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Hledejte nerostné suroviny!
Cíl:
Miniprojekt je zaměřen na samostatné uplatnění znalostí o nerostných surovinách, získaných studiem
tematického listu a jiných zdrojů.
Cílem je rozšíření znalostí o výskytu a použití nerostných surovin. Naučit se vyhledávat informace
o surovinách a o jejich výskytu u nás i v jiných zemích. Pod vedením pedagoga posoudit možnosti výskytu
surovin ve vybrané oblasti. Zároveň získat zkušenosti s vyhledáváním informací o historii využívání
místních nerostných surovin. Předpokládá se i uplatnění obecných znalostí o vzniku surovin a jejich
nahromadění v ložiskách. Jedním z výsledků miniprojektu bude posouzení vlivu těžby a zpracování
nerostných surovin na životní prostředí.
Dalším cílem je:
A. Propojení informací získaných z různých zdrojů, jako je například internet, literatura, dokumenty nebo
vzpomínky obyvatel, s vlastními terénními průzkumy oblasti.
B. Naučit se zpracovat „Zprávu o výskytu a možnostech využití nerostných surovin v širším okolí
Praskačky nad Rozhudou“.
Rozvíjené dovednosti:
Nejdůležitější součástí práce bude naučit se posuzovat možnosti výskytu nerostných surovin podle
geologického vývoje a složení vybraného území (použijte též učební list). Podle výskytu hornin různého
složení a stáří pak bude důležité zhodnotit možnosti jejich využití.
Příklad A: Oblast je žulová, vyskytuje se několik starých zarostlých lomů, zprávy o dobývání surovin nejsou
žádné, geologický průzkum ložisek nebyl prováděn. Z toho vyplývá, že lepší, neporušené a leštitelné druhy žul
mohou být stavební nebo dekorační surovinou. Horší, tektonicky porušené druhy mohou sloužit nanejvýš jako
drcené kamenivo.
Příklad B: Převládají čtvrtohorní pokryvy s nivními jíly, místy s písky i spraší.
Na okraji města jsou dvě staré polorozbořené cihelny. Znamená to, že se zde mohou vyskytovat cihlářské suroviny.
Příklad C: Na území jsou rozšířeny prvohorní pískovce a červeně zbarvené rohovce. V kronikách jsou zprávy
o starém dobývání železné rudy. Dokonce byly nalezeny zarostlé haldy. Novější průzkumy zde nebyly. To
znamená, že by zde mohlo být další ložisko železných rud, dosud neznámé.
Pomůcky:
Terénní vybavení jako na geologické mapování, kladivo, může být i obyčejné, poznámkový blok, kompas,
může být i obyčejný, turistický. Dále brašna přes rameno, pevné boty, pytlíky na vzorky, fix na jejich
popsání. Někdo ze skupiny bude mít fotoaparát, pokud možno i GPS (pro určení zeměpisných souřadnic).
Zkuste sehnat rýžovací misku.
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Taktika
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ – účastníci pod dohledem pedagoga vyberou zkoumané území. Záleží na vás: Může jít o správní
jednotku, širší okolí vašeho města, zajímavou oblast v okolí. Území by nemělo být zcela zastavěno a mělo by být jasně
ohraničeno – třeba vodním tokem, silnicemi, lesy. Jeho rozloha závisí na geologické pestrosti i na vašich možnostech.
V geologicky pestrém území by stačila rozloha desítek km2, v jednotvárném i mnohem větší.
Účastníci miniprojektu se rozdělí do skupin po dvou, po třech, někdo může pracovat i individuálně.
Pedagog určí úkoly:
A. První skupina bude novinářská, zaměří se na pátrání po historických dokumentech: v literatuře, na internetu,
v knihovně vašeho města, v kulturním centru a také při hovorech s pamětníky. Pokud je u vás muzeum,
nezapomeňte ho navštívit a poptat se u odborníků. Nepamatují si na něco důležitého vaši rodiče a prarodiče?
Příbuzní? Nezapomeňte na staré obrazy, třeba na radnici, ve starých budovách, někdy se najdou staré fotografie
i v hostincích (ty navštěvujte pod dohledem pedagoga).
Nezapomeňte: Krajina vypadala před 100 lety (natož ještě dříve) jinak než dnes. Kopce mohly být holé, zástavba
krajinu pozměnila. Všechno vaše pátrání má odhalit historickou těžbu nerostných surovin!
