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na nerostné suroviny jsou Rychlebské hory poměrně bohaté, většího významu však dosahuje jen několik málo  
z nich. každopádně ale můžeme pozorovat pestrost a rozmanitost jejich zastoupení. 
Rudy se v současné době nikde netěží, v historii však tomu bylo jinak. Zmínky v odborné literatuře předpokládaly 

v roce 1430 těžbu stříbra v okolí Žulové. Zřejmě se v té době kutalo stříbro též u nýznerova, kde to dokládají ještě ve 20. 
století pomístní názvy jako silberberg (stříbrný vrch, stříbrník) či silberbrücke (stříbrný most). Přímé doklady o těžbě ve 
středověku však chybí. naleziště železných rud bylo v minulosti v Hraničné u Petrovic. Jeho historie je krátká, první zprávy 
pocházejí až z pol. 19. století, těžba magnetitu a krevele tu probíhala ve třech periodách v období 1856 – 1904, resp. 1906. 
ke zpracování se ruda vozila do hutí v Ondřejovicích nebo přes Pačkov do Pruska (dnes Polsko). V letech 1952 – 1959 zde 
proběhl nový geologický průzkum a těžba byla Rudnými doly Jeseník obnovena v letech 1960 – 1967. V padesátých letech 
našeho století byly zjištěny radioaktivní suroviny (smolinec) v Zálesí, Horních Hošticích a u Bílé Vody. Pro nepříliš vydatná 
ložiska však těžba v roce 1968 skončila. krátkodobá byla i těžba arzenopyritu v Račím údolí.
Z nerudných surovin mají značný význam zejména vápence, které se pro pálení vápna na Jesenicku těžily prokazatelně již 
v 15. století. Vápenky jsou doloženy v téže době na mnoha místech regionu. k velkým vápencovým ložiskům patří Vápenná, 
supíkovice, Velké kunětice. mohutná a kvalitní ložiska se rovněž vyskytují u Lipové-lázně (lomy na smrčníku, lom na mram-
orovém vrchu). k malým nalezištím na Žulovsku patřily též Boží hora u Žulové, Horní skorošice, Petrovice a nýznerov. 
svědčí o tom zaniklé lomy a lůmky v těchto lokalitách. Ve Vápenné existovaly dvě vápenné pece již v roce 1635 a roku 1836 
jich zde fungovalo již 17. V nýznerově je doložena vápenka roku 1791.
Žáruvzdorné kaolinické jíly byly nalezeny u Bernartic a uhelné. V lese Bažantnice u Velké kraše se těžil žilný křemen ke 
sklářským účelům a i když se v současnosti netěží, zásoby pro budoucí případnou těžbu zde jsou. Zajímavý je rovněž výskyt 
velkých, tzv. plovoucích krystalů granátu - hessonitu v krách mramoru, které jsou mineralogickou kuriozitou žulovského 
plutonu. Vyskytují se na Boží hoře u Žulové a v okolí Vycpálkova lomu na tzv. Haspelberku u Vápenné. nejsou ale použitelné 
v klenotnictví či šperkařství.
největší význam ze všech surovin mají ale tzv. stavební suroviny, zejména velmi kvalitní mramor. slezské mramory patří 
k nejkvalitnějším českým mramorům a jsou použitelné i v sochařství. např. nejkvalitnější mramor na stavbu pražského me-
tra se těžil právě v Lipové-lázni. 
Zajímavostí je těžba hadce u Horních skorošic v letech 1958 - 1980. a poměrně neobvyklá je také např. těžba lignitu (paliva) 
ve sloji u uhelné, jehož těžba probíhala od šedesátých let 19. století až do roku 1956 a dnes je prakticky vytěžena.

