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Zapomenuté a znovuobjevené naleziště drahých a ozdobných kamenů 

v Míšeňské dolině 
Miroslav Plekanec, Hornické muzeum Jiřetín pod Jedlovou 

 

O tom, že u Jiřetína pod Jedlovou, poblíž zříceniny hradu Tolštejna, kromě středověkých reliktů po 

zaniklých sklářských hutích, dolování rud a rýžování zlata, leží také dávno zapomenuté historické naleziště 

drahých a ozdobných kamenů, není dnes již nic známo. Vyprávějí o něm více jak 300 let staré soupisy 

nerostného bohatství a přírody Čech zaznamenané historikem Bohuslavem Balbínem (1621-1688), významným 

vlastencem a pronásledovaným pobělohorským buditelem národa českého. Zdejší oblast barvitě popisuje a 

často se k ní vrací na stránkách svého latinsky psaného díla Rozmanitosti z historie Království českého, 

vydaného v Praze roku 1679. Zmiňuje ji jako krajinu kolem Tolštejnských hor s výskyty zlata, drahých kamenů 

a pokladů ukrytých na nepřístupných a tajemných místech. Odkazuje na Vlašské knížky a pověsti o 

Benátčanech, kteří krajinu od 14. století houfně navštěvovali, tyto vzácnosti sbírali a pak je tajně a ve velkých 

množstvích do své země odváželi, kde z nich mozaiky sestavovali. 
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Z historie víme, že mnohé pověsti, ač náležitě přikrášlené, přece jen mají základ zpravidla tvořený 

pravdivými skutečnostmi. Pověsti z naší oblasti by mohly svědčit o tom, že toto i když nevelké naleziště v 

Míšeňské dolině, mohlo být ve středověku, ale i později po určitou dobu nalezištěm významným. Přesto mu 

kromě historiků,
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 nebyla jako takovému věnována patřičná odborná pozornost. Až do současné doby nebylo 

přesně lokalizováno ani odborně mineralogicky prozkoumáno. Tyto cizokrajné pestré dekorativní 

metamorfované horniny a ozdobné kameny, mezi nimiž se nacházejí (i když ojediněle) i drahé kameny jako 

jaspisy a acháty, dosud nebyly konkrétně určeny a jako drahé kameny popsány a s jejich kamenářským 

zpracováním jsem se zatím nesetkal. Podivné valouny nalézané od roku 1987 při dokumentování montánních 

památek v okolí, a pověsti o zdejších drahokamech v historické literatuře, mne proto přiměly k podrobnějšímu 

zkoumání této místní geologické zvláštnosti a k postupnému zpracování nálezů. Hlavním cílem základního 

průzkumu v rámci dokumentační činnosti našeho Hornického muzea v Jiřetíně pod Jedlovou proto bylo:  

 Lokalizovat naleziště a upřesnit jeho územní rozsah.  

 Zpracováním odebraných vzorků kamenů ověřit jejich kvalitu i vhodnost na zhotovování mozaik a potvrdit 

tak pravdivost starých pověstí.  

 Připravit kolekci broušených kamenů včetně různých druhů dekorativních hornin z Míšeňské doliny k 

předložení znalcům z oboru mineralogie a petrografie k určení.  

 Výběrové ukázky broušených kamenů vystavit v Hornickém muzeu v Jiřetíně p. Jedlovou a v mineralogické 

expozici Městského muzea ve Varnsdorfu. 

1. Geologie zkoumaného území 

V úvodu si ve stručnosti blíže připomeňme geologii popisovaného území. Úsek Jedlovského hřbetu mezi 

nádražím Jedlová přes Konopáč, Jelení skálu, Stožec a úpatím Pěnkavčího vrchu nad Stožeckým sedlem, je 

tvořen sedimenty březenského souvrství svrchní křídy. Křemenné pískovce jsou většinou jemnozrnné, 

jílovitoprachovité, místy s vápnitým tmelem, na výchozech a v lomech mají charakter kvádrových pískovců. 

Morfologicky výrazné a petrograficky zajímavější jsou intruze terciérních vulkanitů, které vystupují v osové 

části hřbetu směru ZSZ – VJV. Složení vulkanitů je pestré, jde o bazanity i tefrity, významný je morfologicky 

téměř neznatelný relikt intruzivní komínové brekcie soustředěné v okolí Stožce. Nápadné velké valouny, 

podílející se na svahových sedimentech obou stran hřbetu, jsou součástí vulkanoklastického materiálu zmíněné 

komínové brekcie.
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Výskyt nápadně červených křemenných hlíz a další poznatky ke geologii této oblasti velmi 

podrobně popisoval ve svých odborných článcích začátkem 20. století již Karl von Zimmermann.
4/ 

Těmto 

pestrým a v daném místě exotickým kamenům věnoval začátkem 20. století pozornost také profesor Wilhelm 

Vortisch ze Cvikova, který jejich výskyt již tehdy dával do souvislosti s terciérním vulkanismem, konkrétně 

s vulkanoklastiky vrcholu Stožce. Uvádí odsud tři druhy hornin: Kvarcitické pískovce, droby a zelenošedé 

kvarcity, křemenný porfyr nebo porfyrit a žilný křemen. Za zdroj tohoto materiálu považuje lužický pluton a 

jeho plášť a křídové pískovce silicifikované podél lužického zlomu. Přítomnost valounů ve vulkanoklastickém 
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materiálu vysvětluje záchytem štěrkových akumulací terciérního povrchu v zejících ústích vulkánů, podobný 

jev uvádí i v místě pod Granátovým Šébrem.
5/

  

Nejčastěji se vyskytující silicifikované pískovce a slepence nemusí být křídové, pravděpodobnější je původ 

v předkřídových formacích.
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 Tamní výskyt je však ve srovnání s popisovaným plošně podstatně menší. 

Valouny uváděné Vortischem z původní lokality jsou považovány za relikt paleogenního zarovnaného 

povrchu.
7/

 Terénními průzkumy území naleziště v Míšeňské dolině a analýzou vzorků nalezených valounů byl 

zjištěn poněkud rozsáhlejší a rozmanitější soubor hornin a minerálů. Následující přehled druhů, je řadí dle 

velikosti a četnosti výskytu ve svahovinách na severní straně hřbetu :  

 Silně prokřemenělý pískovec až štěrčíkový slepenec s četnými žilkami bílého sekrečního křemene, převážně 

červené, žluté nebo šedobílé kameny a balvany nepravidelně opracované, většinou neúplné, často s 

vyvinutou alterační zónou 1 - 5 cm silnou. 

 Kvarcity vzniklé úplnou rekrystalizací výše uvedených hornin. 

 Konglomeráty, většinou se silně silicifikovanou matrix, s obsahem dobře opracovaných valounů křemene, 

arkóz nebo drob a subangulárních lyditů. 

 Konglomeráty s valounky břidlic a porfyru. 

 Brekcie, s křemennou matrix (jaspis, chalcedon a achát), s úlomky porfyru a lyditu, žilky dutinek ametystu, 

místy tektonická melánž. 

 Brekcie fialových porfyrů, křemene a lyditu. 

