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Bez nerostných surovin by neexistovala lidská civilizace, ani ta nejprimitivnější, natož ta nejvyspělejší. Lidé 
nerostné suroviny používají od svého zrodu. Nerostné suroviny provázejí lidstvo celým jeho vývojem. Nej-
prve je člověk jen jednoduše přizpůsoboval k lovu, přípravě potravy či výrobě oděvu. Za staletí poté dosáhlo 
zpracování a zušlechťování nerostných surovin dnešní pokročilé úrovně.

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

NEROSTNÁ je proto, že je z nerostů. Pozor, ale je v tom háček, dokonce hák!

Jaký je význam nerostných surovin pro budoucnost člověka?

Pro jistotu si zopakujte, co jsou to nerosty čili minerály.

Obr. 1. Kopaninská 
opuka.

Obr. 2. Drúza krystalů 
čiré odrůdy křemene – 
křišťálu.

Už tušíte zradu: Vždyť nerostnou surovinou jsou i žula, pískovec nebo železná ruda, a ty jsou přece ne z jed-
noho, ale z více nerostů. Máte pravdu, většina nerostných surovin není jen z jednoho nerostu, ale z hornin.

A hned si zopakujte, co je to hornina:
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Proto si zapamatujte, že NEROSTNÉ SUROVINY 
jsou většinou z hornin. Nejsme ale puntičkáři, 
vždyť samotné horniny jsou z nerostů, tak jim 
klidně říkejme NEROSTNÉ.

Jeden zádrhel jsme rozpletli. Je tu však další: 
Napsali jsme, že nerostné suroviny jsou anorga-
nického původu. Platí to ale pro všechny?

Všechno, co používáme, po čem chodíme, co máme kolem sebe a co není organického původu, bylo a je 
nerostnou surovinou. 

Historie lidského rodu je historií hledání, zpracování a používání nerostných surovin. Jakmile si člověk stavěl 
příbytky z kamení a cihel, začal ve velkém používat nerudní nerostné suroviny. Jakmile začal kovat nářadí 
a zbraně, vyráběl je z rudních nerostných surovin. Když začal topit uhlím a pohánět stroje naftou, přišly mu 
vhod suroviny energetické.

Obr. 4. Kaznějov – kaolinový důl.

Jsme u základního dělení nerostných surovin:

RudnÍ (říkáme i rudnÉ) suroviny jsou zdrojem 
jednoho nebo více kovů. Název můžeme zkrátit na 
RUDY.

NerudnÍ (i nerudnÉ) suroviny jsou zdrojem nekovo-
vých prvků. Název můžeme zkrátit na NERUDY.

Obr. 3. Chalkopyrit – 
zdroj mědi, ale i síry.



4

Pracovní listy 3hNEROSTNÉ SUROVINY

Otázka: Trocha chemie nikoho nezabije. Jmenujte některé kovové a nekovové prvky. Hlavně ty, které nás 
zajímají jako rudní a nerudní suroviny.

Pozn.: Vápník a draslík sice chemicky také patří mezi kovy, ale jsou zdrojem nekovů. V uvedeném dělení určité nelogičnosti jsou. 
Třeba bauxit s oxidy hliníku a magnezit – uhličitan hořčíku – se pokládají za nerudy, i když jsou zdrojem kovů: hliníku a hořčíku.
S tím si ale starosti nedělejte, prostě se řiďte tím, co odborníci vymysleli a na co jsme si již zvykli. Vápence, kamenivo, staveb-
ní kameny i kamenná sůl, to všechno byly, jsou a budou nerudní suroviny.

Stejně důležité jako rudní a nerudní suroviny jsou i SUROVINY ENERGETICKÉ. Tento název se vžil pro takové 
suroviny, které jsou zdrojem energie. Pojmenování jsme celkem rozumně převzali ze zahraniční literatury. 

Obr. 5. Povrchový důl Družba na těžbu 
černého uhlí na Sokolovsku.

Obr. 6. Ropná plošina ExxonMobile 
v Severním moři.

Otázka: Které suroviny jsou zdrojem energie, vyjmenujte alespoň některé. 
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Nauka o nerostných surovinách patří k základním odvětvím geologie. Proto tam, kde se na univerzitách učí 
geologie, učí se i o nerostných surovinách. Přednáší se a přísně zkouší. Pro tento předmět se u nás vžil název 
LOŽISKOVÁ GEOLOGIE, dnes se přejmenovává na EKONOMICKOU GEOLOGII. Oprávněně, protože nerost-
né suroviny úzce souvisejí s průmyslem a obchodem, tedy s ekonomií.

