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Drahé kovy u Hluboček‑Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír

Noble metals of Hlubočky – ore district of Velká Bystřice

PAvel NovotNý

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc, CZ – 771 73; e-mail: novotny@vmo.cz

Abstract: The Mining Region Velká Bystřice (Groß Wisternitz) is situated 15 km NE of Olomouc (Olmütz) in the Gesenke-Massif basin, a geological area of 
orogenic sediment from the Lower Carbonic. Silver and Gold mining has been processed since 1200 AD and into the 15th century. The Silver was gained from 
Quartz- and Carbonate veins using lead glance and Chalcopyrite. The Silver content of the lead glance on the old spoil heaps are amounting to approximately 
1058 ppm. Furthermore, Silver has also been located near Velká Bytřice inside the sedementation zones of local mineralisation, which was scientifically 
documented and published in 2006 by Novotný and Pauliš. Gold was not extracted by classic mining here, but washed from the exogen secondary enrichments. 
In 2008, the autor of this contribution published an EDX Analysis on a Gold containing sample, which had been newly extracted by himself.
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ÚVOD, LOkALIZACE A ZákLADNí 
ChARAkTERISTIkA

hypotetický střed velkobystřického rudního revíru je 
od Olomouce vzdálen cca 8 km vsv. směrem, rozkládá se 
mezi Velkou Bystřicí, hlubočky, hrubou Vodou a svatým 
kopečkem. Z regionálně-geologického hlediska uvedená 
oblast náleží k moravsko-slezskému spodnímu karbonu, 
kulmu Nízkého Jeseníku, konkrétně k moravickému sou‑
vrství. Ve složení moravického souvrství převažují distální 
turbidity reprezentované prachovci a břidlicemi. S úlomky 
drob a zvláště polymiktních slepenců se lze na haldách důl‑
ních děl setkat spíše výjimečně.

Rudní minerály, prezentované galenitem, chalkopyritem, 
pyritem a méně běžným sfaleritem, jsou vyvinuty v kře‑
men-karbonátových žilách a zřejmě souvisí s dozvuky 
variské orogeneze, která se v dané oblasti projevila zvrás‑
něním kulmských hornin. Štelcl et al. (1983) předpokládají, 
že zdejší rudní žíly představují epitermální až mezotermál‑
ní mineralizaci, která se svými rysy podobá žilám alpského 
typu. Ze situace v lomu Železniční průmyslové stavební 
výroby Uherský Ostroh a. s. v Domašově nad Bystřicí, čin‑
ného ještě v r. 1998, vyplývá, že v horninách moravického 
souvrství se vyskytuje 5 typů žil rozdílné tektonické pozice 
a geneze (Zimák et al. 2005); důležité jsou níže uvedené 
dva typy žil:

a)  křemen-kalcitové žíly s chloritem (klinochlor-cha‑
mosit), albitem a nepříliš hojným pyritem, nejstarší 
syntektonická fáze žilné mineralizace, vzniklá z mezo‑
termálních roztoků; svým charakterem splňuje kriteria 
mineralizace alpského typu

b)  žilník, na jehož složení se podílí křemen, kalcit, dolo‑
mit-ankerit a impregnační zrudnění sulfidy (tj. pyrit, 
chalkopyrit, galenit a sfalerit); mineralizace je postva‑
riská, epitermální.