Góry Rychlebskie są bardzo bogate w kopaliny. Jednak tylko niektóre mają znaczący charakter.  W każdym razie 
można zaobserwować różnorodność i rozmaitość kopalin.  
W przeciwieństwie do historii, obecnie rudy nie wydobywa się w ogóle.   Wzmianki w fachowej literaturze 
opisują wydobywanie srebra w 1430 r. w okolicy gminy Žulová. najprawdopodobniej w tym czasie srebro wydo-

bywano również w okolicy nyznerowa, gdzie jest to udokumentowane lokalnymi nazwami  pochodzącymi z XX wieku, np.:  
silberberg (srebrny Wierzchołek, srebrnik) czy silberbrücke (srebrny most). Jednak nie ma dokumentów bezpośrednio 
udowadniających  wydobycie w średniowieczu. W przeszłości wykopaliska rud żelaznych były w gminie Hraničná u Petro-
vic. Jego historia jest krótka, pierwsze wiadomości pochodzą dopiero z połowy  XIX wieku, wydobywanie magnetytu  
i żelaziaka czerwonego odbywało się  trzech okresach 1856 – 1904, względnie 1906. Rudę wożono do obróbki do huty w 
Ondřejovicach lub przez Pačkov do Prusów (dziś Polska). W latach 1952 – 1959 przeprowadzono nowe badania geologiczne 
i spółka Rudné doly Jeseník w latach 1960 – 1967 wznowiła prace wydobywcze. W latach pięćdziesiątych XX wieku odkryto  
radioaktywne surowce  (blenda smolista uranowa) w Zálesí, Horní Hoštice i przy gminie Bílá Voda. Ze względu na niez-
byt wydajne pokłady, w 1968 r. zakończono wydobywanie. Przez krótki czas wydobywano również arsenopiryt w Dolinie 
Raczej. Z nierudnych surowców ważne znaczenie mają kwarcyty. udowodniono, że ich wydobycie w regionie Jesionickim 
odbywało się już w XV wieku.  Wapienniki są udokumentowane w tym samym czasie w wielu miejscach w tym regionie. Do 
dużych pokładów wapiennych należy Vápenná, supíkovice, Velké kunětice. Ogromne i bardzo jakościowe pokłady występują 
również w okolicach gminy Lipová-lázně (kamieniołomy na smrčníku, kamieniołom na górze mramorový vrch). Do małych 
wykopalisk w regionie Żulowsko należy Boží hora w okolicy Žulová, Horní skorošice, Petrovice i nýznerov. Świadczą o tym 
już nie istniejące kamieniołomy i małe kamieniołomy występujące w tych lokacjach.  W gminie Vápenná istniały dwa piece 
do wypalania wapnia już w 1635 r. W 1836 r. funkcjonowało już 17 wapienników. W nýznerowie znajduje się udokumen-
towany wapiennik z 1791 r.
Żaroodporne iły kaolinowe były odkryte w okolicy gmin Bernartice i uhelná. W lesie Bažantnice przy miejscowości Velká 
kraš wydobywano krzemień żylny do celów szklarskich i pomimo tego, że obecnie już nie jest wydobywany, są tutaj zapasy 
do ewentualnego wydobycia w przyszłości. Interesujące jest również występowanie dużych tzw. pływających kryształów 
granatu – hessonitu w krach marmuru, które stanowią kuriozalność mineralogiczną plutona żulowskiego. Występują na 
Bożej Górze przy miejscowości Žulová i w okolicy kamieniołomu Vycpálka na tzw. Haspelberku przy gminie Vápenná. Jed-
nak nie nadają się do użytku do produkcji biżuterii i sztukatorstwa.
największe znaczenie ze wszystkich surowców mają tzw. surowce budowlane, szczególnie jakościowy marmur. Śląskie 
marmury należą do najbardziej jakościowych czeskich marmurów i mogą być zastosowane również w rzeźbiarstwie. np. 
marmur do budownictwa o najwyższej jakości był wydobywany właśnie w miejscowości Lipová-lázeň. 
Ciekawostką jest wydobywanie wężownika w okolicy miejscowości Horní skorošice w latach 1958 - 1980. stosunkowo 
rzadką rzeczą jest wydobywanie lignitu (paliwa) w pokładzie w okolicy miejscowości uhelná. Lignit był wydobywany od 
lat sześćdziesiątych XIX wieku do 1956 r. i dzisiaj pokłady są praktycznie wyczerpane.
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Vápenky antona Latzela s lomem
Wapiennice antona Latzela z kamieniołomem

Lomy na smrčníku
kamieniołomy na smrčníku

Lom na mramorovém vrchu
kamieniołom na górze „mramorový vrch”