Kde se učí o nerostných surovinách?Slavný český 
ložiskový 
geolog

Roku 1836 
se narodil 
v Jilemnici František Pošepný, 
podle mnoha odborníků nej-
slavnější český geolog všech 
dob. Již za studií ho zaujala 
ložiska rud, později mohl sám 
zkoumat rudy v Podkrkonoší, 
Sedmihradsku, Maďarsku 
a nakonec i na Příbramsku. 
O zlatých i jiných rudách toho 
věděl a publikoval mnoho. 
Teprve po odchodu do penze 
napsal své nejslavnější a bez 
přehánění objevné a prů-
kopnické dílo „Vznik rudních 
ložisek“. Vyšlo anglicky v roce 
1893, poté německy, později 
v roce 1927 i česky.                 

Ložisko může být kuličkové, to je užitečné, ložisko 
nemoci v těle může být zhoubné. Ložisko nerost-
ných surovin je to nejbáječnější, co geologické po-
chody ve prospěch lidstva vytvořily. Většina z vás si 
dovede představit, co v geologii ložisko znamená, 
ale trocha podrobností neuškodí:

Ložisko je přírodní nahromadění užitečných 
nerostů a hornin.

Ložisko se stane ložiskem, až když se jej člověk naučí 
využívat. Pěkným příkladem je uran. 
V Jáchymově i jinde se usazovaly uranové minerály 
přes 100 milionů let, ale teprve ve 20. století lidé ob-
jevili jejich význam. Tak se jáchymovské nerosty staly 
uranovým ložiskem. Jiný příklad: O ropě daleko na 
severu u Aljašky se vědělo dlouho, ale teprve pokroky 
v technice, technologii a dopravě ji zpřístupnily tak, že 
se stala ložiskem. Pokud byly objeveny nové metody 
na zpracování, mohou se stát ložiskem i staré důlní 
haldy, odpady, zbytky po dřívější těžbě.

Máme ložiskovou geologii. Co je to geologie víme, ale co LOŽISKO? 

Obr. 8. Téměř 200 m vysoká výsypka (halda) 
Monte Kali u Heringenu (Německo).

Obr. 7. Přebal stěžejního 
díla Františka Pošepného.

       Proč si Pošepného celý 
svět tak váží? Protože jako prv-
ní na světě rozpoznal, že horké 
roztoky, z kterých se rudy 
usazují, se uvolňují z magmatu 
a stoupají k povrchu. Všichni 
naši znalci zlata dodnes čerpají 
z velkého díla Pošepného 
o výskytu zlata v Českých 
a okolních zemích.
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Co je v neživé přírodě krásné, ještě nemusí být nejužitečnější. Co je ošklivé, můžeme často těžit a zpracová-
vat ve velkém. Krásné jsou třeba křemenné žíly s lesklými sirníky olova a železa (jsou to nerosty galenit 
a pyrit), krystaly � uoritu (� uorit vápníku), krásné jsou stébelnaté ruly od Kutné Hory ve zdech starých kostelů. 
O královnu krásy mezi vyvřelinami soutěží mnoho druhů žul, z nichž vyniká třeba liberecká žula s velkými 
načervenalými živci. Až je nám líto, že po ní musíme šlapat na nástupištích pražského metra. Bělavé jihočeské 
krystalické vápence také pochválíme, stejně jako mladší vápence štramberské. Jiskřivé křídové sklářské 
křemenné pískovce pod Troskami a Bezdězem si to také zaslouží. Zlaté opuky se chválí samy, krásu hořických 
křídových pískovců vyzdvihnou ruce sochařů. 

Ošklivých, řekněme raději nepříliš vzhledných nerostných surovin, je také dost. Spodnokarbonské droby 
a břidlice v obřích lomech Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů asi nebudou ozdobou sbírek, ale co jiného 
bychom drtili na kamenivo a dávali do podkladu silnic i železnic? Totéž platí pro starohorní droby z vltav-
ského údolí. Čtvrtohorní říční štěrky a písky z jižních Čech a jižní Moravy estéty nezaujmou, ale jako stavební 
suroviny jsou nepostradatelné. Na první cenu v ošklivosti, nepočítáme-li hnědé uhlí, navrhujeme starohorní 
kamenečné břidlice ze západních Čech. Dnes už jako surovina nejsou k ničemu, ale kdysi se z nich vyráběly 
hektolitry kyseliny sírové. 

 Krásné a ošklivé suroviny

Obr. 10. Liberecká žula – dláždění 
ve stanici metra Staroměstská.

Obr. 11. Kulmská droba – ručně vybíraný kámen 
hnědé barvy, vhodný na dláždění nebo obklady 
zdí, lom Luleč.

Neviděli jste pěkné suroviny 
v terénu? Honem do sbírek! 

Příležitostí máte dost. Pokud 
nenajdete sbírky ve vašem 
městě, trochu si zacestujte 
a vybírejte z tohoto seznamu: 
Národní muzeum v Praze, naše 
nejstarší muzeum v Opavě, 
brněnská muzea, Pošepného 
muzeum Ostravské technické 
univerzity – Vysoké školy báň-
ské, sbírky univerzit, klenotnice 
v Nové Pace, písecké muzeum, 
muzeum zlata v Jílovém 
u Prahy, sbírky v Třebíči atd.  

