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Čas: 2 hod.

Středočeský kraj 

GPS: 49°34‘62“N, 14°39‘43“E

Václav Ziegler
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1. stezka od hřbitova do lomu  2. lom na horniny moldanubika  3. vrchol Kalvárie  4. malé skalní město rulových skal s plastikou „Českého lva“
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Exkurze nás zavede do oblasti moldanubika. Do Miličína 
na České Sibiři se pohodlně dopravíte autobusovou ve-
řejnou dopravou. Autobus vás vysadí na náměstí, odkud 
se vydáte po turistické značce, okolo místního hřbitova, 
na vrch Kalvárie. Za hřbitovem asi po 50 m odbočíte lomo-
vou cestou do bývalého jámového lomu v Miličíně, kde 
bude probíhat exkurze. Dobré je před návratem vystoupit 
až na vrchol Kalvárie (výstup vůbec není náročný ani dlou-
hý), odkud je pěkný rozhled do kraje. Touž cestou se pak 
vrátíte na náměstí a zpět zase autobusem. Na náměstí je 
hotel Česká Sibiř, který vám může zajistit občerstvení.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (ne-
máte-li, poslouží i zednické či obyčejné). Jste na geolo-
gické exkurzi a kladivo byste s sebou mít měli. Stejně 

Celkový pohled na lom v Miličíně. Detail horniny biotitické pararuly ze zdejšího lomu.
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Úvod
 Exkurze vás blíže seznámí s horninami jednotvárné skupiny moldanubika. Tato skupina je tvořena hlavně biotitickými, biotiticko-muskovitickými 

a biotiticko-sillimanitickými pararulami. Zdejší horniny patří podle soudu mnohých geologů k nejstarším horninám v Českém masivu a jsou základem moldanubické 
oblasti. Jsou zde odkryté v rozsáhlém jámovém lomu (těžilo se tu od roku 1973 do roku 1990) a lomovou jámu pak vyplnily spodní a dešťové vody. Lom byl částečně 
rekultivován (upraven po těžbě), ale těžené horniny jsou tu volně přístupné v odvalech při vstupu do lomu. Lom se nachází při severozápadním okraji při severozápadním 
okraji Miličína.
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důležité bude, abyste si vzali s sebou tužku, zápisník, 
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení ode-
braných geologických vzorků) a lupu, abyste si mohli 
prohlédnout drobné minerály v hornině. Dobré je také 
přibalit si zabezpečenou lahvičku octa (8 %) pro určování 
uhličitanu vápenatého v hornině. A třeba také fotoapa-
rát. Mohl by se vám hodit! Co mohl, bude se vám hodit! 
Myslím, že bude zřejmě nejdůležitější pomůckou.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Mírně zvlněná krajina Sedlčanské vrchoviny s táhlým 
pohořím Džbánů (nejvyšší vrchol se jmenuje Me-
zivrata – 711 m n. m. a nachází se severovýchodně 

od Miličína, u Oldřichovic) je na východním obzoru 
jakoby utnuta zlomy blanické brázdy. Dobře to uvi-
díte právě z vrcholu Kalvárie. Sama Kalvárie je jedním 
z posledních výběžků Džbánů. Údolí potoků zde mí-
vají širokou nivu, vyplněnou aluviálními usazeninami. 
Na svazích zdejších kopců jen zřídka vystupují pevné 
horniny, většinou jsou překryty dosti mocnými zvět-
ralinami podložních hornin – eluviem. To všechno asi 
uvidíte až na závěr exkurze, neboť napřed vás cesta za-
vede do lomu.

Průzkum lokality
Ještě než začneme svůj průzkum, měli byste vzít na vě-
domí, že ve vytvořeném jezírku je zákaz koupání. Ono 

totiž koupat se v bývalých lomech či pískovnách bývá 
někdy velmi ošidné. Spodní, studené proudy dovedou 
ochromit plavce velmi rychle a na záchranu někdy bývá 
už pozdě. 
Po levé straně při vašem vstupu do lomu je nízká lo-
mová stěna z větší části překrytá starým odvalem. 
Na nízkých lomových stěnách v místech otevření lomu 
je změť kamenů, které se zde těžily. Tady zřejmě bude 
výchozí bod vaší exkurze.    
1. Tady se seznámíme se základní horninou jed-
notvárné skupiny moldanubika. Je to biotitická 
rula, hornina obsahující vedle křemene a živců množ-
ství tmavé slídy – biotitu. Schválně si ji prohlédněte 
lupou. Uvidíte nejen ten biotit, živce a křemen, ale 

