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1) Úvod – cíl práce 
Během několika výprav, které jsme v rámci geologického kroužku podnikli, jsme viděli opuštěné lomy. 

Absolvovali jsme i exkurzi v lomu v Dražičkách, který je stále v provozu a ročně se zde vytěží mnoho 

kamene. V minulém roce se místní tisk dlouho věnoval hlubokému propadu části silnice, který souvisel 

s místní těžbou stříbra. Proto jsme se rozhodli vypracovat miniprojekt zaměřený na nerostné suroviny 

v okolí našeho města. Chtěli jsme se dovědět více o historii využívání nerostných surovin na Táborsku, 

porovnat historii se současností a při našich výpravách také posoudit, jak ovlivnila nebo ovlivňuje tato 

těžba krajinu a životní prostředí. 

 

 

2) Výběr území 
Námi vybrané území je vyznačeno červeně v této mapce: 

 
 

Jeho západní část je součástí Táborské pahorkatiny, východní je součástí Českomoravské vrchoviny. 

Území leží v nadmořské výšce asi 450 – 550 m. Povrch není jednotvárný. Místy vystupují zaoblené kopce 

(např. Hýlačka u Tábora – 525 m n. m.) nebo jsou v něm sníženiny (největší JZ od Tábora u Turovce). 

 

3) Naše zjištění o historii i současnosti těžby nerostných surovin na Táborsku 
Informace jsme čerpali především z literatury, její přehled uvádíme v závěru naší práce.  

 

Zlato 

 Rýžovalo se v náplavech Lužnice u Sezimova Ústí ve 12. století, kronikáři zmiňují valouny o 

velikosti zrnka hrachu. 

 

Stříbrná ruda 

 Nejstarší zprávy o dolování pocházejí ze 13. století, z doby, kdy ještě nestál Tábor, ale jeho 

předchůdce Hradiště. Největšího rozmachu dosáhlo dolování stříbra v 16. století v oblasti 

dnešních Větrov a Horek. Bylo otevřeno několik šachet; v letech 1549 – 1592 byla vybudována 

odvodňovací štola. Vytavené stříbro se vozilo nejdříve do pražské mincovny a od roku 1570 do 

Českých Budějovic. Během dalšího století došlo k několika útlumům dobývání stříbra, které bylo 

zaviněno objevením stříbra v Americe a také třicetiletou válkou. V 18. století bylo dolování stříbra 

obnoveno. Těžba byla ukončena v polovině 19. století; důvodem byla velká hloubka (až 150 m), 

ve které se ruda nacházela a také velké nároky na odvodnění dolů. 

 

Syenit 

bývalý lom za Bechyňským mostem v Táboře směrem k Harachovce a lom, kde se dnes nachází 

geologická expozice pod Klokoty 

 oba lomy byly v r. 1969 už opuštěné 

 kámen se používal jako stavební (např. opěrné zdi v Táboře, pilíře táborského viaduktu bechyňské 

dráhy) nebo pro výrobu štěrku 
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lom na katastrálním území obce Dražičky, Hnojná Lhota a Slapy u Tábora 

 těženou surovinou je syenit, ze kterého se vyrábí drcené kamenivo - to je vhodné pro výrobky z 

betonu, do asfaltových a betonových směsí a také jako stavební materiál vhodný k budování 

komunikací, na podsypy a stabilizace, na stavby železničních tratí  

 

Permské pískovce a arkózy 

lomy v okolí Nové Vsi u Chýnova (Kazdův kopec, údolí Hrobského potoka) 

 v roce 1969 už opuštěné 

 kámen se využíval na výrobu chodníkových desek, schodů a křížů 

 užit např. na nábřežní zdi v Sezimově Ústí, při stavbě školy v Plané nad Lužnicí 

 jde o prvohorní sedimenty, jsou zde zachovány proto, že je pozdější poklesy uchránily před 

denudací 

Pozn. V letech 1965 – 1966 byly vrstvy permského ostrůvku u Nové Vsi u Chýnova provrtány do hloubky 

805 m, hledaly se uhelné sloje. Byly ale nalezeny pouze nepatrné vložky uhelných jílů. 

