají podobu žil, žilníků nebo impregnačních vtroušenin. Jsou vázaná na 

vulkanické komplexy andezit - ryolitové formace nebo jsou vázaná na hypabysální intruze 

porfyrovitého typu v kimmerských a alpínských orogenních pásmech. Subvulkanická 

hydrotermální ložiska jsou dvojího typu (bolivijský typ s podtypy Llallagua a Potosí, 

fumarolový typ). Bolivijský typ je formací Sn – Ag -W- Bi nacházející se v centrální a 

jižní části cínonosného bolivijského pásma. Od jezera Titicaca přes Oruro a Potosí do 

Argentiny se táhne severní část tohoto pásma. Tato část je významná výskytem 

plutonických ložisek Sn - W žil, které jsou spjaté s masívy granitoidů. Jižním směrem od 

Orura začíná dominovat přítomnost Sn – W - Bi sulfidických ložisek (Llallagua podtyp). 

Rudy tohoto typu ložisek obsahují kasiterit, bismutin, pyrhotin, pyrit, křemen, turmalín 

s příměsí wolframitu, staninu, arzenopyritu, sfaleritu, franckeitu, chalkopyritu. Směrem na 

jih se vyskytují ložiska, která byla uložena ve vulkanogenních horninových komplexech 

(Potosí podtyp). Tato ložiska jsou tvořena kromě Sn -W- Bi minerálů také minerály 

sfalerit, boulangerit, proustit s tetraedritem, matildit, pyrargyrit. Rudy obsahují z ložiska 

Potosí 4 % cínu, z ložiska Oruro 8 % cínu, ložisko Llallagua ve svrchních částech má až  

15  % cínu a ve spodních částech pod 1 % cínu. Ložiska fumarolového typu obsahují 

kolomorfní kasiterit. Ložiska nejsou velkých rozměrů, ale jsou hojná.  Kovnatost rud 

v tomto typu je v rozmezí 0,1-1 % cínu. Výskyt ložisek fumarolového typu je v Mexiku, 

Argentině a Nevadě. (Havelka, 1989) 

2.3.3 Plutonická hydrotermální ložiska 

Tato ložiska nejsou ojedinělá, mají podobu žil a žilníků. Jsou vázaná na hypabysální 

nebo větší granitoidní intruze (Havelka, 1989). Mocnost žil bývá 0,1–3 m (Kužvart et al., 



Michaela Janischová: Ložiskové výskyty cínu na území České republiky 

 

 

 

2014   9 

 

1986). Hlavními rudními minerály jsou kasiterit, pyrhotin, křemen, turmalín a chlorit. 

V menším rozsahu se také objevuje wolframit, arzenopyrit, pyrit, chalkopyrit, sfalerit, 

galenit a stanin. Jednotlivé žíly tohoto typu ložisek mohou mít rozdílné složení, například 

křemen - turmalínová žíla s kasiteritem a wolframitem, křemen - chloritová žíla 

s kasiteritem, chloritová žíla s kasiteritem a sulfidy. Plutonická hydrotermální ložiska se 

velmi často vyskytují v Rusku (Jakutsko), dále v Anglii (Cornwall), ve Francii v oblasti 

centrálního masívu (Havelka, 1989). Na českém území se tento typ ložisek vyskytuje 

v Novém Městě pod Smrkem, avšak někteří autoři jej považují za metamorfované rozsypy 

(Kužvart et al., 1986).  

2.3.4 Greisenová ložiska 

Greisenová ložiska rud Sn - W jsou vázaná na masívy granitů alaskitového typu. 

Ložisková tělesa mají podobu žil, žilníků nebo mají povahu rudonosných greisenových 

metasomatitů s vtroušeninovým zrudněním.  Zrudnění se utváří v kopulích či apofýzách. 

Mineralizace v tomto typu ložiska je v doprovodu se silnou greisenizací hornin v blízkosti. 

Můžeme rozdělit rudonosné greiseny na křemen - topazové , křemen - živcové a křemenné 

žíly. Rudy obsahují minerály kasiterit, wolframit, cinvaldit, křemen, které mají obvyklou 

příměs molybdenit, scheelit, bismutin, topaz, fluorit. Významné výskyty tohoto typu 

ložiska jsou v Německu (Altenberg), ve Francii (Sen Renan), ve Španělsku (Ourense a 

Pontevedra). Na českém území se vyskytuje tento typ ložiska v Cínovci a Krásně. 

(Havelka, 1989)  

2.3.5 Cínonosná vulkanosedimentární ložiska kyzové formace 

Některá ložiska tohoto typu vzniklá ve staropaleozoiku až prekambriu mají jako 

užitečnou příměs minerály cínu. Příkladem toho může být významné ložisko Sullivan 

v Kanadě, kde je v rudách tvořených galenitem, sfaleritem, pyrhotinem a pyritem obsažen 

jako příměs spolu s chalkopyritem, magnetitem i kasiterit a stanin, nebo také cínonosný 

tetraedrit. Rudy v tomto ložisku mají průměrně 0,06 % cínu. Další ložiska tohoto typu se 

nacházejí v západní části Tasmánie v Austrálii. Ve vrstvách proterozoického až 

spodnokambriského stáří jsou uložena stratiformní tělesa těchto ložisek. Rudy obsahují 

pyrhotin, kasiterit, chalkopyrit, magnetit, turmalín, fluorit a chlorit. Množství cínu v rudách 

je až 5 %. V Indonésii a Malajsii se vyskytují stratiformní ložiska sulfidických rud 
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s obsahem cínu, které mají mnohdy neurčenou genezi. Na českém území jsou známa tato 

ložiska z oblasti Jizerských hor v Novém Městě pod Smrkem. (Havelka, 1989) 

2.3.6 Skarnová ložiska 

Ložisková tělesa mohou mít čočkovitý, sloupovitý a žilný tvar. Rudy obsahují 

minerály kasiterit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, pyrhotin, pyrit, magnetit, křemen, 

karbonáty a skarnové silikáty. Rudy jsou obvykle polymetalické, například Sn - W, Sn -Cu 

či Sn - Pb-Zn. Ložiska nejsou častá, vyskytují se v okolí města Ke-tiou v Číně a provincii 

Obira-Mitate v Japonsku. (Havelka, 1989)  

2.3.7 Pegmatitová ložiska 

V okolí i uvnitř granitoidních masívů jsou umístěná ložiska tohoto typu. Ložisková 

tělesa mají tvar žil, čoček a pní. Ložiska jsou v asociaci s pegmatitovými poli. Pegmatity, 

které podlehly metasomatóze (albitizaci a greisenizaci) jsou cínonosné, ovšem jejich podíl 

cínu je nízký (0,1-0,4 %). Pegmatity jsou často tvořeny minerály Li, berylem, pollucitem a 

dalšími. Důležitý výskyt Sn - pegmatitů je v Monono v Zairu, v Nigérii v provinciích Kano 

a Zaria, v Kanadě v provinciích Manitoba a Ontario. (Havelka, 1989) 

2.4 Světová ložiska 

V Evropě je největším producentem cínu Cornwall (Velká Británie), vytěží se zde 

přes 5 000 t cínu ročně. Ložiska jsou v asociaci s cínonosnými granity hercynského typu. 

Cornwallská oblast se podle metalogeneze blíží Sn - W ložiskům, která jsou 

charakteristická pro zónu sasko - durynskou. Zejména se jedná o ložiska žilná 

s greisenizovanými okolními horninami. Cornwallská ložiska obsahují 1-2 % cínu. 

Významnými ložisky Cornwallu jsou Dalcoath, South Crofry, Wheel Jane, Geevor a Mont 

Wellington. (Kužvart et al., 1995) 

Na asijském kontinentu je Malajský poloostrov rovněž významnou oblastí z pohledu 

výskytu cínových rud. Zóna křídových cínonosných kyselých žulových plutonů se nachází 

na území Thajska, Malajsie, Indonésie a Barmy. Primární a sekundární ložiska představují 

hlavní světovou těžbu cínových rud. Nejdůležitější těžební oblasti jsou v Malajsii 

(Lumpur, Ipoh) a Thajsku (Patani, Ranong, Kauchanaburi). (Kužvart et al., 1995)  
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Oblast Ipoh (údolí řeky Kinty) obsahuje krystalické vápence, břidlice, fylity a 

kvarcity. Tělesa rud bývají v granitech a v okolních horninách. Vyskytují se zde žilníky, 

které tvoří tělesa nepravidelných tvarů ve vápencích. Hlavní ložiska jsou tvořena rozsypy 

aluviálního kasiteritu. (Kužvart et al., 1995)  

Subvulkanická hydrotermální ložiska jsou typická akumulací Sn - W na území Jižní 

Ameriky. Polohy jemně vtroušeného kasiteritu jsou přítomny převážně v silurských 

klastických horninách. Po uložení křídových vrstev (miocén – pliocén) došlo v Bolívii 

k magmatické činnosti, která se projevila subvulkanickými intruzemi a také povrchovým 

vulkanismem. V podloží a vulkanitech se mnohdy vyskytují Sn - W žíly. Důležitá ložiska 

jsou Oruro, Llallagua, Potosí, Chorolque.  (Kužvart et al., 1995) 

Ložisko Llallagua je spjaté s přívodním kanálem erudovaného vulkánu. 

V metamorfovaných ryolitech neogenního stáří, křemenných latitech, vulkanických 

brekciích a jejich tufech je přítomno několik žil, která jsou severovýchodního a 

jihozápadního směru. Tyto žíly dosahují mocnosti do 5 m. Hlavními minerály rud jsou 

především kasiterit, bismutin, pyrhotin, pyrit a další sulfidy. V současnosti průměrný obsah 

cínu činí 0,8 %. (Kužvart et al., 1986)  

2.5 Produkce cínu  

Celkové zásoby čistého kovu k roku 2012 se odhadují na 4,9 mil. t.
4
 Hlavní 

producenti cínu jsou uvedeni v následující tabulce (tab. č. 1). 

Tab. č.  1Hlavní producenti cínu k roku 2012 (upraveno)
 5
 

 Země Produkce cínu v t 

Čína 100 000  

Indonésie 41 000  

Peru 29 000  

Bolívie 20 000 

Brazílie 11 500  

Austrálie  6 000 

Kongo (Zair)  5 700  

                                                 
4
 Dostupné z: http://www.prvky.com/50.html 

5
 Dostupné z: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf 

http://www.prvky.com/50.html
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Produkce koncentrátu v obsahu kovu se ve světě velmi dlouho držela na úrovni cca 

200 kt ročně. Po roce 1999 tuto úroveň těžba každoročně podstatně převyšuje. 

V posledních letech snižuje výrobu Austrálie a Portugalsko, na druhou stranu zvyšuje 

produkci Čína, Indonésie a Bolívie. Příznačné je, že mezi 10 nejvýznamnějšími producenty 

cínu na světě se umístilo 7 asijských společností. V České republice je evidováno 163,8 kt 

zásob cínu. Nachází se zde 3 ložiska cínu, která jsou v současné době netěžena – Cínovec-

Jih, Krásno a Krásno-Horní Slavkov. Domácí spotřeba cínu je hrazena dovozem. (Starý et 

al., 2010)  

2.6 Vývoj ceny cínu 

Po ukončení druhé světové války v období 50. a 60. let byla cena cínu poměrně 

ustálená. Pouze v závislosti na fázích ekonomických cyklů Spojených států amerických 

cena kovu mírně kolísala. V 70. letech nastala krize světového hospodářství, která vedla ke 

zvýšení ceny kovů. Cena cínu (cín s čistotou 99,75 %) přesáhla hranici 14 000 amerických 

dolarů. Následující ekonomické cykly depresivní fáze nepoznamenaly ceny kovů, nedošlo 

k výraznému poklesu ceny. Limit exponenciálního růstu spotřeby surovin měl za následek 

investice do geologického výzkumu, vysoké ceny surovin vedly k rozvoji technologií 

s nízkou spotřebou surovin.  V letech 1979 – 1980 stála 1 t cínu téměř 17 000 amerických 

dolarů. Po roce 1980 začala cena kovů klesat. Začaly se používat technologie s nízkou 

spotřebou surovin, byla těžena nově objevená ložiska v Brazílii. V roce 1989 byla Brazílie 

největším producentem cínu, její produkce činila přes 50 000 t cínu. Předpokládá se, že 

dalších 5 t cínu bylo převezeno z Brazílie ilegálně. Ilegální přeprava cínu zejména 

v zemích jihovýchodní Asie znamenala velký problém.  Následkem pašování došlo v roce 

1985 k přesycení trhu cínem a k následnému zhroucení ceny. Světová cena cínu klesla na 

úroveň, která měla pro mnoho dolů katastrofální následky. Mnoho dolů v Malajsii bylo 

nuceno ukončit těžbu, cena cínu byla nižší než nezbytné náklady. V dubnu 1990 stála 1 t 

cínu při čistotě 99,75 % 6 421,05 amerických dolarů (Beran et al., 1996). Od roku 1986 do 

roku 2002 zažívala cena cínu depresi, od roku 2003 do roku 2013 cena s výkyvy stoupala 

(obr. č. 7).
6
   

                                                 
6
 Dostupné z: http://metals.about.com/od/investing/a/Tin-Prices-2012.htm 
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V roce 2003 cena cínu vzrostla o 16 %. Podle analytiků důvodem byla zvýšená 

poptávka Číny. V následujícím roce cena v důsledku zvýšené poptávky ze strany Číny 

stoupla oproti minulému roku o 64 %, avšak od května cena mírně klesala. V roce 2005 

cena cínu poklesla oproti předchozímu roku o 12 %. Analytici přičetli pokles ceny 

celkovému přebytku nabídky. V roce 2006 vzrostla cena o 17 %.  V roce 2007 vzrostla 

cena cínu o 59 % v důsledku nákupu investičních fondů a zvýšené poptávky v některých 

zemích. V první polovině roku 2008 průměrná cena cínu stoupala, za což z části vděčí 

nákupu investičních fondů. Ale od druhé poloviny klesla cena cínu o 26 %, důvodem byl 

pokles poptávky v některých zemích a také zpomalení hospodářského růstu. Od roku 2009 

stoupla cena cínu o 48 %. Tento nárůst byl způsoben světovou hospodářskou krizí, 

pokračující spotřebou zejména v rozvojových zemích a nákupy investičních fondů. V roce 

2011 vzrostla cena cínu o 27 %. Existovaly dva základní faktory, které omezovaly 

světovou zásobu cínu – nízká koncentrace cínu v rudách a vybraná státní omezení týkající 

se těžby cínu v Indonésii. Cenu ovlivnil také pokles těžby v hlavních producentských 

zemích, mírné zvýšení spotřeby, nákup a prodej investičních fondů. V roce 2012 a 2013 

byla cena poměrně stabilní, tato stabilita byla přičítána poklesu produkce v některých 

klíčových producentských zemích a mírně zvýšené světové spotřebě cínu (Carlin, 2003-

2013). V prosinci 2013 byla cena 1 t cínu 24 210 amerických dolarů.
7
  

 

 

Obr. č. 7 Grafické znázornění vývoje ceny cínu za období 1999-2012 (upraveno)
8
 

                                                 
7
 Dostupné z: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=tin&months=180 

8
 Dostupné z: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=tin&months=180 
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3 Významná ložiska cínu v České republice 

V České republice se ložiska cínu nachází téměř pouze v Krušných horách, 

Slavkovském lese a jejich podhůří. Tato ložiska byla známá a využívaná už od počátku 

středověku (Starý et al., 2010). Cínovcová ložiska v Krušných horách a Slavkovském lese 

jsou přítomna v kopulích nebo hřebenech krušnohorské žuly. Přeměnou této kyselé žuly 

vznikl greisen, který kromě křemene obsahuje také světlé slídy, lithné slídy, fluorit, topaz, 

turmalín, kasiterit a jiné. Na našem území cínovcem zrudněný greisen tvoří většinu 

cínovcových ložisek (Kořán, 1970). Greisenová ložiska Sn - W jsou tedy nejdůležitějším 

ložiskovým typem u nás. Tento typ ložiska se nachází v Cínovci, Krupce (východní část 

Krušných hor), Rolavě, Přebuzi (západní část Krušných hor), Krásně a v Horním Slavkově 

(Slavkovský les). Obsah cínu z greisenových ložisek je 0,2–0,5 %. Ve Zlatém Kopci u 

Božího Daru je zajímavé ložisko, na kterém se nachází polymetalické cínonosné skarny.    

