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Úvod

V roce 2006 bylo na vrchu Vysoká (kóta 587 m n. m.) 
nad stejnojmennou obcí (dříve Hochtánov či Hohentann), 
asi 5 km jv. od Havlíčkova Brodu (Českomoravská vrchovi-
na, Česká republika), zjištěno wolframové zrudnění s fer-
beritem (Pauliš, Kopecký 2007). Podstatně větší množství 
křemenné žiloviny s ferberitem bylo objeveno počátkem 
roku 2011 (Kopecký, Pauliš 2011). V roce 2014 zde byla 
zjištěna zajímavá mineralizace s ryzím bismutem, joséi-
tem-B, joséitem-A a supergenními produkty přeměny 
těchto primárních fází (Pauliš et al. 2014). V této asociaci 
byl v roce 2015 nově zjištěn relativně častý výskyt ryzího 
zlata; jeho charakteristika je námětem tohoto příspěvku. 

Charakteristika lokality

Oblast Vysoké se nachází v prostoru havlíčkobrod-
ského rudního revíru. Písemné zmínky o historické těžbě 
či prospekci v okolí Vysoké však nejsou známé (Kem-
bický 1984). Na svahu vrchu Vysoká se v lese dochoval 
řetězec šachetních obvalů, u něhož se nachází kaskáda 
zaniklých malých vodních nádrží včetně vodního tvrzi-
ště zvaného Poustevnický rybníček. Byl zde proveden 
archeologický průzkum, který poskytl úlomky keramiky 
datovamé jen rámcově do 14. - 15. století. Z obvalů po-
chází několik zlomků keramiky zařaditelných do 1. polo-
viny 14. století (Obst, Rous 1999). Jižně od Vysoké a na 
svahu stejnojmenného kopce byl proveden v letech 1960 
- 1962 geologický průzkum. Celkem zde bylo realizováno 
14 vrtů, v jednom bylo zjištěno bohatší zrudnění, v sed-
mi pouze slabé indicie a zbytek byl negativní. Zastiženy 
byly křemenné žíly sv. - jv. směru o mocnosti 4 - 25 cm 
se sulfidickou mineralizací (pyrit, sfalerit, galenit a chal-
kopyrit) (Pokorný 1964). V blízkém okolí vrcholu Vysoké 
se nacházejí pozůstatky dvou průzkumných šachtic (250 
m v. a 450 m jv. od vrcholu), jejichž poloha je vyznačena 
na mapě „Vlivů důlní činnosti“ České geologické služby - 
Geofondu (http://mapy.geology.cz/).

Z regionálně-geologického hlediska se jedná o sz. 
část strážeckého moldanubika při hranici s českým mol-
danubikem, blízko v. okraje moldanubického plutonu. 
Z hornin zde výrazně převládají různé typy migmatitizo-
vaných pararul. Na zbytcích nevelkého odvalu (v dostup-
né literatuře není zmiňován), který se nachází na louce 
asi 150 m z. od vrcholové kóty, bylo v roce 2006 obje-
veno wolframové zrudnění, reprezentované ferberitem 
(obsah MnO se pohybuje od 2.4 do 3.8 hm. %). Ferberit 
je zčásti zatlačován scheelitem, který také tvoří vzácně 
téměř dokonalé dipyramidy až do velikosti 1.5 cm. Ze ša-
chtice, která se nachází v lese asi 250 m v. od vrcholu, 
pochází i ojedinělý nález molybdenitu (Pauliš, Kopecký 
2007). Větší počet vzorků s ferberitem (kolem 50 kusů) 
byl nalezen v roce 2011 na j. svahu kopce na poli v pruhu 
o rozměrech 20 × 150 m, vpravo od remízu s prvním nále-
zem z roku 2006. Vzorky křemenné žiloviny s ferberitem 
dosahují velikosti až 35 × 20 × 20 cm (hmotnost až cca 30 
kg), jednotlivá zrna ferberitu mohou dosahovat velikosti 
až 10 × 1 cm (Kopecký, Pauliš 2011). Poměrně vzácně 
se v žilném křemeni s ferberitem vyskytla i sulfidická mi-
neralizace, tvořená drobnými zrnky arsenopyritu, pyritu a 
galenitu. Vedle tohoto materiálu byly na lokalitě zjištěny 
i úlomky nezrudněného drúzového křemene. V žilném 
křemeni s limonitem byla zjištěna zajímavá supergenní 
mineralizace s corkitem a baryumfarmakosideritem (Pau-
liš et al. 2012). K dalším minerálům, které byly na Vysoké 
nalezeny, patří drobné krystaly barytu, rutilu, brookitu a 
chromitá odrůda muskovitu (fuchsit) (Pauliš et al. 2013). 
Nově byla v místech výskytu ferberitu zjištěna Bi-Te mi-
neralizace, reprezentovaná ryzím bismutem, joséitem-A 
a B, provázená supergenní mineralizací, hlavně russelli-
tem (Pauliš et al. 2014). Výskyt wolframové mineralizace 
zjištěný na Vysoké může souviset s projevy polymetalic-
ké mineralizace na Havlíčkobrodsku. Nově zjištěná Bi-Te 
hydrotermální mineralizace byla na Havlíčkobrodsku zjiš-
těna pouze v nedaleké Svaté Anně u Simtan (6 km ssv. 
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od Vysoké), kde bylo vrtným průzkumem zjištěno 
polymetalické zrudnění s mikroskopickými poly-
minerálními agregáty fází s obsahem Ag, Bi a 
Te (Scharmová 1995, 2000; Scharmová, Ivanov 
1988).