Takových sbírek jsou u nás 
desítky a byli byste překvapeni, 
jaké krásné a cenné kousky 
nerostných surovin jsou v nich 
vystaveny. 

Otázka: Znáte nějaké 
pěkné sbírky, o kterých jsme 
se nezmínili? Pokud jste je 
navštívili, co se vám tam 
líbilo? Objevili jste ve sbírkách 
něco zajímavého? Vidíte, 
i tenhle objev čekal na vás.

Otázka: Třeba se vám nějaká nerostná surovina obzvlášť líbí, jaká to je? 

Obr. 9. Geologický pavilon 
prof. Františka Pošepného, 
VŠB TU Ostrava.
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Etapy ve vývoji civilizace jsou nazvány podle nerostných surovin. Znáte přece dobu kamennou, bronzovou 
i železnou. My si teď tyto doby a jejich názvy trochu upravíme. 

O lidech a surovinách

Naši předkové již před 700 000 lety hledali obyčejné 
kameny na výrobu pěstních klínů a jiných nástrojů 
k lovu. Na povrchu nalézali žilné křemeny a buližníky, 
kameny s trochou zkušeností snadno štípatelné. Vhod-
ných surovin bylo víc a víc. Lidé začali lámat pevný 
křemenec, am� bolit, sbírali rohovce a své uplatnění 
našly i vyvřeliny. V Českých zemích jich bylo dost, pro 
oblíbené pazourky se však muselo do ciziny.

Geologická doba kamenná

Obr. 12. Pazourkový úštěp 
vhodný ke křesání ohně 
s křesadlovou ocílkou.

Ve středověku už práce s kamenem vyžadovala odborníky. Kameníci znali pevnost kamenů a možnosti jejich opra-
cování. Znali výhody opuky, pískovců i žulových hornin. Stavitelé chtěli nejen stavět, ale i zdobit. Někde nebylo dost 
kamene, stavělo se proto z cihel.

Železné rudy se hledaly snadno. Horniny bo-
haté železem totiž zvětrávaly, železo oxidovalo 
a na povrchu se tvořil „železný klobouk“. Měkký, 
pórovitý, snadno těžitelný a zpracovatelný. Staří 
Slované rubali desítky takových klobouků po 
celém našem území. Od 10. století se železná ruda 
začala dobývat i hornicky, měkkými šachtami 
a krátkými štolami. 

Geologická doba železná

Obr. 13. Ordovické sedimentární železné rudy na okraji zatopeného povrchového dolu u Ejpovic. 

Otázka: Z čeho je pazourek 
a kam byste se pro něj 
vypravili?
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Nekalá česká konkurence

Anglický kronikář Angelicus na-
psal, že v západní Evropě se ve 
12. a 13. století živě obchodo-
valo s cínem, ale že se objevi-
la nepříjemná konkurence 
z Čech. Stěžoval si, že pronikání 
českého cínu na trh srazilo ceny 
cínu z anglického Cornwallu. 

Otázka: V Krušných horách 
je osada, která je nazvána 
podle cínu. Která to je? 
Napovíme, že je téměř na 
hranicích.

Měď se k nám musela dovážet, ale cínu bylo dost. Dokonce jsme konkurovali i klasickým anglickým 
ložiskům. Cínová ložiska byla v Krušných horách a Slavkovském lese, kde se minerály cínu tvořily ve svrch-
ních částech žulových masivů. Pak horniny zvětraly a těžké nerosty cínu se hromadily v říčních nánosech. 
V podkrušnohorských potocích objevili prospektoři zrna cínových nerostů již dávno, pak postupovali proti 
proudu, až se dostali ke Krupce, kde se začalo těžit ložisko pod povrchem, a to v roce 1297. 

Cín a měď nad zlato

Zlato je mimořádné, bylo a je měřítkem bohatství. Je krásné, odolné, kujné a taví se za nízkých teplot.

Ložiska zlata dělíme na primární a sekundární. Primární vznikají usazováním z horkých roztoků, sekundární 
jejich zvětráním a spláchnutím zvětralin do vodních toků. Zlato je sedmkrát těžší než křemen, a tak ho proud 
oddělil a nahromadil jako nuggety, zlaté plíšky, prostě zlatinky. 

Keltové i staří Slované věděli, že zlatonosná je Otava, jihočeská Blanice, pošumavské potoky a Vltava skoro až 
k Praze. I jinde, třeba v Hrubém Jeseníku, se vyplatilo rýžovat. 

Geologická doba zlatá

Obr. 14. Rýžování zlata – Miroslav Suk na mistrovství 
světa v rýžování zlata v Kanadě.