Obsah cínu zde činí zhruba 0,95 %.  U Nového Města pod Smrkem se vyskytuje ložisková 

oblast primárních rud obsahující stratiformní kasiterit - sulfidické rudy. Zpočátku těžby 

cínu byla pozornost soustředěna na sekundární (rozsypová) ložiska, avšak postupem času 

pozvolna přecházela na primární ložiska. Malé sekundární akumulace minerálů kasiterit a 

wolframit zůstaly jenom ve Slavkovském lese a jeho podhůří (Starý et al., 2010).  

Obr. č. 8 Evidovaná a vytěžená ložiska cínu na území ČR – 1 Cínovec – Jih, 2 Krásno, 3 Krásno – Horní 

Slavkov (Starý et al., 2012, upraveno) 
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Jak uvádí Starý et al. (2010) v současnosti je zásoba primárních ložisek z velké části 

vytěžena, zbylá menšina nemá z ekonomického hlediska význam. Ložiska cínu byla 

uzavřena, v roce 1990 ložisko Cínovec-  Jih a v roce 1991 Krásno. Zbylé zásoby cínových 

rud zůstaly pouze na ložiskách Krásno a Cínovec (obr. č. 8), představují i možné zásoby 

stopových a vzácných prvků (Li, Rb, Cs, Nb, Ta) do budoucna. 

V níže uvedené tabulce (tab. č. 2) jsou popsány statistické údaje cínonosných ložisek 

a zásob z ročenky geofondu ČR. 

Tab. č.  2 Základní statistické údaje ke dni 31. 12.  2012 (Starý et al., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem 3 3 3 3 3 

z toho těžených 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem (t Sn) 163 809 163 809 163 809 163 809 163 809 

bilanční prozkoumané 0 0 0 0 0 

bilanční vyhledané 0 0 0 0 0 

Nebilanční 163 809 163 809 163 809 163 809 163 809 

Těžba (t Sn) 0 0 0 0 0 

3.1 Geomorfologie Krušných hor 

Krušné hory jsou z orografického hlediska zařazované do krušnohorské soustavy.  

Pohoří představuje typickou klínovitou kru s komplikovanou stavbou a se zbytky 

parovinného reliéfu v různých polohách (Zoubek et al., 1963b). Současná morfologie je 

zejména důsledkem eroze v průběhu poslední vývojové fáze po pliocenním výzdvihu 

pohoří. Krušné hory patří k nejdelším pohořím v České republice, táhnou se v délce zhruba 

130 km ve směru severovýchod - jihozápad při hranici s Německem, od Plesné až k Tisé 

na Děčínsku, šířka na českém území nepřesahuje 9-16 km (Hloušek, 2011a). Pohoří se na 

saskou stranu svažuje pozvolně, zatímco do Čech spadá 500–700 m vysokým prudkým 

svahem do příkopové propadliny (David, Soukup, 2002). Odlišný sklon severních a jižních 

svahů je zapříčiněn tím, že Krušné hory tvoří nakloněná deska, jejíž jižní okraj byl ve 

třetihorách vyzvednut podél zemského zlomu.
9
  

                                                 
9
 Dostupné z: http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/o-regionu 
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Krušné hory jsou tvořeny dvěma podcelky - vyšší Klínoveckou hornatinou a nižší 

Loučenskou hornatinou. Klínovecká hornatina se nachází na jihozápadě, svou rozlohou je 

menší než Loučenská hornatina, která se nachází na severovýchodě. Do podhůří proniká 

malou částí Sokolovská pánev a vetší částí Mostecká pánev. Dále do oblasti zasahují 

okrajovými cípy Doupovské hory a České středohoří (David, Soukup, 2002). V centrální 

části západního Krušnohoří se vyskytují kolem Klínovce vrcholové skupiny, které 

představují nejvyšší body, výškový rozdíl mezi hřebenem a úpatím hor je až 700 m. 

Nejvyšší horou je Klínovec s nadmořskou výškou 1244 m (Hloušek, 2011a).  

Mimo tuto výjimku mají Krušné hory charakter spíše náhorní planiny. V jižní části 

Krušných hor dominují strmé svahy. Svahy jsou mírné jen v místech, kde jsou rozvinuty 

zlomové stupně představující pokleslé části vrcholových plošin. Na složených svazích jsou 

morfologicky značné hlavně dolní zlomové svahy, které oddělují Krušné hory od 

podkrušnohorských pánví. Zatímco horní zlomové svahy jsou výrazné jen na některých 

místech, obvykle jsou však hojně rozčleněny zpětnou erozí svahových potoků. (Hloušek, 

2011a) 

3.2  Geomorfologie Slavkovského lesa 

Oblast Slavkovského lesa je z orografického pohledu zařazovaná do krušnohorské 

soustavy, představuje jižní, nižší a menší křídlo krušnohorské klenby. Pohoří 

Slavkovského lesa se rozprostírá jižně od sokolovské a východně od chebské pánve. 

Pohoří je odděleno na jihozápadě úzkým severním výběžkem tachovské kotliny od 

Českého lesa, směrem k východu a jihovýchodu přechází souvisle v Tepelskou plošinu. Ve 

střední části ve výšce nad 800 m n. m. je zachovaný starý oligocenní peneplén, který se 

směrem k východu snižuje na úroveň 700 m n. m. Na jihu se nachází nejvyšší část 

Slavkovského lesa, která převyšuje peneplén až o 150 m.  Na severu a severovýchodě 

přechází nenápadně z oligocenního peneplénu poměrně plochý povrch (740-770 m n. m.), 

který náleží miocenní denudační úrovni (Zoubek et al., 1963a). Nejvyššími vrcholy jsou 

Lesný (983 m n. m.) a Lysina (982 m n. m.), které se nacházejí v jihozápadní části. 

Nejnižším bodem oblasti je hladina řeky Ohře u Karlových varů (374 m n. m.).
10

  

                                                 
10

 Dostupné z: http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/geomorfologie/ 
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Slavkovský les je na jihozápadě, západě a severu rozdělen zlomovými svahy o 

relativní výšce až přes 300 m od úpatních třetihorních pánví. Mladší eroze relativně slabě 

rozčlenila zlomový svah k chebské a tachovské kotlině. Severní zlomový svah byl ve své 

spodní části odkryt a je narušován mnoha menšími pravými přítoky Ohře. Čedičové kupy 

s výškou až 800 m n. m. vyskytující se na plochém povrchu vytvářejí morfologicky 

nápadné tvary. Tyto zbytky čedičových příkrovů ležících na oligocenních uhlonosných 

sedimentech představují genetickou spojitost starého povrchu s Krušnými horami. 

Slavkovský les se z morfologického hlediska vyvíjel s Krušnými horami analogicky. 

(Zoubek et al., 1963a) 

3.3 Ložiskovo-geologická charakteristika oblasti Slavkovského lesa a 

Krušných hor 

Endogenní cínová a wolframová ložiska v Českém masívu představují 

metalogenetický prvek středoevropských variscid. Cínonosnost variscid ovlivňuje výskyt 

granitoidních plutonů, které intrudovaly ve svrchním karbonu nebo spodním permu do 

provrásněných nebo metamorfovaných hornin staršího paleozoika nebo prekambria. 

V sasko - durynské zóně jsou přítomna významná ložiska cínových a wolframových rud, 

jejich přítomnost je spojována právě s existencí variských žulových plutonů. (Bernard et 

al., 1986) 

Nejvýznamnějším plutonem je krušnohorský pluton, který se rozkládá v podloží 

Krušných hor, na většině území je skryt pod pláštěm krystalických břidlic představujících 

metamorfované proterozoikum nebo paleozoikum. Na povrch vychází jen v karlovarském 

masívu a v menších masívech východních Krušných hor (Bernard et al., 1986). Součástí 

krušnohorského plutonu jsou masívy v oblasti Krušných hor, Slavkovského lesa a Smrčin 

(Bernard et al., 1981). Krušnohorský pluton není prostorově ani časově jednotný, tvoří ho 

dílčí části, které k sobě byly připojeny v časovém rozpětí přibližně 15 mil. let. Součástí 

krušnohorského plutonu je karlovarský pluton. Karlovarský pluton je nehomogenní těleso 

čočkovitého až jazykovitého tvaru s vertikální mocností 10–12 km a šířkou až 25 km. 

Pluton je tvořen z řady granitoidových intruzí různého složení a věku, jelikož jednotlivé 

intruze mnohdy využívaly stejné výstupní trasy (Hloušek, 2011b). 
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 Existují dva intruzivní komplexy – starší intruzivní jednotka (tzv. horská žula) a 

mladší intruzivní jednotka (tzv. krušnohorská žula), (Bernard et al., 1986). Horské žuly 

(stáří 340–320 Ma) jsou tvořeny porfyrickými biotitickými granodiority a středně zrnitými 

žulami až adamellity s vyšším množstvím Th a U (Hloušek, 2011b). Asociace wsn je 

vázaná právě na magmatické zdroje žul staršího komplexu (Bernard et al., 1981). 

Krušnohorské žuly (300-250 Ma) jsou leukokratní, vykazují vyšší obsah U než Th a mají 

zvýšené množství Nb, Sn a Be. Tento typ granitoidu je ve svých apikálních částech 

mnohdy greisenizován s projevy cínového zrudnění (Hloušek, 2011b). K tomuto mladšímu 

intruzivnímu komplexu náleží asociace li-snw (Bernard et al., 1981).  

Na původ a vznik Sn-W ložisek mají vliv kromě přímé genetické souvislosti mezi 

průběhem plutonismu v různých etapách geosynklinálního vývoje také roztoky hlubinného 

původu vystupující z hluboce založených zlomů a spodní kůra a plášť na derivaci rudných 

složek. Základní přeměny, které vedou ke vzniku cínových a wolframových rud jsou 

skarnizace v erlánových nebo karbonátových polohách, feldspatizace, greisenizace a 

pochody vedoucí ke vzniku žilných výplní křemene. Hlavní ložiska jsou spjatá s přímým 

kontaktem žulových elevací nebo s blízkostí okrajové zóny těles. Další ložiskové typy se 

vyskytují na ukloněných kontaktech plutonů, také podél protáhlých hřbetů, na tektonických 

zónách uvnitř plutonů nebo kontaktu litologických jednotek v plášti plutonů. Cínové rudy 

jsou situovány v severovýchodním nebo severozápadním tektonickém směru. (Bernard et 

al., 1986)  

Asociaci wsn reprezentuje jediné významnější ložisko Rotava, které se nachází při 

hranici těles horských žul karlovarského plutonu s kontaktně metamorfovanými 

ordovickými fylity. Asociace li-snw je rozšířena podstatně více než asociace wsn. 

Vyskytuje se v karlovarském žulovém plutonu, v jeho plášti a ve východní části Krušných 

hor. Asociace li-snw vznikla hydrotermálním pochodem, který je charakteristický vysokou 

teplotou a více či méně výskytem plynných komponent (tzv. pneumatolýzou.). Asociace  

li-snw má spoustu forem. Nejvíce se uplatňují křemenno-cinvalditové žíly, někdy 

s topazem a dalšími nerosty, alterační greisenové či cvitrové okoložilné zóny, kterou jsou 

mnohdy podél puklin nevyplněných hydrotermálními produkty a greiseny ve formě 

nepravidelných těles uvnitř vrchlíků žulových masívů nebo kleneb, v blízkosti jejich 
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kontaktu s horninami kontaktně metamorfovaného staršího krystalinika. (Bernard et al., 

1981)  

Povariská Sn-W mineralizace je spjatá s platformním vývojem. Převážně vznikají 

rozsypová ložiska. Rýžoviště cínových rud karlovarského masívu se geneticky dělí na 

kvartérní (aluviální rozsypy s hrubozrnným a jemnozrnným kasiteritem) a terciérní 

cínonosné sedimenty (fosilní pohřbené sedimenty). Kvartérní aluviální rozsypy 

s hrubozrnným kasiteritem jsou známy z náplavů potoků Černá, Bystřice, horního toku 

Rolavy, jemnozrnný kasiterit je přítomen při dolním toku Rolavy a Ohře. Terciérní 

cínonosné sedimenty se vyskytují v podloží výlevů neovulkanitů mezi Božím Darem, 

Ryžovnou a Hřebečnou. (Bernard et al., 1986) 

Okolí Horního Slavkova z geologického hlediska je tvořeno hojně diferenciovaným 

variským karlovarským žulovým plutonem a zakleslou krou pararul, migmatitů, 

biotitických ortorul, erlánů a amfibolitů.  Území je prostoupeno dvěma hlavními systémy 

tektonických linií, směru severozápad - jihovýchod a severovýchod - jihozápad (Bernard et 

al., 1981). Po genetické stránce lze cínonosná ložiska v oblasti Slavkovského lesa rozdělit 

na pneumatolyticko - hydrotermální ložiska a rozsypová ložiska (Zoubek et al., 1963a). 