Na rudním ložisku hlubočky-Mariánské Údolí je situace 
obdobná jako v případě žilníku u Domašova nad Bystřicí 

(viz ad b). Vzhledem k obsahu Ag v sulfidech (v galenitu 
až 1058 ppm Ag, viz Zimák et Večeřa 1991), zvýšenému 
podílu zlata není pravděpodobná spojitost zrudnění v hlu‑
bočkách-Mariánském Údolí s mineralizací alpského ty‑
pu. V současnosti se nejvíce reliktů důlních děl vyskytuje 
v okolí hluboček-Mariánského Údolí, kde těžba probíha‑
la před počátkem 13. století (Novák et Štěpán 1984), dále 
pak v 15. a v 18. století (dʼElvert 1866). Těžební pokusné 
práce menšího rozsahu byly zřejmě realizovány i počátkem 
19. století, ale údaje se nedochovaly. Počínaje 15. stoletím 
většina báňských prací proběhla v areálu štoly Goldgrund, 
před níž zůstala zachována do konce 20. století i malá rudní 
haldička (o objemu cca 2 m3). Nejvíce rudních a sekundár‑
ních minerálů Cu, Pb bylo získáno právě z této haldičky, 
několik zajímavých rudních ukázek pochází ještě z haldy 
šachtice č. 36 (obr. 1). Názvy důlních děl a čísla šachtic 
byla převzata z kompendia Novák et Štěpán (1984).

METODy ZAMěřENí DůLNíCh DěL

Polohopisné měření ústí důlních děl bylo provedeno 
přístroji GPS Satcon a GPS-map 76-Garmin. kompasová 
měření průběhu přístupných reliktů důlních děl proběhla 
závěsným hornickým kompasem Zeiss. Měření délek bylo 
provedeno laserovým dálkoměrem Leova Disto Lito 5.
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Obr. 1.  Mapka významných důlních děl u hluboček-Mariánského Údolí. Symbolem Au na potoce (v některých mapách Zlatý potok) je vyznačeno místo 
nálezu zlatinky (viz obr. 13). Vzdálenost šachtice 56 – zlatinka je 480 m.

Fig. 1.  A map of significant workings at hlubočky-Mariánské Údolí. Site of discovery of blattgold is marked by a symbol Au on stream (in some maps 
Zlatý potok; see picture 13). Distance of the underground Shift 56 – blattgold is 480 m.

Zaměřená důlní díla u Hluboček‑Mariánského Údolí
Štola František (obr. 1, 3): průchozí v celkové délce cca 

270 m; zaměřeny souřadnice ústí a průběh štoly;
Štola kristova pomoc (obr. 1, 2): zaměřeno ústí a směr 

reliktu štoly dlouhý cca 10 m;
Štola Jan (obr. 1): využívaná místním hostincem jako 

sklad nápojů, vstup prozatím nebyl povolen; zaměření sou‑
řadnic ústí a patrného směru úvodní části;

propadlina nad kapličkou: k propadlině je nasměrována 
jedna ze zavalených větví štoly František;

Štola Goldgrund (obr. 1): zaměřeny souřadnice předpo‑
kládaného ústí štoly;

Úklonná šachtice č. 36 (obr. 1): zaměřeny souřadnice ústí 
šachtice;

Šachtice č. 56 (obr. 1): zaměřeny souřadnice ústí šachtice.

Zaměřená důlní díla u Velké Bystřice
Štola u překladiště: zaměřeny souřadnice ústí štoly 

a směru přístupné části (asi 11 m).

LABORATORNí METODy – ANALýZy VZORků

Obsah zlata ve vzorku z poruchy ve štole František byl 
stanoven v laboratoři č. 1066 společnosti ÚNS – Laborator‑
ní služby s. r. o. kutná hora, metodou ICP-OES dle normy 
ČSN EN ISO 11885. EDX analýzy byly provedeny v Ústa‑
vu fyzikální chemie J. heyrovského AV ČR v Praze, analy‑
tik Ing. J. Franc: pyromorfit, zlato (ze šlichu), jílová frakce 
z poruchy ze štoly František, cerusit (s pyromorfitem), 
chlorit (chamosit-klinochlor). Analýza ryzího stříbra byla 
provedena na elektronovém mikroskopu CamScan s EDS 
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Obr. 2.  Štola kristova pomoc s celokamennou vyzdívkou a výklenky pro 
umístění patronů horníků. Plnoprofilový zával štoly je pod frek‑
ventovanou silnicí. Foto: P. Novotný.

