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ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A 

STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ 
 
 

Cílem projektu předloženého projektu MŽP v Praze je přehodnocení oblasti 
známých výskytů arzénového zrudnění v Rychlebských horách a Staroměstské 
vrchovině, tj. od Bílé Vody (na státní hranici České republiky s Polskem) až k Bušínu 
(jižně od Rudy nad Moravou), v oblastech starých těžeb, příp. geologického 
průzkumu v rámci vyhledávání As-(Au) rud, příp. rud Sb-As, a to na vymezení  
oblastí kontaminace As a Sb. 

 
 Na základě publikovaných dat z těžeb arzenových rud, příp. rud s obsahem 
As,  provozu arzenové hutě v Javorníku, jakož i dat z ložiskově-průzkumných prací, 
je zřejmé, že tento toxický stopový kontaminant se bude v uvedené oblasti vyskytovat 
ve větší míře, než bylo dosud předpokládáno. 
 Čurda J. et al. (in Müller V., edit. 2003)  uvádí na mapových listech 14-21 
Travná, 04-43 Bílý Potok a 04-44 Javorník místy anomální koncentrace As 
v povrchových tocích. 
 Ojedinělá analytická data, získaná při komplexních rozborech podzemních vod 
v Rychlebských horách a Staroměstské vrchovině (Tišnovská V., z pozůstalosti), 
vykazují také zvýšený obsah As. 
 

Výstupem geologického úkolu bude závěrečná zpráva, obsahující zjištěné 
výsledky, jako základní informace o rozsahu zvýšených koncentrací rizikových prvků 
přírodního i antropogenního původu v dané  oblasti, a dále mapové a grafické přílohy 
v nezbytném rozsahu. 
 
 Výsledky projektu poslouží pracovníkům státní správy a samosprávy při řešení 
otázek ochrany přírody, územního plánování, revitalizace krajiny, vyhodnocování 
starých ekologických zátěží, posouzení zdravotního rizika na obyvatelstvo apod.  

 
Rychlebské hory 
 

Západně od ramzovské linie je známa řada výskytů a ložiskových akumulací, 
kde vystupuje arzen jako vůdčí nebo hlavní prvek v minerálních paragenezích žilných 
nebo žilníkových útvarů (Fojt B., Kopa D., Skácel J. 1977):  

a) ložiska a výskyty 5-ti prvkové formace (Zálesí, Horní Hoštice – Jelen, Bílá 
Voda); 

b) výskyty arzenopyritu jako doprovodného minerálu Sb-mineralizace 
(Hynčice pod Sušinou a Jakubovice u Štítů); 

c) výskyty arzenopyritu jako převládající složky na křemenných žilách 
(Javorník – Horní Fořt, Javorník – Totenkoppe, Horní Hoštice). 

 
1. Bílá Voda  

Na šachtách (u státní hranice s Polskem) byly v r. 1936 vyraženy 2 šachtice 
(35 a 45 m hluboké) za účelem zjištění pokračování Au-As zrudnění ložiska Černé 
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štoly ze Zloteho Stoku (Kruťa T. 1973). Arzenopyrit byl popsán z haldy s mramory, 
hadci a fylity. 
 Dále Kruťa T. (l.c.) uvádí erytrin a rammelsbergit z průzkumných prací na uran 
nad pravým břehem Bílého potoka, naproti zámku.  

 
Výskyty v Bílé Vodě souvisí s doly ve Zlotem Stoku (Reichenstein, Rychleby). 

Hlavní rudou zde je löllingit a arzenopyrit, které jsou také významnými nositeli zlata. 
Největší sláva hornického města byla v 16. století, kdy zde bylo 145 dolů (Mikoś T. et 
al. 2009). V letech  1544-47 zde byla i mincovna (Kruťa T. 1959).  
 
2. Horní Hoštice 
 Nedaleko kóty 443,7 m n. m. tři nevelké jámy. Dále šachtice s odvalem  asi 1 
km Z od hoštické hájovny. 
 Zrudnění je situováno ve sněžnických rulách. Popis křemenné žíly 
s arzenopyritem podává Fojt B., Kopa D., Skácel J. (1978).   
 Dalším výskytem je kóta Jelen 701,8 m n. m., situovaná Z od obce. Tato byla v 
období 1954 - 1962 předmětem těžby U-rud (Martaus S. 2007). Fojt B. et al. (1971) 
zde vymezil 3 mineralizační stadia, z toho jedno jako arzenidové.  

Kruťa  T. (1973) uvádí arzenopyrit, erytrin, kobaltin, nikelín, rammelsbergit, 
safflorit, skorodit a skutterudit, Martaus A. (l.c.) připojuje další minerály.  
 