Obr. 15. Rýžoviště na Horské Kvildě – rozsáhlá 
rýžoviště podél vodotečí dokládají, že primární 
zdroje zlata se nacházejí ve svazích nad nimi.

Zlato se rýžovalo tak dlouho a v tak velké míře, že ve 14. století ho moc nezbylo. Později jsme se několikrát 
pokoušeli přemývat stará rýžoviště, ale bez úspěchu.
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Otázka: Určitě jste slyšeli o tom, že se u nás pro-
zkoumala další ložiska zlata, která by stála za těžbu. 
Je jich několik. Víte, kde jsou?

Těžba zlata se na počátku 20. století přesunula do 
Roudného u Vlašimi, našeho nejbohatšího dolu. 
Zlatonosný křemen tam byl mimořádně bohatý, 
obsahoval až 25 g zlata v tuně horniny a ročně 
se získávalo i 200–250 kg zlata. Bohatší rudy však 
byly vytěženy již v roce 1930. Ani za okupace, ani 
později se nepodařilo těžbu obnovit. Stará ložiska 
kolem Jílového u Prahy byla otevřena v roce 1945 
a kutalo se tam až do roku 1969. Za těch 24 let se 
vytěžilo 1137 kg zlata.

Neuvěřitelné množství zlata!

Kolik se vlastně v našich ději-
nách získalo tohoto drahého 
kovu? To byste neuhádli. Náš 
nejlepší současný odborník 
na ložiska zlata Petr Morávek 
vypočítal, že se za tři tisíce let 
v Českých zemích vytěžilo 
95 tun zlata. Z toho na starých 
rýžovištích 39 tun.

Stříbro bylo ve 13. století symbolem bohatství Českého státu. Hřivnami stříbra se platilo, odváděly poplatky, 
stříbro bylo základem peněžnictví a ekonomie.

Stříbro se nerýžovalo, v náplavech se totiž snadno rozpadne. Hlavním zdrojem stříbra jsou přimíšeniny 
v rudách olova, hlavně v nerostu galenitu (sirníku olova). U nás se takové rudy těžily od roku 1118, pomalu se 
začínalo těžit v Kutné Hoře, hlavním dodavatelem však tehdy byla Jihlava. V polovině 13. století se Kutná Hora 
stala nejslavnějším evropským revírem. Kutnohorské ložisko bylo objeveno na povrchu, neboť celým městem 
se táhl pás zvětralých hornin bohatých stříbrem. Když je vytěžili, prokopali se do hydrotermálního ložiska se 
stříbronosným galenitem. Vyskytovalo se i ryzí stříbro. Městské archivy byly vedeny pečlivě a dozvídáme se 
z nich, že v letech 1300 až 1350 se ročně získalo na 20 tun stříbra.

Geologická doba stříbrná

Na konci 19. století se stala centrem českého hornictví 
Příbram. V roce 1875 se dokonce zapsala do tabulky 
světových rekordů ve vertikálním hloubení, neboť důl 
Vojtěch byl prokopán do hloubky 1000 m. Stříbra se 
zde vytěžily desítky tisíc kilogramů a vyjma občasných 
krizí vzkvétala těžba i po první světové válce. Po druhé 
světové válce pak pokračovala stříbrná a rudná historie 
Příbrami jako novověk uranový.

Obr. 16. Stálá expozice důlních vláčků na nádvoří 
Ševčínského dolu v Příbrami.

Otázka: Jak se jmenuje jeden z nejznámějších pří-
bramských revírů, kde je muzeum a hornický skanzen?
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V roce 1516 nastala „jáchymovská stříbrná horečka“. Ruda se těžila z bohatých čočkovitých žil a vzkvétající 
Jáchymov se postupně stal třetím nejvýznamnějším městem v království.

Stříbrný a uranový JáchymovMuž, který 
proslavil 
Jáchymov

V roce 1494 se 
v saském měs-
tečku Gluchau narodil 
Georg Bauer. Když vystudoval, 
nechal si své jméno přeložil 
do latiny a stal se Georgem 
Agricolou (Bauer německy 
i Agricola latinsky znamenají 
sedlák). Vystudoval sice na 
lékaře a lékárníka, ale zaujaly 
ho nerosty, a proto se zabydlil 
v Jáchymově. Studoval o nich 
všechno – jejich barvy, složení, 
výskytu i způsobu dolování. 
Z Jáchymova již bylo známo 
90 nerostů, Agricola jich našel 
a popsal 30. Krok za krokem se 
blížil k sepsání svého veledíla. 
Dopsal jej v roce 1550 a nazval 
„De re metallica libri XII“ 
(v českém překladu z roku 1933 
„Jiřího Agricoly dvanáct knih
o hornictví a hutnictví“).       

