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Abstract: The prospection for uranium ore in the years
1958–1960 in the Horní Blatná mining district performed by the
Soviet-Czechoslovak uranium mining concession, led to outline
three areas for detail search for uranium mineralization. They are
indicated in the geological map (Fig. 1) and the reasons to
deliminate them are given. The decision of the Soviet mining di-
rectorate of the Jáchymov district in the year 1959 to close down
exhausted uranium mines (exploited intensively from 1946 for
more than 12 years) has also stopped the prospecting of the Horní
Blatná area. Detail works to prove the mining potential for ura-
nium in the Horní Blatná and Potůčky areas were not accom-
plished.

Po skončení 2. světové války byla na popud SSSR zorgani-
zována sovětsko-československá dohoda o průzkumu a
těžbě uranových rud v ČSR. Hlavní práce začaly v roce
1946 v jáchymovském revíru na starých dolech na stříbro,
kobalt, nikl, vizmut, arzen a uran. Krušné hory byly později
intenzivně geologicky studovány společně s báňským prů-
zkumem uranových, železných, manganových, měděných
a cíno-wolframových rud a též fluoritových a barytových
žil. V roce 1958 v revíru Horní Blatná mapoval a vedl geo-
logické průzkumné práce V. N. Lagutenko a současně
V. Sattran studoval tektonické poměry této oblasti před
celkovým uzavřením uranových dolů na Jáchymovsku. Po-
drobnější popis fylitové série podal Sattran (1964) a Lagu-

tenko (1959), souhrn znalostí o granitech Sattran (1965) a
nejnověji Breiter (2001).

Přehled dolování a báňského průzkumu
v okolí Horní Blatné (obr. 1)

Cínové rudy. Kassiterit byl těžen u Horní Blatné z rozsypů
a greisenových cíno-wolframových ložisek již od 15. stole-
tí. Vedle hlubinné těžby greisenových tahů se také rýžoval
z rozsypů a potočních usazenin ve všech místních poto-
cích, zvláště v Blatenském, Kozím nebo Podleském potoce
a v údolí Černé (Jangl 1974, 1975, Majer 1965). Cín je ge-
neticky vázán na skupinu tzv. krušnohorských granitů čas-
to postižených greisenizací. K jeho koncentraci docházelo
v křemenných žílách a v greisenu, který je hojný v horno-
blatenském granitovém tělese. V žilných pásmech Jiří a
Wolfgang se kassiterit dobýval z greisenových zón až do
hloubky 20–85 m. Místy jsou zachovány staré povrchové
dobývky a propadliny šachet. Pozoruhodné jsou turisticky
atraktivní Vlčí jámy, které tvoří až 120 m dlouhý a 10–14 m
široký pás v terénu výrazných stop po povrchovém i hlu-
binném dolování v greisenizovaném granitu. V 18. století
se pracovalo na dole Vavřinec, který těžil „žílu“ Wolfgang
dobývanou až do hloubky 85 m. K severovýchodu (smě-
rem ke druhé žíle Jiří) se mocnost žíly zvětšovala z 0,6 m až
na 3 m a také kovnatost byla vyšší než průměrná. Žíla Jiří
byla těžena asi do hloubky 20 m. Důl Konrád, otevřený
v letech 1740–1773, byl bohatým cínovým dolem a bylo
zde vytěženo na 800 t cínu (obr. 2). Šachta dosáhla hloubky
160 m. Hlavní žilné tahy se nazývaly Konrád, Kryštof,
Nové štěstí a Jan. Nejvíce rudy se těžilo z rudního sloupce
na protnutí žil Konrád a Kryštof, který byl až 4 m mocný.
K povrchu se žíly tříští a vytvářejí greisenové pásmo s bo-
hatšími tenkými prožilky.

Kobaltové a stříbrné rudy. Tyto rudy se těžily v 17. stole-
tí kolem Potůčků na rudních žílách ve fylitové sérii směrem
na J podél Blatenského potoka. Existovalo zde několik
šachet a v blízkosti drtírny a úpravny rudy s výtěžkem ko-
baltového koncentrátu (Bufka – Velebil 2002). Je pravdě-
podobné, že šlo o žilnou formaci Bi-Co-Ni-As-Ag-U, ty-
pickou pro jáchymovský rudní revír. Uranu se tehdy
nevěnovala pozornost. Na severu – od Černé mezi Potůčky
a Rýžovnou – se dobývaly stříbrné a kobaltové rudy patřící
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pravděpodobně také k žílám tzv. pětiprvkové rudní forma-
ce s uranem.