 Křemenná žilovina, kameny do 30 cm. 

 Křemenné porfyry. 

 Droby a arkózy, kameny do 30 cm. 

 Lydity, páskované (křemen), vesměs angulární nebo subangulární, kameny do 20 cm. 

 Pískovce hrubozrnné i jemnozrnné, silně silicifikované a proželeznělé. 

 Čedičové horniny, převážně tefrity, v různém stupni zvětrání. 

 Hematit, často s jaspisem a obecným křemenem. 

Kromě kusového hematitu jsou minerály přítomny v kamenech jako drobné žilky, nebo v geodách: ametyst, 

chalcedon, achát, křišťál, rudní minerály (též jako impregnační). Nejběžnější velikost popisovaných hornin jsou 

kameny a malé balvany, běžné jsou i valounky a klasty menších rozměrů, jemná složka přechází jako těžké 

minerály do svahovin. Větší kusy jsou zpravidla neúplné, odlomené části jsou odloučené. Nejedná se o 

mechanické poškození, ale o deskvamaci způsobenou exogenními vlivy. Většina hornin, zejména 

sedimentárního původu má na povrchu vyvinutou zónu alterace (oxidace) a krustu, na hojných puklinách pak 

zónu infiltrace nebo oxidace. Alterační jevy nepostihují odlomené plochy.
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Ke tvaru a vzhledu uvádí Valečka a 

kol., že je patrný vliv dlouhodobé expozice na povrchu a působení zejména eolické koraze.
9/

 Hanus je 

klasifikuje jako ferrifikované neoidní křemence.
10/

 V převaze jsou horniny sedimentárního původu, 

předkřídového, převážně paleozoického stáří-perm. Permské horniny jsou známé v tektonických pozicích na 

lužickém zlomu i v širším okolí. Jejich nové výskyty jsou uváděny asi 2 km severovýchodně od Stožce.
11/

 V 

permských horninách lze předpokládat i zdroj některých minerálů nalézaných v rozsypech, nebo náplavech 

potoků jižně od Tolštejna, včetně zlata.
12/ 

Přibližně 3 km sv. od zájmového území probíhá lužický zlom 

oddělující křídové sedimenty od lužického plutonu. Je zde zastoupen svrchnoproterozoickými drobovými fylity 

(zbytky pláště plutonu), středně zrnitým granodioritem (typ Václavice) a rumburským granitem. Zlom byl 

několikrát aktivován, smysl pohybů na něm se měnil. Není morfologicky výrazný ani jednoznačně neomezuje 

terciérní vulkanity. Na sever od zlomu se již významně uplatňují kvartérní sedimenty vázané na zalednění 

kontinentálním ledovcem. Mezi erratiky lze nalézt horniny, které jsou velmi podobné některým valounům 

z prostoru Jedlovského hřbetu. Přítomnost glaciálních nebo glacifluviálních sedimentů je však omezena na okolí 

Varnsdorfu a okraj Dolního Podluží.
13/ 

Není však vyloučena redepozice totožných hornin (např. permských) 

oběma mechanismy, tj. vulkanickým procesem jako xenolitů a ledovcem jako erratik.
14/
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2. Lokalizace a popis naleziště 

Naleziště leží v CHKO Lužické hory, z větší části v údolí zvaném Meissengrund. Rozkládá se na ostře 

ohraničeném území širokém 600 metrů a dlouhém více jak 2500 metrů (obr. 1). Povrchovými sběry vzorků se 

mi podařilo rozsah naleziště přesně vymezit. Rozmanité druhy barevných metamorfovaných hornin a červených 

valounů kvarcitů se vyskytují již dole v severovýchodním cípu údolí Míšeňské doliny, na soutoku několika 

potoků přitékajících od jihu a jihozápadu k severu, v poloze nazývané Goldflössel.
15/

 Nahoru k jihu se pásmo 

nálezů lalokovitě rozšiřuje, táhne se úpatím Jedlovského hřbetu přes linii povrchových dobývek a obtížně 

prostupným terénem kolem Jeleního kamene (Hirschenstein, kóta 658 m). Na východní straně se pásmo vyhýbá 

rozlehlému opuštěnému pískovcovému lomu a pokračuje k nejvyššímu vrchu Velkému Stožci (Grosser 

Schöber), kóta 665 m.
 
Právě tudy podél Jedlovského hřbetu prochází zeleně značená turistická cesta a souběžně 

s ní i historická hranice bývalých panství a okresů Děčín-Česká Lípa, kterou je vrcholová část Stožce rozdělena. 

Z turistické cesty v úhlu 340° na SZ vybíhá několik menších hřbetů širokých až 30 metrů, délky 20 - 100 metrů. 

Na nich, i mezi nimi se rozprostírá řada téměř neznatelných již dávno zasypaných šachtic s obvaly a plošné 

povrchové odkryvy. Šachtice jsou kruhové o průměru 2 m, nebo mají obdélníkový tvar 2 x 1,20 m. Nejspíše zde 

je to místo, které B. Balbín nazývá Scheberlin, nebo též Steberlin.
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Nasvědčují tomu stopy po prastaré těžební činnosti se staletými stromy a zakryté mohutnými vrstvami 

humusu, pokračující i na jižní straně cesty, kde ve vzdálenosti 150 metrů východně od Stožce a 35 metrů jižně 

od cesty leží největší zachovalá šachta. Má rozměry 6 x 5 metrů s obvalem hlušiny sypaným do délky cca. 10 

metrů z jižního svahu. Hloubka k zabahněnému zásypu je 1,50 m. Kromě menších hromad úlomků 

vulkanických a metamorfovaných hornin s brekciovými jaspisy i limonitizovanými pískovci, je v těchto místech 

výraznější výskyt větších i menších červených oblázků a valounů s hematitem. V obvalu šachty jakož i ve 

střední části hřbetu je nápadné, že tmavá jílovitá jakoby ”přepálená” zemina, obsahující nejvíc červených 

valounů s chalcedonem, je do značné hloubky zabarvená hematitem a limonitem hnědočerveně. Oproti jiným 

místům v okolí má zde zemina i vyšší ferromagnetické vlastnosti. Na hřbetu se nachází jen v omezené šířce, a 

to v prostoru ohraničeném vulkanickými vrchy (kóty 662 m, 658 m a 665 m). Horniny na hřbetu byly při 

průchodu lávovými komíny vystaveny působení obrovských tlaků a tepelných účinků. To je ostatně na povrchu 

i puklinách valounů nalézaných v těchto úsecích patrné.  