       Neděste se, nebylo to 
dvanáct tlustých svazků, ale 
jedna bichle s dvanácti kapito-
lami. V jedné z nich je pojedná-
no o způsobu dobývání, 
v dalších o zlatě, stříbře a jiných 
rudách, nechybí ani rozbor rud 
a jejich zpracování. Po krátkém 
pobytu v Sasku se Agricola 
vrátil v roce 1550 do Jáchymo-
va, ale těžba stříbra pomalu 
končila. Zklamaný Agricola 
Jáchymov opustil a odjel do 
Saska, kde v Chemnitz (Saská 
Kamenice) v roce 1555 zemřel.

Těžba stříbra v Jáchymově vrcholila kolem roku 1533. 
Odhaduje se, že do první poloviny 17. století se získalo 
750 tun kovového stříbra. Razily se z něj mimořádně ryzí 
jáchymovské tolary, tvrdá měna po celé Evropě.

Otázka: Podle jáchymovských tolarů byla nazvána 
měna, která dodnes vládne světu. Která to je a jak se 
to stalo?

Obr. 17. Agricola – Dvanáct 
knih o hornictví z roku 1556.

Otázka: Kdo objevil polonium a radium? V jakých rudách?

Obr. 18. Jáchymovský tolar z r. 1525.

Uranové rudy se v Jáchymově začaly těžit od poloviny 19. století, napřed se zpracovávaly na uranová barviva 
a používaly na barvení porcelánu a skla. Nová etapa začala v roce 1892, kdy bylo objeveno polonium. V roce 
1902 k němu přibyl objev radia. Pak zřídili v Jáchymově radiovou laboratoř a v roce 1910 továrnu, která ročně 
vyráběla až 2 g radia pro léčebné účely.



11

Pracovní listy 3hNEROSTNÉ SUROVINY

Drahé kameny patří mezi nerostné suroviny. I když přímo 
k životu potřebné nejsou, jsou symbolem moci, zdobí 
klenoty, platilo se jimi a dodnes jsou tvrdou měnou. Tak 
jako zlato, i náš nejznámější drahý kámen, pyrop, se získával 
z říčních náplavů. Dostal se do nich zvětráváním původních 
tmavých hornin. Patří do skupiny granátů a říká se mu 
právem „český granát“ (granáty jsou křemičitany, mají však 
různé složení, např. pyrop obsahuje hořčík, hliník i železo). 

Doba drahokamová 

Obr. 19. Pyrop – český granát (Dřemčice). 
Velikost největších zrn 3 mm.

Sláva českých drahých kamenů vrcholila v době Karla IV. V Praze založili první prubířskou školu ve střední Evropě. 
Přijížděli k nám prospektoři z ciziny, znám byl již Kozákov se svými achátovými poklady a na Jizerské louce se 
rýžovaly safíry. Obchod s drahými kameny kvetl, v Podkrušnohoří se těžily jaspisy a ametysty, kterými se obkládaly 
stěny kaplí.

Otázka: Kde byste v přírodě hledali české granáty? 
Je tam také pěkné muzeum granátu, víte ve kterém 
městečku? V jednom větším městě se granáty brousí 
a dělají z nich šperky. Ve kterém?

Rozvoj průmyslu v druhé polovině 19. století vyvolal potřebu železa a uhlí.

S železnými rudami to u nás špatné nebylo. Mezi Berounem a Plzní byla nalezena velká ložiska, další centra 
byla na Moravě v Jeseníkách a Beskydech. Většinou šlo o rudy v usazených horninách, objemy rud byly velké, 
ale železa v nich příliš nebylo.

Geologická doba železná a olověná

Železný 
podnikatel

Do české 
železnorudné 
geologie zasáhl 
Bethel Henry Stroudsberg 
(1823–1884), hrdina životopis-
ného románu Adolfa Branalda 
„Král železnic“. Plánoval a stavěl 
železnice, v tom byl úspěšný, 
méně již v železářství. Na 
Zbirožsku chtěl postavit „Nový 
Manchester“. Zásoby rud na 
jeho panství byly nemalé, 
avšak rudy byly chudé a nepří-
liš vhodné na hutnění. V Kařezu 
u Zbirohu postavil Stroudsberg 
ocelárnu a válcovnu, všechno 
se pak zhroutilo a po krachu 
podnikatele uvěznili. 

Olovo s kobaltem i dalšími kovy se těžilo v Příbrami, kde se rudy usazovaly z horkých roztoků vystupujících 
z blízkých žulových magmat.  Jiná ložiska byla rozeseta po našem území, na Moravě třeba v Horním Benešově 
a Rýmařově. 

Těžba cínu pokračovala v Krušných horách, ale konkurenty Anglie jsme v té době již dávno nebyli.
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I přes některé pokrokové hlasy mělo uhlí dlouho špatnou pověst, jakkoli se oněm vědělo, neboť na začátku 
19. století se už rozeznalo černé uhlí od hnědého. Známy byly sloje ve středních a západních Čechách a ještě 
lépe v Podkrušnohoří. 