Železné a manganové rudy. Křemenné žíly s hydroter-
málním hematitem (slavné krevelové lebníky) mají typic-
kého představitele ve známé žíle Irrgang u Bludné (těžené
již v r. 1515). Místy jsou tyto žíly obohaceny i manganový-
mi rudami (žíla Terezie u Horní Blatné). Bývají považová-
ny za mladší hydrotermální fázi povariského (až třetihorní-
ho) stáří. V okolí Vlčí a Jelení hory se zachovaly větší
odvaly křemenné hlušiny se zbytky Fe-Mn rudy. Podrobně
toto pásmo popisují Bufka a Velebil (2001).

Uranové zrudnění. Na území s. od Horní Blatné při hra-
nicích s Německem byla těžena a zkoumána dvě ložiska
smolincové rudy v karbonátové žilovině kolísavé moc-
nosti. Ložiska Princ Evžen a Magdalena leží při v. okraji
Potůčků. Uranové zrudnění, blízko pod povrchem ověřo-
vané řadou sond, je pokračováním ložiska uranu z Johann-
georgenstadtu na české území, kde bylo vytěženo do roku
1957 celkem 185,1 tun uranu (Bufka – Velebil 2000a, b).
Také ložisko Medvědí jámy bylo nejspíše zkoumáno a tě-
ženo z německé strany. Leží na V od Podlesí ve fylitech
a viditelné pinky, hluboké 1,5–3 m v délce 200 m bez od-
valů, svědčí o tom, že zrudnění bylo zastiženo nehluboko
pod povrchem. Během geologických prací, které vedl

V. N. Lagutenko v roce 1959, byly nalezeny 1,5 km sz.
od Horní Blatné v drcených křemen-chloritových fylitech
tenké žilky s druhotnými nerosty uranu („ťujamunitu“),
známými z oxidační zóny smolincové rudy (v hloubce
asi 3 m). K pokračování sledování této indicie však již ne-
došlo, protože v celém jáchymovském revíru byla ukon-
čena další průzkumná a těžební činnost pro ekonomicky
negativní výsledky po vytěžení rentabilních částí zásob
uranových rud v jáchymovských dolech. Ocenění urano-
vého zrudnění v okolí Horní Blatné a Potůčků nebylo tedy
dokončeno a zůstává otevřené pro případ, že znovu dojde
ke zvýšené poptávce a zájmu o uran pro energetické vy-
užití.

Poznámky k ocenění hornoblatenského revíru
a okolí Potůčků a Podlesí zvláště na uranové
zrudnění

Větší pozornost je třeba věnovat ocenění území na uranové
zrudnění. V. N. Lagutenko na základě nedokončených prů-
zkumných prací doporučuje orientaci na detailní průzkum-
né ocenění tří perspektivních ploch, které jsou zakresleny
v přehledné mapě hornoblatenského území (obr. 1).
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Obr. 1. Zjednodušená geologická mapa okolí Horní Blatné se zakreslením tří perspektivních polí (I, II a III) pro vyhledávání uranového zrudnění. 1 – ho-
locenní až pleistocenní sedimenty a rašeliniště, 2 – bloková suť, kamenná moře, 3 – nefelinity a leucitity, 4 – rašeliniště na sutích leucititu, 5 – sklovitý tef-
rit, 6 – tufy a komínové brekcie, 7 – trachyt, 8 – biotitický turmalinický granit autometamorfovaný, místy greisenizovaný, 9 – žulové porfyry a lamprofy-
ry, 10 – chloriticko-sericitické fylity (ordovik–kambrium?), 11 – kvarcitický fylit až kvarcit, 12 – zlomy zjištěné a předpokládané.



1. Blatenský potok. Jako podklad pro ocenění perspekti-
vy daného pole slouží následující kritéria:
– Územím prochází první větev centrálního zlomu spoje-

ná se zpeřenými strukturami, jimiž přednostně pronika-
ly emanace a rudní roztoky.

