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Summary 

In the present work, the historical and current aspects of mining of mineral 
resources in the Ore Mountains as well as detailed overview of individual ore deposits and 
non-metallic materials in this region and the possibility of future mining are reviewed. The 
Ore Mountains have always belonged to the leaders in mining of the ore materials; 
historically documented exploitation of the primary ore deposits can be back to the 12th 
century. Owing to abundant deposits of ore materials, mining techniques used in the Ore 
Mountains were always playing worldwide a dominant role in the development of mining 
techniques. A wide spectrum of available metals in several important ore mining districts 
of the Ore Mountains supported demographic and economic growth of the whole region 
which was, however, slowed down in 18th to 19th century, being a consequence of 
exhausting of nearly all available ore deposits. The following re-orientation to non-metallic 
deposits (brown coal, in particular) has promoted a new impetus and potential for 
development of mining techniques focused to the bulk quarry stoping. In conjuction with 
the exploitation of ore deposits or with the fact that mining in many locatilites has been 
suspended facing a present-day non-profitability, possibilites of the future recovery of 
these latter deposits are discussed.  

Keywords: minerals, ore materials, morose materials, mining (extraction), bearing 
 

Anotace 
V předložené práci je zpracován přehled historických a současných aspektů těžby 

nerostných surovin v Krušných horách, jednotlivých rudných a nerudných ložisek surovin 
této oblasti a možnosti jejich těžby v budoucnu. Krušné hory patřily vždy mezi přední 
oblasti těžby rudných surovin; historicky doložitelné využívání primárních rudných ložisek 
sahá do konce 12. století. Vzhledem k četným bohatým ložiskům rudných surovin hrály 
důlní techniky nasazené v krušnohorském havířství světově významnou roli pro další 
vývoj a rozvoj těžebních technik. Široká škála dostupných kovů v několika rudných 
revírech celých Krušných hor podpořila demograficky i hospodářsky růst této oblasti, který 
byl ovšem během 18.-19. století zpomalen v souvislosti s exploatací téměř všech 
dostupných ložisek. Následná reorientace na nerudné suroviny (zejména hnědé uhlí) 
přinesla do oblasti nový impuls v rámci rozvoje těžebních technik, orientovaných na 
velkoobjemové lomové dobývání. V souvislosti s vyčerpáním ložisek rudných surovin 
nebo pozastavením jejich těžby z důvodu současné nerentability jsou v práci zpracovány i 
možnosti budoucí obnovy těžby rudných ložisek tam, kde jejich současná cena nevyhovuje 
ekonomickým požadavkům na hospodárné a výdělečné využití stávajících zásob rud.  

Klí čová slova: nerostné suroviny, rudné suroviny, nerudné suroviny, těžba, ložiska 
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Úvod  
Každý stát, a Česká republika není výjimkou, se snaží svými aktivitami (s ohledem 

k veřejným zájmům, k ochraně přírodních a kulturních hodnot, k ochraně krajiny) 
ovlivňovat vyhledávání a využívání zdrojů surovin. Nerostné zdroje mají svá specifika 
spočívající v jejich neobnovitelnosti a nepřemístitelnosti. Využívání těchto zdrojů vyžaduje 
zvláštní režim a stanovení pravidel, rozsahu a forem regulace, a to nejen z důvodu ochrany 
životního prostředí, ale i zdrojů samotných. Stupeň čerpání těchto zdrojů musí akceptovat 
vzácnost zdrojů, úroveň technologií a dostupnost náhradních zdrojů. Možnosti těžby 
a spotřeby jsou určovány reálnými limity území a životního prostředí. 

Těžba nerostů na území České republiky, a zejména v Krušných horách (pro které 
se původně používal německý název Erzgebirge, neboli Rudné hory), má velmi bohatou 
tradici. Nynější název - Krušné hory, který začal být používán koncem 19. století, 
neodrážel krušné místní podnebí nebo životní podmínky. Podstata názvu vycházela 
ze způsobu těžby, který byl v této oblasti uplatňován již ve středověku. Horníci v těchto 
dobách vykonávali veškerou práci ručně, střelný prach byl stále ještě neznámým 
prvkem. K dolování se používala kladiva, sochory a želízka, využíval se i oheň. Žár 
hořícího dřeva způsoboval rozpukání horniny a její snazší odlamování. Právě tomuto 
způsobu těžby se říkalo krušení, odtud také pochází název Krušné hory.  

V průběhu staletí se střídala období rozmachu a poklesu těžby. Ještě po roce 1948 
byla těžena i výrazně ztrátová ložiska. Cílem této těžby bylo zejména dosažení nezávislosti 
na dovozu ze zahraničí. Dlouhodobá těžební činnost přispěla v konečném důsledku k tomu, 
že se ČR (a rovněž Krušné hory) stala územím bohatým pouze na tzv. chudé rudy. 

Cílem této práce je zmapování historických aspektů těžby nerostů v Krušných 
horách, jednotlivých rudných a nerudných ložisek surovin této oblasti a dále analýza 
současného stavu s výhledem do budoucna. Výsledkem práce bude stanovení prognózy 
budoucího vývoje, tj. zjištění, do jaké míry bude surovinová základna v Krušných horách 
schopna přispět v následujících letech k pokrytí potřeb resp. zda nebude nutné většinu 
surovin dovážet ze zahraničí. 
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1. Krušné hory - geologické pom ěry 
Krušné hory náleží svým geologickým postavením do oblasti sasko-durynské 

(saxothuringikum), které je u nás zastoupeno krušnohorským krystalinikem, 
krušnohorským plutonem, durynsko-vogtlandským paleozoikem a roztroušenými výskyty 
krystalinika v oherském riftu. Počátek geologické historie Krušných hor lze nalézt 
v období svrchního proterozoika, kdy se vytvořily nejstarší usazeniny a vyvřeliny, později 
metamorfované vlivem tlaků a tepla v hloubce zemské kůry na tzv. šedé a červené 
orthoruly. V paleozoiku se začal formovat vzhled severozápadu Čech. Na místě dnešních 
Krušných hor se v té době vypínalo nevysoké pohoří s rulovým jádrem, prostoupeným do 
značné míry granitickými horninami. Během kambria a ordoviku začaly k povrchu 
pronikat hlubinné vyvřeliny ze žulového podloží, což změnilo krajinu v rozsáhlé horské 
pásmo. 

Masivní kontinentální variské vrásnění bylo na české straně saxothuringika 
nejintenzivnější během spodního karbonu před přibližně 340 miliony let. Další deformace 
ve svrchním karbonu až permu byly spjaty s uvolněním tlakových režimů a přechodů do 
rozpínavé (extensní) fáze s kontaktní metamorfózou v důsledku intruzí četných 
granitických či ryolitových těles do stávajících rulových komplexů (teplický ryolitový 
porfyr). Sem lze zařadit vznik cín-wolframové mineralizace (Sn-W) Krušných hor 
(Cínovec), hydrotermálních ložisek (např. jáchymovského revíru s Ag-Ni-Co-Bi-U 
zrudněním) i skarnových Fe ložisek z okolí Měděnce.   

Geomorfologický vývoj (viz obr. č. 1) celé soustavy byl silně ovlivněn tercierní 
zlomovou tektonikou, označovanou jako saxonskou. V oslabené severozápadní části 
Českého masívu došlo k tektonickému kolapsu - vzniku poklesové zóny severovýchodního 
- jihozápadního směru, která je označována jako oherský rift nebo podkrušnohorský 
prolom (Chlupáč et al., 2002). Tato událost byla součástí rozsáhlého alpinsko-
himalajského vrásnění, které formovalo vznik pohoří i sedimentárních pánví napříč 
Eurasií. V terciéru neexistovaly Krušné hory jako horský pás a krajina měla ráz mírně 
zvlněné pahorkatiny a nebyla překážkou pro odvodňování podkrušnohorských pánví 
severozápadním směrem (Chlupáč et al., 2002). Vlivem tektonických a vulkanických 
procesů došlo ke vzniku podkrušnohorských pánví, které svým relativním postupným 
poklesem vedly k vyzdvihnutí Krušných hor. Pohyby na zlomových liniích, které se 
několikrát opakovaly, usnadnily působení povrchové vody a přispěly ke vzniku hlubokých 
příčných údolí v Krušných horách a mocných kamenitých sutí a jiných zvětralin na 
horských svazích. Skalní útvary, které byly touto činností vytvořeny, se staly (podle vývoje 
porostů) významnými krajinotvornými prvky a dobrými rozhledovými body.  
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Obr. č. 1 - Geologická mapa Krušných hor 

 

Geomorfologicky se celek Krušné hory řadí do oblasti krušnohorské hornatiny, 
krušnohorské subprovincie a provincie Česká vysočina. 

Severní hranice celé oblasti Krušných hor je dána státní hranicí mezi Českou 
republikou a Německem, východní, jižní a západní hranice prochází přibližně linií, kterou 
tvoří města a obce Krásný Les, Nakléřovský průsmyk (horské sedlo u obce Nakléřov), Ústí 
nad Labem, Chabařovice, Teplice, Duchcov, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, 
Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Loket, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Cheb, Františkovy 
Lázně, Skalná a Luby (viz obr. č. 2). 

 

 
 

Obr. č. 2 - Krušné hory 
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2. Historie t ěžby nerost ů 

2.1 Úvod do historie t ěžby 

Krušné hory byly jednou z nejvýznamnějších a nejbohatších českých oblastí na 
ložiska rud. Nacházela se zde stříbronosná ložiska obohacená o barevné a vzácné kovy 
(Abertamy, Boží Dar, Jáchymov, Vejprty), ložiska cínu a wolframu (Sn, W) 
s molybdenitem a wolframitem (Cínovec, Krupka), ložiska olova (Pb) a zinku (Zn; Hroby, 
Mikulov, Oloví), sulfidická ložiska s obsahem mědi (Cu; Kraslice, Měděnec) a rovněž 
ložiska železných (Fe) rud (Bludná, Přísečnice). Typický pro ložiska rud v Krušných 
horách byl jejich souběžný výskyt s prvky jako je bismut (Bi), kobalt (Co), nikl (Ni), uran 
(U) a lithium (Li). 

Samostatnou skupinou byla a stále jsou ložiska hnědého uhlí v podkrušnohorských 
pánvích. Dalšími surovinami, které se v Krušných horách těžily, byly hlíny, jíly, pískovce, 
kaolíny, mramory a štěrkopísky, využívané zejména ke stavebním, výrobním a jiným 
účelům. Významné a chráněné byly rovněž krušnohorské rašeliny, které představovaly 
přirozenou zásobárnu a zdroj vody. 

Mezi specifické typy těžby či druhotného využití je možné zařadit využívání 
minerálních pramenů, vyskytujících se v podkrušnohorském prolomu - Teplice, Bílina, 
Karlovy Vary. Proslulé byly i radioaktivní prameny, které vystupovaly na dříve těžených 
rudných žilách v Jáchymově. 

V současnosti jsou krušnohorská naleziště až na výjimky zcela vyčerpaná a nebo 
jejich dobývání není za současných technologických a hospodářských podmínek rentabilní; 
zbývající ložiska představují potenciální využitelnou zásobu. S postupně utlumující těžbou, 
ať povrchovou či hlubinnou, souvisí i následné demografické pohyby obyvatelstva. 
Z mnohých hornických měst a městeček se po ukončení těžby staly pouhé vesnice, některá 
města zanikla úplně (např. Přísečnice). 

2.2 Počátky d ůlní činnosti 

Hornictví lze zařadit mezi jednu z nejstarších lidských činností. Od pravěku resp. 
od vynálezu prvních kamenných nástrojů se začal zvyšovat zájem člověka o přírodní 
zdroje a jejich využití. Prvotní zájem směřoval k horninám a minerálům, které bylo možné 
s dostupnými nástroji bez větších obtíží opracovat, tj. ke křemenům, křemenci a vápenci.  

Suroviny získané sběrem na štěrkopískových pláních a terasách v povodí řek 
a potoků bylo potřeba uvolnit z hornin hornickou činností. Vznikaly první lomové jámy, 
stěnové lomy (na svazích) a první krátké štoly. 

V mladší době kamenné se již hornická činnost úspěšně rozvíjela. Tehdejším 
horníkům se dařilo pronikat do hloubky 10 metrů, byly raženy a výdřevou zajišťovány 
první chodby. K důlním pracím se používaly kamenné, kostěné, ale i dřevěné nástroje. 
Doprava probíhala za využití kůží.  

Jednou z prvních rud, která byla těžena, byl cín (nedílná součást bronzové slitiny). 
Získávání cínu probíhalo zpočátku v převážné většině případů rýžováním, tj. propíráním 
materiálu v misce s vodou, a to ve vodních příkopech vedených do blízkosti sekundárních 
ložisek. Vodou propíraná hornina se čeřila tzv. rýžovnickými hrabicemi, které se později 



Jan Holý: Historie a možnosti další těžby  nerostů v Krušných horách 
 

2009  5 

staly symbolem řady českých hutnických měst. Po vyčerpání náplavů a rozsypů se začaly 
objevovat první případy povrchového dobývání primárních ložisek cínu.  

Již v době železné byla započata těžba a využívání železa pro hromadnou výrobu. 
K získávání železa docházelo v jednoduchých výhních. Zdrojem železa se staly snadno 
tavitelné hnědele (limonit), které se vyskytovaly spolu s ostatními minerály železných rud 
a rovněž jako tzv. bahenní ruda v místech bývalých močálů. Ložiska tohoto druhu patřila 
na našem území mezi značně rozšířená. 

2.3 Hlubinná t ěžba ve 12., 13. a 14. století 

Na přelomu 12. a 13. století plnilo hornictví významnou roli při zajišťování zásoby 
drahých kovů, nezbytných pro ražbu mincí. Do značné míry tak přispívalo k urychlení 
přechodu od tzv. naturálního hospodářství k peněžnímu. 

V první fázi osídlení české strany Krušných hor byla ve 13. a 14. století založena 
města Kraslice, Nejdek, Jindřichovice, Luby, Hroznětín, Hrob a Přísečnice. 
Nejvýznamnějším a zároveň nejstarším báňským městem se však stala Krupka, založená 
kolem roku 1300 v okolí cínových nalezišť.  

V tomto období se poprvé v hornické terminologii objevil pojem Horní regál, který 
představoval právo na nerostné suroviny. V pravém slova smyslu byl Horní regál 
formulován v královském právu hornickém, vydaném Václavem II. kolem roku 1300. 
Podle tohoto řádu všechny doly patřily králi, který jediný měl právo rozhodovat o horních 
záležitostech a udělovat oprávnění k dolování (udělovat tzv. horní propůjčky). Majitel, na 
jehož pozemku bylo ložisko, tak neměl na ložisko vlastnická práva. V krajním případě, tj. 
kdyby nedošlo k dohodě mezi regálním pánem a pozemkovým vlastníkem, umožňovalo 
právo Horního regálu vyvlastnění pozemku králem.  

Z Horního regálu vyplývala, kromě práva na propůjčování báňských oprávnění 
a vydávání báňských zákonů, i pravomoc soudní a současně právo na urburu, tj. na dávky 
z vytěžené rudy. Další dávkou, kterou vybírala královská pokladna z báňského podnikání, 
byla jedna šestnáctina užitků, které měli těžaři z tzv. lénšaftů, tj. z propůjček, které 
dostávali drobní těžaři, jimiž byli samostatně podnikající havíři (lénhavíři).  

