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1) Podzemní voda 

Jako podzemní voda se označuje voda, která je pod zemským povrchem, v nasycené zóně, kde vyplňuje 

všechny dutiny. 

Ideální profil od zemského povrchu do hloubky několika desítek metrů vypadá asi takto (k nákresu jsme 

použili obrázek z e-learningové lekce Podzemní vody): 

 

 
 

 

2) Geologické a hydrogeologické poměry okolí Tábora 

 
Na základě geologické mapy okolí Tábora, kterou jsme zpracovali v rámci projektu už v loňském roce, jsme 

zjistili, že v okolí Tábora je toto geologické podloží: 
1 – biotitické až silimano - biotitické pararuly místy migmatické 

2 – biotiticko – pyroxenický syenit (táborský typ) 

3 – mydlovarské souvrství, písčité jíly a jílové písky 

4 – biotitické pararuly až ortoruly 

5 – bitotitcko muskuvitické a muskoviticko biotitické svorové ruly 

6 – klikovské souvrství – pískovce, jílovité pískovce a jílovce 

7 – dvojslídný granit až adamelit 

Velká část území okolí Tábora je tvořena horninami moldanubika (1, 4, 5), západně od Tábora zasahuje 

Středočeský pluton (2). Podloží je tedy tvořeno vyvřelými a přeměněnými horninami. Domníváme se tedy, 

že se jedná o hydrogeologický masiv. Pórovitost je puklinová. Tuto naši domněnku jsme si ověřili 

v literatuře, kde je uvedeno, že v této oblasti oběh podzemní vody probíhá jenom po puklinách a 

k odvodnění těchto míst dochází puklinovými nebo suťovými prameny. Vydatnost těchto pramenů dosahuje 

podle literatury maximálně desetinu litru za sekundu. 

 

Z jihu, jak vidíme v mapce, zasahují do zobrazené oblasti dva výběžky usazených hornin (1, 6).  

 

V hydrogeologické mapě na stránkách ČHMÚ jsme našli, že okolí Tábora patří do hydrogeologického 

rajonu 6320 – krystalinikum v povodí střední Vltavy. Z jihu s ním sousedí rajon 6510 krystalinikum 

v povodí Lužnice a rajon 2151 – Třeboňská pánev severní část – geologickým podkladem jsou zde 

třetihorní usazené horniny.  
Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody.  
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Na obrázku, který jsme získali ze stránek ČHMÚ jsou tyto hydrogeologické rajony vidět: 

 

převzato ze stránky http://www.geology.cz/rebilance/rajony 

 

3) Zásobování vodou na Táborsku 
Ze zpráv o zásobování vodou některých měst na Táborsku, které vypracovali někteří naši členové, jsme 

vybrali jednu, kterou uvádíme: 

Chýnov - cca 2 500 obyvatel (zpracoval A. Karlík) 

Většina obyvatel získává vodu z veřejné rozvodné sítě. Tato voda pochází z oblasti Pacovy hory, ve které se 

nachází Chýnovské jeskyně. Z tohoto kompletně zaplaveného prostoru vytéká potok, protéká jeskyněmi a 

pokračuje dál. Po opuštění jeskyní je právě z tohoto potoku čerpána voda pro městský rozvodný systém. Ze 

stejného nebo obdobného zdroje ji lze získat prostřednictvím hlubokých studní prakticky na celém 

Chýnovsku. Díky poloze jeskyní není v letních měsících nutné vodou šetřit. Spodní patro je zaplavené 

neustále. Město však reaguje na meteorologické předpovědi, a pokud hrozí extrémní teploty, tak žádá 

obyvatele o snížení spotřeby. Dodávky kromě pár ojedinělých krátkodobých havárií a pravidelných odstávek 

nebyly nikdy přerušeny. Kvalita vody je podle vyjádření občanů stále dobrá. 

Místní kanalizace je sváděna k mechanicko-biologické ČOV Chýnov. 
 

V příloze uvádíme tabulku převzatou ze Zprávy hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí Horní 

Vltavy za rok 2011, kterou jsme našli při pátrání na internetu, ta potvrzuje Adamovo zjištění. 

4) Kvalita podzemních vod v souvislosti s těžbou nerostných surovin na Táborsku 

V blízkém okolí Tábora probíhala nebo probíhá na několika místech těžba nerostných surovin. Jsou to 

stříbrné doly, syenitový lom a pískovny: 

 První zmínky o dolování stříbra jsou ze 13. století, 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. Z bývalých šachet 

vytékají dnes prameny (viz bod 6). 

 Kolem Lužnice jižně od Plané nad Lužnicí probíhá těžba písku (třetihorní usazeniny), nyní v lese 

„Hůrka“, toto místo je v r. 1969 zmiňováno jako místo bývalé těžby. Vytěžené pískovny byly do 

loňského roku zaváženy bahnem z rybníku Jordán. Podle zpráv, které byly zveřejněny v tisku, by to 

nemělo mít žádný negativní dopad na kvalitu podzemní vody. 
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 V lomu v katastru obce Dražičky, Hnojná Lhota a Slapy u Tábora se těží syenit, ze kterého se vyrábí 

drcené kamenivo. Vzhledem k podloží si myslíme, že těžba nemá negativní vliv na kvalitu podzemní 

vody. 

