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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Mineralogické zajímavosti pegmatitů na 

území České republiky“. V úvodní kapitole jsou v rámci České republiky, popsány 

významné geologické oblasti, ve kterých se pegmatity vyskytují. V další části je uvedena 

obecná charakteristika pegmatitů, hypotézy o jejich vzniku a klasifikace. Následuje 

obsáhlejší kapitola, kde jsou detailněji popsána významná ložiska pegmatitů v Čechách  

a na Moravě. Z těchto poznatků dále vycházím při přípravě odborné exkurze, kde také 

uvádím vlastní poznatky, tipy a rady získané z terénu. 

Klíčová slova: Pegmatit, minerál, lokalita, exkurze, lom, hornina, Česká republika. 

 

Summary 

This thesis deals with the theme of „Mineralogical attractions pegmatite in the 

Czech Republic“. In the introductory chapter, the Czech Republic, reported significant 

geological areas in which the pegmatite occurs. The next section describes the general 

characteristics of pegmatite, hypotheses about their origin and classification. The following 

is a comprehensive chapter where they are described in more detail significant bearing 

pegmatite in Bohemia and Moravia. These findings also come out in preparing field trips, 

where we present our own insights, tips and advice received from the field. 

Keywords: Pegmatite, minerals, habitat, tours, quarry, rock, Czech Republic. 
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1 Úvod 

Mineralogie, pro některé věda známá, pro jiné je to něco nového, 

neprozkoumaného. Název mé bakalářské práce nese název „Mineralogické zajímavosti 

pegmatitů na území České republiky“. Má práce by měla přispět k tomu, abychom si 

udělali celkový přehled o mineralogii pegmatitů na území České republiky a dozvěděli  

se o ní mnoho zajímavých věcí. Prostřednictvím mé bakalářské práce můžete nahlédnout 

do neživé části přírody, která dokáže bezesporu okouzlit řadu lidí. Česká republika patří 

mezi geologicky velmi zajímavé země. Nachází se zde mimořádně bohatá naleziště 

různých nerostů, více i méně zajímavých hornin a byla by škoda se připravit o tolik krás  

co nám naše příroda, i na tak malém prostoru nabízí. Pegmatity patří mezi vyhledávané 

horniny. Vyskytují se především v oblasti Českého masivu, v  karpatské části jsou 

zastoupeny jen sporadicky. Nepravidelné výskyty pegmatitů v prostoru Českého masivu 

mají za následek to, že se hromadí pouze v některých oblastech. K nejvýznamnějším patří  

např. oblast písecká, poběžovicko-domažlická, tepelská nebo také oblast jesenická aj.  

Pegmatity lze v současnosti považovat nejen za zdroj atraktivních minerálů 

 pro sběratele. Jejich hospodářský význam, jako zdroj keramických surovin a drahých 

kamenů umí ocenit zejména zahraniční i čeští geologové. Pegmatity České republiky  

si bezesporu zasluhují pozornost díky nejrozmanitějším tvarům, velikostí i různého složení. 

V současnosti je studiu pegmatitů na našem území věnována poměrně velká pozornost,  

ale i přesto bych ráda svou prací přispěla k rozšíření znalostí mineralogicky zajímavých, 

ale přesto značně komplikovaných hornin např. co se týče jejich vzniku. 
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2 Geologická stavba České republiky s ohledem  

na výskyty pegmatitových těles 

 

2.1 Rozšíření pegmatitů na území České republiky 

Území České republiky se dělí na dvě základní geologické jednotky, které jsou 

součástí dalších geologických struktur. Velká část území náleží Českému masivu, zatímco 

východ Moravy patří k Západním Karpatům. Hranici mezi těmito jednotkami můžeme 

položit mezi Znojmo a Ostravu (Internet 1). 

Geologické prostředí, které umožňuje vznik minerálů, je na našem území jedno  

z nejpestřejších. Ve světě existuje jen pár tak malých oblastí, kde se vyskytují natolik 

odlišné geologické jednotky. Jsou oblasti velmi bohaté, ale rovněž také oblasti chudé na 

různé typy mineralizací. Závisí to především na geologickém prostředí, které je dáno 

magmatickou činností, sedimentací nebo také např. vývojem tektoniky, a to zejména 

zlomové (Bernard et al., 2000). 

Nyní se v této kapitole budeme blíže věnovat Českému masivu, jelikož jsou zde 

pegmatity zastoupeny více než v Západních Karpatech. 

 Český masiv se dělí na pět regionálních jednotek respektive ker, ve kterých jsou 

pegmatitové žíly zastoupeny s různou četností: 

 moldanubikum, 

 saxothuringikum, 

 bohemikum, 

 lugikum, 

 moravosilesikum. 

Všechny tyto jednotky vznikly před variským vrásněním nebo již v době jeho 

působení a liší se především stářím hornin a horninovou stavbou. Někdy se také zvlášť 

uvádí jako šestá, kutnohorsko-svratecká oblast, která bývá některými autory řazena  
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k moldanubické oblasti (Chlupáč et al., 2002). Rozšířením pegmatitů na našem území se 

věnuje řada autorů, např. Staněk in Bernard (1981) či Novák (2005). 

Mineralogické složení našich pegmatitových žil je na celém území České republiky 

takřka stejné, což poukazuje na stejný původ. Dá se říci, že na všech nalezištích najdeme 

tytéž nerostné složky. Rozdíl je pouze v poměrném zastoupení jednotlivých minerálů, 

příkladem jsou pegmatity za valem křemenným, které mají dosti turmalínu, avšak ve 

východní části patří k velmi vzácným (Vojtěch, 1936). 

 

 

 

 

Obr. 1: Schematická mapa území České republiky s vyznačením hlavních regionálně-geologických oblastí  

a hlavními výskyty pegmatitů (Internet 2 - upraveno) 
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2.2 Oblast moldanubická (moldanubikum) 

Tato oblast tvoří jižní a jihozápadní část Českého masivu. Pegmatity dosahují 

největšího výskytu v rámci České republiky právě v oblasti moldanubika, kde se nachází 

také většina pegmatitů. Tato oblast je v rámci Českého masivu granitickými pegmatity 

také nejvíce studována a nejdetailněji zpracována. V této jednotce existují oblasti 

s hojným výskytem pegmatitů. Jedná se především o  širší okolí Písku, okolí Jihlavy, 

Sušice, o prostor jihočeských granulitových těles a strážecké moldanubikum. Vyskytuje se 

zde celá škála různých tříd, typů a subtypů pegmatitů. Známy nám jsou pegmatity 

abysální, vyskytující se na severovýchodním okraji moldanubika (Věžná, Spačice, 

Starkoč u Čáslavy, Běstvina, Vémyslice, okolí Kutné hory - Miskovice, Kuklík)  

a pegmatity subabysální, nacházející se především v oblastech intenzivní migmatitizace. 

Hojně jsou zde zastoupeny různé typy relativně primitivních pegmatitů třídy vzácných 

prvků. Byly zde nalezeny primitivní typy i více frakcionované, např. fosfátový subtyp. 

Pegmatity, jež patří k tomuto subtypu, se vyskytují výhradně v moldanubiku. K typickým 

znakům těchto pegmatitů patří přítomnost primárních Fe, Mn-fosfátů (např. triplit), hojný 

je turmalín (skoryl), místy andalusit, apatit a granát (almandin). Pro fosfátové pegmatity je 

typická vysoká aktivita B a P a spíše nízká aktivita F. Typickými oblastmi výskytu těchto 

pegmatitů jsou Cyrilov, Horní Bory, žíla Oldřich v Dolních Borech, Vídeň  

a Rousměrov v oblasti Borů, Podmoky u Sušice nebo také např. Havírky u Písku.  

Za primitivní pegmatity třídy vzácných prvků lze považovat pegmatity s andalusitem, 

vyskytující se výhradně v moldanubické oblasti. Andalusitové pegmatity, v nichž se může 

andalusit vyskytovat ve značném množství, jsou známy z okolí Dolních Borů, z Čejova  

u Humpolce, z širšího okolí Písku (např. Paseky či Jetětice) a z Mysliboře u Telče. 

Typická je pro ně vysoká aktivita B, ale za to nízká aktivita F a většinou i P. Pegmatity 

s andalusitem jsou často doprovázeny turmalínovými pegmatity, ležících na lokalitách 

Myšenec u Písku a v řadě podobných žil v této oblasti, dále z oblasti Borů, Chlumek  

u Měřína a Lavičky u Velkého Meziříčí. V moldanubiku se ojediněle, ale přesto hojně 

vyskytují taktéž berylové pegmatity s turmalínem. Ty se zde objevují ve dvou specificky 

odlišných podtypech. Jako první se uvádí relativně primitivní pegmatity. Tyto pegmatity 

obsahují vedle křemene, živců a někdy hojného muskovitu pouze beryl, turmalín  

a výjimečně další akcesorické minerály, k nimž řadíme např. granát, apatit, zirkon  
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či columbit. K těmto pegmatitům řadíme bezesporu pegmatit Drahonín I  

u Tišnova, Polničku a Brzkov u Žďáru nad Sázavou, Budislav u Litomyšle, Kamenný 

Újezd u Českého Krumlova, Rudolfov u Českých Budějovic aj. Druhým podtypem jsou 

berylové pegmatity s turmalínem chudým na muskovit, pro které je charakteristická vysoká 

aktivita B, ale velmi nízká aktivita P a F. Akcesoricky může obsahovat cordierit, monazit, 

zirkon, xenotim, apatit, ilmenit, tantalový a niobový rutil a řadu dalších akcesorických 

minerálů. Nejznámější pocházejí z Písecka (např. U Nového rybníka) a z Věžné  

u Nedvědice. Nad berylovými pegmatity však výrazně převládají komplexní (Li) 

pegmatity, které jsou taktéž typické pro moldanubickou oblast. Byl zde nalezen petalitový, 

elbaitový a lepidolitový subtyp, jenž je nejhojnějším subtypem vůbec. Petalitové pegmatity 

zastupuje pouze pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova. Elbaitové pegmatity jsou 

poměrně rozšířené, ale méně časté než lepidolitové pegmatity. Dnes je nám známo 

přibližně 15 žil. Jedná se např. o Řečice u Nového Města na Moravě, Dolní Rožínka, 

Vlastějovice nad Sázavou, Ptáčkovna a Kamenné doly u Písku, Kolárovice a Jeclov II 

u Jihlavy, Bližná I a II, aj. Co se týče lepidolitových  pegmatitů, je u nás známo kolem  

50 samostatných žil (Sedlatice u Želetavy, Jeclov, Chvalovice, Panská Lhota, Dobrá 

Voda, Laštovičky, Dolní Bory, Rožná, a další); (Novák, 2005). 

 

2.3 Oblast sasko-durynská (saxothuringikum) 

Z typické sasko-durynské oblasti zasahuje na území České republiky pouze její 

jihovýchodní okrajová část. Z pohledu na mapu České republiky tudíž většina území 

saxothuringika leží severozápadně. Na našem území vytváří saxothuringikum Krušné 

hory, Chebsko a nejsevernější část Českého lesa (Chlupáč et al., 2002). Saxothuringikum 

je oblastí, kde pegmatity nebyly ve srovnání s moldanubikem či bohemikem až tak detailně 

studovány, ale i přesto nabízí pegmatity mineralogicky, tak i texturně různorodé. Do této 

oblasti patří např. pegmatity při okrajích granitických intruzí (Horní Slavkov, Krupka), 

ale i značně jednoduché deformované pegmatity s turmalínem a granátem (Unčín)  

a pegmatity z Podlesí u Horní Blatné (Novák, 2005). 

Slavkovský les a Krušné hory celkově nepatří k oblastem bohatým na 

pegmatity, alespoň ne na tělesa větších rozměrů a s pestřejší paragenezí minerálů. 
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Vyjímku však tvoří pegmatit u Lázní Kynžvart a Krupky. Existují zmínky o těžbě 

živce i o výskytu některých běžných minerálů (křemen, turmalín, slídy) v drobných 

pegmatitech, pocházejících z této oblasti. Kynžvartský pegmatit představuje zřejmě silně 

diferencované těleso, na němž se může ukazovat výskyt růženínu a pravděpodobně  

má také silnou metasomatózu, na kterou zase poukazuje množství akcesorických minerálů. 

Jsou uváděny ortoklas a albit, dále jsou zmínky o záhnědě či křišťálu nebo o hojném 

muskovitu. K mnohým kynžvartským minerálům řadíme např. turmalín, beryl, 

amblygonit, biotit a také triplit, jenž je velmi charakteristickou příměsí kynžvartského 

pegmatitu (Čech in Bernard et al., 1981). 

 

2.4 Oblast středočeská (bohemikum) 

Oblast středočeská často nazývaná také tepelsko-barrandienská nebo bohemikum, 

je definována jako jednotka na území jihozápadních, středních, částečně také i východních 

Čech a přilehlé části Moravy (Misař et al., 1983). V této oblasti je výskyt pegmatitů o něco 

menší a lze je najít především po obvodu této jednotky (Novák, 2005). 

 Poběžovicko-domažlická oblast patří k mineralogicky velmi zajímavé oblasti. 

Podle Vejnara (1965) je součástí česko - bavorské pegmatitové provincie a je vázána  

na hlouběji metamorfovaný úsek domažlického krystalinika, budovaného svory, 

plagioklasovými pararulami s proniky gabbroidních až granitoidních hornin. Podle 

minerálního složení jsou pegmatity rozděleny do třech typů na muskovitické,  

biotit - muskovitické (ty, je možné přiřadit k pegmatitům žulovým) a na pegmatity  

s amfibolem, který je možné přiřadit k pegmatitům hybridním, neboť svou paragenezí 

odpovídají křemenným amfibol-biotickým a amfibolickým dioritům. Žulové pegmatity 

tvoří obvykle několik metrů mocné a několik desítek až set metrů dlouhé žíly, které mají 

často výraznou zonální stavbu. Okraje jsou tvořeny křemenem a plagioklasem,  

které postupným zvětšováním zrna přecházejí do vnější, několik metrů mocné  

křemen-plagioklas-biotitové zóny, která je pozvolna spjata s vnitřní zónou tvořenou 

draselným živcem, albitem a muskovitem. Hybridní pegmatity tvoří žíly drobné, několik 

málo decimetrů mocné v horninách poběžovického basického masivu. Skládají  
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se z křemene, plagioklasu, amfibolu, biotitu a v některých případech obsahují i draselný 

živec (Čech in Bernard et al., 1981). 