Nejdůležitější výsadou však bylo výhradní právo na výkup drahého kovu, který 
báňští podnikatelé vyrobili. Právo výkupu bylo v českých zemích uplatňováno a velmi 
důrazně prosazováno panovníky od počátku 14. století.  

Zatímco se v Evropě ještě v období raného feudalismu provádělo zejména 
povrchové dolování, v českých zemích se od 13. století postupně přecházelo k hlubinnému 
dolování, k zakládání šachet, ražení jam a štol (po úklonu rudních žil) a zároveň k stavbě 
prvních primitivních stoup a hutí, aby bylo možno vytěženou surovinu dále zpracovávat. 
V průběhu tohoto období byla zjištěna a zpřístupněna převážná většina rudných ložisek. 

V prvopočátcích se maximální dosažená hloubka pohybovala v rozmezí 40-50 
metrů. Ložiska byla otevírána šachtami (z povrchu), rudné žíly byly v hloubce sledovány 
směrnými chodbicemi, do hloubky slepými šachticemi a dále tzv. nadlomy. Ve vhodných 
místech byla ložiska rud zpřístupňována štolami, které sloužily zejména jako sledná, 
větrací a odvodňovací díla. Ve směru ložiska se zakládala řada šachet, které byly 
spojovány prorážkami. Překopy ražené v hornině byly zavedeny až v průběhu 14. století. 
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Hornické metody používané na dolech od 13. do 15 století byly označovány jako česká 
báňská technika.   

K ražení důlních děl se v prvopočátku využívalo převážně želízko a mlátek (viz 
obr. č. 3 a 4). Mlátek byl nazýván též fajek (pozn. Tento pojem je používán i v současné 
době, hornická kladívka jsou označována jako fajslíky). Velmi často se želízko a mlátek 
objevovalo na pečetích a znacích báňských měst. Mezi další používané nářadí patřil 
perkajzn, zasekáček, žumpajzn a fimal neboli skalní klín a tři klíny na dobývání velmi 
tvrdých hornin (viz obr. č. 3). U velmi tvrdých hornin se při rozrušování, kromě výše 
uvedeného nářadí, používalo i tzv. sázení ohněm (viz tabulka č. 2).  

  
Obr. č. 3 - Příklady hornického nářadí (Majer, 2004) 

 
Obr.  č. 4 - Příklady hornického nářadí (Majer, 2004) 
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Dále se mezi havířské nářadí řadily železné tyče, špičák, nosák nebo také nosatec. 
Toto nářadí sloužilo k proražení stěny do prostor s vodou nebo ke srážení vyčnívajících 
hornin, zvláště ze stropu důlních děl. Pro práci s měkkým materiálem se používal kopáč. 
Havířské nářadí zůstávalo v průběhu jednotlivých století stále stejné. Použití nářadí se 
částečně změnilo teprve po zavedení střelného prachu, které sice neodstranilo ruční práci, 
ale podstatně zvýšilo její produktivitu. 

Jedinou dobývací metodou, používanou při dobývání mocnějších ložisek, bylo 
rubání na zával s ponecháním celin, tzv. berg-festů. Práci v dolech významně usnadňovalo 
tzv. sázení ohněm, jehož důsledkem bylo zahřátí horniny, následné ochlazování vodou, což 
vedlo k narušení struktury horniny a k jejímu následnému snazšímu rozvolnění. Doprava 
rudy probíhala nejprve prostřednictvím dřevěných neciček, které byly později nahrazeny 
korbičnými kolečky, korýtky a trakaři.  

Ve 14. století lze zaznamenat vznik prvních důlních strojů, založených na 
jednoduchých konstrukcích, které usnadňovaly lidskou práci a nahrazovaly ji silou zvířecí 
nebo vodní. Kromě ručních vrátků na zdvihání rudy a vody v měších (volských kůžích) 
byla kolem roku 1300 zavedena vodní kola, která se používala především ve větších dolech 
k pohonu vrátků, stoup a k čerpání vody (viz tabulka č. 1). Uvedené stroje sice nebyly 
vynálezem feudalismu (byly známy již v otrokářských společnostech klasického 
starověku), ale v období feudalismu se staly všeobecně rozšířenými a důsledně 
používanými.  

Jedním z nejzávažnějších problémů středověkého hornictví bylo větrání důlního 
díla. Přirozená výměna vzduchu mezi doly byla zajišťována ražením prorážek 
a zakládáním větracích šachet. Proudění vzduchu v dolech bylo regulováno pomocí 
větrných dveří a různých záklopek. K umělému odvětrávání sloužily větrníky, měchy a jiná 
zařízení. Větrání hlubinných dolů ztěžovaly jejich úzké profily a nepravidelný směr.  

Tabulka č. 1 - Přehled používaných zařízení při důlní činnosti 

Název Užití 

Důlní žebřík Horníci sestupovali k dílům po stupních žebříku nebo po 
stupních vytesaných ve skále. Do důlního díla v některých 
případech  sjížděli po kůži. 

Stoupa Jedna z nejstarších drtících souprav užívaných v rudné úpravě. 
Stoupy se stavěly především na horských potocích, kde se 
využívala vodní energie k jejich pohonu. Pracovaly na způsob 
hmoždíře, kdy stoupové pěcholy sestavené po 3 až 5 v baterii 
dopadaly v určitém pořadí na rubaninu a tuto rozdrtily. Stoupy 
byly mokré nebo suché. Význam měla váha pěcholu (300-700 
kg, výjimečně až 1 000 kg). Pěcholy dopadaly z výšky 150 až 
300 mm (viz obrazová příloha, obr. č. 6).  

Četkové čerpadlo Stroj, který čerpal vodu četkami, tj. koženými váčky, přes roury. 
Voda se vytahovala četkami z přívodního řetězu ze žumpy až ke 
štole. Četky vyzdvihovaly vodu a byly připevněny na železné 
články přívodního řetězu. Četkami se vytlačovala voda skrz 
roury (viz obrazová příloha, obr. č. 7).  
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Rudný mlýn Základem mletí ve mlýnech bylo mletí na kameni (rubanina se 
roztírala na drť podobně jako obilí). Mlýn byl stroj na drcení 
a roztírání různých hmot za sucha i za mokra v různých 
průmyslových oborech. Mlýny se užívaly hlavně při úpravě rud 
pro další zpracování. Ruda se mlela na jemné zrno. Mlýny byly 
kolové, kyvadlové, prstencové, kulové a byly používány na 
jemné mletí, materiál se rozemílal účinkem pádu mlecích koulí. 
Další byly mlýny tyčové a později pneumatické. Posledně 
jmenované mlýny se užívaly i v uhelném hornictví.  

Mihadlo Strojní zařízení, jež mělo za účel zvratným pohybem kliky 
(svisle postavené vahadlo) přenášet pohyb na velkou vzdálenost. 
V tomto případě přenášelo kývavý pohyb k pohonu čerpadel (viz 
obrazová příloha, obr. č. 8).  

Vodotěžné stroje 
v dolech 

Odstraňovaly vodu z důlních prostor. Důlní vody byly vždy 
značnou, často nepřekonatelnou, překážkou důlního provozu. 
Používala se vodotěžná zařízení jako okovy, okovy na rumpálu, 
pístová čerpadla, řetězová čerpadla a četková čerpadla. Hnací 
energii dodával člověk nebo tažný dobytek (žentour) a také vítr. 
Změna nastala po vynalezení parního stroje. Poté se využíval 
stlačený vzduch a tlaková voda. Další změnu přineslo až využití 
elektrického proudu (viz obrazová příloha, obr. č. 9).  

Vodosloupcové motory Pístové stroje, poháněné tlakovou vodou (voda vytlačovala 
vodu). Byly podobné parním strojům a hojně se užívaly v dolech 
k čerpání vody. Historický vývoj těchto strojů spadá do 
18. století, ve kterém se jejich použití značně rozšířilo. Kvůli 
těmto strojům se zakládaly celé soustavy báňských rybníků.  

Atmosférický stroj Atmosférický stroj se vyvinul jako parní pumpa z potřeby dolů 
čerpat laciným způsobem důlní vodu. Podstata spočívala 
v myšlence využití vzduchu o atmosférickém tlaku k pohonu 
pístu, na jehož druhou stranu působil tlak co nejvíce snížený 
(vzduchoprázdnota).  

Žentour Zařízení, kterým se přenášela práce tahounů na stroje s rotačním 
otáčivým pohybem. Nejstarší byly žentoury šlapací. Žentoury 
kolové se skládaly z ozubených soukolí, z nichž jedno bylo 
válcové a druhé, menší, kuželové. K velkému kolu prvního 
soukolí byla připojena jedna nebo dvě oje, ke kterým se 
zapřahali koně. Před žentoury se používaly vrátky na ruční 
ovládání.  

2.4 Těžba nerost ů v 15. století 

Po husitském revolučním hnutí, které vedlo k oslabení moci panovníků, k posílení 
hospodářské moci šlechty na úkor církve a k posílení postavení měst, kterým dopomohlo 
k politickým právům, došlo k důležitým změnám u báňských podnikatelů. Docházelo 
k vyrovnávání mezi starými a novými vlastníky, českým a německým patriciátem. Proto 
byl vydán roku 1437 (podruhé roku 1457) tzv. Zikmundův majestát, který měl umožnit 
vyrovnání mezi starými a novými kutnohorskými měšťany. Vedle měšťanů se začala 
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v báňském podnikání prosazovat i šlechta, a to zejména při dolování v Jáchymově, Horním 
Slavkově a Třech Sekerách (Suldovský, 2007).  

Od konce 15. století začal do dolování vstupovat zahraniční tzv. obchodní kapitál, 
představovaný německými domy Függerů, Welserů a norimberskými kupci 
krušnohorských rud. Se vstupem zahraničního kapitálu došlo v našem hornictví k určitým 
změnám. Lénhavíři byli nahrazováni námezdnými havíři, byla důsledně zaváděna úkolová 
mzda a malé důlní podniky drobných podnikatelů byly spojovány ve větší celky. Tyto 
kroky umožnily racionálnější dolování a podstatné zvýšení produktivity práce.  

Ke konci 14. století, ale zejména v 15. století se postupně rozvinula důlní praxe, 
která po více než dvě století ovlivňovala způsob evropského dolování. Vznikala skutečná 
hlubinná díla (do 500 m) a začal se používat žentour místo starých vrátků (viz tabulka  
č. 1). Nově se užívalo svislých šachet hloubených až k ložisku, razily se sledné chodbice 
a svážné chodby. Začínaly se rovněž používat překopy a dřevěná výztuž, zakládaly se 
větrací jámy a zpřesnila se měřická práce. Vlastní dobývací práce byla stále ruční, i nadále 
se využívaly různé druhy mlátků, špičáků a nosatců. K dopravě rud a důlního náčiní bylo 
v 15. století již většinou užíváno důlních vozíků. Horníci sestupovali do dolů po stupních 
vytesaných ve skále nebo v kládách a po žebřících (viz tabulka č. 1). V některých 
případech sjížděli na kůži nebo byli spouštěni na laně. Přetrvávajícím problémem bylo 
větrání důlních děl.  

Důležitou činností bylo stálé odvodňování důlních děl. Plně se uplatňovaly štoly, 
a to především tzv. štoly dědičné. Tyto štoly odváděly samospádem důlní vody čerpané 
z ložisek společně s vodami zachycovanými nad štolou i na úrovni štoly, včetně přepadů ze 
zatopených dolů pod úrovní štoly. Některé ze zmíněných štol procházely celým revírem 
a bývala na ně napojována hlavní důlní díla. K čerpání vody byly používány vrátky 
a žentoury.  

2.5 Těžba nerost ů v 16. a 17. století 

Rozvoj obchodu a řemesel na přelomu 15. a 16. století vyžadoval stále větší 
množství kovů, drahých i užitkových, a kladl tak zvýšené nároky na hornickou činnost. 

Obchodní kapitál v českých zemích v 16. století financoval i velkorysé podnikání 
některých velmožů jako byl rod Šliků na Jáchymovsku nebo Pluhů v Horním Slavkově. 
S tímto kapitálem byli úzce spjati i Habsburkové, z nichž zejména Ferdinand I. zasáhl 
důrazně do báňského podnikání v českých zemích i na Slovensku, a to jako zeměpán i jako 
podnikatel. Šlechta, která hornicky podnikala, vydávala báňské řády a provozovala 
mincovny, což bylo právo, které do 14. století náleželo pouze králi.  

První stříbrné žíly byly objeveny v Krušných horách roku 1516, a to v Jáchymově, 
kde bylo během 16. století vytěženo téměř 350 000 kg stříbra (Majer, 2004). 
V následujících letech byly stříbrné žíly objeveny i na dalších místech Krušných hor.  

V 16. století byla objevena rovněž bohatá ložiska cínové rudy, a to především 
v okolí Blatenského vrchu. S cínem vytěženým v Krušných horách se v tomto období 
obchodovalo po celé Evropě. Neméně významným kovem byla měď, která se od druhé 
poloviny 16. století těžila v okolí Kraslic a Měděnce.  

Současně stoupal význam železných rud, které se v Krušných horách těžily např. 
v okolí Kovářské a Černého Potoka, a význam bismutu a kobaltu, těžených na ložiscích 
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v okolí Jáchymova a Horní Blatné. Z těchto kovů se vyráběla vysoce kvalitní barviva, která 
byla vyvážena především do Německa a Nizozemí. Na vývoz byl rovněž určen smalt 
z krušnohorských kobaltových rud a dále oxid arsenitý (As2O3), vyráběný z meziproduktu 
získaného po tzv. vycezení bismutu. 

Z ostatních nerostů došlo v 16. století k nárůstu výroby kamence z pyritických 
břidlic. Tato výroba se soustředila především na Sokolovsku a Chomutovsku. Přehled 
důlních lokalit Krušných hor v 16. století je patrný z obrázku č. 5. 

V první polovině 16. století bylo v Krušných horách založeno 11 nových horních 
měst a desítky hornických osad. V této době se Jáchymov stal jedním z nejbohatších měst 
a v jeho mincovně byla zahájena ražba tzv. jáchymovského tolaru, který se stal vzorem 
i pro řadu zahraničních mincí (zkomolením došlo ke vzniku názvu amerického dolaru). 
K dosažení vysokých výnosů z důlní činnosti přispěly nové pracovní metody a zejména 
rozsáhlejší užití prvních důlních strojů.  

 
Obr.  č. 5 - Přehled důlních lokalit Krušných hor v 16. století (Majer, 2004) 

Dřívější používaná metoda, těžba ložiska převážně úklonnými šachtami, začala být 
nahrazována těžbou za využití svislých jam se štolami, které se uplatnily převážně 
v horských terénech pro sledování ložiska a odvodňování důlního díla. Výjimkou nebyly 
štoly dlouhé 4-5 km, které umožňovaly odvodnění ložiska do velkých hloubek. Některé 
štoly dosahovaly mimořádné délky, např. jáchymovská štola Barbora byla dlouhá 11,5 km. 
Hloubka jam se pohybovala v řádech stovek metrů, např. v Jáchymově kolem 400 metrů 
a v Abertamech kolem 300 metrů (Majer, 2004). 

