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Jaký je význam historie těžby nerostných surovin pro lidstvo?

Pěstní klín ze sbírek brněnského Pavilonu Anthropos, důležitý nástroj  
našich předků. Vyráběli ho z pevných křemitých hornin, zejména rohovců.

Vznik a vývoj lidské civilizace si bez nerostných surovin nelze představit. Nerostné suroviny doprovázejí lidstvo od zrodu civilizace 
přes celý její vývoj až po tu současnou, nejvyspělejší. Dávný člověk začal nejprve opracovávat kámen, aby si ho přizpůsobil k lovu, 
přípravě potravy, výrobě oděvu i k obraně. Plynula staletí a tisíciletí a Homo sapiens neboli Člověk moudrý využíval suroviny 
opravdu moudrým způsobem, zušlechťoval je a vytvořil z nich nepostradatelnou součást svého života. 

Otázka 1: Některá zvířata se také naučila používat nerostné 
suroviny. Která a jakým způsobem? 

Našim nejstarším předkům nejprve stačilo suroviny sbírat a používat v tom nejsurovějším stavu. Jejich potomci již uměli vyhledávat 
ty nejvhodnější suroviny a dokonce je i opracovávat. Zlato, železo, cín, kameny, to vše se našlo na zemském povrchu. Pak se lidé 
za surovinami ponořili pod zem, hlouběji a hlouběji. Na povrchu se rozšiřovaly kamenolomy, pískovny, štěrkovny, pod povrch se 
hloubily šachty a další důlní díla. 

S nerostnými surovinami žijeme, jsou všude kolem nás, nerostné suroviny nám svítí, zahřívají nás, pomáhají nám žít a užívat si.

Abychom nerostné suroviny využívali co nejlépe, musíme jim porozumět; proto píšeme o jejich složení, o jejich zásobách a použití. 
Zamysleme se nad tím, jakých surovin máme dost, které nám chybí, jak nám mohou usnadnit život a jaká bude jejich budoucnost.

O nerostných surovinách se píší mnoho setstránkové knihy. Snad i vás zaujme tato mozaika historie dobývání nerostných surovin 
na území České republiky. 
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napřed trochu opakování 

Odkryté uhlí v lomu Medard u Habartova  
v sokolovské hnědouhelné pánvi.

Definovat pojmy je nutné, i když to může být trochu nudné.

surovina je nezpracovaná, „surová“ látka, připravená 
ke zpracování a použití.

nerostná surovina by tedy měla být surovina z nerostů. Je 
to tak, i když již dávno víme, že nerost je totéž co minerál 
a nerostné suroviny mají obvykle těch nerostů více. Nevadí, 
nerosty v nich jsou, proto těmto surovinám říkejme nerostné. 

nerost čili minerál je přírodnina anorganického původu. 
To by mělo platit i pro nerostné suroviny. Neplatí to ale pro 
všechny.

Ve všech vědních oborech jsme zvyklí dělit předměty a jevy 
do přirozených skupin. Nerostné suroviny dělíme na:

rudní: jsou zdrojem jednoho nebo více kovů − jakmile začal 
člověk kovat nářadí a zbraně, vyráběl je z rudních nerostných 
surovin (doba železná);

nerudní: jsou zdrojem nekovových prvků − člověk začal stavět 
příbytky z kamenů a cihel, tedy používat nerudní suroviny;

energetické: jsou zdrojem energie − když lidé začali topit uhlím 
a pohánět stroje naftou, začali používat energetické suroviny.

Otázka 2: Mají některé nerostné suroviny organický původ?

Jednoduchá těžba ropy se provádí tzv. koníkem.



3hPracovní listy Historie těžby nerostnýcH surovin

4

Otázka 3: Které suroviny jsou zdrojem energie a zaslouží si tak pojmenování „energetické“?

Hledáme ložiska nerostných surovin, suroviny z nich těžíme a využíváme

Slovo ložisko má více významů, v geologii je to však pouze „přírodní nahromadění užitečných nerostů a hornin“.

Užitečné nerosty sice nahromadí přírodní pochody, je-li to však ložisko nebo ne, závisí na nás. Třeba o tom jednou budete 
rozhodovat i vy.

Ložisko se stane ložiskem, až když se jej člověk naučí využívat. V hloubce pod zemským povrchem se miliardy let hromadily 
suroviny, ale teprve tehdy, když je člověk objevil, začal dobývat a zpracovávat, staly se ložiskem. 

 Jáchymovská ruda

Uranové rudy se v Jáchymově 
začaly těžit již v polovině 19. století, 
i když o radioaktivitě neměl nikdo 
ani ponětí. Zpracovávaly se totiž 
v místní huti na uranová barviva 
a používaly na zdobení porcelánu 
a skla. Teprve po objevení 
radioaktivního polonia a radia byla 
počátkem 20. století v Jáchymově 
založena laboratoř a následně 
radiová továrna, která pro léčebné 
účely vyráběla 1−2 g radia ročně.

Důl Svornost v Jáchymově je nejstarším 
funkčním dolem v Evropě, stříbro se  
v něm těžilo již v roce 1525.

Ve staré mincovně můžete navštívit expozici 
věnovanou historii Jáchymova a nerostnému 
bohatství Krušných hor.
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Komu patří ložisko? 
Představte si, že za  
20 let sami nebo s přáteli 
náhodou najdete na vaší 
zahrádce stříbro. A bude 
to ložisko jako hrom. Bude 
vám patřit? Bohužel ne, 
jako vyhrazená surovina 
bude patřit státu.

Ještě několik definic a dost

Snad jsme vás trochu rozptýlili první zmínkou o Jáchymovu, teď se soustřeďte na pojmy, které trochu zavání úředničinou.

nebilanční ložiska − ložiska v současné době netěžitelná, neboť mají malou mocnost, nebo nízký obsah užitkových složek, nebo by 
dobývání bylo příliš složité, finančně náročné. Proto se nevyplatí je nyní těžit, ale třeba někdy v budoucnu ano. Za jak dlouho,  
to v této chvíli nevíme.

bilanční ložiska – dobyvatelná ložiska, neboť vyhovují průmyslovému využití a hornicko-technickým podmínkám pro těžbu.

Druhotné suroviny – jsou získané z odpadu a způsobilé k dalšímu zpracování.

výhradní ložiska − ložiska vyhrazených surovin, patří mezi ně všechna kromě stavebního kamene, štěrkopísků a cihlářských surovin. 
Ta patří mezi nevýhradní ložiska. Výhradní ložiska vlastní stát, ostatní jsou součástí pozemku.

Moudrá věštba kněžny Libuše

V Jiráskových Starých pověstech českých se dočteme, jak kněžna Libuše věštila 
slávu Prahy. Málo je známo, že předpovídala též věhlas našeho hornictví a bohatství 
nerostných zdrojů. Slova její věštby si dovolíme komentovat poznámkami.

„Vidím vrch Březový, v něm žíly stříbra. Kdo hledá, najde bohatství“ – není pochyb 
o tom, že jde o Březové Hory v příbramském rudním revíru, bohatém na stříbro, barevné 
kovy i uran.

„Vrch vidím Jílový, je zlata plný. Síla je i divů moc“ – jílovský revír nedaleko Prahy 
v Posázaví je přímo jmenován. Napřed se tam zlato rýžovalo, od začátku 14. století 
i rubalo, dokonce až 200 m hluboko pod povrchem. Husitská doba těžbu přerušila, 
obnovena byla v 16. století.

 „Tam hora tříhřbetá, v svém kryje lůně pro věky stříbra poklady“ – bezpochyby Kaňk 
nad Kutnou Horou, kdysi nejbohatší evropské ložisko stříbra. Při pohledu od Kolína 
vypadá kopec opravdu jako „tříhřbetý“.

„Vrch vidím Křupnutý a v jeho hloubi olova, cínu kalný lesk“ – Libuše ložisko jmenuje, je 
to Krupka v Krušných horách.

Sousoší Libuše a Přemysla na pražském 
Vyšehradě je dílem J. V. Myslbeka.
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Hornictví a horník

Hornictví je vše, co souvisí s důlní činností, tedy i plánování, hodnocení a řízení těžby 
nerostných surovin, samozřejmě i ropy a zemního plynu.

Možná budete znát i výraz báňský. To je starý termín, který však přežívá, tak třeba 
v Praze máme Český báňský úřad s pobočkami v jiných městech. V Ostravě je známá 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Zdař bůh!

Tak zní známý tradiční hornický pozdrav. V hornických kruzích ho běžně používají, dokonce 
nejen ti, kteří fárají pod zem, ale třeba úředníci na dolech. V geologických kruzích se tak dříve 
zdravilo zcela běžně, dnes jen mezi staršími geology, ti mladší se kloní spíše k „Těbůh“.

Kde hledat původ? Říká se, že je to obrozenecká verze německého hornického pozdravu 
„Glück auf“, což doslova znamená „šťastně vyfárej“. Naši horníci to napřed komolili třeba 
na „klikauf“, až se ustálilo české „Zdař bůh“. 

K hymně a hornické uniformě patří i hornický znak. Ten je mezinárodní, slov netřeba. Je to 
zkřížený mlátek a želízko.

Hornický znak  
z Rudolfova  
u Českých Budějovic.

Hornická vlajka ze Zlatých Hor 
v Jeseníkách.