Detail stěny překryté odvalem.
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Mapa moldanubika podle Chlupáče et al. (2002).
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rula je hornina přeměněná (metamorfovaná). Zdejší 
ruly vznikly pod tlakem a teplotou z původních usa-
zených hornin – drob a břidlic. Proto se také označují 
jako pararuly. Stupeň metamorfózy je zde vysoký 
a odpovídá podmínkám amfibolitové metamorfní fa-
cie středních tlaků. 
2. Řekli jsme si, že zdejší horniny patří k moldanubiku. 
Jako moldanubikum označujeme rozsáhlý kom-
plex většinou silně přeměněných a  hlubinných 
vyvřelých hornin, které tvoří převážnou jižní a jiho-
západní část Českého masivu. Kromě mohutných cel-
ků hlubinných vyvřelin, granitoidních hornin většinou 
variského stáří (karbon), jsou zde přítomny metamor-
fované usazené, sopečné i starší vyvřelé hlubinné hor-
niny, u nichž metamorfní procesy setřely jejich původní 
charakter a znesnadnily rozpoznání vzájemných vztahů. 
Zdejší horniny dělíme do tří skupin: jednotvárné, pes-
tré a gföhlské. 
3. Zde byl počátkem sedmdesátých let minulého sto-
letí založen lom na  silniční kamenivo, na přelomu 
věků však s těžbou skončil. Lámala se zde rula a těžba 
šla do hloubky (jámový lom), až zde vzniklo lomové 
jezírko. Jezírko se rozšiřovalo a rozšiřovalo, až zabralo 
značnou část plochy lomu. Lidé se sem chodili, a do-
dnes přes zákaz chodí, koupat, protože zdejší voda je 
příjemná a čistá. Ovšem příjemná a čistá voda a její 
okolí hostí velké množství druhů rostlin a živočichů. 
Krásná divočina. Jen se do ní zakoukat. Protější lomová 
stěna byla stržena, urovnána a oseta trávou. Na to kou-
pání však pozor!                             
4. Kopec, kterému se zde říká Kalvárie, nedostal svůj 
název jen tak náhodou. Od miličínského hřbitova to-
tiž vede nahoru do kopce křížová cesta a tam, téměř 
na jeho vrcholu, je barokní kaple z první poloviny 
18. století. Odtud Kalvárie. A od kaple je nádherný 
rozhled do kraje, pokud ovšem není zamlženo. Po-
kračujeme-li však ještě kousek dál, narazíme na malé 

skalní město rulových skal s přírodní plastikou, 
které se odedávna říká „Český lev“. Lidová fan-
tazie nezná mezí. Dnes je ovšem toto skalní město 
silně zarostlé lesem s bohatým křovinatým podros-
tem, v němž dominují maliny a ostružiny. Jen těžko se 
k němu člověk dostává. 

Nyní je čas se vrátit zpět. Přesvědčte se, zdali jste si ode-
brali vzorky horniny, udělali nákresy a fotografie. A to jak 
v lomu, tak i na vrcholu kopce. Ještě si při zpáteční cestě 
Kalvárii jednou vyfotografujte. A můžete si vyfotografo-
vat i miličínské náměstí. 

Úkoly a otázky po exkurzi 
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, které 
jsme během exkurze připravili. Určitě si připravíme i ná-

kres trasy exkurze se zakreslenými zastaveními, kdyby si 
někdo chtěl tuto trasu projít. A také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkurze a řádně 
je popište! A prostudujte si  doporučenou literaturu. Je 
to velmi, velmi užitečné. Daleko užitečnější než to prac-
ně hledat v počítači. V psané literatuře máte všechno 
jako na dlani!
2. Nakreslete si plánek exkurze a vyznačte do něj svá za-
stavení a místa sběrů vzorků.
3. Zhotovte si geologickou mapku moldanubika podle 
mapky v exkurzním průvodci.
4. Teď už nebude velká práce dát dohromady vý-
stavku pro školu, kamarády či rodiče, které na  ni 
můžete pozvat! Nezapomeňte však vystavené ma-
teriály označit cedulkami, na kterých bude název 
vzorku, kde a kdy jste ho sebrali a kdo ho sebral! 
Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Rekultivace lomu.
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Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

A ještě ta doporučená literatura !
Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky. – Academia. Praha.
Beurlen, K., Lichter, G. (1997): Zkameněliny. – Ikar. Praha.
Habětín, V., Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha.
Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia. Praha.
Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha.
Kachlík, V. (2003): Geologický vývoj území České republiky. – Přírodovědecká fakulta UK. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M. (ed.) (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Mísař, Z. et al. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. – SPN. Praha.
Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha
Sejkora, J., Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia. Praha.
Ziegler, V. (1998): Geologické exkurze po Praze a okolí. – Karolinum. Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha.