Výzkum území je v zájmu geologů ČGS v Praze, kteří zde v roce 2001 mimo jiné zjistili v místě kóty 665 

m, ve východní části hřbetu relativně rozsáhlé špatně odkryté těleso vulkanické komínové brekcie, proniknuté 

drobným, pevným tělesem bazanitu.
17/ 

K těmto místům by se mohl vztahovat název Granátové jámy 

(Granatgruben) zmíněné v historické literatuře, ale blíže nelokalizované.
18/

 Směrem k bazaltovému lomu (kóta 

662 m.) se již začíná vyskytovat žlutý jíl a limonitizovaný rozvětralý pískovec. Pod turistickou cestou na úrovni 

Jeleního kamene směrem na východ je červenými valouny obložena studánka, vydatný pramen jednoho z 

potoků stékajících do Míšeňského údolí. Valouny železitých křemenů a slepenců se vyskytují i na jižním svahu 

za vrcholem Stožeckého sedla (606 m), avšak již ne v takovém množství. Dolů ze hřbetu k Nové Huti se jejich 

charakter postupně mění, jsou složené více z mléčného křemene, z hrubozrnného silicifikovaného a 

limonitizovaného pískovce. Téměř totožné červené valouny jsou rozptýleny hlouběji na území Českolipska. 

Jejich výskyt je zjištěn v lesích až u Rousínova, Juliovky a zříceniny hradu Milštejna.
19/

  

V Míšeňské dolině se na různých úsecích naleziště nacházejí svým složením i odlišné druhy valounů. 

Cihlově i masově červené valouny, kromě pestrých odrůd křemenců a silicifikovaných pískovců, se vyskytují 

ponejvíce na vrcholu hřbetu a na jeho úpatí v jižní části Míšeňské doliny, kolem železnorudných dobývek, v 

odkrytém podloží v minulosti odtěžených povrchových partií, nebo v jejich těsné blízkosti v lese. Na nich však 

nejsou patrné tak silné stopy působení vysokých teplot jako na valounech nalézaných pod vrcholem Stožce.  

U více jak 300 vzorků jsem u většiny valounů zjistil i určité povrchové tvarové zákonitosti (jako u tzv. 

hranců). Jeden druh plochých oblázků je pravidelně kulatý, jiné druhy jsou většinou vejcovitého až kapkovitého 

tvaru a mají na nižší a užší straně větší zašpičatění, na protější vyšší straně jsou širší a více zaoblené. Všechny 

mají dole plochou a širší základnu, boky se nahoru střechovitě zužují jako u hranců. Hrany však nemají ostré, 

jsou více zaoblené a hladké, tvarem se podobají achátovým a kalcitovým vejcům z mandlovcových dutin 

melafyrů. Stejně tvarované a opracované jsou i menší úlomky. Některé mají na bocích místy patrné vyleštěné 
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plošky. Mezi popisovanými valouny se nachází i čedičové valouny stejně opracovaného tvaru.  

Ukázalo se, že na první pohled obyčejné a na povrchu nevzhledné valouny i malé oblázky nejsou jen tak 

ledajaké kameny. To, co jsem v nich objevil při jejich zpracování - rozříznutí, vybroušení a vyleštění, to nikdo 

nečekal. Jsou směsí zejména celistvého krevelem červeně zbarveného křemene a také chalcedonu, kterého 

některé obsahují více, některé méně. Menší pestré úlomky a valouny jaspisů, však kvalitou nemohou 

konkurovat klasickým mnohobarevným chalcedonovým jaspisům z Kozákova, Doubravice a polí u Železnice u 

Jičína. V Míšeňské dolině se tyto pestré dekorativní kameny vyskytují v podobě rozmanitých ohlazených 

valounů, drobných oblázků i deskovitých úlomků pocházejících z rozlámaných bloků, zpravidla průměru od 0,5 

cm do 30 cm. Některé valouny mají strukturu pevných pestře kropenatých a melírovaných brekcií. Jsou složený 

jednak z ohlazených valounků, nebo ze směsice neutříděných rozdrcených ostrohranných úlomků chalcedonu 

spolu s různorodými různobarevnými břidličnatými a fylitickými horninami, mozaikovitě rozmístěnými a 

stmelenými. Méně v nich je jasně zelené barvy, převládá hnědá, tmavohnědá s černými skvrnami, čímž 

připomínají např. játrové masové a mahagonové jaspisy, měně je i černé, vzácně ocelově lesklé s tmavě 

červenými skvrnami a krvavě červené až hnědočervené (karneoly), ale i růžové a šedožluté.  

Ojediněle se vyskytují druhy silicifikovaných kvarcitů krvavě červené barvy. Vzhledem i barvou se 

nápadně podobají krvavě červeným jaspisům a karneolům z obkladů stěn v kapli sv. Václava na Pražském 

hradě i sv. Kříže na Karlštejně. Některé zase po rozříznutí a při prohlížení proti světlu svojí barvou připomínají 

velké granáty, jiné zase granátová jablka, nebo karneoly. Proto mohly být kdysi zpracovávány i jako náhražky 

drahých kamenů. Vzácně se nacházejí valouny šedé barvy se silně kovovým leskem, složené pouze z celistvého 

hematitu, a stejně tak jako černé buližníky (lydity) jsou prorostlé žílami mléčného, nažloutlého, nebo červeně 

zbarveného železitého křemene, který v nich vytvořil zajímavé kresby. Několik takových nalezených kovově a 

téměř drahokamově lesklých vzorků je tvrdších a magnetických a svědčí o nedokonalé přeměně (okysličení) 

magnetitu na hematit.
20/

 V některých úlomcích je hematit na povrchu i uvnitř místy zvětralý a vyplňuje malé 

dutinky ve formě povlaku, nebo rezavě hnědočerveného práškového okru. Další úlomky valounů obsahují žíly 

černohnědého hematitu, souběžné s žílou křišťálu přecházející uvnitř v dutinu s krystaly až 3 mm vysokými. 

Jiné světlé, tmavohnědé, žlutohnědé i jinak zbarvené, jsou napříč prostoupeny žílami mléčného křemene, nebo 

mají na svém lomu povlaky černého limonitu, hematitu i goethitu a některé jsou též magnetické.  

 

Překvapující byl první nález několika achátových úlomků a prozatím jen jednoho úlomku silně 

silicifikovaného hrubozrnného pískovce protkaného achátovými žílami 0,5 cm úzkými, jimiž byly vyhojeny 

jeho pukliny. Jedna žíla délky 10 až 15 cm, je široká místy až 1,5 cm, chalcedon je žlutě a červeně zabarven. 

Okraje achátových žil jsou červeně proužkované, na vnitřním lemu záclonovitě krajkované. V místech větší šíře 

mají klasickou uzavřenou achátovou kresbu s výplní ze žlutého chalcedonu. V jiných křemencových valounech 

jsou zase miniaturní dutiny vyplněné krystaly čirého až mléčného křišťálu, místy jsou krystaly zbarveny 

červeně, ale i fialově. Ukázalo se, že některé rozdrcené větší úlomky temně červených valounů jsou částmi 

velkých křemenných geod s vyšším obsahem chalcedonu s okraji lemovanými šedými a namodralými 

chalcedonovými proužky. Některé z nich mají také dutiny vyplněné jen mléčným křišťálem. Celou, nebo 

alespoň zčásti zachovanou geodu se mi zatím nepodařilo nalézt.  

Objevují se i kameny zabarvením a strukturou podobné  tvrdým a popraskaným jaspisům z lokality 

Rašovka pod Ještědem. Zdejší oproti nim však jdou lépe řezat i brousit, nemají tolik prasklin a jsou měkčí. 