B. Druhá skupina bude převážně geologická. Prostuduje údaje o geologickém složení území. Podkladem jsou
geologické mapy České geologické služby.
Začněte přehlednou mapou malého měřítka, pak přejděte na internet na mapy 1 : 50 000. Vypůjčte si vysvětlivky
k jednotlivým listům geologických map. Poté použijte Průvodce po zajímavých geologických lokalitách, databázi
České geologické služby o chráněných lokalitách a Mapu geologických zajímavostí.
Výsledkem bude stručná geologická charakteristika území: které horniny převládají a jaký byl – v hrubých rysech –
jeho geologický vývoj.
Obě skupiny dohromady uváží, jaké nerostné suroviny se na území vyskytují, tzn. které jsou známé a jaké by ještě
mohly být přítomny.
ZDE VIDÍME MOŽNOST OBJEVŮ. Vy se vyznáte ve městě, v okolí, vy znáte pamětníky, vy máte možnost
dozvědět se o tom, co se ve vašem území v minulosti dělo!
Obě skupiny charakterizují povrch oblasti:

● Je to rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina?
● Je členitá, s velkými výškovými rozdíly v reliéfu?
● Jaké jsou v ní vodní toky?
● Nejvyšší a nejnižší bod.
● Převládají pole, louky, lesy?
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● Nejsou tam zamokřené oblasti?
● Je zastavěná?
● Také se zmiňte o průmyslu a dopravním spojení.

Nepodceňujte pamětníky a rodáky.
Jeden z několika příkladů: Při mapování Podkrkonoší si starý
hajný pamatoval, že na okraji lesa stávala kdysi malá vápenka.
Geolog proto podrobně prozkoumal tuto oblast. V lese nalezl
kusy vápence a na skále nad nimi dokonce vrstvu vápence mezi
jílovci. Tento karbonský vápenec geologové dosud neznali.
I z děl slavných spisovatelů se můžeme dozvědět ledacos
o geologii. Například Alois Jirásek napsal: „Jsou u nás cestičky
bílé, červené i žluté…“ Geolog pozná, že ty bílé jsou vysypány
čistým křídovým pískem, červené
pískem z permských pískovců, žluté – to by mohla být čtvrtohorní spraš.

Nápověda:
A. Krajina je převážně žulová – pěkná žula může být dobrou stavební, ba i dekorační surovinou. Rozpukaná, ošklivá
žula se může použít na kamenivo.
B. Na území převládají pískovce – v tomto případě posuďte složení pískovců, i podle barvy. Pěkný pískovec je
výborným stavebním i ušlechtilým kamenem.
C. Převládají vápence – užití je široké, záleží na čistotě, na příměsích. Obyčejné vápence jsou surovinou na výrobu
vápna a cementu.
D. Na území jsou staré haldy, zbytky po těžbě železa. Pamatujte: Kde se těžila surovina, může se najít její ložisko i dnes.
E. Oblast je tvořena hlavně čtvrtohorními usazeninami: jíly, písky a štěrky. Nezapomeňte, že pěkný jíl je cihlářskou
surovinou, štěrky a písky jsou surovinou stavební.
Něco navíc:
Zkuste posoudit, jak je krajina ovlivněna činností člověka a jak je zachováno životní prostředí. Zde vyjádřete svůj osobní
názor! Dobře víte, že v minulosti bylo životní prostředí těžce narušeno těžbou nerostných surovin. Jak vypadá situace
dnes? Jsou staré hornické práce revitalizovány (doslova oživeny – uvedeny do původního stavu)? Je krajina porušena
stavebními pracemi? Pracuje se na úpravách?
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Práce v terénu
Všechny údaje o oblasti jsou nyní shromážděny a vyhodnoceny pod dohledem pedagoga. Nyní se rozhodněte, které
její části je potřeba navštívit a lépe prozkoumat. Není to jako geologické mapování, kdy musíte projít celým územím,
v našem případě si vyberete oblasti týkající se výskytu nerostných surovin.
Soustřeďte se na:
A. Staré nebo i činné lomy (u činných lomů pouze pod dohledem). Co bylo nebo je těženo. Na co se surovina používá.
B. Zajímavé odkryvy. Určete je s pomocí pedagoga.
C. V okolí řeky můžete najít zbytky po rýžování zlata. Třeba se o tom zmiňují kroniky. Zkuste si trochu zarýžovat. Není
to žádná věda!