Metodika výzkumu

Chemické složení ryzího zlata bylo stanove-
no energiově disperzním spektrometrem Oxford 
Instruments XMAX 80 spojeným se scanovacím 
elektronovým mikroskopem Tescan Mira3 (Čes-
ká geologická služba, Praha), operujícím při 
urychlovacím napětí 15 kV.

Charakteristika mineralizace se zlatem

Nově bylo na západním svahu Vysoké (obr. 1) 
(souřadnice: 49°56’05.817‘‘N, 15°62’94.119‘‘E) 
spolu s hydrotermální Bi-Te mineralizací zjiště-
no ryzí zlato (obr. 2). Bylo zjištěno na více než 
30 úlomcích kavernózní křemenné žiloviny, která 
je lokálně zbarvena do hněda limonitem. Zlato 
v křemenné žilovině tvoří nenápadné drobné 
plíšky (obr. 3), drátky či nedokonalé krystaly, jejichž veli-
kost se pohybuje v desetinách milimetru (max. 0.5 mm). 
Zlato někdy přímo prorůstá s Bi-Te minerály, nebo se na-
chází samostatně v křemeni v jejich bezprostřední blíz-
kosti. Vlastní Bi-Te mineralizace tvoří v křemeni lokálně 
poměrně hojné akumulace nenápadných šedých, kovově 
lesklých zrnitých agregátů o velikosti do 3 mm. Ferberit se 
vyskytuje jako častá až 2 cm velká štěpná zrna či nedo-
konale vyvinuté sloupcovité krystaly v křemenné žilovině. 
Nehojný je sulfidický doprovod, tvořený nevelkými zrny 
arsenopyritu, galenitu a pyritu.

Chemické analýzy zlata byly získány z povrchu 
drobných lístkovitých agregátů, které narůstají přímo na 
drobném úlomku křemenné žiloviny. Pomocí energiově 
disperzního spektrometru bylo zjištěno, že zlato obsahuje 
příměs stříbra (17.9 - 18.3 hm. %). Průměrný obsah Ag ze 
čtyř měření je 18 hm. %.

Zlata s obsahem 10 - 25 hm. % Ag jsou v případě pri-
márních výskytů druhou nejvíce kvantitativně (cca 38 %) 
zastoupenou skupinou zlat na území ČR (Malec 2002). 
Zlato s tímto chemismem se často objevuje v moravsko-
slezské, lugické a moldanubické oblasti, kde jsou jeho 
výskyty vázány na Au- a Ag-mineralizaci v křemenných 
žilách (např. Hory u Želetavy, Kometa u Protivína, Ha-
vírky u Písku) nebo na kyzové polymetalické zrudnění 
(Malec 2002).

Primární zlato nebylo dosud na Havlíčkobrodsku zjiš-
těno. Nejbližší zlatonosnosnou oblastí, nacházející se cca 
15 - 20 km z. a zjz. od Vysoké, je zóna mezi Pacovem, 
sz. okolím Pelhřimova a Humpolcem s lokalitami primár-
ního Au-zrudnění Zlátenka u Pacova a Orlík u Humpolce 
(Morávek 2015; Morávek et al. 1992). Uplatňuje se tu me-
tamorfogenní Au(W)-mineralizace stratiformního typu lito-
logicky vázaná na pestrou sérii moldanubika. Zlato z roz-
sypů blízkých primárnímu ložisku Zlátenka obsahuje 17.6 
- 26.6 % Ag, primární zlato z Orlíku je ryzejší, obsahuje 0 
- 8 % Ag, je provázené scheelitem, mikroskopickým ryzím 
bismutem (myrmekitové struktury), běžnými sulfidy, moly-
bdenitem a Bi-telluridem (Morávek et al. 1992). Primární 
zlato ze Zlátenky obsahuje 5.83 - 6.13 % Ag (Litochleb 
et al. 2004), resp. 21.81 - 26.06 % Ag (Potočková 2013). 
Spolu se zlatem tu byl zjištěn i tellurobismutit (Litochleb 
et al. 2004).

Obr. 3 Plíšek zlata (světle šedý) v křemenné žilovině, Vy-
soká u Havlíčkova Brodu; BSE foto O. Pour. 

Obr. 2 Zlato v asociaci s agregáty joséitu-B a bismutu 
z Vysoké u Havlíčkova Brodu, šířka záběru 8 mm. 
Foto S. Kopecký. 

Obr. 1 Místo nálezu ryzího zlata s Bi-Te mineralizací na Vysoké u 
Havlíčkova Brodu. Foto S. Kopecký 2015.



220               Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 2015. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online)

Závěr

Na lokalitě Vysoká na Havlíčkobrodsku byla nově zjiš-
těna přítomnost ryzího zlata s průměrným obsahem 18 
hm. % Ag v asociaci s Bi-Te mineralizací (joséit-B a A, 
ryzí bismut) v křemenné žilovině s hojným ferberitem a 
scheelitem.

Parageneticky obdobná asociace, kdy se na křemen-
ných žilách vyskytuje starší vývojové stadium s wolfra-
mitem, mladší s ryzím bismutem a Bi-sulfotelluridy a 
nejmladší sulfidické a kalcitové, je známa například ze 
zlatonosného kasejovického revíru (Litochleb 1998).
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