Vejnar (1965) z ložiskově geologického hlediska rozdělil celou oblast na 

následující okresy: poběžovicko-meclovský, domažlický a houstoňský. K hospodářsky 

důležitým ložiskům, která současně patří k důležitým mineralogickým nalezištím  

v poběžovicko-meclovském pegmatitovém okresku patří např. Meclov, Otov I. - Větrný 

vrch či Pláně. Se značnou rozdílností těchto velkých pegmatitových těles souvisí také 

výskyt velmi hojných akcesorií (beryl, granát, atd.). V domažlickém okresu existují žíly 

bohaté na muskovit, což je typický nerost pro celou pegmatitovou oblast a je zde 

převládající slídou. Oproti poběžovicko-meclovskému okresu jsou zdejší žíly zřetelně 

menší. V houstoňském okresu je minerální složení často menších a nevýznamných 

pegmatitových žil jednotné a v celku jednoduché. Vedle křemene a obou živců obsahují 

biotit, muskovit a vzácně také granát. Podstatnou část pegmatitů poběžovicko-domažlické 

oblasti tvoří oba živce, křemen a obě slídy. V okolí Meclova a Otova často převládá  

v pegmatitech beryl. Vzácností je např. výskyt černého turmalínu. Objevuje se zde také 

nehojný apatit, obyčejně bohatý manganem. V hybridních pegmatitech lze najít  

např. amfibol, ilmenit či magnetit. Pegmatity se vyskytují i v oblasti směrem na západ  

od křemenného valu. Obsahují hojný turmalín, zatímco beryl je v nich vzácnější.  

V některém případě obsahují i granát (Čech in Bernard, et al., 1981).  

Některým pegmatitům Domažlicka se podobají tepelské pegmatity, které byly 

studovány F. Kratochvílem et al. (1951). Ti tuto oblast označili jako kříženecko-

nezdické pegmatitové pásmo a dále ho rozdělili do dvou hlavních zón, na jižní a severní. 

K pegmatitům jižní zóny, uloženým v krystaliniku, ke kterým se přiřazují především 

pegmatity v okolí Křížence (odtud tato zóna dále pokračuje směrem na Vysoké 

Jamné, Vrbici, Zhořec, Kamýk a Pačín, k zahradnickému rybníku), představují vyšší 

vývojový stupeň a jsou  silněji diferencované. Parageneticky jsou bohaté. Typickými 

nerosty jsou pro ně hojně se vyskytující apatit a granát, ze živců v nich převládá albit. 

Pegmatity severní zóny, táhnoucí se od Berouna přes Nezdice ke Křepkovicím  

(snad k ní ještě patří pegmatity v zašlém antimonovém dole v Jindřichově,  

u Domaslaviček a Michalových Hor), uložené v žulách, jsou méně diferencované a jsou 

složené z písmenkového, hrubozrnného, místy až blokového pegmatitu. Převládá v nich 
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draselný živec nad albitem. Parageneticky jsou chudší. Akcesoriemi jsou muskovit  

a vzácně granát (Čech in Bernard et al., 1981).  

 

2.5 Oblast západosudetská (lugikum) 

Oblast západosudetská nebo také lužická je nejsevernější jednotkou v oblasti 

Českého masivu (Misař et al., 1983). Větší část lužické oblasti zasahuje na území Německa 

a Polska. Na území České republiky zasahuje jen svou jižní a jihovýchodní částí.  

U nás patří k západosudetské oblasti např. krkonošsko-jizerské krystalinikum,  

orlicko - sněžnické a snad i zábřežské krystalinikum. V malých výskytech se zde 

objevuje také část lužického plutonu či krkonošsko-jizerského plutonu. Lužickou oblast 

považujeme za součást saxothuringika (Chlupáč et al., 2002). 

Ve srovnání s ostatními jednotkami na území České republiky se lugikum řadí  

na výskyt pegmatitů spíše k chudším oblastem (Novák, 2005). Ani znalosti o výskytech  

a mineralogii pegmatitů, uložených v žule krkonošsko-jizerského masivu na Liberecku 

nejsou nikterak bohaté. Dle některých literárních údajů dosahovala v některých místech 

mocnost pegmatitových útvarů až několik metrů. Mezi nejznámější pegmatitové lokality 

Liberecka řadíme Bílý Potok, Raspenavu, Smržovku, Jablonec nad Nisou, Svárov, 

Mníšek, Oldřichov v Hájích, Radčice, Ruprechtice aj. V minulosti byl v těchto místech 

těžen také živec. Pegmatity v libereckém masivu mají často spíše miarolitický charakter. 

Mezi nejtypičtější znaky libereckých pegmatitů patří masově červená barva draselného 

živce a častá přítomnost dutin, ve kterých se nacházejí někdy pěkně omezené krystaly 

záhnědy a muskovitu. Zonálnost těchto pegmatitů dosud nebyla studována. Na draselný 

živec často v dutinách nasedají drúzy albitových krystalů: epidot, chlorit, zeolity a titanit. 

Hnízda pegmatitů bývají až 0,5 m mocná, s hojnými dutinami v jejich středu. V nich se 

nacházejí až 10 cm velké krystaly draselného živce a záhnědy, drúzy krystalů albitu,  

ale i obě slídy či černý turmalín. Z libereckých pegmatitů jsou uváděny také beryl  

a turmalín a za zmínku také stojí, že od Chrastavy se uvádí lepidolit (Čech in Bernard  

et al., 1981). 



9 

 

2.6 Oblast moravskoslezská 

Oblast moravskoslezská reprezentuje (znázorňuje) východní část Českého masivu 

(Chlupáč et al., 2002). Její vymezení je složitější, než u jiných oblastí. Tato oblast má co se 

týče stavby Českého masivu zvláštní postavení. Jedinou prokazatelnou hranicí je moravské 

zlomové pásmo. Na západě se stýká s různými oblastmi Českého masivu a jejich dílčími 

jednotkami a na východě a jihu je pro ni specifické to, že pokračuje do podloží karpatské 

předhlubně a flyšových Karpat, s čímž souvisí její ovlivnění alpínskou tektogenezí (Misař 

et al, 1983). V rámci moravskoslezské oblasti byly vyčleněny tři samostatné geologické 

jednotky – silesikum, brunovistulikum a moravikum. 

Silesikum je hned po moldanubiku, co se týče množství granitických pegmatitů, 

nejhojnější oblastí v rámci moravskoslezské oblasti. V silesiku se granitické pegmatity 

vyskytují zejména v žulovském masivu, v jeho plášti a taktéž v desenské a keprnické 

skupině. Nejvýznamnější výskyty jsou právě v klenbě desenské a keprnické. Krystalinikum 

Hrubého Jeseníku a jeho širšího okolí je poměrně bohaté na drobná i větší tělesa 

pegmatitů. V žulovském masivu jsou nám známy pegmatity např. ze Žulové, Nýznerova, 

Černé Vody, Velké Kraše, Vápenné, Kobylé, Supíkovic aj. V desenské jednotce  

se pegmatity vyskytují v okolí Maršíkova a Sobotína, a to na lokalitách Bienergraben, 

Oplustillberg, Střelecký důl (Scheibengraben), Rasovna (Schinderhübel) a Lysá hora. 

V klenbě keprnické můžeme najít pegmatity zejména v okolí Šumperka (Městské skály), 

Rapotína, Rejchartic, Velkých Losin a Branné (lokalita Dämmbaude); (Váchová, 2010; 

Čech in Bernard et al., 1981). Nejčastěji se pegmatity v žulovském masivu vyskytují  

v podobě deskovitých těles, které vyplňují různě orientované pukliny v hlubinných 

horninách i okolních metamorfovaných horninách. Co se týče stavby pegmatitů, je zcela 

jednoduchá, rovněž tak jejich nerostné složení. Střed pegmatitových žil bývá vyplněn 

hrubšími zrny až bloky K-živce a křemene, někdy též jejich srůsty. V žilách se mohou 

vyskytnout dutiny, v nichž bývají vykrystalovány živce, křemen a další nerosty. Větší 

pegmatitová tělesa jsou v masivu neobvyklá. K typickým minerálům této oblasti řadíme 

allanit. Mnohé pegmatity obsahují větší množství pyroxenu. Častý je v nich titanit, vzácný 

zase zoisit. Pro zdejší pegmatity je také typická přítomnost sulfidů (pyrit, pyrhotin  

popř. vzácně i chalkopyrit). V pegmatitech se často vyskytuje také molybdenit. K vzácným 
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kouskům bezesporu patří monazit, nalezený např. v lomu na západním úbočí Boží hory  

u Žulové nebo fergusonit, rutil, zrníčka korundu ve slídových shlucích či zirkon v hnědých 

zrnech spolu s ortitem. Poměrně běžné jsou obě slídy (muskovit a biotit) a granát 

(almandin, spessartin). K dalším vzácným minerálům zde patří apatit, turmalín (skoryl)  

a ilmenit (Čech in Bernard et al. 1981).  

V oblasti silesika se vyskytují dvě různé populace pegmatitů – prevariské a variské. 

První tvoří syntektonické usměrněné pegmatity, konformní s variskou stavbou, které lze 

dále rozdělit na dvě skupiny, a to na pegmatity bez vzácnějších minerálů a na pegmatity, 

jež obsahují chrysoberyl, beryl a další minerály. Prevariské pegmatity nesou určité znaky 

metamorfního postižení (deformace). Pravděpodobně se tyto pegmatity řadí do třídy 

muskovitové (podle Novákovy klasifikace). Druhý typ desenské a keprnické jednotky tvoří 

posttektonické neusměrněné pegmatity, které diskordantně pronikají variskými 

strukturami. I tento typ lze rozdělit do dvou skupin, a to na pegmatity bez berylu, jež místy 

obsahují různé akcesorie (turmalín a granát) a nebo na pegmatity berylové. Svým složením 

se řadí do třídy vzácných prvků, konkrétněji do beryl-columbitového subtypu. Typickými 

lokalitami jsou Střelecký důl (Scheibengraben), Rasovna (Schinderhübel)  

a Dämmbaude. S pegmatity bez berylu se např. setkáváme v okolí Šumperka, 

Maršíkova, Sobotína, Rejchartic či na Kluči u Loučné. Většinou se jedná  

o neusměrněné typy, vytvářející ložní žíly běžného složení, které obsahují vedle křemene, 

slíd a živců, také granát, magnetit a turmalín-skoryl (Čech in Bernard et al., 1981; 

Váchová, 2010).  

K typickým oblastem brunovistulika patří brněnský a dyjský masiv (Chlupáč  

et al., 2002). Pegmatity se v brněnském masivu vyskytují především v jeho jižní části,  

v okolí kolem Stavení v Krumlovském lese východně od Moravského Krumlova. Dále se 

nacházejí v okolí Dolních Kounic, Ivančic, Ořechova, Střelic, Omic a Moravských 

Bránic (Staněk in Bernard et al. 1969). Zpravidla se zde vyskytují pegmatity velmi 

primitivní vázané na mateřské granitické horniny. Jen vzácně obsahují turmalín, granát, 

magnetit a cordierit. V jiných pegmatitech v okolí Brna se nachází akcesorický allanit.  

V oblasti Krumlovského lesa obsahují poněkud více frakcionované pegmatity  

např. i REE-minerály, naznačující jejich příbuznost k NYF pegmatitům. Typická je pro 
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tyto pegmatity nízká koncentrace B, F, P a taktéž nepřítomnost Li- a Be-minerálů (Novák, 

2005). 

Pegmatity nacházející se v moravikum patří k vzácným a velmi primitivním. 

Kromě turmalínu (dravitu a skorylu) neobsahují skoro žádné jiné akcesorické minerály. 

Českokrumlovská jednotka si je s vratěnínskou jednotkou litologicky velmi podobná.  

Jsou poněkud více metamorfované a obsahují zase zcela jiné pegmatity (např. komplexní 

pegmatity – elbaitový subtyp Bližná); (Novák, 2005). 
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3 Klasifikace ložisek pegmatitů 

3.1 Obecná charakteristika pegmatitů a jejich geneze 

Pegmatity (viz.obr. 2) jsou velmi hrubozrnné až velkozrnné magmatické horniny 

světlé barvy, které patří k velmi rozšířeným horninám na území České republiky. Podle 

složení rozlišujeme několik druhů pegmatitů. Největšího rozšíření dosahují granitové 

pegmatity.  Tyto pegmatity patří k nejvýznamnějším nalezištím minerálů na území našeho 

státu. Vyskytují se pouze v Českém masívu, zatímco v karpatské části prozatím známé 

nejsou (Staněk in Bernard et al, 2000). Granitové pegmatity vznikají utuhnutím  

z magmatické taveniny a díky svému mineralogickému složení se podobají granitům,  

se kterými se často vyskytují společně (Váchová, 2010). Vyskytují se buď přímo  

v mateřské hornině, kde tvoří nepravidelná hnízda a šmouhy nebo tvoří v jejím bližším  

či vzdálenějším okolí soustavu těles, která podle jejich tvaru označujeme např. jako žíly, 

čočky či pně (Čech in Bernard et al., 1981). Granitové pegmatity též zvané jako žulové 

pegmatity obsahují vyjma hlavních horninových minerálů, křemene, živců a slíd (biotit  

a muskovit), také minerály obsahující fluór a bór (turmalín a topaz), lithia (lithné slídy), 

berylia (beryl) a taktéž minerály vzácných zemin (Babuška, Mužík, 1975). Za granitovými 

pegmatity se můžeme vydat zejména na západní Moravu např. do Dolních Borů. Dále se  

u nás hojně vyskytují také v oblasti Písecka, na Domažlicku či v Hrubém Jeseníku, v okolí 

Žulové. 

Pegmatity České republiky mají rozdílné tvary, velikost i různé složení. Tvoří buď 

žíly nevelkých rozměrů, vzácněji větší tělesa (největší z nich jsou až několik stovek metrů 

dlouhá, 35 m mocná a vysledovaná do hloubky až 130 m např. v Dolních Borech a Rožné) 

nebo tvoří nepravidelné čočkovité útvary, nacházející se přímo ve vyvřelých horninách 

nebo v jejich okolí (Staněk in Bernard et al., 2000; Bouška, Kouřimský, 1976).  

Charakteristická je pro pegmatity jejich zonální stavba. Těleso se skládá ze dvou 

nebo více pegmatitových jednotek – zón. Směrem od okrajů do středu se hojně vyskytuje 

tzv. grafitická zóna, grafická a bloková zóna a dále křemenné jádro. Přítomna mezi nimi 

může být také další odlišná zóna např. aplitická. Při jejich vzniku se výrazně uplatnila 

magmatická krystalizace a diferenciace. Významnou roli mohly mít i procesy 
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metasomatické a hydrotermální. Mohou se zde objevovat minerály typické pro rudní žíly  

a alpskou paragenezi (Si, Al, K, Na). Přítomny bývají i další prvky – Li, Be, Ga, Rb, Sc, 

Cs, Y, prvky vzácných zemin (Sn, Ta, U, Th, Zr, Hf, Nb) a důležitou roli zde mají i F, P  

a B (Staněk in Bernard et al., 2000; Váchová, 2010). 