 

Písky a štěrky 

 těžba kolem Lužnice jižně od Plané nad Lužnicí 

 dnes probíhá těžba v lese „Hůrka“, toto místo je v r. 1969 zmiňováno jako místo bývalé těžby 

 vytěžené pískovny jsou v současné době zaváženy bahnem z rybníku Jordán 

 jejich okolí zarůstá náletovými dřevinami 

 jde o třetihorní usazeniny (součást turovecké pánve) 

 

Migmatit 

Granátová skála v Táboře 

 migmatit obsahuje také almandin; kámen ze skály se používal jako stavební kámen (sokly domů 

v okolí skály; zídka kolem parkoviště u budovy našeho gymnázia; dlažební kostky na starém 

městě v Táboře) 

Vápenná strouha u Tábora 

  bývalý lom, kámen se používal na výrobu štěrku a drtí na úpravu vozovek 

 

Krystalický vápenec 

Pacova a Kladrubská hora u Chýnova 

 už z r. 1488 jsou v kronikách zmínky o dovozu vápna z Chýnova – jednalo se vápno pálené 

místními sedláky v primitivních jámových pecích z vápence těženého v drobných selských 

lomech na úpatí Pacovy hory 

 v polovině 19. století byl otevřen „nový“ stěnový lom, vytěžený vápenec se úzkokolejnou dráhou 

dopravoval do vápenky v Chýnově ke zpracování 

 těžba vápence pokračovala až do r. 1964, za tu dobu vznikl tříetážový lom dlouhý cca 350 m, celý 

pruh karbonátů byl prakticky vytěžen; v severní části byl proto otevřen nový lom se zaměřením na 

těžbu drceného kameniva; skrývkou z této části byla zavezena velká část původního lomu – tím se 

změnil reliéf terénu; v r. 1998 byl lom uzavřen 

 

 

4) Geologie území 
Širší okolí Tábora budují dvě geologické jednotky – Středočeský pluton a moldanubikum.  

Oblast moldanubika tvoří na Táborsku převážně pararuly. Pararula je břidličnatá, její vrstvy bývají 

uloženy pod různým úhlem. V údolí Lužnice nad Táborem jsou to především pararuly biotitické. 

V Granátové skále je v těchto pararulách zarostlý almandin. Na jiných místech Táborska (v námi 

vymezeném území je to např. Pacova a Kladrubská hora u Chýnova) jsou rozšířené pararuly svorové, jako 

vložky jsou v nich obsaženy krystalické vápence, erlany, amfibolity, křemence apod. Ze Středočeského 

plutonu zasahuje do našeho území táborský syenitový masiv. Na území Táborska se vyskytují také 
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usazené horniny, zasahuje sem tzv. Blanická brázda. Ta je vyplněná permskými sedimenty -  

hnědočervenými pískovci. Můžeme je vidět v okolí Nové Vsi u Tábora.  

 

 
výřez z geologické mapy okolí Tábora, kterou jsme vytvořili 

 biotiticko pyroxenický syenit (táborský typ)  biotitické a silimano-biotitické pararuly, místy migmatické 

 biotitické pararuly migmatické místy až ortoruly písčité jíly a jílové písky (mydlovarské souvrství) 

 biotiticko muskovitické a muskoviticko biotitické svorové ruly a svory chýnovské  
 

 

5) Výsledky místních a terénních výzkumů - Zápisky z našeho deníku 
Popis výpravy do syenitových lomů pod Táborem a do lomu v Dražičkách jsme uvedli už v minulém 

miniprojektu. Tato místa těžby nerostných surovin na námi zvoleném území jsme už tedy zmapovali na 

podzim. Nyní jsme se v rámci práce na tomto miniprojektu vypravili do Chýnovské jeskyně a přilehlého 

lomu na Pacově hoře a na Stříbrnou naučnou stezku a lomu ve Vápenné strouze. 

 

Naše první výprava vedla po modré turistické značce z Chýnova směrem k Chýnovské jeskyni. Tato 

jeskyně byla objevena v r. 1863 dělníkem, kterému sem při práci v lomu spadlo kladivo a on se ho vydal 

hledat. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. 

Nevyniká krápníkovou výzdobou, ale barevností stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé vrstvy 

krystalických vápenců střídají tmavé vrstvy amfibolitů. V prostorách mimo návštěvní okruh probíhá 

speleologický průzkum. My jsme byli v letošním roce první výpravou, která jeskyni navštívila. Nad 

vchodem do jeskyně nás zaujala vrstevnatá hornina, vrstvy byly ukloněny pod úhlem 50°. Jednalo se o 

krystalický vápenec.  

