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STARÉ DÙLNÍ PRÁCE V ÚDOLÍ JAVORNÉ (HRUBÝ JESENÍK)
Old mining works in the Javorná Valley (Hrubý Jeseník Mts.)
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Abstract
In the old mining area near the vicinity of Rejvíz (Jeseníky Mts.) in the Javorná Valley (earlier Latzdorf) there were found two localites
with the relics of dumps and small shafts. The mineralogical and geological investigations show that the ore bodies consists on ly of the
disseminated aggregates of pyrite (22  33 %). Other ore components (i.e. chalcopyrite and galena) exists as the accessories.
The content of Au is quite low (0,02  0,35 ppm).

V údolí øíèky Javorná , které se táhne zhruba v délce
pìti km jihozápadním smìrem od obce Ondøejovice,
pracovalo jetì v pøedminulém století nìkolik malých
elezných hutí, hamrù a sléváren (Otte 1930, Krua 1955)
v dnes ji zaniklé osadì Javorná (v literatuøe známé tì pod
nìmeckým jménem Latzdorf). elezné rudy se dováely
po spádnici pøevánì z drobných loisek magnetitu,
vyskytujících se v blízkém okolí Rejvízu.
Kdy se v druhé polovinì minulého století ovìøovaly
vrtným prùzkumem geofyzikální anomálie mezi kótou
Práskaè a Bílými kameny, severovýchodnì od Rejvízu, a
byly v daném území nalezeny sulfidické koncentrace CuPb-Zn rud, rozíøil se zájem i do oblasti závìru údolí Javorné.
Ji døíve známá lokalita ve svahu pod bezejmennou kótou
(døíve Dürberg) byla struènì popsána Skácelem a Zítkem
(1958)  lokalita è. 1, obr. 1. V odvalu plýtké achtice a
v rýze z konce pøedminulého století autoøi zjistili, e jde
o vtrouené zrudnìní pyritu s nepatrným obsahem
chalkopyritu a galenitu v krystalickém vápenci a kvarcitu.
Poslední jmenovaný sulfid nebyl v novì odebraném
materiálu ovìøen. Ve vrtech, provedených v 60. letech
minulého století v údolí Javorné, byly zjitìny, pøevánì
v biotitových rulách, jen lírovité shluky pyritu.

Druhá rudní lokalita byla nalezena pøi regionálním
geologickém mapování (lokalita è. 2, obr. 1) ve svahu na VJV
od kóty Sporný (756 m n.m.) v trati Zátií, døíve
Stillstand, jak uvádí Wilhelm Otte na mapce v nìmecky
ruènì psané kronice obce Salisov (Otte 1930). Novì
objevené tole s pomìrnì rozsáhlou haldou dali mapéøi
jméno Pavel. V okolí zmínìného díla se nachází øada
nepravidelnì rozmístìných krátkých rýh a pinek a 4 m
hlubokých (Krèmáø 1982). Na haldì lze najít jen amfibolity a
chlorit-amfibolové bøidlice, místy se znaèným obsahem
pyritu. Vyraení toly je moné pravdìpodobnì spojovat
s prospektorskou èinností, která provázela hornické
podnikání na tìených loiskách v okolí Rejvízu jetì
v druhé polovinì 19.století.
Podrobný mineralogický výzkum obou výe
uvedených lokalit (Krèmáø 1982) potvrdil makroskopická
pozorování  e toti témìø jediným uitkovým rudním
minerálem je pyrit. Maximální koncentrace tohoto sulfidu
(33 objemových % na lokalitì è.1 a 22 % na lokalitì è. 2)
nebyla vak dostaèující ani pro to aby se rudnina v tehdejí
dobì ekonomicky upravovala pro výrobu vitriolu, co
byl tenkrát, vedle arzeniku, výnosný produkt i chudých
dùlních provozù. Ostatní rudní minerály  chalkopyrit a