Pro pneumatolytická - hydrotermální ložiska je charakteristická asociace prvků Sn, 

W, Mo, Li. Tento typ ložiska je vázán na mladší žuly karlovarského masívu. Ložiska jsou 

situována ve vztahu k žulovému masívu zonálně. Dle vnitřního dělení zóny lze rozlišit 

vnitřní stranu kontaktu směřující do žulového masívu a vnější stranu. Na vnitřní straně 

dominují ložiska Sn a na vnější straně ložiska W. Obě ložiska mohou v blízkosti kontaktu 

vystupovat vedle sebe jako Sn - W ložiska. Veškerá ložiska včetně ložisek typu 

greisenových kopulí, pní a žilníků jsou závislá na tektonice, protože jejich geneze je vždy 

podmíněná předchozím tektonickým porušením (Krásno, Čistá, Horní Slavkov), (Zoubek 

et al., 1963a). Ložiska tohoto typu rozdělují Zoubek et al. (1963a) do dvou následujících 

morfologických typů:  

 a) cíno-wolframové greisenizované žulové kopule a žilníky, dominují v jižní části 

karlovarského masívu (Horní Slavkov, Krásno, Čistá). Hlavními minerály jako impregnace 

v greisenu a kaolinizované žule jsou kasiterit, molybdenit a chalkopyrit. Přítomnost 

wolframitu je spjatá s nepravidelnými křemennými žilkami, výjimkou je velká křemenná 

peň (Huberův peň) uvnitř greisenových ložisek;  
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b) křemenné žíly v krystalinickém obalu žulového masívu převážně v blízkosti 

greisenových kopulí a žilníků, jedná se o křemenné žíly s wolframitem, turmalínem a 

arzenopyritem nebo o žíly s kasiteritem (Gellnauer v Horním Slavkově). Kovnatost těchto 

žil je vyšší než u předchozího typu. 

Rozsypy a rýžoviska v oblasti Slavkovského lesa se vyskytovaly na všech 

cínovcových ložiskách a okolních tocích (Zoubek et al., 1963a). V prostoru Lokte a 

Karlových Varů se v říčních usazeninách Ohře shromažďoval kasiterit a wolframit 

z cínonosné intruze krušnohorské žuly masívu Krudum, se kterým jsou spjatá klasická 

ložiska Sn - W rud u Horního Slavkova. Ideální předpoklady pro akumulaci rudních složek 

v náplavech vznikly v místech relativního zpomalení toku na počátku karlovarské kotliny 

v terasách Ohře u Doubí. Množství cínu je až 0,22 %, kasiterit i wolframit vykazují zrnitost 

pod 0,22 mm, jsou koncentrovány v jílovito - písčitých polohách údolní nivy i v polohách 

štěrkovitých písků (Bernard et al., 1986). 

V krušnohorské části karlovarského plutonu (západní část Krušných hor) je známo 

spoustu výskytů Sn - W asociace, obvykle v autometamorfovaných žulách nebo v jejich 

plášti. Ve východní části Krušných hor se vyskytují ložiska cínu v oblasti teplického 

porfyru (vyvřelý komplex), (Bernard et al., 1981). Po genetické stránce lze cínonosná 

ložiska v oblasti Krušných hor rozdělit na skarnová ložiska, pegmatity, Sn - W greiseny a 

žíly a rozsypová ložiska (Zoubek et al., 1963b).  

Vznik skarnů je interpretován metasomatickým nahrazením hornin bohatých 

vápníkem vlivem tepla a látek ucházejících z chladnoucího magmatu 

(pyrometasomatózou), (Hloušek, 2011b). V západní části Krušných hor (Zlatý Kopec) se 

vyskytuje cínová mineralizace ve skarnech, které jsou situovány v exokontaktu žulových 

těles. Skarny cínonosné se omezují především na horizonty, které jsou poblíž nadloží 

skrytého žulového tělesa. Tyto skarny obsahují granát, živce, epidot, pyroxen, aktinolit, 

magnetit, sfalerit a kasiterit (Bernard et al., 1986).  

Pegmatity, Sn - W greiseny a žíly představují ložiska rud Sn – W – Mo - Li, které 

jsou prostorově spjatá s žulovými intruzemi krystalinika Krušných hor a teplického 

porfyru. Typickými příklady jsou ložiska Cínovec a Krupka. V revíru Krupka jsou 

přítomny křemenné žíly s kasiteritem a wolframitem a polohy Sn - greisenů v žulách a 

porfyru. V ložisku Cínovec jsou přítomny ploché žíly s obsahem křemene, cinvalditu, 
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draselného živce, topazu, kasiteritu a wolframitu. Významné jsou i greiseny a 

hydrotermálně přeměněné žuly. V Přebuzi, Rotavě, Jelení, Nových Hamrech, Perninku, 

Horní Blatné, Podlesí a Hřebečné jsou ložiska, které představují greisenizované poruchy a 

pásma v žule, v menším rozsahu i rulách, s kasiteritem a arzenopyritem. (Zoubek et al., 

1963b)  

Rozsypová ložiska reprezentují cínonosné terciérní sedimenty v okolí Ryžovny, které 

vznikly jako jezerní sedimenty rozlehlé sedimentační pánve před vyzdvižením Krušných 

hor a byly uchovány na ploše 3 km
2
 pod čedičovými výlevy. Jsou tvořeny štěrkopísky 

s různorodými vrstvami jílovitých písků a písčitých jílů. Množství kasiteritu je variabilní, 

v ložiskových polohách je 250 g/m
3
. V sedimentech horního toku Rolavy dochází jen 

místy k význačnějším akumulacím kasiteritu. Jemnozrnný kasiterit (zrnitosti pod 0,25 mm) 

se hromadí v místech zmírnění spádové křivky vodoteče v prostoru Nejdek - Nová Role. 

Akumulace kasiteritu se vytvořily v prostoru intruze mladší krušnohorské žuly. (Bernard et 

al., 1986) 

3.4 Historie cínového hornictví Slavkovského lesa 

Na území Čech (úpatí Krušných hor, Slavkovský les) se cín zprvu získával 

rýžováním náplavů toků. K soustředěnějšímu významu cínových ložisek (sekundárních) 

došlo v průběhu 9. – 10. století n. l. Cín získaný sekundární těžbou neobsahoval 

škodliviny, především arzén. V 10. – 13. století zaujímala krásensko-slavkovská oblast 

jedno z významných míst v rámci vývozu do západní a východní Evropy. Nejvýznamnější 

rýžoviště se nacházela zejména v údolích vodních toků od Kladské ke Kynžvartu a 

k Mariánským Lázním, v okolí Krásna a Horního Slavkova směrem na Loket a okolí obce 

Prameny.  V současnosti lze nalézt stopy po rýžování v oblasti Alžbětiných lázní. (Beran et 

al., 1996) 

Ve 13. století se zvyšovala intenzita zpracování sekundárních ložisek cínu v oblasti 

Slavkovského lesa. O kvalitě a významu českých rýžovišť svědčí anglická kronika 

Bartholomea Angelica z roku 1241. Zájem těžařů se postupně přesouval k těžbě 

primárních ložisek nacházejících se mezi Horním Slavkovem a Krásnem. Dobývání 

primárních ložisek započalo v průběhu první poloviny 14. století. Těžební práce probíhaly 

tak intenzivně, že se stala ze dvou hornických sídlišť města. Krásno se stalo městem před 
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rokem 1355 a v letech 1355 – 1356 Horní Slavkov. Z doložených dokladů je známá také 

existence hornické osady Čistá k roku 1370. V roce 1509 Kašpar Pluh z Rabštejna 

ustanovil báňský řád pro cínové hornictví v této oblasti. Po vydání tohoto řádu nastal ve 

slavkovské oblasti rychlý rozvoj důlní činnosti. Před aktivním dobýváním Huberova pně 

v roce 1516 měl Horní Slavkov pouze 500-600 obyvatel a Krásno kolem 1 000 osob, 

během 30. – 40. let 16. století se počet obyvatel zvýšil na 7 000-8 000 v Horním Slavkově 

a v Krásně na 2 000 osob. Horní Slavkov se stal správním centrem (předtím bylo Krásno) a 

v polovině 16. století byl považován za jedno z významnějších evropských báňských měst. 

(Beran et al., 1996) 

1. 9. 1547 povýšil král Ferdinand I. Horní Slavkov mezi svobodná královská horní 

města a zároveň byl v Horním Slavkově zřízen Vrchní horní úřad, který měl funkci řídit a 

kontrolovat činnost v důlních revírech v oblasti Slavkovského lesa. Hlavním střediskem 

těžebních prací, kde se soustředily báňské práce, se stal Huberův peň, ten byl 

nejvydatnějším ložiskem.  Můžeme předpokládat z písemných dokladů z počátku 16. 

století, že první hlubinné práce zde byly prováděny již koncem 15. století. Později byla 

pozornost soustředěna na nově objevený Schnödův peň. (Beran et al., 1996) 

Z důvodu značné intenzity prací bylo nezbytné zesílit přívod technologické vody 

z rašelinišť a náhorních bažin v oblasti Kladské u Mariánských Lázní pro pohon těžebních 

a úpravárenských zařízení. Proto se začalo v roce 1531 stavět mimořádné vodohospodářské 

dílo, nazvané Dlouhá stoka (obr. č. 9). (Beran et al., 1996) 

Během 30. – 40. let dosahovala roční produkce Horního Slavkova a Krásna 400–500 

t cínu. Intenzita těžební práce v této době klesala na ložiskách Krupka a Cínovec, kdy 

jejich roční produkce činila 10 t. Ani řada nově založených revírů v západním Krušnohoří 

(Horní Blatná, Boží Dar) nezastínila produkci Krásna a Horního Slavkova. Nejen 

v Čechách ale i v Evropě byl cín ze Slavkovského lesa předmětem zájmu s kovy. Hlavními 

oblastmi exportu byly Antverpy, Lipsko a Norimberk. S narůstající produkcí cínu v první 

polovině 16. století je spojen rozvoj cínařství a zvonařství. (Beran et al., 1996) 

Roku 1551 byla jmenovaná Čistá horním městem. V roce 1547 došlo k zásadnímu 

zlomu ve vývoji hornictví cínu, jakmile řada podnikatelů ze zahraničí přerušila obchodní 

styky. Domácí těžaři nedokázali finančně pokrýt náklady spojené s investicí a produkce 

cínu začala klesat. Intenzita důlních prací se stále snižovala, to se projevilo i na počtu 
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obyvatel města. V roce 1654 žilo již ve městě pouze 2 450 osob. Dochází tedy nejen 

k poklesu těžebních prací v důsledku třicetileté války, ale také k úbytku počtu obyvatel 

s tím spojených. (Beran et al., 1996) 

V období 17. století proběhla řada opatření k zlepšení situace, například zrušení 

povinnosti placení válečných dávek, byly prominuty veškeré dlužné dávky na desátku 

z těžby vůči státu, zproštění od daní po dobu 10 let. Část důlních podílů byla převzata do 

erárního provozu, avšak produkce vzrůstala velice pomalu. 18. století přináší celou řadu 

změn se snahou o obnovení těžby a rekonstrukcí starých báňských děl v oblasti Horního 

Slavkova a Krásna. Byla provedena modernizace provozu, byly zavedeny hunty, úkolové 

mzdy.  Změny také proběhly v odvodňování dolů a vodorovné dopravě. Na počátku 19. 

století finančně stát podpořil doly částkou čtvrt mil. zlatých.  Ty ovšem nebyly zcela 

efektivně využity. Bylo nutné šetřit, a tak v 70. letech byla zcela pozastavena rozběhlá 

činnost. Trvale fungoval pouze jeden podnik, který se postupně modernizoval, měnil 

majitele. Ovšem ani jeho finanční stav nebyl nejlepší, dostal se několikrát do konkurzu. 

(Beran et al., 1996) 

 Po první světové válce opětně vzrostl význam těžby wolframových rud a cínu ve 

slavkovsko – krásenském revíru. Dokonce byla vyhloubena nová šachta, avšak v roce 1920 

byly práce zase zastaveny. Prováděla se průzkumná činnost, nakonec zahájení těžby 

proběhlo až v roce 1941. Od tohoto roku produkce stoupala. V roce 1945 se dolu ujaly 

Příbramské rudné doly, které ihned pokračovaly v těžbě. Postupně byl zřízen rozsáhlý 

důlní a úpravárenský komplex pojmenovaný Stannum. Tento komplex měl plánovanou 

roční kapacitu těžby a zpracování až 400 000 t cínové rudy. Závod nacházející se v Horním 

Slavkově byl největším a nejvýznamnějším rudným dolem v České republice. Definitivní 

ukončení hornické činnosti proběhlo v lednu roku 1991, následně byl komplex Stannum 

zlikvidován. (Beran et al., 1996) 
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Obr. č. 9 Významná technická památka Dlouhá stoka
11

 

3.5  Historie cínového hornictví Krušných hor 

Nálezy bohatých cínonosných náplavů z doby předhistorické byly hlavní příčinou 

vzniku báňských prací v Krušných horách. Téměř na celém území Krušných hor jsou 

roztroušena ložiska cínu (Majer, 1965). V průběhu 12. století byly propírány náplavy 

v povodí řeky Ohře a na potocích tekoucích z cínonosných Krušných hor.  Počátek těžby 

cínovce se vztahuje k roku 1241, kdy je doložena těžba v Krupce anglickým kronikářem 

(Majer, 2004).   

Během 13. - 15. století bylo založeno mnoho významných důlních center. Již od 13. 

století se cín se značkou Krupky vyskytuje na německém trhu, zejména v Kolíně nad 

Rýnem a Norimberku (Majer, 1965). Z první poloviny 14. století je doloženo dobývání 

cínovce v západní části Krušných hor. Objevují se jména Jindřichovic k roku 1340, kde již 

existovaly cínovcové doly, Nejdku a dalších (Kořán, 1970). Tyto dvě hornické osady 

získaly před rokem 1450 městská práva (Majer, 2004). Postavení Krupky ovšem nebylo 

ohroženo, protože dostupnost k hlavním nalezištím kryl těžko prostupný les a bažiny. 