Složení pegmatitů velmi často ovlivňují okolní horniny, kterými pegmatity 

prostupují. Některé pegmatity, které označujeme jako primitivní, vykazují velice 

jednoduché složení, nevýraznou zonálnost a především postrádají vzácnější minerály.  

U další, označované jako kontaminované zase dochází k obohacování látkami z okolí  

a tudíž zde dochází k určitému znečištění tzv. kontaminaci. Pro jiné je naopak typická 

přítomnost vzácnějších prvků, u kterých lze rozlišit různé typy a podtypy, lišící se od sebe 

navzájem přítomností jednotlivých prvků, to znamená i různých minerálů (Staněk  

in Bernard et al, 2000). 

 

 

 

  

 

 

Obr. 2: Pegmatit se skorylem, živcem, křemenem a slídou (foto vlastní, 2013) 

 

Pegmatity jsou velmi důležitým zdrojem především křemene, slídy a živců. 

Získaný živec se poté nejčastěji využívá pro keramický průmysl a slída zase nachází své 

uplatnění převážně v elektrotechnickém průmyslu. Vyjma nich jsou pegmatity také 

zdrojem některých vzácných nerostů a drahých kamenů. Ty pak nacházejí využití  

ve šperkařství. Jde například o drahé kameny ze skupiny berylů (akvamarín, smaragd, 

heliodor, aj.), lithné slídy, uranové slídy, korund či turmalín, který se může vyskytovat  

v různých barvách (Stočes, Kočárek, 1961). 
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3.2 Hypotézy o vzniku pegmatitů 

O vzniku pegmatitů existuje několik hypotéz. Nejspíš každá z těchto teorií  

je pravdivá, i přesto, že si vzájemně protiřečí. Pravděpodobně totiž každá z nich platí,  

za určitých geologických podmínek.  

Původní Fersmanova hypotéza (1940) vychází z představ, že při pokračující 

diferenciaci a krystalizaci magmatu vzniká díky poklesu teploty a obohacování těkavých 

látek, zbytkové magma. Podle této představy mají pegmatity dosti podobné složení jako 

matečné intruze, ale přesto se liší rozměry, tvarem, různou zrnitostí, zonální stavbou  

nebo projevy metasomatického zatlačování starších minerálů mladšími (Kraus, Kužvart, 

1987). 

Magmatická hypotéza, jež v současnosti patří k nejlépe propracovaným 

hypotézám, vysvětluje vznik pegmatitů postupnou krystalizací silikátového magmatu. Celý 

proces vzniku pegmatitů u magmatické hypotézy probíhá v podstatě v uzavřené soustavě. 

Říká, že po hlavní etapě krystalizace magmatu vznikly pegmatity ze zbytkového magma. 

Toto magma bylo obohaceno o složky, které se hlavní krystalizace zúčastnily jen  

v omezené míře. Jedná se především o těkavé složky např. o H2O, F a B a řadu dalších 

prvků, které se díky svým geochemickým vlastnostem nestaly součástí již dříve 

vykrystalovaných minerálů (např. Nb, Cs, U, Th, Rb, Zr, Ta, Be či Li). Při následném 

ochlazování a krystalizaci se zbytkové magma mění na hydrotermální roztok, z kterého se 

může v pegmatitovém tělese vytvořit asociace hydrotermálních minerálů. Magmatická 

hypotéza skvěle vysvětluje především vznik granitových pegmatitů. Tyto pegmatity jsou 

ze všech petrografických typů pegmatitů nejrozšířenější. 

Magmaticko - metasomatická hypotéza vychází ze strukturních zvláštností 

pegmatitů, jež předpokládá jejich vznik ve dvou stádiích, a to magmatickém  

a metasomatickém. Během magmatického stádia vzniká krystalizací ze zbytkové taveniny 

prostý pegmatit většinou se zonální stavbou, zatímco v průběhu metasomatické části jsou  

z hloubky vyvolávanými hydrotermálními produkty nahrazovány mladšími minerály.  

V magmaticko-metasomatické hypotéze jde o polouzavřenou soustavu s možným výnosem 

látek (v magmatickém stadiu) a později o otevřenou soustavu (v metasomatickém stadiu). 
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Podle hydrotermálně - metasomatické hypotézy, která vysvětluje vznik 

pegmatitů zcela odlišně oproti ostatním hypotézám, mohou pegmatity vznikat prakticky 

z jakýchkoliv hornin jejich rekrystalizací. Ta je vyvolávána hydrotermálními roztoky, díky 

kterým horniny rekrystalizují do podoby jednoduchých pegmatitů. V dalším vývoji těchto 

pegmatitů můžou probíhat metasomatické procesy, které dají vzniknout ze starých novým 

minerálům, a to díky chemickým reakcím, v nichž zde dochází mezi starší nerostnou 

asociací pegmatitu a hydrotermálním roztokem. 

Poslední metamorfní hypotéza se snaží poukázat na to, že je produktem regionální 

metamorfózy. Tato hypotéza vychází z poznatků o závislosti nejen charakteru pegmatitů, 

ale také o závislosti nerostného složení pegmatitů na stupni metamorfózy okolních hornin. 

Ke vzniku pegmatitů dochází buď tím, že se formují z tavenin nebo vznikly působením 

metamorfogenních roztoků (Zimák, 2001). 

 

3.3 Klasifikace granitických pegmatitů 

Základem pro v současnosti používané dělení granitických pegmatitů bylo 

rozdělení pegmatitů od autorů Ginsburga a Rodionova (1960). Ti, rozdělili pegmatity  

do čtyř skupin na abysální, muskovitové, vzácných prvků a miarolitické. Na tyto 

dva ruské autory navázali např. Novák a Povondra (1995), Wise (1999), Ercit (2004) a také 

Černý (1991a), jehož klasifikace granitických pegmatitů byla dosud nejvíce používanou. 

Poté přišel Novák (2005) ve své publikaci s pátou – přechodnou skupinou: pegmatity třídy 

muskovitové – vzácných prvků. Nyní v textu následuje stručná charakteristika pěti 

základních skupin pegmatitů podle Nováka (2005). Tato klasifikace pegmatitů byla 

sestavena podle geologického prostředí, v němž vznikají jejich hostitelské horniny. 
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Obr. 3: Termodynamické podmínky formování pegmatitů čtyř základních tříd (Novák, 2005) 

Vysv.: AB – abysální, MS – muskovitové, RE – vzácných prvků, MI - miarolitické. Šipky ukazují 

frakcionační trendy v pegmatitech v závislosti na okolních horninách (Černý, Ercit, 2005) 

 

Pegmatity třídy abysální – zahrnují pegmatity, které vznikly při metamorfních 

pochodech (především metapelitických hornin). Takto vzniklé pegmatity lze označit jako 

metamorfogenní a vznikají převážně v horninách vyšší amfibolitové až granulitové facie. 

Pegmatity patřící do této třídy tvoří často malá tělesa většinou konformní s metamorfní 

stavbou okolních hornin. Ve většině případů neobsahují dutiny. Jsou vzácně zonální, 

texturně i mineralogicky patří k jednoduchým. Obsahují vedle K-živce, plagioklasu, 

křemene a slíd (muskovit a biotit) také např. zirkon, allanit, uraninit, thorit, ilmenit, 

turmalín (skoryl), korund, apatit, granát (almandin) či rutil popřípadě další akcesorické 

minerály. 

Pegmatity třídy muskovitové – označovány také jako keramické, protože jsou 

zdrojem živců, popř. muskovitu, které nacházejí využití v keramickém průmyslu. Najít  

je můžeme především v horninách amfibolitové facie. Mohou vytvářet velká tělesa  

se zonální stavbou. Bývají konformně i diskordantně uložená v okolních horninách a jen 

výjimečně obsahují dutiny. Texturně i mineralogicky se řadí spíše ke komplikovanějším. 

Obsahují vedle křemene a živců a velmi hojného muskovitu dále např. granát, biotit, 

turmalín a apatit. 
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Pegmatity třídy vzácných prvků – zahrnují většinu detailněji studovaných 

granitických pegmatitů. Najít je můžeme především v metamorfovaných horninách 

amfibolitové facie až facie zelených břidlic, vzácně pak pronikají granity. Vytváří drobná  

i obrovská tělesa, kde mocnost dosahuje 100 m a délka až 2 km. Bývají diskordantně 

uložená, vzácně jsou konkordantní nebo jsou uložena přímo v mateřských granitoidech, 

kde je ovšem vztah k mateřským granitoidům nejasný. Poměrně často obsahují dutiny.  

Po stránce mineralogické se tyto pegmatity řadí k velmi pestrým. Obsahují vedle křemene, 

albitu a K-živce např. lepidolit, petalit, elbait, beryl, triplit, apatit, zirkon, topaz, cordierit, 

polucit, REE-minerály, andalusit, aj. V těchto pegmatitech se vyjma výše zmíněných 

minerálů objevují také akcesorické minerály včetně sekundárních produktů 

hydrotermálních alterací a zvětrávání (např. primárních Fe, Mn, Mg, Ca, Li-fosfátů, 

cordieritu, aj.). 

Pegmatity třídy miarolitické – pro tyto pegmatity je typická přítomnost 

primárních dutin, tzv. miarol. Není to ovšem jediné kritérium pro zařazení pegmatitů  

do této skupiny, jelikož dutiny bývají zpravidla přítomny ve všech pegmatitových třídách,  

i když v podstatě menším množství. Pro správné zařazení do třídy miarolitické patří  

k hlavním kritériím nejen důležitá přítomnost hojných primárních dutin, ale i relativně 

nízký tlak při jejich vzniku a v neposlední řadě zde můžeme zahrnout i pegmatity ležící 

buď přímo v mateřských granitoidech, nebo v její těsné blízkosti. V některých případech 

není možné spolehlivě odlišit miarolitické pegmatity od pegmatitů vzácných prvků  

s hojnými dutinami, neboť správné určení tlaku bývá značně komplikované. Pegmatity 

miarolitické třídy jsou mineralogicky i texturně poněkud jednodušší. Obsahují vedle  

K-živce, křemene a albitu např. muskovit, beryl, topaz, Li-slídy, granát, turmalín, zeolity, 

fluority a chlority. 

Pegmatity třídy muskovitové – vzácných prvků – jedná se o přechodnou třídu 

mezi muskovitovými pegmatity a pegmatity vzácných prvků, jež spojuje typické znaky 

obou těchto tříd. To znamená, že se na jedné straně vyskytují v horninách vzniklých  

za vyšších tlaků, s hojným muskovitem a na straně druhé, obsahují vedle křemene,  

K-živce, albitu a již zmíněného hojného muskovitu, vzácné minerály jako beryl, apatit, 

zirkon, kasiterit, spodumen, REE-minerály, trifylín, aj. Vztah k mateřským granitickým 

horninám je podobně jako u muskovitických pegmatitů nejasný (Novák, 2005). 
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Přiřazení pegmatitů do určité třídy může být ovšem komplikované, jelikož některá 

pegmatitová tělesa lze zařadit i do dvou tříd současně. 

Klasifikace pegmatitů zmíněná výše je spíše deskriptivní, a proto se používá ještě 

další dělení pegmatitů v závislosti na chemické signatuře mateřské granitické horniny. 

Pegmatity jsou takto klasifikovány do tří genetických skupin: NYF, LCT a smíšený  

(viz tab. 1). 

 

Tab. 1: Klasifikace pegmatitů vzácných zemin podle Černého, 1991a; upraveno (Novák, 2005) 

 

 

 

 

 

Pro LCT pegmatity (obohacené Li, Cs Ta) jsou typické např. lepidolit, spodumen, 

polucit či peraluminické minerály (např. andalusit, turmalíny a cordierit), zatímco NYF 

pegmatity (obohacené o Nb, I a F) obsahují hlavně REE-minerály (např. allanit, xenotim, 

monazit, aj.) a metaaluminické minerály (např. amfiboly). Řada minerálů jako např. beryl, 

biotit, muskovit, fluorit či topaz se naopak mohou vyskytovat v obou skupinách.  

Pegmatity patřící do skupiny „Mixed“ patří k vzácným a většinou jsou nespolehlivě 

zařaditelné. Pro tyto pegmatity je typická přítomnost REE-minerálů (např. yttrobetafit)  

i minerálů typických pro LCT pegmatity (např. turmalín); (Novák, 2005).   

Běžně se stává, že méně frakciované pegmatity patřící do skupiny LCT obsahují minerály 

skupiny NYF a pegmatity této skupiny zase nesou některé prvky skupiny LCT. Z toho 

vyplývá, že skupina LCT klidně může obsahovat prvky, které mívá skupina NYF (Macek, 

2010; Černý, Ercit, 2005). 
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4 Významná ložiska pegmatitů v Čechách  

a na Moravě 

Pegmatity jsou na území České republiky velmi rozšířeny. K velmi bohatým 

nalezištím pegmatitů řadíme Dolní Bory, které se nacházejí přibližně 8 km severně  

od Velkého Meziříčí a necelé 2 km od obce Bory. Tato oblast proslula nálezy vzácnějších 

nerostů a zajímavých hornin. I přesto, že se již v Dolních Borech netěží, nové a zajímavé 

nálezy se i nadále objevují při příležitostných výkopech či polních pracích (Houzar et al., 

2002). V současnosti uzavřený hlubinný živcový důl v Dolních Borech, zejména v dobách 

aktivní těžby poskytoval opravdové skvosty minerálů (Velebil, 2012). Z nalezišť lithných 

pegmatitů patří u nás k nejznámějším Rožná, Dobrá Voda a Jeclov na západní Moravě  

a Sušice a Nová Ves u Křemže v jižních Čechách. Za zmínku stojí také písecké 

pegmatity. Právě písecké pegmatity jsou nejvíce bohaté na prvky vzácných zemin (Bouška 

a Kouřimský, 1976). Přesto, že většina lokalit je v dnešní době jen historickou záležitostí, 

stojí za to, se do Písku a jeho okolí přijet podívat (Ziegler, 2002). Zapomenout bychom 

neměli ani na pegmatity v okolí Šumperska, v širším okolí Sobotína (Bienergraben  

a Oplustillberg) a Maršíkova (Střelecký důl a Rasovna). Mineralogicky známou 

lokalitou kontaktně metamorfovaných hornin (které obsahují např. vesuvian nebo epidot), 

křemenných žil, ale i pegmatitů je Žulová – Boží Hora (Toegel, 2005). Za pegmatity  

se můžeme vydat také do okolí Domažlic (Otov, Meclov, Poběžovice), které již  

v minulosti proslulo jako místo nálezů významných nerostů zdejších pegmatitů (Ziegler, 

2002). 