Doba uhelná

Obr. 20. Evidovaná ložiska a ostatní zdroje 
černého uhlí České republiky.

Obr. 21. Evidovaná ložiska a ostatní zdroje 
hnědého uhlí České republiky.

výhradní evidovaná ložiska

vytěžená ložiska a ostatní zdroje

Uhelné pánve (názvy pánví s těženými ložisky jsou uvedeny tučným písmem):
1 česká část hornoslezské pánve
2 česká část vnitrosudetské pánve
3 podkrkonošská pánev 
4 středočeské pánve (zejména kladensko-rakovnická pánev)
5 mšenská část mšensko-roudnické pánve
6 plzeňská a radnická pánev
7 boskovická brázda
8 roudnická část mšensko-roudnické pánve
9 mnichovohradišťská pánev.

1

2
23

4
4

4

5

6

7

8 9

6

1
1

výhradní evidovaná ložiska

vytěžená ložiska a ostatní zdroje

oblast územních limitů těžby 
(usnensení vlády č. 444/1991)

1
22

3

4

Uhelné pánve (názvy pánví s těženými ložisky jsou uvedeny tučným písmem):
1 chebská pánev 
3 severočeská pánev
2 sokolovská pánev 
4 česká část žitavské pánve.

3 33
3

Od poloviny 19. století došlo k prudkému rozvoji těžby a použití uhlí. Hnědé uhlí z Podkrkonoší se vozilo do 
Drážďan, těžba černého uhlí začala i v rosicko-oslavanské pánvi. Dolů byly stovky, na Kladensku se rubalo až 
do hloubky 412 m. Hlavní rozkvět Ostravska nastal až po roce 1880.  

Současné problémy těžby uhlí jsou známy, na Ostravsku a Karvinsku postupuje těžba hloub a hloub, náklady 
jsou vyšší a vyšší a doly se zavírají. 
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Otázka: Jistě čtete o zásobách našeho hnědého uhlí v podkrušnohorských pánvích. Zásoby jsou velké, ale jsou 
omezeny tzv. ekologickými limity dobývacích prostorů. Pokud by nebyly překročeny, stačily by zdejší zásoby uhlí do 
roku 2028. Po zrušení limitů by tam byly zásoby na mnoho dalších let. Dovedete si přestavit, že podnikatelé by rádi 
rozšířili těžbu, ekologové ne.
Co si o tom myslíte. Nebojte se to napsat, i podrobněji.

Naše země z geologických a jiných důvodů byly ve 
využití ropy hodně pozadu za světem. I když se na 
konci 19. století o ložiskách ropy a její nepostra-
datelnosti již ledacos vědělo. Na severovýchodní 
Moravě byly nalezeny přírodní vývěry ropy a plynu. 
Pokusy o čerpání však nebyly úspěšné. První ropný 
vrt u nás prohloubili v roce 1902, znalosti geologie 
Západních Karpat však byly v plenkách. Teprve za 
první světové války objevili ropné ložisko kousek 
za hranicemi ve slovenských Gbelích, pak se vrtalo 
na naší straně u Lanžhotu až do hloubky 1916 m. 
Zakládaly se těžařské společnosti a začala ropná 
horečka. 

Doba ropná

Obr. 22. Evidovaná ložiska a ostatní zdroje 
ropy České republiky.

výhradní evidovaná ložiska

vytěžená ložiska a ostatní zdroje

Hlavní ložiskové oblasti (hlavní ložiskové oblasti s těženými ložisky jsou
uvedeny tučným písmem):
1 vídeňská pánev 
2 karpatská předhlubeň.

1
2

2

Ropná horečka stoupala a klesala, aby se dnes po několika „aspirinech“ uklidnila. I když nějakou ropu a zemní plyn 
čerpáme, stačí to tak na 4 % naší spotřeby. To je žalostně málo.  
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Doba nerudní

S rudami, ropou i plynem je na tom naše republika špatně. Útěchou však je, že jsme nerudní velmocí. Kera-
mických, sklářských a stavebních surovin je u nás dost a dost, některé ani nestačíme spotřebovat a vyvážíme
je. Jsou to třeba kaolin, křemenné písky, vápence a štěrkopísky. 

Otázka: Víte, k čemu jsou takové jíly a jílovce dobré? 
Ve kterém průmyslovém odvětví se používají?

Obr. 23. Koněprusy – Velkolom 
Čertovy schody – západ.

Geologové i ekonomové se zajímají i o něco tak 
obyčejného, jako jsou jíly a jílovce. 

Obr. 25. Továrna Rako – založena 1883, 
fotogra� e je z r. 1907.

Obr. 24. Secesní keramické obklady od � rmy Rako v pražském hotelu 
Imperial – kavárna, výzdoba z doby před druhou světovou válkou.