Další druh je téměř totožný s tzv. ”Svinčickými jaspisy či acháty,” což jsou vlastně rozložené zjílověné 

vulkanické horniny (balvanité barevné jíly) vypálené v hlízovité jaspisy - porcelanity.
21/

 V Míšeňské dolině se 

nacházejí v podobě větších úlomků, menších valounů, nebo vajec průměru kolem 8-20 cm. Po rozříznutí mají 

po obvodě charakteristický uzavřený tmavohnědý asi centimetrový okraj, jímž připomínají limnokvarcity z 

Bánského u Herlian na Slovensku.
 
Uvnitř jsou vyplněny tmavozelenou, šedou i světlehnědou výplní. Jeden druh 

těchto jílovců je složen pouze ze směsi rozvětralého zemitého krevele temné červené barvy. Jsou měkké, jdou 

dobře řezat, ale hůře leštit. 

Jiné jednobarevné, tmavočervené a matné valouny i ploché oblázky vyskytující se zvláště v okolí kóty 665 

m, obsahují žlutá makroskopická zrna pyritu i chalkopyritu charakteristická duhovými barvami nabíhajícími 
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krátce po jejich rozlomení, ale i žilky dalších rud, ponejvíce však mají silné povlaky hematitu na prasklinách a 

většinou jsou nemagnetické. Jeden druh je mezi kamenáři nazýván ”přepálenými železňáky,” což je označení 

pro jedny z obtížně zpracovatelných hnědočervených jemnozrnných hematitických jaspisů z lokality ležící mezi 

Ciboušovem a Domašínem v Krušných horách, kde se dodnes válejí při okrajích lesa v zarostlých agrárních 

haldách, tak jak je kdysi sedláci vybírali z polí jako nevítanou překážku polních prací. Ze zkušeností vím, že 

tamní jaspisy na poklep zvonivé, stejně jako některé zdejší jsou natolik tvrdé, že nejdou běžnými tenkými 

diamantovými nabíjenými kotouči řezat, to trvá nekonečně dlouho a kotouče na nich rychle ztrácejí řezací 

schopnost, silně se kroutí a řežou křivě. Při řezání broušení a leštění uvolňují velké množství červeného krevele, 

který nepříjemně barví, znečišťuje a zanáší kotouče.
22/

  

 

 

 

Výskyt valounů je hojnější zvláště v hlubokých korytech potoků severního zalesněného svahu Míšeňské 

doliny a to v podloží štěrkopískových a jílovitých sedimentů rozplavovaných přívalovými vodami. V r. 2001 při 

čištění struh až na pískovce březenského souvrství, bylo kolem lesní cesty v údolí Míšeňské doliny v haldách 

vybagrované zeminy nalezeno též několik kusů zajímavých brekciových jaspisů. Na ploše naleziště se nacházejí 

větší valouny v polovině rozlomené, z nichž pestřejší půlky chybí. Méně barevné zůstaly na místě, nebo leží 

poblíž. Některé mají na lomu několik klínovitých záseků svědčících na stopy po skalních klínech, jak je známe 

ze zaniklých kamenolomů v okolí. Lom není čerstvý, přesto jeho okraje jsou ostré a neohlazené. To by mohlo 

ukazovat i na to, že přímo tady v místě jejich výskytu byl v minulosti prospektory prováděn výběr těch 

nejbarevnějších a nejvhodnějších odrůd kamenů.  

Podle plošně rozsáhlých a místy téměř zaniklých stop v terénu je zřejmé, že zde byly valouny sbírány 

patrně ve větším množství, odborně rozlomeny a odváženy k dalšímu zpracování. Neupotřebené půlky a 

úlomky se nacházejí v okolí v lese a zvláště podél potoků jednotlivě, nebo na menších hromádkách za staletí již 

zakrytých mocnými vrstvami humusu, listí a jehličí i pařezy prastarých stromů. Po jejich sběru, těžbě a dalších 

historických výrobních aktivitách provozovaných v Míšeňské dolině, např. lámání pískovcových kvádrů pro 
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kamenickou výrobu patníků, sekčních i hraničních mezníků, důlní těžbě, rýžování a jílování drahých kovů i 

železitých zemin z rozvětralých vulkanitů, včetně dalších zjištěných souvislostí, zůstaly na svazích Míšeňské 

doliny zejména další výrazné terénní relikty jako zasypané štoly, zářezy do břehů potoků, pásma šachtic s 

obvaly, nehluboké a zasypané jámy a sejpové haldy, jakož i malé lůmky a rozsáhlejší povrchové dobývky jimiž 

procházejí umělá vodní koryta. Relikty pokračují dál na jih až k vrcholu Stožeckého sedla, kde jsou směrem na 

východ přerušeny zmíněným zaniklým pískovcovým lomem s velkými haldami na sebe pečlivě skládaných 

limonitizovaných pískovců.  

3. Historie naleziště a předpoklady jeho využívání již ve středověku 

České země byly v minulosti proslulé svými nalezišti drahých kamenů. Bohuslav Balbín uvádí ve svých 

Miscelaneích charakteristický postřeh, že ”Češi mají takové přísloví, jež si i Italové přisvojili, že v Čechách u 

Vysokého (nad Jizerou), což je obec na úpatí Obřích hor, mají větší cenu ty kameny, kterými pasák hodí po 

kravách, než krávy samotné.” 
23/ 

 Zmíněný pasáček házející kámen po krávě je zobrazen na mapě Čech z r. 1619 

od rytíře Pavla Aretina z Ehrenfeldu, zdobící jeden ze sálů v dóžecím paláci v Benátkách.
24/ 

Pověsti o nerostném 

bohatství Čech, zejména o nalezištích zlata a drahých kamenů českých hor, byly v 16. a 17. století rozšířeny po 

celé Evropě. Svědectví o tom podává opět Balbín, zmiňujíce se o knížkách, popisujících nerostné bohatství 

Čech a jeho nelegálním vyvážení cizinci, zejména Italy.
25/ 

Italové pátrali hlavně po pestrých jaspisech, jejichž 

svěží barvy a rozmanitost odstínů a kreseb se jim znamenitě hodily pro mozaikové obrazy. Umělecké 

florentinské mozaiky, jež jsou chloubou italských paláců, jsou z části vykládány kozákovskými jaspisy.
26/  

V českých zemích bylo hromadné užívání obkladů z drahého kamene k honosné úpravě mnoha gotických 

interiérů příznačné pro období vrcholné gotiky za vlády Karla IV. Na výzdobu světoznámé Svatováclavské 

kaple v katedrále sv. Víta na Pražském Hradě, dokončené r. 1366, bylo použito 1345 desek z drahých kamenů. 