Hornické zpěvy
Být horníkem bylo 
vždy výjimečné 
a čestné povolání, těžké 
a nebezpečné. Horníci mají 
i svou hymnu začínající 
slovy Hornický stav budiž 
velebený. Třeba ji znáte, 
třeba někdo z rodiny 
dokáže zazpívat moc 
hezkou hornickou písničku:

„Už opět z věže zaznívá
zvonečků tichounké lkaní,
teď chop se každý kladiva 
a měj se k dolování.
Obejmi každý družkou svou,
rozluč se se svou 
předrahou,
tak káže horstva duch.
Zdař bůh, zdař bůh, zdař 
bůh, zdař bůh, zdař bůh, 
zdař bůh."

univerzita – báňská akademie 

Za staletí, ba tisíciletí těžby a využívání nerostných surovin lidstvo shromáždilo obrovské znalosti. Ty byly částečně zapsány 
v knihách, většinou se však předávaly ústně a praktickými příklady. V 18. a 19. století se volalo po založení báňské vysoké školy. 
První se dočkala slovenská Banská Štiavnica v roce 1770. České země byly pozadu a to trápilo pokrokového učence a politika 
Kašpara hraběte ze Šternberka, který přesvědčil české stavy a jejich pomocí i císaře Františka Josefa I. Ten souhlasil se založením 
vysokého hornického učiliště v českých zemích a Rakousku. Rakouský Leoben se dočkal v roce 1861, Příbram v roce 1865.

Učilo se všechno od mineralogie a petrografie přes geologii a dobývání nerostných surovin až po jejich zpracování.

V Leobenu je báňská akademie dodnes, ta příbramská byla přemístěna po druhé světové válce do Ostravy.
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Malá hornická encyklopedie

Důl – hornické dílo budované s cílem zpřístupnit a těžit nerostnou surovinu (rozlišujeme 
doly hlubinné a povrchové; pozn.: podle některých se nemá říkat povrchový důl, je to lom, 
štěrkovna, pískovna. Někdy by vás to mohlo poplést, proto se o tom zmiňujeme). V širším 
smyslu důl zahrnuje také kancelářské, správní a technické budovy i sklady, které k důlnímu 
dílu patří.

Důlní dílo – prostory v ložisku a okolních horninách otevřené hornickou činností za účelem 
dobývání užitkového nerostu.

Důlní patro – část dolu vymezená vodorovnými důlními díly raženými z jámy.

Halda – kopec rubaniny u dolu, totéž co odval, výsypka.

Hliniště – viz lom.

Hloubení – svislé, kolmé nebo ukloněné důlní dílo.

Hornictví – těžba a dobývání nerostných surovin a vše, co s tím souvisí, jako je průzkum, 
plánování, vývoj, hodnocení a řízení těžby nerostů, ropy a zemního plynu.

Komín – svislé nebo ukloněné hornické dílo ražené z chodby k povrchu nebo mezi patry 
dolu. 

Lom – povrchový důl vybudovaný k těžbě nerostných surovin (víme již, že někteří nemají 
rádi výraz „povrchový důl“); lomu, kde se těží kámen, se často říká kamenolom, kde je uhlí,  
tak uhelný lom, štěrk se těží ve štěrkovně, písek v pískovně, hlína v hliništi.

Lom jámový – převážně v plochém terénu vyhloubená jáma obklopená stěnami, z nichž se těží. 

Lom stěnový – zaříznutý do svahu, má základnu a stěnu, z níž se láme; pokud je stěna 
rozdělena na patra, mluvíme o lomu etážovém.

otvírka – ražení důlního díla nezbytného pro zpřístupnění ložiska.

Pinka – svědek starého dolování; kruhová, elipsovitá nebo nepravidelná sníženina povrchu 
má často tvar trychtýře. Vzniká propadnutím povrchu do podpovrchových důlních děl.    

Pískovna – viz lom.

Český Krumlov, grafitový důl. 

Harrachov, důl na fluorit a baryt.

Dnes je v něm pěkné hornické muzeum.
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Porub – důlní dílo, v němž se dobývá surovina.

Překop – chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska či žíly.

rudní revír – několik sousedících ložisek stejného vzniku, nebo se stejnou surovinou, různých rozměrů. Někdy může být revírem 
i ložisko jediné.

Sejpy – hromádky odpadu zbylého po rýžování zlata; např. podél Otavy jsou částečně zachována stará sejpová pole.

Šachta – svislá nebo ukloněná větší jáma.

Šachtice – menší šachta.

Štěrkovna – viz lom.

Štola – hornické dílo ražené z povrchu, vodorovná nebo mírně ukloněná chodba.

V pískovně u Bzence na jižní Moravě se těží 
písky. Část jich nanesla řeka, část vítr.

Otázka 4: Zopakujte si definici štěrku a písku. Pak si 
rozmyslete, jak nazvete lom, kde se těží štěrkopísek. 
Takových lomů jsou u nás stovky!

surovinová politika je souhrn činností, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a racionální využívání tuzemských zdrojů a případný 
nákup nedostatkových surovin v zahraničí.  Patří k nim vývoz, dovoz a prodej nerostných surovin včetně druhotných. Cílem je 
zabezpečit chod hospodářství státu.



3hPracovní listy Historie těžby nerostnýcH surovin

9

Horník a dolník (nebo důlník?)

Připadá vám název oboru „hornictví“ poněkud nelogické? Nám vlastně také, protože spousta dolů a lomů je přece v nížině, nejen 
na horách! Horníci jsou i v uhelných dolech na Ostravsku, kde jsou hory o kousek dál! Máme horní zákon, horní právo a zdaleka 
nejde jen o hory. Proč?

Cizím slovem se vědě o těžbě nerostů říká montanistika. A už jsme na stopě.

Tradice je dlouhá, musíme se vrátit dobrých 2000 let do doby, kdy svět ovládala latina. Tehdejšímu horníkovi říkali montanus (což 
znamenalo jak horal, tak horník), z toho máme montanistiku, tedy doslova hornictví.

Podívejme se na živé jazyky:
německy – der Bergmann (doslova horský muž)). Němci dnes říkají dolu spíše die Grube, ale ve starší němčině das Bergwerk – tedy horní dílo);
anglicky – miner (mine je důl, proto doslova dolník);
francouzsky – le mineur (la mine je důl, opět tedy dolník);
španělsky – el minero (opět dolník).

Jako v tisících jiných příkladech naši obrozenci vycházeli z němčiny a do češtiny přeložili doslova der Bergmann.

Kutnohorský horník 
Poprvé jsme narazili 
na český výraz  horník 
v knize Jana Kořínka „Staré 
paměti kutnohorské“ 
(vyšla v roce 1675). 
Kořínek se narodil v roce 
1626 v Čáslavi, zemřel 
roku 1680 v Praze. Byl to 
jezuitský kněz a knížku 
napsal zřejmě pod vlivem 
Bohuslava Balbína, 
také jezuity (Kořínkova 
digitalizovaná knížka je 
dostupná na internetu). 

Zdroje obnovitelné a neobnovitelné

Manganovým konkrecím se také říká zázračné kuličky z mořského 
dna. Jsou téměř nevyčerpatelným zdrojem manganu a dalších kovů. 
Tyto konkrece byly vyneseny z pětikilometrové hloubky Tichého 
oceánu na palubu výzkumné lodi.

Nerostné suroviny patří k přírodním zdrojům. Říká se jim 
zdroje neobnovitelné, na rozdíl od zdrojů obnovitelných, tedy 
vodní, větrná a sluneční energie, zemského teplo a energie 
získané ze živé přírody. 

Opravdu neobnovitelné? I ty „neobnovitelné“ zdroje se 
obnovují, ale jen pomalu, pomaloučku a jejich obnova trvá 
z hlediska lidského života nepředstavitelně dlouho.

Obnovují se rudní ložiska? O rudách mědi zinku a olova něco 
víme. Podle radiometrických údajů trvalo vytvoření ložiska 
1,5 milionu let, jinde až 10 milionů let. Jsou však výjimky, 
jednomu z ložisek rtuti prý stačilo několik tisíc let. 
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Známé hydrotermální oceánské rudy z černých kuřáků (horké vody tryskající 
ze dna moře) se mohou nakupit „ již“ za několik desítek tisíc let. Z  hlediska 
geologického je to málo, z lidského příliš dlouho. Přitom obsahují mangan, nikl, 
kobalt, měď – takovými kovy bychom nepohrdli. 

Můžeme si počkat, až se vyplatí rýžovat zlato v Otavě i jiných tocích? Dnes 
jsou vyrýžované a několikrát přerýžované. Kdo je trpělivý a počká si 50 000 
let, dočká se, až někde na Šumavě se rozpadne zlatonosný křemen, uvolní 
zlaté plíšky a říční proud je vytřídí. 

stříbro je beznadějné, kdysi slavná ložiska jsou opravdu neobnovitelná, 
stejně jako ložiska cínu. 

Co však nerudy? Stavební a dekorační kameny se neobnoví. Se štěrkopísky je 
to nadějnější, velké povodně mohou do řečišť nanést slušné zásoby. Museli 
bychom je však vytěžit, než je další povodeň odplaví. Nevyplatí se čekat, 
štěrkopísků máme dost. 

cihlářské suroviny, povodňové hlíny na nivách i spraše, se mohou usadit 
za pár let. Ale také jich máme dost.

Brali bychom nějaké pěkné ložisko soli, ta se dokáže obnovovat někde 
v Chile na Altiplanu každoročně, jinde pobřežní saliny dodají soli až 
přebytek.