Počátkem 15. století vznikla první cínová střediska na německé straně Krušnohoří (Gaier, 

Enhrenfriedersdorf, Altenberg a Lauentein), na českém území se začalo dobývat v Cínovci 

a Dubí. Tato ložiska tvořila základní síť nalezišť, která byla právně zajištěna dvěma 

cínovými řády. V roce 1464 získala Krupka horní řád, který byl následně v roce 1487 

rozšířen s platností pro všechny cínové oblasti na české straně Krušnohoří. V témže roce se 

                                                 
11

 Dostupné z: http://www.krusnohorci.net/vylet/488-dlouha-stoka-ve-slavkovskem-lese 
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stala Krupka báňským městem. Během 15. století česká rýžoviště a nehluboké šachty 

dosáhly mimořádné produkce cínu (Majer, 1965).   

Na počátku 16. století byla hlavním producentem na našem dnešním území Krupka. 

Po zahájení důlních prací na Huberově pni v roce 1516 se stal hlavním producentem cínu 

Horní Slavkov. Rostoucí spotřeba tohoto kovu vedla k vzestupu důlní činnosti a vyvolala 

zájem o nedotčené terény na hustě zalesněných svazích, náhorních planinách a horských 

údolích. Kolem roku 1530 se do prostoru pozdější Horní Blatné, kam směřovala saská 

cínová lože, usadilo několik hornických rodin. Již v  roce 1531 byly na Blatenském vrchu 

odkryty bohaté rudy cínu. Toto zjištění přivolalo mnoho horníků do této oblasti. Na 

počátku 30. let 16. století vznikaly cínové lesní doly v horských údolích a na náhorních 

plošinách, které byly často špatně přístupné. Mezi tyto lesní cínové doly patří báňská díla 

kolem Horní Blatné, Božího Daru, na Hřebečné, u Ryžovny a Hájů a u hornické osady 

v blízkosti vrchu Daremný, v Luhách a další. Tyto doly řídila správa báňského úřadu 

v Horní Blatné a v Božím Daru (Majer, 1965). Produkce v této oblasti Horní Blatné a 

Božího Daru dosahovala v polovině 16. století průměrně 50-60 t ročně. Což znamená, že 

v letech 1530 – 1620 mohlo být získáno až 3 000 t cínu. Od 60. let 16. století začíná 

úpadek dolování cínovcových rud v krupeckém revíru a na Cínovci zapříčiněný potížemi 

s hlubinným dobýváním. Celková produkce cínu krušnohorských ložisek v 16. století 

činila kolem 24 000 t, což bylo 38 % celkové produkce na našem území (Majer, 2004).   

Počátkem 17. století definitivně skončila sláva těchto dvou lokalit, většina důlních 

děl byla opuštěna a zatopena vodou. Pro nedostatek písemných podkladů lze jen celkovou 

produkci odhadnout na 10 000-12 000 t. Na konci 17. století procházelo hornictví 

dlouhodobou krizí zapříčiněnou válečnými událostmi a morovou epidemií. Roční produkce 

cínu se pohybovala kolem 300 t. V první polovině 18. století se erár rozhodl věnovat 

pozornost tradičním důlním oblastem, které byly v historii pilířem hospodářské stability. 

Erár poskytl dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci vybraných revírů, otevření nových 

dědičných štol a na technické vybavení. Tato investiční pomoc se týkala v Krušných 

horách Krupky, Horní Blatné a Hřebečné. Avšak do konce 18. století k průlomovému 

zlepšení v českém hornictví nedošlo (Majer, 2004). Situaci zhoršily přírodní katastrofy, 

například neúroda v letech 1770 – 1771, která vyvolala hladomor a následnou morovou 

epidemii (Rojík, 2000). V letech 1700 – 1800 činila celková produkce cínu zhruba 500 t. 
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Vynaložené úsilí a náklady neodpovídaly předpokládaným ziskům. 18. století lze definovat 

jako období nadějí, krizí a útlumu (Majer, 2004).  

Vlivem omezeného dosahu čerpání vod do 19. století nepřevyšovala dostupnost rud 

hloubku 80 m (Rojík, 2000). V 19. století byla těžba v Krupce a Horní Blatné 

neekonomická a vložené finanční prostředky na revitalizaci těžebních prací byly 

bezvýsledné (Majer, 2004). Ve druhé polovině 19. století vlivem levnějšího cínu 

z Austrálie, Tasmánie, jihovýchodní Asie a Bolívie ukončilo mnoho dolů činnost (Rojík, 

2000). Na konci 19. století se cín získával pouze na Cínovci, z části na Hřebečné. 

V Krupce se cínové huti hutnicky zpracovávaly (Majer, 2004). 

 První světová válka výrazně ovlivnila důlní činnost, například bylo zabaveno důlní 

zařízení, odvod horníků a podnikatelů, mnoho důlních firem zbankrotovalo (Rojík, 2000). 

Po roce 1918 se cínové rudy získávaly jen z Cínovce a Krupky. Hlavní důl v tomto období 

byl na Cínovci s mocností žil 20-60 cm, místy až 2 m (Majer, 2004). Těžba cínu byla 

ovlivněna také druhou světovou válkou, kdy ze strategických důvodů došlo k výraznému 

oživení produkce, která byla využita okupační mocností pro válečné účely.  Po roce 1945 

došlo k odsunu němců, kteří tvořili většinu obyvatelstva hornických sídel (Rojík, 2000). 

V průběhu 50. a 60. let byly prováděny výzkumné práce na řadě ložisek, které vedly 

k definitivnímu ukončení těžby. Pouze se pokračovalo v dobývání cínonosných rud na 

Cínovci, avšak i tam byla těžba v roce 1990 ukončena (Zeman, 2010).  

3.6 Významná cínová ložiska 

3.6.1 Ložisko Krásno 

Ložisko Krásno vytváří několik jednotlivých elevací rozlehlého tělesa 

„krušnohorské“ autometamorfované žuly. Těleso je umístěno v podloží slavkovské rulové 

kry. Huberův peň (obr. č. 10) je prostorově nejrozsáhlejší elevací. Jeho apikální část se 

dostala až k povrchu. Vrcholová část tvořila kompaktní greiseny světlých barev, zde byly 

zastoupeny rudní minerály. Ve větší hloubce jsou přítomny albitické lithno – topazové 

žuly. Jemnozrnné cínové rudy se vyskytují v hloubce 200-300 m, jejich mocnost dosahuje 

až 40 m. Kasiterit a wolframit jsou rozptýleny téměř ve všech typech přítomných hornin. 

Množství Sn a W se pohybuje od 0 % do desítek %. (Beran, 1999) 
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 Prostorově méně rozsáhlou elevací tohoto ložiska je Schnödův peň. Vrchol této 

elevace byl přikryt přibližně 70 m mocným pláštěm z rul a migmatitů, nevycházel 

k povrchu. Charakteristickými žulami pně jsou rudohorské žuly. Rudohorské žuly jsou 

středně zrnité, mají narůžovělou barvu. Hojnou horninou ve vrcholových částech žulového 

hřbetu a ve spodní partii pně na přechodu greisenu do žuly jsou albitické žuly. V této pni se 

vyskytují jemnozrnné až středně zrnité greiseny, jsou silně křemité. (Beran, 1999) 

Z důvodu dobývání vznikla u obou hlavních elevací pinka. Obě tyto pně jsou tvaru 

komolých kuželů (zvonovitý tvar) s eliptickými základnami, které se s narůstající hloubkou 

rozšiřují. Přibližně na úrovni 485 m n. m. vniká spojením těchto dvou pní jediné těleso. 

Celková společná délka těchto dvou pní na úrovni 475 m n. m. je přibližně 700 m, šířka 

dosahuje na této úrovni 400 m. Tyto pně mají podobné základní složení, tvoří je lithno – 

topazová žula mladšího intruzivního komplexu v různých fázích přeměn. Hlavní přeměnou 

byla greisenizace, v důsledku ní křemen a topaz nahradil živce. Greisenizace probíhala 

podél puklin a žil, přispěla k Sn - W mineralizaci. Ve větších hloubkách greiseny a rudy 

ubývají. K ložisku Krásno patří kromě uvedených pní také elevace Lánský Dvůr a žilný 

doprovod v oblasti struktury Gellnauer. (Beran, 1999) 

 

Obr. č. 10 Pinky na svazích lomu na výchozu Huberova pně
12

 

                                                 
12

 Dostupné z: http://www.jirismysl.cz/fotoalbum/lokality-cr/krasno-u-horniho-slavkova---huberuv-

pen/lokalita-huberuv-pen-2.html 
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3.6.2  Cínovec 

Cíno-wolframové ložisko se nachází asi 11 km severovýchodně od Teplic. Část 

ložiska zasahuje také do Německa (Bernard et al., 1986). Cínovec patří mezi největší 

cínová ložiska u nás. Ložisko je vázáno na malý masívek rudohorské žíly. Masívek 

rudohorské žíly vytváří podlouhlou klenbu, která se nachází uprostřed staršího komplexu 

teplického křemenného porfyru. Svrchní část ložiska reprezentuje systém plochých a 

strmých křemenných žil, mají vysoký obsah cínu (Beran et al., 1996).  

Mocnost plochých žil je obvykle 30-50 cm. Strmé žíly dosahují průměrně mocnosti 

30 cm, výjimečně až 2 m (Bernard et al., 1981). Tyto žíly jsou utvořeny uvnitř žulové 

klenby a směřují na krátkou vzdálenost do křemenného porfyru (Beran et al., 1996). Žíly 

jsou vyplněny křemenem, cinvalditem, draselným živcem, topazem, fluoritem, jílovými 

minerály, kasiteritem, wolframitem, scheelitem, arzenopyritem, staninem, sfaleritem, 

galenitem, chalkopyritem a tennantitem (Bernard et al., 1986). V jejich podloží jsou 

situovány greisenizované žuly, na které je vázáno kasiteritové zrudnění (Beran et al., 

1996). Greiseny obsahují křemen, topaz, cinvaldit, fluorit a jílové minerály. Rudní žíly 

vykazují zastoupení kasiteritu a wolframitu v poměru 1:1, greiseny mají přibližné 

zastoupení kasiteritu a wolframitu v poměru 5:1 (Bernard et al., 1986). Tato druhá 

zmiňovaná část ložiska je tedy odlišná od žilného typu, který byl využíván zejména ve 

středověku a tvoří v současnosti převážnou část zásob cínových rud (Beran et al., 1996). 

3.6.3 Krupský revír 

Mineralogicky mimořádně poutavá rudní oblast se nachází na příkrých svazích 

Krušných hor severně od Teplic. Náleží k ní několik menších revírů (Preisselberg, 

Günther, Komáří Vížka a zejména Bohosudov), mezi nimi probíhá krupská žíla Lukáš se 

štolou Martin (Bernard et al., 1981). Krupský revír tvoří rula, lokálně svorovitá nebo 

migmatizovaná. Je v ní přítomen žulový masívek, žíly křemenného porfyru, lamprofyrické 

horniny a aplity, v menší míře čedičové žíly a sopouchy. V této oblasti je zrudnění spjato 

s křemennými žílami, greisenizovánými pruhy, žílami hornin, v menší míře s masivními 

greisenizovanými žulami (Beran et al., 1996). Mocnost žil obvykle nedosahuje 50 cm, 

zatímco mocnost greisenů v rulách je až několik m (Bernard et al., 1981). Zrudnění 

doprovází molybdenit, živce a bizmutové minerály (Beran et al., 1996).  
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3.7 Ostatní cínová ložiska 

3.7.1  Ložisko Jeroným v Čisté a okolí 

Cínové ložisko Jeroným se rozkládá západním směrem od bývalé obce Čisté (Beran, 

1999). Nachází se tedy v jižní části žulového plutonu Krudum (Bernard et al., 1981). 

Ložisko se váže na menší peň dvojslídné krušnohorské žuly. Plášť obsahuje zejména 

biotitické pararuly až migmatitické ruly. Vlastní ložisko obsahuje mocné i chudé rudní 

čočky v endokontaktu granitové intruze. Zrudnění je umístěno v malé hloubce pod 

povrchem, kde je i největší množství vykonaných dobývek. Ložisko je vyvinuto ve dvou 

následujících formacích. První formace představuje impregnace v granitech a méně 

v greisenech a greisenizovaných granitech a druhá formace představuje drobné rudní žílky 

o velikosti 1-5 cm, obsahující křemen s kasiteritem a wolframitem v granitech i nadložních 

rulách (Beran, 1999). Z mineralogického hlediska je třeba zmínit beryl v nažloutlých 

sloupečcích a žlutozelené krystaly sfaleritu (Bernard et al., 1981).  

3.7.2  Krásenské ložisko – Vysoký kámen 

Ložisko je umístěno v endokontaktu granitové elevace při severozápadě území obce 

Krásno.  Plášť granitové elevace obsahuje migmatizované biotitické pararuly až pokročilé 

migmatity. Tvar tělesa pně je oválný, ale jihozápadní křídlo tělesa je „utrženo“ poškozením 

ložiska, původní elevace byla vyzdvižena a denudována. Kořenová část pně zůstala 

zachovaná, obsahuje albitický aplitický granit s relikty greisenů. Svrchní část původního 

zbytku pně obsahuje docela hrubozrnný topazovo – slídnatý greisen. Směrem do hloubky 

se mění do greisenizovaného granitu. Těleso greisenu se skládá z několika zón, mocnost 

má 40-60 m. Hlavní formou zrudnění na ložisku jsou rudní impregnace kasiteritu a 

wolframitu. Rudní tělesa jsou mnohem menší velikosti než greisenová tělesa, mají 

nepravidelný tvar. (Beran, 1999). 

3.7.3 Severní ložisková zóna v okolí Horního Slavkova – Špičák 

Ložisko Špičák se nachází na východním okraji masivu Krudum. Provedené 

průzkumy zjistily, že se jedná o komplikované intruzivní těleso, kde jsou přítomny 

xenolity starších granitových facií uzavírány v mladších. Lokalita má 5 zón, přičemž 
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ložiskový význam má jen jedna zóna. Tato zóna má mocnost 3 m, je vyvinuta ve středně 

zrnitých až dvojslídných granitech. Žilník tohoto ložiska tvoří křemenné žíly o mocnosti 

dosahující až 5 cm, ty jsou uloženy v křemenno - slídném greisenu, který má šedou barvu. 