Fig. 2.  kristova pomoc mine adit with stone lining and alcoves for the 
location of the patrons saint of the miners. Wholeprofile fall of the 
mine adit is situated under the busy road. Photo: P. Novotný.

Obr. 3.  Ústí štoly František, u čelby štoly je poruchová zóna s obsa- 
hem zlata. Foto: J. král.

Fig. 3.  František edit entrance, at the mine adit face there is a shatter belt 
with content of gold. Photo: J. král.

analyzátorem Link AN 10000 (analytik V. Vávra, PřF Ma‑
sarykovy univerzity v Brně). RTG prášková difrakční data 
byla změřena na difraktometru X´Pert PRO firmy Panalyti‑
cal, step-scanning 0,02°/10 s, záření Cuka analytik R. Pa‑
žout: jílová frakce z poruchy ze štoly František, pyromorfit. 
Další RTG analýzy byly provedeny na přístroji Mikrometr II 
s difraktografem GON3, záření Cuka (analytik J. Ševců): 
brochantit, linarit.

POPIS VyBRANýCh DůLNíCh DěL

V současnosti nejvýznamnějším důlním dílem je štola 
František, která je průchozí téměř v celkové délce 270 m. 
Štola má dvě větve. Starší větev má úzký lichoběžníkový 
profil, velmi často obloukovitě zaklenutý (obr. 4). Ve štole 
jsou relikty po vývrtech malého průměru (kolem 2 cm) pro 
trhací práce. Stopy po ražbě želízkem a mlátkem v dostup‑
né části nebyly zjištěny. Ve střední části štoly byly zasti‑
ženy masivní křemenné žíly o mocnosti až 0,4 m, směru 
generelně 40° (sklon 80° k SZ) a 130° (subvertikální), 
s obsahem zlata pod mezí detekce analytické metody, bez 
rudních minerálů a karbonátů. Před čelbou starší větve što‑
ly (obr. 5), v metráži 135 až 150 bm, byla dokumentována 
porucha směru 140°, se sklonem 20° k SV, mocná 12 až 
30 cm (obr. 6), tvořená úlomky kulmských břidlic, žilka‑
mi křemene o mocnosti do 3 cm, jemnozrnnými žilkami 
a agregáty pyritu (obr. 7) a tektonickým jílem místy cihlo‑
vě červené barvy. Ve vzorku odebraném kolmo na průběh 
poruchy, v části s intenzivním červenohnědým zabarvením, 
byl analyticky stanoven obsah zlata 11,9 mg/1 kg vzorku 
(metoda ICP-OES). Frakce tektonické drtě a jílu z výplně 
poruchy byla pokusně přerýžována, ve šlichu zůstal jen 

Obr. 4.  Štola František, z obrázku je patrný historický původ štoly. 
Foto: J. král.

Fig. 4.  František mine adit, the figure show historical origin of the mine 
adit. Photo: J. král.
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Obr. 5.  Čelba štoly František, vlevo je patrná poruchová zóna (se zlatem). 
Foto: J. král.

Fig. 5.  František mine adit face, on the left there is a shatter belt percepti‑
ble (with gold). Photo: J. král.

pyrit bez zlata. Orientačně bylo zlato hledáno v naleštěných 
úlomcích pyritu i křemene z tektonické brekcie (v elektro‑
novém mikroskopu), ale bezúspěšně. Mladší větev štoly 
má netypický profil o rozměru 2,3 × 2 m (výška), sleduje 
tektonickou poruchu směru 130°, subvertikální, mocnou 
až 1,2 m, vyplněnou úlomky alterovaných břidlic a kře‑
menným žilníkem. Žilky křemene jsou mocné až 10 cm, 
s četnými drúzovými dutinami o průměru až 4 cm s krysta‑
ly křemene do 9 mm. V této poruše nebyly zjištěny žádné 
sulfidy ani karbonáty.