Tak se dříve koněspřežkou dopravovala vzácná sůl 
po starých solných stezkách napříč Evropou.

Náhražky soli
Píše se a snad je to 
pravda, že našim předkům 
již dávno osolené jídlo 
chutnalo lépe než neslané. 
Prý jako náhražku soli 
používali popel.
Čím by se dala ložiska soli 
nahradit? Ve středověku 
na to přišli – přece některé 
prameny jsou slané! Hezky 
o tom píše jezuita Bohuslav 
Balbín v roce 1379: Okolí 
tepelského kláštera je tak 
přesycené kyselkami, že 
je nelze ani spočítat, prý 
se v roce 1606 našly nad 
pramenem Smraďoch 
hroudy soli.
I pramen na Slaném vrchu 
dal jméno středočeskému 
městu Slaný. A jeho 
obyvatelé ušetřili na soli, 
protože k vaření používali 
právě vodu ze slaného 
pramene.Otázka 5: Co jsou to saliny?

Sůl nemáme, ale moc nás zajímá kaolin. Jsme kaolinová velmoc, avšak suroviny ubývá. Nahradí ho příroda v dohledné době? 
Bohužel, živcem bohaté horniny, z kterých kaolin je, zvětrávají pomalu. Bude-li teplo a vlhko, počkáme si pár set tisíc let. Někdy se 
do kaolinizace zapojí horké vody, pak by se proces mohl podstatně urychlit.
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Otázka 6: Slyšeli jste o solné stezce? Asi ano, po ní se k nám dopravovala sůl z Rakouska, hlavně ze Solné komory. 
V jednom z našich měst je muzeum solné stezky; víte, o které město jde?

S další naší chloubou, vápenci, je to podobné. Sice se kolem krasových pramenů docela rychle usazuje sintr, ale kdo by ho těžil? 
A pozor, jsou to chráněné lokality!

Na obnovení uhelných slojí bychom čekali pěkně dlouhou dobu. Prouhelnění je pomalý proces, přeměna rostlin na lignit trvá 
nejméně tisíce až desetitisíce let, na hnědé uhlí několik milionů let, na černé přes 100 milionů let. Moc záleží na teplotě a tlaku. 

Ložiska ropy a zemního plynu by se mohla obnovit trochu rychleji. Známe případy, kdy jsou ropné uhlovodíky zralé již 
v usazeninách starých 10 000 let (tedy geologicky hodně mladých). Slušné ropné ložisko by mohlo být hotové za pár desítek tisíc let. 

Takže se smíříme s tím, že nerostné suroviny jsou skutečně zdrojem neobnovitelným.

Lom Cikánka v pražském 
Slivenci je po italské 
Carraře nejdéle těženým 
ložiskem dekoračních 
mramorů. Jeho barevné 
varianty od šedé 
přes nazelenalou až 
po nejoblíbenější 
červenou můžeme 
obdivovat třeba v chrámu 
sv. Víta, v Národním 
divadle, ale i v pražském 
metru.
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rozkvět a pád těžby našich nerostných surovin

Nabízíme stručný přehled, proto o něčem píšeme zkratkovitě.

Doba bronzová, 2300–800 let př. n. l., zvýšený zájem o nerostné suroviny;  uměli hutnit 
a zpracovávat měď, později cín v bronzovou slitinu. 

Před příchodem Keltů – rýžování a snad i hlubinná těžba cínu, potřebného na výrobu bronzu. 
Byl to jeden ze skvělých objevů našich předků! Vždyť stačilo přidat 10 % cínu do mědi a slitina 
byla mnohokrát tvrdší! Zrna kasiteritu rýžovali pod Krušnými horami, také sbírali železnou rudu 
z povrchového „železného klobouku“. Dokázali lámat mlýnské kameny, kameny na drcení. 

Originál opukové hlavy 
keltského velmože ze 3. století 
př. Kr., nalezené u Mšeckých 
Žehrovic,  uchovává trezor 
Národního muzea. Jako 
unikátní kousek je občas 
k vidění na prestižních 
světových, někdy i českých  
výstavách.

rozkvět po příchodu Keltů (500 př. n. l. až rok 50) –  rýžování zlata v jižních Čechách, Jeseníkách 
i jinde, těžba železa, dokonce i důlní, např. v Brdech, Železných horách, Jeseníkách, Beskydech. 
Též hutnění železa. Lámaly se kameny, vyráběly šperky a keramika z různých materiálů.

Konec 10. století – lámalo se množství kamene a stavělo z něj; napřed na Velké Moravě, pak 
i ve Staré Boleslavi a jinde v Čechách. Ani rudy nepřišly zkrátka, vždyť židovský obchodník 
Ibrahím ibn Jákúb v letech 965 a 966 nejenže pochválil kamennou Prahu, ale zmínil se o ní jako 
o největším místě obchodu včetně železa, cínu, zlata a stříbra.

stříbrná a cínová sláva Českých zemí 

První zmínky o dolování stříbra u Kutné Hory pocházejí již z roku 973, ale 
pravá stříbrná horečka začala v roce 1234 v jihlavském revíru. To však byla jen 
příprava na nástup Kutné Hory. Ta se v polovině 13. století stala nejslavnějším 
evropským revírem. Po vytěžení povrchových stříbronosných zvětralin se 
v hloubce narazilo na ložisko se stříbronosným galenitem i trochou ryzího 
stříbra. 

Kamennou kašnu v Kutné Hoře postavil Matěj Rejsek v letech 1493–1495.
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Otázka 7: Galenit je stříbronosný nerost, ale je též zdrojem důležitého kovu. Jaké je složení galenitu? 

V letech největšího rozkvětu 1300–1350 se ročně získávalo 
průměrně 20 tun stříbra. Razily se z něj oblíbené pražské groše, 
jejichž repliky si můžete v Kutné Hoře na památku koupit. 
I když byly nejbohatší partie ložiska vytěženy, těžilo se pořád, 
nejprve 10 t ročně, pak méně a méně, ale i tak jsou celková 
množství získaného stříbra ohromující. Podívejte se na tabulku, 
kde je Kutná Hora srovnána s jinými, mladšími revíry.

Množství stříbra z Kutné Hory a dalších revírů

revír období těžba stříbra v kg
Kutná Hora 1390–1800 2 490 000
Jáchymov 1516–1849     339 140
Příbram 1522–1849     206 627
Ratibořské Hory 1896–1720      90 808
Rudolfov 1847–1853       47 285

Dalším kovem, který naše země proslavil, byl cín, nezbytná součást bronzu, kov kujný, s nízkou teplotou tání, těžko korodující. 
Otvíráme-li konzervu, dotýkáme se cínu.

Jílové u Prahy patřilo k nejdůležitějším nalezištím 
zlata v Čechách. Návštěva starých štol sv. Josefa  
a sv. Antonína Paduánského je neobyčejným zážitkem.

Cín se dobýval v krušnohorské Krupce již ve 14. století 
a zdejší rudní žíla byla nejdelší ve střední Evropě. Štola 
Starý Martin je od roku 2000 zpřístupněna veřejnosti.
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Otázka 8: Známe materiál, jehož jméno je odvozeno od latinského názvu cínu. Velká část 
starší generace ho milovala a kluci závodili, kdo udělá větší stříbrnou kouli. Co to je?

Stojí za shlédnutí
V muzeu v Sokolově 
je výstava  věnovaná 
staré těžbě cínu. Zaujme 
třeba metoda „žárového 
dobývání čili sázení 
ohněm“. Spočívalo 
v rozžhavení a rychlém 
ochlazení cínonosné 
horniny, která tak praskala 
a minerály cínu se z ní 
uvolňovaly. 
Jeden z cínových dolů 
dokonce můžeme navštívit. 
Je to důl Jeroným u bývalé 
obce Čistá ve Slavkovském 
lese, dnes národní kulturní 
památka.

V muzeu v Krásnu si můžete prohlédnout unikátní těžní 
stroj, důlní chodbu, vozíky, lokomotivu i místní minerály.

V bývalém cínovém dole Vilém v Krásnu u Sokolova je expozice 
věnovaná historii hnědouhelného a rudného hornictví.

Postup objevů byl podobný jako u zlata: napřed rýžování, 
postup proti proudu toků až k primárním ložiskům u Horního 
Slavkova, Krásna, Čisté, Krupky a později i u Cínovce. Tedy 
v Krušných horách s podhůřím a ve Slavkovském lese. 
V Krupce se těžil cín pod povrchem již v roce 1297, zmínky 
o ložisku v Horním Slavkově jsou ještě starší. Úspěšné rýžování 
pokračovalo. Od 14. století jsme cín vyváželi, Horní Slavkov 
se svou slavnou báňskou historií měl dokonce být ve 14. století 
největším producentem cínu v Evropě. Rozhodně český cín 
konkuroval slavnějšímu cínu z anglického Cornwallu.

V polovině 16. století nastal útlum těžby, který navíc dovršila 
třicetiletá válka.

Těžba sice byla obnovena, ale produkce byla daleko za Anglií 
a Saskem: v letech 1801–1900 se u nás vytěžilo 8219 tun 
cínu, zatímco v Anglii 633 339 t a v Sasku 10 124 t.

Průzkumné práce po roce 1948 sice nebyly neúspěšné, avšak 
hned v roce 1990 byl zavřen Cínovec a o rok později i Krásno. 

