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 1. Úvod 
Tábor je město známé především ve spojení s husitstvím. Zájemci o neživou přírodu  však 

jistě zaznamenali, že v opuštěném lomu v údolí řeky Lužnice nedávno vznikla geologická expozice a že 
Tábor se může chlubit i přírodní památkou Granátová skála. Z té již několik let padají kameny a tak 
má dojít v listopadu tohoto roku k jejímu zpevnění.  Kameny padají i ze zvětralého a popraskaného 
skalního masívu v bývalém syenitovém lomu podél stezky kolem řeky Lužnice směrem na 
Harrachovku. A tyto zmíněné objekty jsme se rozhodli v rámci prvního miniprojektu z projektu 
„Objevy čekají na tebe“ prozkoumat. 
 
2. Cíl 

Naším cílem bylo pokusit se vyčíst z krajiny základní geologické pochody, jejich  působení a 
vliv na reliéf povrchu. Hlavními body našeho pozorování byly tři skalní masívy: Granátová skála a dva 
bývalé syenitové lomy v údolí řeky Lužnice 
 
3. Zápis o činnosti 
 

Přírodní památka Granátová skála se v Táboře nachází na rozhraní mezi syenitovým a 
rulovým podložím. Naše geologická skupina si dala za cíl zjistit, jak to s tím geologickým podložím je a 
jaká je jeho historie. 
Nejdůležitější pomůckou se nám staly brožované knihy bývalého učitele přírodopisu na gymnáziu 
v Táboře RNDr. Antonína Zbyška Hnízda Přírodní památky a krásy Táborska a 1. díl Vlastivědy 
Táborska. Obě knihy nám poskytly velké množství informací ke geomorfologii a geologickému 
přehledu míst, která jsme si vybrali pro náš miniprojekt. 
 Co jsme zjistili? 
Táborsko spadá do Česko-moravské subprovincie, je součástí tří geomorfologických oblastí – 
Středočeské pahorkatiny, Jihočeské pánve, Českomoravské vrchoviny a čtyř celků – Vlašimské a 
Táborské pahorkatiny, Třeboňské pánve a Křemešnické vrchoviny. K nejvyššímu místu patří na 
západě Vlašimské vrchoviny Javorová skála 722,6 m. 
 Po geologické stránce mají na Táborsku největší rozšíření krystalické břidlice, zvláště ruly. Z hodin 
přírodopisu víme, že ruly jsou přeměněné horniny. Nabízela se otázka, z čeho ruly vznikly?  Vzhledem 
k tomu, že jsme se v literatuře dočetli, že Táborsko bylo v období starohor mělkým mořem, lze 
předpokládat  vznik rul z jílovitých a písčitých sedimentů, které se v moři vyskytovali. Přeměnou 
sedimentů vznikaly ruly – pararuly. Jsou to horniny obsahující křemen, živec (většinou plagioklas) a 
slídu (převážně biotit). A tak jsme se chtěli přesvědčit, zda opravdu pararuly najdeme. Začali jsme u 
naší školy, pokračovali na Parkánech a výsledek?  Na místech, kde došlo k sesuvu půdy, jsme tento 
typ horniny podle její vrstevnatosti  poznali.   Naše úvahy jsme si později ověřili v knížce a dnes již 
víme, že původně jílovité a písčité sedimenty za horotvorných pochodů klesaly hlouběji do zemské 
kůry, staly se plastické, přeměnily se v krystalické břidlice a při horotvorné činnosti se dostaly na 
povrch.  Při dalším vrásnění koncem prvohor došlo k rozpraskání, ke zlomům i poklesům krystalických 
břidlic, které se opět přeměnily. Do puklin mezi zlomy se dostalo žulové magma nebo plyny a roztoky 
či prvky kovů. Vznikly žilné horniny – jemnozrnná až hrubozrnná světlá žula – aplit a pegmatit nebo 
křemen a rudní žíly. Ke konci variského vrásnění pak vznikla na území Táborska „Blanická brázda“. Ta 
je vyplněná permskými sedimenty -  hnědočervenými pískovci. Můžeme je vidět v okolí Nové Vsi u 
Tábora.  