V kapli sv. Kateřiny a sv. Kříže na Karlštejně bylo použito 2496 kamenů. Kaple sloužily jako klenotnice k 

úschově korunovačních klenotů. Soukromá kaple Karla IV. je obložena 1132 kameny.
27/

 Po řadu let panovalo 

přesvědčení, že materiál na obklady stěn kaple sv. Kříže na Karlštejně pocházel ze Saských nalezišť. Roku 1983 

však bylo znovuobjeveno a archeologicky zdokumentováno zapomenuté naleziště jaspisů a ametystů na úpatí 

Holubího vrchu u Ciboušova. Již v polovině 14. století tam byly hledány a štolou i šachtami těženy překrásné 

ametyst-jaspisové výplně výchozů hydrotermálních žil. Přímo na místě u Dolského mlýna na Podmileském 

potoce z nich byly řezány a předbrušovány desky odvážené pak do Prahy k dalšímu opracování kamenářskými 

mistry.
28/ 

Český původ inkrustací v kaplích z naleziště u Ciboušova byl prokázán geologicko petrografickým a 

archeologickým výzkumem. Tím došlo i ke zkoumání dalších souvislostí, které při studiu období vlády Karla 

IV. dlouho unikaly pozornosti.
29/ 

Zde se nabízí odvážná, ale ne zcela nepravděpodobná hypotéza, že v 

obkladech kaplí na Karlštejně a Pražském hradě, nebo v jiných významných, např. církevních objektech v Praze 

(ale i za hranicemi v sousedním Sasku), by se mohly nacházet spolu s kameny ze známých českých nalezišť i 

zvláště vybarvené odrůdy z našeho naleziště v Míšeňské dolině. Tuto hypotézu je možno podpořit několika 

argumenty:  

Historické naleziště v Míšeňské dolině se podařilo přesně lokalizovat a většinou povrchově téměř celé 

zdokumentovat. Výskyt drahých a ozdobných kamenů je potvrzen vlastními zpracovanými nálezy, což v praxi 

znamená jejich výběr, rozříznutí, vybroušení, vyleštění, a konečné zhodnocení estetické i technické kvality, 

která je celkem vyhovující. Různobarevné jaspisy při pouhém zpracování rovinným broušením na litině a 

vyleštění, jsou vzhledem podobné některým odrůdám z jiných nalezišť. Na základě vlastních výsledků 

kamenářského zpracování větších i drobných valounů ze štěrkopísků hlubokých koryt potoků ve zkoumané 

oblasti mohu konstatovat, že oblázky z potoků v Míšeňské dolině jsou po výběru skutečně na mozaiky vhodné.  

Míšeňská dolina byla jako naleziště nejen drahých kamenů, ale i kovů, známa již od 14. století. Např. 

v jedné z tzv. Vlašských knížek od Itala Molliho se píše o Johannu Hermannovi z Welschlandu, který údajně již 

v roce 1345 nalezl v Míšeňské dolině zlato, které pak presentoval před samotným  papežem.
30/ 

O 

pravděpodobné přítomnosti Vlachů v naší oblasti již před třicetiletou válkou by mohl svědčit kromě pověstí o 

vlašských prospektorech, také zápis ve farní kronice v Jiřetíně pod Jedlovou (St. Georgenthal). U příležitosti 

vysvěcení městského kostela Nejsvětější Trojice v roce 1612 pronesl zdejší kněz, evangelický pastor Joachim 

Schönfelder, kázání, v němž mimo jiné uvedl, že: ”…četní cizinci ze vzdálených zemí, z Anglie, Nizozemí i 
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Vlach k nám přicházejí a své vlastní stříbro a zlato k nám i do sousedství přinášejí a posílají.” 
31/

 

O nalezišti drahých kovů a kamenů v Míšeňské dolině pod Tolštejnem se celkem na sedmnácti místech 

svých Miscellaneí zmiňuje i B. Balbín. Ocitujme zde alespoň nejdůležitější pasáže: ”…Stranou Krkonoš, o 

nichž je známo, že množstvím zlatonosných písků předčí všechno, jsou Tolštejnské hory se stejnojmenným 

kopcem a starým hradem. Ty prosluly zlatem již za starodávna. Před samým hradem Tolštejnem vyvěrá pramen, 

z něhož tryskají s vodou i zrnka dobrého zlata. Zvláště pak je výborné naleziště za tím místem v hlubokém úvalu 

zvaném Míšeňský důl... Nedaleko odtud doslova září skála zvaná Ptačí kámen, (dnešní Jelení kámen), pod 

jejímž dohledem, abych tak řekl, vycházejí na povrch zlaté žíly, které ti ukáží četné stromy, ponejvíce borovice, 

označené mnohými zářezy a vyrytou biskupskou mitrou. U Tolštejna je kopec Malý Stožec, velmi podobný 

nevěstině plášti. V něm i kolem něho se nachází ve velkém množství zlato, stříbro, perly, korály, safíry a jiné 

vzácné kameny, a to jak na četných místech, tak v potocích, o nichž mi vyprávěl a jež sepsal můj přítel...” 
32/ 

…
 
” 

U hradu Tolštejna a kopce jemuž obyvatelé říkají Malý Stožec, teče potok, který má ve svém korytě vzácné 

kameny a drahokamy různých druhů, jak mi nedávno vyprávěl jeden věrohodný muž. Mimo jiné tam lze sbírat 

skvělé safíry, hyacinty, výborné drahokamy, které se u nás také nacházejí, ačkoli častěji se vyskytují ve Slezsku 

...” 
33/

, ”... na vlastní oči jsem se poučil, že můj  přítel posbíral v potoce pod vrchem Malým Stožcem u hradu 

Tolštejna korály, jež si živostí barvy vůbec nezadaly s těmi z moře. ” 
34/ 

 

Zajímavá je i zpráva z doby, kdy po svém pádu a prohraném procesu za zradu českého krále Jiřího 

z Poděbrad v roce 1463 a vedení pomlouvačné kampaně proti němu si Albrecht Berka z Dubé začal opět činit 

nárok na vrácení hradu Tolštejna. Po mnoha neúspěšných pokusech dne 18. 10. 1473 poslal list saským 

vévodům, v němž se uchází o svěření nějakého úřadu, nebo alespoň o místo hejtmana na Tolštejně s tím,” že 

bude věrným a slibuje, že jim za to sdělí a ukáže místa, kde je několik dolů a tajných nalezišť zlata, stříbra a 

Salzquellen o nichž ví,” ale byl odmítnut.
35/  

Další zpráva hovoří, že jistému Hansi Kellerovi bylo listinou saských vévodů Ernsta a Albrechta ze dne 12. 