Štola Kristova pomoc: je pozoruhodná celokamennou 
vyzdívkou stěn i stropu štoly obloukovitě zaklenutého. 
Tato vyzdívka svědčí o nadprůměrném významu štoly 
pro důlní práce mezi potokem Zlatý důl a řekou Bystřicí. 
V současnosti je průchozí jen asi 10 m štoly, následuje pl‑
noprofilový zával zhruba v místech, kde štola podfárává 
frekventovanou silnici Velká Bystřice – hlubočky. Štola je 
situována asi 9 m pod uvedenou silnicí. Ve stěně štoly je 
vytvořeno několik výklenků, zřejmě pro umístění obrázků 
patronů horníků, eventuelně hornických kahanů. Výklenky 
jsou dlouhodobě prázdné.

Obr. 6.  Štola František, detail poruchové zóny s kilofem pro odběr vzorků. 
Foto: J. král.

Fig. 6.  František mine adit, detail of the shatter belt with tool kit for sam‑
pling. Photo: J. král.

Obr. 7.  Štola František, jemnozrnný agregát pyritu z poruchové zóny; vzo‑
rek 35 × 35 mm. Foto: P. Rozsíval. 

Fig. 7.  František mine adit, finely granular pyrite aggregate from the shat‑
ter belt, sample 35 × 35 mm. Photo P. Rozsíval.

Štola Goldgrund: je v současnosti celá nepřístupná 
(obr. 1), její bývalé ústí indikuje deprese v terénu a blízká 
studánka, do níž je svedeno odvodňovací potrubí ze štoly. 
Studánka je velmi vydatná i v suchých letech. Dle Nováka 
a Štěpána (Novák et Štěpán 1984) byla tato štola hlavním 
těžebním dílem od 15. do první poloviny 19. století.

Před štolou byla malá rudní haldička (o objemu cca 
2 m3), která však byla koncem 20. století rozhrnuta bul‑
dozerem do výmolů v cestě a rudní materiál byl překryt 
různými navážkami z Mariánského Údolí. Tato haldička 
poskytla nejvíce geologických vzorků (obr. 8, 9, 10), které 
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Obr. 8.  Chalkopyrit v křemeni (rudní haldička u štoly Goldgrund), vzorek 
75 × 35 mm. Foto: P. Rozsíval.

Fig. 8.  Chalkopyrite in quartz (ore dump at the Goldgrund mine adit), 
sample 75 × 35 mm. Photo: P. Rozsíval.

Obr. 9.  Galenit v křemeni (rudní haldička u štoly Goldgrund), agregát ga‑
lenitu 25 × 25 mm. Foto: P. Rozsíval.

Fig. 9.  Galenite in quartz (ore dump at the Goldgrund mine adit), aggre‑
gate of galenite 25 × 25 mm. Photo: P. Rozsíval.

Obr. 10.  Malachit v křemeni (rudní haldička u štoly Goldgrund), jehličky 
malachitu cca 2 mm. Foto: P. Rozsíval.

Fig. 10.  Malachite in quartz (ore dump at the Goldgrund mine adit), ma‑
lachite crystals about 2 mm. Photo: P. Rozsíval.

Obr. 11.  Sejpy na potoce Zlatý důl v místě nálezu zlatinky; svah sejpu je 
zpevněn zídkou. Foto P. Novotný.

Fig. 11.  Placete on the Zlatý důl creek where blattgold was found, slope of 
the placer is consolidated by a wall. Photo: P. Novotný.

jsou ve fondu Vlastivědného muzea v Olomouci zastoupe‑
ny z okolí hluboček-Mariánského Údolí. Z této haldičky 
mimo jiné pochází i vzorek s ryzím stříbrem, tvořícím ne‑
příliš výrazný drátkovitý agregát o velikosti cca 2,3 mm. 
Agregát byl situován v dutině křemen-karbonátové žíly 
s pyritem, pyrit i karbonát je zčásti postižen supergenními 
procesy. Z podstatné části agregátu byl připraven vzorek 
pro bodovouanalýzu. EDX analýzou byl stanoven obsah 
98,23 hmot. % Ag, 0,85 hmot. % Cu a 0,69 hmot. % Fe 
(Novotný et Pauliš 2006). Je pravděpodobné, že popsané 
stříbro je vzhledem k obsahu Ag v galenitu (Zimák et Veče‑
řa 1991) cementačního původu.

