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Zastavení zlato 

Další způsob tátova přivýdělku po celá třicátá léta byly dodávky štěrku pro správu 
silnic. Začínalo to tím, že se ve stanovený termín „podávala oferta“ jinak nabídka ve 
výběrovém řízení okresní správě silnic v Blatné. To předložil pár kamenů jako vzorek a čekal. 
Zpravidla dělával deset až dvacet hromádek. Silniční hromádka měla přesně stanovené 
rozměry o objemu jeden krychlový metr. Kámen pak sháněl a svážel na korbě ze všech 
pahorků a mezí. „V horách“ na panské pastviště pod naším polem U Kocenky. Dnes je to les. 
Pak kladivem drtil jednotlivé balvany na štěrk. To dělal celé dny jen o mazaném chlebu a 
bandasce kafe. Dopravu na místo určení, mu zabezpečoval pan František Trhlík z Mladého 
Smolivce. Obtížné bylo i upravení na místě do předepsaného tvaru. Na obdélníkové základně 
musela být pečlivě upravena pyramida s protáhlým vrcholem. Vše dle šňůrky. Přejímku 
prováděl cestmistr ve stanoveném termínu. Je samozřejmé, že přesně urovnané útvary kolem 
silnice i tehdy přímo lákaly vandaly, aby se po nich proběhli a tím je zbořili. Proto je před 
stanoveným datem oficiální přejímky i hlídal.  

V letech 1935 až 1940 je dělal pravidelně. To už musel dobývat kámen ze země na 
místech, kde vyčnívala skála ze země. Takových míst bylo kolem našich a panských polí 
dostatek. Pamatuji se, že naposledy dobýval kámen na panské mezi nad polem „U 
Pstuhováku“ v místech, kde dnes roste silný jeřáb. Jednou jsem mu přinesl oběd. Už na mě 
čekal a měl pro mě připraven jako zvláštnost jakýsi žlutý plech velký jako dlaň asi milimetr, 
nebo dva silný. Našel ho uvnitř kamene, kde vyplňoval las. Jako páťák jsem, k jeho viditelné 
malé radosti, v tom neviděl žádnou zvláštnost. Chvíli jsem to prohlížel, pak jsem to rozlámal 
a zahodil. Teprve po létech jsem v Praze v Národním muzeu viděl vystaveny podobné, ale 
menší exponáty. Nálezy zlata z jižních Čech! Stará, zasypaná neúspěšná pokusná šachta 
z přelomu 19. a 20. století při silnici do Ml. Smolivce. i pozdější pokusné vrty z let 1960 
V Horách a Na Koceni, pokusná šachta a štola z roku 1983 se nápadně přibližují místu 
někdejšího tátova objevu. 

Kouknout ještě do textů, zda tam není nějaká poznámka o těžbě zlata, resp. o tom, že 
je dobře, že se zde tak nečiní. 

 

Děkujeme občanu Karlu Kabátníkovi za laskavé svolení pro použití jeho textů a materiálů. 

 