června 1474 uděleno privilegium vyzdvihovat a rýžovat zlato na panství Tolštejn, v okolních vodách a 

pozemcích po dobu tří let. Podle listiny zde pracovali již dříve jiní rýžovníci, kteří měli své rýže a glejty, kterým 

Keller neměl omezit jejich práva.
36/ 

Právě v sedimentech hlubokých koryt některých zlatonosných potoků 

v Míšeňské dolině se kromě zlata nacházejí popisované valouny drahých i ozdobných kamenů. J. Kratochvíl v 

Topografické mineralogii Čech ve stati o Tolštejnu se zmiňuje o pověstech o drahokamech a zlatu vyzískaném 

z Meissengrunder Bachu v rokli Meissengrundu jihozápadně od hradu Tolštejna, cituji: ”Roku 1484 bylo dáno 

povolení ke sběru drahokamů, obnovené r. 1509. Až do r. 1800 sem přijížděli sběratelé z Benátek a Uher.” 
37/ 

Míšeňskou dolinu a stříbrné doly u Jiřetína popisuje i bílinský lázeňský lékař Dr. František Ambrož Reuss 

(1761-1830) ve své známé Geografické mineralogii Čech z r. 1793, (v níž cituje i Balbína). Jak sám uvádí, v 

lokalitě byl a dodává: ” že lze od lidí v přilehlé krajině slyšet o tomto údolí nesčetné pohádky ve vážném tónu 

vyprávěti...”.
 38/

…
 
Můj průvodce mne přednostně na tři pozoruhodnosti upozornil: ... na malý potok, protékající 

Meissengrundem, na Míšeňskou jeskyni (Meissenhöhle), na Míšeňský kámen, který je snad 6 láter vysoký, a je 

známý pod jménem Meissenstein. Na úpatí je vyhlouben a potok si v puklině tohoto pískovcového bloku prorazil 

cestu, nejprve padajíc přes úlomky pískovce vytváří pěkný malý vodopád, pak je pod blokem schován a z druhé 

strany vychází na povrch. V této průrvě jsou prý uschovány největší poklady, ale co je nejhorší, jsou hlídány 

skřítkem…Míšeňská jeskyně má být vlastně skladištěm všeho zlata a stříbra. Uviděl jsem jeskyni v pískovci 

vysokou 1 – 1,5 lokte, která jestli není uměleckým dílem přírody, je ústím štoly, která v hornickém úmyslu začala 

býti ražena. Snad mohla býti také postupně vytvořena vodou snadno prosakující skrz křehký jílovitý pískovec. 

Zda a jak hluboko do kopce vedla, mi nikdo nemohl sdělit a sám jsem se o tom nemohl přesvědčiti, protože 

jeskyně je dál vzadu z větší části zavalená....” Zmínil jsem se zde o pověstném Meissengrundu, protože všichni 

cestující jsou na to upozorňováni a legendy jsou o tom tisknuty….
 39/ 

Je ale zajímavé, že popis tehdy ještě známého naleziště, které zřejmě poskytovalo i popisované vzácnější 

druhy drahých kamenů, ležícího v bezprostřední blízkosti frekventované Staré Lipské obchodní cesty, jakož i 

Reussovo vlastní ověření jejich výskytu s konkrétním odborným mineralogickým určením, v jeho díle chybí. 

Pravděpodobně pověsti o drahokamech také považoval za pohádky, žádné nenašel a soustředil se jen na 

všeobecný geologický popis krajiny. Nezmiňuje se ani o některých dalších zajímavých těžebních lokalitách, 
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které se nacházejí v tomto údolí. Z toho by se dalo usuzovat, že lokality, jako např. Goldgruben, 

Meissengrundloch a další,
 
byly již tehdy zaniklé a zasypané a nic se o nich nevědělo, anebo jsou mladší a v té 

době ještě existovat nemusely. Naopak jiřetínský důl a štoly v Milířské dolině včetně těžených rud popsal dosti 

podrobně. Další oblastí s výskyty drahých a ozdobných kamenů je okolí hradu Milštejna, jehož se týká opis 

Vlašské knížky se zprávou italského prospektora a alchymisty Mag. Benedikta Chirocensise údajně z r.1596, o 

pokladu na Milštejně a o potoce pod ním vytékajícím z rybníka, v němž byl uschován poklad se zlatem a 

drahokamy. Opis s dalšími naučeními Vlachů pořídil cvikovský farář Ignatz Jaksch v letech 1784-1801.
40/  

V Míšeňské dolině se nám na většině zkoumaných lokalit dosud nepodařilo nalézt datovací keramický 

materiál, který by je zařadil do konkrétního historického údobí, kromě částí zlomených koňských podkov 

v obvalech železnorudných dobývek, které byly datovány do 14. století. Pouze zaniklá sklářská huť ležící na 

východním okraji doliny, kde byl proveden archeologický výzkum, byla na základě nálezů okrajových zlomků 

užitkové keramiky zařazena do sklonku 13. a začátku 14. století.
41/

 V jílovité zemině vybrané při jejím 

archeologickém výzkumu, jsem kromě ozdobných červených kamenů nalezl valoun vejcovitého tvaru, který po 

rozříznutí obsahoval zčásti průhledný pestrobarevný chalcedon. V základech pece narušených provozem lesní 

cesty, byly použity kvádry z červených ferifikovaných kvarcitů, vyskytujících se v okolních sedimentech. 

Stejné upravené a opálené červené kvádry kvarcitů byly zjištěny i v severozápadní části Míšeňské doliny, 

v základech zatím nedatovaných pecí dokumentovaných v r. 1999.
42/ 

Mohli to být právě Benátčané, kteří se v 

Čechách výrobou skla zabývali a byli na panství majiteli zváni. Předpokládám proto, že výskytu drahých a 

ozdobných kamenů kromě horníků, jistě skláři i hutníci věnovali pozornost. Zajímavé by bylo zjištění symbolu 

naleziště v Míšeňské dolině zakresleného v některé z historických map, podobně jako je vyznačeno na mapě 

Aretinově poblíž Kozákova. Pouze na novější mapě z r. 1885 jsem našel označení Meissengrund a to právě v 

místě popisovaného naleziště.
43/

 Na Müllerově mapě z r. 1720 je pod zříceninou hradu Tolštejna označen 

alespoň Hirschenstein - Jelení kámen, nacházející se v prostoru naleziště.
44/

 V dalších dostupných mapách jsem 

kromě hradu Tolštejna již bližší a pro nás tak důležitou lokalizaci, nenašel. Tak jako byla zapomenuta mnohá 

naleziště drahých kamenů, bylo po několik staletí zapomenuto i naleziště v Míšeňské dolině. Zůstaly nám po 

něm jen zanikající terénní relikty a pověsti o pokladech z drahých kamenů a Vlaších, kteří je zde hledali. Tehdy 

asi naleziště splnilo požadavek výběru určitého druhu i množství kamenů a dále využíváno nebylo. Svou roli 

v tom sehrály jistě i objevy nových nalezišť zlata, stříbra a drahých kamenů v koloniích.  

4. Použitelnost drahých a ozdobných kamenů z Míšeňské doliny
 

Jeden z možných důkazů potvrzujících výskyt drahých kamenů v Míšeňské dolině se podařilo dát do 

souvislostí teprve začátkem září r. 2003. Přímo souvisí s unikátní Geologickou zahradou u domu čp. 30 

v Zahradách u Rumburku, na níž je plastická geologická mapa Šluknovského výběžku o ploše 50 m.
2 

 Její autor 

Rudolf Kögler (1899-1949), nadšený a předními odborníky uznávaný amatérský geolog ji včetně zřízení první 

naučné stezky v Labských pískovcích, pracně sestavil z vybraných vzorků hornin nacházejících se ve výběžku. 