Otázka 9: Znáte nejdůležitější cínový minerál? 
Dodnes se dá najít v rozsypech.

Snad každý ví, že cín ve směsi s mědí zrodil bronz. Přitom 
moderní použití cínu je mimořádné, srovnejme jen sice 
„přízemní“, ale nezbytnou výrobu nádobí s něčím tak 
vznešeným, jako je výroba zvonů.
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sláva Jáchymova nebude nikdy zapomenuta

Ložisko stříbra v Jáchymově bylo objeveno v roce 1516 a v polovině 16. století město zachvátila opravdová stříbrná horečka; ročně 
se ze 73 žil získávalo kolem 10 000 kg stříbra. Mincovna vyrazila 2,2 milionu jáchymovských tolarů. Od tolaru není daleko k dolaru 
− název je opravdu odvozen od jáchymovského tolaru. 

V roce 1527 se do Jáchymova přistěhoval lékař a lékárník Georgius Agricola (1494−1555) 
a žil tam do roku 1531. Tady začal psát své slavné dílo De re metallica libri Xii − Dvanáct 
knih o hornictví a hutnictví. Bylo vydáno až rok po jeho smrti v Basileji. Nejsou to vlastně 
„knihy“, ale obsáhlé kapitoly o nerostech, zpracování a způsobu dobývání rud. Jméno 
Agricola je pojmem, vždyť podle jeho knihy se vyučovalo hornictví a hutnictví dobrých  
200 let. Pro zajímavost citujeme z jeho díla: Šachta pak jest jáma obyčejně dvě látra dlouhá, 
široká dvě třetiny látra, hluboká třináct láter, kvůli štole však, která byla dříve hnána do hory, 
někdy důl bývá hluboký toliko osm láter…

(Látro byla stará délková míra, užívaná hlavně v hornictví. Jáchymovské látro bylo 1,92 m,  
to prý odpovídalo vzdálenosti mezi patou člověka a konečky prstů vzpažené ruky.)

Učitel národů  
Jan Amos Komenský 
Jméno známé po celém 
světě. Každý ví, že byl 
proslulým pedagogem, 
ale málokdo zná jeho 
zájem o nerostné suroviny. 
Je totiž autorem mapy 
Moravy, do které zanesl 
místa zlatých a stříbrných 
dolů, sklárny i jiné objekty. 
Nejstarší výtisk pochází 
z Amsterdamu z roku 1624, 
další vydání jsou z let 1627 
a 1677. Komenský sám 
dodal, že chtěl napravit 
starší omyly. Něco prý 
zjistil sám, jinde použil 
starší údaje.
Zajímavé je, že do mapy 
zakreslil několik výskytů 
zlata, o kterých dnes 
nic nevíme a na které se 
zapomnělo.

Otázka 10: Zkuste, zda podle této definice látra měříte 1,92 m a změřte i své rodiče a nějaké 
známé dospěláky. Pokud jsou větší, co to ve srovnání s horníky 16. století znamená? 
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Průmyslová revoluce a železné rudy

Železné klobouky se vytěžily a za železem se muselo pod povrch. Ložisek železné rudy byly desítky, hlavně v Barrandienu 
a Jeseníkách, v Železných i Krušných horách. Vysoké pece pracovaly již od 16. století, železné rudy se vesele hutnily, ale kvalitnější 
materiál se musel dovážet. Naše rudy obsahovaly stěží 30 % železa a většina jich byla kyselých (už víte, co to znamená − mají dost 
SiO2!). Zásoby lepších rud bohužel rychle došly.

Těžba vrcholila v 19. a na začátku 20. století, pak za nacistické okupace a po roce 1948. 

O králi železnic
Možná jste četli zajímavou 
knížku Adolfa Branalda 
o vzestupu a pádu „krále 
železnic“ Bethela Henryho 
Strousberga (1823–1884). 
V plánování, financování 
a stavbě železnic byl 
úspěšný. Jeho pád však 
způsobily až příliš smělé 
plány na založení „Nového 
Manchesteru“ v západních 
Čechách na Zbirožsku. 
Na svém panství měl dost 
železných rud, s vervou se 
pustil do stavby ocelárny 
a válcovny. Ale běda, rudy 
byly chudé, na hutnění se 
nehodily. A to byl začátek 
Strousbergova krachu. 
Zadlužil se, plány se 
zhroutily, on též a skončil 
ve vězení. Z „Nového 
Manchesteru“ zbyla jen 
jedna stavba.

V šedesátých letech 20. století byla zastavena těžba 
barrandienských rud, právě tak i těžba v Železných horách, 
jen v Přísečnici a Měděnci se pracovalo do roku 1992.

Pozn. Ač jsou to rudy chudé, mají složení zajímavé a vznik 
pozoruhodný, jak dokládají desítky odborných prací v našich 
i zahraničních časopisech. V dolech v Chrustenicích a Mníšku 
pod Brdy si je můžeme ohmatat, v ejpovickém lomu je 
dokonce vidíme na povrchu.

Otázka 11: Dokážete jmenovat některé minerály se železem, 
které se vyskytují v sedimentárních železných rudách?

Štafetu přebírá Příbram

Zvoláme-li PŘÍBRAM, ozve se nám RUDA.

Právem, Příbram je v rudním hornictví opravdovým pojmem. 
Prý tam pohyb začal už někdy v 11. století, když v Litavce 
vyrýžovali zlato. Jisté je, že o dolování v roce 1330 se zmiňují 
kroniky. V 16. století už byly příbramské doly proslulé jako 
stříbronosné, konkurovaly Jáchymovu a převzaly jeho úlohu.

 Po úpadku v 17. století došlo ve 20. století k oživení těžby, 
která se zaměřila na olověné a zinkové rudy.

Galenit (vlevo) je nejdůležitějším minerálem olovnatých rud, 
obvykle obsahuje stříbro. Sfalerit je hlavním zdrojem zinku. 
Oba se vyskytují na Příbramsku.
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Jakmile se projevil nedostatek těchto kovů, stala se 
Příbram jedním z hlavních dodavatelů. Doly se rozšiřovaly 
a prohlubovaly. V roce 1875 překonal důl Vojtěch svou 
tisícimetrovou hloubkou světový rekord ve vertikálním 
hloubení. 

V té době se zde těžilo až 200 000 kg stříbra, k tomu tisíce 
tun olova a zinku. Na konci 19. století se zvýšila poptávka 
po antimonu, kobaltu, niklu, molybdenu i wolframu 
a příbramské polymetalické rudy byly jejich slušným zdrojem.

Příbramské hornictví prodělalo řadu krizí, ale vždy se 
vzpamatovalo. Po úpadku v devadesátých letech 19. století 
nastal před 1. světovou válkou nový rozmach a výnosy stříbra 
a olova byly slušné.

Důl Vojtěch je nejvýznamnějším dolem březohorského rudního 
revíru. V roce 1875 zde utvořili světový rekord, když překonali svislou 
kilometrovou hloubku pomocí jediného těžního lana.

Příbram překonala i krizi z třicátých let 20. století, 
během 2. světové války byla středem zájmu okupantů. 
Po válce, hlavně po roce 1948 se na Příbram soustředily 
průzkumy nejen polymetalických rud, ale i uranu. Doly 
se prohlubovaly a rozšiřovaly. Příbram se stala hlavním 
dodavatelem uranu.

Doly dosáhly této hloubky:

důl 25. února   Ševčín   Marie   Vojtěch   Anna
hloubka 1199 m  1032 m  1189 m  1248 m  1447 m

V muzeu v Ševčínském dole stojí vozík s rudou a je na něm 
nápis: POSLEDNÍ VOZÍK RUDY 30.6.1978 

Ukázka ideálního řezu ložiskem Bohutín u Příbrami, jak ho nakreslil 
František Pošepný ve své knize o vzniku rudních ložisek.

Známé jméno: 
František Pošepný

Byl jedním 
z pedagogů 
na Báňské 
akademii 
v Příbrami, 
přednášel 

o geologii ložisek. Proslavil 
se knihou „Geneze rudních  
ložisek“, která vyšla anglicky  
v Chicagu v roce 1893. 
Jeho souborná práce 
o ložiskách zlata je 
dodnes důležitým zdrojem 
informací.
Portrét od akad. mal.  
Marie Zábranské.

Největší hornické 
muzeum
u nás je právě v Příbrami 
– Březových Horách. 
Patří k němu vláček, 
fárání do podzemí, jízda 
na skluzavce a další 
atrakce. Součástí je 
i jedna z nejhezčích 
mineralogických sbírek.
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V polymetalických rudách byly hlavním konkurentem Příbrami Jeseníky s Horním Benešovem, Horním Městem a Zlatými Horami. 
Tam se protáhla těžba až do roku 1994, již před tím však byla u nás zastavena veškerá těžba rud s výjimkou dobývání uranu v Rožné.

Stříbro není jen  
pro ozdobu
Bez stříbra se neobejde 
fotografický průmysl, 
jaderná energetika, 
elektrotechnika, 
mincovnictví a další 
odvětví. Naše středověké 
stříbro zdobí paláce, 
kostely a proměnilo se 
v krásu horních měst.