D. V lese se povalují kusy světlého žilného křemene. To by mohlo znamenat, že jsou v okolí křemenné žíly a ty mohou
mít v sobě rudní minerály.
E. Není někde zarostlá halda? Třeba jste z Příbramska nebo ze Žacléřska, tam najdete haldy docela nové. Na ně ale
lezte jen pod dohledem a velmi opatrně. Mohou na nich být kusy uhlí s rostlinami nebo kousky rudy.
Všechno zaznamenejte do terénního deníku, ze zajímavých hornin odeberte vzorky, z kterých si pak uděláte
dokumentační sbírku. Odborník vám je pomůže určit. Při popisu lokalit je načrtněte, pokud možno vyfotografujte.
Do terénních prací patří i prohlídka města. Z čeho je postaven kostel, jak vypadá dlažba ulic a chodníků? Zkuste
posoudit, zda jsou kameny místní, nebo musely být odněkud dovezeny. Je na vašem území klášter, hrad nebo zámek?
Pak bude vaše práce o to zajímavější. Zjistěte za pomoci pedagoga, z čeho jsou postaveny. Třeba najdete v kapli na
podlaze zajímavý mramor. I TAKOVÝ OBJEV ČEKÁ NA TEBE.
Máme pro vás zajímavý úkol: Některé oblasti by mohly být využity jako úložiště vyhořelých článků našich jaderných
elektráren. Takové úložiště je víc než nutné. Musí být v pevných nerozpukaných horninách, v hloubce, neovlivněné
podzemní vodou a hlavně ve stabilních oblastech, kde nehrozí zemětřesení. Co to má ale společného s nerostnými
surovinami, kterým se právě teď věnujeme? Má, a mnoho! Rozvíjejí se totiž metody, jak vyhořelé články znovu
zpracovávat a měnit na radioaktivní suroviny. NA ENERGETICKÉ NEROSTNÉ SUROVINY.
Chceme slyšet a přečíst si váš názor. Budete proti, rozhodnou-li se státní orgány na vašem území takové úložiště
vybudovat? Nebo s tím budete souhlasit? Uveďte nějaké argumenty k variantě, pro kterou jste se rozhodli.
Odpovězte zcela upřímně:
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Závěrečná zpráva
O vašich pracích na projektu musíte sepsat závěrečnou zprávu. Tím se naučíte pod dohledem pedagoga výstižně
charakterizovat výsledky vašich výzkumů.
Jako pomůcku jsme připojili návod, jak by taková zpráva měla vypadat:
1. Úvod. Představte se a napište, co bylo cílem prací a proč.
2. Výběr území, jeho charakteristika.
3. Co jste zjistili o staré těžbě nerostných surovin a o historii geologických výzkumů. Zdůrazněte nové poznatky.
Nezapomeňte uvést zdroje – literatura, historici, internet, osobní sdělení.
4. Geologie území. Stručný přehled, geologický vývoj.
5. Výsledky vašich místních i terénních výzkumů.
6. Výskyt nerostných surovin s ohledem na geologii. Rozdělte suroviny na rudní, nerudní a energetické.
7. Co pokládáte za nejdůležitější výsledky? Rozlište, co jste objevili vy a co jste se dozvěděli ze starších zdrojů
(velmi důležité – nemíchat).
8. Vaše názory: Co si myslíte o těžbě nerostných surovin, měla by se obnovit, co by to kraji přineslo, jaké by byly
negativní důsledky? Domníváte se, že by bylo užitečné otevřít cihelnu, vápenku nebo průmyslový podnik na
zpracování surovin?
9. Posuďte vliv těžby na životní prostředí. Zmiňte minulé i současné vlivy a zformulujte návrhy pro budoucnost.
Můžete též navrhnout některé další lokality k oficiální ochraně.
10. Další poznámky, které uznáte za důležité.
11. Závěr, to je stručné shrnutí.
12. Poděkování těm, kteří vám jakkoli pomáhali.
Poznámka: Projekt je důležitý a odpovědný. Práce vás jistě budou bavit, a třebaže jste začátečníci, můžete na ledacos
nového přijít. V tom vám přejeme mnoho štěstí. OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE.
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