Otázka: Víte, kde jsou u nás ložiska kaolinu?
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Vápence jsou sice obyčejnou, ale cennou surovi-
nou. Buď jsou to vápence sedimentární, nebo 
krystalické. Seznam použití by byl příliš dlouhý. 
Zdůrazníme výrobu cementu, vápna, malty, použití 
v hutnictví, potravinářství, chemii, energetice, 
zemědělství, sklářství atd. Hezké vápence jsou 
důležitým stavebním a dekoračním kamenem. 
Řekneme-li mramor, rozumí tím geologové krys-
talický vápenec, tedy metamorfovanou horninu, 
technici a obchodníci pak jakýkoli, ale hlavně 
pěkný leštitelný vápenec.

Mapa ložisek vápence je zaplněna lokalitami od 
Krušných hor až po nejvýchodnější Moravu.  

Obr. 27. Vápence a cementářské suroviny – evidovaná 
ložiska a ostatní zdroje České republiky.

výhradní evidovaná ložiska

vytěžená ložiska a ostatní zdroje

Hlavní ložiskové oblasti (všechny těžené):
1 devon Barrandienu
2 paleozoikum Železných hor
3 středočeská ostrovní zóna
4 krkonošsko-jizerské krystalinikum
5 moldanubikum jihočeské a moravské
6 moravský devon
7 silezikum (skupina Branné), orlicko-kladské krystalinikum a zábřežská 
skupina
8 česká křídová pánev
9 vnější bradlové pásmo Západních Karpat.

1

2

3
3

4 4
4

5
5

5
5

5

5

5

6 6
6

6

6 6

7
7

7

8
8

8

8

8

9

9

9

Stavebních surovin je u nás dostatek, ať již jde o staveb-
ní kámen, písky a štěrky, drcené kamenivo i dekorační 
kameny. Pozor na konkurenci, náš trh s dekoračními 
kameny je v poslední době zaplaven krásnými kameny 
hlavně z Číny a Indie.

Otázka: Nedávno byly Dušičky. Třeba jste byli na 
hřbitově a podívali se na náhrobky. Bývají z krásných 
dekoračních kamenů. Poznali jste některé?

Obr. 26. Babický (vavřetický) syenit.
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Mnohokrát se střetly zájmy podnikatelů a obchodníků se zájmy ochránců životního prostředí. Spory jsou 
někdy velmi ostré. Proč? Přece existuje nějaká rozumné řešení! Víme, že potřebujeme jak nerostné suroviny, 
tak hezkou krajinu s čistou vodou a úrodnou půdou. Snažme se o to, aby se oba názory sladily ku prospěchu 
všech obyvatel.

Nechceme kon� ikt, ale harmonii

Otázka: Nemáte chuť o tom něco napsat, nějakou 
kratičkou esej? Vždyť právě vy můžete vyřešit tuto 
otázku, která je neméně důležitá než geologické 
objevy.



17

Pracovní listy 3hNEROSTNÉ SUROVINY

Odpovědi

Pro jistotu si zopakujte, co jsou to nerosty čili minerály.

Odpověď: Jsou to stejnorodé látky, většinou pevné, vzniklé anorganickými 
procesy, jejichž složení můžeme vyjádřit chemickým vzorcem. I zde platí, že 
výjimka potvrzuje pravidlo, neboť mezi nerosty zařazujeme i některé látky, 
které vznikly organickými procesy, ale také látky kapalné, jako je rtuť.

A hned si zopakujte, co je to hornina:

Odpověď: Hornina je nahromaděním nerostů a má v každé části 
odlišné složení. Většinou je z různých nerostů, někdy i z jednoho, 
jako vápenec či křemenec. 

Jeden zádrhel jsme rozpletli. Je tu však další: Napsali jsme, že nerostné suroviny 
jsou anorganického původu. Platí to ale pro všechny?

Odpověď: Výjimkou jsou ropa se zemním plynem, černé i hnědé uhlí a rašelina. Jsou opravdu 
organického původu, ropa a zemní plyn vznikly z těl drobných mořských organismů, uhlí 
a rašelina z rostlin. Nezapomeňme ani na podmořský metan, kterému se právem říká palivo 
budoucnosti. I tento plyn je organického původu, neboť se vytvořil rozkladem organismů.

Otázka: Trocha chemie nikoho nezabije. Jmenujte některé kovové a nekovové prvky. Hlavně ty, které nás 
zajímají jako rudní a nerudní suroviny.

Odpověď: Z těch kovových je to hlavně zlato, stříbro, olovo, měď, nikl, zinek, kobalt. Z nekovových  fosfor, síra, uhlík.

Otázka: Které suroviny jsou zdrojem energie, vyjmenujte alespoň některé. 