Modernější technická zařízení umožnila užívání svislých těžných i vodotěžných 
jam. Vedle doposud používaného dvoulanového žentouru se začaly stále častěji uplatňovat 
výkonnější vrátky, poháněné vratným vodním kolem o průměru až 12 metrů, a četková 
čerpadla s vodními koly o průměrech 6-14 metrů (a s funkcí pístu), která čerpala vodu 
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z hloubky kolem 70 metrů. V Krušných horách se tato čerpadla používala od roku 1521, 
následně se rozšířila do celé Evropy a byla využívána až do 18. století.  

Od poloviny 16. století začala být čerpadla nahrazována výkonnějšími pístovými 
pumpami na ruční, vodní i větrný pohon. Zvláště v horských terénech se zaváděla tzv. 
mihadla s přenosnými táhly s délkou až 1 km od vodního kola (viz tabulka č. 1), která 
mohla čerpat vodu z hloubky kolem 200 metrů, s výkonem 150-200 hl/hod. Poprvé byla 
mihadla využita v Jáchymově roku 1551. Vodní síla byla od počátku 16. století využívána 
i v úpravárenství, k pohonu rudních stoup a při separačních pracích (Suldovský, 2007). 
V dopravě rubaniny se stále více prosazovaly důlní vozíky s vodícím kolíkem, který byl 
zasazen do drážky ve fošně na počvě důlní chodby.  

Koncem 16. století se pomalu začalo projevovat vyčerpání zdejších rudných 
ložisek. Hospodářská deprese na evropských trzích a nedostatek dřeva, které bylo vytěženo 
a použito na výdřevu štol, přispěli k rapidnímu nárůstu důlních neštěstí v důsledku 
nedostatečného zabezpečení šachet. Hlubinná těžba musela sestupovat do stále větších 
hloubek, těžení se výrazně prodražovalo a stále více dolů zanikalo pro svou nerentabilitu. 
Po roce 1600 mělo krušnohorské dolování trvale sestupnou tendenci. 

V 16. století vznikla v Jáchymově tzv. krušnohorská báňská technika. První zmínka 
o této technice se objevila v díle Hornická postilla od Johana Mathesia a dále v první knize 
o hornictví a hutnictví, jejímž autorem byl jáchymovský lékař Georg Bauer (obecně 
známější pod latinskou transkripcí Agricola), zakladatel hornické literatury. Agricola 
popsal na základě zkušeností získaných v jáchymovských dolech staré hornictví resp. 
používanou báňskou techniku a současně i metody úpravy a hutního zpracování rud. Jeho 
dílo Dvanáct knih o hornictví a hutnictví bylo vydáno roku 1556 a až do 18. století bylo 
uznávanou učebnicí hornictví. 

Během 17. století se v rudných dolech začalo stále více využívat tzv. výstupkové 
dobývání (viz tabulka č. 2), které umožňovalo samočinný odtok vody a samospád rudy 
z povalu na hlavní těžní chodbu. Novinkou bylo využití střelného prachu v rámci 
dobývacích prací. Poprvé byl střelný prach použit roku 1627 na Slovensku (na žíle Biber) 
a následně se rozšířil do ostatních evropských revírů. V Krušných horách se začal střelný 
prach používat až v 60. letech 18. století, a to v Horní Blatné.  

2.6 Dobývání na p řelomu 18. a 19. století 

V průběhu 18. století došlo v důsledku zvýšeného státního zájmu o přírodní zdroje 
k obnově a rozšíření důlní činnosti, což současně vyvolalo potřebu zvyšovat odbornou 
kvalifikaci báňských pracovníků. Z tohoto důvodu byla v roce 1716 založena v Jáchymově 
první hornická škola (pozn. na Slovensku byla hornická škola založena již v roce 1605, 
a to v Banské Štiavnici). 

Tlaky poukazující na nezbytnost vzdělání báňských techniků postupně sílily, což 
přispělo roku 1763 ke vzniku vysokoškolského centra pro výuku hornictví a hutnictví na 
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (pozn. ve stejném roce vzniklo 
vysokoškolské centrum i při hornické škole v Banské Štiavnici). V roce 1849 byly zřízeny 
dvě nové báňské školy - v Příbrami a v Leobenu. Kromě problematiky žilných ložisek se 
studium na příbramské vysoké škole zaměřovalo rovněž na železorudné a uhelné hornictví. 
Po druhé světové válce (roku 1945) byla vysoká škola báňská přesunuta z Příbrami do 
Ostravy (Suldovský, 2007). 
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V průběhu 18. století byl největší důraz kladen na těžbu drahých kovů, a proto se 
od 40. let 18. století obnovily důlní práce především v Jáchymově a Horním Slavkově, ale 
i na jiných místech. Vzhledem k tomu, že v uvedených lokalitách byla ložiska v minulosti 
do značné míry vytěžena, nebyly náklady na těžbu zcela rentabilní. 

Velká spotřeba dřeva pro báňskou, hutní a sklářskou výrobu, ale i pro topné účely, 
přispěla k hledání náhradních zdrojů paliva. Proto byla ve 40. letech 18. století zahájena 
těžba uhelných ložisek (hnědouhelných slojí) pod Krušnými horami. Na konci 18. století 
již v českých zemích probíhala těžba ve většině uhelných pánví.  

Důlní praxe ani stroje používané v krušnohorských revírech se v 18. století 
v podstatě nezměnily. Stále se užívalo tradiční havířské nářadí, ruční vrátky, žentoury, 
pístová čerpadla s mihadlovými převody a velké vrátky na pohon vratným vodním kolem. 
Při těžbě se používala sestupková nebo výstupková metoda (viz tabulka č. 2). V případě 
objevení žíly o vyšší mocnosti se využíval způsob příčného výstupkového dobývání. Do 
jisté míry novinkou bylo zavedení tzv. stěnování na sedimentárních ložiscích železných 
rud. Od konce 18. století se při dobývání již zcela běžně užíval střelný prach. 

Tabulka č. 2 - Přehled důlních technik a metod dobývání 

Název Popis 
Sázení ohněm 
(žárové 
dobývání) 

Studená hornina se rozpálila pomocí ohně z dřevěných hranic do co 
největšího žáru a následně se nechala opět vychladnout. Prudké teplotní 
změny horniny způsobily pnutí a následné rozpraskání povrchové 
vrstvy. Po vzniklých trhlinách bylo možné lépe a snadněji odlamovat 
kusy rudniny pomocí špičáku nebo želízka a mlátku (viz obrazová 
příloha, obr. č. 10). 

Sestupkové 
dobývání 

Sestupkové dobývání se využívalo zejména u ložisek s pevnou a čistou 
rudní výplní. Příznivý rozsah mocnosti byl od 0,8 do 3 metrů, úklon 
ložiska musel být větší než 45-50 stupňů, při menších úklonech bylo 
nutno rudu po počvě shrnovat škrabáky. Dobývalo se sestupně, od 
vrchní chodby směrem ke spodní chodbě. Tato metoda se hodila pro 
dobývání části ložiska, které pod posledním dopravním patrem 
vykliňovalo a kde tudíž nebylo účelné otvírat další patro. 

Výstupkové 
dobývání 

Tato metoda byla vhodná pro dobývání strmě uložených ložisek 
s úklonem nad 45-50 stupňů a při mocnostech od 0,8 do 4 metrů. Ruda 
a průvodní horniny musely být pevné. Dobývání bylo vzestupné ve 
vodorovných vrstvách jedním nebo řadou výstupků a používalo se 
zejména u žilných ložisek. Ztráty rudy byly nízké (cca 2,5 %). 
Vyrubaná ruda se dopravovala samospádem do sýpů (viz obrazová 
příloha, obr. č. 11). 
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Dobývání na 
skládku 

Při dobývání na skládku se část rudy skladovala v porubním prostoru. 
Uskladněná rubanina tvořila pevný povrch pro práci osádky a rovněž 
putující zakládku ve vyrubaném prostoru. Skladovaná rubanina se 
úplně vypouštěla až po ukončení dobývání v bloku. Dobývání na 
skládku bylo vhodné především pro strmě uložená ložiska o mocnosti 
od 1,2 do 10 metrů. Průvodní horniny musely být středně pevné až 
pevné a pokud možno soudržné, rudná výplň měla být rovněž pevná. 
Dalším předpokladem pro použití této metody byla čistá ruda bez 
jílových příměsí a bez hluchých partií. Ruda nesměla být rovněž 
náchylná ke slehávání, okysličování nebo samovznícení. Dobývalo se 
bez výztuže, které bylo potřeba pouze při dobývání tenkých žil pro 
oddělení jednotlivých dobývek a pro zajištění výdušné chodby. 

Pilířování Pilířování bylo možné použít u ložisek v plochém a polostrmém 
uložení při málo až středně pevných nadložních horninách, které se při 
dostatečném obnažení stropu zavalovaly. Při pilířování rozdělovala 
důlní pole chodby na pilíře o šířce 50-60 metrů. Při pilířování se dlouhé 
pilíře dobývaly úzkými (šířka 2-2,5 metrů) nebo širokými zátinkami 
(šířka 5-7,5 metrů). Jednotlivé zátinky byly situovány těsně vedle sebe 
a nebo mezi nimi zůstávaly úzké pilíře, které se dobývaly před 
zavalením vydobytého prostoru. 

Stěnování Stěnování je způsob hlubinného dobývání, při němž se postupovalo 
v celé délce porubu ve směru porubních chodeb, resp. dobývání na 
volném otevřeném porubním boku, kde se pravidelně rozpojoval stále 
stejně široký pruh užitkového nerostu. Pracovní prostor byl mezi 
bokem porubu a vyrubaným prostorem (závalem, základkou) 
pravidelně zajišťován výztuží. Takto vytvořený porub měl vždy dva 
východy. Při stěnování se ruda rozpojovala trhacími pracemi, 
odtěžování se provádělo škrabákem. Stěnování při poměrně malé 
přípravě umožňovalo vytěžit uhelné zásoby (až 95 %).  

Komorování Metoda byla vhodná pro dobývání mocných ložisek méně cenných rud, 
s dostatečnými zásobami v malé hloubce pod povrchem, rozmístěných 
zpravidla na velké ploše. Dobývalo se v komorách pravidelného tvaru, 
které byly od sebe odděleny pilíři různého průřezu. Komory bývaly 
rozmístěny po úklonu (podélná osa komory byla kolmá na směr 
ložiska), po směru nebo diagonálně. Jejich šířka kolísala od 5-30 metrů 
v závislosti na pevnosti nadložních hornin a ložiskové výplně. Šířka 
pilířů se pohybovala od 2-5 metrů do 10-12 metrů.  

Komorování na 
zával 

Při komorování zátinkami se vymezil štolami hranolovitý pilíř, který se 
různým způsobem vyrubal a zavalil se stropem a nadložím 
(komorování na zával). Sbíjení stropů se dělo buď zátinkami ze tří stran 
(čtvrtá strana byla lomná) nebo odstřelováním. Kolem komory bylo 
nezbytné ponechat ochranné pilíře (stěny) o tloušťce 3-8 metrů, aby 
mohla být založena komora sousední bez nebezpečí, že by se zával 
rozšířil samovolně na sousední komoru. Při rubání bylo třeba strop 
podchytit dřevěnými stojkami, které se před sbíjením stropu opatrně 
odstranily.  
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Na růstu významu českého hornictví ve 30. letech 19. století se do značné míry 
podílel nástup průmyslové revoluce. Díky rozvoji výroby, zavedení parního pohonu 
a využití koksu v hutnictví došlo k několikanásobnému zvýšení poptávky po uhlí a po 
železné rudě. 

Ve druhé polovině 19. století se při těžbě (zejména mocnějších a hlouběji 
uložených ložisek) běžně užívalo stěnování a zavádělo se tzv. komorování na zával (viz 
tabulka č. 2). Od 60. let 19. století začal být v dolech místo střelného prachu používán 
dynamit, čímž došlo ke zrychlení rubacích prací. Roku 1864 bylo poprvé k odpálení náloží 
použito elektrické zapalování. V průběhu 70. let 19. století se vzhledem k rostoucím 
požadavkům na objem těžby začalo přecházet od ručního vrtání ke strojnímu (na stlačený 
vzduch). Od této doby byly používány kompresory k pohonu vrátků a menších pump. 

Přetrvávajícím problémem zůstávalo i nadále větrání dolů. K řešení tohoto 
problému (především při hromadění třaskavých plynů) byly postupně v dolech instalovány 
ventilátory poháněné párou. Současně byly otevřené důlní kahany nahrazovány 
bezpečnostními lampami. Změny nastaly i v uhelných lomech. Nově začaly být používány 
korečkové bagry a lžícová rypadla, obojí na parní pohon. K zrychlení dopravy přispělo 
zavedení malých parních lokomotiv. 

Koncem 19. století již přestávala být těžba hlubinných ložisek, díky stále většímu 
využití parního stroje v těžební, čerpací i větrací technice, problémem.  

2.7 Hornictví 20. století 

Na počátku 20. století do hornictví pronikly první elektromotory na střídavý proud, 
při dolech se začaly stavět parní elektrárny. Elektromotory a kompresory postupně 
nahradily parní stroje a začaly se používat nejen k pohonu těžních a pracovních strojů, ale 
i k čerpání důlních vod, k větrání dolů a v dopravě. Pístová čerpadla, používaná k pohonu 
pump, byla nahrazována centrifugálními. Roku 1908 byl zaveden lehký rubací stroj - 
sbíječka. V dopravě rubaniny byly novinkou lokomotivy na stlačený vzduch, později na 
benzín. V hlubinných dolech se zaváděly střásací žlaby a pásové dopravníky. 

Dobývací metody se na přelomu 19. a 20. století nezměnily. V hlubinných dolech 
se stále používalo např. pilířování, komorování na zával a stěnování (viz tabulka č. 2), na 
dolech hnědouhelných bylo běžnou metodou etážování. V rudných dolech se v převážné 
většině případů uplatňovalo příčné dobývání, výjimečně s prostorovou výztuží.  

Ani v období mezi světovými válkami nedošlo na českých dolech k zásadnějším 
změnám, zejména pokud šlo o technický pokrok. 

Po roce 1945 opět prudce vzrostl význam hornictví. Důraz byl kladen především na 
těžbu uhlí a nově také uranu. Zvýšené nároky na těžbu přispěly k zavedení tzv. brázdicích 
strojů. Tyto stroje umožnily zvýšit výkon zvláště na nízkých slojích, ve kterých byla 
produktivita ruční těžby velmi nízká.  

V uvedeném období proběhla na rudných dolech mechanizace. K zrychlení 
rubacích prací přispělo zavedení vrtacích plošin, nových typů vrtacích souprav 
a nakladačů. Zaváděly se nové, moderní metody jako např. vyztužování důlních chodeb 
betonem, což významným způsobem přispělo k zvýšení těžby. V dopravě se změna 
projevila díky širšímu využití vrátků a pásových dopravníků, dále zavedením 
dieselelektrických lokomotiv, víceetážových klecí a lanovek. Hlavní dobývací metodou 
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zůstalo tzv. výstupkování, dále se využívalo dobývání na skládku (viz tabulka č. 2) 
a dobývání příčné.  

V průběhu 60. let došlo v důsledku uplatňování přísnějších ekonomických 
ukazatelů ke stagnaci těžby. Poukazováno bylo zejména na nehospodárnost těžby 
domácích zdrojů rud ve vztahu k výhodnosti dovozu ze zahraničí. Od roku 1960 bylo 
započato vydávání státní bilance zásob jako významného národohospodářského ukazatele. 