Šachtice č. 36: je situována ve svahu nad štolou Gold- 
grund (obr. 1), kromě šachtice č. 36 se v daném místě 

vyskytuje větší počet šachtic – situace je dobře dokumen‑
tována na přehledném schématu důlních děl (Novák et Ště‑
pán 1984). halda šachtice č. 36 poskytla rovněž zajímavé 
rudní ukázky (galenit, chalkopyrit) v křemen-karbonátové 
žilovině (dolomit-ankeritového složení) i sekundární mine‑
rály – cerusit, anglesit, aragonit (Novotný, Sejkora, Pauliš 
2005). Na haldě bylo dále nalezeno několik úlomků kera‑
miky (předběžně stanovené stáří mezi 15. a 16. stoletím) 
a hornické želízko (obr. 16).

Šachtice č. 56: je v současnosti nejhlubším důlním relik‑
tem v údolí potoka Zlatý důl (obr. 1); západní stěna šachtice 
je vzhledem k příkře upadajícímu svahu terénu nižší (cca 
4 m). Východní stěnu tvoří skalní defilé a hloubka této části 
šachtice dosahuje až 7 m. Dno šachtice zvláště po vydat‑
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nějších deštích poměrně výrazně sesedá, občas se vytváří 
i klikatě probíhající dutiny o průměru cca 20 cm a délce až 
1 m, ubíhající pod skalní (východní) stěnu šachtice.

Z popsané situace lze soudit na starší etapu těžby v pro‑
storu, v němž jsou mimo jiných šachtic situovány i šachtice 
č. 36 a 56; těženo bylo rudní těleso, které bylo rozfáráno 
i ze štoly Goldgrund. Prostorová souvislost uvedených 
šachtic a štoly Goldgrund je dobře patrná z kopie báňské 
mapy z r. 1773; kopie je součástí báňsko-historické studie 
Nováka a Štěpána (Novák et Štěpán 1984).

ŠLIChOVá PROSPEkCE

Ze sedimentů potoka Zlatý důl bylo v prostoru mezi ús‑
tím štoly Goldgrund a brodem přes potok Zlatý důl (přes 
brod je vedena modře značená turistická trasa z Mariánské‑

Obr. 12.  Místem nálezu zlatinky je prohlubeň za protiklonnou vrstvou jílo‑
vé břidlice (vzhledem ke směru toku potoka). Foto: P. Novotný.

Fig. 12.  The place of discovery of blattgold is pit behind antithetic layer of 
the shale (due to the direction of the stream). Photo: P. Novotný.

Obr. 13.  Vyrýžovaná zlatinka, rozměr 1,5 × 0,7 mm. Foto: J. Zimák.
Fig. 13.  Cradled blattgold, size 1.5 × 0.7 mm. Photo: J. Zimák.

Obr. 14.  Jemnozrnný agregát pyritu ze šlichu se zlatinkou, velikost 4 mm. 
Foto: J. Zimák.

Fig. 14.  Finely granular pyrite aggregate from heavy-mineral concentrate 
with blattgold, size 4 mm. Photo: J. Zimák.

Obr. 15.  Malachit v křemeni, nad ním je cerusit v křemeni – oba valoun‑
ky cca 3 mm. Ve šlichu jsou dále valounky jemnozrnného pyritu 
a „limonitizované“ krychličky pyritu (krychličky jsou obvyklé 
ve šlichách z hornin moravického souvrství, bez rudních žil). 
Foto: J. Zimák.

