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KAMENNÁ HORA U FERDINANDOVA PRIMÁRNÍ VÝSKYT ZLATA PŘI HRANICI DESENSKÉ
A VRBENSKÉ SKUPINY SILEZIKA (JESENÍKY)
KAMENNÁ HORA MT. NEAR FERDINANDOVTHE PRIMARY GOLD OCCURRENCE AT THE CONTACT OF DESNÁ UNIT
AND VRBNO GROUP - SILESICUM (CZECH REPUBLIC)
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Abstract
Fojt, B., Mixa, P., 2002: Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské
a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 87:61-73.
Kamenná hora MI. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact oj Desná Unit and
Vrbno Group - Silesicum (Czech. Republic).
Metamorphogenic Au-sulphidic mineralization ranges in quartz veins and secretions was find out at the
locality Kamenná hora Mt. NE of Horní Město (Rýrnařov), at the eastern edge of the Silesian domain. The
quartz veins are located in pre-Devonian basement metagranitoids, cJose to the Devonian hanging wall
(low-grade phyllites and quartzites). Two-fineness gold is bound to pyrite and quartz, genesis of the mi
neralization is associated with the Variscan metamorphic mobilization and recrystallization.
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úvod
V území mezi Stříbrnými Horami na Rýmařovsku a Libinou na Uničovsku je zazna
menána řada lokalit kde bylo v minulosti získáváno zlato z rozsypů kolem vodotečí
- např. Zlatého potoka a Oskavy. Méně jsou již známy zbytky hornických děl, které do
kumentují starou prospekci nebo pokusy o těžbu uvedeného drahého kovu z primárních
zdrojů. Jedním z nich je lokalita Kamenná hora, nacházející se poblíž bývalé osady
Ferdinandov, severovýchodně od Horního Města (obr. 1). Zbytky starých pinek jsou sou
středěny po obou stranách lesní cesty, východně od zmíněné kóty (obr. 2). Z průběhu
pinkového pole vyplývá, že zrudnění má směr SSV-JJZ. Nic nenasvědčuje tomu, že by
sledovaná křernenná žíla byla rozfárána detailněji po směru nebo do hloubky. Pinky jsou
poměrně plytké a v současnosti nejvýše 3,2 m hluboké. V období posledního průzkumu
a prospekce Zn-Pb zrudnění v širším okolí Horního Města (akce Unigea nazvaná "Jano
vice-Ruda") byla v 80. letech situována přímo na této lokalitě vrtná sonda (JRK). Také
další vrty Unigea, které byly situovány v blízkém okolí (např. JR-7, JRS-l) zastihly ob
dobnou mineralizaci jaká byla zjištěna v materiálu výše zmíněných pinek.
Širší oblast mezi Horním Městem a Dobřečovem byla v 80. letech minulého století in
tenzivně zkoumána také kolektivem pracovníků Ústředního ústavu geologického. Ve
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vrtech řady Do-l až Tv-I (viz obr. 2) se zjistily zvýšené obsahy zlata, volné zlato bylo
nalezeno ve vrtu Do-I. Výsledky prospekce a ložiskových výzkumů byly shrnuty v ne
publikované zprávě MIXY et a!. (1990). Jeden z hlavních přínosů spočíval ve formulaci
názoru o metamorfogenní koncentraci zlata v dané oblasti. Zmíněná teorie byla podpoře
na mimo jiné i studiem fluidních inkluzí křemenných žil (DOB ES 1990). Jedinou publiko. vanou studií o rozsypovém zlatě z poněkud vzdálenějšího
okolí (vodoteč Oskavy
u Břevence) je práce BOUŠKY a JIRÁNKA (1994), když předtím řadu zjištění o chemickém
složení zlata z rozsypů povodí Oskavy pečlivě shromáždil a zhodnotil MALEC (1987)
a před ním popsal rýžoviště NOVÁK (1982). Poznatky MALCE (1987) o zlatu daného území
jsou začleněny také do souborného díla MORÁVKA et a!. (1992). Údaj NOVÁKA (1987)
o tom, že se na lokalitě Kamenná hora od 16. století dobývalo stříbro a zlato, je nutné
brát se značnou rezervou.
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Obr. I. Geologická mapa východního okraje oskavské kry s lokalizací studované Au-mineralizace (podle OPLE
TALA, KOVERDYNSK~HO et al., 1996, zjednodušeno).
Fig. I. Geological ourline of the contact of Oskava block and Vrbno Group with the position of srudied Au-mi
neralization (based on a map by OPLETAL, KOVERDYNSKÝ et al., 1996, simplified).
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Obr. 2. Topografická situace pinkového pole východně od Kamenné hory.
Fig. 2. Topographic situation of the old mining remnants near Kamenná hora Mt.
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Geologická stavba širšího okolí