 

4.1 Dolní Bory 

Dolní Bory, jak jsem se již zmínila, se nacházejí přibližně 8 km severně od Velkého 

Meziříčí a necelé 2 km od obce Bory. Jsou lokalitou minerálů pegmatitových žil, které 

vystupují západně od Borů na vrchu Hatě. 
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Obr. 4: Výřez z turistické mapy – okolí Borů (Internet 7 - upraveno) 

 

Pegmatitové žíly v Hatích byly na minerály nejbohatší, dosud v nich bylo zjištěno 

téměř 100 minerálů. Největší žílou byla několik stovek metrů dlouhá a až 30 m mocná žíla 

Oldřich, vysledována do hloubky 130 m. Pegmatitová tělesa mají výraznou symetricky 

zonální stavbu a jsou složeny z těchto zón: granitická, písmenková (draselný živec 

prorůstán křemenem), bloková (tvořena bloky draselného živce a křemene) a nejmladší 

albitová (tvořená převážně sodným živcem albitem), která proniká mezi písmenkový  

a blokový pegmatit, je metasomatické povahy a v níž se vyskytuje valná část vzácnějších 

minerálů. Bloková zóna bývá někdy rozčleněna na dvě samostatné zóny - draselného živce 

a zónu křemenného jádra. K hlavním minerálům pegmatitů v Hatích bezesporu patří 

křemen (např. růženín), živce a slídy (muskovit a biotit), z draselných živců je přítomen 

především ortoklas. Vzácný je adulár, křišťál i chalcedon. Nejznámějším zde nalezeným 

minerálem je černý turmalín – skoryl. Velmi významná je pro pegmatity v Hatích 

přítomnost hlinitých minerálů (jde často o andalusit doprovázený dalšími minerály  

s vysokým obsahem hliníku např. korund). Na žíle Oldřich byl nalezen granát  
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(taktéž se řadí k hlinitým minerálům), odpovídající svým složením almandinu-spessartinu. 

Velmi početnou skupinu zde tvoří také skupina fosforečnanů (apatit). Přítomny jsou taktéž 

rudní minerály - sulfidy a oxidy. Nejznámější je lőllingit - arzenid železa, zatímco 

nejběžnější je pyrit, jehož přeměnou vznikají dva vzácné sírany – halotrichit a sádrovec a 

dále směs hydroxidů – limonit. Poměrně hojný je ilmenit. Z dalších rudních minerálů zde 

byl nalezen (v nepatrném množství) např. chalkopyrit, molybdenit, pyrhotin, sfalerit, 

ryzí bismut a z něj vzniklý bismutin či covellin. Z oxidů jmenujme např. niobový rutil, 

magnetit a hematit. Své místo zde mají také uhličitany. Jedná se především o dolomit 

(nalezený pouze na žíle Oldřich) a siderit. 

U Borů se nalézá také pegmatitová žíla s lithnou mineralizací, a to v místě zvaném 

V Ouvarech. Oproti pegmatitovým žilám v Hatích má složitější zonální stavbu. Velmi 

významná je v ní přítomnost lithných minerálů např. turmalín - elbait (modrý indigolit, 

růžový rubelit a zelený verdelit). Nejhojnější je lepidolit. V malém množství zde byl 

nalezen např. andalusit, granát (spessartin-almandin), kasiterit, zirkon a opál. 

Vzácným nálezem byl apatit.  

Známy nám jsou taktéž pegmatity z kamenolomu u Horních Borů. Od předchozích 

se liší hlavně menšími rozměry a nepravidelnými tvary. Tuto lokalitu proslavily krystaly 

turmalínu – skorylu. Jeden takový je vystaven v Národním muzeu v Praze (Internet 3). 

 

4.2 Rožná – Hradisko 

Rožná se nachází necelých 7 km od Bystřice nad Perštejnem. Na začátku obce 

odbočíme před potokem vlevo na místní silnici. Přibližně po 200 m znovu odbočíme vlevo 

na cestu končící asi po 70 m mezi domy v malém údolíčku. Lokality s nálezy se nacházejí 

po obou stranách údolí. Vpravo se jedná o vrch Borovina a vlevo je hlavní výskyt na úbočí 

Hradiska. 

Hradisko (viz.obr. 5) se řadí k nejstarším a nejznámějším mineralogických 

lokalitám na území naší republiky. Jedná se o mohutný, symetricky vyvinutý pegmatit  

se zonální stavbou, mohutným křemenným jádrem a značným obsahem lithných minerálů 

– elbaitů a lepidolitu. Navíc se díky svému rozsahu (délka 1 km a mocnost 35 km) řadí  
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k největším pegmatitovým tělesům v České republice. Pegmatit se v této lokalitě těžil 

nejen podzemním způsobem, ale především povrchově v nevelkém lomu, v jehož okolí  

se nyní provádí sběratelské výkopy. Hradisko je typovou lokalitou těchto dvou  

minerálů – lepidolitu a rossmanitu, jež byl nově popsán a přiřazen k turmalínové skupině. 

Běžně zde lze nalézt i různobarevné elbaity. V roce 2000 byla v lomové stěně objevena 

akumulace lithných minerálů, především rubelitu. Z doprovodných minerálů zde byla 

vzácně nalezena černá zrna kasiteritu a nazelenalá zrna apatitu. Na této lokalitě byly dále 

nalezeny minerály: albit, biotit, skoryl, hematit, křemen a ortoklas. I přesto, že je tato 

lokalita sběrateli často navštěvována, lze tady i v současnosti najít poměrné pěkné ukázky 

minerálů (Toegel, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Výřez z mapy: Rožná – Hradisko; lokalita je označena červeně (Internet 8 - upraveno) 
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4.3 Jižní Čechy – oblast Písecka 

Okolí Písku představuje klasickou oblast výskytu granitových pegmatitů, co se týče 

moldanubika a celé České republiky vůbec.  Některé minerály, zjištěné při těžbě živců  

na konci 19. století, patřily k jednomu z prvních nálezů v Evropě nebo i ve světovém 

měřítku a poutaly na sebe obzvlášť velkou pozornost. Nejstarší zprávu o minerálech 

píseckých pegmatitů zveřejnil Döll v roce 1886. Zásadní význam poté měly práce 

Scharizerovy (1888), Vrbovy (1888, 1894, a další) a Krejčího (1923a, 1923b, 1925  

a další); (Cícha, Novák, 2005). Pegmatitová tělesa zde mohou dosahovat až několika 

metrů. Pegmatit obsahuje čtyři základní minerální složky. Jedná se o křemen (ve formě 

obecného křemene, růženínu, záhnědy či křišťálu), živec (albit, ortoklas), slídu (muskovit, 

biotit) a turmalín (skoryl, elbait). Největší zastoupení má živec. Nyní se využívá 

především pro keramický průmysl na výrobu porcelánu, anebo se taktéž používal jako 

drcený štěrk pro zpevnění komunikací a potoků. Na pegmatit se váže spousta minerálů, 

jako jsou křemičitany, fosforečnany, oxidy a další, které jsou nejvíce ceněny především 

mezi sběrateli. Mluvíme např. o zlatých berylech (tzv. heliodorech), morganitech  

a akvamarínech. Díky své prvotřídní kvalitě byly některé z nich vybroušeny. 

Nejhojnějším minerálem pegmatitů, který představuje tmavé součásti pegmatitu je minerál 

skoryl, též zvaný jako černý turmalín. Vyskytuje se v černé barvě o velikosti krystalu  

až několik centimetrů i decimetrů velkých. K dalším velmi hojným minerálům pegmatitů 

patří andalusit, který v něm tvoří hnědá zrna či krystaly o velikosti až několik centimetrů 

(Šefčík, 2012). 

V jižních Čechách jsou pegmatity zastoupeny docela hojně a nejvýznamnější 

oblastí je právě oblast Písecka. V minulosti zde byly pegmatity těženy na několika místech.  

Mezi nejznámější lomy na Písecku patří lom U obrázku, lom U Nového rybníka a lom  

v lese u Údraže. Písecko, zejména lom U obrázku se může pyšnit drahokamovými 

odrůdami berylu. Jeho nádherné zelené krystaly dosahují v jihočeských pegmatitech 

velikosti až několika centimetrů. Přeměnou berylu vzniká bertrandit. Tento minerál  

v dutinách po berylech tvoří bílé ploché krystaly a je velice vyhledáván všemi 

profesionálními mineralogy. Některé pegmatity mohou obsahovat prvek lithium, pro které 

je pak typický výskyt barevných turmalínů (rubelitů a verdelitů); (Šefčík, 2012).  
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Pegmatity od Písku obsahují vyjma berylu další nerosty berylia (druhotně vzniklé 

po berylu např. fenakit). Písecké pegmatity jsou u nás nejbohatší na prvky vzácných 

zemin. Koncentrují se v monazitu, xenotimu a písekitu, což je vlastně minerál, který byl 

pojmenován právě podle Písku. Tento minerál byl popsán píseckým mineralogem 

Augustem Krejčím roku 1923. Vyskytuje se v asi centimetrových černě – smolných 

paprscích a obsahuje určité procento uranu, tudíž je slabě radioaktivní. Písekit se vyskytuje 

pouze v lomech U Obrázku, Nový rybník a Údraž (13). Dosud nikde na světě vyjma 

Písku nebyl tento nerost nalezen. Z píseckých pegmatitů byly získány také pěkné, drobné 

krystaly apatitu. Mezi další minerály jihočeských pegmatitů řadíme např. i torbernity, 

ilmenity, granáty a mnoho dalších (Bouška, Kouřimský, 1976; Šefčík, 2012). 

Nejhojnější výskyty pegmatitů se nalézají jihovýchodně od Písku,  

ale i v severovýchodní části Písecka, kde jsou zastoupeny především pegmatity  

s andalusitem. Také v jižní části Písecka najdeme lomy, ve kterých došlo k obnažení 

pegmatitů. Jedná se např. o Myšenec (25) či Selibov. Ovšem nejčastěji se pegmatity 

vyskytují východně od Písku právě v Píseckých horách.  

Písecko patří k velice významné oblasti pegmatitových těles jižních Čech, na které 

jsou vázány jihočeské růženíny. Mezi nejvýznamnější místa výskytu růženínu řadíme, již 

zmíněné Písecké hory. Jde o rozsáhlý lesní komplex rozléhajícím se v délce asi 20 km  

na jihovýchod od města Písku až k údolí řeky Vltavy skrývající desítky lokalit, kde byl 

růženín nalezen a je stále nalézán.  

Růženín se vyskytuje v bývalých lomech, kde se před více než sto lety těžil zároveň 

se živcem. Růženín je, jak lze podle názvu pochopit, růžová odrůda křemene. Povídá se  

o nich, že pokud se nechají delší dobu vystavené na slunci, tak jejich krásná růžová barva 

po čase začne blednout. Z celé České republiky jsou nejvýznamnější dvě lokality výskytu 

růženínu. Vyjma jižních Čech (Písek) se růženín vyskytuje i v Dolních Borech na jižní 

Moravě. Obě lokality poskytly v dřívějších dobách, ještě při těžební činnosti značné 

množství růženínu. Ten je vázán na pegmatitová tělesa, kde tvoří základní část jejich 

složení. Růženíny z jižních Čech v žádném případě netvoří krystaly, vyskytuje se pouze  

v kusových zrnech, ve kterých se vyskytuje celá řada jiných minerálů (např. muskovit, 

beryly, bertrandity, aj.). Nejhojnějším minerálem, jenž se vyskytuje v asociaci  
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s růženínem je turmalín – skoryl, který v něm tvoří krystaly až několik centimetrů velké. 

Růženín je využíván především ve šperkařství a ve sklářském průmyslu. 

Mezi nejvýznamnější lokality růženínu Píseckých hor patří bývalé  

lomy – U Obrázku I., II., III. (1), U Nového rybníka (2), Havírky (8), Horní Novosedly 

(3) a mnoho dalších. Přibližně před sto lety byly ještě za doby těžby v lomu U Obrázku I 

odkryty růženíny velké jako stůl. V Píseckých horách existuje stále řada míst, kde jsou 

růženíny ještě k nalezení. Pravděpodobnost na nález růženínu je velmi velká, protože se 

jedná o jeden z nejčastějších minerálů, který se v této lokalitě vyskytuje. Velmi často zde 

bývá růženín s tzv. „brazilskou barvou“, to znamená, že má opravdu krásnou sytě růžovou 

barvu, která je velmi ceněna (Šefčík, 2012).  

V následujících podkapitolách se blíže věnuji lokalitám pegmatitů U Obrázku,  

U Nového rybníka, Horní Novosedly, ale i zlatodolům Havírky, kde se taktéž pegmatit 

těžil. 
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Obr. 6: Mapa výskytu významnějších pegmatitů písecké pegmatitové oblasti (Časopis MINERÁL, 2009) 

Vysv.: 1 - Obrázek I., II., III.; 2 - U Nového rybníka.; 3 - Horní Novosedly; 4 - Dolní Novosedly; 

 5 - Ptáčkovna; 6 - Kamenné doly; 7 - U Dudáčka; 8 - Havírky; 9 - Na Spravedlnosti; 10 - Mlaky;  

11 - Mlacká křižatka; 12 - Pod Matkou; 13 - Údražský obrázek; 14 - U Beránka; 15 - U Honzíčka;  

16 - Okrouhlice; 17 - Karvašiny; 18 - Pazderny; 19 - Olešná; 20 - Dubový vrch; 21 - Jetětice; 22 - Paseky I.; 

23 - Paseky II.; 24 - Hůrky; 25 - Myšenec; 26 - Kloub 
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4.3.1 Pegmatit U obrázku I 

Lom U Obrázku I., se nachází 200 m jihovýchodně od chaty Živec v Píseckých 

horách. První dobývací práce se na pegmatitu U Obrázku uskutečnily na podzim v roce 

1883. V tu dobu zde byl otevřen lom na silniční štěrk pro písecké ulice. Na těžbu živce, 

provozovanou městem Písek, se přešlo v roce 1884, a to poté, co se zjistilo, že se jedná  

o důležitou keramickou surovinu. Živec byl z velké části dodáván keramické továrně bratří 

Drechslerův Plzni. V menší míře byl využíván také růženín, který byl prodáván sklárnám, 

a asi dva vagóny velmi kvalitního růženínu byly dodávány turnovským kamenářským 

dílnám. Největší výnosy poskytl lom v letech 1885 – 88. Celoročně v lomu pracovalo  

na 40 dělníků. V roce 1897 však bylo dobývání živce zastaveno z důvodu neodborného 

vedení prací, ubývání živce a také snižující se rentability těžby s přibývající hloubkou. 