Cestou severně do vchodu do jeskyně jsme se vypravili na obhlídku bývalého lomu na Pacově hoře. 

Nejprve jsme si celý lom prohlédli z výšky, poté jsme do něj po krkolomné cestě sestoupili. Prohlédli 

jsme si jednotlivá patra, ve kterých probíhala těžba. Znovu jsme viděli vrstvy krystalických vápenců, 

které se střídali se zelenými vrstvami amfibolitů. Na jejich přechodu byli patrné erlany. Táborsko bylo 

v období starohor mělkým mořem, přeměnou jílovitých a písčitých sedimentů, které se v moři 

vyskytovaly, vznikly pararuly – v této oblasti se označují jako svorové ruly až svory chýnovské. Jako 

vložky se v nich často vyskytují krystalické vápence. Pokud mají hodně příměsí, označují se jako erlany. 

V lomu jsme si prohlédli také jezírko, v jehož okolí bylo hodně obojživelníků a plazů. Cestou zpět jsme si 

u chýnovského nádraží všimli komínu bývalé vápenky, ve které se až do r. 1964 pálil vápenec z lomu na 

Pacově hoře. 

 

http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/chynovska-jeskyne/
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Jak už jsme uvedli v úvodu, v červnu minulého roku se po vydatných deštích propadla část pozemku na 

Horkách. Vznikl kráter hluboký asi 80 m. Tento propad souvisel s těžbou stříbrné rudy v této oblasti. 

Vydali jsme se proto po Naučné stříbrné stezce, která byla před několika lety v Táboře otevřena. Po 

stezce jsme šli v opačném směru, výpravu jsme tedy začínali u bývalé rozhledny Hýlačky na Větrovech. 

V jejím okolí jsme si všimli velmi členitého povrchu, jedná se asi o původní průzkumné jámy. Na počest 

cechu stříbrných dolů byla postavena v r. 1892 kaple sv. Trojice. Právě tady končil horizont těžby, který 

vedl z Horek. Byla zde také šikmá šachta Josef, kde se těžilo stříbro už ve 13. století. Po polní cestě jsme 

pokračovali směrem k městské části Horky. Za křižovatkou této cesty se železnicí jsme si všimli 

propadliny, uprostřed níž je rybníček. V minulosti se zde propadla šachta, která je dnes zasypaná. V další 

části naší procházky jsme viděli haldy – jako zbytky po těžbě a také odvodňovací štolu, která odváděla 

vodu ze šachet. Voda ze šachty se v minulosti využívala v blízkých lázních v Čelkovicích.  

V Čelkovicích jsme přešli přes most a podél Lužnice jsme došli až do oblasti Vápenné strouhy. Prohlédli 

jsme si dnes už zarostlý lom. 

 

V tabulce uvádíme bližší informace o několika zajímavých místech, která jsme navštívili: 

 

Název a 

číslo bodu  

 

Název 

nejbližšího 

města nebo 

obce  

 

Souřadnice 

 

Lokalizace bodu ke 

dvěma významným 

stálým bodům v terénu  

 

Popis lokality  

 

 

 

 

Popis horniny/Další 

informace  

NS1 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. 

NS2 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 

k Harachovce čistička 

odpadních vod. 

Bývalý lom – dnes 

geologická expozice 

pod Klokoty. 

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.  

NS3 Tábor N 49°23'48,82", 

E 14°40'52,58" 

 

U cyklostezky; 150 m J 

od psího útulku ve 

Vápenné strouze, 100 m 

severně od sportovního 

areálu Komora. 

Vápenná strouha – 

bývalý lom. 

Migmatit – 

dvousložková 

přeměněná hornina, 

dříve s vložkou 

vápenců, která již 

byla vytěžena. 

NS4 Dolní Hořice N 49°25'46.203",  

E 14°49'59.401" 

- Skalka nad vstupem 

do Chýnovské 

jeskyně.  

Krystalický vápenec 

(dolomitický 

vápenec) – vrstvy 

jsou ukloněny pod 

úhlem 50°. 