Všeobecně lze konstatovat, že na rozvoji nebo poklesu těžby v jednotlivých 
revírech se podílely vnější i vnitřní faktory. Mezi nejčastější vnitřní faktory, které ovlivnily 
těžbu (pozitivně nebo negativně), patřilo uplatnění nových báňských technik, objevení 
nových žil, nedostatečné zásoby, nízká kvalita rudy nebo špatné podmínky dobývání. 
Z vnějších vlivů se nejvíce do důlní činnosti promítaly občanské války, zanedbání údržby 
dolů (vedlo k zatopení a následné likvidaci), cena těžených kovů nebo naopak zvýšení 
spotřeby kovu (strategická surovina). 

2.8 Historie t ěžby rudných a nerudných surovin 

2.8.1 Rudné suroviny a jejich ložiska 

2.8.1.1 Cín (kasiterit) 

Cín je stálý, lesklý, měkký a tažný kov. Kasiterit je snadno zpracovatelnou 
a těžitelnou rudou cínu. Jedná se o nejstarší a nejbohatší cínovou rudu, obsahující až 79 % 
kovu. Na primárních ložiscích se vyskytuje společně s rudami wolframu, molybdenu 
a mědi. 

Mezi nejvýznamnější oblasti s těžbou cínu patřilo okolí Krupky. Město vzniklo již 
ve 12. století a kromě cínu se zde těžil i wolfram a měď. Cín se zpočátku dobýval 
rýžováním, existence prvních dolů je datována až do 13. století. Roku 1478 byla Krupka 
povýšena králem Vladislavem II. na horní město. Největší rozmach těžby cínu se váže 
k 16. století. Roku 1549 byl zaveden výkup cínu, což přispělo k rozvoji důlní činnosti. Ve 
druhé polovině 16. století (roku 1572) byl zakázán veškerý vývoz cínu. Tento krok úzce 
souvisel s tím, že těžaři a horníci zneužívali výhody přímého styku s cizinou a vyváželi 
cín, ze kterého se neplatil desátek. Zákaz vývozu následně vedl k úpadku hornické 
činnosti. V období třicetileté války byly zdejší doly opuštěny. Těžba byla obnovena až 
ve druhé polovině 17. století a pokračovala i v 18. století, zvláště pak v jeho druhé 
polovině (Sternberg, 2003).  

Nejvýznamnější rudní žilou krupského revíru byla žíla Lukáš, otevřená štolou 
Martin. Jednalo se o plochou rudní žílu, jejíž významnost a výjimečnost spočívala 
především v její mocnosti (průměr 15-20 cm) a v její délce (přibližně 2 km), což z ní činilo 
nejdelší cínovou rudní žílu v českých zemích a ve střední Evropě. Prvopočátky dolování 
cínu na žíle Lukáš byly zjištěny již ve 14. století. Až do konce 18. století probíhala těžba 
cínu prostřednictvím velkého množství jam o velmi malé ploše.  

V 15. století se objevily první zmínky o dědičné štole zvané Dürrholz (též 
Duršlovka), která dosahovala délky 1,5 km. Mocnost žil se pohybovala v rozmezí 15-50 
cm a jejich kvalita byla vysoká. Žíly místy obsahovaly příměsi křemene, barytu, fluoritu 
a wolframu. Tato štola byla posléze uzavřena, ale stále sloužila k odvádění důlních vod ze 
štoly Martin, jejíž ražba byla započata v 19. století. Po vyražení štoly Martin se zjistilo, že 
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staří havíři těžili pouze slabší žíly blíže k povrchu a žíly ve větších hloubkách zůstaly 
nedotčené. Tato skutečnost vedla k tomu, že se v 70. letech 19. století těžba cínu 
v krupském revíru zaměřila na hlubinné dobývání žíly Lukáš. K těžbě objevených 
bohatých částí žíly Lukáš byla využívána právě štola Martin. V současné době je ze štoly 
Martin hornické muzeum. Výtěžek za období let 1400-1620 je možné přibližně odhadnout 
na 10 000-12 000 tun cínu (Majer, 2004). 

Dolování cínových rud probíhalo i v okolí Cínovce, kde se kromě cínové rudy těžil 
také wolfram. Největší rozmach zdejších dolů je vázán k 16. století. V tomto období byla 
v blízkosti dolu postavena tavírna. Dolování rud komplikovaly zejména problémy spojené 
s hlubinnou těžbou. Dobývací práce významně ztěžovala povaha žil a roztroušenost 
rudných čoček. V době trvání třicetileté války byla těžba, jako u většiny ostatních lokalit, 
utlumena nebo zcela zastavena. K znovuobnovení těžby došlo v 19. století, prioritou 
v těžbě se ale stal wolfram (Dejmek et al., 1978). 

Jedny z nejstarších dolů na cín se nacházely u Jindřichovic, nejzápadnější doly 
v okolí Nejdku, kde se těžilo již v 15. století.  

Nejdek je starým hornickým městem, které vzniklo již ve 13. století. Největší 
rozvoj města nastal v 16. století právě díky těžbě cínu a stříbra. Cín se v této lokalitě 
původně těžil rýžováním, později hlubině. Na počátku třicetileté války byly doly opuštěny, 
ale dolování jako takové zcela zastaveno nebylo. Těžba probíhala v podstatě nepřetržitě až 
do počátku 19. století. Kromě cínu obsahovaly některé rudné žíly i rudu železnou 
a manganovou.  

Dále se v této oblasti těžilo také u Přebuzi, Rolavy a Jelení. U Přebuzi začala těžba 
cínu začátkem 16. století. Podle historických údajů byly doly velmi rozsáhlé a těžba 
probíhala na 45 žilách o mocnosti 6 a více metrů. Tyto doly zanikly po třicetileté válce, 
a to zejména v důsledku snížení výtěžků a vystěhovalectví po vydání restitučního dekretu. 
U Rolavy a Jelení byla těžba cínu započata v letech 1556-1560 a trvala nepřetržitě až do 
počátku 19. století. Těžilo se zde přibližně na 60 žilách, z nichž některé měly mocnost až 
8 metrů (Sternberg, 2003).  

Další doly na cín byly v 16. století zřízeny v okolí obce Hřebečná (důl otevřen 
v roce 1545) a městeček Pernink (v roce 1547 byly doly zabaveny a podřízeny 
jáchymovskému hornímu úřadu) a Horní Blatná. Cín se zpočátku rýžoval podél potoků, 
protékajících tímto krajem. Ruda se dobývala i z rozsypů na zvětralých výchozech 
cínovcových žil. Mocnost žil v okolí Horní Blatné byla proměnlivá, od několika centimetrů 
až do dvou metrů. Kromě cínu se rovněž těžilo stříbro. Nejstarší písemný údaj 
o cínovcovém dole a jeho štole na Pískovém vrchu (nachází se severně od Horní Blatné) 
pochází z let 1480-1490. V roce 1535 byl vydán blatenský horní řád a městu byla udělena 
první práva (vaření piva a provozování řeznictví a pekařství). V roce 1548 byla Horní 
Blatná povýšena Ferdinandem I. na královské horní město, byla obdařena dalšími 
výsadami a byl jí udělen městský znak. Dolování bylo v tomto období velmi úspěšné, 
v provozu bylo 13 tavicích pecí (Sternberg, 2003). Rozmístění rudných žil na Blatenském 
vrchu je patrné z obrázku č. 12. 
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Obr.  č. 12 - Rozmístění rudných žil na Blatenském vrchu, Blatenský příkop 

V letech 1540-1554 byl z důvodu nedostatku vody pro pohon důlních těžních 
a vodotěžných strojů postaven tzv. Blatenský příkop (viz obr. č. 12). Příkop přiváděl vodu 
z Černého potoka (u obce Boží Dar) do Horní Blatné resp. do Blatenského potoka. Příkop, 
který je považován za významnou technickou památku, byl provozován až do roku 1920. 
V roce 1981 bylo toto dílo zařazeno do seznamu nemovitých kulturních památek.   

V průběhu 16. století byla těžba cínu z důvodu zvýšení desátkového odvodu značně  
omezena. V tomto období nebyla těžba výdělečná a zájem těžařů postupně klesal 
(Sternberg, 2003). Přes pokusy o obnovení a rozvoj činnosti pokračoval úpadek dolů až do 
počátku třicetileté války, kdy byla těžba v dolech zcela přerušena. Po třicetileté válce se 
zde těžilo v menší míře ještě v 19. století. 

Další oblastí, kde se těžil cín (a současně stříbro), bylo okolí Božího Daru, 
Jáchymova (roku 1547 získal váhu na cín; Sternberg, 2003) a Vejprt. Nepříliš významné 
ložisko cínu se nacházelo i v okolí obce Kraslice. 

Celkově bylo dosud vytěženo v krušnohorské oblasti přibližně 300 000 tun cínu 
(Majer, 2004). Pro Krušné hory je Sn-W mineralizace typicky doprovázená asociaci s Li-
slídami. 

2.8.1.2 Měď 

Ryzí měď je měděná ruda, která obsahuje až 100 % kovu. Měď vzniká krystalizací 
z horkých roztoků a nebo rozkladem sulfidických rud. V minulosti se měď používala 
především k výrobě nástrojů a zbraní. 

Měď se v českých zemích většinou vyskytovala společně s jinými kovy. Zejména 
v Krušných horách se ale měděná ruda (a z ní měď) těžila samostatně. 

Mezi nejvýznamnější ložiska mědi patřila ložiska, která se nacházela v okolí obce 
Kraslice. Počátek existence dolů v této lokalitě lze datovat do 13. století. Horním 
městečkem se Kraslice staly roku 1370. Obdobím největšího rozmachu hornické činnosti 
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na Kraslicku bylo 15. a 16. století. V tomto období bylo založeno právní hornické bratrstvo 
a zákonná bratrská pokladna (Suldovský, 2007). 

Roku 1601 byl Kraslicím udělen horní řád, který vycházel z jáchymovského 
horního řádu, ale přihlížel k specifickým podmínkám kraslického revíru (Sternberg, 2003). 
Na základě tohoto řádu bylo zřízeno horní hejtmanství, které se stalo po Jáchymovu 
druhým úřadem vykonávajícím dohled nad hornickou činností.  

V průběhu 17. století byly v provozu čtyři tavírny, tři hamry na měď a mosazárna 
(sloužila k výrobě jemné mosazi využívané k výrobě hudebních nástrojů). Doly na 
měděnou rudu byly otevřeny v Tisové a na Zelené Hoře (celkem bylo vyraženo 16 štol, 
z nichž nejhlubší byla štola Danielova). Vytěžená ruda nesměla mít objem mědi menší než 
5 %, v případě odvalů byl akceptován minimální objem 3 %. K těžbě se (do roku 1627) 
používaly pouze mlátky, želízka, nosáky, klíny a sochory. Úprava rud probíhala ručně, 
případně roztloukáním ve stoupách. Od roku 1627 začal být na kraslických dolech 
postupně používán střelný prach.  

Rokem 1629 započal pozvolný úpadek dolování na Kraslicku. Na úpadku se podílel 
náboženský edikt, vydaný Ferdinandem II., a rovněž třicetiletá válka. Vzhledem k tomu, že 
činnost na dolech neprobíhala, docházelo postupně k zatopení dolů. Krátkodobě byla 
hornická činnost obnovena na počátku 18. století. Jednalo se však spíše o rabování dolů 
bez snahy o pravidelné dobývání rudy a investování do rozvoje těžby. Vytěžená měděná 
ruda se tavila v huti svatého Jiří. Roku 1801 tato huť prakticky zanikla (byla přeměněna na 
přádelnu). Ani kroky podniknuté v průběhu 19. století k obnově hornické činnosti na 
Kraslicku nevedly.  

Další z ložisek mědi se nacházelo u obce Měděnec. První zmínky o existenci 
nerostného bohatství v okolí Měděného vrchu se objevily již v polovině 15. století. Horní 
městečko Měděnec, původním názvem Kupferberg nebo Maria Kupfergerg, bylo oficiálně 
založeno v roce 1520. Svobodným horním městem se Měděnec stal v roce 1588. 

Zdejší doly (co do rozsáhlosti méně významné než doly kraslické) se rozkládaly 
v celém okolí města, za jejich centrum však lze považovat Měděný vrch (též Mědník, viz 
obr. č. 13). V období rozvoje těžby byly dobývány stříbronosné měděné rudy. Tyto rudy se 
zpracovávaly na tzv. černou (surovou) měď, která obsahovala velmi malé množství stříbra. 
Od roku 1540 se hornická činnost zaměřila pouze na měděné rudy a jejich následné 
zpracování. Těženy byly chalkopyrity a pyrity (pro výrobu vitriolu a skalice), které se 
zpracovávaly ve vitriolové huti v Horní Halži. Rozmach Měděnce pokračoval i po 
třicetileté válce. Roku 1646 získal rod Šliků horní a mincovní privilegium, spojené 
s vlastnictvím zboží (Sternberg, 2003). 
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obr. č. 13 - Měděný vrch 

Hlavní dědičné štoly Boží tělo a Marie Pomocná (opětovně zpřístupněna v roce 
1910, viz obr. č. 14-16) byly používány k odvodňování i k těžbě rudy. V průběhu 
18. století se objevily snahy o oživení postupně upadající těžby. Pokusy však nebyly příliš 
úspěšné. Doly byly provozovány do roku 1807 a poté jejich činnost pozvolna ustávala. 
K definitivnímu ukončení těžby měděných rud došlo v roce 1860. Ke stejnému datu byl 
zrušen i závod na výrobu vitriolového oleje. 

                 
Obr. č. 14 - Vstup do štoly Marie Pomocné Obr. č. 15 - Hlavní chodba štoly Marie Pomocné 
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Obr. č. 16 - Hlavní komora štoly Marie Pomocné vzniklá těžbou měděné rudy 

Menší ložisko měděné rudy bylo zjištěno v okolí hornické osady Hora Svaté 
Kateřiny. Za počátek těžby měděné rudy v této oblasti je udáváno 15. století. Na zřízení 
dolů se podíleli horníci z Míšně. Roku 1528 byla Hora Svaté Kateřiny povýšena na 
hornické městečko a obdržela všechna městská privilegia. Pro doly platil jáchymovský 
horní řád. Útlum těžby nastal v 17. století, kdy se i zde negativně projevily dopady 
třicetileté války (Sternberg, 2003).  

V 18. století byl pro kateřinské doly zřízen horní úřad. K úpravě rud se používaly 
stoupy, byla vybudována tavírna. Do této doby se kateřinské rudy tavily v Jáchymově nebo 
v saských tavírnách. Na konci 18. století byla hlavní rudná žíla (Mikulášská) považována 
za vytěženou. Úpravny včetně tavicí huti v podstatě zanikly (přestaly být používány), 
vlastní hornická činnost byla minimální. 

Měď se částečně těžila i v okolí obcí Moldava a Krupka. Horní město Krupka 
získalo roku 1563 na dobu tří let výsadu vývozu mědi (pouze za zaplacení mýta). V roce 
1585 byl císařem Rudolfem povolen prodej mědi do zahraničí bez cla. V této souvislosti 
byla doporučována výstavba vycezovací pece, díky které by bylo možné vyvážet čistou 
měď.  

2.8.1.3 Stříbro 

Stříbro vzniká ve většině případů jako produkt rozkladu stříbrných sulfidických rud 
(např. argenitu AgS) ve svrchních patrech ložisek, především na hydrotermálních rudných 
žilách. Stříbro se používalo k ražbě mincí a vyráběly se z něj šperky a další předměty. 