Lokalita Kamenná hora leží na území tak zvané oskavské kry v jižní části desenské
klenby. Zmíněná kra tvoří severoseverovýchodně orientovaný protáhlý blok přibližně
15 km dlouhý, jevící asymetrickou antiklinální stavbu, zapadající na východ i západ pod
vulkanosedimentární komplex vrbenské skupiny.
Desenská klenba celkově pak představuje proterozoický paraautochton tvořený převa
žujícími biotitovými rulami a mylonitizovanými granitoidy, vykazujícími na řadě lokalit
stáří protolitu 570-650 Ma (KROENER et al. 2000). Rovněž MALUSKI et al. (1955) zjistili
stáří v jádrech muskovitů kolem 520 Ma a zdokumentoval silný variský metamorfní pře
tisk datovaný na 340-300 Ma.
V souhlase s uvedeným datováním jsou i nálezy reliktů prevariské deformace DIIMI
v jaderných horninách desenské klenby (SCHULMAN, GAYER 2000), která je metamorfova
ná v amfibolitové facii (FEDIUKovA et al. 1985). Během variské orogeneze byly tyto starší
struktury z větší části přetištěny dvěma fázemi variské deformace, dosahující na většině
území desenské jednotky podmínek facie zelených břidlic.
Na desenskou jednotku nasedá devonský obal - vrbenská skupina. Horniny uvedené
skupiny jsou tvořeny sedimentárními a vulkanosedimentárními sekvencemi spodního až
svrchního devonu (CHLUPÁC 1989, HLADIL et al. 1988) zastoupených fylity, kvarcity
a křemennými metakonglomeráty, kyselými i bazickými metatufy, porfyroidy, amfibolity
a mramory. Horniny vrbenské skupiny vykazují k východu vyznívající metamorfozu fa
cie zelených břidlic a nejméně dvě hlavní deforrnační fáze D2 (tvorba regionální S2 fo
liace v prostředí severozápado-jihovýchodní střižné zóny spojené se vznikem vrás V21
a V22) a D3 (tvorba strmých severovýchodo-jihozápadně orientovaných vrás V3 a mylo
nitové stavby v prostředí dextrální střižné zóny) - CHÁB et al. (1990), RAJLlCH et al.
(1990), SCHULMAN, GAYER (2000).
Geologická a ložisková situace vlastní lokality
Křemenné žíly s Au mineralizací jsou uloženy v. metagranitech až blastomylonitech
oskavské kry, v jejichž těsném nadloží pak na horniny basementu nasedají kvarcity a fy
lity vrbenské skupiny (viz obr. 3).
Petrologie metagranitů

Metagranity, hostící žíly s Au mineralizací, jsou středně zrnité až hrubozrnné horniny
jednoduchého minerálního složení: křemen, K-živec, plagioklas, muskovit, biotit; struk
tura reliktní granitická, fenokrysty K-živců až 2 cm velké. Chemicky odpovídají grani
tům a mají alkalicko-vápenatý, slabě peraluminózní charakter (HANžL et al. 2000).
Akcesoricky se vyskytuje apatit, titanit a zirkon, sekundární minerály jsou zastoupeny
karbonátem, epidotem, chloritem a albitem.
Těleso metagranitů oskavské kry je postiženo rozsáhlými alteračními procesy - ze
jména karbonatizací, chloritizací biotitu a sericitizací živců. Karbonáty korodují zrna
plagioklasů a vyskytují se rovněž v četných žilkách a hnízdovitých kumulacích, často
v okrajových partiích křemenných žil. Podobné typy přeměn popisují v obalovém vulka
nosedimentárním komplexu VALENTA et al. (1988).
Metagranity jsou protnuty četnými, pravděpodobně devonskými, bazickými žilami,
deformovanými souhlasně s mylonitovou foliací a metamorfované ve facii zelených břid
lic. Deformace původních granitoidních hornin je lokalizována do jednotlivých kulisovi
tě uspořádaných domén, proto se reliktní hrubozrnné granitické partie střídají
s mylonitovými až ultramylonitovými zónami. Mocnost těchto zón odlišné deformace
kolísá od jednoho do desítek metrů (HANŽL et al. 2000). Blastomylonity vykazují inten-
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Obr. 3. Pozice studované Au-mineralizace
Fig. 3. The position oť Au-mineralization
and covering Devonian rocks.