Postupně byl lom zatopen vodou. V roce 1889 byl lom 30 m dlouhý, 25 m široký a jeho 

hloubka dosahovala 22 m. V květnu roku 1925 se díky městu poskytnuté státní dotaci 

započalo s pokusem o obnovu lomu. Ze severní strany byl do lomu vylámán přibližně 8 m 

hluboký zářez (jedná se o dnešní vstup), kterým byla do jeho úrovně snížena hladina vody. 

Ta přitom předtím dosahovala až po okraj lomu. Zbytek vody byl odčerpán ručním 

čerpadlem, ale původního dna lomu dosaženo nebylo, především z toho důvodu, že jej 

ještě kryla více jak 6 m mocná vrstva napadaných balvanů a suti. V dobývání živce se 

pokračovalo až do roku 1928 a to pouze v severozápadní části lomu. I přesto, že výskytu 

minerálů byla věnována větší pozornost než během hlavního období těžby, již žádné 

významnější nálezy nebyly učiněny. Naposledy byl lom z části vyčerpán v dubnu v roce 

1965. V tomto roce byl ověřován jako možný zdroj vody pro nedalekou zahrádkářskou 

kolonii (Cícha, 2005). 
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Obr. 7: Nákres krystalu  heliodoru z lomu U Obrázku podle Vrby, 1894; (Cícha, 2005) 

 

Pegmatit U Obrázku je uložen v biotických žulorulách a měl mocnost minimálně  

20 m, s mohutnou blokovou zónou K-živce v podloží a křemenného jádra tvořeného 

růženínem v nadloží. V dutinách blokového křemene byly místy poměrně velké drúzové 

dutiny s křišťálem a záhnědou s krystaly o velikosti přibližně do 10 cm. Co do množství  

a velikosti krystalů se týče, měly v pegmatitu dominantní postavení černý turmalín  

a beryl. Jak u turmalínu, tak i u berylu je udáván výskyt krystalů tloušťky lidské nohy  

a délky několika dm. Krystaly turmalínu byly poměrně vzácně ukončeny krystalovými 

plochami, zatímco u berylu to bylo poměrně často.  

K zvláštnostem pegmatitu U Obrázku patří bezesporu výskyt barevných 

drahokamových variet berylu.  Za dob těžby byly v lomu nalézány dokonale vypadající 

heliodory (žluté, žlutozelené i zelené; viz obr. 7) a vzácně i modravé akvamaríny. 
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Broušené a zasazené ve špercích se prodávaly v klenotnických obchodech na řadě míst 

Rakouska-Uherska. V dřívější době byl na haldě u lomu učiněn ojedinělý nález.  

Šlo o růžový morganit bohatého alkáliemi, nasvědčující přínosu Cs a Li v poslední fázi 

alkalické metasomatózy pegmatitu. Je více než pravděpodobné, že přítomnost morganitu  

v lomu U Obrázku nebyla nijak výjimečná. Vzhledem k tomu, že je velice podobný 

růženínu, mohl jen unikat pozornosti sběratelů. 

V lomu U Obrázku byl v roce 1887 zjištěný bertrandit, jež vzniká přeměnou  

z berylu. Jednalo se tak o druhé světové naleziště. Bertrandit byl nalezen nedlouho po jeho 

objevu na typové lokalitě v Petit-Port u Nantes ve Francii. Velkou zvláštností pegmatitu  

U Obrázku je minerál písekit, který byl v lomu poprvé nalezen již v roce 1884. 

V dutinách albitu jsou přítomny pěkně vyvinuté, sloupcovité krystaly apatitu 

různých barev. V asociaci s turmalínem jsou zde poměrně hojné krystaly hnědého 

monazitu (velikost do 2 cm) a šedozeleného xenotimu (velikost kolem 0,5 cm). Ze sulfidů 

se v pegmatitu objevuje arzenopyrit, pyrit a vzácně pak molybdenit a chalkopyrit. 

Nalezen zde byl i např. ilmenit (Cícha, 2005). 

Nedaleko hlavního lomu U Obrázku se ještě nacházejí dva lomy. Na severním 

svahu vrchu Jarník byl v roce 1887 otevřen lom U Obrázku II. Bylo jím odkryto 

pegmatitové těleso méně mocné, nejspíše jen s nevýrazným křemenným jádrem a menší 

velikostí zóny blokového draselného živce. Zrna živce byla tmelena hojným, jemně 

šupinatým muskovitem, který bohužel nebylo možné lehce praním odstranit a tudíž zde 

těžba živce byla brzy ukončena. Živec v tomto stavu, byl k výrobě porcelánu nevhodný. 

 Výše na svahu Jarníku je odkryto další pegmatitové těleso – U Obrázku III,  

kde se pokusně těžilo ještě za 2. světové války. Vyskytoval se zde turmalín, bertrandit, 

monazit, apatit a v dutinách živce vyplněných limonitem titanit a albit (Cícha, 2005). 

 

4.3.2 Pegmatit U Nového rybníka 

Lom U Nového rybníka, nazývaný také lom Stará ozvěna, byl založen v roce 1885 

a nachází se na mocném pegmatitovém tělese na jihovýchodním svahu Kraví hory.  

Po lomu U Obrázku se jednalo o druhý největší živcový lom, provozovaný v Píseckých 
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horách městem Písek. Těžilo se zde až do roku 1892. Jedná se o dobře přístupný lom,  

s nezakrytými skalními stěnami. Je to lokalita, která jako jediná na Písecku doposud 

umožňuje v terénu aspoň částečně studovat poměry a stavbu typického velkého tělesa 

berylového pegmatitu.  Těžba v lomu byla zčásti podpovrchová. Na dně lomu se zachovalo 

ústí 10 m dlouhé podzemní komory, přičemž v minulosti zde vyúsťovaly i další,  

v současnosti již zavalené štolové partie. Velké křemenné jádro pegmatitu bylo tvořeno 

růženínem sytě růžové barvy, místy však i ve značně čistých nebo zčásti průhledných 

partiích. Velmi hojný je černý turmalín, doprovázený často monazitem, xenotimem  

a písekitem. Hojným minerálem byl rovněž beryl. Dříve zde jeho olivově a rezavě zelené 

krystaly dosahovaly délky 10 i více cm. V některých případech byly postiženy alterací  

a zatlačovány bertranditem. V současnosti najít na této lokalitě krystaly berylů je velkou 

zvláštností. Mezi charakteristické minerály pro pegmatit U Nového rybníka řadíme 

arzenopyrit, který zde vytvářel až několik desítek cm velká „hnízda“. Jeho větrání dalo 

vzniknout drobným krystalkům zeleného farmakosideritu a zeleným povlakům 

skoroditu. Za zmínku stojí i apatit, nacházející se ve větších, ale ne příliš čistých 

krystalech a zrnech nebo niobový rutil a ilmenit na trhlinách v živci či v křemeni (Cícha, 

2005). 

 

4.3.3 Pegmatit Horní Novosedly 

Známou lokalitou pegmatitů mezi Pískem a Údraží jsou Horní Novosedly.  

Na okraji lesa na jižním okraji Horních Novosedel se nachází živcový lom, který byl 

otevřen na podzim roku 1877, avšak nedlouho po jeho otevření byla těžba zastavena. Práce 

v lomu byly obnoveny v létě roku 1892, ale o několik měsíců později byl lom opět opuštěn 

z důvodu nevhodné kvality těžené suroviny, neboť živec byl velmi často zabarvován 

limonitem. Pegmatit je tak pravděpodobně zatím vytěžen jen z menší části. Společně  

s pegmatitem U Obrázku je po stránce mineralogické a historicko-mineralogické, 

nejvýznamnějším pegmatitem na Písecku. Mezi nejpozoruhodnější minerály 

novosedelského pegmatitu patří produkty hydrotermální alterace berylu. V dutinách  

po něm byl hojný bertrandit. Vyskytoval se v pěkných krystalech, téměř výlučně  

ve dvojčatech (viz obr. 8) a vynikal neobyčejnou velikostí, dosahující i 2 cm.  
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V Novosedlech se rovněž jako v nedaleké Velké skále vyskytuje fenakit, který se zde 

nacházel v dutinách společně s krystaly albitu a křemene. Častý byl v Novosedlech beryl, 

avšak za historicky významnější považujeme nálezy drobných krystalů anatasu (v dutině  

s albitem), zjištěného zde Vrbou v roce 1894, poprvé na území Čech. Z dalších minerálů 

jsou v pegmatitu zastoupeny: ilmenit, černý turmalín a společně s ním vzácně malá zrna 

xenotimu a drobné paprsčité agregáty písekitu. Naprosto zde chybí muskovit (Cícha, 

2005; Chábera et al, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Nákres dvojčatých srůstů krystalů bertranditu z pegmatitu v Horních Novosedlech podle Vrby, 1894; 

(Cícha, 2005) 

 

4.3.4 Zlatodoly Havírky 

Nejznámější písecké zlatodoly Na Havírkách, též zvané jednoduše Havírky  

se nacházejí na západním svahu vrchu Průhony (509 m) nad osadou Na Flekačkách,  

asi 4 km jihovýchodně od centra města. Souvislost s hornictvím už vyplývá z názvu lesa 

Havírky. První konkrétní zmínku o Havírkách lze najít v opisu nedochované listiny  

z 2. pol. 17. stol. Tuto listinu si pořídil písecký purkmistr M. Káš přibližně v roce 1800  
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a publikována byla v roce 1857 Pažoutem. Podle nezaručené zprávy se na  

Havírkách – v šachtách sv. Rocha, sv. Kleofáše, sv. Bernarda a sv. Mikuláše pracovalo  

od roku 1530 až do roku 1666. Tyto čtyři hlavní šachty byly pojmenovány po světcích 

Rochovi, Kleofáši, Bernardu a Mikuláši. K pokusu o obnovení těžby došlo na počátku  

70. let 18. stol. Ve stejnou dobu byly doly podrobně zaměřeny. V roce 1770 bylo  

na Havírkách provedeno 6 zkoušek na zlato. Na šachtě sv. Josefa tehdy pracovalo osm 

havířů za čtrnáctidenní mzdu 3 zlaté; kutání pak bylo ukončeno v lednu roku 1772. 

Poslední pokus o obnovu jedné ze šachet v roce 1919, uskutečnil příbramský podnikatel  

J. Bambas. Najal si dělníky ze sousedních Semic, kteří vyčistili a prohloubili starou šachtu 

hlubokou 21 m do hloubky 28,5 m. Bohužel pro velký přítok spodní vody museli práce 

ukončit. V roce 1968 podnikl Jaroslav Kudrnáč na Havírkách, v souvislosti s nálezem  

a výzkumem zlatorudného mlýna v Písku, archeologický výzkum. Jednalo se vůbec o první 

takto orientovaný archeologický výzkum u nás. Odkryta zde byla například sídlištní vrstva  

a zbytky malého stavení s píckou, vybudované v 1. pol. 16. stol. z kamenů a cihel bez užití 

malty. V poslední třetině 20. stol., zahájil Archeologický ústav ČSAV ve spolupráci  

s píseckým muzeem a členy klubu sportovního potápění Nekton z Písku, rozsáhlý průzkum 

Havírek. Během tří let zde dokázali vyčerpat a částečně i vyčistit několik zatopených 

šachtic až do hloubky 16,5 m. Získali tak i řadu archeologických nálezů převážně  

z 15. a 16. stol., přičemž nejstarší keramika mohla pocházet snad již ze 14. stol. Jeden  

z potápěčů je v současnosti pracovníkem Prácheňského muzea v Písku. 

Staré hornické práce vytvářejí na Havírkách tři řady. První - hlavní řada šachtic  

se táhne směrem sever – jih a dosahuje délky 650 m a dále je doprovázena dvěma 

vedlejšími řadami táhnoucími se směrem sever – jih a severozápad a jihovýchod o délkách 

250 m. Krejčí (1918-1919) zde uvádí celkem 14 hlubokých šachet a přibližně 70 mělčích 

jam. Nalezeno zde bylo nejen zlato (v křemenných žilkách), ale vzácně tady byl zjištěn  

i modrý a fialový fluorit v několika mm velkých krychlích. Z dalších rudních minerálů  

se zde vyskytl arzenopyrit a pyrit (Fröhlich, 2006; Cícha, 2005). I V Havírkách byl těžen 

pegmatit, a to v 2. pol. 19. stol. Ovšem netěžilo se zde dlouho. Nalezeny zde byly  

např. krásné beryly, apatity, skoryly či muskovit. 
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4.4 Bienergraben a Oplustillberg u Sobotína 

Bienergraben nebo také Štětínov - Včelí důl (2) se nachází přibližně 1 km 

severovýchodně od sobotínského nádraží v místní části Štětínov ve svahu v lese. 

Pegmatitové těleso na lokalitě Bienergraben u Sobotína se řadí k jednoduchým  

beryl-columbitovým pegmatitům. O pegmatitu na této lokalitě se poprvé zmínil  

F. Kretschmer ve své práci z roku 1895. Dále se o Bienergrabenu tento autor zmiňuje i ve 

své publikaci Kretschmer (1911), kde uvádí stručnou charakteristiku mineralogických 

poměrů. Zjistil zde křemen, živce (např. oligoklas), granát (almandin), muskovit, spinel 

(nejspíše gahnit) a beryl. Tato lokalita je proslulá svými nálezy berylů až 12 cm dlouhých 

a 2cm širokých. Lokalitu Bienergraben dále studoval také Kruťa s kolektivem (1968), 

který rozšířil asociaci zde nalezených minerálů o apatit a columbit. Pegmatit na této 

lokalitě proniká rulou. V současnosti není vůbec jasná mocnost pegmatitové žíly.  

Jak Kretschmer (1911) tak i Kruťa et al. (1968) uvádějí 2 – 3 m Novák (1988) zase uvádí  

4 m. Štosová a Zimák (2006) jež se také zajímali o pegmatity na lokalitě Bienergraben  

u Sobotína udávají tři texturně - paragenetické jednotky: hrubě zrnitou  

živec – křemen - muskovitovou jednotku, grafickou a blokovou jednotku. Grafická 

jednotka společně s blokovou zde tvoří spíše hnízda relativně malých rozměrů v hrubě 

zrnitém živec-křemen-muskovitovém pegmatitu, který v tělese výrazně převažuje.  

Je tvořen křemenem, muskovitem, K-živcem (mikroklinem) a relativně hojným 

albitem. Běžně se zde jako akcesorie vyskytuje granát (převažuje spessartin nad 

almandinem). V současnosti se jedná o téměř zaniklou lokalitu.  