Jedním z nejbohatších ložisek stříbra v českých zemích byl Jáchymov (do 
16. století Konradagrün). Bohatství jáchymovských dolů, které byly otevřeny v roce 1516, 
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bylo značné (Sternberg, 2003). Ryzí stříbro se nacházelo na výchozech rudných žil, 
nehluboko pod povrchem (např. žíly mladohavířská a protiklonná). Bylo možné nalézt 
dráty stříbra o délce až 30 cm. Ovšem hlavní stříbrnou rudou na Jáchymovsku byl argentit. 
Po ryzím stříbře se jedná o nejbohatší stříbrnou rudu, obsahující více než 67 % kovu. 
Vytěžené stříbro se zpracovávalo ve stříbrných hutích. V letech 1516-1600 bylo 
z jáchymovských žil podle úředních hlášení získáno 307 000 kg stříbra, další neevidované 
množství bylo taveno pokoutně (Majer, 2004). 

Roku 1518 byl Jáchymovu udělen horní řád a ve stejném roce byla rovněž 
postavena mincovna. Od roku 1520 (poté, kdy rod Šliků získal právo výkupu stříbra 
a ražby mincí) se stříbro z jáchymovských dolů začalo používat k ražení mincí. Nově 
raženou stříbrnou mincí se stal tolar (původně označovaný tolský groš), jenž obsahoval 
28,5 gramů stříbra (Sternberg, 2003). 

V průběhu 16. století přešel Jáchymov (včetně mincovny) pod správu krále. Do 
roku 1560 byl dodržován řád o přepalování stříbra, přičemž výtěžek z přepalování byl 
vyplácen těžařům k udržení tavíren. V následujících letech byly prostředky z přepalování 
používány ve prospěch dolování.  

V důsledku četných vnitřních rozepří, nepokojů a válek (zejména války třicetileté) 
došlo v průběhu 16. a 17. století k značnému poklesu těžby stříbra a k celkovému úpadku 
dolů. Za nejvýznamnější příčiny úpadku jáchymovských dolů byly, kromě válek, 
považovány vysoké poplatky, vznik dolů na cín, spory havířů se zástupci horního města 
a neprobíhající hlubinná těžba. Počátkem 17. století byla v provozu již pouze jedna stříbrná 
huť. Krize vyvrcholila přesunem mincovny do Prahy a jejím následným zrušením v roce 
1651.  

Obnova dolů, včetně jejich odvodnění a navrácení do stavu před válkami, 
představovala tak vysoké náklady, jaké nebylo možné pokrýt z žádných zdrojů. Proto se 
produkce stříbra na Jáchymovsku postupem času stále více snižovala a těžba se pozvolna 
zaměřovala na jiné rudy, především na uran. Na poklesu těžby se projevila rovněž 
zastaralost technického vybavení, které neumožňovalo pronikání do větších hloubek a dále 
nesouvislost rudných žil, která nezaručovala pravidelný výtěžek. K definitivnímu ukončení 
těžby a tavení stříbra na Jáchymovsku došlo v roce 1867. 

Dalším z významných ložisek stříbra byla Přísečnice, kde se dobývaly především 
žíly se stříbronosným galenitem. Již v roce 1340 zde byly zřízeny stříbrné doly (např. 
Brembsiger) a o dva roky později byla postavena mincovna, ve které se razily stříbrné 
české groše. V roce 1424 bylo městečko a důl po vpádu Němců zničeno a zpustošeno. 
Později bylo znovu postaveno a v jeho okolí bylo vybudováno 26 hamrů. Roku 1449 byla 
rodu Lobkowiců udělena výsada dobývat rudy, a to bez stanovení jakýchkoli omezení 
a desátků, včetně prominutí urbury. Horní výsada byla v následujících letech rodu 
Lobkowiců za víceméně stejných podmínek potvrzována a prodlužována. V roce 1546 byla 
Přísečnice povýšena na horní město. Od poloviny 16. století však doly rychle upadaly 
(Sternberg, 2003). 

V polovině 17. století byla většina stříbrných dolů na Přísečnicku do značné míry 
vytěžena. Pokračování těžby ve větších hloubkách představovalo ohromný nárůst nákladů 
způsobený komplikovanějším postupem odvodňování (plochý terén, málo pohonné vody, 
délka štol). Roku 1687 probíhala těžba již pouze na dvou místech - na štole Dům rakouský 
a na dole Nebeské vojsko. Výnosy byly velmi nízké, za rok těžby bylo získáno pouze 
21,4 kg stříbra (Majer, 2004). 
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Na počátku 18. století docházelo k pozvolnému oživování hornické činnosti. 
Opuštěné stříbrné doly byly od roku 1707 opětovně propůjčovány, současně bylo otevřeno 
14 nových dolů. V průběhu let 1711 a 1712 bylo vytěženo 188 kg stříbra (Majer, 2004). 
Vysoké náklady a nedostatek finančně silných těžařů způsobil, že v roce 1725 bylo 
v provozu pouze 8 dolů a v roce 1771 již jen jeden. Dědičná štola Dům rakouský byla sice 
stále udržována, ale pouze z důvodu zabezpečení odvodňování železorudných dolů u obce 
Mezilesí. 

Na přelomu 18. a 19. století byly stříbrné doly víceméně uzavřeny. Všechny pokusy 
o obnovení těžby stříbrných rud v okolí Přísečnice, které byly v průběhu 19. století 
podniknuty, byly neúspěšné. 

Méně významná ložiska stříbra se nacházela v okolí obcí Kovářská, Kraslice, Hora 
Svatého Šebestiána, Hora Svaté Kateřiny, Nejdek, Moldava, Černý Potok (stříbronosný 
galenit se těžil současně s železnými rudami), Horní Blatná (na přelomu 16. a 17. století 
byla postavena tavicí huť, po třicetileté válce těžba ustala) a dále Vejprty, které byly roku 
1607 povýšeny na horní město (Suldovský, 2007). Rozmach vejprtské hornické činnosti 
nastal na přelomu 16. a 17. století. Ze stříbrných žil se v tomto období získalo 1 144 kg 
stříbra (Majer, 2004). Později, s dosažením větších hloubek, se začaly významně 
projevovat problémy spojené zejména s odvodňováním dolů. Po třicetileté válce, 
v jejímž průběhu byly Vejprty vypáleny švédskými vojenskými oddíly, začalo dolování 
postupně upadat a ztrátovost dolů stoupala. V polovině 19. století byla činnost dolů v okolí 
Vejprt zcela zastavena. 

Při výčtu ložisek stříbra nelze opomenout horní městečko Měděnec, založené v roce 
1520, které od tohoto data vlastnilo privilegium svobodného výkupu stříbra. Stříbronosné 
rudy byly v okolí Měděnce dobývány především v prvopočátcích těžby v této lokalitě. 
Tyto rudy se zpracovávaly na tzv. černou měď, která obsahovala velmi malé množství 
stříbra. Po konfiskaci v roce 1547 byly doly podřízeny jáchymovskému hornímu úřadu. 

Bohatá stříbrná ruda byla objevena i v okolí obce Mezilesí. Pro nezvládnutelné toky 
vody ji nebylo možné vytěžit. 

Dalším z menších ložisek stříbra bylo ložisko nacházející se v okolí obce 
Abertamy. Dolování v této lokalitě bylo započato v roce 1529 a největšího rozmachu 
dosáhlo v letech 1531-1558. Po průvalu důlních vod a zničení zařízení na čerpání vody 
došlo v následujících letech k zavalení štoly, což přispělo k postupnému úpadku dolů. 
Roku 1589 bylo v provozu ještě 19 dolů, avšak většina z nich již  byla ve velmi špatném 
stavu (Sternberg, 2003). 

2.8.1.4 Železná ruda 

Železná ruda je hornina - minerál, obsahující železo v takové chemické formě, která 
umožňuje jeho získání hutnickými metodami. Železné rudy jsou vždy doprovázeny dalšími 
horninami a hlinitými substancemi.  

V prvopočátcích se železná ruda získávala zejména povrchovou těžbou. 
Železnorudné doly byly otvírány na řadě míst českých zemí. Výjimkou nezůstaly ani 
Krušné hory. Mezi nejstarší báňské oblasti Krušných hor patří okolí Přísečnice, kde se již 
kolem roku 1340 objevily první zmínky o existenci železných dolů a s nimi spojených 
hamrů. 
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Od roku 1546, poté kdy Přísečnice získala horní svobody a byla povýšena na horní 
město, začal pro doly platit tzv. jáchymovský horní řád. Krize hornictví, která se dostavila 
na počátku 17. století, neměla v případě železorudných dolů tak velké dopady jako tomu 
bylo u dolů stříbrných. Situace na železorudných dolech byla mnohem příznivější, neboť 
ložiska nebyla vytěžena a nebyly tudíž nutné vysoké investice.    

Nejvýznamnější železorudné doly ve střední části Krušných hor se nacházely 
v okolí obce Mezilesí (dříve Orpus). Počátky dolování lze nalézt již v polovině 14. století 
(existence hamrů), první zmínky o dolu (důl Dorota) jsou datovány od roku 1577. Kvalitou 
rudy a rozsahem těžby se dolu Dorota nemohl rovnat žádný z ostatních železorudných dolů 
na Chomutovsku. Těžba na dalších dolech v okolí Mezilesí nebyla příliš výnosná a bývala 
proto často přerušována. Snahy o odvodnění dolu Dorota na počátku 20. století nebyly 
vzhledem k vysoké nákladovosti realizovány. V tomto období se rovněž uvažovalo 
o obnovení těžby na dole Fischer. V 50. a 60. letech 20. století byl důl pokusně dobýván, 
ale z důvodu nerentability těžby byl provoz v roce 1965 ukončen a důl byl zatopen. 

Dalším z míst, kde se dobývala železná ruda, byly Vejprty. První záznamy 
o existenci dolů jsou datovány do první poloviny 16. století. V průběhu tohoto století byly 
zakládány nové doly, stoupovny a tavicí huť.  

Po třicetileté válce těžba značně upadala. Obnova dolů probíhala velmi pomalu, 
jednak z důvodu nedostatku pracovních sil a dále též z důvodu vysokých nákladů 
potřebných na uvolnění zavalených dolů. Teprve na konci 17. století došlo k částečnému 
oživení hornické činnosti a k zakládání nových dolů. Krátkodobé vzedmutí hornické 
činnosti však trvalo pouze do počátku 18. století. Převážně z finančních důvodů, ale rovněž 
i z důvodu ohrožení důlními vodami, byla většina dolů v průběhu 18. století opuštěna 
a uzavřena.  

Železná ruda se dále těžila v okolí obce Měděnec. Podle nejstarších dochovaných 
zpráv probíhala těžba již ve 14. století. Ve stejné době bylo na Měděnecku postaveno 26 
hamrů na zpracování železa. Zdejší doly se rozkládaly v celém okolí města (oficiálně 
založeno roku 1520), za jejich těžiště však lze považovat Měděný vrch (stejně jako u mědi; 
viz kap. 2.1.1.2). Přesto, že ložiska železné rudy mívala často nepravidelnou a velmi malou 
mocnost, pro kterou nebyla v řadě případů z důvodu rentability těžena, probíhalo poměrně 
intenzivní dobývání až do 18. století. K utlumování těžby železné rudy došlo teprve 
v 19. století.  

V roce 1960 byly zahájeny práce na stavbě nového dolu a o osm let později byla na 
tomto dole vytěžena první železná ruda. Otevření dolu proběhlo dvěma jámami - vtažnou 
(určena pro dopravu horníků) a těžní (sloužila jako výdušná). Kromě těžebního komplexu 
byla současně vybudována úpravna.  

Při těžbě se používala velmi efektivní metoda - komora se štěrbinovým výpustným 
systémem. Použití této metody spočívalo v provedení vrtů a trhacích prací velkého rozsahu 
s odstřelem do částečně zaplněného prostoru. Tímto způsobem bylo možné získat až 50 % 
původně ztracené rudy. Další používanou, ale méně výkonnou metodou, byl tzv. etážový 
zával. 

V důsledku vyčerpání zásob byla těžba rudy ukončena v roce 1992. Po ukončení 
těžby byl na dole po velmi krátkou dobu těžen muskovit, granáty, slída a křemen. Zejména 
z odbytových a finančních důvodů byla těžba v roce 1994 definitivně ukončena a důl byl 
o čtyři roky později (30. 7. 1998) zatopen. 
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Méně významnými oblastmi, kde probíhala těžba železných rud, bylo okolí obcí 
Černý Potok, Horní Halže (ložiska železných rud /hematit a magnetit/ zjištěna na přelomu 
18. a 19. století), Kraslice, Pyšná, Údolíčko - Vysoké, Výsluní - Sobětice a Kryštofovy 
Hamry. 

2.8.1.5 Smolinec (uraninit) 

Uraninit získal druhotný název smolinec pro svou podobnost se smolou. Jedná se 
o nerost, u kterého bylo poprvé prokázáno radioaktivní záření. Původně byl uraninit 
považován za rudu zinku, železa a wolframu. Později se prokázalo, že obsahuje jiný kov - 
uran (až 96 %) a dále nepatrné množství radia a polonia.  

Uraninit se vyskytuje na rudných žilách, v granitech i v uhlí. Nejvýznamnějšími 
ložisky uraninitu byla Příbram a Jáchymov (uran byl zjištěn mimo jiné na žílách 
pojmenovaných hornokytelská, Hildebrandova, svatého Ducha). Naleziště patřilo mezi 
ložiska pětiprvkové formace (Ni-Co-Bi-Ag-U), v současné době je již vytěženo.  

Možnost použití smolince (uraninitu) pro barvení skla a porcelánu, a současně 
i objev radia manžely Curieovými v roce 1898, byl novým impulsem, který přispěl 
k všeobecnému oživení hornické činnosti. Nárůst těžby radioaktivních rud byl ale 
zaznamenán až po 1. světové válce. V letech 1910-1919 se Jáchymov stal monopolním 
výrobcem radia. Po 2. světové válce skončilo období těžby radia a byla zahájena intenzivní 
těžba uranových rud.  

Výstavbě nových dolů a prudkému vzestupu těžby předcházel rozsáhlý geologický 
průzkum. Na výsledcích tohoto průzkumu závisel rozmach jáchymovského podniku, neboť 
původně předpokládaný stav zásob 1 000 tun uranové rudy netvořil předpoklady pro velké 
a dlouhodobé investice. Během několika let vznikla rozsáhlá sít pracovišť geologického 
průzkumu - Jáchymov měl šest pracovišť, ostatní centra (Horní Slavkov, Rotava - později 
Kraslice, Příbram, Vrchlabí, Trutnov) dohromady 26 pracovišť.  

Již v průběhu 2. světové války shromažďovaly zpravodajské služby Sovětského 
svazu veškeré informace o velikosti a významu zdrojů přírodního uranu. Mezi zájmovými 
ložisky uranu nemohl chybět ani Jáchymov, který byl jako jediné ložisko, otevřené ve sféře 
vlivu Sovětského svazu, obsazen v září 1945 ruskými vojáky. Již od srpna 1945 probíhala 
jednání mezi představiteli tehdejšího Československa a Sovětského svazu o těžbě 
uranových rud a jejich dodávkách do Sovětského svazu. Výsledkem jednání byl 
v listopadu 1945 podpis dohody „o rozšíření těžby rud a koncentrátů obsahujících radium 
a jiné radioaktivní prvky a o jejich dodávkách Sovětskému svazu“. 