na kontaktu oskavské kry a vrbenské skupiny.
bound to the contact of pre-Devonian
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zivní Jineaci protažení severovýchodního směru, souhlasně s touto lineací jsou v myloni
tech orientovány osy izoklinálních a toulcových vrás (OREL et al. 1995).
Petrologie nadložni vrbenské skupiny
Na horniny basementu nasedají devonské obalové vulkanosedimentární
sekvence
vrbenské skupiny. Jde o střídání grafitových fylitů, biotit-muskovitových
a chlorit-mus
kovitových fyJitů s vápnitou příměsí, přecházejících často do kvarcitových fylitů až kvar
citů, místy s příměsí grafitu. Dochovány jsou sedimentární textury: gradační zvrstvení,
laminace a psamitické rytmy. Součástí sledu jsou křemenné konglomeráty, metaarkózy
a kvarcity s reliktní strukturou křemenných pískovců. Ty tvoří v severní části oskavské
kry přímé nadloží metagranitoidů.
V pinkách na lokalitě Kamenná hora byly nalezeny kromě níže popsané křemenné ži
loviny pouze zmiňované metasedimenty. Jde pravděpodobně o tektonickou šupinu v pře
vládajících okolních metagranitech a staré kutací práce po dosažení křemenné žiloviny
podložní blastomylonity nenafáraly. Horniny jsou výrazně břidličnaté a v jejich složení
převládá klastický i jemnozrnný rekrystalovaný křemen, K-živec, plagioklas (oligoklas)
a sericit. Struktura je granoblastická až lepidoblastická. Z akcesorií byl zjištěn pouze vel
mi sporadický apatit a limonitizovaný pyrit. Výsledky chemických analýz těchto metase
dimentů (tab. 1) zařazují popisované horniny v diagramu HERRONA (1988, in ROLLlNSON
1996) mezi původní arkózy až subarkózy (obr. 4).
Tab. I. Chemické analýzy metasedimentů.
Tab. I. Chernical analyses of metasediments.
2
-H2O
+H2O
Si02
AI2O)
Fe20)
FeO
MnO
CaO
MgO
K20
Na20
S
CO2

P20s
L
Analyst:

0,10
1,21
81,74
10,56
0,34
0,79

O
0,41
0,31
2,48
0,98

O
0,42

O
99,56

P Kadlec, Departrnent

0,07
0,66
91,28
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0,03
0,43

O
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0,15
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0,14

O
0,32

O
99,70
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Kiemenně žíly V metagranitecn oskavské kry
Při ložiskovém výzkumu prognózní plochy oskavské kry byly podrobně studovány
křemenné žíly v metagranitech a blastomylonitech zmíněné oblasti (Mrx« et al. 1990).
Křemenné žíly tvoří několik systémů směrů severoseverovýchod,
severovýchod, vý
chod-západ a sever-jih. Mocnost žil nepřesahuje 10 cm. Systémy jsou strmé, mineralo
gie jednoduchá - viz kapitolu pojednávající o minerální asociaci.
Výjimku tvoří systém žil směru severoseverovýchod-jihojihozápad,
na který je vá
zána rudní mineralizace. Tyto strmé žíly, mocné až několik metrů, se uklánějí převážně
k východojihovýchodu a odpovídají deforrnační etapě D2 spojené s tvorbou šikmých
asymetrických vrás s amplitudou desítek až několika stovek metrů a souvisejí s tvorbou
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osních klivážových ploch. Křemenné žíly se sulfidickou mineralizací a se zlatem se vy
skytují v metagranitech v těsném podloží devonu.
Křemen bývá dvojí: starší šedavý, mastně lesklý - na ten je vázáno zrudnění; mladší,
mléčně bílý je druhotně rekrystalovaný, bez rudních komponent. V případě vrtu Tvrdkov
(Tv-I) je zlato vázáno na masivní arzenopyritovou mineralizaci v křemeni, v ostatních
případech (vrty Do-I, JR-7, JRS i JRK) pak na křemenné žíly a čočky s pyritem. Pyrit se
zvýšeným obsahem zlata se vyskytuje i přímo v okolních horninách - zde tvoří vláskovi
té žilky, smouhy a povlaky na foliačních plochách (VALENTA et a!. 1988).