Před leskem zlata všechno bledne

Zlato vyniká nad všechny nerostné suroviny − je 
krásné, odolné a je mírou bohatství. Nepoužívá se jen 
na šperky, ale i v průmyslu, ve zdravotnictví, obchoduje 
se s ním a hromadí se ve zlatém pokladu. Má také jednu 
z nejdelších historií. Již dávno před příchodem Keltů 
se u nás rýžovalo. Keltové a po nich Slované rýžovali 
zlato dřevěnými miskami, vybírali zlatinky z ovčích 
kůží a splavů. Nalezišť bylo v Českých zemích mnoho 
− zlatonosná Otava s přítoky, jihočeská Blanice a skoro 
všechny potoky v Pošumaví. Rýžovalo se skoro na celé 
Vltavě až k Praze, na Sázavě a jejích přítocích. Vyplatilo 
se rýžovat na Českomoravské vrchovině v Podkrkonoší, 
na Moravě pak v Hrubém Jeseníku kolem Zlatých Hor 
a Vrbna pod Pradědem i v povodí Opavy. Známých lokalit 
je přes tisíc. Rýžovníci po sobě zanechaly sejpy, což jsou 
kopečky vyrýžované hlušiny. Zanechali však po sobě též 
sídla, z nichž některá vyrostla v města. A jsou to města tak 
slavná jako Písek, Týn nad Vltavou, Putim, Horažďovice, 
Sušice, Strakonice a další.

Otázka 12: Proč se zlato tak snadno hromadí v rozsypech?
Zlato z dolu Pepř  
v Jílovém u Prahy má 
velikost do 10 mm.

Expozice těžby zlata v Prácheňském muzeu v Písku. Kromě zlata 
v něm najdeme také obrazy z přírody a historie Písecka.
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Náš současný největší znalec ložisek zlata Petr Morávek odhadl, že do 14. století vyrýžovali naši předkové na 39 tun zlata. 

Zlato z řek mizelo, po 14. století byly další pokusy o přerýžovávání sejpů marné. Muselo se pod povrch. Na to přišli i Keltové, šli 
proti proudu potoka, až narazili na zdroj zlata – primární ložisko. Mohl to být zlatonosný křemen, nebo vyvřelá a přeměněná hornina 
s vtroušeným zlatem. V Jílovém u Prahy nemuseli horníci kopat hluboko, ale ve 14. století se dostali až do dvou set metrů. 

Doly u Písku jsou prý ještě starší, padesátimetrové šachty v Kašperských Horách asi stejně staré. I v Jeseníkách se kutalo, 
dokonce až donedávna. Ložisko Zlaté Hory-západ zavřeli až v roce 1994, nejpozději ze všech našich rudných dolů s výjimkou 
uranové Rožné. 

Náš nejbohatší zlatý důl objevili až v roce 1893, byl to Roudný u Vlašimi. Byl bohatý, křemen obsahoval  i 25 g zlata v tuně a ročně 
se získávalo až 250 kg zlata. 

Oklamání zájemce  
o zlato
Důl Roudný patřil 
zahraniční společnosti, 
ta se ho chtěla zbavit 
a prodat jej společnosti jiné. 
Před smlouvou odebírali 
geologové vzorky křemene 
a zájemci o koupi byli 
s obsahem zlata spokojeni. 
Důl koupili, ale nepochodili, 
za pár let ho zavřeli, zlata 
bylo v křemeni daleko méně 
než podle předběžných 
analýz. Bylo to prý tím, že 
člen prodávající společnosti 
otíral vzorky o své zlaté 
prsteny. Zlato je měkké, 
proto to troška vždy 
na křemeni ulpěla. Bylo to 
opravdu tak?
Jeden z našich známých 
geologů starší generace 
tvrdil, že ano.

Zásoby zlata došly, důl Roudný zavřeli v roce 1930. Pokusy 
o oživení za okupace a později nebyly úspěšné.

Kolik zlata je ukryto pod povrchem?

Nemyslíme na sklepní trezory Národní banky, ale na zlato vtroušené 
v křemenných žílách a různých horninách. Není ho u nás málo.

Určitě jste slyšeli o bohatých ložiskách u Kašperských Hor, kolem 
středního Povltaví u Mokrska a Psích hor, o Čelině, Petráčkově hoře, 
Vacíkovu u Příbrami a dalších. Zásob je na 250 tun, z toho těžitelných  
77 tun. Bylo by to tak za 400 miliard korun. Přitom obsahy zlata v křemeni 
i horninách tam nejsou zanedbatelné − od 1,5 až skoro po 5 gramů v tuně 
křemene či horniny.

Ale ouha, některá ložiska jsou u chráněných krajinných oblastí, všude 
převládají obavy o narušení krajiny a otrávení půd a vod kyanizací.

Ze zlatého pokladu 
k přírodní památce
V roce 1994 se z Roudného 
stala přírodní památka. 
Patří k ní výsypka zlatodolu 
a hlavně výskyt vzácného 
svižníka Cicindela arenaria 
ssp. viennensis. Zřejmě si 
libuje na tomto zvláštním 
horninovém podkladu. 

Otázka 13: Co je to ta kyanizace, že se před ní všichni třesou strachy?

V expozici mají také model žentouru, 
který využíval jako pohon sílu zvířat.

V Regionálním muzeu 
v Jílovém u Prahy 
vystavují zajímavé 
zlaté mince.
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o dalších kovech jen stručně

Jediným činným uranovým dolem nejen v Česku, ale v celé Evropě 
je hlubinný uranový důl Rožná 1 na Českomoravské vrchovině.

ura-starý, ura-nový, prostě uran. Jáchymovskému uranu 
jsme se již věnovali (str. 4), teď nás zajímá uran z Rožné 
na Českomoravské vrchovině, jediné dobývané ložisko 
uranu v Evropské unii. Hornina obsahuje 0,2−0,4 % uranu, 
zpracovává se na uranový koláč a ten se dále obohacuje 
uranem. Ročně dodává Rožná 250 t uranu, což je asi 1 % 
světové těžby.

Pohnutou historii mají ložiska v Hamru a Stráži pod Ralskem 
v severních Čechách, kde je uran jako druhotná složka vázán 
v jílu a organických látkách křídových pískovců. Pískovce 
se tam loužily, což otrávilo podzemní vody a velké objemy 
horninového prostředí. Dnes se oblast čistí a při tom se získá 
i malé množství uranu. 

Otázka 14: Dá se jaderná energie nahradit energií alternativní, tzn. sluneční, 
vodní, větrnou, bioenergií? Přemýšleli jste o tom? Jaký je váš názor?



3hPracovní listy Historie těžby nerostnýcH surovin

21

Krystal galenitu z Příbrami, kde patří k nejčetnějším nerostům.  
Je nejvýznamnějším zdrojem materiálu k získání olova a stříbra.

Zinek, důležitý kov, používaný např. na výrobu baterií, 
do slitin a na pozinkování, se vyskytuje na žílách jako nerost 
sfalerit spolu s galenitem a chalkopyritem.

Těžil se v Příbrami již před 200 lety (až do roku 1962), dříve 
ještě v okolí Kutné Hory a Stříbra, na Moravě v Jeseníkách 
v Horním Městě a Horním Benešově. 

Považujeme jej za jeden z kovů budoucnosti, protože má 
příměsi germania, galia, india a thallia. U nás se bohužel těžit 
nebude.

Zdálo se, že plánované hospodářství po roce 1948 
má v ruce trumf, a to v Jeseníkách, Jílovém u Prahy 
a ve znovuotevřeném Jáchymově. Jesenické Zlaté Hory 
a Horní Benešov sice poskytly slušná množství barevných 
kovů (tzn. mědi, zinku, olova), ale podobně jako další ložiska 
nepřežily devadesátá léta minulého století. 

Od poloviny 19. století spolu s průmyslovou revolucí rostla 
poptávka po barevných kovech pro chemický průmysl, 
zájem byl hlavně o antimon, kobalt, nikl, molybden, 
wolfram, mangan a rtuť. 

S olovem na tom byla republika dobře, s úspěchem se těžila 
ruda v Příbrami, přispěla i ložiska ve Stříbře a na Bruntálsku.  
Jde o velmi důležitý kov na výrobu baterií, chemikálií, 
na válcované výrobky, kabely, slitiny i pro vojenské účely 
a jako přísada do benzínu. 

Mangan se těžil po 1. světové válce na obrovském, ale 
chudém polabském ložisku u Chvaletic, kde je vázán 
na břidlice. Vyskytuje se tam spolu s železem a pyritem, jenž 
se využíval jako vedlejší surovina v chemickém průmyslu. 
Obsahy manganu byly nízké a nestačily poptávce.

Mangan je mimořádně důležitým kovem, používá se při 
hutnictví železa, na výrobu surového železa a hlavně oceli, 
tvoří slitiny s jinými kovy, jsou z něj suché baterie, hnojiva, 
potravy zvířat, palivové přísady, elektrody, slouží také pro 
úpravu vody apod. 

Otázka 15: Znáte nějaký jiný světový zdroj manganu, téměř nevyčerpatelný?  Na obrázek na straně 9 se podívejte, až odpovíte.
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nerudní suroviny

Zatímco se v roce 1994 zavřel poslední rudní důl − s výjimkou uranové Rožné, nerudy se dobývají úspěšně dál. Můžeme dokonce 
tvrdit, že jsme nerudní velmocí. O to se zasloužily stavební suroviny, kamenivo, vápence, štěrkopísky a kaolin.

stavební suroviny

Z kamene se stavělo od středověku, staví stále a bude stavět. I přes určitá období, kdy se 
dávala přednost betonu, kameny znovu ovládly svět. 