Československo bylo po Bulharsku druhou zemí, ve které si Sovětský svaz zajistil 
výhradně pro svoji potřebu všechny zdroje přírodního uranu. Dále následovalo východní 
Německo, Rumunsko, Polsko, Maďarsko a Mongolsko, ve kterých byly zřizovány smíšené 
podniky s účastí Sovětského svazu. Důvody těchto kroků byly zřejmé - zajištění zdrojů 
potřebných pro výrobu jaderných zbraní srovnatelných se zbraněmi, kterými disponovaly 
Spojené státy americké. 

Zpočátku se do Sovětského svazu vyvážela neobohacená ruda (smolinec), od roku 
1948 se již vyvážela obohacená ruda. Obohacování rudy se provádělo na úpravně Eliáš 
v Jáchymově. 
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Od roku 1950 docházelo k prudkému nárůstu těžby, který pokračoval až do roku 
1958. V letech 1949-1960 se plány těžby uranové rudy zvyšovaly nejen každý rok, ale 
i během roku. Stejně rychle jako těžba narůstaly přípravné práce a s tím spojená výstavba 
nových šachet. V roce 1950 bylo založeno 16 nových šachet, koncem roku 1951 se těžilo 
na 40 jámách nebo 56 šachtách či štolách (viz obr. č. 17). Výstavba nových šachet však 
vyžadovala velké investice (zejména do výroby a výstavby přímo spjaté s těžbou). V letech 
1945-1957 činily investice 4,07 mld. Kčs. Za období deseti let (1950-1960) bylo 
proinvestováno z prostředků uranového průmyslu 5,5 mld. Kčs. Značné investice 
vyžadoval i geologický průzkum. Tyto investice hradil do roku 1961 Sovětský svaz, jejich 
výše za léta 1946-1958 přesáhla 1,1 mld. Kčs. 

 
Obr.  č. 17 - Hlavní uranové doly v 50. letech 20. století v Jáchymovském revíru  

(archiv Muzea Třetího odboje Příbram) 

Těžba uranu v jáchymovských dolech byla ukončena na počátku 60. let 20. století. 
Na více než 400 rudních žilách bylo vytěženo celkem 7 199 tun uranu (Majer, 2004). Po 
vyčerpání zásob uranu a uzavření dolů zůstal Jáchymov již jen známým lázeňským 
městem.  

2.8.1.6 Olovo 

Olovo je těžký toxický kov. Elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze 
vzácně. Nejběžnějším minerálem a zároveň hlavní olověnou rudou je sulfid olovnatý 
(galenit). Olovo se často vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra. Olovo 
se zpočátku používalo jako přísada při hutní výrobě stříbra a mědi a dále ve zvonařství, 
později k výrobě střeliva.  

V Krušných horách se olovo těžilo v okolí obce Oloví. Existence dolů je datována 
do počátku 14. století, intenzivnější těžba byla započata až v 16. století. V roce 1561 bylo 
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Oloví povýšeno na královské horní město a získalo obvyklé horní výsady (Sternberg, 
2003). Během první poloviny 16. století byla objevena a těžena většina z přibližně 50 
olovnatých žil (dosahovaly hloubky až 300 metrů), jejichž mocnost se pohybovala 
v řádech decimetrů. Při splynutí dvou žil se mocnost zvyšovala až na 12 metrů. Vytěžené 
olovo bylo dodáváno převážně do Jáchymova, pouze netavitelné druhy olova mohly být 
prodávány. Množství získaného olova však nepokrývalo poptávku a tak muselo být ve 
velké míře dováženo ze zahraničí. Ještě na počátku 17. století těžba na dolech v Oloví 
probíhala, ale její význam postupně klesal. Těžba olova zde byla ukončena ve druhé 
polovině 19. století. 

V 18. a 19. století bylo olovo získáváno také v Jáchymově, kde bylo v období 
1745-1891 vyrobeno 54 800 tun olova (Majer, 2004). 

Další méně významná ložiska olova se nacházela v okolí obcí Krajková, Radvanov, 
Jindřichovice a Kraslice. 

2.8.1.7 Bismut 

Ryzí bismut je nejbohatší rudou s teoretickým obsahem 100 % kovu. Bismut je 
možné najít nejčastěji na žilách s rudami olova, stříbra, niklu a kobaltu. Dnes se 
průmyslově získává hlavně jako vedlejší produkt zpracování sulfidických Pb-Zn a Cu rud. 
Zajímavostí je, že bismut je posledním stabilním prvkem periodické soustavy; všechny 
ostatní prvky za ním jsou radioaktivní. 

Mezi nejvýznamnější ložiska bismutu v českých zemích patřila Krupka 
a Jáchymov. Na Jáchymovsku se bismutové rudy začaly těžit v průběhu 18. století. Čistý 
bismut (objeven na tzv. protiklonné žíle) se používal jako příměs do glazur keramických 
výrobků a přidával se i k cínu z důvodu zvýšení lesku vyráběného cínového nádobí. Další 
z prvků, obsažený v bismutových rudách - kobalt, se používal pro barvení porcelánu a skla.  

Nevýznamná ložiska bismutu byla zjištěna i v okolí obcí Přísečnice a Hora Svatého 
Šebestiána.  

Přehled nejdůležitějších ložisek rud v Krušných horách je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 - Přehled nejdůležitějších ložisek rud v Krušných horách 

Stříbrné doly Cínové doly Měděné doly Olověné doly Železné doly 

Potůčky 
Háje 

Boží Dar 
Jáchymov 
Abertamy 
Loučná 
Vejprty 

Přísečnice 
Hora sv. 

Šebestiána 
Výsluní 
Hrob 

Mikulov 
Měděnec 

Přebuz 
Rolavy 
Jelení 

Nové Hamry 
Horní Blatná 

Pernink 
Hřebečná 

Zlatý Kopec 
Cínovec 
Krupka 
Vejprty 

Kraslice 
Měděnec 
Hora sv. 
Kateřiny 

Tři sekery 
Krupka 

Moldava 

Krajková 
Oloví 

Jindřichovice 
Jáchymov 
Radvanov 

Horní Halže 
Kovářská 

Místo 
Bludná 

Mezilesí 
(Orpus) 

Přísečnice 
Vejprty 

Měděnec 
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2.8.2 Nerudné suroviny (nekaustobiolitické povahy) a jejich ložiska 

2.8.2.1 Kamenec, kamene čná břidlice  

Kamenec je označení pro podvojné soli kyseliny sírové. Kamenečná 
břidlice je tmavá břidlice, která obsahuje kamence vzniklé rozkladem (zvětráváním) 
původně přítomného sulfidu železa. Používala se k výrobě kamence a kyseliny sírové.  

Jednou z nejvýznamnějších oblastí těžby kamence bylo okolí obce Čachovice. 
Postup výroby rozšířený (oproti výrobě uskutečňované v Kutné Hoře) o dobývky, 
zvětrávací proces a následné technologicky náročné zpracování vedl k tomu, že čachovická 
výroba byla schopna pokrýt celou poptávku po kamenci v českých zemích.  

V polovině 16. století byly vydány výnosy podporujících kamencové podnikání, 
byly stanoveny monopolní ceny a současně byl zakázán dovoz kamence a obdobných 
konkurenčních produktů. Státní správa dolů však čachovickému kamencovému podnikání 
příliš neprospívala, a proto roku 1551 získal původní vlastník, Kryštof z Gendorfu, 
čachovické doly zpět do svého vlastnictví. Následovalo období prosperity, které však 
skončilo smrtí Kryštofa z Gendorfu roku 1563. Poté se vlastníci dolů stále střídali, což 
nakonec přispělo k uzavření dolů v roce 1590. 

Teprve koncem 17. století se začal opětovně zvyšovat zájem o čachovická ložiska 
resp. o pokračování ložiska u obce Čermník. Předmětem zájmu se kromě kamence stal 
vitriol (skalice). Vzhledem k nerentabilitě těžby byl provoz na řadě (především 
kamencových) dolů zastavován. K oživení činnosti v oblasti Čachovice-Čermník došlo až 
v polovině 19. století. Těžena byla v této době jak kamenečná břidlice, tak i uhlí. Znovu 
otevřena byla i huť. Již v roce 1854 ale byla veškerá činnost utlumena. 

Vzhledem k úspěšnému provozu čachovického ložiska došlo v roce 1554 k otevření 
dolu Kryštof u Jirkova. Jednalo se o druhý nejstarší kamenečný podnik na Chomutovsku. 
Ložisko bylo zjištěno mezi obcemi Vinařice, Újezd a Červený Hrádek. Důvody otvírky 
jirkovského ložiska byly jednoznačně finanční - zisk do královské pokladny.     

Po roce 1570 se těžba kamence orientovala zejména na vývoz do Německa. V této 
době bylo více než 70 % produkce určeno na vývoz a pouze necelých 30 % bylo prodáno 
na vnitřním trhu. V důsledku vleklých sporů a žalob a s ohledem na narůstající zadlužení 
dolu nebylo možné od roku 1581 jirkovský důl dále provozovat. Následně byla s měšťany 
Jirkova uzavřena dohoda, na základě které měšťané získali zástavní práva na důl a později 
získali důl do svého vlastnictví. V roce 1611 byl důl jirkovským měšťanům odebrán 
a v roce 1613 jim byl znovu prodán. Po bitvě na Bílé Hoře byl důl konfiskován, město 
Jirkov jej posléze znovu získalo do svého vlastnictví. Na základě historických pramenů se 
lze domnívat, že činnost dolu byla v průběhu 17. století z důvodu nerentability ukončena. 

Největší kamenečný závod, jehož provoz byl zachován do poloviny 19. století, se 
nacházel přímo u Chomutova, přibližně v místech dnešního Kamencového jezera. Založení 
závodu se váže k roku 1558, kdy byl zřízen kamencový důl a huť svatého Kryštofa. Provoz 
závodu se rozvíjel do té míry, že bylo nutné v roce 1564 získat další pozemky potřebné pro 
rozšíření závodu. Původně hlubinný důl se v této době změnil na lom. 

K dalšímu významnému rozšíření dolu došlo v polovině 17. století po vybudování 
odvodňovací štoly. Díky této štole přestal být důl ohrožován vodou z okolních bažin. Na 
počátku 19. století byl zamítnut projekt na vybudování nové odvodňovací štoly. Důvodem 
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byl nedostatek finančních prostředků a míra vytěženosti ložiska. Postupně docházelo 
k zatápění lomu a v roce 1813 k definitivnímu zastavení činnosti.    

Dalšími, nepříliš významnými ložisky kamence, byla ložiska u obcí Všehrdy 
a Otvice, kde byl na konci 17. století zřízen důl a huť. Činnost dolu i hutě však byla na 
počátku 18. století ukončena (Bílek et al., 1976).  

2.8.2.2 Baryt a fluorit 

Baryt (BaSO4), který se vyskytuje na rudných žilách, byl zpočátku považován za 
hlušinu. Často tvoří samostatné žíly (s fluoritem; CaF2) a nebo se vyskytuje v sedimentech.  

Fluorit je přírodní sloučeninou fluoru a je nazýván tzv. rudním květem. Vyskytuje 
se nejčastěji na rudných žilách a na ložiscích cínovce.  

Mezi nejvýznamnější česká fluoritová ložiska patřilo ložisko u obce Moldava. 
První zmínky o dolování fluoritu pocházejí z 15. století. V tomto období se ale v okolí 
Moldavy dolovalo převážně stříbro, olovo a měď. Ložisko fluoritu, které je tvořeno 
systémem fluorit-baryt-křemenných žil (žíla Josef, žíly systému Papoušek a žilný systém 
v oblasti Vápenice), bylo objeveno až na počátku padesátých let 20. století, kdy se 
uskutečnily první průzkumné práce.  

Na základě úspěšných výsledků průzkumů a povrchových prací byla na žíle Josef 
(o směrné délce přes 1 km) vyražena stejnojmenná štola. Ložisko bylo otevřeno třemi 
štolami - kromě štoly Josef byla vyražena větrací štola a dále štola provozní, z povrchu 
byly současně vyhloubeny dvě jámy. V roce 1957 pokračoval průzkum žíly Josef 
a hloubení slepé jámy, která v roce 1989 dosáhla hloubky 480 metrů pod povrch. Celkem 
bylo na ložisku v letech 1957-1989 vytěženo 690 tisíc tun fluoritové rubaniny a vyraženo 
celkem 26 km chodeb. 

V letech 1954-1955 probíhal povrchový průzkum žilného systému Papoušek 
a dalších žil. V roce 1963 byl průzkum obnoven a v letech 1964-1965 bylo zahájeno 
hloubení jámy. Mocnosti žil moldavského ložiska byly různorodé, pohybovaly se od 
několika cm až po 6 metrů. Zajímavostí je, že byl v této lokalitě nalezen největší fluoritový 
krystal v Čechách. Jednalo se o krychli o hraně 29 cm.  

V roce 1994 byla těžba v okolí Moldavy vzhledem k ekonomické situaci ukončena, 
přestože v podzemí zůstalo ještě 1,5 mil. tun ověřených zásob.  

Naleziště nejlepších krystalovaných fluoritů se nacházela i u obce Vrchoslav 
u Teplic (ložiska vytěžena). Další významnější ložiska fluoritu byla u Jáchymova 
a Cínovce. Existence baryt-fluoritových žil byla dále potvrzena v okolí Hradiště u Kadaně 
(především těžba barytu) a u obce Blahuňov (Bílek et al., 1976).  

2.8.2.3 Vápenec 

Vápenec je celistvá sedimentární hornina, většinou zřetelně vrstevnatá. Kromě 
menší části příměsí je vápenec tvořen kalcitem (nad 50 %).  

V Krušných horách byl vápenec získáván z několika ložisek a používal se například 
při hutnění železných rud a k pálení na stavební vápno. 

Vápencový lom byl otevřen v roce 1660 u obce Mezilesí, o čtyři roky později byla 
postavena na témže místě vápenka. Další lomy byly u Kadaně a u obcí Úhošťany 
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a Vyhnanov (ložisko tvořeno vápenitými dolomity, bílé až nažloutlé barvy). Menší ložiska 
vápence se vyskytovala rovněž nedaleko obcí Kovářská (ložiska místy zrudněná 
galenitem), Pernštejn (nečistý vápenec), Rájov (bílé vápnité dolomity) a Kalek (Bílek et 
al., 1976).  

2.8.2.4 Živec 

Živec je (společně s křemenem a slídou) hlavní nerostnou součástí žuly. 
V minulosti se těžil v pásmu Knöttel u obce Krupka. Ložisko mělo sice z hlediska 
morfologického výhodnou polohu, ale vzhledem ke své nepravidelnosti bylo velmi obtížné 
sledovat jeho jednotlivá rudná a zrudnělá tělesa. Ložisko bylo zkoumáno a následně těženo 
prostřednictvím osmi tzv. obzorů. Těžba v této lokalitě probíhala do konce 50. let 
20. století.  

2.8.2.5 Zelená hlinka (seladonit) 

Zelená hlinka (též označovaná jako seladonit) byla v 16. století považována za rudu 
mědi. Teprve v 19. století bylo oficiálně potvrzeno, že se nejedná o surovinu kovového 
charakteru. Zelená hlinka byla používána především k výrobě nátěrových barev. 