Minerální asociace
Jak bylo výše uvedeno jsou staré práce na lokalitě situovány na křemenné žíle, jejíž
úlomky i poměrně velké balvany se dají najít v centrální části pinkového pole. Křemenné
agregáty mají celistvý vzhled, jednotlivá mléčně zakalená individua, často undulózně
zhášející, dosahují centimetrových rozměrů; v intergranulárách se objevují jeho jemno
zrnné rekrystalované shluky. Ojediněle narůstají na stěny malých dutin drobné čiré
křišťály s převládajícími tvary hexagonálního prizmatu a obou romboedrů, Místy se
v křemeni nacházejí relikty zcela sericitizovaných okolních hornin. Karbonát v drobných
ojedinělých hnízdech v křemenné matrici nelze pro jeho pokročilou limonitizaci blíže
identifikovat.
Nejběžnějším sulfidem popisované minerální asociace je pyrit. Vyskytuje se v drob
nozrnných agregátech, v nichž jsou některá zrna i automorfně omezena. Shluky mají roz
měry od několika mm do 5 cm. Většinou vždy lze v nábrusech pozorovat projevy mírné
kataklázy jednotlivých individuí. Někdy se pyrit kumuluje kolem brekciovitých
a mázdřitých reliktů okolních hornin v křemenné matrici. Mikrochemismus popisované
ho sulfidu přímo z tohoto výskytu nebyl zkoumán, ale jsou známy výsledky 12 kvantita
tivních spektrálních analýz pyritů z podobné asociace z vrtu JR-7 (FoJT et aJ. 1988):
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Obr. 4. Projekční body silikátových analýz .metasedimcmů" v diagramu HERRONA (1988).
Fig. 4. Position of the analyses of the "metasedirnenrs" in a diagramrn frorn HERRON (1988).
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Au: 0,10-3,37 Ag: 4-95 Co: 68-1670 Ni: 170 až více než 2000 As: 100-1500 Se:
méně než 4-10 Bi: méně než 8-34 Mn: méně než 8-130 (údaje v ppm; analyzováno
v ÚNS Kutná Hora).
Aritmetický průměr obsahů niklu a kobaltu je charakteristický převahou Ni nad Co
(Ni/Co = 2,5), což je pro tento druh mineralizace charakteristické (blíže v kapitole o ge-

nezi).
'
Izotopové složení síry pyritu bylo analyzováno v geochemické laboratoři ČGÚ Praha
doc. dr. J. Hladíkovou a Mgr. 1. Jačkovou (tab. 2). Síra pyritů z pinek na Kamenné hoře
(Kh-1, 2, 3 a 5) má hodnoty velmi sblížené s tak zvanou hlubinnou sírou
(0,5-2,7 %0 034S). Vzorky z vrtu JR-7 z obdobné minerální asociace mají síru izotopově
"těžší" (7,9-9,2 %0 034S). Zdrojem této síry by mohly být horniny vulkanosedimentární
ho devonského komplexu,
Tab. 2. lzotopické složení síry pyritu.
Tab. 2. lsotopic composition of pyritic sulphur.
1)34S

%0

Kh-1
Kh-2
Kh-3
Kh-5
JR-7-378m
JR-7-514m
JR-7-515m

(CDT)
1,2
1.1
0,5
2,7
7,9
9,2
9,1

Analyst: J. Hladíkováand I. Jačková, ČGÚ Praha.

.. •.
"

.. p-

. " '. J
.

'.

,_

'&.-4

,

~

_.

..•

,
.
-t i -"

•..

