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Úvod. 

Tímto miniprojektem chceme přispět k dosavadním poznatkům v tématu Nerostné suroviny 

v okolí Humpolce. 

Seznámíme se s historickými záznamy z minulosti a s místy bývalých lomů. Také budeme 

sledovat, které suroviny byly na Humpolecku významné. V závěru práce se též chceme 

věnovat velmi často diskutované otázce historické těžby kovů  Humpolecku. 

 

 Cíl miniprojektu 

-   Seznámení se s odbornou geologickou literaturou pro region Humpolecka 

-   Terénní průzkum, sběr, určení a zařazení přírodnin do školních sbírek, fotodokumentace. 

 

3. Vlastní práce 

3.1 Regionální geologie 

     V zajímavém dokumentu SOUPIS LOMŮ ČSR, číslo 3 Okres Humpolec, podle stavu v roce 

1932 je uvedeno celkem 57 lomů a těžebních jam v okolí Humpolce. 
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   V době hospodářské krize byly v provozu již jen „tři vybavené lomy“ - okresní lom 

v Humpolci, lom ve Slavníči a lom Dura v Pavlově. Další, ještě v provozu jsou v té době 

„živnostenské lomy“ u Kamenice, v Herálci a ve Skále. Ostatní jsou již pouze občasné pro 

místní potřebu.  

  Žulový masiv v oblasti je zvětší části kryt kordieritickými a fibroliticko-biotitickými rulami. 

Žula je zde jemnozrnná, dvojslídná v barvě modravě šedé. Byla použita na stavbu Sedlické 

přehrady a též na dekorační materiál a dlažební kostky. Ze žil pegmatitu prostupujícího 

žulami byl těžen živec, z křemenných žil pak štěrk na cesty. V malém množství byl těžen 

tmavozelený porfyrit u Komorovic a amfibolit u Dubu a Vystrkova.  

   Dnes se na Humpolecku netěží žádné suroviny, nejbližší lomy jsou u Lipnice nad Sázavou a i 

tam se těžba silně omezuje. V bývalých lomech tak mohla vznikat pozoruhodná sochařská 

díla – UCHO, OČI, ÚSTA a HLAVA 22.  

 

 

Ucho 
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   Nejvýznamnější těžby rud na Humpolecku byly prováděny ve 14. století. Pozůstatky po 
těžbě zlata jsou dnes tzv. Štůly nedaleko hradu Orlík a lokalita Trucbaba. Historická rýžoviště 
jsou u Kejžlice, Kletečná a v Želivi. Těžba stříbra již patří do oblastí kolem Lipnice, Havlíčkova 
Brodu a Jihlavy. 
 
 
Závěr 
   Náš miniprojekt byl pro nás velmi zajímavý, poučný a inspirující. Ověřili jsme si, jak důležité 
je studium odborné a historické literatury. Zjistili jsme, že Humpolecko – mikroregion Zálesí 
je po geologické stránce zajímavé území a v budoucnu možná dojde k obnovení těžeb, např. 
uranu poblíž Pavlova.  
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Soupis lomů ČSR, Československý svaz pro výzkum a zkoušení technick důležitých látek a 
konstrukcí – spolu se Státním ústavem geologickým v Praze, 1934 vytiskla knihtiskárna Karla 
Nepodala v Blatné. 