Souhrnná mocnost žilníku je přibližně 0,5 m. Podél žilníku je situováno nejbohatší 

zrudnění. (Beran, 1999) 

3.7.4 Rozsypové ložisko – aluvia potoka Stoka 

Ložisko se nachází mezi Horním Slavkovem a Krásnem. Aluvia mají přírodní i 

antropogenní charakter, protože toto sekundární ložisko aluviálních rozsypů bylo 

přeměněné spolupůsobením činností člověka. Aluviální, eluviální a deluviální rozsypy 

vznikaly denudací Sn – W ložisek. Působením potoka Stoka vznikaly rozsáhlé rozsypy 

údolní a říčního koryta. Ložisko je umístěno na skalním podloží. Ložiskový komplex tvoří 

písčité, písčito - jílovité, jílovito - písčité nezpevněné sedimenty, ostrohranné úlomky, 

opracované valouny granitoidních hornin i hornin krystalinika, mají nepravidelné 

uspořádaní. V podobě úlomků jsou přítomny biotitické pararuly, migmatitizované ruly, 

greisenizované žuly, různé typy greisenů, žilný křemen, v podobě valounů jsou zastoupeny 

greisenizované žuly a hlavně greiseny, hrubozrnný topazovo-slídnatý greisen. (Beran, 

1999) 

3.7.5 Žilný revír Gellnauer 

Žilný revír dolu Krásno představuje zejména žíla Gellnauer, od které do nadloží 

následuje žíla Marie a žíla Puklinová. Tyto žíly jsou ukloněné ke pním ve směru 

severozápad. Dalšími žílami v této lokalitě je žíla Antonín, Trojičná, Ondřejská a žíla 

Nepomuckého. Žíly vykazovaly ve svrchních patrech vysokou kovnatost cínu, která se 

však směrem do hloubky snižovala.  Žíla Gellnauer vytváří na vyšších horizontech několik 

listů, které se v oblasti 6. patra sjednocují. Ve svrchních patrech žíla dosahuje mocnosti 30-

40 cm, zatímco na úrovni 8. patra je mocnost žíly pouze 5-20 cm. Typickým znakem žíly 

Gellnauer je masivní výplň a místy i příčná sloupkovitá stavba křemene, okraje žíly jsou 

hladké. Všeobecně lze říct, že rudní minerály jsou zejména v mocnějších partiích žíly 

rozmístěny spíše při okrajích. Zrudnění bývá značně nepravidelné. Mineralogické složení 

zdejších žil je následující: křemen, cinvaldit, topaz, kasiterit, wolframit, scheelit, 
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molybdenit, apatit, beryl, fluorit, chalkopyrit, bornit, sfalerit, stanin, chalkozín, sulfidy Bi. 

(Beran, 1999)  

 Novodobé průzkumné práce sledovaly pokračování žil historického žilného revíru 

Gellnauer dále ve směru severovýchod. Bylo ověřeno šest struktur, které lze považovat 

jako přímé pokračování žil z oblasti historického revíru. (Beran, 1999)  

3.7.6 Přebuz 

Přebuz patří společně s okolní Rolavou k největším ložiskům greisenových cínových 

rud v západní části Krušných hor (Zeman, 2010). Ložisko je umístěno v západní kontaktní 

zóně karlovarského plutonu v porfyrické biotitické až dvojslídné žule (Bernard et al., 

1986). Ložisko je reprezentováno rudní zónou, která má mocnost 100-300 m. V této rudní 

zóně se vykytuje řada souběžných pruhů greisenů, které mají mocnost obvykle několik dm, 

lokálně až 5 m. Množství cínu dosahovalo až 11 % na žilných greisenech (Beran et al., 

1996). Kasiterit v krystalech běžného habitu zde vytváří individua mnohdy přes 1 cm velká 

(Bernard et al., 1981).  

3.7.7 Rolava  

Ložisko Rolava se dříve nazývalo „Sauersack“. Toto ložisko je uloženo 

v autometamorfované rudohorské žule. Rudní polohu cínonosných greisenů reprezentují 

dva hlavní ložiskové pruhy, které mají směrnou délku 750-1100 m a mocnost 20-100 m. 

(Beran et al., 1996) 

3.7.8 Blatenský žulový masívek 

Zrudnění v této oblasti je vázáno na jemnozrnné greisenizované žuly Blatenského 

masívku. Jedná se o žilná pásma a souběžné pruhy greisenů, které mají mocnost 

v centimetrech, zřídka jeden a více metrů. (Beran et al., 1996)  

3.7.9 Rudní oblast Hřebečná 

Nejvýchodněji umístěným ložiskem cínových rud v Krušnohorské oblasti 

Karlovarského žulového plutonu je ložisko Hřebečná. Ložisko tvoří greisenové rudní 

polohy, které mají mocnost v metrech, lokálně dosahovaly i přes 10 m. (Beran et al., 1996) 
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3.7.10  Zlatý Kopec 

Ložisko je umístěno ve fylitovém komplexu, kterým diskordantně procházely 

granitoidy Karlovarského žulového plutonu. Ložisko zaujímá zvláštní postavení mezi 

krušnohorskými cínovými doly, jelikož je cínové zrudnění vázáno na polohy 

polymetalických skarnů, které doprovází množství Fe a Zn (Beran et al., 1996). Obsah cínu 

ve skarnu je zhruba 1 %. Běžné pneumatolytické nerosty a obsahy Nb, Ta a Sc zde skoro 

chybí, i když v krušných horách obvykle dosahují 1 % (Bernard et al., 1981).  

Místní skarny mají světový geologicko-minerologický význam. Vyskytuje se zde 

borát cínu hulsit, který se jinde ve světě vyskytuje pouze na Sibiři, Aljašce a v Číně. 

(Zeman, 2010)  

3.7.11 Sekundární ložiska cínu (Boží Dar, Nejdek, Chaloupky, Pernink, aj.) 

Nahromadění kasiteritu jsou vázány zejména na náplavy terciérní vodní sítě a na 

kvartérní říční režim. Vniklé usazeniny mají zvýšený obsah kasiteritu. (Beran et al., 1996)  

3.7.12 Nové Město pod Smrkem 

Při hranici s Polskem v oblasti Lužických hor se nachází Nové Město pod Smrkem. 

Okolí ložiska tvoří pararuly, zejména fylity, jizerské ortoruly, krkonošsko-jizerská žula a 

další horniny. Zóna zrudnění je umístěna ve fylitech novoměstského pruhu, obsahuje 

tmavý fylit s prožilněním rudonosného křemene. Její celková délka dosahuje minimálně 5 

km na našem území. Rudní ložisko tvoří drobné podlouhlé čočky, které mají velikost od 15 

m do 100 m, při čemž jejich mocnost je od 1 do 8 m. Množství kasiteritu je variabilní. 

(Beran et al., 1996)  

3.7.13 Vernéřov u Aše 

Ložisko cínu Vernéřov je spjato se smrčinským krystalinikem (fylity, svory, 

pararuly) a žulovým podložím. Ložisko tvoří žilník rudních žil, které mají specifické 

složení (fosfor, lithium, beryllium a další). Hlavní žíla dosahuje mocnosti od 50–70 cm, 

menší žilky mají mocnost několik cm. Žíly obsahují křemen, živec, amblygonit a rudní 

minerály, jako jsou kasiterit, stanin, sfalerit a další. Celková mocnost žilníku dosahuje 10 –

12 m. (Beran et al., 1996) 
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3.8 Drobné výskyty cínu v Českém masívu 

Kromě uvedených ložiskových oblastí se na našem území vyskytují drobné lokality 

s obsahem cínu.  Některé byly ve středověku v menší míře těženy, ale jsou bez většího 

významu. Jako příklad lze uvést lokalitu Hora Svatého Šebestiána a Hora Svaté Kateřiny 

v Krušných Horách nebo drobné lokality ve východních Čechách a na západní Moravě 

v blízkosti Jihlavy a Nedvědic (Beran et al., 1996).  
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4 Význam cínu v historii lidstva 

Cín patřil v historii mezi nejužívanější obecné kovy a byl důležitým materiálem 

rozvíjející se lidské civilizace. Díky dobrým vlastnostem se stal žádoucím k výrobě 

různých užitkových předmětů a k výtvarné tvorbě. V čistém stavu byl cín používán 

minimálně, v daleko větší míře sloužil k výrobě kovových slitin, kdy představoval buď 

hlavní složku s malým obsahem olova, antimonu, mědi a jiných nebo sám byl přísadou, 

zejména v bronzu. (Mohr, 1988) 

Objev cínu není prozatím zcela objasněn. Existuje celá řada názorů na možný způsob 

objevení tohoto kovu. Nejpravděpodobněji se jeví dvě domněnky, ke kterým se hlásí 

mnoho badatelů. První možnost souvisí s rýžováním zlata, kdy při prospekci mohly být 

objeveny valouny a zrna kasiteritu v náplavech. Následně zrna kasiteritu mohla být využita 

při různých experimentech ve šperkařství. Druhá možnost souvisí s těžbou měděných rud, 

kdy v určitých oblastech byla zasažena i ložiska žilného kasiteritu. Následně při redukci 

rudné směsi vznikla slitina, která měla lepší technické vlastnosti. (Pleiner, 1970)  

4.1 Cín v počátcích civilizace 

Cín patří mezi nejstarší kovy, využíval ho již starověký svět. Ve 4. – 2. tisíciletí př. n. 

l. byl cín považován za vzácný materiál. Svědčí o tom nízké procento cínu v bronzových 

slitinách z nejstarších nálezů (Mohr, 1988). Z počátku bylo složení slitiny těžko 

kontrolováno. Poměry kovů jsou u nejstarších bronzových nálezů kolísavé. Takové kovy 

se vyskytují zhruba ve 3. tisíciletí př. n. l. v mezopotamské oblasti, kde obsah cínu byl       

2 -4 %. Již z první poloviny 3. tisíciletí př. n. l. kolem povodí řeky Indus byly objeveny 

předměty z bronzu s obsahem 4–13 % cínu. Dalšími příklady jsou bronzové předměty 

z Malé Asie, kdy obsah cínu byl v rozmezí 2-10 % a z Egypta s obsahem 0,5-11 % cínu.  

Nejstaršími výrobky ve středomořské oblasti z čistého cínu jsou dva náramky z ostrova 

Lesbos, datované před rokem 2500 př. n. l. Ostatní výrobky z čistého cínu se datují 

z mnohem pozdější doby, kdy byl metalický cín vyráběn již záměrně.  

Není známo, odkud nejstarší civilizace čerpaly cínovec. Předpokládá se, že využívaly 

vlastní zdroje, které byly zřejmě brzy vyčerpané. Kolem roku 1800 př. n. l. (starší doba 

bronzová) se již připravovaly slitiny, které měly záměrný určený podíl ryzí mědi a ryzího 
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cínu podle účelu svého využití (nástroje, zbraně, zvonky, zrcadla a další), (Pleiner, 1970). 

Jestli pocházel cín z oblastí Indie, Persie případně ze vzdálenějších ložisek ve Středomoří a 

oblastí starověké přední Asie není zatím prokázáno (Mohr, 1988). Lze předpokládat, že již 

na počátku doby bronzové byla výroba bronzu přenesena z východních oblastí do Evropy. 

Tuto teorii dokládají nálezy ve střední Evropě, znalost bronzu a zručnost ve zpracování. Ve 

starší době bronzové vznikaly předměty zbytného rázu, méně pak nástroje. Ze starší doby 

bronzové jsou známy sekyrky, které v průběhu starší a střední doby bronzové získávají 

očividně na významu. Stěžejní význam bronzu pro hospodářství je až v mladší a pozdní 

době bronzové (Beneš, 1970).  

Během starší doby bronzové byla měď na naše území dovážená v podobě 

kruhovitých hřiven a představovala výchozí surovinu k výrobě bronzu. Tato dovážená měď 

obsahovala stopové množství stříbra, niklu, bismutu a jiných kovů, avšak cín postrádala. 

Což znamená, že cín musel být k mědi přidáván až dodatečně v místních výrobních 

centrech. Cín jako přísada k mědi dosahovala nejvýše 10 %. Výjimečně měď obsahovala 

větší množství cínu a vytvářela ocelově šedý „bílý kov“, který se využíval zejména kvůli 

své křehkosti k výrobě menších předmětů, například náramků a jehlic. Obsah cínu 

v běžných bronzových pracovních nástrojích činil obvykle kolem 3-6 %. Zásadní otázkou 

je, zda pocházel přidávaný cín k mědi z oblasti Krušných hor. Zde se názory badatelů 

odlišují. Jedna z domněnek je, že se cín získával rýžováním z náplavů a rozsypů podél řeky 

Ohře poblíž primárních ložisek v Krušných horách. Avšak tuto domněnku nelze ničím 

podpořit, neexistují přímé archeologické důkazy. (Beneš, 1970) 

V období mladší a pozdní doby bronzové byl bronz významným technickým 

materiálem, který vytvořil základ hospodářského vývoje. Bronz představoval také projev 

kulturní úrovně. V tomto období byly z bronzu vyráběny rozmanité druhy předmětů, 

například sekery, dláta, kovadliny, kovotepecká kladiva i formy na lití bronzu, dále pilky, 

různé typy srpů na žnutí travin i osekávání větví, zbraně, i potřeby k lovu jako jsou hroty 

oštěpů a šipek meče a vzácně i štíty helmy a součásti brnění, součásti koňských postrojů i 

kování vozů, náramky, nánožníky, nákrční kruhy, náhrdelníky, závěsky, prsteny. Šaty 

zdobily bronzové knoflíky, větší puklice, bronzové nášivky, které byly na opascích. Jako 

spínadla se využívaly jehlice i spony. Z bronzu se vyráběly také nádoby. V mladší a pozdní 

době bronzové měl bronz tedy mimořádný význam. Byla prováděná sériová výroba 
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bronzové industrie, která byla velice důležitá pro celé hospodářství doby. S rostoucí 

výrobou se zvyšovaly požadavky na pravidelnou těžbu a přísun surovin (mědi i cínu). 