NS5 Dolní Hořice N 49°25'46.203",  

E 14°49'59.401"E 

- Chýnovská jeskyně Souvrství pestré 

série moldanubika – 

vrstvy krystalických 

vápenců, erlánů 

(krystalické vápence 

s obsahem četných 

http://www.vetrovy.eu/sekce/naucna-stezka
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příměsí) a amfibolitů 

(tvoří šedozelené 

pruhy ve vápencích). 

NS6 Dolní Hořice N 49°25'51.644", 

E 14°49'54.955" 

Konec naučné stezky 

z Chýnova k Pacově 

hoře – 200 m po cestě 

od Chýnovské jeskyně.  

Vyhlídka nad 

bývalým lomem na 

Pacově hoře. 

Souvrství pestré 

série moldanubika – 

vrstvy krystalických 

vápenců, erlánů 

(krystalické vápence 

s obsahem četných 

příměsí) a amfibolitů 

(tvoří šedozelené 

pruhy ve vápencích). 

NS7 Dolní Hořice N 49°25'51.290", 

E 14°49'50.711" 

Cesta; 200 m od 

odbočky ze silnice 

z Chýnova do Dolních 

Hořic. 

Pohled na jednotlivá 

patra bývalého lomu 

na Pacově hoře. 

Souvrství pestré 

série moldanubika – 

vrstvy krystalických 

vápenců, erlánů 

(krystalické vápence 

s obsahem četných 

příměsí) a amfibolitů 

(tvoří šedozelené 

pruhy ve vápencích). 

NS8 Tábor - 

Větrovy 

N 49°23'19.348", 

E 14°38'35.572" 

- Zbytky základů po 

vyhořelé rozhledně 

Hýlačka. 

V okolí členitý 

povrch - zbytky po 

průzkumných 

těžebních jamách. 

NS9 Tábor - 

Horky 

N 49°23'42,96",  

E 14°38'50,31" 

20 m S od křižovatky 

polní cesty a železnice. 

Propadlina - 

uprostřed je jezírko. 

Patrný propad po 

těžbě - šachta byla 

hluboká asi 40 m, 

později byla 

zasypaná. 

NS10 Tábor - 

Horky 

N 49°23'58.216",  

E 14°38'51.689" 

Haldy jsou vedle lesíku 

hraničícího se Strmou 

ulicí. 

Haldy.  Zbytky po těžbě 

stříbrné rudy. 

NS11 Tábor - 

Čelkovice 

N 49°24'16,04",  

E 14°39'16,52" 

50 m po proudu potoka 

od křižovatky silnice 

z Horek a ulice U Lázní 

Pramen vytékající ze 

štoly sv. Jana 

Nepomuckého. 

Štola odvodňovala 

šachty Sv. Kryštof, 

Sv. Barbora, Vinný 

sklep (Březová 

šachta) a šachtu 

Nová na Horkách, je 

dlouhá 1800 metrů. 

NS12 Dražičky u 

Tábora 

N 49°23'47,73",  

E 14°36'50,41" 

Konec silnice ze Slap, 

brána do lomu. 

Vstup do lomu. Syenitový lom 

v katastru obce 

Dražičky. 

 

 

 

6) Přehled a rozdělení nerostných surovin na námi sledovaném území 
 

nerudní suroviny rudní suroviny 

syenit zlato 

migmatit stříbro 

krystalický vápenec   

písek a štěrk   

pískovce a arkózy   
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7) Naše názory na těžbu nerostných surovin ve sledovaném území 
V námi vymezeném území se v současnosti těží pouze syenit (lom v Dražičkách) a písek a štěrk 

(pískovna Hůrka). Všechny menší lomy, které se využívaly na těžbu stavebního kamene, byly po 2. 

světové válce zavřeny. Domníváme se, že důvodem bylo jednak to, že byla většina kamene vytěžena a 

také to, že jsou v těsné blízkosti silnice okolo Lužnice, která je hodně využívána turisty a obyvateli 

Tábora, kteří chodí do těchto míst na četné vycházky. Myslíme si, že by nebylo dobré, aby zde byla těžba 

obnovena. Jako poslední byl uzavřen lom na Pacově hoře. Podle toho, co jsme viděli na výpravě, by 

patrně další těžba narušila systém Chýnovské jeskyně. Vápenec zde byl již vytěžen a štěrkovým 

kamenem stačí zásobovat okolí lom v Dražičkách. V tomto lomu jsme se dozvěděli, že se nevyplatí 

dovážet kámen z míst dále než cca 30 km. Pak je velmi nákladná doprava. 