 

 

5) Mokřady na Táborsku 

Naším prvním úkolem bylo najít mokřady v našem okolí a vyznačit je do mapy. 

 

 
1 - přírodní rezervace Dráchovské tůně 

2 - přírodní rezervace Borkovická blata 

3 - přírodní rezervace Kozohlůdky 

4 - Zahrádky (lokalita zařazená do sítě Natura 2000) 

 

 

 

 

Všechna čtyři území jsou chráněná. Přírodní rezervace Borkovická blata je velké rašeliniště, jehož 

součástí jsou velké dnes už zalesněné plochy, kde dříve probíhala těžba rašeliny stejně jako v další přírodní 

rezervaci Kozohlůdky, které je nedaleko. Přírodní rezervace Dráchovské tůně zahrnuje slepá ramena 

řeky Lužnice, tůně a okolní mokřady. Lokalita Zahrádky představuje soustavu rybníčků a přilehlých 

mokřadů, je v seznamu Evropsky významných lokalit v rámci mezinárodního projektu Natura 2000. 

 

6) Prameny a studánky 

Dalším naším cílem bylo zjistit, zda se v okolí Tábora nacházejí nějaké prameny či studánky. Hledali jsme 

je v Národním registru pramenů a studánek a na stránkách ČHMÚ. V okolí Tábora nepramení žádný potok 

ani řeka. Navštívili jsme tyto prameny: 

 Dva prameny - vývěry, které vytékají z odvodňovací štoly sv. Jana Nepomuckého. Tato štola 

sloužila v minulosti k odvodňování dolů, ve kterých se do poloviny 19. století těžilo stříbro. Místo je 

dnes jedním ze zastavení Stříbrné naučné stezky. Voda je mírně radioaktivní a byla využívána 

k léčbě pohybového ústrojí. V polovině 19. století byly nedaleko vybudovány lázně, které fungovaly 

ještě do 2. světové války. Hotel s názvem Lázně tu najdeme i dnes.  

 Pramen a studánka Eleonora – na levém břehu Lužnice před Švehlovými mostem. Pramen také 

vytéká ze štol po těžbě stříbra. Je jí přisuzována léčebná síla a je tu postavena kaplička. Při naší 

vycházce jsme také měřili množství vody, které z pramene vyteče. Litrovou láhev jsme naplnili za 29 

sekund, za minutu tedy vytečou asi 2 litry vody. 

 

7) Závěr 
Zjistili jsme, že okolí Tábora představuje hydrogeologický masiv a patří do hydrogeologického rajonu 6320 

– krystalinikum v povodí střední Vltavy. Do Tábora je přiváděna pitná povrchová voda z nádrže Římov, 

v nedalekém Chýnově pijí lidé vodu, není ze zdroje povrchového, ale podzemního. 

V Horkách u Tábora probíhala dříve těžba stříbrné rudy, z odvodňovacích šachet vytékají dnes 3 prameny. 

Vodě ze všech těchto pramenů se připisují léčebné účinky. V okolí Tábora nepramení žádný potok ani řeka. 

V okolí Tábora probíhá zde těžba nerostných surovin, podle dostupných zdrojů nemá nic z toho vliv na 

kvalitu podzemních vod. 
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8) Zdroje  
Chábera, Stanislav a kolektiv. Jihočeská vlastivěda: Neživá příroda. České Budějovice: Jihočeské 

nakladatelství, 1985. 

 

Naučná stříbrná stezka – informační brožura: Vydavatelství nadačního fondu Táborského soukromého 

gymnázia, 2011 

 

http://www.vetrovy.eu/sekce/naucna-stezka 

 

http://www.taborcz.eu/dp/id_ktg=1118&p1=1434 

 

http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/ 

 

http://hydro.chmi.cz/ismnozstvi/ciselnik.php?id=hgr50&ordrstr=ID&filter=1&_fid=6320&_fnm=&ok=Filtr

uj 

 

http://www.geology.cz/rebilance/rajony 

 

http://www.estudanky.eu/vyber-studanek 

 

http://www.google.cz/url?url=http://www.kraj-

jihocesky.cz/file.php%3Fpar%255Bid_r%255D%3D63809%26par%255Bview%255D%3D0&rct=j&frm=1

&q=&esrc=s&sa=U&ei=U4q3VJ-

SJabT7Qag34DwDA&ved=0CBoQFjAB&sig2=evn0x7k9kYCEA2LQWyEeIQ&usg=AFQjCNHVHQdW

wEDwantlKvU6_8j3nHhAsQ 
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9) Přílohy  

 
Množství podzemní vody odebrané v Chýnově v roce 2011 

 
převzato ze stránky: www.pvl.cz/files/download/files/HV_textova_cast_2008.pdf 

 

 

 
 

       
ústí odvodňovací štoly sv. Jana Nepomuckého   výprava za prameny a studánkami 

     

 

 

        
pramen u studánky Eleonora      kaplička Eleonora 

 

 

  
  
 