Fig. 15.  Malachite in quartz, over malachite is cerussite in quartz – bo‑
th pebbles about 3 mm. Furthermore in the heavy-mineral con‑
centrate there are pebbles of finely granular pyrite and oxidation 
stade of pyrite cubes (cubes are usual in the heavy-mineral con‑
centrates from the moravické formation rocks,without ore veins). 
Photo: J. Zimák.

ho Údolí do Lošova) odebráno celkem 12 vzorků. Zlatinka 
byla vyrýžována v jediném místě – viz obr. 1. Nad tímto 
místem (severním směrem) je ve svahu situováno několik 
dalších šachtic (na obr. 1 nejsou zakresleny), v poměrně 
obtížně prostupném a nepřehledném terénu lze evidovat 5 
větších a několik menších depresí – šachtic (?). Vzorek se 
zlatinkou byl tedy odebrán z území s poměrně intenzivní 
báňskou činností, pochází ze dna potoka, jímž napříč pro‑
chází cca 12 cm vysoká vrstva břidlice, ukloněná proti toku 
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vody. Voda tedy přes tuto vrstvu přepadává a vzniká tak do‑
konalá past na těžké minerály (obr. 12). Na pravém břehu 
potoka se vyskytuje protáhlá elevace od potoka oddělená 
kamennou zídkou (obr. 11), tvořená zaoblenými úlomky 
břidlic a prachovců. Tato elevace připomíná sejpy v sou‑
ladu s názorem Pošepného (Pošepný 1895); obdobných 
elevací je v údolí potoka Zlatý důl několik. Losert (1962) 
naproti tomu považuje tyto elevace za haldy po těžbě pri‑
márních rud z rudní zóny situované v blízkosti potoka.

Výsledky šlichové prospekce, provedené pracovníky 
VMO, podporují spíše názor Pošepného (Pošepný 1895). 
Zlatinka byla nalezena pouze ve vzorku odebraném ze sou‑
sedství „sejpu“, pod svahem s šachticemi. Ve všech ostat‑
ních 11 vzorcích se zlatinka nevyskytla. Rudní minerály, 
prezentované galenitem a chalkopyritem, byly zjištěny 
ve dvou vzorcích – se zlatinkou a ve vzorku pod rudní hal‑
dičkou u štoly Goldgrund. Ve zbývajících 10 vzorcích byly 
nalezeny jen „limonitizované“ krystalky pyritu tvaru he‑
xaedru, jaké bývají poměrně často zastoupeny v břidlicích 
moravického souvrství.

Vzhledem k jisté výjimečnosti je uvedena celková cha‑
rakteristika těžkých minerálů ze šlichu vzorku se zla‑
tinkou (Novotný et al. 2008). Jde o nepravidelný plíšek 
1,5 × 0,7 mm, v pěti bodových analýzách se obsah stříbra 
pohyboval v rozmezí 17,41 až 40,92 hmot. %; dále galenit 
v úlomku křemen-karbonátové žiloviny z převážné části 
přeměněný na cerusit (uprostřed obr. 15) a dále chalkopyrit 

Obr. 16.  hornické želízko nale‑
zené na haldě šachtice 
č. 56. Foto: P. Novotný.

Fig. 16.  Mine hack found on the 
tailing pile of the under‑
ground Shaft No. 56. 
Photo: P. Novotný.

téměř zvětralý na malachit (obr. 15). Separován byl jemně 
zrnitý agregát pyritu (obr. 14), velmi podobný pyritu z po‑
ruchy ze štoly František (obr. 7). V ostatních šlichových 
vzorcích tento pyrit nebyl zjištěn. Z dalších těžkých mine‑
rálů byl stanoven granát s převahou almandinové složky, 
zirkon, amfibol (?) s chemizmem značně ovlivněným su‑
pergenními procesy.