 

8) Posouzení vlivu těžby na životní prostředí 
 Bývalé syenitové lomy u řeky Lužnice pod Táborem zarůstají náletovými dřevinami. V lomu pod 

Klokoty je dnes geologické expozice, myslíme si, že výběr místa pro tuto expozici je výborně 

zvolený. Jak lomy vypadaly dříve, ukazuje fotografie z archivu Šechtl a Voseček. 

 V lomu v Dražičkách se pracuje a lom se stále rozšiřuje. Z části neprodejného materiálu se staví 

okolo lomu (na straně, která přiléhá k silnici ze Slap do Dražiček a směrem k obci Dražičky) val, 

na který jsou vysazovány dřeviny. Snižuje se tak množství hluku a prašnost. 

 Lom ve Vápenné strouze je zarostlý náletovými dřevinami. Jak vypadal dříve, ukazuje fotografie 

z archivu Šechtl a Voseček. 

 Vytěžené části pískovna „Hůrka“ v Plané nad Lužnicí je zaváženy bahnem z rybníka Jordán. 

Pozemky patří městu Tábor, a proto se toto přes nesouhlas obyvatel Plané nad Lužnicí 

uskutečňuje. Podle našeho názoru by mohlo ve vytěžené pískovně vzniknout třeba místo na 

koupání, okolí by mohlo být osázeno borovicemi, které jsou všude v okolí. 

 Lom na Pacově hoře je od r. 1998 uzavřený. Zarůstá náletovými dřevinami, ty byly ale letos 

odstraněny. Proto jsou nyní velmi dobře vidět jednotlivá patra lomu s odkrytým profilem hornin 

pestré skupiny moldanubika. Místo je vyhlášeno jako Přírodní rezervace. Kromě vzácných druhů 

hub, rostlin a živočichů je také významným mineralogickým nalezištěm. 

 Těžba stříbrné rudy, která už byla před mnoha lety ukončena v oblasti Horek u Tábora, dodnes 

ovlivňuje životy lidí, kteří zde bydlí. V červnu loňského roku se tady prodala země nedaleko 

jednoho z domů u návsi. Díra byla hluboká asi 80 m. Stalo se tak v místě, kde se nachází 

odvodňovací štola. Události předcházely několikadenní vydatné deště. Díra byla zasypána štěrkem 

a celá věc se řeší s báňským úřadem.  Při naší vycházce jsme se od místních obyvatel dozvěděli, 

že mají nyní problém dostat stavební povolení. 

 

9) Závěr 
Z literatury jsme zjistili, že na Táborsku se v minulosti těžilo velké množství různých nerostných surovin 

- zlato, stříbro, syenit, migmatit, štěrky a písky, pískovce a arkózy, krystalické vápence. To nás 

překvapilo. Historie těžby zlata sahá až do 12. století; stříbro se s přestávkami těžilo od 13. do poloviny 

19. století. Těžba různých nerudních surovin byla ve většině případů ukončena během 2. poloviny 20. 

století. V současnosti se v okolí Tábora těží syenit a písek a štěrk. Opuštěné lomy nebyly nijak 

revitalizovány, v lomu pod Klokoty je v současné době geologická expozice, lom na Pacově hoře a okolí 

je chráněnou přírodní památkou. Výpravy i vypracování tohoto miniprojektu nás bavily, získali jsme 

mnoho nových zajímavých informací. 
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11) Přílohy  
 

  
propad bývalé šachty     halda po těžbě 

 

 

  
 část výpravy v odvodňovací štole   ústí odvodňovací štoly sv. J. Nepomuckého 

 

 

  
 ukázka z informační tabule, toto stříbro  znak cechu stříbrných dolů 

 bylo vytěženo na Horkách a je dnes  

uloženo v Národním muzeu v Praze 
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 člen výpravy v akci     skalka u vchodu do Chýnovské jeskyně 

 

 

  
 našli jsme pěkný „kus“ biotitu   pohled na lom na Pacově hoře z výšky 

 

 

  
hledáme něco hezkého  pohled na jednotlivá patra lomu na  

Pacově hoře 