Dokončil ji v r. 1933. Areál s mapou a alpinem byl otevřen veřejnosti v r. 1937. Tato evropská rarita je zapsána 

v Ústředním seznamu technických památek pod č. rejstříku 5052. Do současné doby se zachovala a byla 

zpřístupněna zájemcům o geologii a turistům díky péči jeho rodiny, zejména dcery Ingrid Schnittnerové, která 

prohlídku doprovází odborným výkladem.
45/  

Na plastické geologické mapě je mimo jiné vyznačen průběh 

zlomové linie, tzv. Lužické poruchy a v zahradě se nachází i řada červených valounů s různými druhy hornin 

z Míšeňské doliny.  

Cenná byla informace pana Marschnera z Vlčí Hory, že R. Köglerovi při shromažďování materiálu ke 

zhotovení plastické mapy se podařilo ve třicátých letech 20. století nalézti v Míšeňské dolině i brekciový valoun 

s jaspisy a karneoly a dále rozpůlený červený chalcedonový valoun o průměru 25 cm, který má uvnitř 

křišťálovou geodu lemovanou nádherným achátem s červenými okraji. Jsou dodnes v této geologické sbírce 

vystaveny.
46/ 

Geoda je vzhledově shodná s valouny z Míšeňské doliny a tak se zdá, že širší sortiment drahých 

kamenů tam skutečně je. Toto zdánlivě vyčerpané naleziště jistě ještě vydá mnohé i lepší ukázky. Jejich 

objevení spolu s jinými druhy minerálů bude otázkou štěstí při dalším náročném a dlouhodobém systematickém 

geologickém průzkumu. Podrobnější zkoumání poznámek R. Köglera z jeho geologických průzkumů a též 

stávající dokumentace Geologické zahrady by mohlo přinést další nové objevy.  
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Drahokamy, jako safíry, granáty a chryzolity v té velikosti jak jsou Bohuslavem Balbínem i dalšími autory 

uváděny, zde prozatím nebyly nalezeny. Možná se zprávy o nich vztahují na území Horní Lužice, kde byl 

výskyt zlata a drahých kamenů saskými badateli prokázán,
47/

 anebo na nedalekou oblast Krkonoš, Balbínem 

spojovanou s ” horami Tolštejnskými.” Snad již byly v povrchových partijích sedimentů v minulosti pečlivě 

vysbírány a dnes se nalézají jen v hlubším podloží. Pokud jde o perly velikosti hrachu a korály, snad se tehdy 

jednalo o jejich fosilie nalézané v rozpadlých křídových pískovcích, anebo jsou to báchorky.  

V rozvětralých bazaltech se vyskytují olivíny, ale ne v drahokamové (chryzolitové) kvalitě a též jsou 

miniaturní. S velkými olivíny z bazaltového lomu Smrčí u Železného Brodu je nelze srovnávat. Těžké minerály 

na základě dosavadního vyhodnocení šlichových vzorků zkušebně vyrýžovaných ze sedimentů zde skutečně 

jsou, avšak v mikro a makroskopické velikosti, tedy v praxi nepoužitelné. Granáty (pyropy) jsou miniaturní, 

největší a ojediněle nalezené zrno mělo průměr 2 mm a tak k použití také nejsou.
48/

 Mezi zpracovávanými 

vzorky se řídce objevují červené kvarcity mající na některé ze stran celé plošky s malými krystaly červeně 

zbarvenými železem, a ty mohly být za granáty považovány. Stejně tak jako některé železem zbarvené pestré 

křemence svým vzhledem jen jako jaspisy vypadají. Jak jsem se již vpředu zmínil, mezi valouny však jaspisy a 

acháty jsou, i když jen ojediněle.  

Podle kamenářských kritérií pro hodnocení, v našem případě využitelnosti drahých a ozdobných kamenů z 

Míšeňské doliny, na základě ověření jejich vlastním zpracováním lze konstatovat, že sortiment vybraných 

vzorků se vyznačuje kvalitou technologickou i estetickou, barevnou stálostí a bohatostí odstínů. Vybarvením a 

jemnou kresbou připomínají dokonce leštěné dekorační mramory používané v kostelech na oltářní desky, 

obklady stěn a sloupy. Jde o surovinu homogenní, odolnou zvětrávacím procesům, sice s menšími i většími 

prasklinami a mikroskopickými trhlinami, použitelnou více pro sbírkové kameny, a výřezy, méně již k řezání na 

plátky.
49/ 

Některé vybrané ukázky vlastnosti drahých kamenů mají, při hodnocení kvality kamenů však budou 

mít poslední slovo odborníci. Přestože nejlepší kusy na povrchu byly již v minulosti vysbírány tak je možné při 

trošce trpělivosti a štěstí nalézt po rozříznutí pěkné, pestře vybarvené sbírkové exponáty. Musím však dodat, že 

procento úspěchu zase není tak velké, jak by se z popisu naleziště zdálo. Ze sta nalezených kamenů lze, vybrat 

jeden skutečně sbírkový. Mnohem více se nacházejí barevné dekorační horniny, porfyry a silicifikované 

pískovce, nebo jejich úlomky a ty jsou většinou pórovité a mají hloubkové trhliny, které nejdou vybrousit ani 

zaleštit. Drobné estetické vady se ale dají při konečné úpravě zakrýt. Po zahřátí kamene se leštěné plochy 

napustí parafinem, nebo včelím voskem a zaleští flanelem. Pro potřebu dokumentace naleziště je to postačující.  

5. Závěr a další perspektivy badatelské činnosti v oblasti 

Logický souhrn dostupných historických skutečností a nedávných terénních zjištění doložený zpracovanými 

mineralogickými nálezy nasvědčuje, že tradované pověsti ač jejich autory patřičně přikrášlené, jsou přece jen 

pravdivé. Potvrzuje se, že kromě geology doložené přítomnosti zlata, jeho rýžování, dolování stříbronosných a 

železných rud a jejich zpracovávání, sklářství, pálení vápna, a provozování dalších výrobních aktivit, leží v 

Míšeňské dolině také zapomenuté naleziště drahých kamenů. Z nich jaspisy a některé druhy silicifikovaných 

křemenců obzvláště krvavě červené, popisované jako karneoly a granáty, spolu s dalšími ozdobnými a 

dekoračními kameny mohly být sbírány již ve středověku a být používány na sestavování mozaik a obkladů stěn 

v tehdejších významných objektech. Vzhledem k určitým specifikám a složitým přírodním vlivům, není původ 

sekundárního výskytu popisovaných cizokrajných kamenů v Míšeňské dolině dosud jednoznačně objasněn a je 

nadále předmětem geologických výzkumů. O to vzácnější je skutečnost, že je to první známé naleziště drahých 

a ozdobných kamenů v Lužických horách.  