""

'"":'

"

"

;.: \,'

-

..
!...•. _-

Obr. 5. Zlato (bílé) v pyritu (šedý). Mikrofotografie v odraženém světle. Delší strana obr. 1,6 mm. Foto
A. Mlicke.
Fig. 5. Gold (white) in pyrite (grey). Reflected light microphotography. The longer side of the microphoto
represents 1.6 mm. Photo A. Mucke.
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Spolu s pyritem se misty objevuje zlato. Proniká žilkovitě a zálivovitě mezi zrna zmí
něného sulfidu, ale jeho krystalizace je s tímto minerálem časově sblížená - jak to doku
mentují drobná automorfně omezená zrna pyritu uzavřená ve zlatě (obr. 5). Vyskytuje se
však i samostatně v nitkovitých žilkách přímo v křemeni (obr. 6). Maximální velikost
agregátů nepřesahuje 0,7 mm. Chemické složení zlata bylo zjišťováno bodovými analý
zami metodou EDX - viz tab. 3. Výsledky charakterizují studovaný minerál jako
stříbrnaté zlato v křemeni (-81 % Au) až elektrum (-71 %. Au) v pyritu. Oba typy zapa
dají dobře do souboru zlatinek, které z povodí Oskavy (konkrétně z Horního Žlebu) ana
lyzoval MALEC (1987) a odpovídají "I. skupině" analýz BOUŠKY a JIRÁNKA (1994)
z oskavského rozsypu u Břevence.
Bez přímé souvislosti se zlatem byly v křemenné žilovině zjištěny drobné (nejvýše
3 mm velké) shluky galenitu se sfaleritem, jen misty doprovázené chalkopyritem - ten
bývá v podobě kapičkovitých ink1uzí rozptýlen i ve sfaleritu. Pyrit zde bývá zastoupen
jen zcela ojediněle. Chemismus sfaleritu je poměrně jednoduchý (tab. 4). Obsahy železa
a kadmia se podobá sfaleritům z obdobné asocia:ce vrtu JR-7. Galenit ani chalkopyrit
analyzován nebyl. Jediný údaj z vrtu JR-7 uvádí v galenitu 750 ppm Ag, 32 ppm Bi
a 768 ppm Sb (FoJT et.al. 1988).

Primární výskyty zlata v širším regionu
Kromě výše zmíněných křemenných žil se zvýšeným obsahem zlata, zastižených vrty
situovanými podnikem Unigeo a organizací Ústředního ústavu geologického, je popsán
od Dobřečova (poblíž bývalého kravína) výskyt chalkopyritu, galenitu a pyritu v kře
menné žíle (KRUtA 1962) a ve vzdálenějším územi u Nemrlova další křemenná žíla (MA-

Obr. 6. Zlato (bílé) v křemeni (černý). Mikrofotografie v odraženém světle. Delší strana obr. 1,6 mm. Foto
A. Mucke,
Fig. 6. Gold (white) in quartz (black), Reflected light microphotography. The longer side of the microphoto
represents 1.6 mm. Photo A. Míícke.
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L1S, FILIP 1973) s obsahem 1,5 ppm -Au. Zlato v křernenných žilách daného regionu není
pravděpodobně nijakou zvláštností. Další staré prospekční práce (malé plytké šachtičky)
byly nalezeny i v přísvahovém terénu Zlatého potoka nad Bedřichovern a přímo v Bedři
chově, za bývalým hostincem (stará štola). Nedaleko od výše popisovaného výskytu na
Kamenné hoře se nachází při silnici vedoucí ze Stříbrných Hor do Ferdinandova další za
va1ené ústí štoly. Stela pravděpodobně nafárala křemennou žílu, jejíž výchoz sleduje re
míz s náznaky pinkového pole poblíž vrtné sondy JR-7. Je zajímavé, že i v devonské
vulkanosedimentární sekvenci v nadloží oskavské kry desenské skupiny byly při doku
mentaci vodovodní rýhy zjištěny stařiny, v nichž obsahy zlata dosahovaly až 0,11 ppm
Au (Unigeo Rýmařov). Přímo v ložiskovém areálu stratiformního Zn-Pb ložiska v Hor
ním Městě je známa historická "Zlatá šachta" (Goldschacht), která měla být přístupná
z dědičné štoly Antonína Paduánského vedoucí z údolí Huntavy pod historické dobývky.
V 60. letech, kdy byla stará díla v důlním poli vyzmáhána, nebyla tato část pro mohutný
zával zpřístupněna. Malé zastoupení zlata je známo i z metamorfně regenerovaného
stříbra stratiformního hornoměstského ložiska (do 0,53 % FOJT et al. 1992). Zlatnaté
stříbro z Horního Města popisuje i POSEPNY (1895). O tom, že se v dané oblasti zlato těži
lo, a z rudnin upravovalo, svědčí i nálezy kupelačních nádobek se zbytky kapiček zlata
z archeologických nálezů přímo v Rýmařově (NOVÁK 1987).
Tab. 3. EDX analýzy zlata.
Tab. 3. EDX analyses of gold.

