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1. Úvod 

Nerostné suroviny jsou lidstvu známy od počátku jeho existence, stejně jako jejich těžba, 

využití a postupně i obchod s nimi. Vědomé použití nástrojů je fenomén, který nejvýrazněji 

odlišuje lidi od zvířat. Lidská společnost prošla mnoha vývojovými etapami. Ty do přelomu 

letopočtu mají své názvy podle nejvýznamnějšího materiálu, který určoval úroveň výrobních 

technologií a svým příchodem způsobil materiálovou revoluci. Jde o dobu kamennou, 

bronzovou a železnou. Prakticky od prvopočátků lidské společnosti až do dnešních dnů roste 

počet využívaných nerostných surovin. 

V rámci projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ se do realizace miniprojektu 

„Historie těžby nerostných surovin“ zapojily dva přírodovědné kluby II. stupně.  

Cílem miniprojektu bylo rozšíření znalostí z historie těžby nerostných surovin, o jejich výskytu a 

využití, dále se naučit se vyhledávat poznatky o nich a způsobech jejich těžby na internetu a 

zdokonalit se v práci s geologickou mapou. Jedním z cílů dále bylo posoudit, jak se na využití a 

těžbě surovin projevily války, politický neklid, světové a evropské hospodářské krize.  



2. Historie těžby nerostných surovin  

České země se proslavily zejména těžbou stříbra, cínu, uhlí a vápence.  

V roce 1994 byl u nás zavřen poslední rudní důl. Nerudní suroviny se u nás dobývají dál, ČR 

je jednou z nerudních velmocí.  

Mapy těžby některých nerostných surovin na našem území jsou umístěny ve složce Přílohy.  

Sestavili jsme je zákresem ložisek jednotlivých surovin dle geologické mapy či podkladů 

z internetu. Na mapách nejsou podchyceny všechny suroviny, snažili jsme se je vypracovat 

dle zadání miniprojektu. 

Těžba cínu a zlata na našem území započala prokazatelně již v době bronzové (prokázané je 

rýžování cínovcových krupek (valounky kasiteritu) z náplavů potoků a řek v Krušných 

horách, zejména v oblasti Krupky; rýžování zlata na našem území je archeologicky doloženo 

okolo 1500 př. n. l. v Suché Rudné a v 9. století př. n. l. na řece Otavě z Modlešovic u 

Strakonic). 

V době železné byla u nás vyrýžována většina z celé historie těžby rozsypového zlata na 

našem území.  

V historické době do 12. století (0 - 12. stol. n. l.) jsme byli podle historických zpráv už 

exportéry stříbra (10. stol.). První doklad o těžbě stříbrných rud pochází z roku 1188 z údolí 

Mže v blízkosti dnešního Stříbra. Kovem, který okolo 10. století opět začal u nás nabývat na 

významu, byl cín. Z nerudních surovin se do popředí dostal stavební kámen, který měl 

uplatnění při stavbách církevních a při budování hradeb. 

Ve 13. - 14. stol. došlo k rychlému rozvoji těžby stříbra (Jihlava, Kutná Hora – stříbrná 

horečka). Čechy byly jednou z hlavních produkčních oblastí zlata v Evropě, rýžování zlata na 

mnoha lokalitách do konce 13. století vyčerpalo většinu bohatých zásob. Došlo proto k 

přechodu na hlubinnou těžbu primárních ložisek.  

Zlomovou dobou pro hornictví na našem území byla doba husitských bouří v první polovině 

15. století. Během nich došlo k velkým ztrátám na životech vojáků i civilního obyvatelstva 

následkem nepokojů, epidemií moru a několika vlnám plenění, zejména v případě bohatých 

báňských měst. Došlo k opuštění řady důlních děl a jejich následnou devastaci (zasypání štol, 

zaplavení šachet). Také ztráty kvalifikovaných pracovníků a dokumentace se negativně 

podepsaly na téměř naprostém útlumu hornictví. Do konce 16. století byla objevena i řada 

ložisek uhlí, které ještě nebylo rozlišováno na hnědé a černé, ale bylo oboje nazýváno uhlí 

kamenné. Z nerudních surovin je díky růstu měst čím dál větší zájem o stavební kámen a 

cihlářské výrobky. Jako pojivo kamene a cihel se používá malta z páleného vápna. 

Předprůmyslové období (17. - 18. stol.). Období třicetileté války a následný odliv odborníků 

zapříčiněný rekatolizací, přinesly podobně jako husitské bouře o dvě století dříve stagnaci a 

úpadek některých ložisek (zlato, stříbro, cín). Počet využívaných nerudních surovin 

zaznamenal jen nevelké změny oproti minulému období. Větších objemů dosáhla těžba 



stavebních materiálů (stavební kámen, pokrývačské břidlice, vápenec) a úspěšná byla i těžba 

sklářských surovin (křemenné písky). 