Jestliže těžba cínu v Krušných horách ve starší době bronzové je spíše hypotetická, tak 

v mladší době bronzové je většina výrobků domácího původu. Centry evropské výroby 

bronzové industrie byla oblast alpská a sedmihradská. Ale podkrušnohorská oblast byla 

také vyhledávanou oblastí pro své rudné bohatství. (Kytlicová, 1970) 

Řemeslníci ve starověku využívali cín zejména k výrobě tvrdšího a trvanlivějšího 

bronzu a pouze výjimečně k zhotovení výrobku ze samostatného kovu. Svědčí o tom i 

starověké písemné prameny. Homér se v mnoha částech Iliady zmiňuje o cínu. 

Agamemnónova zbroj byla z ocele, zlata i cínu. Štít, který Achilleovi vyrobil Héfaistos, je 

z cínu, mědi, stříbra a zlata. Kromě Homéra naráží na obdobnou práci i Hesiodos, když 

popisuje Héraklův štít. Problém ve starověkých písemných pramenech představuje 

označení cínu v daném jazyce. Uváděný termín je mnohdy různě interpretován. Pro cín je 

užito několik různých výrazů. Zkoumání starých textů mnohdy vede místo objasnění 

k novým otázkám. (Mohr, 1988) 

Ze starověkého Řecka nejsou dochovány téměř žádné zprávy ani hmotné doklady, i 

když tam byl v hojném množství využíván při výrobě bronzu. V antickém Římě se 

uplatňuje i jako samostatný kov (Mohr, 1988). Kromě již zmíněného bronzu tvořil cín další 

slitinu, nazývanou Angličany pewter. Tato slitina kromě cínu obsahovala také olovo 

s obsahem 20-30 %. Nejvíce rozšířená byla v době římské, kdy se využívala k výrobě 

stolního nádobí, talířů, mís a dalších. Římská civilizace využívala cín kromě přípravy 

pájek k cínování měděných nádob (Pleiner, 1970). Mimo Apeninský poloostrov se cín 

uplatňoval také v helénistickém Egyptě. Hlavním dodavatelem cínu oblasti antického světa 

během prvního tisíciletí př. n. l. byl díky fénickým mořeplavcům a kupcům Cornwall 

(Mohr, 1988). 

4.2 Středověk 

Období středověku je datováno přibližně od 4. do konce 15. století (Mohr, 1988). 

Člověka ve středověku poutala zejména bílá lesklá barva, která zastínila i rychle černající 

stříbro.
13

 Mezi nejstarší památky tohoto období patří cínové ampule s reliéfními motivy, 

                                                 
13

 Dostupné z: http://www.cinarstvi.wz.cz/historie_cinu.htm 
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koptské přívěsky v podobě jednoduchých křížů, kruhové nádobky s hrdlem nahoře sloužící 

k uchování svěcených vod a olejů. Původ těchto předmětů spadá do 4. až 7. století, a i když 

patří do sféry doznívání antického světa, svou křesťanskou povahou stojí na prahu éry 

středověku. Kromě liturgických předmětů se cín používal k zhotovení menších 

devocionálií, zejména poutních odznaků (Mohr, 1988).  

Důležitým výrobcem předmětů z cínu byly kláštery, kde vznikaly předměty pro 

sakrální účely (křtitelnice, svícny, schránky na hostie, skříňky na ostatky svatých a láhve 

na svěcenou vodu) a užitné předměty (talíře, poháry), (Petrásková, 2004). Právě vznik 

tepelského kláštera v roce 1197 souvisí s rýžováním cínu ve Slavkovském lese (Beran, 

2013). 

 Křtitelnice představují ve středověku nejrozmarnější lité předměty z cínu. Velice 

rozsáhlý soubor křtitelnic vznikl v 15. století v Čechách. Stěny křtitelnic bývají obvykle 

pokryty reliéfním dekorem s převládajícím motivem gotických arkád s postavami apoštolů.  

Za nejstarší křtitelnici je považován exemplář z roku 1406 v Hradci Králové a z roku 1414 

v Praze (obr. č. 11). Odléváním cínových křtitelnic se věnovali konváři, zvonaři a 

řemeslníci (Mohr, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Cínová křtitelnice z roku 1414
14

 

                                                 
14

 Dostupné z: http://www.tyn.cz/beta/cz/index.php?stranka=historie-20100201 



Michaela Janischová: Ložiskové výskyty cínu na území České republiky 

 

 

 

2014   38 

 

V rostoucích středověkých městech se začala provozovat řemesla, cínařství a 

konvářství mnohdy souviselo s dalšími kovoliteckými profesemi, zvláště s výrobou zvonů 

a děl (Petrásková, 2004). K výrobě zvonů se ve středověku užívala tzv. zvonovina (slitina 

mědi s cínem v poměru 78:22). Nejstarší zvony v podobě včelího úlu se vyskytovaly v 11. 

a 12. století, tyto zvony bývají jednoduše zdobeny. Nejstarší zvon na našem území pochází 

z Chebu z roku 1286.
15

 

Koncem 13. století se začíná rozšiřovat cínové nádobí i mezi laické vrstvy 

obyvatelstva, zejména ve městech, kde sílícímu měšťanstvu cín nahrazoval stříbro. I přes 

rozsáhlou konvářskou produkci se zachovalo jen minimální množství jejich výrobků. 

Důvodem je snadná obnova přelitím starých kusů, která pohltila v průběhu času skoro 

veškerou produkci užitého cínu. Dochovaly se dvě konvičky ze Staroměstského náměstí 

v Praze, které jsou datovány do konce 14. století. Z konce 15. století nejsou na českém 

území časté nálezy cínových předmětů denní potřeby. V díle Zikmunda Wintera jsou 

popsány konvice, mísy, talíře, lžíce a další, proto je možné i při nedostatku hmotných 

památek vytvořit si částečnou představu o konvářské produkci pozdního středověku na 

českém území. (Mohr, 1988) 

Z užitných předmětů se uchovalo největší množství konvic, které nejvíce vypovídají 

o vývoji forem středověkých nádob v různých částech Evropy. Vznik těchto nádob se 

datuje do 14.  - 15. století. Obvykle mají hruškovitý tvar, méně často známé jsou kónické 

konvice s kuželovitým či hraněným pláštěm. Na konci 15. století se začínají vyrábět 

cechovní konvice ve Slezsku, které svým významem jsou obdobné jako křtitelnice 

v Čechách. Slezské cechovní konvice pozdně gotického charakteru představují jeden 

z vrcholů konvářské tvorby. Tyto konvice jsou vysoké, mají kónický tvar s víkem a 

esovitým uchem. Celý povrch je rozdělen do polí, ve kterých jsou vyryté postavy světců 

pod gotickými arkádami, čímž se tematicky podobají českým křtitelnicím. (Mohr, 1988)  

Na konci středověku (ve 14. a 15. století) vznikaly bohaté, typově rozmanité a 

řemeslně obtížné cechovní produkce. Mnohé typy představovaly výchozí podobu pro 

konvářskou a cínařskou výrobu i v následujících staletích. (Mohr, 1988) 
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4.3 Cín renesance a manýrismu 

Největší rozmach cínařství a konvářství nastává v 16. století, kdy téměř každá 

domácnost používala různé cínové nádobí. Kromě toho hrál cín důležitou úlohu i pro účely 

církve a cechovních organizací. Cínové předměty užitného charakteru doplňovala pestrá 

dekorativní výzdoba, která se postupem času stala hlavní složkou ozdobných prací. Na 

jejich výrobě se podíleli konváři, kteří je odlévali, ale také umělci, kteří se podíleli na 

výtvarném řešení. Konváři začínají působit i v menších městech, která procházela obdobím 

rozmachu a hospodářského vzestupu (Mohr, 1988). V zahraničí byli nejznámější cínaři z 

Norimberku. V Čechách k nejvýznamnějším patřily výrobky mistrů z Prahy a Jáchymova 

(Obšusta, 2003).  

Měšťanská rodina v 16. století používala cínové konvice, lahvice, polévkové mísy, 

talíře, podnosy, slánky, kořenky, svícny, umyvadla, plechovky se šroubovým uzávěrem 

(Petrásková, 2004). Z první poloviny 16. století je významná velká a ucelená skupina 

cechovních konvic, která vznikla v Čechách a na Moravě. Tyto konvice vycházejí obvykle 

z mírně kónického válce, který se nahoře zužuje. Konvice okrašluji horizontální obruby. 

Robustní korpus během století býval zeštíhlován a rovná stěna se postupně prohýbala do 

dynamičtějších křivek. Ve druhé polovině 16. století se velké cechovní konvice rozšířily po 

celé střední Evropě (Mohr, 1988). 

Nejvýznamnějším konvářem Prahy v období renesance byl Brikcí z Cinperka, který 

tvořil v poslední třetině 16. stol. křtitelnice, cínové náhrobní epitafy a rakve. Od konce 

druhé čtvrtiny 16. století je typickým projevem renesančního a manýristického konvářství 

odlévání předmětů s reliéfním dekorem. Nejvýznamnějšími zeměmi v produkci reliéfního 

cínu jsou Francie a Německo. Rolyn Greffet je známý lyonský konvář, který často používá 

motiv arabesky a mauresky. Dalším významným konvářem je François Briot. Okolo roku 

1585 vznikají jeho první známé cínové práce, jako příklad lze uvést mísu s motivem 

Zuzany a starců, mísu s alegorií Střídmosti (obr. č. 12) a k ní náležející konvice s motivy 

Víry, Naděje a Lásky. Příklad francouzského reliéfního cínu nejvíce ovlivnil  německý 

Norimberk, kde se od druhé čtvrtiny 16. století výrazně projevuje v pracích místních 

konvářů. Z 60. - 90. let jsou známí dva významní konváři Nicolaus Horchheimer a 

Albrecht Preissensin, pro které je charakteristická různorodost užívaných technik při 

zpracování forem a námětová rozmanitost dekoru. Kromě Norimberku se tvorba reliéfního 
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cínu rozšířila i v Sasku a v Čechách, zejména v jejich severozápadní části.  V Krušných 

horách byl městem tvorby zejména Jáchymov, kde prosluli členové rodu Dürrů a Wildů. 

(Mohr, 1988) 

Základní konvářskou povinností bylo dodržování předpisů, které se týkaly značení 

cínových výrobků. Tyto předpisy byly zakotveny v cechovních artikulích, avšak v různých 

zemích se v detailech lišily. Velikost značek se v průběhu let měnila, obvykle se 

pohybovala mezi 1 a 4 cm. Bývaly rozlišovány značky s městským znakem a značky 

mistrů. V 16. století se značky v hojné míře objevují na náboženských i světských 

nádobách. (Obšusta, 2003) 

 

Obr. č. 12 Mísa s alegorií Střídmosti
16

 

4.4 Cín baroka 

Ještě v 17. století se cín řadil mezi vzácné kovy, nádobí z cínu bylo ceněno hned za 

nádobím ze zlata a stříbra (Obšusta, 2003). Cínařství hledalo inspiraci v baroku nejprve 

v pracích dekorativního a reprezentativního účelu, tudíž v reliéfním cínu a předmětech pro 

církevní účely (svícny a plasticky zdobené sarkofágy).  Reliéfní cín dozníval 

v Norimberku, kde kromě mnoha barokem inspirovaných prací přetrvávaly starší vzory. 

V důsledku válečných událostí v první polovině 17. století byla zničena převážná část 

bohatého vybavení domácností a veřejných institucí. Od druhé poloviny 17. století dochází 

k pozvolné regeneraci, společnost nahrazovala původní předměty z drahých materiálů za 

výrobky méně nákladné. V hojné míře našel uplatnění tedy cín. Kromě cechů, které 
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obnovovaly původní spolkový inventář (různé cínové nádoby), byla významným 

zákazníkem církev. Církev nahrazovala zničené nebo zcizené vybavení kostelů mnohdy 

cínovými předměty, které měly obvykle bohatý reliéfní dekor. Tvar cechovních konvic 

v 17. století úzce souvisí s předchozím vývojem. Jednalo se o vysoké nádoby s prohnutým 

pláštěm, zakryté víkem, s dekorem cechovních znaků. Na přelomu 17. a 18. století se tvary 

konvic změnily. Konvice měly robustní nižší válcovitý korpus. Dalším rozšířeným 

cechovním typem nádoby je tzv. vítací pohár. K běžnému občerstvení sloužily holby. Pro 

církevní účely byly nejvíce rozšířeným cínovým předmětem oltářní svícny. Nejvíce se 

užíval kandelábrový jednoramenný svícen s balustrovaným dříkem na zvonovité či 

trojboké podstatě. Od poloviny 17. století se hojně užívaly trojboké podesty s prohnutou 

stěnou a zvlněnými hranami. Nejvíce se zhotovovaly tyto svícny v oblastech jižního 

Německa a v Čechách. V tomto období se již v menším rozsahu vyráběly reliéfní práce 

ryze dekorativního charakteru, zejména jejich tradice pokračovala v Norimberku. Válečné 

dění ovlivnilo tématiku nádob. Byly objeveny talíře s podobiznou Ferdinanda II. a 

Ferdinanda III. Vliv stříbrnictví na tvar cínařských výrobků se projevoval již v menší míře 

ve středověku, avšak v 18. století se projevil výrazně (Mohr, 1988).  

Značení předmětů z cínu pokračuje i v 17. a 18. století. Přetrvává systém městských a 

mistrovských značek. Začínají se vyskytovat značky sdružené, na jednom razidle byly dva 

štítky s mistrovskou i městskou značkou. V 17. století se začala používat pro kvalitní 

slitiny cínu značka s rozetou. V 18. století se rozšířila pro výrobky z dováženého 

anglického cínu značka s postavou anděla. (Obšusta, 2003)  

4.5 Cín rokoka 

Na konci 30. let 18. století se šířila do střední Evropy vlna rokoka, pro kterou byla 

charakteristická lehkost, dravost a přepych. Výroba rokokového cínu trvala v menším 

rozsahu až do 19. století. Začaly se uplatňovat nové materiály, zejména porcelán, který 

postupně vytlačoval obdobné výrobky ostatních řemesel. Cínaři našli řešení této situace 

v rozvíjení výroby stříbrnických vzorů, po kterých byla velká poptávka v měšťanské 

vrstvě. O rozkvět rokokového cínu se zasloužili řemeslnici ve střední Evropě. 

Významnými městy v tomto směru byly německý Frankfurt nad Mohanem a Karlovy Vary 

v Čechách. Ve Frankfurtu nad Mohanem byly nejvýznamnější rody Friesů, Beyerbachů, 
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Klinglingů a Neeffů, v Karlových Varech to byly rodiny Hoffmannů nebo Beermannů. 