Naše další zastávka je u Granátové skály. A my předpokládáme výskyt syenitu. Vybaveni 
informačními letáčky k této přírodní památce začínáme se zkoumáním chráněného skalního výchozu. 
Granátová skála je vysoká asi 20 m a široká 10 m. V literatuře se uvádí, že pokračuje do hloubky ještě 
12 . Má rozlohu 0,14 ha a přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1940 z podnětu tehdejšího 
gymnaziálníhoučitele RNDr. A. Z. Hnízda. V té době se vznik Granátové skály vysvětloval jako 
důsledek pronikání syenitového magmatu do ruly. V posledních letech se její vznik spojuje s dopadem 
meteoritu. Ten podle některých geologů, k nimž patří i  RNDr. P. Rajlich, CSc, formoval před 2 
miliardami let kruhovou stavbu Čech.  
Co na skále pozorujeme? 
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Brekciovou stavbu. Ostré nepravidelné úlomky paleosomu (pararuly) a podél nich pásky neosómu. 
Ten tvoří také samostatné okrouhlé útvary. V nich jsou tmavočervené granáty – almandiny 
(křemičitan železnatohlinitý). Nápadným rysem Granátové skály jsou svislé úzké světlé žíly . Ty jsou 
tvořeny jemnozrnnou žulou – aplitem a hrubozrnnou žulou pegmatitem.  
Následuje dokumentace, měření pomocí GPS .  
Náš předpoklad výskytu syenitu byl potvrzen a my pokračujeme cestou po pravém břehu Lužnice do 
bývalého syenitového lomu pod kostelem v Klokotech. Lom se nachází v těsné blízkosti místní 
asfaltové komunikace a je přibližně 70 m dlouhý, 30 m vysoký a výška lomové stěny je 25 – 30 m. Dno 
lomu je několik metrů nad hladinou řeky Lužnice. V horní části lomu pozorujeme skalní výstupky 
z předchozího dobývání. V současné době je v lomu zřízena geologická expozice Pod Klokoty. 
Prostřednictvím vzorků opatřených popisem  se seznamujeme s horninami, které se na Táborsku 
vyskytují.  Opět zkoumáme syenit a aplitové žíly, které jsou důkazem proniknutí magmatu do starších 
přeměněných hornin. Není už pro nás překvapením, že se syenitem se setkáváme i na další  trase. A 
to nejenom na souši, ale i v řece Lužnici. Velké balvany trčící z vody tvoří tzv. „kamenná stáda“. 
Kameny se dostaly do řeky buď při sesuvu z okolních skal nebo vymíláním v řece. Ta vytvořila 
v krajině poměrně hluboké údolí. A z literatury zjišťujeme, že v období prvohor byla o 30 výše, než je 
nyní.  
Délka naší trasy byla kolem 7 km. A zastoupení hornin? Pararula a syenit.  
A abychom si syenitu užili, vydali jsme se i do syenitového lomu ve Slapech. Obchodní zástupce Petr 
Čulík i vedoucí provozovny Vladimír Broukal nám podali informace nejen k historii lomu, těžbě, ale i k 
využití syenitu. Používá se především jako štěrkový kámen, drcené kamenivo pro výrobu betonových 
směsí, na stavbu dálnice D1 a ke zpevnění hráze rybníka Jordán.  
A také již víme, že původně byl syenit popsán jako kersanton. 

 
Zápisky z našeho deníku 
 
Název a číslo 

bodu 

Název nejbližšího 

města nebo obce 

Souřadnice Lokalizace bodu ke 

dvěma významným 

stálým bodům v terénu  

Popis lokality  Popis horniny  

 
JK1 

 
Tábor 

N 49° 24'44,127 "  
E 14° 39'44,225 "  

Na kolmici od bodu k silnici 
je budova archivu,  200 m 
sz. je budova divadla. 

Parčík pod ulicí na 
Parkány. 

pararula – přeměněná hornina, 
vznikla přeměnou usazených hornin; 
obsahuje křemen, živec (plagioklas) a 
slídu (biotit) 

 

JK2 

 

Tábor 

N 49° 24'43,562 "  

E 14° 39'39,755" 

Na kolmici od bodu k ulici 

na Parkánech je budova ZŠ 

B. Bolzana; 50 m  z. je 

křižovatka ulic Čelkovická a 

Lužnická. 

Skalka 

v Čelkovické ulici. 

pararula – přeměněná hornina, 

vznikla přeměnou usazených hornin; 

obsahuje křemen, živec (plagioklas) a 

slídu (biotit) 

 
JK3 

 
Tábor 

 
N49 ° 24‘ 36.733“ 
E 14° 39'23,775" 

Nad nejvyšším vrcholem 
skály stojí kostel sv. Filipa a 
Jakuba, 20m s. od mostu 
přes Lužnici do Čelkovic. 

Klínovitý, shora 
dolů rozšířený 
skalní výchoz o 
výšce 20 m a šířce 
10 m. Přímo proti 
mostu přes 
Lužnici z městské 
části Čelkovice. 