Mezi významnější ložiska zelené hlinky v Krušných horách patřila ložiska v okolí 
Kadaně. Jednalo se o ložiska u Kadaňské Jeseně a Úhošťan, kde bylo možné hlinku 
získávat ze dvou slojí. Těžba však probíhala pouze ze svrchní sloje. Spodní sloj nebyla 
z důvodu nerentability dobývána. 

K rozmachu těžby zelené hlinky došlo v 18. století. V tomto období byly znovu 
otvírány dříve opuštěné doly a zakládány doly nové. Těžba hlinky byla ukončena na 
počátku 20. století (Bílek et al., 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Holý: Historie a možnosti další těžby  nerostů v Krušných horách 
 

2009  30 

3. Současnost v oblasti vyhledávání, pr ůzkumu a dobývání 
nerost ů v ČR  

Nahromaděná nerostná surovina se považuje za nerostný zdroj. Ložiskem se tento 
zdroj stává, je-li zkoumán a jsou-li na něm vyčísleny zásoby. Ložiska nerostů se podle 
současné legislativy, tj. podle § 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dělí na vyhrazená a nevyhrazená. 
Vyhrazenými ložisky nerostů, tzv. výhradními ložisky, jsou téměř všechny nerosty mimo 
cihlářských surovin, štěrkopísků a stavebního kamene, které se řadí mezi nevyhrazené 
nerosty. Stát v minulosti prohlásil některá průmyslově důležitá ložiska nevyhrazených 
nerostů za ložiska výhradní, která jsou ve vlastnictví státu. Ostatní ložiska nevyhrazených 
nerostů, tzv. nevýhradní ložiska, jsou ve smyslu § 7 horního zákona součástí příslušného 
pozemku.  

Geologické zásoby ložisek nerostů jsou fyzické zásoby těchto nerostů v původním 
stavu. Zásoby, využitelné dostupnými technologiemi v momentě ukončení průzkumných 
prací, jsou zásobami průmyslovými. 

Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů ve smyslu zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, může provádět fyzická nebo 
právnická osoba (dále jen organizace) za předpokladu, že tyto práce řídí a za jejich výkon 
odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti. Organizace, která chce realizovat 
vyhledávání a průzkum ložisek těchto nerostů, ověřování jejich zásob a zpracování 
geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, musí požádat Ministerstvo 
životního prostředí (dále jen ministerstvo) o stanovení průzkumného území. Ministerstvo 
rozhodne o stanovení nebo nestanovení průzkumného území. V rozhodnutí o stanovení 
průzkumného území je uvedeno vymezení území, nerost, na jehož vyhledávání a průzkum 
se průzkumné území stanovuje, podmínky provádění prací a doba platnosti průzkumného 
území. Průzkumné území nemá povahu územního rozhodnutí, zakládá však výhradní právo 
organizace na vyhledávání nerostu v daném průzkumném území. Zákon stanoví povinnost 
úhrady za plochu vymezeného průzkumného území, a to 2 000 Kč za každý započatý km2, 
která se zvyšuje každý rok o dalších 1 000 Kč. Tato úhrada je příjmem obcí, v jejichž 
katastrech je průzkumné území stanoveno.   

Je-li nalezen vyhrazený nerost v množství a jakosti umožňující důvodně očekávat 
jeho nahromadění, oznámí tuto skutečnost organizace ministerstvu, které vydá osvědčení 
o výhradním ložisku, jenž je ve smyslu horního zákona vlastnictvím státu. 

Oprávnění organizace dobývat výhradní ložisko vzniká stanovením dobývacího 
prostoru. Návrh na stanovení dobývacího prostoru musí organizace doložit zákonem 
stanovenou dokumentací. Dobývací prostor se stanoví jen organizaci, která má od 
příslušného obvodního báňského úřadu vydáno oprávnění pro hornickou činnost.   

 Při dobývání je organizace povinna vytvářet finanční rezervu na případné hrazení 
důlních škod a na provedení sanace pozemků dotčených dobýváním ložiska. Výši rezervy 
stanoví obvodní báňský úřad při povolování hornické činnosti k otvírce a dobývání ložiska. 
Tento úřad po dohodě s ministerstvem rovněž povoluje v průběhu dobývání čerpání 
rezervy. 

Na vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů se výše uvedená 
ustanovení vztahují pouze v případě, že jde o výhradní ložiska. V ostatních případech 
může být vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděn jen na základě 
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dohody s vlastníkem pozemku. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů je činností 
prováděnou hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

3.1 Geologická prozkoumanost území ČR 

V nedávné minulosti (do roku 1989) vynakládal stát velké finanční prostředky na 
důkladný průzkum a zajištění svého nerostného potenciálu. Díky tomu je naše území ve 
srovnání s okolními zeměmi velice dobře prozkoumáno. V současné době klesá podíl státu 
na financování vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů na našem území. 

3.2 Zásoby nerostných surovin na území ČR a jejich t ěžba 

Zásoby některých nerostných surovin, které se vyskytovaly nejen v Krušných 
horách, ale na celém našem území, byly ve velké míře vyčerpány. V současnosti prakticky 
nemáme využitelné zásoby rud, máme jen velmi omezené zásoby minerálních paliv. 
Dostatečné jsou jen zásoby nerudných a stavebních surovin, jejichž životnost dosahuje 
řádově desítek až stovek let. Hlavní oblasti těžby nerostů v Krušných horách jsou 
znázorněny na obrázku č. 18. 

 

 
Obr.  č. 18 - Oblasti těžby nerostů v Krušných horách a v Podkrušnohoří 

Lze však reálně předpokládat, že se v Krušných horách mohou vyskytovat i zásoby 
(prozatím) neprůmyslových rud a netradičních kovů, které mohou být využity 
v budoucnosti.  

Stávající zdroje jsou ale velmi omezené a neobnovitelné. Určitou naději představují 
historické revíry, ve kterých by mohly být objeveny: 
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• zůstatkové zásoby, 
• nevytěžené části i samostatná ložisková tělesa, která nebyla těžena z důvodu 

nedostatečnosti dobývací techniky, technologie zpracování apod., 
• nevytěžené části i samostatná ložisková tělesa, která nebyla těžena pro nízký obsah 

kovu, 
• zrudnění v odvalech a odkalištích. 

Velmi aktuálně byla otevřena otázka výskytu a těžby vzácného kovu india, který 
našli němečtí vědci v Krušných horách. Indium je velmi měkký kov s nízkou teplotou tání, 
který má v současné době široké uplatnění hlavně v elektrotechnickém průmyslu (např. při 
výrobě polovodičů, zejména tranzistorů, dále pak termistorů, mikročipů, kapalných 
krystalů a LED diod). Dále se uplatňuje při ochraně ložisek (např. leteckých motorů) proti 
opotřebení a korozi metodou galvanického pokovování. Nízké teploty tání se využívá ve 
slitinách india s galenitem, kadmiem, olovem a cínem. Z těchto slitin se vyrábí tavné 
pojistky využitelné např. ke spouštění samočinných hasících systémů. Slitina Ag-Cd-In 
slouží k výrobě kontrolních moderátorových tyčí pro některé typy jaderných reaktorů. Dále 
se indium využívá k výrobě velice kvalitních zrcadel, která jsou schopna odrážet všechny 
části světelného spektra.  

Odhady množství india se pohybují v řádu stovek tun v okolí německého Freibergu. 
Celkové těžitelné množství v Krušných horách by mohlo dosáhnout kolem tisíce tun, což 
by představovalo přibližně jednu třetinu jeho celosvětových zásob. Cena india na trhu se za 
posledních pět let téměř zdesetinásobila (na cca 700 eur za kg). V současnosti probíhá 
diskuse o rentabilitě těžby. 

Těžba nerostů na našem území v posledních letech stále klesá, v období let 1990 -
1998 poklesla o více než 38 %. Podmínky tržní ekonomiky vedly k ukončení těžby ložisek 
s nízkými obsahy užitných složek a ložisek s nepříznivými báňsko-geologickými 
podmínkami těžby, které se dříve těžily jen za cenu vysokých státních dotací. Ukončena 
byla těžba všech rud, fluoritu a barytu. Výrazně byla omezena těžba uranu. Od roku 1993 
vzrostla pouze těžba dekoračního kamene a živců. 

Vyšší využití domácích zdrojů nerostných surovin je úzce spojeno nejen 
s případným objevením kvalitativně a kvantitativně lepších nových ložisek, ale rovněž 
s komplexnějším využitím stávajících ložisek a se zaváděním moderních, energeticky 
nenáročných technologií (těžebních, úpravnických a zpracovatelských). Předpokladem pro 
hospodárné využití zdrojů rud je dále zajištění hutního zpracování vyrobených koncentrátů 
na hlavní kovy a reprodukce kovů z druhotných zdrojů (kovové a kovonosné průmyslové 
odpady). Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že ČR je do značné míry závislá na 
dovozu řady nerostů ze zahraničí. Tento dovoz se na celkovém dovozu do ČR podílí cca 
6 %.  

3.3 Rudné suroviny - stávající stav 

3.3.1 Cín 

Jediným cínovým minerálem, který má hospodářský význam je kasiterit, který 
může obsahovat až 78 % cínu. Hlavní užití cínu je pro výrobu pájek (cca 35 %), 
pocínování plechů (cca 25 %), výrobu chemikálií (cca 15 %), glazur, smaltů a tabulového 
skla. Další užití je pro výrobu slitin, zejména bronzu. 
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Ložiska cínu jsou až na výjimky soustředěna v Krušnohoří a Slavkovském lese, kde 
byly již od středověku využívány. Celkové zásoby cínu byly k 31. 12. 2004 evidovány ve 
výši 174 000 tun. V Krušných horách se ložiska cínu vyskytují jak ve východní (Cínovec, 
Krupka), tak v západní části Krušných hor (Rolava, Přebuz). Zajímavý výskyt cínových 
rud představují polymetalické cínonosné skarny na ložisku Zlatý Kopec u Božího Daru. 
Těžba cínu v Krušných horách byla ukončena uzavřením ložiska Cínovec-jih v roce 1990. 

Zpočátku se těžba cínu soustředila na sekundární ložiska (rozsypy) a postupně 
přecházela na ložiska primární. Sekundární ložiska krušnohorské oblasti a jejího podhůří 
jsou v podstatě vytěžena. Většina zásob primárních ložisek je rovněž vytěžena, zbylé 
nemají v současnosti ekonomický význam. Zbytkové zásoby rud na ložisku Cínovec by 
v budoucnu mohly představovat možný zdroj stopových a vzácných prvků (např. Li, Rb, 
Cs, Nb, Ta, Sc atd.).  

3.3.2 Měď 

Měď je výborným vodičem elektřiny a tepla, některé slitiny mají vysokou pevnost, 
tvrdost a odolávají korozi. Převážná většina mědi určené k technickým účelům se získává 
z přírodních sloučenin. 

Ze známých minerálů mědi má hospodářský význam jen několik sulfidů - 
chalkopyrit, covellín, Cu-pyrit, chalkozín, bornit a enargit. Hlavní oblast užití mědi je 
v elektrotechnice (cca 50 %), strojírenství (cca 20 %) a stavebnictví. Ve značné míře je 
měď užívaná při výrobě slitin, zejména mosazi a bronzu.  

Zásoby měděných rud (chalkopyritu) jsou ověřeny na ložisku Tisová u Kraslic. 
Těžba zde byla zastavena v roce 1973. Po té bylo ložisko zakonzervováno. Dále byl na 
ložisku Měděnec jako vedlejší produkt z těžené magnetitové rudy získáván chalkopyritový 
koncentrát. V současné době těžba mědi v Krušných horách neprobíhá. 

3.3.3 Stříbro 

Stříbro je výborným vodičem elektřiny a tepla, je kujné a tažné. Přibližně 2/3 zásob 
stříbra se nachází v polymetalických (Cu a Pb-Zn) ložiscích různých typů. Zbývající část 
zásob se nachází v žilných ložiscích, kde je stříbro hlavní složkou. Nejčastějším minerálem 
na polymetalických ložiscích je stříbronosný galenit. Stříbro je využíváno při výrobě 
šperků, nádobí, ve fotografickém průmyslu, v elektrotechnice a elektronice, pro ražbu 
mincí, pro výrobu slitin k tvrdému pájení a pájek. Stříbro má další užití při čištění vody, 
výrobě baterií, výrobě zrcadel a speciálních odrazných povrchů (získávání solární energie), 
výrobě katalyzátorů, v medicíně a v jaderné energetice pro výrobu regulačních tyčí pro 
vodní reaktory.  

Těžba stříbra v rozhodující míře založila tradici středověkého rudného hornictví 
v Čechách a přispěla k rozkvětu horních měst. Řada dnes nevyužívaných ložisek 
(Jáchymov) byla v minulosti významným zdrojem evropského stříbra. V současnosti již 
nejsou v Krušných horách evidována a těžena žádná ložiska stříbra. 

3.3.4 Železná ruda 

Vedle obsahu samotného železa (minimálně 22 %) rozhoduje o použitelnosti 
železné rudy chemické složení, které je podmíněno mineralogickou stavbou. Pro posouzení 
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kvality rudy je vedle obsahu železa důležitý rovněž obsah oxidu křemičitého, který 
ovlivňuje index zásaditosti rudy. 

Železné rudy jsou tvořeny převážně hematitem (70 % Fe), magnetitem (72,4 % Fe) 
a limonitem (48-63 % Fe). Jedná se o sloučeniny železa s kyslíkem. Jsou používány hlavně 
pro výrobu surového železa, a to buď přímo v neupravené podobě jako kusové rudy nebo 
jako prachové rudy a koncentráty. Velmi malé množství železných rud se používá pro jiné 
než metalurgické účely např. při výrobě cementu, krmiv, barviv apod. 

V Krušných horách se ložisko železné rudy (magnetitu) nachází u obcí Měděnec, 
Přísečnice, Kovářská a Černý Potok. Jednalo se o jediné evidované ložisko v ČR 
s celkovou zásobou 14 770 kt. Těžba v této lokalitě probíhala do roku 1992. V důsledku 
dostupnosti kvalitnějších a poměrně levnějších železných rud z dovozu došlo 
k postupnému zastavování těžby železných rud na celém území ČR. Od roku 2004 již 
nejsou v ČR evidována žádná výhradní ložiska železné rudy. 

3.3.5 Uran 

Uranové rudy různých genetických typů představují jediný surovinový zdroj pro 
výrobu paliva v jaderné energetice. Uran je zastoupen v několika desítkách nerostů, z nichž 
ekonomicky nejdůležitější jsou oxidy (uraninit - smolinec), fosfáty (torbernit, autunit), 
silikáty (coffinit) a organické sloučeniny (antraxolit). Původně byly sloučeniny uranu 
využívány pouze k výrobě barev pro sklářství a keramiku. V současné době uran slouží 
k výrobě palivových článků pro jaderné reaktory a k přípravě radioizotopů pro medicínu, 
defektoskopii aj. Značné množství vytěženého uranu je deponováno ve formě náloží 
jaderných zbraní. 

V Krušných horách se uran (smolinec) těžil již od 19. století v Jáchymově a jeho 
blízkém okolí. K největšímu rozvoji těžby došlo po 2. světové válce v souvislosti 
s nárůstem vojensko-strategického významu a uplatněním uranu v jaderné energetice. 
Těžba uranu byla v jáchymovských dolech ukončena vytěžením ložisek v roce 1962. 
V současnosti již nejsou v Krušných horách evidována a těžena žádná ložiska uranu. 