III
1/2
1/3
1/4
2/1

211 a

Au

Ag

Fe

72,1
72,6
70,5
70.1
81,2
80,1

28,4
26,8
29,4
28,6
18.1
17,8

O
O
O
0,3
0,7
O

2/28

1,9

18,1

O

2/38

3,3
0,7
9.8

17,9
19.3
20,2

O
O
O

2/48
2/57

Analyst: Dr. P. Sulovský, Institute of mineralogy, petrology and geochemistry, MU Brno. l/1-l/4
pyrite; 211-2/5 Ag-bearing gold in quartz.
Tab. 4. EDX analýzy sfaleritu.
Tab. 4. EDX analyses of sphalerite.
1/1
Zn
Fe
Cd
S
2:
Zn
Fe
Cd
S

1/2

1/3

65,97
2,19
0,42
32,11

66,56
1,58
0,30
31,62

64,75
2,16
0,35
31,44

100,68

100,07

98,70

1,008
0,039
0,004
1,000

1,033
0,029
0,003
1,000

1,010
0,039
0,003
1,000

Analyst: Dr. V. Vávra, Institute of mineralogy, petrology and geochernistry, MU Brno.
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electrum in

Diskuse směřující k interpretaci podmínek

vzniku Au zrudnění

Vyslovit se k podmínkám, při nichž vznikala popisovaná mineralizace -> křemenné
agregace s akcesorickým zastoupením obecných sulfidů se zlatem - není snadné, ale vý
še uvedená zjištění poskytují pro vysvětlení reálné podklady:

1) deforrnačně-metamorfní

okolnosti
a) mineralizované křemenné žíly a sekreční čočky jsou vázány na osní klivážové plo
chy vrás V22 deformační etapy D2 strmého úklonu a směru severoseverovýchod-jihoji
hozápad. Jde o první variský metamorfně deformační pulz za podmínek facie zelených
břidlic (přibližně 300-350 °C a 200-300 MPa) spojený s uvolněním značného množství
vody při přeměně jílových minerálů na sericit, případně chlorit.
b) při deformaci D2 docházelo v metagranitech k tvorbě oslabených zón blízkých osní
kliváži, vhodných pro cirkulaci fluid spojenou s hydraulickým tříštěním hornin a depozi
cí zlaté a sulfidické mineralizace. Obdobné podmínky na blízkém stratiformním polyme
talickém ložisku Horní Město vedly k tvorbě rudních sloupů a žilníkovitého zrudnění
obohaceného stříbrem (viz níže).
2) mineralcgicko-geochemické
aspekty
a) Křemenné agregáty zastižené v pinkách jsou podle texturních znaků typickými
"sběrnými mobilizáty" metamorfního charakteru (asociace označovaná v mineralogické
literatuře jako "alpské žíly"). DOBEIi (1990), který se zabýval studiem fluidních inkluzí
křemenných a křemen-karbonátových žil a žilek zastižených vrty lokalizovanými v "pro
gnózní oblasti" kolem Dořečova, rozlišil dva typy: inkluze vodného roztoku (jejich vznik
spojuje s dozníváním metamorfních akcí - za nízkých teplot a nízkého tlaku) a inkluze
s oxidem uhličitým. Původ těchto druhých označuje za "metamorfní" (cit.) a spojuje je
s heterogenním prostředím, teplotami do 270°C a proměnlivým tlakem do 225 MPa.
Tentýž autor (DOBEIi 1990) vyslovil také domněnku, že inkluze jsou mladší než