Pravdivost starých pověstí popisujících potulné Vlachy, řekněme všeobecně - prospektory zde se 

pohybující,
 
by mohla potvrzovat i shodnost celé řady různých skalních rytin - alchymistických znaků i tajných 

znamení, vyskytujících se na skalách na mnoha místech těžební činnosti ve zdejším okolí a je spojována s jejich 

přítomností v těchto končinách. Je tomu tak např. v lokalitě Stříbrné doly u Jedlové, nebo na skále Walstein u 

Wallteichu, jejichž nejstarší název je pravděpodobně odvozován od Walů - Wahlů - Vlachů, čili Benátčanů, 

italských prospektorů. Dále se takové znaky nacházejí v okolí štoly ražené v proželeznělých pískovcích ve 

Stříbrných stěnách u Hřenska.
50/ 

Vlaši, se nepochybně zabývali alchymistickou a hutnickou činností, v těchto 

oborech byli výteční mistři. Do své země a za ochrany vlastního ozbrojeného doprovodu odváželi již oddělený 
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ryzí kov, který na tajných místech vytavili. Svědectví o tom podávají tzv. Benátské knihy. I když mnohokráte 

přepisované, přece jen obsahují řadu tajných kódovaných informací kterak poklady hledati, o cestách 

k nalezištím zlata, vzácných rud a drahých kamenů a to i ze zdejší oblasti. Benátčané si předávali zkušenosti a 

tajemství hledačů pokladů z generace na generaci, vcelku vedli uzavřený způsob života, chodili v nápadném 

tradičním oblečení a mezi sebe nikoho nepouštěli. Proto se smrtí vynikajících jednotlivců často zanikly i jejich 

zkušenosti a poznatky, zůstali však zapsáni ve vědomí okolních lidí jako historky a pověsti.
51/ 

Dokumentace a 

soustředění všech postupně zanikajících tzv.” Vlašských znamení ”- prospektorských tajných znaků i skalních 

rytin a konfrontace jejich souvislostí s výskytem nerostů s historickými výrobními aktivitami v lokalitách, kde 

se tyto znaky nacházejí, si nepochybně zasluhují odborné pozornosti k zpracování samostatné práce na toto 

téma, dokud jsou nápisy ještě čitelné. Jejich každoroční systematickou dokumentací v terénu lze říci, že některé 

souvislosti se již potvrzují.
52/

  

Z terénních zjištění vyplývá, že Míšeňská dolina byla velkým výrobním areálem, kde bylo od vrcholného 

středověku soustředěno více historických výrobních aktivit, ač třeba v různých časových údobích. Tyto činnosti 

jsou dokladovány archeologickými nálezy.
53/ 

Objevy reliktů hutnických objektů v Míšeňské dolině v roce 1999
 

a dalších v roce 2002 v okolí hradu Milštejna,
54/

 řady milířů u Horní Světlé,
55/

 Dolního Podluží a na 

Weberbergu,
56/

 dávají zcela jiný náhled na nenápadné terénní tvary v podobě zářezů do svahů, vypadající na 

první pohled jako jámy po vydobytých pařezech, nebo průzkumné sondy. Dosavadní výsledky povrchových 

terénních průzkumů zbývá nyní odborně vyhodnotit. Řada lokalit po těžební a zpracovatelské činnosti 

v Lužických horách je z mineralogicko-geologického a zvláště z historického hlediska v mnoha souvislostech 

pro zdejší oblast velice zajímavá a pro stanovení konkrétního postupu montánně archeologického výzkumu 

mimořádně významná. Prokazuje se, že na pověstech je vždy alespoň něco pravdivého.  

Domnívám se, že souhrn zjištění v tomto příspěvku, přestože obsahuje odvážné a některé na mé možnosti 

zatím nedostupnými historickými prameny doložitelné hypotézy, si ve světle nově zjištěných skutečností, 

skutečně zaslouží odborné pozornosti, např. v rámci dalších výzkumných projektů, ale zavčas, dokud postupně 

mizející relikty v našich lesích nejsou rozkopány a zničeny zlatokopy, hledači s detektory kovů a různými 

vandaly a dokud zde vůbec ještě nějaké památky jsou. Proto považuji za důležité nové terénní objevy - 

popisované historické výrobní aktivity a další zjištěná fakta zkoumat týmově, hledat jejich vzájemné vztahy, 

širší souvislosti v návaznosti na další lokality, výsledky konfrontovat v archivech s řadou historických listin a 

regionálních pramenů. Jedině tak zjištěné poznatky nezapadnou v koloběhu dějin. Podrobnějším studiem 

dalších dosud nevydaných, latinsky psaných a do češtiny ne zcela přeložených svazků originálů Balbínova díla 

a zejména jeho poznámek zabývajících se naší oblastí, by jistě mohly být nalezeny bližší podrobnosti 

k Míšeňské dolině, upřesnění tehdejších původních místopisných názvů a také lokalizace dosud neznámých 

nalezišť drahých či ozdobných kamenů v Lužických horách. Např. Miscellanea historica…. Dec. I., Lib. III.: 

Topographicus et chorographicus, Praha 1681, která je vlastně topografií Čech v členění podle historických 

krajů. Balbín tu mj. zaznamenal i pověsti o pokladech.
57/ 

Jen tak bude možné dospět ke konečnému objasnění 

staletých záhad a doplnit tím bílá místa v historii naší dosud ne zcela probádané oblasti.  

Bohužel montánní problematika této části Šluknovského výběžku, není kromě dokumentace zaniklých 

středověkých skláren kolektivem PhDr. Evy Černé z ÚAPP SZČech v Mostě, archeologicky vůbec ošetřena. 

Badatelské aktivity v tomto směru jsou zde roztříštěny, nejsou metodicky řízeny ani úkolovány a kontrolovány. 

Výsledky badatelské činnosti nejsou odborně vyhodnocovány. To vše nepřispívá řádné dokumentaci, evidenci, 

a ochraně montánně industriálních památek a jejich zachování pro budoucnost. Týká se to však i jiných, v 

oblasti badateli objevených archeologických památek. Tento závažný problém je kromě konkrétních 

subjektivních důvodů, způsoben zejména tím, že v oblasti bývalého okresu Děčín dosud nebylo zřízeno 

archeologické pracoviště. Útlum archeologických výzkumů z důvodů nedostatku finančních prostředků ve svém 

důsledku vede k tomu, že neprozkoumané lokality jsou vystaveny nájezdům vykradačů s detektory kovů, kteří 

veškeré nálezy z odpadních hald vykopávají a prodávají do zahraničí. Pociťujeme to nejen v naší oblasti, ale od 

roku 1990 je to již celostátní a zatím nijak neřešený problém. Proto se zde nabízí prostor pro nesčetné množství 

zajímavých námětů a zaměření pro vypracování diplomových prací studentům Univerzity Karlovy zejména 

v oboru geofyziky, geologie, mineralogie, archeologie a historie. To vše spojené s příjemným pobytem 

v krásném přírodním prostředí Lužických hor, včetně zajištěného zázemí ve formě naší pomoci při terénních 
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průzkumech. 

Více jak 300 kusů kamenů z Míšeňské doliny postupně zpracovávám. Některé jsou již k dispozici 

geologům k zjištění jejich původu a výskytu v této oblasti.  

6. Obrazové přílohy 

Obr. 1. Plánek naleziště ozdobných kamenů v Míšeňské dolině. 

Obr. 2. Foto části kolekce broušených sbírkových kamenů z Míšeňské doliny. 
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