Lokalita Oplustillberg (1) u Sobotína nacházející se přibližně 0,5 km východně  

od sobotínského nádraží je podobně jako Bienergraben téměř zaniklá. Po stránce 

mineralogické se lokalita nijak neliší od předchozího výskytu. Tvoří ji beryl, biotit, 

granát, muskovit, ale i např. zirkon, columbit či mikrolit. Veronika Štosová (2009)  

ve své práci udává drobné žilky v pegmatitu, patřící alpské paragenezi. Vyplňují ji živce, 

křemen, granát, titanit, chlorit a minerály klinozoisit - epidotové řady (Chládek, 2011). 
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Obr. 9: Mapa výskytu významných pegmatitů v okolí Maršíkova (Internet 9- upraveno) 

Vysv.: 1 - Oplustillberg; 2 - Bienergraben; 3 - Rasovna; 4 - Steinhübel; 5 – Střelecký důl; 6 – Lysá hora 

 

4.5 Střelecký důl (Scheibengraben) u Maršíkova 

Jedná se o klasickou pegmatitovou lokalitu, která leží necelé 2 km východně  

od kostela v Maršíkově, na levém břehu bezejmenného potůčku na konci údolí. Toto údolí 

je v současnosti označováno jako Střelecký důl (5). Tato lokalita byla objevena  

F. Kretschmerem zhruba na přelomu 19. a 20. století. Kretschmer tak poté uveřejnil svou 

první studii o stavbě, mineralogii a petrografii, na kterou dále navázali Pokorný a Staněk 

(1951) či Novák (1994, 2002). Jde o pegmatitové těleso o mocnosti takřka 10 m, jeho 

délka se přibližuje k 100 m. Pegmatit proniká amfibolickou rulou. Kontakt s okolní 

horninou je převážně ostrý a konkordantní, převládá biotit nad amfibolem. Vnitřní stavba 

pegmatitu je nepravidelná. Byly zde zjištěny tyto texturně-paragenetické jednotky: hrubě 

zrnitá (s akcesorickým granátem a berylem), grafická jednotka (s granátem a albitem), 

bloková jednotka (např. křemen s muskovitem či albit s berylem), cleavelanditová 
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jednotka s křemenem, poměrně hojnými Nb, Ta – oxidy a muskovitem a jemnozrnná 

jednotka cukrovitého albitu s křemenem, dále berylem (akvamarín), gahnitem  

a granátem. V blokové výjimečně i v cleavelanditové jednotce se mohou najít drobné 

dutiny s krystaly živců, muskovitu, křemene, apatitu, skorylu či mikrolitu. Texturně-

paragenetické jednotky jsou různě rozmístěny a netvoří kontinuální zóny (viz obr. 10).  

I tato pegmatitová žíla byla podobně jako většina pegmatitů Hrubého Jeseníku, postižena 

silnou deformací. Občas se místy uplatnila hydrotermální fáze typu alpské parageneze 

(Novák in Zimák, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Idealizovaný řez pegmatitem (Novák et al., 2002) 

 

4.6 Rasovna (Schinderhübel) u Maršíkova 

Tato klasická pegmatitová lokalita leží přibližně 0,5 km severovýchodně od kostela 

v Maršíkově. Již v roce 1824 tady Hruschka popsal řadu minerálů (např. sillimanit). 

Zároveň zde popsal i první výskyt chryzoberylu v Evropě.  Lokalitou se podrobněji 

zabývali také např. Dostál (1966), Franz a Morteani (1984) či Černý et al. (1992, 1995). 

Vyskytují se zde nejméně tři samostatné pegmatitové žíly (Maršíkov I., II., III.). Liší se 

svou velikostí a především stupněm metamorfózy. Ovšem stavba, chemické složení  
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a minerální asociace jednotlivých minerálů si jsou dosti podobné. Maršíkov I: tato žíla 

leží asi 30 m severozápadně od hlavní žíly a je slabě metamorfovaná. Žíla je přibližně  

50 cm mocná. Maršíkov II: tato žíla leží asi 30 m východně od hlavní žíly a je zřetelně 

metamorfovaná. Žíla je přibližně 35 cm mocná. Maršíkov III: klasická lokalita 

chryzoberylu. Žíla je 1 m mocná a je silně metamorfovaná. Všechny tři pegmatitové žíly 

pronikají  amfibolické až biotit-amfibolické ruly a mají zonální stavbu. Směrem od okraje 

jsou zde přítomny tyto zóny: drobně zrnitá granitická o mocnosti maximálně 1-2 cm, 

středně zrnitá albitická zóna s muskovitem a křemenné jádro, dosahující mocnosti 20 cm 

(žíla II) a 50 cm (žíla III). Ve všech těchto žilách je přítomen albit, na žíle I se vzácně 

vyskytl blokový K-živec. Typickým znakem všech žil je nepřítomnost primárních dutin. 

Metamorfóza se projevuje výraznou lineací. Jednak usměrněním lupenů muskovitu, 

střídáním pásků křemene a živců tzv. páskováním a také vznikem nově vytvořených 

minerálů (např. sillimanitu a chryzoberylu). Na žíle I se uplatnila hydrotermální fáze typu 

alpské parageneze vznikem poměrně hojného epidotu, albitu a bavenitu. Na žilách II a III 

jsou tyto projevy o něco slabší, nejspíše byly přetištěny následnou metamorfózou (Novák 

in Zimák, 2002). 

 

4.7 Žulová 

Okolí Žulové se řadí k nejznámějším oblastem kamenářského průmyslu v České 

republice. První lomy byly otevřeny v 70. letech 19. století a těžba zde probíhala údajně  

ve více než 100 lomech. V současné době je v provozu okolo 10 kamenolomů a těžba 

postupně narůstá. Těží se jednak ve znovu otevřených starých lomech, tak i v zcela nových 

lomech. Celé okolí Žulové patří množstvím zde popsaných minerálů (přibližně 100 druhů) 

i díky kvalitě nalezených vzorků mezi velmi uznávané lokality. Ukázky zdejších minerálů 

(ať už se jedná o ukázky zdejších erlanů, pegmatitů či křemenných žil) můžeme 

zhlédnout prakticky ve všech muzeích po celé Evropě (Toegel, 2005). 
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Obr. 11: Výřez z turistické mapy Žulová (Internet 9 - upraveno) 

Vysv.: 1 - Žulová – Boží Hora; 2 - Borový vrch; 3 - Korálové jámy; 4 - Nový lom; 5 - Lom Vycpálek 

 

Žulová – Boží hora (1) je nečinný lom nacházející se na jihovýchodním svahu 

Boží hory přesněji asi 150 m pod kostelem na jejím vrcholu. Jedná se o „klasické“ 

naleziště minerálů kontaktně metamorfovaných hornin (obsahující grosulár-hessonit, 

vesuvian, epidot, wollastonit nebo diopsid), tvořené rozsáhlými a hlubokými výkopy 

sběratelů. Lokalita je volně přístupná. V okolí je možné navštívit i další lokality,  

např. Korálové jámy, lom v Černé Vodě, lom na Kaní hoře nebo hadec ve Skorošicích 

(Toegel, 2005). 

Korálové jámy (3) jsou volně dostupnou lokalitou, která leží přibližně 1 km 

východně od Žulové, na jihovýchodním úpatí Boží Hory. Lokalita Korálové jámy,  

v literatuře také často označována jako Andělské Domky, dříve Englovy domky (podle 

nedaleké samoty) patří mezi jednu z nejvýznamnějších mineralogických lokalit na území 

Slezska. Tato lokalita je zmiňována v několika exkurzních průvodcích např. Zimák et al. 

(1995) nebo Pauliš (2001). Podle názoru autora Toegla (2005) jde však o samostatný 
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výskyt, související s nepříliš vzdálenými (asi 600 m) Korálovými jámami jen nepřímo.  

Na samostatný původ je možné pomyslet zejména podle charakteristického vysokého 

obsahu jehlicovitých inkluzí ve všech zde dosud nalezených vzorcích, který není typický 

pro výskyt Korálové jámy. Výskyt Korálové jámy je takřka po dvě století zdrojem nálezů 

pěkných „kousků“ krystalovaného křemene (včetně křišťálu). 

Černá Voda – Nový lom (4) je exkurzní lokalita nacházející se přibližně 2 km 

východně od Žulové. Jedná se o činný lom, situovaný přibližně 800 m jihozápadně od obce 

Černá Voda. Do lomu vede asfaltová cesta, končící po 300 m v lomu. Nový lom  

je ve vlastnictví firmy Slezský kámen se sídlem v Jeseníku. Pro vstup do lomu je nutné 

povolení provozovatele. Od roku 2002 je tento lom monitorován elektronickým 

bezpečnostním systémem, který pravděpodobně předává signál na místní policii. Ta údajně 

může dojet na místo do deseti minut. Po mineralogické stránce je tento lom pověstný 

nálezy pěkných ukázek molybdenitu, jehož výskyty jsou v okolí Černé Vody známy  

již od 30. let 20 století (Toegel, 2005). 

Vápenná, lom Vycpálek (5) je exkurzní lokalita nacházející se přibližně 1,5 km  

od kostela v obci Vápenná. Jedná se o opuštěný a částečně zatopený lom. Přístup do tohoto 

lomu je po polní cestě vedoucí z Vápenné - směrem na západ k osadě zvané Zelená Hora. 

Vycpálkův lom patří bezesporu k nejzajímavějším mineralogickým lokalitám na území 

České republiky. Je unikátním nalezištěm krystalů tzv. „plovoucího granátu“ (jedná se  

o grossulár, odrůdu označovanou jako hessonit). Současně se zde vyskytují pro oblast 

žulovského plutonu typické taktity, nacházejí se např. v lomové stěně nad stávajícím 

jezírkem. Dále zde byl společně s hessonitem nalezen epidot, vesuvian, diopsid, 

wollastonit, křemen, kalcit a vzácně také titanit (Internet 4). 

 

4.8 Meclov, Otov a Poběžovice 

Tyto pegmatity vznikly v oblasti domažlického krystalinika. Meclov se nachází  

v jihozápadních Čechách mezi městy Domažlice, Horšovský Týn a Poběžovice. 

Pegmatitové žíly jsou zde uloženy v zásaditých horninách poběžovického  

masivu – gabrech, gabrodioritech, dioritech a pronikají zdejšími rulami. Pegmatitové žíly 
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jsou až několik stovek metrů dlouhé a často byly v minulosti těženy. V současnosti po nich 

zůstávají pomalu zarůstající odvaly. Na vrchu Kikrsberk (1) vystupuje, na severním svahu, 

těžená žíla pegmatitu. Je 18 - 20 m mocná a přibližně 600 m dlouhá. Má zonální stavbu  

a vyskytuje se většinou bez kontaktní zóny. Pouze ve vnitřní zóně převládá spíše blokový 

pegmatit. Nejběžnějším nerostem je zde křemen. Hojně je tu zastoupen také plagioklas. 

Vyskytuje se zde také mikroklin, apatit a ojediněle také beryl. Vzácně se tu vyskytuje 

 i ortoklas. Objevuje se i granát – almandin, který v pegmatitu vytváří velké krystaly 

 (o průměru 25 mm). Vzácně se vyskytuje biotit s pyritem. Podél trhlin v hornině  

se vyskytuje trifylín a uranové slídy. Podobná asociace minerálů se objevuje taktéž 

 na nedalekém Mlýnském vrchu (2) či na návrší (6), jež leží asi 500 m jihovýchodně  

od nedaleké obce Mračnice (3). 

Těžba pegmatitů v Otově probíhala na mnoha místech. Ještě před Otovem leží 

Červený vrch. Na jeho severozápadním úpatí, je jedno ze zdejších nalezišť. V 50. letech 

20. století zde byl důl Otov II. (4), v němž se těžila přibližně 250 m dlouhá a 5 m mocná 

žíla pegmatitu v gabru. Nacházejí se zde vyjma běžných živců (mikroklin a oligoklas) 

také zajímavé nerosty jakými jsou např. hnědozelený mithridatit a černý (pouze na 

povrchu modrozelený) lipscombit. Oba nerosty pak doprovázejí malachit a hureaulit.  

V muskovitu se zase vyskytují zrna tmavozeleného gahnitu a světle červenohnědého 

granátu. Další lokalitou u Otova je severně od něj nacházející se Větrný vrch (5), na jehož 

západním úbočí se těžily rovněž pegmatity. Těžil se tu také živec. Na této lokalitě můžeme 

najít pěkné ukázky albitu, mikroklinu, oligoklasu a ortoklasu. Vzácně se zde vyskytuje  

i beryl a muskovit, který dále doprovázejí lazulit s vivianitem, trifylínem a graftonitem. 

Přítomen je taktéž ilmenit, magnetit, kassiterit a columbit. Z křemičitanů zde můžeme 

najít např. zirkon, turmalín, spodumen, titanit či zoisit. 

Dříve se pegmatity těžily i v lese Masna (nacházející se směrem na Poběžovice), 

kterým vede silnice až na návrší Zátiší, kde se asi 200 m severovýchodně od vrcholu (6) 

také vyskytoval a těžil živec. Pegmatitová žíla zde probíhá dioritem, přičemž poskytuje 

zajímavé ukázky živců, křemene, berylu i fosfátů. I v bývalých lomech na vrchu  

Čihadlo (7), jižně od Poběžovic se tyto minerály nacházejí (Ziegler, 2002). 
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Obr. 12: Výřez z turistické mapy -  okolí Otova, Meclova a Poběžovic (Internet 9 – upraveno) 

Vysv.: 1 - vrch Kikrsberk; 2 - Mlýnský vrch; 3 - Mračnice; 4 - Otov II.; 5 - Větrný vrch; 6 - návrší Zátiší;  

7 - Čihadlo 
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5 Mineralogicko - petrografická exkurze věnovaná 

vybraným ložiskům v České republice 

V této části, jež je věnovaná mineralogicko-petrografické exkurzi na vybraných 

ložiscích v České republice se Vám snažím přiblížit dvě oblasti mnou navštívené. Jedná  

se o Jihočeský kraj, tedy o oblast Písecko a o kraj Jihomoravský, kde jsem navštívila 

pegmatity v okolí Maršíkova. Tuto kapitolu doprovází především fotografie z terénu mnou 

pořízené (popř. se jedná o fotografie Davida Šefčíka) a vlastní fotografie nerostů 

nalezených na níže zmíněných lokalitách. K teorii načerpané z odborné literatury  

zde uvádím také vlastní poznatky, tipy a zpracovány jsou zde i cenné informace získané  

z návštěvy terénu. 

 

5.1 Jihočeský kraj – oblast Písecka 

Jižní Čechy patří ke krajům, které svou krásou překvapí každého návštěvníka. 

