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Oblastní muzeum v Mostě
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRA JE

ul. Československé armády 1360, 434 01 Most

Otevřeno: 
úterý – pátek 12 –18 hod.,

sobota – neděle 10 –18 hod. 

Skupiny nad 10 osob také 
úterý – pátek 8 –12 hod.,

po předchozím objednání (tel.: 476 442 111)

Vstupné: 
plné 30 Kč, snížené 15 Kč

www.muzeum-most.cz

Minerály východní 
části Krušných hor

Výstava ukázek minerálů 

a fotografií Petra Fuchse z významných ložisek 

východní části Krušných hor – Cínovce, Krupky 

a Moldavy z muzejních i soukromých sbírek

Oblastní muzeum v Mostě, 

ul. Československé  armády 1360

17. února – 31. srpna 2016

Baryt – Cínovec Foto: Petr Fuchs

Minerály východní části 
Krušných hor
Krušné hory jsou oblastí s bohatou hornickou 

minulostí, a to na české i saské straně hor. 

Stejně jako v jiných hornických revírech se i zde 

střídala období rozkvětu a úpadku. 

Ve východní části pohoří jsou nejvýznamnějšími 

ložisky Cínovec, Krupka a Moldava.

Cínovec je významným ložiskem především rud cínu, wolframu 

a lithia. Pochází odtud jedny z nejlepších ukázek nerostu wolf-

ramitu. Naleziště poskytlo v minulosti i vynikající ukázky kasi-

teritu, scheelitu, stolzitu a kouřově zbarvené odrůdy křemene 

záhnědy. Dosud je z Cínovce popsáno 98 platných druhů mine-

rálů. Minerál stolzit byl poprvé popsán z Cínovce.

V regionu Krupky byly pravděpodobně nerosty předmětem zá-

jmu člověka, jak naznačují archeologické výzkumy, již v době 

bronzové. Nejdůležitější rýžovanou a později i těženou rudou 

zde byl kasiterit, zdroj cínu. V pozdějších dobách to byl i fluorit 

a molybdenit. O způsobu a podmínkách těžby je možno si udě-

lat představu v Prohlídkové štole Starý Martin. Dosud je z Krup-

ky popsáno 119 platných minerálních druhů. Minerály kettnerit, 

krupkait a molybdit byly poprvé popsány z Krupky.

O historické těžbě nerostů v okolí Moldavy nejsou dochovány 

téměř žádné informace. Její novodobá hornická historie začala 

v padesátých letech dvacátého století rozsáhlým geologickým 

průzkumem. V důsledku jeho výsledků byla v roce 1957 za-

hájena těžba fluorit-barytové suroviny. Zvláštností v této části 

Krušných hor byly poměrně hojné výskyty minerálů obsahující 

stříbro. Dosud je z Moldavy popsáno 99 platných minerálních 

druhů. Minerál tertaroosveltit byl poprvé popsán z Moldavy. 

Tento minerál nebyl dosud nalezen na jiném místě na planetě.
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Anatas, křemen – Krupka

Scheelit – Krupka

Topaz – Krupka Olivenit – Moldava

Anglesit – Moldava

Akantit, mixit – Moldava

Z VÝZN AMNÝCH LOŽISEK VÝCHODNÍ  ČÁS TI 

KRUŠNÝCH HOR

CÍNOVEC,  KRUPKA ,  MOLDAVA

Scheelit, wolframit, křemen – Cínovec

Topaz – Cínovec

Bismutin, fluorit – Cínovec

Fotografie Petra Fuchse 