Zhotovovalo se především stolní nádobí a náčiní, například konvice, konvičky, mísy, talíře, 

stolní nástavce, slánky, cukřenky a stolní svícny. Typickým rysem bylo zvlněné žebrování. 

Rokoková asymetrie byla užívána i na drobné části výrobku, jako jsou ucha, úchytky a 

výlevky. Vrcholnou ukázkou rokokového cínařství se staly tzv. střelecké talíře, které byly 

vyráběny v saské Žitavě. Talíře měly plasticky členěné okraje, ve středu rytinu. Výroba 

těchto talířů trvala přes 30 let (Mohr, 1988).  Vyráběly se také knoflíky, které se po roce 

1750 vyráběly i v Americe na uniformy vojáků (Petrásková, 2004). 

Cín našel využití také při zhotovování a výrobě numismatických předmětů. Zejména 

lze uvést lité i ražené medaile. Ve 40. letech 18. století se v Chebu razily první cínové 

mince v českých zemích. Tato ražba byla zapříčiněná vpádem francouzské posádky do 

města. Po její kapitulaci byla převážná část cínových mincí stažena a roztavena. Razidla 

těchto mincí jsou uschována v muzeu v Chebu. V roce 1757, kdy byla Praha napadena 

pruskými vojsky, nastala nouze o drobnou minci. To zapříčinilo zahájení ražby cínových 

mincí, která však neměla dlouho trvání. Cínové mince tedy představovaly nouzové 

platidlo. (Nemeškal, 1970) 

Od druhé čtvrtiny 18. století tvar značek nabývá na velikosti. Na konci 18. století se 

klasické značení cínu prakticky mizí a nahrazují je nápisy, ve kterých je uvedeno jméno 

výrobce, sídlo dílny a někdy i jakost vyrobeného cínu. (Obšusta, 2003) 

4.6 Cín klasicismu, empiru  

Klasicistní formy nabízely cínovým předmětům svébytnější vyznění, zejména kvůli 

zklidnění a kompaktnosti tvarů. Obliba levnějších a efektivnějších materiálů se stala 

důvodem úpadku cínařství na přelomu 18. a 19. století. Karlovarští mistři lpěli na starších 

formách a teprve na počátku 19. století se začali přizpůsobovat novinkám. V Horním 

Slavkově a Krásně byla situace jiná, produkce klasicistního a poté empirového cínu se 

rozvíjela energičtěji a brzy dominovala na českých trzích. Slavkovské výrobky se od 

německých liší tím, že jsou více prosté a s menším důrazem na plastický dekor. Jen pásy 

reliéfního meandru, perlovce nebo vejcovce představovaly robustní tvary klasicismu. 

Omezeně se ve slavkovských pracích vyskytují girlandy a jiné plastické doplňky. Cínařství 

severozápadních Čech vynikalo také odléváním liturgických předmětů. Vyráběly se 
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klasicistní a empirové svícny, ampule na věčné světlo, kropenky a pacifikály. V empiru se 

zhotovují ještě práce pro potřebu cechovních organizací. Typický předmět představovaly 

vítací poháry, které měly tvar vejčité antikvizující vázy nebo amfory, nahoře byly seříznuté 

a završené víčkem. Nejvíce těchto pohárů vzniklo v oblastech severního Německa. (Mohr, 

1988). 

4.7 Cín průmyslové výroby 

Již na počátku 19. století pronikaly průmyslové formy do veškerých výrobních 

odvětví a likvidovaly cechovní produkce. Ve druhé čtvrtině 19. století se začínají zakládat 

první továrny, které mimo jiného vyráběly i cínové zboží. (Mohr, 1988). Největší slávy ve 

výrobě užitkového cínu dosáhli Angličané, kteří prosazovali jednoduché tvary, které byly 

mnohdy postříbřené (Petrásková, 2004).  

Postupný přechod na manufakturu zasáhl i Horní Slavkov. V průběhu první poloviny 

19. století slavkovské výrobky dominovaly na trhu v Čechách a způsobily zánik mnoha 

dílen v jiných městech. Od 20. let 19. století byli hlavními uživateli střední a chudší vrstvy 

měšťanstva. Výrobci cínového zboží vlivem technického pokroku omezili slitinu cínu 

s olovem. Byly vynalezeny nové slitiny cínu s několika dalšími kovy. Slitina Britannia 

obsahovala 90 % cínu a 10 % antimonu se stopami mědi, byla dobře zpracovatelná 

kovotlačitelskými postupy a lisováním z válcovaných plechů. Dalšími nově objevenými 

slitinami byly slitiny cínu zejména s antimonem, vizmutem, mědí a stříbrem. K hojnému 

rozšíření těchto slitin došlo na přelomu 19. a 20. století. Kromě těchto slitin se používal i 

čistý cín, zejména k odlévání nádob (Mohr, 1988). 

4.8 Cín historismu 

Ve 2. polovině 19. století vznikl historismus, který představuje komplikovaný obraz 

výrazových proměn ve sféře uměleckých řemesel. V tomto období vznikl termín umělecké 

řemeslo. Cínařství se v tomto dění vyvíjelo pomalu a zřetelněji se historizující tvorba 

prosazovala v závěru století. V 70. letech se v Německu začal prosazovat historizující cín, 

který čerpal z motivů pozdní renesance a manýrismu. Romantické prvky jsou nejvíce 

rozšířené v jižním Německu, kde se stal centrem cínařství Mnichov. V Mnichově patřili 

k nejvýznamnějším výrobcům historizujícího cínu Josef a Ludwig Lichtingerové. 
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V Rakousku byli významnými představiteli historizujícího cínu Karl Lacher a Raimund 

Zamponi. Slávu reliéfního cínu ve Francii obnovil Jules Paul Brateau. Kolem roku 1890 se 

historizující předměty z cínu staly módním zbožním. (Mohr, 1988) 

4.9 Cín secese 

Na konci 19. století se začíná uplatňovat secese. Ve výrobě cínových předmětů 

z výtvarného hlediska stála v popředí Francie, kde vznikala velmi oblíbená drobná plastika, 

která se vyznačovala vynikající modelací a lehkostí. Povrchové vlastnosti cínu podtrhávaly 

u těchto menších výtvorů měkkost a jemnost tvarů a inspirovaly mnoho výtvarníků 

k tvorbě cínových předmětů. Mezi známé výtvarníky patřili J. Breteaua, August Ledru, 

Jean Bafier, Jules Desbois a zejména Alexandre Charpentiér. Jemný reliéf jejich prací 

zdobil různé druhy nádobí (talíře, mísy, džbány a jiné). V mnoha případech se měnil do 

volné plastiky. Továrna J. P. Kayser Sohn v Krefeldu-Bockumu byla ovlivněna 

francouzským stylem, tvořila unikátní cínové nádobí (obr. č. 13). Charakteristickým 

prvkem pro cínové předměty této firmy byla originalita tvaru. Firma Kayser byla oceněna 

na mnoho světových výstavách a vyvážela své výrobky do řady států Evropy i zámoří. Na 

počátku 20. století se individualizuje tvarové a ornamentální pojetí. V dekoru jsou 

nahrazeny naturalizující motivy z rostlinné sféry abstraktní linkou často doplněnou menším 

vegetabilním motivem. Poté se intenzivně prosazuje geometrizace ornamentu. Množství 

podniků v Německu zabývajících se výrobou cínových předmětů k roku 1900 podle 

oficiálního záznamu činí 1032 (Mohr, 1988).  

Nejproslulejšími německými podniky byly  Kunst - und Zinngusswarenfabrik 

Ludwig Lichtinger, Walter Scherf & Cie a další (Obšusta, 2003). I ostatní Evropa v tomto 

období zažívala konjunkturu cínařství, byť ve skromnějších rozměrech. V Čechách jsou 

známé sklady zahraničních firem, avšak nejsou známy žádné domácí výrobky, z toho lze 

usoudit, že cínové zboží bylo do Čech vesměs dováženo. Secesní užité umění nemělo 

dlouhého trvání a příval cínových předmětů z let 1900-1905 neměl v dalším období 

pokračování. Do roku 1910 mnoho výrobců omezilo nebo zastavilo svou činnost (Mohr, 

1988). 
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Obr. č. 13 Čajová a kávová souprava firmy J. P. Kayser Sohn
17

 

4.10 Cín 20. století až po současnost 

Ve druhém desetiletí se prosazoval konzervativní směr v duchu barokního 

klasicismu, pro který byly charakteristické oblé a robustnější tvary doplňované menším 

dekorem se soudobým schématem ornamentu. V cínařské výrobě se v průběhu 20. let 

paralelně vyvíjelo několik proudů. V Německu esteticky laděné práce vycházely 

z expresivních vzorů art deco, které uplatňovala firma Kayser. Projevují se také snahy o 

vzkříšení rukodělného řemesla, které prosazují esteticky vkusné výrobky s prostým a 

účelným tvarem. Nepřímé vazby spojovaly německé cínaře s funkcionalistickými proudy. 

Zhotovené návrhy Wolfganga von Wersina firmou E. Wiedamann patřily k tomu 

nejlepšímu, co vzniklo v meziválečném období. Ve Švédsku byla založena firma Svensk  

Tenn, která se zabývala výrobou cínařských předmětů ve stylu art deco (běžné druhy 

stolního nádobí a náčiní, nástěnná svítidla a rámy zrcadel). V Londýně obchodní dům 

Liberty dodával na trh cínové zboží konzervativnějších tvarů minulého období. V Čechách 

v meziválečném období fungovaly západočeské dílny v Krásně a Horním Slavkově. 

Nejvýznamnější byly dílny Ignaze Lochnera, Franze Josepha Lochnera a Karla Hanika. 

Tyto dílny byly zaměřené na tradiční práce, zejména holby a jiné užitkové předměty. 

Během druhé světové války výroba cínových předmětů užitého umění téměř ustála a její 

obnova nastala až v poválečných letech (Mohr, 1988). Po druhé světové válce existuje 

                                                 
17

 Dostupné z: http://collectie.boijmans.nl/en/collection/v-1370-a-e-(kn-v) 
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zejména na území Německa a Polska několik firem zabývající se výrobou napodobenin 

cínu z minulých staletí a také upomínkových předmětů (Obšusta, 2003). 

 V 50. – 80. letech se prosazovaly elegantní křivky prostě řešených forem, členité 

struktury, sochařsky modelované objekty váz, misek, svícnů a dekorativních plastik. Na trh 

se také dostávají i dekorativní odlitky v duchu tradičního reliéfního cínu, které svou 

kvalitou navazují obvykle na přežívající historismus. Na území Německa působilo několik 

cínařů, kteří svou práci budovali na ryze uměleckořemeslném základě, kdy hlavní úlohu 

měla střídmost návrhu a dokonalé řemeslné provedení. V Čechách fungovala pouze dílna 

Františka Krále v Praze, kterou po jeho smrti v roce 1969 převzalo Ústředí uměleckých 

řemesel (Mohr, 1988). Mezi nejvýznamnější české umělce patřil Lumír Šindelář, který 

tvořil četné cínové plakety a medaile (Oličová, 1970).  

 Čistého cínu se již využívá zejména v průmyslu (Oličová, 1970). Vvyužití cínu 

v současnosti je velmi rozsáhlé. Největší podíl cínu se využívá k výrobě pájek (35 %), 

pocínování plechů (25 %) a výrobě chemikálií (20-25%), (Starý et al., 2010). Sloučeniny 

cínu jsou běžně využívány pro výrobu mléčného skla, bílých glazur, leštících prášků a jako 

mořidla.
18

 

  

  

                                                 
18

 Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#CÍN 



Michaela Janischová: Ložiskové výskyty cínu na území České republiky 

 

 

 

2014   47 

 

5  Itinerář odborné exkurze  

5.1 Základní informace o exkurzi 

Tato odborná exkurze je naplánovaná pro studenty 3. ročníku Vysoké školy báňské, 

oboru Geovědní a montánní turismus. Na této exkurzi by se studenti měli dozvědět vše o 

dobývání cínu a jeho využití v historii. 

 zaměření:    3 denní odborná exkurze 

 termín:      září 2014 

 doprava:     vlak, autobus s klimatizací 

 stravování:       vlastní 

 ubytování:       penzion, turistická ubytovna 

 cena:                2 000 Kč 

 cena zahrnuje:   ubytování, doprava, vstupné 

 cena nezahrnuje:   stravování, pojištění 

 trasa:    Ostrava – Praha - Horní Slavkov – Krásno – Horní 

Blatná – Krupka – Kamenický Šenov – Praha -                                              

Ostrava (obr. č. 14) 

 celkem km:   1 242 km  

 

Obr. č. 14 Trasa exkurze (upraveno)
19
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 Dostupné z: https://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl 
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5.2 Časový itinerář exkurze 

1. den (září 2014) 

 06:28   odjezd vlakem ze železniční stanice Ostrava - Svinov 

 09:27   příjezd do železniční stanice Praha hlavní nádraží 

 10:00   odjezd autobusem z parkoviště u hlavního nádraží v 

Praze 

 12:15   příjezd do Krásna 

 12:30 – 14:00  prohlídka Hornického muzea v Krásně 

 14:00 – 15:30  prohlídka dolu Jeroným 

 15:30 – 17:00  pěší procházka k Huberově a Schnödově pni 

 17:15   odjezd z Krásna do Horního Slavkova 

 17:25   příjezd do Horního Slavkova, ubytování v penzionu 

Karkulka 

2. den (září 2014) 

 08:45   odchod z penzionu Karkulka k muzeu v Horním 

Slavkově 

 09:00 - 09:45  prohlídka muzea v Horním Slavkově 

 10:00   odjezd z Horního Slavkova do Horní Blatné 

 11:00   příjezd do Horní Blatné 

 11:00 - 12:30  pěší procházka naučnou stezkou Vlčí jámy 

 12:30 – 12:45  prohlídka muzea v Horní Blatné 

 12:45 – 14:00  rozchod (osobní volno s možností oběda) 

 14:00   odjezd z Horní Blatné 

 15:30   příjezd do Krupky 

 15:30- 16:00  prohlídka muzea v Krupce 

 16:00   odjezd ke štole Starý Martin 

 16:15 – 17:00  prohlídka štoly Starý Martin 

 17:00   odjezd z Krupky do České Kamenice 

 18:00   příjezd do České Kamenice, ubytování v turistické 

   ubytovně Česká Kamenice 
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3. den (září 2014) 

 08:45   odjezd z České Kamenice do Kamenického Šenova 

 08:50   příjezd do Kamenického Šenova 

 09:00 – 10:15  prohlídka dílny ruční výroby cínového skla  

 10:30   odjezd z Kamenického Šenova do Mělníku 

 11:40   příjezd do Mělníku, rozchod (osobní volno s možností 

oběda) 

 14:00   odjezd z Mělníku do Prahy 

 15:00   příjezd na parkoviště u hlavního nádraží v Praze 

 15:36   odjezd vlakem ze železniční stanice Praha hlavní 

nádraží 

 18:35   příjezd do železniční stanice Ostrava - Svinov 

Časy zde uvedené jsou pouze orientační. 