ZáVěR

Průzkumnými pracemi, provedenými pracovníky Vlasti‑
vědného muzea v Olomouci v posledních cca 15 letech, by‑
ly zjištěny v hlubočkách-Mariánském Údolí další minerály 
(především sekundární), byla zaměřena vybraná důlní díla 
a byl získán další materiál k řešení otázek těžby nerostných 
surovin ve velkobystřickém rudním revíru.

kromě výsledků analýz Loserta (Loset 1962) uvádějí 
Novák et Štěpán (1984) analýzy z let 1770 až 1773; v his‑
torických pramenech jsou zřejmě z vytříděných typů rud 
zaznamenány poměrně vysoké obsahy: Pb 5,0 až 21,5 %, 
Ag 157 g/t až 548 g/t. Losert ze vzorku z hald uvádí 
1,4 % Pb, 0,6 % Cu, 0,1 % Zn, 18,8 g Ag/t a 4,5 g Au/t. 
Zimák et Večeřa (1991) analyzovali jednotlivé rudní mi‑
nerály i rudninu s různým zastoupením sulfidů. Nejvyšší 
podíl Ag (1058 ppm) byl zaznamenán v galenitu, nejnižší 
v pyritu (7–15 ppm); v analýzách koncentrátů se objevuje 
i nízký podíl zlata, ovšem podstatně nižší než stanovil Lo‑
sert (1962): dle údajů Zimáka a Večeři (Zimák et Večeřa 
1991) koncentrát se 71,2 % Pb obsahoval 0,68 % Cu, 10 
ppm Zn, 127 ppm Ag a 0,074 ppm Au. Nejvyšší obsah zlata 
stanovili Zimák et Večeřa (1991) v pyritovém koncentrátu, 
a to konkrétně 0,307 ppm Au. Srovnáním uvedených údajů 
s výsledky průzkumu VMO lze konstatovat několik před‑
pokladů, které však bude třeba doložit ještě dalším výzku‑
mem. Stříbro je obsaženo v křemen-karbonátových žílách 
s galenitem a chalkopyritem. Podíl zlata je zřejmě nízký 
(srov. analýzy Losert 1962, Zimák et Večeřa 1991). Stříbro 
je vázáno především na galenit, v chalkopyritu a v pyritu 
je jeho podíl maximálně v desítkách ppm (číselné hodnoty 
Zimák et Večeřa 1991). Vyšší obsahy zlata byly stanoveny 
v rudnině s pyritem, dle Zimáka a Večeři (Zimák et Veče‑
řa 1991) 0,307 ppm, Novotný et al. (2008) v ojedinělém 
vzorku až 11,9 ppm. Dle situace ve štole František je prav‑
děpodobné, že výskyt zlata lze spíše spojovat s tektonic‑
kými poruchami, které jsou prokřemenělé a pyritizované, 
bez (nebo s velmi podřadným) zastoupením karbonátů 
a sulfidů barevných kovů. Mimo výše uvedených zjištění 
je tento předpoklad podpořen výskytem jednoho ze sej‑
pů (?) v prostoru, kam směřuje porucha zastižená u čelby 
štoly František.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Erzrevier von Velká Bystřice aufgrund seiner Sil‑
berfördermenge, die Novák et Štěpán (1984) auf weniger 
als 3000 kg geschätzt haben, zu den bedeutungsmässig 
kleinen Erzlagerstätten in der Tschechischen Republik. 
Nichtsdesto weniger hat es seinerzeit eine gewisse Rolle 
in der Wirtschaft des Gebietes in der Umgebung von Olo‑
mouc (Olmütz) gespielt. Die gegenwärtig laufenden Er‑
kundungsarbeiten des heimatkundemuseums VNO in 
Olomouc haben an die vorangehenden wissenschaftlichen 
Forschungstätigkeiten von verschiedenen Verfassern und 
Institutionen angeknüpft (siehe Losert 1962, Novák et 
Štěpán 1984, Zimák et Večeřa 1991 u.a.). Die dabei gewon‑
nenen Ergebnisse können in den folgenden Punkten zusam‑
mengefasst werden:

Funde von weiteren Mineralien, die Zimák et Večeřa 
(1991) nicht in Betracht gezogen haben, d.h. von Feinsil‑
ber (EDX-Analyse), von Pyromorphit, Linarit, Brochantit, 
Aragonit (siehe Novotný, Sejkora, Pauliš 2005, Novotný et 
Pauliš 2006);

Vermessung und Aufnahme der Relikte von den bedeu‑
tendsten Bergwerke in den Teilgebieten von Velká Bystřice 
sowie von hlubočky-Mariánské Údolí und Vermessung 
des Verlaufs des bisher einzig durchgängigen Franzstollens 
(Methodologie, Forschungsergebnisse und Forschungs‑
schema siehe Novotný et al. 2008).

In dem Franzstollen wurde eine Störung entdeckt, die 
mit Quarz, Pyrit und Tonmineralien mineralisiert ist (su‑
pergener kaolinit und Montmorillonit (siehe Novotný, im 
Druck); in der Störung wurde ein Goldgehalt von 11,9 mg 
in 1 kg Erzprobe festgestellt (siehe Novotný et al. 2008).

Funde von keramikbruchstücken und ein bergmännischer 
Eisenmeissel (Bergeisen?) werden gegenwärtig durch den 
Archäologen vom VMO-heimatkundemuseum bearbeitet.

LITERATURA

dʼElvErt Ch. (1866): Zur Geschichte des Bergbaus in 
Mähren und Öster. Schlesien. – Schriften der hist.-sta. 
Section des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 
15 (Brünn). 

losErt J. (1962): Výzkum a prospekce na Pb-Zn ložisek 
Oderských vrchů. – Ms. [Závěrečná zpráva, Nepubliko‑
vaný rukopis. Geofond Praha].

Novák J. et Štěpán V. (1984): Báňsko-historický výzkum 
hrubého Jeseníku a západní části Nízkého Jeseníku lo‑
žisek drahých a barevných kovů. 4. Ložisková oblast 
Ag-Pb-Cu rud v povodí řeky Bystřice – Lošov, Velká 
Bystřice, hlubočky, hrubá Voda. – Ms. [Nepublikova‑
ný rukopis. Ústřední ústav geologický Praha].

noVotný p., Král J., ZbiroVsKý J. (2008): Ověřovací 
práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém 
rudním revíru. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olo‑
mouci, 293–295: 58–73.

noVotný p. et pauliŠ p. (2006): Stříbro z Mariánského 
Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí. – Zprá‑
vy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285–287: 25–32.

noVotný p., seJKora, J., pauliŠ p. (2005): Nové nálezy 
supergenních minerálů v horninách spodního karbonu 
(kulmu) v okolí Olomouce. – Bulletin mineralogicko-
petrologického oddělení Národního muzea (Praha), 
13:172–176.

poŠepný F. (1895): Die Goldvorkommen Böhmens und 
der Nachbarländer. – Archiv für praktische Geologie 2, 
Freiberg.

Štelcl J., DVořáK J., suK M., FoJt b. (1983): komplex‑
ní geologický výzkum vybraných oblastí východního 
okraje středoevropské epivariské platformy ve vztahu 
k akumulaci nerostných surovin. – Ms. UJEP Brno.

ZiMáK J., noVotný p., DobeŠ p. (2005): hydrothermal 
mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký 
Jeseník Uplands. – Bulletin of Geosciences, 80 (3): 
213–221.

ZiMáK J. et Večeřa J. (1991): Mineralogická cha‑
rakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl“ 
u hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce. – Acta 
Universitatis Palackianae Olomucensis. Faktum Rerum 
Naturalium. Geologica, 30: 63–74.