Historie zná Prahu románskou, postavenou z opuky, gotickou z pískovců a novověkou ze žuly.

Kamennými mozaikami chodníků se 
nechlubí jen Praha. Takhle pěkné chodníky 
mají například v podkrkonošském městě 
Lázně Bělohrad.

Otázka 16: Z jakých kamenů je dlažba na náměstí vašeho města?

Rozsáhlé použití stavebního kamene potvrzují statistiky: z výhradních ložisek se v roce 
2012 nalámalo 30 000 kt (kilotuna = tisíc tun). Byly to nejen žuly, ale i starohorní 
a karbonské droby, tvrdé a houževnaté horniny jako třetihorní čediče a znělce.

Na dekorační kámen jsou přísné požadavky. Musí být pěkný, bez kazů, štípatelný 
i leštitelný. Náš nejstarší dekorační kámen − červený slivenecký vápenec − je lámán v lomu 
Cikánka u Radotína již 1100 let.

Nejkrásnější mapa
Víte, že mapa dekoračních 
kamenů Středočeského 
kraje a Prahy, kterou vydala 
Česká geologická služba, 
získala titul Nejkrásnější 
mapu roku 2012?
Naše dekorační kameny 
přežijí i příval cizích 
atraktivních kamenů z Číny, 
Indie, Egypta a jiných zemí. 
Podívejte se na obložení 
domů ve vašem bydlišti, 
třeba tam nějaký zajímavý 
dekorační kámen najdete. 
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Kamenivo je název pro sypký materiál nerostného původu s velikostí zrna pod 
125  mm, určený pro stavební účely. Jelikož se drtí, říkáme mu drcené kamenivo.

Používá se všude − na cesty, vozovky, železniční a silniční podklady, je součástí 
betonu a malty.  

Kdysi cestáři  roztloukali kamení kladivem, dnes obrovské rachotící čelisti drtiček 
vyplivnou tunu kameniva za minutu! 

Kdysi cestáři roztloukali kamení ručně, nyní se 
bloky kameniva drtí v průmyslových drtičkách.

nevěříte? věřte!

Víte, že se na světě produkuje 16 miliard tun kameniva ročně? Je to polovina 
ze všech nerostných surovin těžených člověkem. Rudních, nerudních 
i energetických, prostě VŠECH.

Nejkvalitnější kamenivo je z houževnatých hornin, třeba z čedičových 
a znělcových vyvřelin, ze starohorních a karbonských drob a samozřejmě 
z hlubinných vyvřelin. Osvědčily se i křemence a v menším měřítku i vápence.

Lom Dobkovičky nad údolím Labe u Velkých Žernosek. Čedič 
se v něm láme již od roku 1910 a používá se jako kamenivo.

Otázka 17: Znáte z místa vašeho bydliště 
nějaký příklad odtěženého kopce?

Odtěžené kopce
Průmyslová těžba stále 
žádaného kameniva mění 
krajinu. Známý je příklad 
vrchu Tlustec, 591 m 
vysokého, na okraji Ralské 
pahorkatiny, kde se lámal 
třetihorní čedičový kámen 
tak intenzivně, že kopec 
mizel ze zemského povrchu. 
Po roce 1997 musela být 
těžba omezena, v roce 2012 
zastavena. S Tachovským 
vrchem u Doks je to 
snad ještě horší, je totiž 
v překrásné krajině 
Máchova jezera. Temeno 
je odtěženo a vypadá jako 
sopečný kráter.
Jsou i další kopce, 
do kterých se zahryzly lomy 
tak, že vypadají jako uťaté 
obří sekyrou.
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Štěrkopísky, další cenná stavební nerostná surovina, jsou uloženy převážně podél dolních toků řek v nížinách. Jejich široké použití na výrobu 
betonu, malt a omítek, pro stabilizaci komunikací a další účely prozrazuje, že těžba bude pokračovat, snad se i zvyšovat.

Kouzlo kaolinu

Osmdesát let poté, co v saské Míšni vyrobili v roce 1709  
první porcelán, přišli se svým porcelánem Francouzi 
a Angličané i Češi. První pokusy s výrobou porcelánu byly 
v Hájích u Horního Slavkova, o tři roky později se již porcelán  
vyráběl i ve Slavkově. Za dalších 20 let se postavilo celkem 
18 porcelánek, všechny blízko ložisek kaolinu. Kaolin byl 
těžen z povrchu, podobně jako dosud, a to na Karlovarsku, 
Kadaňsku, Podbořansku a Plzeňsku. Zásoby máme velké − 
při roční těžbě 3 318 kt a zásobách 1 197 922 kt můžeme 
vypočítat, na kolik let nám bude stačit. Zkuste to!

Ke štěrkopískům přibalíme vzácné písky sklářské, bohaté křemenem a chudé škodlivými barvícími složkami. Sklo se ovšem vyrábělo 
již od 13. století z čistého křemene, jednak ze žil a jednak z křemenných valounů. Sklářských písků máme slušnou zásobu.

Kaolinový lom u Kaznějova severně od Plzně patří k největším 
ve střední Evropě. Těžbu v něm zahájili již před 130 lety.

V Evropské unii nás v těžbě kaolinu předhání jen Velká Británie a Německo. Tři a půl procenta světové těžby je z České republiky.
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Jíly tisíce užití

Kolik druhů jílů máme, tolika způsoby je můžeme využívat. Jsou jíly vhodné pro 
keramickou výrobu, jsou jíly odolávající vysokým teplotám, jíly používané jako 
plnidla v papírenství, pro filtrace, stavební materiál, na výrobu dlaždic a kachlů atd. 
Jíly se používaly nenápadně již v neolitu u nás před šesti tisíci lety. Zhotovovala se 
z nich keramika, nádoby, vymazávala se obydlí, stavěly se zásobníky. Takové použití 
vlastně můžeme sledovat po celou historii, přibývalo použití v různých odvětvích 
průmyslu.

Zajímavou jílovou surovinou je bentonit, používaný na rafinaci, čištění vod, jako vrtné 
výplachy i plnidla. Jeho význam byl u nás objeven až v 50. letech minulého století 
a ukázalo se, že máme několik slibných ložisek v Českém středohoří a Doupovských 
horách.

Z neforemné hroudy jílu vymodelují lidské ruce pozoruhodné tvary.

Je to pro kočku 
a není to pro kočku
Některé jíly jsou plné 
schránek rozsivek (diatom), 
a proto se jim říká diatomity. 
Mají některé dobré 
vlastnosti, můžeme jejich 
pomocí čistit, filtrovat 
a izolovat. Diatomity našeho 
jediného těženého ložiska 
v Borovanech v třeboňské 
pánvi se používají k výrobě 
kočičího substrátu. 

Kde nebyl kámen, nastoupily 
cihly

Víme, jak starověké mezopotamské 
civilizace plácaly cihly z říčních 
jílů, zpevňovaly je rákosem a srstí 
a pak je sušily na slunci. Po celou 
historii byla surovina na výrobu 
cihel nenáročná a snadno 
dosažitelná. Také u nás bylo dost 
hlíny různého původu, z říčních 
niv, eolických spraší, svahovin, 
zvětralin i půd. Cihly začaly 
konkurovat kameni ve 14. století, 
kdy došlo doslova k „cihelné 
revoluci“.

Neogotická cihlová kaple 
Povýšení sv. Kříže v Dolním 
Benešově.

V Kobeřicích u Opavy je 
neogotický kostel Nanebevzetí  
Panny Marie.

Dominantou Opavy je 
trojlodní katedrála  
Nanebevzetí Panny Marie.
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Otázka 18: Dokážete uvést příklad, kde se u nás dávala přednost cihlám před stavebními kameny a proč?

Česko je vápenců ráj

Vápence jsou sedimentární horniny, ale krystalické vápence, 
zvané také mramory, jsou horniny přeměněné. Oba typy vápenců 
jsou hojné téměř po celém území republiky. Vhodnost použití 
na stavby a na výrobu vápna, cementu, malt a omítek vysvětluje 
dlouhou historii jejich těžby. Kromě toho jsou pěkné vápence 
oblíbeným dekoračním kamenem. Unikátní nález z lokality Bílý 
Kámen v Posázaví dokázal, že naši předkové před 4000 let vyráběli 
z bělavého krystalického vápence ozdůbky. Určitě se vápence pálily 
a vápencem se bílila obydlí.

Důležité je dělení vápenců na vysokoprocentní a ostatní. 
vysokoprocentní vápence obsahují více než 96 % CaCO3 a jen málo 
železa, hořčíku a barvících složek. Takové vápence jsou cennou 
surovinou pro chemický, potravinářský, papírenský i sklářský průmysl. 
Ostatní vápence se používají při odsiřování tepelných elektráren, 
v zemědělství, hutnictví a v dalších odvětvích hospodářství.

Zásoby vápenců jsou obrovské – 4 242 250 kt, průměrná roční 
těžba je 9 549 kt. Za domácí úkol si vypočítejte, na kolik let nám 
zásoby budou stačit.

Zásoby vysokoprocentních vápenců jsou 1 356 816 kt, průměrná 
roční těžba dosahuje 4 188 kt. Malá Amerika nedaleko Karlštejna je jedním z mnoha 

bývalých vápencových lomů na Berounsku.
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Otázka 19: Na jak dlouho zásoby vysokoprocentních vápenců vydrží, to ani nemusíte počítat, ale 
zkuste vypočítat, kolik nákladních železničních vagonů budeme potřebovat na přepravu roční těžby. 