5.3 Charakteristika navštívených míst 

5.3.1 Muzeum Horní Slavkov 

Muzeum se nachází v nově adaptovaném renesančním domě v Pluhově ulici         

(obr. č. 15). Je pobočkou Krajského muzea Sokolov, otevřeno bylo v roce 2001. Stálá 

expozice je věnovaná historickým mezníkům a významným oborům lidské činnosti, které 

podstatně ovlivnily historii města. Jelikož Horní Slavkov se řadí mezi nejbohatší 

mineralogické lokality na světě, tak nesmí ve stálé expozici chybět mineralogická a 

geologická část. K vidění jsou skutečné unikáty, například nerosty karfolit, kasiterit, 

křemen, apatit, fluorit a jiné. V expozici jsou prezentovány ukázky rud a hornické industrie 

z různých etap historického vývoje, zejména hornické industrie z 16. století, důlní přístroje, 

svítidla a předměty z oblasti hornické etnografie. Ve městě bylo významné cínařství a 

produkce porcelánu. Stálá expozice nabízí tedy k vidění i řadu výrobků z cínu a porcelánu. 

Dále součástí stálé expozice jsou zlikvidované architektonické skvosty města. V přízemí 

muzea je měšťanská černá kuchyně, která je vybavena kuchyňským náčiním používaným 

od 16. století až do první poloviny 20. století.
20

 

                                                 
20

 Dostupné z: http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=h_slavkov 

http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=h_slavkov
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Obr. č. 15 Průčelí muzea v Horním Slavkově (foto autor, 2014) 

5.3.2 Hornické muzeum Krásno 

Muzeum se nachází v prostoru historického cínového dolu Vilém, kde je zachovaná 

těžní věž a šachetní budova (obr. č. 16), strojovna, budova dílen, vrátnice a trafostanice. 

V bývalé úpravně cínových rud je umístěn parní stroj z dolu Marie z roku 1897 

z Královského Poříčí. Muzeum je zaměřené na historii těžby rud a uhlí, mineralogii a 

geologii Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, úpravnické technologie, rudní 

ložiska Českého masívu. Ve strojovně dolu Vilém je k vidění původní elektrický těžní stroj 

firmy Siemens z roku 1942. Součástí prohlídky je také ukázková štola, expozice důlní 

dopravy, výstava báňského záchranářství a jedna z nejstarších trafostanic u nás. V areálu 

jsou instalovány ukázky kolejové dopravy používané na povrchových dolech sokolovské 

pánve a v podzemí slavkovského revíru..
21

 

 

Obr. č. 16 Těžní věž a šachetní budova v hornickém muzeu Krásno (foto autor, 2014) 

                                                 
21

 Dostupné z: http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=krasno 

http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=krasno
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5.3.3 Huberův a Schnödův peň 

Huberův a Schnödův peň spolu představují největší cínové ložisko oblasti. Po těžbě 

nad oběma zůstaly rozsáhlé pinky. Vysoký kámen představuje výchoz mohutné tektonické 

poruchy vyplněné křemennými hmotami. Na svazích této výrazné skály jsou haldičky a 

krátké štoly po dávném kutání cínu, pravděpodobně právě zde byly poprvé těženy primární 

rudy cínu. Z vrcholu je nádherný rozhled na celý důlní revír. (Holík, 2005) 

5.3.4 Důl Jeroným 

Již v roce 1548 eviduje báňský úřad důl Jeroným v Čisté. Těžba cínu trvala s většími 

či menšími přestávkami až do první světové války. Poté byly prováděny jen průzkumné a 

záchranné práce. V centrální části dolu jsou unikátní komory z 16. století. V několika 

prostorách jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se zde usadily při těžbě 

metodu “sázení ohně”. Prostory “zdobí” rýhy po želízkách a špičácích používaných 

tehdejšími havíři (obr. č. 17).  Celý prostor dolu Jeroným patří bezpochyby k 

nejvýznamnějším důlním technickým památkám ve střední Evropě.
22

 

 

Obr. č. 17 Ukázky na stěně po dávné těžbě v dole Jeroným (foto autor, 2014) 

5.3.5 Naučná stezka Horní Blatná-Vlčí jámy 

Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy seznámí návštěvníky s hornickou minulostí 

města Horní Blatná a okolí. Ve městě byla kromě cínu dobývaná i stříbrná a kobaltová 

ruda. Naučná stezka začíná na náměstí Sv. Vavřince v Horní Blatné a končí v téže obci u 

muzea cínu. Stezka měří téměř 5 km a nachází se na ni 7 informačních tabulí s texty o 

                                                 
22

 Dostupné z: http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=sekce&id=31 
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městě, okolí a hornictví. Naučná stezka vede k bývalému dolu Konrád, k technické 

památce Blatenskému příkopu, poté následuje výstup na Blatenský vrch. Z Blatenského 

vrchu stezka pokračuje k Ledové jámě a k Vlčí jámě.
23

 

5.3.6 Muzeum Horní Blatná 

Muzeum Horní Blatná se nachází v měšťanském barokním domě z poloviny 18. 

století. Stálá expozice se zabývá historií těžby a zpracováním cínové rudy v okolí Horní 

Blatné. K vidění jsou sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů důlní techniky. 

Zajímavou atrakci muzea představuje velkoplošný model Horní Blatné.
24

 

5.3.7 Muzeum Krupka 

Muzeum v Krupce bylo založeno již v roce 1919, bylo zaměřeno na dějiny města а 

místní řemesla (obr. č. 18). Již od 50. let se muzeum věnuje těžbě cínu v Krupce a okolí. 

V roce 1995 byla zpřístupněna nová expozice nazvaná Krupka a cín, která je zaměřena na 

místní dějiny od pravěku po současnost, na těžbu a zpracování cínu a zejména na 

prezentaci cínařských výrobků, které jsou předvedeny z hlediska slohového vývoje a 

funkčního využití. Tato expozice je umístěna v 6 prostorách 2. patra, obsahuje asi 370 

cínových předmětů. Nejstarším cínovým předmětem je víko cínové rakve z roku 1600. 

Součástí expozice je zpodobení rudného dolu. Další expozice muzea jsou zaměřeny na 

geologii a mineralogii, zvířenu severozápadních Čech a modely hub.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 Průčelí muzea v Krupce (foto autor, 2014) 

                                                 
23

 Dostupné z: http://www.bozi-dar.eu/cz/naucna-stezka-horni-blatna-vlci-jamy 
24

 Dostupné z: http://kvmuz.cz/expozice-horni-blatna 
25

 Dostupné z: http://www.muzeum-teplice.cz/krupka-a-cin 

http://www.bozi-dar.eu/cz/naucna-stezka-horni-blatna-vlci-jamy
http://kvmuz.cz/expozice-horni-blatna
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5.3.8 Štola Starý Martin 

Štola Starý Martin patřila mezi nejvýznamnější stará důlní díla krupského revíru 

(obr. č. 19). Otevírala žílu Lukáš, která je nejdelší žilou v České republice. Dobývání zde 

probíhalo již ve 14. století. Ve štole Starý Martin jsou k vidění ukázky ražení historických 

důlních děl, ukázky rozdílů ve vyztužování prostor v minulosti i současnosti, 

charakteristické úseky žíly Lukáš s její minerální výplní. Dále štola Starý Martin nabízí 

návštěvníkům na vybraných stanovištích způsoby dobývání cínové rudy, sbírku 

historických předmětů, výstavu minerálů a hornin a venkovní expozici důlní techniky. 

Pozornost poutá tzv. Pramen štěstí a krápníková výzdoba.
26

 

 

Obr. č. 19 Zpřístupněná budova štoly Starý Martin pro veřejnost 
27

  

5.3.9 Dílna ruční výroby cínového skla 

V Kamenickém Šenově se nachází dílna ruční výroby cínového skla, ve které se 

Drahomír Ryl věnuje mnoho let cínařskému řemeslu. Jeho výrobky patří mezi opravdové 

skvosty v tomto oboru.  Jednotlivé kusy odlévá do sádrových forem, poté je ručně 

upravuje. Kromě cínových výrobků také unikátním způsobem kombinuje sklo s cínem. 

Výsledkem je vznik stylových džbánků, sklenic, jídelních souprav a dalších uměleckých 

výrobků.
28

 

                                                 
26

 Dostupné z: http://www.krupka-mesto.cz/stola-stary-martin/d-1536 
27

 Dostupné z: http://www.krusnohorci.net/vylet/14-prohlidkova-stola-stary-martin) 
28

 Dostupné z: http://www.webareal.cz/cin-sklo 
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5.4 Ubytování 

5.4.1 Horní Slavkov - Penzion Karkulka 

Penzion Karkulka (obr. č. 20) nabízí svým zákazníkům 13 dvou, tří, čtyř a 

pětilůžkových pokojů s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Na každém patře je 

vybavená společná kuchyňka.  Dále je zde možnost využití restaurace, baru, tanečního sálu 

a sauny. V blízkosti penzionu je muzeum, rozhledna a historické památky.
29

 

 

Obr. č. 20 Penzion Karkulka (foto autor, 2014) 

5.4.2 Ubytovna Česká Kamenice 

Ubytovna „Česká Kamenice“ (obr. č. 21) nabízí svým zákazníkům dvou a 

čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky se společným sociálním zařízením. Je zde také 

možnost využití společenské místnosti s televizí a společné kuchyňky.
30

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 Turistická ubytovna Česká Kamenice
31

  

                                                 
29

 Dostupné z: http://www.ukarkulky.cz/penzion-horni-slavkov/ 
30

 Dostupné z: http://www.ceska-kamenice.cz/kultura/sport/sportovni-hala 
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5.5 Kalkulace ceny exkurze 

 

Tab. č.  3 Kalkulace ceny exkurze (autor, 2014) 

                                                                                                                                                    
31

 Dostupné z: http://www.ceskemsnami.cz/ubytovny/ceskesvycarsko-decinsko-sluknovsko/ceska-

kamenice-okres-decin/turisticka-ubytovna-mesta-ceska-kamenice.html 

Doprava 

autobus 
     

 
cena za 1 km 

počet najetých 

km celkem 

celkem 

(bezDPH) 
celkem s DPH 

celkem s 

DPH/osoba 

autobus + řidič 28 Kč 540 15 120 Kč 18 295 Kč 589 Kč 

 

paušál 

řidiče/den 

počet dní 

exkurze 

celkem za 

paušál (bez 

DPH) 

celkem s DPH 
 

diety řidiče 200 Kč 3 600 Kč 726 Kč 
 

 

cena za 1 

započatou hod. 

celkem 

započatých 

hodin 

celkem (bez 

DPH) 
celkem s DPH 

 

čekací doba 

autobusu 
250 Kč 15 3 750 Kč 4 538 Kč 

 

vlak 
 

702 
  

660 Kč 

Ubytování 
 

 

ceny za 

ubytování/noc 

počet 

ubytovaných 

nocí 

cena za 

ubytování s 

DPH 

celkem 

ubytování/osoba 

penzion 

Karkulka 
300 Kč 1 300 Kč 

  

ubytovna Č. 

Kamenice 
230 Kč 1 230 Kč 

  

    
530 Kč 

 
Vstupy 

 

 

cena 

vstupu/student   

výsledná cena 

vstupů 

muzeum Horní 

Slavkov 
5 Kč 

  
140 Kč 

 

Hornické 

muzeum Krásno 
20 Kč 

    

důl Jeroným  25 Kč 
    

muzeum Horní 

Blatná 
10 Kč 

    

muzeum Krupka 30 Kč 
    

štola Starý 

Martin 
30 Kč 

    

ruční výrobna 20 Kč 
    

Výsledná cena 

exkurze/osoba      

Doprava 1 249 Kč 
    

Ubytování 530 Kč 
    

Vstupy 140 Kč 
    

Celkem 1 919 Kč 
    

Celkem po 

zaokrouhlení 
2 000 Kč 
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6 Závěr 

  Předložená práce popisuje cín jako významnou surovinu, se kterou se člověk 

setkával již od starověku. Celá práce je členěna na tři základní části, a to obecná část, 

případová studie výskytu cínu v České republice a následně praktická část. 

Obecné rozpracování cínu se týká popisu jeho základních vlastností a charakteristik. 

Následně jsou popsány jeho ložiskotvorné minerály s jejich stručným popisem. Dále ve 

druhé kapitole jsou rozpracovány průmyslové typy ložisek cínu s uvedenými příklady 

výskytu v celosvětovém měřítku. Pro úplnou přehlednost informací je v závěru kapitoly 

nastíněn také ekonomický vývoj ceny cínu. 

Následující část práce je zaměřena konkrétněji a to na výskyt cínu v České republice 

a jeho historii těžby. Nejprve je uvedena ložiskovo-geologická charakteristika dvou 

hlavních lokalit v České republice, a to Krušných hor a Slavkovského lesa, jakožto 

významných cínových ložiskových oblastí u nás. Popis cínonosných ložisek se neobejde 

bez uvedení výskytu, historického i ekonomického významu. 

Výskyt cínu v České republice bylo hlavním tématem této práce, protože byl 

důležitým materiálem pro umělecko-řemeslnické a průmyslové využití v průběhu historie 

na našem území. 

V závěru práce je nastíněna praktická část, kde je vypracován itinerář exkurze pro 

studenty Vysoké školy báňské zaměřený na místa spojené s historií těžby cínu. 

Cílem práce je přiblížení významnosti a důležitosti cínu veřejnosti, a to jak 

prostřednictvím této bakalářské práce, tak také návrhem praktické exkurze, která obsahuje 

možnost navštívení různých míst, která jsou zajímavá jak z kulturního a geologického 

hlediska. 
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