Migmatit – dvousložková hornina, 
jejíž paleosom tvoří pararula (v 
některých částech je vidět původní 
vrstevnatost) a neosom – světlá 
hmota s velkým množstvím granátů 
(almandin). Na skále je vidět průnik 
pegmatitové a aplitové žíly. 

 
JK4 

 
Tábor 

N 49° 24'43,562 "  
E 14° 38'52,990" 

100 m proti proudu řeky je 
jez; 50 m po silnici směrem 
k Bechyňskému mostu je 
restaurace. 

Bývalý syenitový 
lom za 
Bechyňským 
mostem. 

Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol pegmatitová žíla 

 
JK5 

 
Tábor 

N 49° 24'42,958 "  
E 14° 38'27,789" 

Na kolmici na silnici 300 m  
na skále objekt 
technických služeb. 50 m 
po silnici směrem 

Geologická 
expozice pod 
Klokoty 

Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
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k Harachovce čistička 
odpadních vod. 

obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol aplitová žíla. pegmatitová žíla 

 
JK6 

 
Tábor 

N 49° 24'44,229 "  
E 14° 37'57,585" 

Přímo přes silnici je mlýn.  
800 m po proudu řeky je 
restaurace Harachovka. 

Skalní výchoz u 
Veselých 

Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol aplitová žíla. 

JK7  
Tábor 

N 49° 24'36,614 "  
E 14° 37'55,924" 

100 m pod jezem u mlýnu 
u Veselých v řece. 700 m 
po proudu řeky je 
restaurace Harachovka. 

Kamenné stádo 
Veselých mlýn 

Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol. 

 
JK8 

 
Tábor 

N 49° 24'31,211 "  
E 14° 37'30,857" 

Místo přímo proti lávce 
přes řeku Lužnici; 70 m 
proti proudu řeky je 
restaurace Harachovka. 

Lávka u 
Harrachovky 

Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol. 

 
JK9 

 
Tábor 

N 49° 24'44,730 "  
E 14° 38'26,513" 

70 m sz kaplička; 400 m jv 
hřbitov 

Vyhlídka nad 
geologickou 
expozicí 

Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol. 

 
JK10 

 
Tábor 

N 49° 24'46,301 "  
E 14° 37'25,386" 

10 m z kaplička; 200 m jv 
hřbitov 

Na tankáči Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol. 

JK11 Tábor N 49° 24'45,836 "  
E 14° 39'15,644" 

300 m sz budova ZŠ; 100 sv 
křižovatka ulic Růžová a 
Klokotská 

Holečkovy sady Biotit- pyroxenový syenit  - hlubinná 
vyvřelá hornina, stejnoměrně zrnitá, 
jemnozrnná až hrubozrnná. Barva 
šedá, skládá se převážně z živců a 
obsahuje hojně biotit a  někdy 
amfibol. 

 
4. Závěr 
Tento miniprojekt byl naší první prací spojenou s geologickým pozorováním. Myslíme si, že vzhledem 
k časovému úseku, kdy jsme pozorování prováděli, a také k našim dosavadním vědomostem, jsme  cíl 

„vyčíst z krajiny základní geologické pochody, jejich  působení a vliv na reliéf povrchu“ splnili. Víme, 
že geologické podloží sledované oblasti je staré 320 – 300 miliónů let, že nejrozšířenějšími horninami 
jsou pararuly a syenit, a že řeka Lužnice svou erozní činností vykouzlila v táborské krajině krásné 
přírodní scenérie. 
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6. Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Fotografie z geologického bádání 
 
Obr. 1  Obr. 2 

 
Základní geologické vybavení - kladívko -           pegmatitová žíla – bod pozorování JK4  
nesmělo na vycházce chybět                                 
                           
                                 Obr.3 

 
 
 

Geologická expozice Pod Klokokoty    
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Obr.4                 Obr. 5 

   

     
Mlýn u Veselých a kamenné stádo                                                Skalní výchoz  u Harrachovky 
 
         Obr.6      Obr. 7 

                    
        Detail aplitové žíly v syenitu                                 Zvětralý syenit 
 
 
Obr. 8       Obr.9 
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  Lom ve Slapech                                                     Syenitový lom ve Slapech – kvádrovitá  
                                                                                   odlučnost 
 
Obr. 9       Obr.10 

      
Patrovitost lomu ve Slapech                                   Exkurze v lomu Slapy u Tábora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Příloha č. 2   Přehledná geologická mapa táborského okolí 

 

 

 

 

 