Au-zrudnění.
b) "Metamorfogenní zlato" známé z podobných výskytů (Zlatý Chlum u Jeseníku
- FOJT et a!. 1988, Orlík u Humpolce - LITOCHLEB et a!. 1982) a pravděpodobně i řada ji
ných lokalit v Českém masivu) je vysoce ryzí. Na obou lokalitách se však zmíněná mine
ralizace nachází ve vyšší metamorfní zóně (biotit-sillirnanitové).
Proto je také zlato
doprovázeno i asociací Bi-Te minerálů, která zde (v nižší metamorfní zóně) chybí.
c) Blízká prostorová vazba devonského vulkanosedimentárního komplexu a starších
předdevonských metagranitoidů a blastomylonitů, se společnou variskou metamorf
ně-deforrnační historií, podporuje názor na možný jednotný charakter mobilizace prvko
vých i minerálních asociací. Poznatky o metamorfogenní mobilizaci rudního obsahu
kyzových jesenických stratiformních ložisek (včetně blízkých ložiskových asociací hor
noměstských a oskavských - FOJT et aJ. 1992, ZIMÁK 1993) nenasvědčuje tomu, že by ko
vy a síra byly regenerovány z devonských polymetalických ložisek. Spíše lze aplikovat
hypotézu o uvolnění zmíněných prvků tak zvanou "sběrnou krystalizací" z blízkých
okolních hornin - metasedimentů a metagranitoidů. Zmíněný názor podporují i výsledky
izotopových analýz: síra pyritů z křemenné žíly lokality Kamenná hora je sblížená s hod
notami síry "hlubinné" - lze tedy uvažovat o jejím zdroji z okolních granitoidů. Izotopo
vé složení síry z křemenných žil vrtu JR-7, v jehož profilu převládají metasedimenty, má
hodnoty, které by mohly mít přímý vztah k původní mořské (devonské) vulkanosedi
mentární horninové asociaci.
d) Mikrochemismus pyritu: výrazně zvýšené obsahy zlata jsou typickým indikátorem
zlatonosnosti dané oblasti; převaha Ni nad Co (poměr Ni/Co-2,5) je typická pro pyrity
postmetamorfních mobilizátů (pyrity tak zvaných "alpských žil").
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e) Chemismus zlata: nižší ryzost zlata uzavřeného v pyritu ve srovnání se zlatem, kte
ré je v křemeni, je také velmi charakteristická
pro zlato metamorfogenní
(při sblížené
krystalizaci zlata s pyritem byl určitý podíl Au "předán" pyritu).
f) Nápadně nízký obsah železa ve sfaleritech: obecně je známo, že sfalerity, které pro
dělaly společný metamorfní vývin s pyritem - a vyskytují se v jeho sousedství - jsou že
lezem obohaceny;
na lokalitě Kamenná hora nebyla zjištěna přímá lokální spojitost
pyritu se sfaleritem; je velmi pravděpodobné, že společnost sfalerit-galenit-chalkopyrit
je
krystalizačně poněkud mladší než asociace pyrit-zlato.
Všechna výše uvedená zjištění podporují názor na metamorfogenní
původ zlata
a sulfidů vyskytujících se v křemenných žilách a čočkách na styku oskavské kry a vrben
ské skupiny silezika.
SUMMARY
Small remnants after mining at the Kamenná hora Mt. near Ferdinandov (Rýmařov) represent the preserved
record of a medieval prospection on primary gold ores. The gold occurrences are bound to the tectonic contact
of pre-Devonian metagranitoids of the Desná Unit and covering Devonian sedimentary and volcanic rocks of
the Vrbno Group. A gold mineralization
was found in metamorphogenic steep NNE quartz veins, veinlets and
aggregates mineralized by sulphides, in particular pyrite. The quartz veins are located in basement metagrani
toids and blastomylonites,
close to the Devonian handing wall (phyllites, quartzites). Gold is of two finenesses:
electrum -70% Au as a part of pyrite and silvery gold -80% Au in quartz. Pyrite from ne ar similar occurrence
(JR-7 borehole) has the increased content of gold too (0.10-3.37 ppm) with the Ni/Co ratio -2.5. The isotopic
composition of sulphur from Kamenná hora pyrites is close to the lower crust one (834S
0.5-2.7%0), the sul
phur from pyrites studied in quartz veins in JR-7' borehole seems to have originated from the Devonian volca
nics and sedimentary rocks (834S
7.9-9.2%0). The latter part of the sulphidic mineralization
is composed by
sphalerite (with low contents of Fe 1.6-2.2% and Cd 0.3-0.42%), galena and chalcopyrite. AIl the studied cri
teria indicate the Variscan metamorphogenic origin of gold-bearing mineralization
associated with the meta
morphic secretion. This conclusion
is supported also by the fluid inclusions studied in this area (DOB ES 1990).
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