Odpověď: Je to černé a hnědé uhlí, lignit, rašelina, antracit, dále ropa s roponosnými písky a břidlicemi, zemní plyn, 
hydráty metanu a asfalt. Patří sem i radioaktivní suroviny s uranem, thoriem a radiem. Nevěříte? Věřte! Uran je přece 
zdrojem energie, a jak důležité! I když bychom jej mohli zařadit mezi rudní i nerudní suroviny. Uranová ložiska můžeme 
také pokládat buď za rudní, nebo nerudní. V prvním případě se vyskytují jako žíly spolu s rudními minerály, v případě 
druhém jako příměs v pískovcích a jílovcích, tedy nerudních surovinách. 
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Otázka: Třeba se vám nějaká nerostná surovina obzvlášť líbí, jaká to je? 

Odpověď: Neodpovíme, co se vám líbí, záleží přece na vás samotných. 

Otázka: Znáte nějaké pěkné sbírky, o kterých jsme se nezmínili? Pokud jste je navštívili, co se vám 
tam líbilo? Objevili jste ve sbírkách něco zajímavého? Vidíte, i tenhle objev čekal na vás.

Odpověď: Záleží na vás. Je to další objev, který na vás čeká.  

Otázka: Z čeho je pazourek a kam byste se pro něj vypravili?

Odpověď: Pazourek je z velmi jemně krystalického křemene. 
Doporučujeme hledat jej v křídových útesech na pobřeží Baltského 
i Severního moře, kde tvoří konkrece ve vápencích.

Otázka: V Krušných horách je osada, která je nazvána podle cínu. Která to je? 
Napovíme, že je téměř na hranicích.

Odpověď: Je to Cínovec, německy Zinnwald. Je to rušný hraniční přechod do Německa s hotely a celnicí.

Otázka: Určitě jste slyšeli o tom, že se u nás prozkoumala další 
ložiska zlata, která by stála za těžbu. Je jich několik. Víte, kde jsou?

Odpověď: Je jich víc, stačí, když řeknete Mokrsko s okolím Jílového a Kašperské hory na Šumavě. 

Otázka: Jak se jmenuje jeden z nejznámějších příbramských revírů, kde je muzeum a hornický skanzen?

Odpověď: Březové hory.

Otázka: Podle jáchymovských tolarů byla nazvána měna, která dodnes vládne světu. Která to je a jak se to stalo?

Odpověď: Je to samozřejmě americký dolar. Jeho pojmenování je podle německého názvu Jáchymova – Joachimsthal 
(znamená Jáchymovo údolí). Raženým stříbrným mincím se říkalo Joachimsthaler, z thaler vznikl tolar a pak dolar. 
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Otázka: Kdo objevil polonium a radium? V jakých rudách?

Odpověď: Byla to polská Francouzka Marie Curie Sklodowská.
Objevila tyto prvky v jáchymovských horninách, v odpadu po zpracování uranu na barvy. 

Otázka: Kde byste v přírodě hledali české granáty? Je tam také pěkné muzeum granátu, víte ve 
kterém městečku? V jednom větším městě se granáty brousí a dělají z nich šperky. Ve kterém?

Odpověď: Stačí odpovědět „v Českém středohoří“, muzeum je v Třebešicích (pod hradem Hazmburkem),
granátové šperky se dělají v Turnově.

Otázka: Jistě čtete o zásobách našeho hnědého uhlí v podkrušnohorských pánvích. Zásoby jsou velké, ale 
jsou omezeny tzv. ekologickými limity dobývacích prostorů. Pokud by nebyly překročeny, stačily by zdejší 
zásoby uhlí do roku 2028. Po zrušení limitů by tam byly zásoby na mnoho dalších let. Dovedete si přestavit, že 
podnikatelé by rádi rozšířili těžbu, ekologové ne. Co si o tom myslíte. Nebojte se to napsat, i podrobněji.

Odpověď: Nemůžeme odpovědět, názory jsou různé, ukáže budoucnost.

Otázka: Víte, k čemu jsou takové jíly a jílovce dobré? Ve kterém průmyslovém odvětví se používají?

Odpověď: Použití je dost široké, záleží na složení suroviny. Některé jíly se hodí na výrobu keramiky, jiné 
snesou vysoké teploty, proto jim říkáme žáruvzdorné. Obyčejné jíly jsou dobrou cihlářskou surovinou.

Otázka: Víte, kde jsou u nás ložiska kaolinu?

Odpověď: Je jich mnoho. Nejznámější jsou na Karlovarsku a Plzeňsku, další jsou v Čechách 
v Podkrušnohoří a na Třeboňsku. I na Moravě je kaolin, a to na Znojemsku a u Vidnavy.

Otázka: Nedávno byly Dušičky. Třeba jste byli na hřbitově a podívali se na náhrobky. Bývají z krásných 
dekoračních kamenů. Poznali jste některé?

Odpověď: Je jich mnoho, záleží i na místě. Někde je plno žulových náhrobků, jinde rulových, pískovcových, 
vápencových i některých exotických, třeba z Číny, Indie nebo Kuby.