Hlavní zdroj naší energetiky? uhlí, uhlí a zase uhlí

Uhlí je pro nás nejdůležitější nerostnou surovinou, přesto si ho 
necháváme na konec. To proto, abyste si toho o něm co nejvíc 
zapamatovali.

Víme, že uhlí vzniklo nahromaděním rostlinných zbytků a jejich 
prouhelněním. Unikla z nich voda, prchavé látky, snížil se obsah 
kyslíku a vodíku a rostlo množství uhlíku. Z rostlin byla napřed 
rašelina, pak lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit.

Zatímco rašelina má 55 % uhlíku, hnědé uhlí již 70−75 %,  
černé uhlí 72−92 % a antracit nad 92 %. V hnědém uhlí můžete 
ještě rozpoznat rostlinné zbytky.

Otázka 20: Proč je černé uhlí obvykle starší než hnědé?

Historie těžby uhlí je zajímavá, ještě zajímavější jsou však tato čísla:

Průměrná roční těžba je 42−49 milionů tun hnědého uhlí, 10−12 milionů tun černého uhlí.

Vytěžitelné zásoby hnědého uhlí jsou celkem 862 202 kt, černého uhlí 168 538 kt.  

Šedesát procent elektrické energie se vyrábí z uhlí, hlavně z hnědého (87 % z těch šedesáti procent). 

(Pro srovnání: 30 % naší elektrické energie vyrábějí jaderné elektrárny.)
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Z historie těžby 

Kolem roku 1550 máme první zprávy o „černém kameni“, i když úplně černý nebyl. Šlo o třetihorní hnědé uhlí 
z podkrušnohorských pánví, dnes největšího dodavatele a zásobníku této energetické suroviny. Na některých místech tam totiž 
sloje vystupovaly na povrch a pozornosti zvědavých předků neušlo, že kámen hoří. Sice špatně, ale přece. Teprve později si všimli 
černého, karbonského uhlí, a to na Ostravsku v údolí řeky Ostravice a pak i na Kladensku.

Začala doba uhelná, u nás slavná i problematická.

Otázka 21: Kde nastal dříve rozkvět těžby černého uhlí, na Ostravsku nebo na Kladensku?

Černé uhlí v pánvích středočeských 
a západočeských se začalo těžit 
na výchozech slojí na povrchu nebo 
jen v malých hloubkách. Vadil přítok 
podzemní vody, těžko se mu bránilo. 
První písemné doklady o černém uhlí 
na našem území jsou z roku 1463, 
a to kupodivu o malinké karbonské 
pánvičce  
v Malých Přílepech na Berounsku.

V polovině 19. století ovlivnil 
rozvoj těžby nedostatek dřeva 
a stavba železničních tratí 
a v osmdesátých letech už můžeme 
mluvit o průmyslové těžbě. Druhá 
polovina 19. století znamenala 
velký rozvoj dobývání černého uhlí 
v západočeských, středočeských 
a podkrkonošských pánvích, otevřeny 
byly doly v rosicko-oslavanské pánvi 
a následovala pánev hornoslezská. 

LiberecÚstí nad Labem

Karlovy Vary

Plzeň

Praha

České Budějovice

Hradec Králové

Brno

Olomouc

Ostrava

vymezení
permokarbonských pánví

uhlonosné části limnických
permokarbonských pánví  

uhlonosné území české 
části paralické hornoslezské 
černouhelné pánve

terciérní 
hnědouhelné pánve

v současné době sloje těžené 
hlubinně

v současné době sloje těžené 
povrchově

ukončená těžba 
hlubinná

ukončená těžba 
povrchová

Přehled uhelných pánví v naší republice.

Objevil uhelné sloje 
krtek nebo chytrý 
sedlák?
Uhelné sloje na Kladensku 
čekaly na objevení dlouho, 
jen výjimečně jsou blíže 
k povrchu. Historka 
o krtku-objeviteli není 
tak nepravděpodobná. 
Zahrádkáři dobře vědí, 
co krtek dokáže. Prý si 
někdo všiml, že v krtinách 
se objevuje podivný černý 
kámen, černé uhlí. Velmi 
pravděpodobný je příběh 
zemědělce, v jehož sklepení 
byl výchoz uhelné sloje. 
Uhlí znal, a několik měsíců 
s ním topil. Prozradil ho prý 
alkohol; v podroušeném 
stavu se v hospodě chlubil, 
až mu sousedé záviděli 
a udali ho. 
Jsou to hezké historky, 
dlouho se tradují, ale co je 
na nich pravdy, nevíme.

LiberecÚstí nad Labem

Karlovy Vary

Plzeň

Praha

České Budějovice

Hradec Králové

Brno

Olomouc

Ostrava

vymezení
permokarbonských pánví

uhlonosné části limnických
permokarbonských pánví  

uhlonosné území české 
části paralické hornoslezské 
černouhelné pánve

terciérní 
hnědouhelné pánve

v současné době sloje těžené 
hlubinně

v současné době sloje těžené 
povrchově

ukončená těžba 
hlubinná

ukončená těžba 
povrchová

Otázka 22: Pozor, je těžká. Jestlipak víte, k čemu se 
u nás v 18. a 19. století také používalo hnědé uhlí?
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O hnědém uhlí je záznam v kronice města Duchcova již v roce 
1403. Prý ho používali kováři. V severočeské pánvi začalo dobývání 
„selským typem“, což bylo prohlubování jam od výchozů sloje. 
Hlubinné dobývání bylo výjimečné.

Rozkvět těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských pánvích nastal 
v polovině 19. století a pro České země znamenal obrovský pokrok. 
Praha byla přes Podmokly, což je nyní část Děčína, propojena 
s Drážďany a těžba uhlí stoupla na dvojnásobek.  Za první republiky 
byly doly hlavně podpovrchové, pak byly zakládány velkolomy, což 
vyvrcholilo po druhé světové válce. 

V sokolovské pánvi založili měšťané nejstarší důl v roce 1772. Je 
zajímavé, že 200 let před tím upoutalo na sokolovském uhlí více využití 
sirníků pyritu a markazitu než samotného uhlí. V roce 1870 těžbu uhlí 
podpořilo otevření železnice z Chomutova do Chebu. V chebské pánvi 
se začalo těžit mělkými jamami a následovala i těžba hlubinná. 

Lom Jiří v sokolovské pánvi. Vpředu velkostroj těží hnědé 
uhlí, na obzoru obří rypadlo odkrývá nadloží a připravuje 
sloj pro další těžbu.

Jak dlouho vydrží zásoby?
Černé uhlí se dnes těží jen v české části hornoslezské pánve – roční těžbu zaokrouhleme na 11 milionů tun. Kolik je vytěžitelných 
zásob, jsme již uvedli. Srovnání množství zásob a roční těžby znamená, že při současné těžbě by nám černé uhlí stačilo na 15 let.    

Poznámka: Některé doly byly podle názoru odborníků opuštěny předčasně, zbylé zásoby nejsou velké. Nadějné je ložisko Frenštát 
pod Radhoštěm, těžitelné zásoby se odhadují na 180 milionů tun, další průzkum je však nezbytný.

Hnědé uhlí se těží na více místech naší republiky, roční těžba je přibližně 43 milionů tun. Vytěžitelné zásoby by proto mohly stačit 
na 21 let.

Je možné „prolomit“ těžební limity a tím otevřít další zásoby. Rozhodnutí o budoucnosti českého uhlí bude nesmírně důležité a nelze 
jej na dlouho odkládat.

Těžba uhlí pozměnila mapu České republiky. Neobjevily se jen desítky dolů, ale kolem revírů rostla města. Příkladem je středočeský 
a západočeský kraj v černouhelných důlních revírech a samozřejmě celé Ostravsko a Karvinsko. V Podkrušnohoří se mezi Ústím 
nad Labem a Sokolovem vyrojily celé městské aglomerace. Naopak těžbou hnědého uhlí bylo narušeno nebo úplně zlikvidováno 
87 obcí. Uvádí se též, že 250 km2 krajiny změnila těžba k nepoznání. Musíme ovšem objektivně dodat, že práce na obnově krajiny 
(rekultivace) a úpravy vytěžených prostor pro rekreaci i jiné účely jsou úspěšné.
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o ropě a plynu jen letmo 

Ropy a zemního plynu máme žalostně málo. Naše těžba 
ropy pokryje pouze 3−5 % spotřeby, zemního plynu jen 
1−2 %. Ložiska jsou soustředěna na jižní Moravě do dvou 
geologických jednotek, vídeňské pánve a karpatské 
předhlubně. 

Bilanční prozkoumané zásoby činí 12 500 kt ropy a 3800 
milionů m3 plynu.

Roční těžba ropy je kolem 300 kt a 350 milionů m3 plynu. 

Nedávno jsme vzpomněli na sté výročí objevení slovenského 
ložiska Gbely, jen kousek od moravských hranic.  
Již v 19. století se o vlastnostech a užitku ropy i plynu dobře 
vědělo. Optimismus zavládl po nálezech vývěrů ropy a plynu 
na severovýchodní Moravě. Ani největší optimista se však 
dnes neodváží tvrdit, že ložiska najdeme a podíl naší těžby 
na spotřebě rapidně stoupne.

surovinová politika budoucnosti

Za pár let dospějete a třeba se ocitnete na pozici těch, kteří budou rozhodovat o surovinové politice naší republiky. Čeká vás tedy 
rozhodování. O čem?