Průmyslová revoluce v 19. století přinesla přechod od manufakturní k tovární výrobě. Užití 

strojů poháněných párou bylo významným skokem, který se projevil i v těžbě surovin. Prudce 

vzrostl počet využívaných rud i nerud.  

Rozmach zaznamenal zlatodůl Roudný u Vlašimi. Do čela producentů stříbra se doslal 

příbramský revír.  

Z energetických surovin hrálo největší roli hnědé a černé uhlí (zejména černé jako palivo 

parních strojů a surovina pro výrobu koksu).  

Českým specifikem byla těžba uranových rud. Ty byly těženy od roku 1853 v Jáchymově a 

zpracovávány na barvy pro keramický a sklářský průmysl. Další rozšíření produkce přišlo s 

objevem radioaktivity H. Becquerelem v roce 1896 a objevy polonia a rádia v roce 1898 paní 

Marií Curie-Sklodowskou.  

Se železářstvím byla spjatá i zvýšená poptávka po vápenci, kterýse kromě klasického použití 

ve stavebnictví používal jako struskotvorná přísada při výrobě železa.  

Mezinárodního významu dosáhl pestrý sortiment výrobků z pokryvačských břidlic (na severní 

Moravě a ve Slezsku byly povrchově i hlubinně dobývány štípatelné břidlice, které se 

využívaly nejen pro výrobu střešní krytiny, ale školních tabulek, izolačních materiálů a 

gramofonových desek).  

Mimořádného významu nabyla v 19. století také výroba porcelánu, nejkvalitnější užitkové 

keramiky vyráběné z kaolínu. První pokusy o jeho výrobu proběhly už v roce 1789 v Hájích u 

Horního Slavkova. Do roku pak 1815 vzniklo v českých zemích poblíž významných ložisek 8 

továren na výrobu porcelánu. 

Historie těžby surovin byla ve 20. století ovlivněna zejména dvěma válkami a nesmírným 

růstem technologií, které umožnily efektivnější těžbu nerostů a zároveň zvýšily poptávku po 

nerostných surovinách. Mezinárodní vztahy a omezený obchod s nerosty v druhé polovině 20. 

století vyústily v několik vln intenzivního vyhledávání ložisek na našem území a rozsáhlou 

těžbu, která neměla v minulosti obdobu. Vládou stanovená přednostní orientace na těžký 

průmysl vyústila v nesmyslně vysoké těžby některých nerostů, které představovaly zvýšenou 

zátěž životního prostředí a v mnoha případech byly možné jen díky systému dotací. S koncem 

studené války a uvolněním podmínek pak těžba mnoha ložisek (zejména rudních) přestala být 

ekonomická a byla likvidována.  

 

 



3. Pojmenování našich sídel 

 

Na území naší republiky se nachází řada lokalit, jejichž název je odvozen nebo spojen 

s těžbou či výskytem nerostných surovin. Jedná se např. o: 

- názvy odvozené od těžby 

 Horní Blatná – železná a cínová ruda 

 Horní město – těžba stříbra 

 

- názvy odvozené od lomů 

 Lomec, okres Klatovy 

 Lomec, Strážkovice, okres České Budějovice 

 Lomec, Úmonín, okres Kutná hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Závěr 

Ekonomika ČR je závislá na dovozu řady nerostných surovin ze zahraničí. Zásoby některých 

surovin byly na našem území prakticky vyčerpány. ČR má dostatečné zásoby nerudních a 

stavebních surovin.  

 

V průběhu realizace miniprojektu „Historie těžby nerostných surovin“ jsme seznámili s poznatky 

o těžbě těchto surovin v České republice. Ujasnili a upevnili jsme si řadu geologických pojmů. 

Zjišťovali jsme, které nerostné suroviny se u nás těžily dříve, které se těží ještě dnes. Připomněli 

jsme si také negativní vliv jejich těžby a zpracování na životní prostředí a člověka samého. 

Dověděli jsme se mnoho poznatků a postřehů z historie a z vývoje Českých zemí a zdokonalili 

jsme se ve znalostech zeměpisu ČR. 

Těžba nerostných surovin má historickou tradici a byla v průběhu vývoje Českých zemí ovlivněna 

jak politickou situací, tak významnými historickými událostmi (války a konflikty, hospodářské 

krize, průmyslová revoluce apod.). Získávání surovin bylo ovlivňováno hospodářským vývojem, 

velikostmi ložisek jednotlivých nerostných surovin, jejich vyčerpáním popř. neefektivností těžby. 

Lze říci, že prakticky ve všech etapách vývoje lidské společnosti však má nezastupitelné místo a 

je jeho nedílnou součástí. 
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