3. Javorník – Totenkoppe, 367,6 m n. m.  
 Severně od Javorníku, poblíž lomu na hadec, na kótě Totenkoppe, zachován 
malý jámový lůmek. Výskyt As-rud se nalézá cca 300 m severně v pararulách, 
v blízkosti kontaktu s amfibolity. 

Zevrubný mineralogický popis podává Fojt B., Kopa D., Skácel J. (1978).   
 
4. Javorník - Horní Fořt  
 Ložisko bylo těženo štolou Melchior (dříve důl Božího požehnání), která byla 
ražena v roce 1852. Při těžbě se často narazilo na důlní díla ze 16. století (Kruťa T. 
1973). 1853 zde firma W. Güttler and  Co. z Rychleb (Reichensteinu) vytěžila 140 tun 
As-rud. 1855 bylo objeveno několik vydatných žil. V tomto období byla postavena huť 
(Realgarhütte), která pracovala do r. 1865. V době největšího provozu zaměstnávaly 
doly 99 horníků, 1 důlního, 1 inspektora, 13 rozdružovačů rudy s mistrem, 2 topiče u 
arzénových pecí, 1 mleče arzénové moučky a 18 lidí v provozovnách. 
 V Moravském zemském muzeu jsou z tohoto období uloženy ukázky As-
zrudnění. 
 Kruťa T. (l.c.) uvádí arzenopyrit, skorodit a symplezit. 

Zevrubný popis podává Fojt B., Kopa D., Skácel J. (1978).   
 
5. Zálesí 

Bylo objeveno emanačním průzkumem v roce 1957. Podle ústního sdělení J. 
Skácela měl ve své sbírce již z období 1. republiky odsud F. Kiegler smolinec. Historii 
těžby, která byla ukončena v roce 1968, podává Janata M., Zachař Z. (2007). 

Oblast je tvořena pestrým komplexem metamorfovaných hornin travensko-
landeckého pásma stróňské skupiny v nadloží ortorul sněžnické skupiny. Vlastní 
zrudnění se nachází v komplexu hornin stróňské skupiny (Sejkora J., Pauliš P., 
Škoda R. 2007). 
 Ložisko je řazeno k pětiprvkové formaci. Zrudnění je vyvinuto v podobě 
pravých subparalelních žil, méně jako hydrotermálně metasomatická tělesa. 
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Primární mineralizace je tvořena třemi stadii: uraninitovým, arsenidovým a 
sulfidickým (mj. Tenčík I. 1962).  

Mineralogií se v minulosti zabýval zejména Kruťa T. (1973), Fojt B. (publikace 
již od 50-tých let) a Sejkora J., Pauliš P., Škoda R. (l. c.). 
 
 
 
 
 
Staroměstská vrchovina   
 
6. Hynčice pod Sušinou 
 Ložisko se vyskytuje cca 2,5 km ZJZ od Starého Města pod Sněžníkem, na 
západním svahu Mlýnského vrchu. Pokusy o těžbu zde probíhaly zřejmě již od 
středověku do počátku 1. svět. války. V letech 1955-56 průzkum ČMPR Rýmařov 
vyzmáhal obě štoly, odvrtal dva vrty a provedl metalometrický  výzkum.  
 Výskyt As-Sb rud je vázán na strmou příčnou zlomovou strukturu ZJZ-VSV 
směru. 

Kretschmer F. (1898) popisuje okolní horninu jako ofikalcit, pozdější autoři 
jako amfibolit. 

Fojt B., Kopa D., Skácel J. (1977) popisují zevrubně antimonit a arzenopyrit, a 
dále galenit, sfalerit, pyrit a berthierit. Burkart E. (1953) uvádí linneit, löllingit, nikelín, 
smaltin a ullmanit.  
 
7. Jakubovice u Štítů 

Výskyt As-Sb rud se nalézá SV od obce Jakubovice u Štítů, v trati Na 
šachtách. Byl objeven kolem roku 1930 a zkoumán v roce 1957 ČMPR Rýmařov 
(metalometrie, ražba štoly).  

Výskyt As-Sb rud je lokalizován v blízkosti kontaktu tonalitů s amfibolity. 
Čabla V., Fojt B., Kopa D., Skácel J. (1977) popisují zevrubně berthierit, 

antimonit, arzenopyrit a pyrit, méně se vyskytuje sfalerit, galenit a chalkopyrit.   
 

V současné době neprobíhá těžba na žádném z uvedených ložisek.  
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