Nachází se zde nespočet kulturně historických památek – starobylá města, plná života  

a kultury, majestátné gotické kostely, renesanční zámky, kláštery či zajímavé technické 

stavby včetně důmyslných rybničních systémů. Díky absenci velkých průmyslových 

podniků mají Jižní Čechy i vysokou krajinnou hodnotu, což dokazuje množství 

vyhlášených chráněných území (Internet 5). 

Jižní Čechy jsou také poměrně bohatou oblastí minerálních výskytů. Každý region 

je zastoupen množstvím nalezišť významných minerálů. V současnosti jsou tyto naleziště 

především místními sběrateli, velmi oblíbeny. Velký zájem o jihočeské minerály mají 

zejména na mineralogických burzách (Šefčík, 2012).  

Jak jsem se již v minulé kapitole zmínila, většina lokalit na Písecku je v současnosti 

už jen pouhou historickou záležitostí a najít zde pěkné „kousky“ je velkou zvláštností.  

I přesto bychom na tuto lokalitu neměli zanevřít. Zejména do Píseckých vrchů se stojí za to 

přijet podívat a případně zde hledat typické nerosty pegmatitů (Ziegler, 2002). 
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5.1.1 Návštěva č. 1 – lom U Obrázku I. 

Popis cesty: Záchytným bodem bude hlavní nádraží Písek. Odtud půjdeme pěšky 

skrze centrum, až dojdeme k poště. Od pošty se vydáme směrem nahoru a pokračujeme  

k oblasti zvané „U tří rybníků“. Cesta nám zabere tak hodinu plynulé chůze. Poté nás uvítá 

cedule, která nás navede na silnici, kterou vystoupáme až na vrch Živec. Zde stojí 

stejnojmenná chata, kde se mimochodem točil známý seriál „Homolkovi“. Vydáme se JV 

směrem po lesní cestě a přibližně po 200 m se objevíme před lomem U obrázku I.   

(viz obr. 13 a obr. 14), jenž je naší klasickou mineralogickou lokalitou a díky nálezů řady 

vzácných minerálů, zde nalezených v době těžby živce, se stal proslulým v celém 

tehdejším mineralogickém světě a ukázky z něj jsou zastoupeny v mnoha světových 

sbírkách. Jedná se o vůbec nejznámější pegmatit v jižních Čechách a o víkendech je tento 

zatopený lom pravidelně navštěvován turisty a badateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 13: Zasněžený lom U Obrázku I. – stav duben 2013 (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 14: Zatopený lom U Obrázku I. v létě 2010 (foto David Šefčík, 2010) 

 

Nálezy: I přesto, že se při naší návštěvě lomu U Obrázku I., tady vyskytoval sníh  

a půda byla značně promrzlá, rozhodli jsme se zima, nezima, právě tady kopat a najít  

zde nějaké pěkné minerály. V lomu U Obrázku I. bezesporu najdete růženín (viz obr. 15),  

což byl také první minerál, který jsme tady našli. Růženín je odrůdou křemene a má světle 

až sytě růžovou barvu. 
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Obr. 15: Růženín z lomu U Obrázku I.; velikost – 7,5 cm  (foto vlastní, 2013) 

 

Dále se zde nachází velká řada vzácných minerálů jakým je např. písekit, který se 

vyskytuje v černě – smolných paprscích (viz obr. 16) nebo beryl, skoryl, bertrandit, apatit, 

ilmenit, monazit, xenotim a mnoho dalších. Většina sběratelů zde touží vykopat písekity  

a beryly. Ovšem najít zde nějaký ten krásný „kousek“ berylu je v současnosti velkou 

vzácností. 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 16: Soustava paprsků písekitu z lomu U Obrázku I.; velikost paprsků je 1,4 cm (foto David Šefčík, 2011) 

 

Nám se v lomu U Obrázku I., vyjma množství růženínu podařilo najít pouze  

ilmenit (viz. obr. 17),  pár úlomků skorylu a drobné krystaly monazitu. 
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Obr. 17: Ilmenit z lomu U Obrázku I.; velikost cca 1x 2,5 cm (foto vlastní, 2013) 

 

5.1.2 Návštěva č. 2 – lom U Obrázku II., III., IV. 

Popis cesty: Nedaleko hlavního lomu U Obrázku I., přesněji napravo od něj,  

se nachází nezatopený lom U Obrázku II. Z lomu U Obrázku I. se tedy vrátíme asi 100 m 

zpátky k rozcestí a vydáme se směrem na vrch Jarník, kde je rozhledna. Po 50 m vidíme  

v lese výsypky a právě tady je lom U Obrázku II. (viz obr. 18 a obr. 19). O něco výše  

nad ním je lom U Obrázku III. Když se vrátíme zpátky, k chatě Živec, a dáme se po 

asfaltce V směrem, přibližně po 100 m, při silnici k osadě „Na Křižatkách“ uvidíme lom  

U Obrázku IV. Jedná se však jen o propadlinu a pár zarostlých výsypek. To všechno  

i s návštěvou lomu U Obrázku I., nám bez kopání zabere necelou půl hodinu. 
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Obr. 18: Zasněžený lom U Obrázku II. – stav duben 2013 (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Lom U Obrázku II. –  léto 2010 (foto David Šefčík, 2010) 
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Nálezy: Lom u Obrázku II. je pegmatitové těleso méně mocné. V tomto lomu lze 

najít bertrandit, albit (viz obr. 20) či apatit. K zajímavějším nálezům patří anatas, nalezený 

na trhlinách společně s ilmenitem. O něco výše na svahu Jarníku je odkryto další 

pegmatitové těleso – U Obrázku III. Zde se v pegmatitu vyskytoval např. turmalín, 

bertrandit, monazit, titanit či apatit. Tento lom návštěvníci většinou vynechávají, neboť 

není tak velký a navíc se i hůře hledá. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 20: Detail krystalů albitu z lomu U Obrázku II. (foto David Šefčík, 2010) 

 

Lomy U Obrázku II. i III. nejsou zatopené, ale za to jsou po mineralogické stránce 

chudší než je tomu U Obrázku I., a proto nejvhodnějším místem ke kopání je právě lom  

U Obrázku I., kde je přeci jen větší šance najít nějaké ty pěknější „kousky“ minerálů.  

Aby toho nebylo málo, zastavit se můžete také do lomu U Obrázku IV. V současnosti  

je lom pouhou hlubokou propadlinou. Pokud zde budete chtít kopat, může se Vám podařit 

najít diopsidy (viz obr. 21) či mramory, z vzácnějších „kousků“ pak tmavozelené a černé 

spinely (viz obr. 22), pargasit, tremolit, mastek, fluorit, chlorit, pyroxen či flogopit. 

Všechny zmíněné lomy jsou dobře přístupné, avšak již značně překopané. 
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Obr. 21: Krystaly diopsidu z lomu U Obrázku IV.; velikost záběru 3 cm (foto David Šefčík, 2010) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Obr. 22: Spinel z lomu U Obrázku IV.; velikost záběru 3 cm (foto David Šefčík, 2009) 
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5.1.3 Návštěva č. 3 – lom U Nového rybníka 

Popis cesty: Z návštěvy lomů U Obrázku, II., III. a IV. se vrátíme zpátky zase  

před lom U obrázku I. Odtud pokračujeme lesní turistickou stezkou pořád rovně.  

Po ,,tzv. stezce drahokamů“ (viz obr. 23)., dojdeme až k Novému rybníku (viz obr. 24).  

Zabere to asi hodinu cesty. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 23: Stezka vedoucí k lomu U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 24: Pohled na lom U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 
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Nálezy: Když stojíte nad lomem, uvidíte hluboké skalisko se zasypaným dnem.  

Do roku 1996 byla na dně lomu přibližně 10 m dlouhá štola (jakmile se podíváte na okraje 

dna, spatříte vchody do vytesaných komor). Do nich můžete vlézt, ale je to velmi 

nebezpečné. Bohužel z velké části jsou již stejně zasypány. Mezi zdejší nejběžnější 

minerály patří turmalín, beryl, xenotim (viz obr. 25), monazit, bertrandit, arzenopyrit, 

ilmenit, růženín a mnoho dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Xenotim z lomu U Nového rybníka; velikost záběru 4 cm (foto David Šefčík, 2009) 

 

Vyskytují se zde i písekity, které se vyskytují pouze zde v Píseckých horách a jinde 

na světě jej prozatím nikdy nikdo nenašel. V současnosti je tento živcový lom velice 

oblíbenou a vyhledávanou lokalitou. I přesto, že je v současnosti velmi obtížné nacházet 

minerály jakými jsou beryl, monazit či písekit, při velké trpělivosti a značné píli se Vám 

může poštěstit tak jako mi, nalézt krásný krystal písekitu (viz obr. 26).  
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Obr. 26: Soustava paprsků písekitu z lomu U Nového rybníka; velikost paprsků je 1 cm (foto vlastní, 2013) 

 

Mějte však na paměti skutečnost, že se lom nachází na území přírodního parku, 

tudíž by při neodborných zásazích do krajiny mohlo dojít ke střetům zájmů s ochranáři 

přírody a lesníky. Vyjma písekitu, jsme zde vykopali např. také skoryl (viz obr 27). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 27: Skoryl z lomu U Nového rybníka; velikost 8x 5 cm (foto vlastní, 2013) 
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5.1.4 Návštěva č. 4 – Havírky 

Popis cesty: Vyjma lomů U Obrázku a Nad Novým rybníkem stojí za podívanou  

i nejznámější písecké zlatodoly na Havírkách, které najdeme za semickou místní části 

zvanou Flekačky. Po návštěvě lomu U Nového Rybníka, jdeme pořád rovně po tzv. „stezce 

drahokamů“ směrem dolů až k asfaltce. Po ní se vydáme doprava a dále budeme 

pokračovat pořád rovně, až narazíme na rozcestí. Tady opustíme všechny možné cesty  

a vydáme se lesem J směrem přímo do kopců, kde přibližně za 15 minut plynulé chůze 

narazíme na pozůstatky zlatodolů Havírky (viz obr. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 28: Pozůstatky zlatodolů Havírky (foto vlastní, 2013) 

 

Základní informace: Na Havírkách dobývali horníci zlatonosný křemen 

především ve 14. a 16. století, jedná se tudíž o jedny z našich nejstarších zlatodolů,  

kde se těžilo podpovrchově. Stejně jak u lomů tak i zde se nachází informační tabule  

s velice stručným popisem daného místa.  Dělníci ze sousedních Semic pod vedením 

podnikatele Bambase vyhloubili jednu z jam do hloubky 28,5 m a nejspíš žádná jiná zdejší 

šachta tuto hloubku již nepřesáhla. Bohužel jsou však trvale zatopené spodní vodou.  

Pouze na několika málo místech lze vidět aspoň část horizontálních chodeb (viz obr. 29). 
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Na Havírkách se nacházela i kovárna, ve které se ostřily nástroje horníků. Říká se,  

že horník za směnu otupil až třicet hornických želízek. Těch byla kolem šachet nalezena 

spousta, dokonce se zde daly najít za pomoci detektoru kovů (Fröhlich, 2006; Cícha, 

2005).  Místy, to na Havírkách působí strašidelně až depresivně, protože ve středověku zde 

zahynulo několik horníků (Fröhlich, 2006; Cícha, 2005). I přesto, že jsme toho mnoho, 

kvůli vysoké hladiny vody v Havírkách neviděli, aspoň ta procházka lesem stála určitě  

za to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: Část horizontálních chodeb na Havírkách (foto vlastní, 2013) 

 

Nálezy: Nalezeno zde bylo nejen zlato (v křemenných žilkách), ale vzácně tady  

byl zjištěn i modrý a fialový fluorit v několika mm velkých krychlích. Z dalších rudních 

minerálů se zde vyskytl arzenopyrit a pyrit (Fröhlich, 2006; Cícha, 2005). Co se týče místa, 

kde se těžil pegmatit, v 2 pol. 19. stol., jedná se o velkou záhadu. Nevede k němu žádná 

cesta a není o něm nikde ani zmínka. Vyjma autora Cíchy, který se sice o něm zmínil,  

ale cestu vedoucí k pegmatitu nepopsal. Nachází se někde v houští. Najít se zde daly  

např. krásné beryly, apatity, skoryly (viz. obr. 31) či muskovit (viz obr. 30). 
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Obr. 30: Muskovit z Havírek; velikost cca 5x 4,5 cm (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Skoryl v ortoklasu z Havírek; velikost cca 1x 2,5 cm (foto vlastní, 2013) 
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5.1.5 Návštěva č. 5 – Prácheňské muzeum 

Popis cesty: Z Havírek jdeme zpět po cestě, po které jsme přišli. Jakmile dojdeme 

k asfaltce, vydáme se po ní vlevo. Po přibližně 200 m jsme na Flekačkách a odtud 

pokračujeme pěšky po hl. silnici až do Písku na Velké náměstí, které se nachází asi 4 km 

od Flekaček. Na náměstí je průchod radnicí. Tímto průchodem když projdeme, uvidíme 

Prácheňské muzeum (viz obr. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Vstup do Prácheňského muzea (foto vlastní, 2013) 

 

Základní informace: V Prácheňském muzeu se nacházejí vzorně upravené, 

moderně navržené expozice, které poskytují ucelený obraz píseckého regionu v širším 

kontextu někdejšího prácheňského kraje a ne nadarmo toto muzeum v roce 1996 při Radě 

Evropy ocenil výbor čestnou cenou "Evropské muzeum roku". Prácheňské muzeum 

v současnosti sídlí v areálu bývalého hradu, který se nachází přímo na Velkém náměstí  

(viz obr. 33). Návštěvníka tady čekají témata jako: Počátky hradu a města Písku, Pravěk  

a doba slovanská, Dějiny regionu, Kulturní tradice Písecka, Chráněná území,  

Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (jedná se o ojedinělou expozici živých tvorů v muzeu)  
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a v neposlední řadě také Nerostné bohatství. V roce 2010 Prácheňskému muzeu přibyly 

další dvě velmi zajímavé expozice: Písecký venkov v 19. století a Obrazová galerie 

českých panovníků. Otevřeno zde mají vždy od 1. března do 31. září (Út-Ne) od 9:00h  

do 18:00h a od 1. října do 31. prosince (Po-Ne) od 9:00h – 17:00h. Co se týče 

vstupného, zaplatíte 40 Kč, děti od 6-18 let, studenti a důchodci od 65 let zaplatí snížené 

vstupné tedy 20 Kč. K orientaci v muzeu Vám poslouží tzv. průvodce muzeem (Internet 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Mapa města Písek. Šipka znázorňuje vstup do Prácheňského muzea z Velkého náměstí (Internet 10 - 

upraveno) 

 

Nás však nejvíce zajímala expozice: Nerostné bohatství, která nás seznámila 

s geologií a mineralogií Písecka. Tato expozice je členěna chronologicky podle 

geologických jednotek a minerálních paragenezí, jež jsou ve vitrínách dokumentovány 

ukázkami nejvýznamnějších hornin a nerostů (viz obr. 34). K vidění zde byly např. krásné 

krystaly skorylu, vzácný písekit a beryl, xenotim, biotit, muskovit a mnoho dalších. 