3.3.6 Wolfram 

Wolfram se obvykle vyskytuje společně s rudami cínu, molybdenu, mědi 
a bismutu. Ze známých wolframových minerálů mají hospodářský význam pouze 
wolframit (cca 75 % WO3) a scheelit (cca 80 % WO3). Wolframit obsahuje vedle železa 
a manganu také niob a tantal a jeho sekundární rozsypová ložiska se nalézají jen v blízkosti 
ložisek primárních. Hlavní užití wolframu je pro legování ocelí užívaných v těžkém 
strojírenství, zejména pak ve zbrojním průmyslu. Další užití wolframu je při výrobě 
řezných nástrojů a nástrojů pro těžbu ropy, zemního plynu a pevných nerostných surovin 
(vrtací korunky a dláta), v elektrotechnice a elektronice. 

V krušnohorské oblasti se vyskytují ložiska polymetalických rud Sn-W s převahou 
cínu (Cínovec), v menší míře s převládajícím wolframem (Krupka, Boží Dar). Dále je 
známo wolframitové zrudnění v křemenných žilách (Rotava) a scheelitové zrudnění u obce 
Vykmanov u Perštejna.  

Wolfram byl v Krušných horách získáván zejména jako vedlejší produkt při těžbě 
a úpravě cín-wolframových rud na ložisku Cínovec. Těžba wolframu byla na ložisku 
Cínovec ukončena společně s těžbou cínu v roce 1990.  
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3.4 Nerudné suroviny - stávající stav 

3.4.1 Křemenné suroviny 

Křemenné suroviny zahrnují různé typy hornin s vysokým obsahem SiO2 (zpravidla 
min. 96 %). Jedná se o různé křemence, silicifikované pískovce, silicity, křemenné písky 
a valouny, žilný a pegmatitový křemen. Kvalitu těchto surovin určují normy, sledovány 
jsou obsah SiO2 a žáruvzdornost. Jsou z nich vyráběny feroslitiny pro hutní průmysl, 
kovový křemík (hutnictví, polovodiče), žáruvzdorná staviva (cihly, malty, dusací hmoty), 
porcelán a keramika. Ze žilného křemene, křišťálu a křemenných valounů se vyrábí čiré 
křemenné, ultrafialové a optické sklo (vlákno). 

V Krušných horách se nacházejí ložiska křemence v lokalitách Jeníkov-Lahošť, 
Střelná, Černava-Tatrovice a Horní Ves u Chomutova. 

V současnosti se tyto suroviny (křemenec) téměř netěží a jsou nahrazovány 
křemennými písky (v keramickém a sklářském průmyslu).  

3.4.2 Baryt  

Baryt je vedlejším produktem při těžbě fluoritu a sideritu. Díky svým vlastnostem 
(bělost, vysoká hustota, chemická odolnost, pohlcování rentgenových a gama paprsků) má 
široké použití. Používá se při výrobě glazur, smaltů, barev, speciálních druhů skla, 
plastických hmot a v pyrotechnice (signální rakety, rozbušky apod.). Dále tvoří součást 
ochranných nátěrů a omítek proti rentgenovému a radioaktivnímu záření, jedů proti 
hlodavcům a hmyzu. Největší množství barytu se spotřebuje pro těžké výplachy při 
průzkumném vrtání zejména na ropu a zemní plyn. 

Nejvýznamnější ložiska barytu v Krušných horách jsou u obcí Kovářská, Moldava 
a Mackov. 

Baryt byl v ČR těžen do roku 1991. S obnovou těžby se v nejbližší budoucnosti 
nepočítá, neboť ložiska ztratila průmyslový význam. Podobně jako v případě fluoritu je 
dostupná kvalitnější a levnější surovina, především z Číny. 

3.4.3 Fluorit  

Většina průmyslových ložisek fluoritu je žilných a má hydrotermální původ. Fluorit 
je v ložiscích provázen obvykle dalšími minerály jako jsou křemen, baryt, kalcit a další. 
Z hlediska užití a kvalitativních požadavků rozeznáváme tři základní druhy fluoritu, a to 
metalurgický (metalurgie hliníku), chemický (výroba kyseliny fluorovodíkové) 
a keramický (výroba skla, smaltů a emailů).  

Jako příměs se fluorit používá k tavení rud. Z bezbarvého fluoritu se vyrábí čočky, 
které propouštějí ultrafialové paprsky. Sloučeniny fluoru se používají v chladírenské 
technice, vyrábějí se z nich plasty a využívají se např. i při dělení uranu a jeho izotopů. 

Nejvýznamnější ložiska fluoritu se nacházejí v Krušných horách a jedná se 
především o ložiska u obcí Moldava a Kovářská. Méně významná ložiska jsou Vrchoslav 
u Krupky a již vytěžené ložisko Blahuňov u Chomutova. 

Průmyslová těžba fluoritu začala v roce 1953 na ložisku Vrchoslav. Dobývání 
fluoritu  bylo ukončeno v roce 1994 uzavřením ložiska  Moldava. Z důvodu dostupnosti 
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kvalitnější a levnější suroviny, především z Číny, se s obnovou těžby v nejbližších letech 
nepočítá. Zásoby na českých ložiscích nejsou v současnosti ekonomicky využitelné. 

3.4.4 Dolomit 

Dolomit je surovinou především pro sklářský, keramický a chemický průmysl. Dále 
se používá pro výrobu vápna a hydrátů, cementů, žáruvzdorných hmot, pro odsiřování 
spalin tepelných elektráren, pro dekorační účely, na výrobu hnojiv, jako průmyslové 
plnidlo (guma, asfalt), pro výrobu drceného kameniva a další stavební účely. 

V Krušných horách se nachází několik malých ložisek dolomitu v okolí Kovářské 
a Přísečnice a rovněž v minulosti vytěžené ložisko čistého dolomitu u obce Vykmanov. 
Tato ložiska se v současné době netěží. 
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4. Životnost našich nerostných surovin a perspektiv y dalšího 
rozvoje 

V současné době ani v blízké budoucnosti prakticky neexistuje perspektiva 
získávání rudných surovin z vlastních zdrojů. Je tomu tak z důvodu ekonomicky 
neefektivní těžby. Ta byla možná jen s dotacemi a byla na našem území ukončena 
k 1. 1. 1994. Do budoucna nelze vyloučit nález nových malých rudných ložisek, ale pro 
jejich otvírku budou limitující vysoké náklady. Veškerá potřeba železných i neželezných 
rud v ČR je řešena jejich dovozem ze zahraničí. 

Potřeba nerudných surovin pro chemický průmysl (např. fluorit, baryt) a surovin 
pro speciální využití (např. azbest, drahé kameny) je řešena jejich dovozem. Ostatních 
zdrojů nerudných surovin je v ČR dostatek a životnost jejich zásob je pro naše potřeby 
dostatečná. 

Podstatně nižší životnost je u zásob stavebního kamene (cca 13 let), štěrkopísků 
(cca 9 let) a cihlářských surovin (cca 22 let), které jsou povolené k těžbě. 

Druh, kvalita a rozsah v budoucnu potřebných a využitelných nerostných surovin 
bude pravděpodobně jiný než v současnosti. Využitelnými se mohou stát i ty zdroje, které 
jsou v dnešní době z důvodů ekonomických nebo technických nevyužitelné. Naopak, 
některé v současnosti využívané nerostné suroviny mohou v budoucnu ztratit svůj 
ekonomický význam a stát se nepotřebnými. 

Obecně lze říci, že další vývoj geologické prospekce a těžby rud se bude ubírat 
dvěma směry: 

• vyhledávání zdrojů rud některých kovů ve větších hloubkách - při vyhledávání ložisek 
poroste význam většiny průzkumných metod (vrtný průzkum, karotážní metody), 

• vyhledávání a průzkum ložisek méně kvalitních nebo náhradních rudných surovin - 
poroste význam petrochemie; limitujícím faktorem bude zejména nízká kvalita rudy 
(vyšší nároky na úpravárenství, požadavky na využití netradičních metod těžby).  

Při úvahách o zásobách nerostných surovin lze vycházet z optimistických nebo 
pesimistických prognóz. Optimistické prognózy považují zásoby většiny kovů za 
dostatečné (jako problematické se jeví pouze primární zdroje stříbra, wolframu, zinku 
a rtuti) a případné problémy spojené s jejich získáváním, s ohledem na rozvoj vědy 
a techniky, za poměrně snadno řešitelné. Za jediný závažnější problém je považován 
možný přechodný nedostatek energie. Tyto prognózy zdůrazňují význam druhotných 
zdrojů, zejména možnosti náhrady konstrukčních kovů plasty a dalšími materiály.  

Pesimistické prognózy vycházejí z údajů o jednotlivých ložiscích a průmyslových 
zásobách a očekávají výrazný nárůst spotřeby z primárních ložisek. Za kritický bod není 
považován nedostatek rudných surovin, ale především problémy spojené s technologií 
úpravy, se zpracováním, s nedostatkem energie, s ochranou životního prostředí apod. Za 
nejkritičtější jsou považovány zásoby kovů železa, hliníku a dalších neželezných kovů. 
Oproti tomu se předpokládá rozšíření syntetické výroby nerudných surovin (technické 
diamanty, magnesit, kryolit apod.).   

Za perspektivní jsou rovněž považována ložiska uložená v malých hloubkách, která 
mohou být těžena povrchovými velkokapacitními lomy. Využití ložisek bude do značné 
míry závislé na rozvoji a použití nových těžebních technologií, například tzv. 
geotechnologických nebo hydrometalurgických metod dobývání. V rámci 
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geotechnologických metod (založených zejména na chemických, fyzikálních nebo 
kombinovaných procesech) dochází k převádění ložiskové výplně do tzv. mobilního stavu 
a k jejímu následnému vytěžení speciálními vrty. Těží se převážně užitková složka 
ložiskové výplně.  

Hydrometalurgické metody (neboli metody podzemního loužení) jsou využívány 
především při těžbě rudných ložisek, například mědi a uranu. Nejvhodnější pro metody 
loužení jsou rudy z oxidačních zón (snadno rozpustné), ložiska ve značně zvodněných 
sedimentech, rudy v závalových úsecích, odvaly apod. K vlastnímu loužení se nejčastěji 
používá kyselina sírová, případně kyselina chlorovodíková nebo dusičná. Zvýšit intenzitu 
loužení je možné prostřednictvím podzemního výbuchu, použitím ultrazvuku a nebo 
bakterií (přispívají k oxidaci minerálů resp. kovů a k jejich přeměně na snadno rozpustné 
sloučeniny). K loužení je naopak nevhodná existence karbonátů (neutralizace) a jílových 
minerálů (klesá porozita). 

Další z metod, která může být na některých ložiscích použita, je hydraulická 
metoda geotechnického dobývání. Podstata této metody spočívá v přeměně ložiskové 
výplně na plavitelnou zeminu (drť) a její následné hydraulické odčerpání těžebními vrty. 
K rozvolnění ložiskové výplně se využívá proud vody společně s působením ultrazvuku, 
vibrací nebo kyselin. V současnosti se uvedená metoda používá například při těžbě zlata, 
titanu, bauxitu a manganu. 

Současně lze konstatovat, že kromě kvalitativních a kvantitativních aspektů bude 
stále většího významu ve využitelnosti ložisek nabývat i faktor geografický. Tento faktor 
zahrnuje ekologické a společenské zájmy, které jsou velmi často v přímém rozporu 
s geologickými, průzkumnými a těžebními požadavky a zájmy. Problémy spojené zejména 
s devastací životního prostředí vedou k hledání takových zdrojů surovin, jejichž význam 
a společenská potřeba značně převýší škody způsobené těžbou. Současně se stává normou 
provádění sanačních prací již v průběhu těžby a rovněž provedení rekultivace terénu po 
jejím ukončení.   
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Závěr 
Česká republika je na nerostných surovinách jako průmyslová země vysoce závislá. 

Jen velmi malou část své spotřeby kovů ale pokrývá z domácích zdrojů. Geologický 
průzkum domácích zdrojů se stále častěji vrací ke známým revírům, neboť tyto zůstávají 
mnohem perspektivnější než případné nové oblasti. Paradoxně i přes dlouhou historii těžby 
rud tyto staré revíry málo známe a jejich potenciál nebyl ještě zcela objasněn.  

Některé z kovů (zejména neželezných) se mohou v příštím období uplatnit 
v mnohem větším rozsahu než se doposud předpokládalo. Zhoršující se kvalita těžených 
surovin ve světě sbližuje naše zdroje se světovou normou. Domácí zdroje některých kovů 
(chudé nebo hluboko uložené) tak mohou být v budoucnu vytěženy za použití nových 
metod a technologií, které v současnosti použity být nemohou. 

Podle provedených propočtů by mohly např. Krušné hory, bohaté na cín a wolfram, 
pokrývat přibližně třetinu domácí spotřeby těchto kovů po dobu 50 let. Nejedná se přitom 
o žilná ložiska, těžená v minulosti, ale o greisenová tělesa, kde bylo dosaženo hlavních 
přírůstků a která se jeví jako nejperspektivnější.    

V případě nerudných surovin je situace poněkud odlišná. Jejich škála je na území 
ČR natolik široká a bohatá, že by mohla plně zabezpečit např. neomezený rozvoj 
sklářského a keramického průmyslu a rozvoj výroby stavebních hmot. 

Přesto na našem území schází např. většina surovin potřebných pro výrobu 
průmyslových hnojiv, které je nutné dovážet. 

Krytí potřeb v průběhu třetího tisíciletí nebude jednoduché. Při stanovování 
prognóz budoucího vývoje je třeba vycházet z ověřených zásob nerostů. ČR si vytvořila 
systém, díky kterému má téměř dokonalý přehled o stavu a úbytcích zásob nerostných 
surovin. Tento systém je pravidelně aktualizován. Současně je pozornost věnována 
prognózám, které usilují o odhalení nových, dosud neověřených, zdrojů surovin.  

Dalším významným prvkem bude vlastní spotřeba. U některých surovin je budoucí 
spotřeba dána extrapolací dosavadních trendů, u jiných omezenými zdroji a strukturálním 
vývojem hospodářství jako celku (zejména dalším rozvojem metalurgie). Nerostná 
základna však prozatím dává prostor pro strukturální přeskupení s výhodnějšími 
materiálovými nároky a se sníženými energetickými vstupy. 

Přes rozšiřování a obnovu nerostné základny a přes případné objevy nových zdrojů 
surovin však bude ČR stále odkázána ve velké míře na dovoz nerostných surovin ze 
zahraničí. Svůj význam bude mít rovněž účelnost disponování domácími zdroji, 
racionalizace, zavádění nových technologických postupů a metod, komplexní využití všech 
užitkových složek, využívání druhotných surovin a druhotných obnovitelných zdrojů.  
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Obrazová p říloha 

 

 

 
 

Obr. č. 6 - Stoupa na drcení rudy v 15. a 16. století podle G. Agricoly (Majer, 2004) 
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Obr. č. 7 - Důlní četkové čerpadlo v 16.-17. století podle G. Agricoly (Majer, 2004) 
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Obr. č. 8 - Různé typy mihadel podle Rösslera (Majer, 2004) 
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Obr. č. 9 - Vodotěžný stroj(důlní pístové čerpadlo) podle G. Agricoly (Majer, 2004) 
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Obr. č. 10 - Postup dobývání sázením ohně (Havelka, 1990) 

 
 

 
 

Obr. č. 11 - Výstupkové dobývání v 19. století (Majer, 2004) 
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