– V území je několik starých dolů ze 17. a začátku 18.
století na kobaltové a stříbrné rudy (Císař Karel ad.).
Uranové zrudnění je často v asociaci s formací
Bi–Co–Ni–As–Ag.

– Na severu prognózního pole bylo těženo ložisko uranu
Princ Evžen a navazuje na ně johanngeorgenstadtský

rudní revír (Bufka – Velebil 2000a, b). Těžba uranu
pokračovala z německého území přes české hranice
v letech 1954–1957 ve značném rozsahu a tato skuteč-
nost v současnosti snižuje perspektivy v tomto prostoru.
Na jihu prognózního pole byla nalezeny oxidační pro-
dukty smolince. Fylity jsou silně drcené s granity kruš-
nohorské skupiny v podloží a tvoří vhodné prostředí pro
pronikání hydrotermálních fluid.

2. Podlesí. Kritéria pro volbu tohoto perspektivního pole
jsou následující:
– Na severu u německých hranic leží dříve těžené uranové

ložisko Medvědí jámy. Na jihu u Černé se dobývalo
stříbro a kobalt a vyskytoval se patrně i smolinec. Na
území je řada propadlin po starých hornických pracích.

– Územím procházejí v.-z. zlomy Wildermann, Zentral-
spat nebo schwarzenbašský zlom (zlom Černého poto-
ka) s četnými zpeřenými strukturami. Starý důl Božího
Požehnání sv. od osady Luhy dobýval patrně také stříbr-
né a kobaltové rudy. Ve svahu k říčce Černá byla v pás-
mu starých dobývek na stříbro a kobalt v r. 1956 vyhlou-
bena šachta Jáchymovskými doly. Výsledky zůstaly
utajeny. Šachta byla zasypána, místo by se však dalo
identifikovat.

– Hluboký zářez říčky Černé je vhodný pro průzkumné
práce.

3. Černá. Mezi Háji a Myslivnou v rozpukaných fylitech
kolem toku Černé byly v minulosti vyhledávány rudní žíly
Co-Ag, patrně s příměsí uranového zrudnění. Zbyla zde
řada starých odvalů a také zavalená ústí starých štol, z kte-
rých vytékají slabé výrony důlních vod. U staré šachty
Štěstí a radost je halda o rozměrech 60 × 30 × 10 m. Území
protínají v.-z. zlomy, které sleduje i údolí Černé. Dopro-
vodné zpeřené poruchy bývají provázeny hydrotermálním
zrudněním, které staří havíři hledali.

Všechna perspektivní pole na uranové zrudnění by měla
být prověřena pozemním detailním radiometrickým měře-
ním v husté síti (např. 250 × 50 m s následným detailnějším
sledováním anomálních úseků).

Závěr

Pozoruhodné prospektorské umění starých havířů před
více než 500 lety, kteří uměli nalézt rudní ložiska na zákla-
dě znalosti drobných indicií, spojené s velkým pozorova-
cím talentem tvoří základ dolování v okolí Horní Blatné a
Potůčků. Současná dobrá znalost geologických a tektonic-
kých poměrů spolu s geofyzikálními údaji přinášejí další
kritéria pro vymezení prognózních území v této oblasti
k vyhledávání ložisek uranu. Rozhodnutí o likvidaci těžby
uranu v Jáchymově v roce 1959 však zastavilo všechny
průzkumné práce a hornoblatenský revír tak zůstal nevyře-
šen. Téměř padesát let po nedokončeném uranovém prů-
zkumu v okolí Horní Blatné a Potůčků jsme svědky celo-
světového velkého růstu cen uranu jako energetické
suroviny pro jaderné elektrárny. Tento krátký příspěvek
upozorňuje na jedno z perspektivních území, které v bu-
doucnosti může být zajímavé pro vyhledávání uranových
ložisek v Čechách.
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Obr. 2. Rozmístění ložisek a starých důlních prací u Horní Blatné.

Obr. 3. Výřez z mapy Čech J. K. Müllera z r. 1714. Okolí Horní Blatné
s vyznačením úpraven (mlýnů) na kobaltovou barvu a cínovou rudu a bla-
tenské sklárny.