Obr. 1  Topografická situace údolí
Javorné s vyznaèením starých dùlních
prací (viz text).
Fig. 1  Topographic situation of the old
mining works at the Javorná Valley.
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Lokalita 1
Lokalita 2

vz.è.
1
2
3
4
5
6
Prùmìr

Ag
17
1

Au (ppm)
0,20
0,35
0,35
0,20
0,20
0,15
0,24

Mo
7
7

Vz.è.
7
8
9
10
11
12
Prùmìr

Mn
77
120

Au (ppm)
0,25
0,25
0,30
0,25
0,20
0,20
0,24

Co
300
1600

vz.è.
13
14
15

Ni
21
720

Au (ppm)
0,023
0,008
0,008

Tab. 2  Obsahy zlata pyritových rudnin a separovaných
pyritù. Vysvìtlivky: 16 Py-rudniny, lokalita 1; 712 Pyrudniny, lokalita 2; 1315 separované pyrity (13  se
zvýeným obsahem nerudních komponent, 14 a 15 - s malým
obsahem nerudních komponent).
Tab. 2  The gold contents of the pyrite ores and of the
separated pyrites. Explanations: 16 pyrite ores, locality
No.1; 712 pyrite ores, locality No.2; 1315 separated
pyrites (13  with the high content of non-ore minerals, 14
and 15  with the low contents of non-ore minerals).

pyrhotin pøedstavují zcela zanedbatelné akcesorické pøímìsi
do 3 objemových % studovaných vzorkù. Na základì
výsledkù mìøení mikrotvrdosti a RTG analýz pyrhotinù
z amfibolitù lokality è. 2 lze charakterizovat jejich strukturní
stav jako polytyp s 90% pøevahou hexagonální fáze nad fází
monoklinickou. Na pùvodní zastoupení pyrhotinu
na lokalitì è.1 lze usuzovat pouze podle typických texturních
znakù supergenní pøemìny pyrhotinu na pyrit (tzv. textury
ptaèích oèí). Vedle sulfidù se v podobì vtrouenin
objevují v rudninách i oxidické rudní minerály  magnetit
(na lokalitì 2 v amfibolitech a 4 obj. %) a litovitý ilmenit
(max. 0,2 obj. %).
Pro posouzení dané mineralizace byla podrobnì
studována hlavní komponenta rudnin  pyrit. Detailním

V
9
15

Bi
13
7

Tab. 1  SPA analýzy pyritù (ppm).
Tab. 1  SPA analyses of the pyrites
(ppm).

mìøením mikrotvrdosti se prokázal nezonální vývoj jeho
xenomorfních i automorfních individuí s hodnotami VHN
v rozmezí od 1004 do 1272 pro lokalitu è. 1 a 931 a 1008
pro lokalitu è. 2 (celkem 500 mìøených vpichù).
Obsah mikroprvkù je uveden v tab. 1 (kvantitativní
spektrální analýzy byly provedeny v Ústavu nerostných
surovin v Kutné Hoøe). Výrazná pøevaha Co nad Ni je
typickým znakem metamorfogenních pyritù. Vyí obsahy
obou zmínìných prvkù na lokalitì è. 2, ne na lokalitì è. 1,
jsou odrazem rozdílných horninových prostøedí (kvarcitù
na lokalitì è. 1 a amfibolitù na lokalitì è. 2). Toté je moné
konstatovat i pro rozdíly v hodnotách mikrotvrdosti. Velmi
nízké zastoupení ostatních zjitìných prvkù odpovídá
geochemickému fónu okolních metamorfitù.
Z mineralogických rozborù vyplynulo, e látkový
obsah rudnin neodpovídá intenzitì starých kutacích prací
na obou lokalitách. Nabízelo se tedy vysvìtlení, e rudniny
byly prospektorsky zkoumány pro obsah zlata. Tab. 2
shrnuje výsledky analýz zlata rudnin a separovaných
pyritù daného území (analýzy byly provedeny v laboratoøi
RD Pøíbram). Je zajímavé, e není rozdílu mezi obsahy zlata
kvarcitù lokality 1 a metabazitù lokality 2  obojí jsou
nadklarkové. Pøekvapivé je a o dva øády nií zastoupení
Au v pyritech ve srovnání s okolními horninami. Z daných
výsledkù lze usuzovat na to, e bìhem nìkolikafázového
metamorfního pøepracování horninového komplexu nedolo
k metamorfogenní koncentraci zlata , která je napøíklad
známa z nedalekého Zlatého Chlumu, nebo z loisek zlatohorských. Pøítomnost hustých vtrouenin pyritu lze
charakterizovat jako anomální nahromadìní akcesorických
horninových minerálù.
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