1. O tom, do jaké míry budete podporovat tzv. alternativní zdroje energie, tedy zdroje sluneční, větrné, vodní a biologické. Uvěříte, 
že mohou nahradit zdroje tradiční?

2. Budete bojovat za prolomení limitů uhelné těžby? Nebo je necháte tak, jak jsou stanoveny? Bude uhlí stále hlavním zdrojem naší 
energie?

3. Budete uvažovat o otevření nových zlatých dolů na jmenovaných místech se slušnými zásobami a obsahy kovu?

4. Jaký názor budete mít na jadernou energii? Podpoříte pokračování těžby uranu v Rožné, nebo budete proti?

5. Pak je tu problém tzv. břidličného plynu. V některých zemích se již využívá jako náhrada ropy a zemního plynu. Má se to zkusit i u nás? 

Zkuste o tom něco napsat už teď. Něco znáte ze zpráv v televizi a rozhlase, čtete noviny, sledujete, co si povídají rodiče i známí. 
Nikdo se na vás nebude zlobit, když ještě žádný jasný názor nebudete mít. Naopak, lepší je déle studovat a přemýšlet, než se 
rozhodnout ukvapeně!

objevy čekají na vás!    

Ropný průzkum
U dvora Nesyt 
na Hodonínsku 
zkoušeli čerpat ropu, 
na Uherskobrodsku též, 
v roce 1902 měl částečný 
úspěch vrt u Bohuslavic nad 
Vlárou. Těžařské společnosti 
volily metodu pokus – 
úspěch nebo neúspěch. 
Občas trochu ropy vyteklo, 
ale velká ložiska byla 
v nedohlednu. Ani velkorysý 
průzkum v osmdesátých 
letech minulého století 
pod dohledem sovětských 
expertů nepřinesl očekávané 
výsledky.

Ropu a ropné výrobky  
vidíme všude kolem nás.
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odpovědi

Odpověď: Třeba opice často roztloukají ořechy kamenem, což je nerostná surovina. Možná jste v televizi viděli, jak si tučňáci staví  
z kamínků své domovy. A co tzv. geofagie, jak říkáme zvyku mnohých zvířat pojídat půdu. Určitě jste slyšeli i o jiném použití surovin. 

Otázka 1: Některá zvířata se také naučila používat nerostné suroviny. Která a jakým způsobem? 

Otázka 2: Mají některé nerostné suroviny organický původ?

Otázka 3: Které suroviny jsou zdrojem energie a zaslouží si tak pojmenování „energetické“?

Otázka 4: Zopakujte si definici štěrku a písku. Pak si rozmyslete, jak nazvete lom, 
kde se těží štěrkopísek. Takových lomů jsou u nás stovky!

Otázka 5: Co jsou to saliny?

Odpověď: Jistěže ano. Ropa a zemní plyn jsou z těl drobných mořských organismů, uhlí z rostlin. 
I metan, kterému se někdy říká palivo budoucnosti, vzniká rozkladem organismů.

Odpověď: Je to černé a hnědé uhlí, lignit, antracit. Ropa, zemní plyn, roponosné písky a břidlice, metan, břidličný plyn. 
Zařadíme sem i radioaktivní zdroje − uran, thorium a radium. Jsou přece zdrojem energie!

Odpověď: Štěrk má valounky a úlomky větší než 2 mm, písek menší. Často vytvářejí směs o různém množství stěrku a písku, proto jim říkáme 
štěrkopísek. Termín „štěrkopískovna“ se však neužívá − má-li surovina více štěrku, je to štěrkovna, když více písku, je to pískovna … a basta.

Odpověď: Saliny jsou přírodní nebo umělé příbřežní bazény, kde se odpařuje mořská voda 
a na dně se z ní sráží různé soli, hlavně sůl kamenná, tedy naše kuchyňská sůl.

Otázka 6: Slyšeli jste o solné stezce? Asi ano, po ní se k nám dopravovala sůl z Rakouska, hlavně 
ze Solné komory. V jednom z našich měst je muzeum solné stezky; víte, o které město jde?

Odpověď: Muzeum solné stezky je v Prachaticích.

Otázka 7: Galenit je stříbronosný nerost, ale je též zdrojem důležitého kovu. Jaké je složení galenitu? 

Odpověď: Galenit – sulfid olovnatý PbS – je nejdůležitější rudou olova, často má v sobě stříbro. Je typickou rudou hydrotermálních žil.
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Otázka 8: Známe materiál, jehož jméno je odvozeno od latinského názvu cínu. Velká část 
starší generace ho milovala a kluci závodili, kdo udělá větší stříbrnou kouli. Co to je?

Otázka 9: Znáte nejdůležitější cínový minerál? Dodnes se dá najít v rozsypech.

Otázka 10: Zkuste, zda podle této definice látra měříte 1,92 m a změřte i své rodiče a nějaké 
známé dospěláky. Pokud jsou větší, co to ve srovnání s horníky 16. století znamená? 

Odpověď: Samozřejmě staniol. Cín je latinsky stannum.

Odpověď: Je to kasiterit, oxid cínu – SnO2. Obsahuje 80 % kovu cínu. Je těžký, hustotu má 7 g/cm, 
proto ho proudící voda snadno oddělí od křemene, který má hustotu 2,65.

Odpověď: Většina dospělých dnes určitě měří víc. Znamená to, že v minulosti lidé opravdu měřili 
méně. Pro horníky to byla určitá výhoda. 

Otázka 11: Dokážete jmenovat některé minerály se železem, které se vyskytují v sedimentárních železných rudách?

Otázka 12: Proč se zlato tak snadno hromadí v rozsypech?

Otázka 13: Co je to ta kyanizace, že se před ní všichni třesou strachy?

Odpověď: Bohaté rudy obsahují magnetit (Fe3O4), případně hematit (Fe2O3). I siderit (FeCO3) má dost železa. 
Běžným minerálem je goethit [FeO(OH)]. Známe též řadu hydroxidů a křemičitanů se železem. 

Odpověď: Především je těžké, jeho hustota je i více než 15 g/cm3. Kromě toho je odolné a jen tak se mechanicky ani chemicky nerozloží.

Odpověď: Je to vyluhování zlata z rozemleté horniny slabým roztokem kyanidu sodného za přítomnosti kyslíku. 
Zlato se pak z výluhu sráží zinkovým práškem nebo aktivním uhlím. Odpady se před uložením detoxikují.

Otázka 14: Dá se jaderná energie nahradit energií alternativní, tzn. sluneční, 
vodní, větrnou, bioenergií? Přemýšleli jste o tom? Jaký je váš názor?

Odpověď: Tady vám neodpovíme, všechno záleží na vašem náhledu a posouzení.
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Otázka 16: Z jakých kamenů je dlažba na náměstí vašeho města?

Otázka 17: Znáte z místa vašeho bydliště nějaký příklad odtěženého kopce?

Otázka 18: Dokážete uvést příklad, kde se u nás dávala přednost cihlám před stavebními kameny a proč?

Otázka 19: Na jak dlouho zásoby vysokoprocentních vápenců vydrží, to ani nemusíte počítat, ale 
zkuste vypočítat, kolik nákladních železničních vagonů budeme potřebovat na přepravu roční těžby. 

Otázka 20: Proč je černé uhlí obvykle starší než hnědé?

Otázka 21: Kde nastal dříve rozkvět těžby černého uhlí, na Ostravsku nebo na Kladensku?

Otázka 22: Pozor, je těžká. Jestlipak víte, k čemu se u nás v 18. a 19. století také používalo hnědé uhlí?

Odpověď: Záleží na tom, odkud jste. Pražáci správně odpovědí, že náměstí jak Staroměstské, tak Václavské jsou vydlážděna žulou. 
Připojíme příklad opravdového unikátu – náměstí v Heřmanově Městci je vydlážděno kambrickými slepenci.

Odpověď: Pokud blízko vás nic podobného není, tak určitě jste viděli nějaké obrázky.

Odpověď: Rozhodně to bylo tam, kde bylo dost cihlářských hlín a naopak chyběl stavební kámen. 
Příkladem může být Opavsko, Hradec Králové, částečně i západní Čechy.

Odpověď: Odpovídat nebudeme, je to matematický úkol.

Odpověď: K dokonalému prouhelnění je třeba čas a tak naše černá uhlí mají stáří permokarbonské, hnědá třetihorní. Ale na světě 
to nemusí vždy platit. Záleží i na teplotě a tlaku. Proto některá třetihorní uhlí mohou mít vlastnosti uhlí černého.

Odpověď: Na Kladensku, a to v polovině 19. století, na Ostravsku až po roce 1880. 

Odpověď: Pálilo se a popel se používal jako hnojivo, bylo to prý dost drahé.
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Otázka 15: Znáte nějaký jiný světový zdroj manganu, téměř nevyčerpatelný?Otázka 15: Znáte nějaký jiný světový zdroj manganu, téměř nevyčerpatelný?

Odpověď: Jsou to oceánské manganové konkrece, zdroj nejen manganu, ale i Cu, Ni, Zn, Co. Zatím byly těženy a zpracovávány 
pokusně, i u nás. Největším problémem není těžba a zpracování, ale doprava po moři do úpraven.
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