Expozice jsou doplněny geologickými mapami a různými fotografiemi jednotlivých 

lokalit. Velkou pozornost zde věnují především píseckým pegmatitům, díky kterým  

se Písek v mineralogii stal světově proslulý (Internet 6). 
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Obr. 34: Vitríny s ukázkami nejvýznamnějších hornin a nerostů (foto vlastní, 2013) 

 

5.1.6 Rekapitulace 

Písek se pyšní množstvím lokalit, které zaručeně za pouhý jeden den neprojdete. 

Tato část je věnovaná jednodenní návštěvě některých vybraných míst na Písecku. 

Samozřejmě pokud se zde nebudete chtít zdržovat hledáním minerálů, což by byla velká 

škoda, lze navštívit i další místa jakými jsou např. Horní Novosedly aj. Na závěr této 

exkurze doporučuji zastavit se v Prácheňském muzeu. Pro přehled, jsem celý okruh naší 

návštěvy znázornila na mapu (viz obr. 35). Pokud jste neznalí v oboru a láká Vás tyto 

lokality navštívit, doporučuji si s sebou vzít někoho, kdo lokality na Písecku zná, protože 

přeci jen některé z nich sami jen tak nenajdete a navíc Vám dotyčný určitě poradí, kde 

kopat a pomůže Vám i s určením případně nalezených minerálů. Jestliže nemáte nikoho, 

kdo by daným věcem rozuměl, nebojte se vyhledat sběratele, pro které je tato činnost velmi 

oblíbenou zálibou, a to třeba pomocí internetu. 
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Obr. 35: Výřez z mapy znázorňující navštívená místa (Internet 9 – upraveno) 

 

5.2 Jihomoravský kraj – okolí Maršíkova 

Jižní Morava svým návštěvníkům předkládá rozmanitou škálu jak kulturních,  

tak i přírodních či technických památek (Internet 11).  Nalézají se tu také místa výskytu 

zajímavých minerálů. Lokalita Střelecký důl je považována za nejvýznamnější 

pegmatitové naleziště v severomoravském regionu a Rasovna je zase součástí naučné 

mineralogické stezky po význačných mineralogických lokalitách Sobotínska,  

která se může pochlubit svou ojedinělostí a primátem v České republice. 

 

5.2.1 Návštěva č. 1 – Maršíkov – Rasovna (Schinderhübel) 

Popis cesty: Při příjezdu do Maršíkova je nejlepší zaparkovat u dřevěného kostela 

(viz obr. 36). Odtud se vydáme SV směrem přes pastviny do přibližně 0,5 km vzdálené 

Rasovny, která se nachází na západním úbočí na Zadním vrchu. Cesta vede do prudkého 
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kopce a při plynulé chůzi nám bude trvat asi 20 minut. Lokalita je označena zdaleka 

viditelnou informační tabulí. Důležité je dávat si pozor na elektrické ohradníky, kterých je 

v okolí spousta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36: Dřevěný kostel v Maršíkově (foto vlastní, 2013) 

 

Nálezy: Tato lokalita je známá, díky nálezů chryzoberylu. V roce 1994 zde byl 

proveden rozsáhlý průzkum Vlastivědným muzeem Olomouc a právě díky tomu, lze  

ve sbírkách tohoto muzea studovat bohatý mineralogický materiál z této lokality. Lokalita 

byla sledována od roku 1996 a až do konce roku 2001 tady byly nalezeny velmi průměrné 

vzorky v suti výkopů po předchozí sběratelské činnosti (granát, drobný chryzoberyl); 

(Toegel, 2005). Pegmatity se zde nacházejí převážně v zářezu stromy porostlého úvozu 

(viz obr. 37), kde jsme také kopali. Našli jsme např. muskovit, biotit, křemen, albit  

či epidot. Vyjma nich lze v Rasovně najít také amfibol, beryl, bavenit, ilmenit, sillimanit, 

gahnit, magnetit nebo již zmíněný chryzoberyl aj. Na této lokalitě je nemožné bez většího 

úsilí při kopání, najít nějaké atraktivnější ukázky zdejších minerálů, jelikož je  

v současnosti značně vyčerpána.  
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Obr. 37:  Lokalita  sběru - tzv. zářez u Rasovny (foto vlastní, 2013) 

 

5.2.2 Návštěva č. 2 – Steinhübl 

Popis cesty: Z Rasovny se vydáme do kopce V směrem po zářezu,  

který po několika desítkách metrů končí. Poté se vydáme dále do kopce směrem ke kótě 

Zadního vrchu. Po cestě narazíme na lom Steinhübl, který se od Rasovny nachází asi  

10 minut plynulé chůze. Na místě se nachází opět informační cedule s popisem dané 

lokality. 

 

Nálezy: Tato lokalita byla objevena na začátku 20. století při úpravě lesních cest. 

Nejčastěji se zde nacházely diopsidy a epidoty, jež jsou zastoupeny ve sbírkovém fondu 

Vlastivědného muzea v Olomouci. Nalezen zde byl také albit, křišťál, adulár a titanit. Žíly 

s krystalovými ukázkami minerálů byly prakticky ihned po objevení lokality vytěženy  

a tak je lokalita v současnosti zcela vyčerpána. Po chvilce kopání, jsme se sami přesvědčili  

o tom, že zde nejspíš žádný „kousek“ nenajdeme. 
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Obr. 38: Pohled směrem na Rasovnu a Steinhübl (foto vlastní, 2013) 

 

5.2.3 Návštěva č. 3 – Maršíkov – Střelecký důl (Scheibengraben) 

Popis cesty: Ze Steinhüblu se vrátíme zpět do Maršíkova a pokračujeme dále  

po hlavní cestě směrem do Sobotína tak dlouho až narazíme na rozcestí, kde zahneme 

doleva (směrem na  Věrnířovice). Na Z okraji obce Věrnířovice se na levé straně u hlavní 

cesty nachází oplocená lesní obora, do které po svolení od správce můžeme vejít branou 

nebo žebříkem přes plot. Nejsnazší cesta k lomu vede lesní cestou, která je souběžná  

s potůčkem v oboře a jejím oplocením podél kterého půjdeme asi 800 m, dokud na pravé 

straně nespatříme výsypku z lomu, nad kterou se nachází samotný důl. 

 

Základní informace: Jedná se o lokalitu, která se nachází uvnitř rozsáhlého, 

soukromého a oploceného pozemku, který je využíván k chovu zvěře. Před vstupem  

do oplocení je nutné ohlásit se správci. Pegmatitové těleso je v současnosti již v celku 

zašlým, opuštěným lomem (viz obr. 39) s krátkou štolou (15 m). V jeho blízkém okolí jsou 

zčásti rozvezené haldy. 
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Obr. 39: Pohled na lom Střelecký důl (foto vlastní, 2013) 

 

Nálezy: Lokalita je sledována od roku 1996 a právě z této doby pochází dosud 

nejlepší nález Nb- Ta oxidu, který byl náhodně nalezen v suti těsně vpravo nad hranou 

lomu. O rok později zde byl v dutinkách pegmatitu nalezen nazelenalý apatit. Na puklinách 

živce se našel zase klinozoisit. Běžně zde byl nalézán také skoryl. Mezi další zde zjištěné 

minerály patří např. adulár, granát, hematit, křemen, muskovit, ortoklas, topaz, triplit, beryl 

a v asociaci s ním i gahnit (Toegel, 2005). Lokalita je velmi oblíbená mezi sběrateli, 

protože stále nabízí pěkné ukázky minerálů. Odsud jsme si také přinesli nejvíce „vzorků“, 

převážně  muskovitu, křemene, ortoklasu, skorylu nebo epidotu. 

 

5.2.4 Rekapitulace 

Tato část je věnována jednodenní návštěvě lokalit Střelecký důl, Rasovna  

a Steinhübel (mapa s vyznačením lokalit – viz obr. 9). Nejvíce minerálů naleznete právě  

ve Střeleckém dole. Opakem je Steinhübel, který je již nejspíše zcela vyčerpán. Mimo 

lokality výše zmíněné, lze navštívit i další místa v okolí, kde se pegmatitová tělesa 

vyskytují. Mluvíme např. o Bienergrabenu a Oplustillbergu u Sobotína. Do našeho 

programu jsme s přáteli chtěli zahrnout i návštěvu Bienergrabenu. Bohužel neznalost 
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terénu a nepřízeň počasí udělalo své a my ani po tří hodinách bloudění, lokalitu nemohli 

najít. Vybrané fotografie pegmatitů na těchto lokalitách nalezené jsou zařazeny do přílohy. 

 

5.3 Závěr k exkurzi 

Pro nedostatek času a nepřízeň počasí, jsem nestihla navštívit osobně všechny 

lokality. Letos si s námi počasí zahrávalo a zima byla převelice dlouhá, čas byl však 

neúprosný a já se tudíž vydala na svou první exkurzi (do Písku) až začátkem dubna  

i přesto, že se na většině území naší republiky objevoval sníh. Po značném úsilí (přeci jen 

každý určitě víme, že nálezy na lokalitách nečekají na to, až je někdo zvedne) se mi 

dokonce podařilo najít spoustu zajímavých nerostů, včetně vzácného písekitu a už nyní se 

těším, až poznám další kouty naší země. Vyjma této lokality jsem navštívila ještě okolí 

Maršíkova. Přesto, že se nám zde nepoštěstilo přinést si domů nějaký ten ranec plný 

zajímavých nerostů, bohatě mi stačil ten pohled na okolní krajinu. Domů neodcházím  

s prázdnou, vezu si s sebou zážitky a přinejmenším fotografie, které jsem si zde pořídila. 

Rozhodně jak se říká, nehodím flintu do žita a vrátím se, snad příště i s nějakými 

vzácnějšími „kousky“. 
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6 Závěr 

Cílem mé práce je představit Vám blíže mineralogii pegmatitů. Ty, se řadí k velmi 

zajímavým horninám, které si zasluhují, aby jim byla věnována větší pozornost. V první 

části práce je popsáno rozšíření pegmatitů na území České republiky. Věnuji se blíže 

Českému masivu, jelikož právě zde jsou pegmatity zastoupeny více, nežli je tomu  

v Západních Karpatech. V další kapitole následuje obecná charakteristika pegmatitů  

a jejich geneze. Pegmatity patří k velmi rozšířeným horninám na území České republiky. 

Mají rozdílné tvary, velikost i různé složení a o tom, jak pegmatity vznikají, existuje 

několik teorií. Předpokládá se, že každá z těchto hypotéz je pravdivá, i přesto, že si 

vzájemně protiřečí. Nejspíše totiž každá z nich platí, za určitých geologických podmínek. 

Bakalářská práce obsahuje i stručnou charakteristiku pěti základních skupin pegmatitů 

podle Nováka. Tato klasifikace pegmatitů byla sestavena podle geologického prostředí,  

v němž vznikají jejich hostitelské horniny. Je spíše deskriptivní, a proto se používá ještě 

další dělení pegmatitů v závislosti na chemické signatuře mateřské granitické horniny. 

Následující kapitola je detailněji zaměřena na významná ložiska pegmatitů v Čechách  

a na Moravě, poznatky byly využity při přípravě odborné exkurze, věnované lokalitám  

v oblasti Písecka a v okolí Maršíkova. Uvádím zde především své zkušenosti získané  

z terénu. Předložená práce je obohacena o mapy a fotografie, z velké části mnou nafocené.  

Při zpracování je využito množství informací z knižního i elektronického zdroje. 

Pracovala jsem především s odbornou literaturou a různými pracemi, novějšími, ale i dříve 

vydanými. Veškeré zdroje uvádím v seznamu literatury. Cenné rady a informace mi 

poskytli také můj vedoucí bakalářské práce, pan Ing. Miloš Duraj, Ph.D. a sběratel David 

Šefčík, který mi byl velmi dobrým průvodcem při návštěvě Písecka. Poskytl mi také 

některé ze svých fotografií a taktéž mi daroval pár minerálů, jím nalezených  

na různých lokalitách v České republice. Kouzla neživé přírody teprve sama poznávám,  

ale i přesto věřím, že si díky této bakalářské práci, uděláte celkový přehled o mineralogii 

pegmatitů na území naší republiky. Na závěr bych chtěla dodat, že mnou nalezené 

minerály věnuji Geologickému pavilonu prof. Františka Pošepného, nacházejícím se 

v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 
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Obr. 40: Pohled na levou stranu zasněženého lomu U Obrázku I. (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: Detail pegmatitového tělesa U Obrázku I. (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 42: Zasněžená výsypka u lomu U Obrázku I. (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43:  Pěkná ukázka berylu z lomu U Obrázku I.; velikost cca 3,5 cm (foto David Šefčík, 2008) 

 

 

 

 

 

Obr. 44: Drobné krystaly monazitu  z lomu U Obrázku I.; velikost vzorků cca 2 cm (foto vlastní, 2013) 
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Příloha č. 2 – Lom U Nového rybníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45: Pohled na zamzrlou část pegmatitového tělesa v lomu U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 46:  Viditelné zlomy na pegmatitovém tělese v  lomu U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 47: Vstup do podzemní dobývky v lomu U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48: Pegmatit se skoryly v lomu U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 49: Zatopená podzemní dobývka v lomu U Nového rybníka (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 50: Nezatopená část podzemní dobývky (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51:  Strop podzemní dobývky (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 52: Písekit nalezený na výsypce v lomu U Nového rybníka; velikost paprsků je 1 cm (foto vlastní, 2013) 
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Příloha č. 3 – Havírky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 53: Počátek hlavní řady šachtic na Havírkách (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54:  Pozůstatky zlatodolů Havírky – část horizontálních chodeb (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 55: Jedna ze zatopených šachet na Havírkách (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56: Pohled na jiný vchod do šachty na Havírkách (foto vlastní, 2013) 
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Příloha č. 4 – Okolí Maršíkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57:  Krátká štola v lomu Střelecký důl (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58:  Pohled přes mříže do vnitřku štoly Střeleckého dolu (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 59: Ortoklas z lomu Střelecký důl; velikost vzorku cca 7 cm (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 60: Muskovit z lomu Střelecký důl; velikost 1,5x 1cm  (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 61: Další  pěkná ukázka muskovitu z lomu Rasovna; velikost 2,5x 1 cm (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62: Epidot z lomu Střelecký důl; velikost vzorku – cca 4 cm (foto vlastní, 2013) 

 


