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Naše práce 

 TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE 

Pátrali jsme k tomuto tématu trochu na internetu  

Těžba nerostných surovin v našem regionu 

Rudy 

V historii se zde těžil cín, železo, měď a stříbro, novodobě pak cín - wolframové rudy. 
Nejbližší doly na stříbrné rudy byly v okolí Hory Sv. Kateřiny, kde nejintenzivnější těžba 
probíhala v 16. století, kdy byla hornická osada povýšena na horní město (1528). Postupně se 
však rudné žíly (těžila se zde i měď) vyčerpaly. 
Významnými rudními revíry v blízkém okolí jsou měděnecký s ložiskem železa skarnového 
typu (hornina složená z granátu, železnatého pyroxenu a zde z magnetitu) a cínovecký s 
nalezištěm cín – wolframové rudy.. 

Paliva 
Paliva jsou nejvýznamnější surovinou v naší oblasti. Jejich těžba ovlivnila celou krajinu jak 
po stránce jejího vzhledu, tak po stránce skladby obyvatelstva. 

ČERNÉuhlí  
Jediným ložiskem černého uhlí je brandovská pánvička. Antracit zde byl dobýván od roku 
1852 (podle některých pramenů již od r. 1826) do r. 1924 a bylo jej vytěženo přibližně 700 
000 t. 

HNĚDÉ UHLÍ  

Hnědé uhlí je nejvýznamnější surovinou. Je zde dobýváno již od 15. století, avšak k 
zintenzívnění dolování došlo až po otevření železniční dráhy Ústí n. Labem - Teplice - 
Duchcov - Most v druhé polovině 19. století. Velkolomová těžba jako hlavní způsob dobývání 
hnědého uhlí postupně nahradila malé povrchové lomy i hlubinnou těžbu. 
Celkové prozkoumané zásoby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi dosahují 
množství 9,8 miliard tun. Kvalita tohoto uhlí je různá a tím je dána možnost jeho užití. 

Uhlí s vysokým obsahem popela je vhodné pro spalování v elektrárnách, uhlí s nízkým 
obsahem popela a vyšším obsahem dehtu je vhodné pro chemické zpracování (z takového 
uhlí byl ještě v 60. letech vyráběn v Chemických závodech Záluží automobilový benzin). V 
současnosti je uhlí používáno výhradně k výrobě tepla a elektrické energie. 

Nerudní suroviny 

Nerudní suroviny jsou takové suroviny, které neslouží k získávání kovů (rudy) ani k výrobě 
tepla (paliva). Do této skupiny surovin řadíme stavební suroviny, suroviny pro chemickou a 
sklářskou výrobu, ale také polodrahokamy. 

STAVEBNÍmateriál   
Ze stavebních hmot jsou to písky, štěrkopísky, spraše a jíly pro cihlářskou i keramickou 
výrobu sanitární kameniny, obkládaček. 
 

FONOLIT  (ZNĚLEC) 
Fonolit je používán jednak jako kamenivo, ale je také přidáván do sklářského kmene jako 
tavidlo - snižuje dobu potřebnou pro tavení na sklovinu. K tomuto účelu je těžen na jediném 



českém ložisku - na Želenickém vrchu. Z fonolitu jsou však i ostatní kopce okolí Mostu 
(Hněvín, Široký vrch, Ressl a Špičák). 

POLODRAHOKAMY  
Nejznámějším českým polodrahokamem jsou české granáty (pyropy), které pocházejí z 
Českého středohoří v okolí Třebenic. 
Matečná hornina českých granátů, která se nazývá pyroxenický pyropový peridotit, je uložena 
v krystalinickém podloží pod křídovými permokarbonskými sedimenty. Pyropy byly z podloží 
vyneseny vulkanickou činností. Šperkařsky využitelných granátů jsou však pouze 2 procenta z 
celkového množství granátů na ložisku. 

Z ostatních polodrahokamů se nacházejí v Krušných horách ametysty, jaspisy a acháty u 
Horní Halže a Ciboušova.Právě u Ciboušova severovýchodně od Klášterce nad Ohří byla 
objevena lokalita s jaspisy a ametysty kterými byla vyzdobena kaple sv. Kříže na Karlštejně. 

FLUORIT A BARYT  
Ložiska fluoritu a barytu se nacházejí v Krušných horách. Zde se jedni o klasická žilná ložiska 
vázaná na zlom; a zlomová pásma. Nejbližšími ložisky jsou Blahuňov, Moldava a Vrchoslav. 
Fluorit je používán pro výrobu kyseliny fluorovodíkové, dále v hutnictví jako tavidlo a 
struskotvorná přísada a jako tavidlo při výrobě cementu. 
Baryt se používá jako plnivo do nátěrových hmot, podlahovin, pryže, plastů na ochranu proti  

zdroj … http://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/krusnohori-priroda/priroda-mostecka  

 

 Výlet první 

 

Exkurze do podzemí i výšin 
V pondělí 16.3. jsme s Geologickým kroužkem vyrazili do Jirkova. Doprava je tam snadná, jeli jsme MHD. K 
všeobecnému zklamání ale nejel kloubový autobus. V Jirkově jsme měli objednanou prohlídku historického 

podzemí. Jsou to nejstarší sklepy v České republice, vznikaly v období let 1555 – 1595. . 
http://www.jirkov.cz/volny-cas/pamatky/mestske-sklepy/ 
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Unikatni-mestske-sklepy-v-Jirkove.aspx 
Nás zajímal vznik a způsob, jakým byly vyhloubeny a také hornina, ve které se nachází, tedy pískovec. Je 
to měkká, snadno opracovatelná, usazená hornina. Často se z ní dělají třeba sochy. Paní průvodkyně nám 
pověděla o historii sklepů, většinou sloužily klidným účelům, třeba ke skladování zásob, ale třeba za druhé 
světové války tu sídlil Wehrmacht a dokonce tu drželi francouszké nebo holandské vězně.  
Překvapilo nás, že ve sklepech byl čistý voňavý vzduch, žádná plíseň a zatuchlina. Když jsme procházeli 
sklepeními, zkoušeli jsme určit, odkud jsme vyšli, ale nedařilo se nám to. 
Přímo z podzemí jsme vyrazili k nebi, vyšplhali jsme na městskou věž. Bylo docela hezké počasí, tak jsme 
měli i pěkný výhled. 

 http://www.12zscv.cz/akce-skoly-1/akce-skoly/mestske-sklepy-a-vyhlidkova-vez-

jirkov-924_941cs.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/krusnohori-priroda/priroda-mostecka
http://www.jirkov.cz/volny-cas/pamatky/mestske-sklepy/
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Unikatni-mestske-sklepy-v-Jirkove.aspx
http://www.12zscv.cz/akce-skoly-1/akce-skoly/mestske-sklepy-a-vyhlidkova-vez-jirkov-924_941cs.html
http://www.12zscv.cz/akce-skoly-1/akce-skoly/mestske-sklepy-a-vyhlidkova-vez-jirkov-924_941cs.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výlet druhý 

Exkurze ke Strupčické rozhledně 
23.března jsme se vydali na první  jarní výpravu. Od školy jsme vyrazili na autobusové nádraží a svezli 

jsme se do Strupčic. Je to vesnice asi 10 kilometrů za Chomutovem a nedávno tu postavili pěknou 

rozhlednu.   Počasí bylo slunečně jarní a měli jsme odtud „krásný“ výhled. Přímo do hnědouhelného 

dolu. 

Krušné hory mají historii spjatou s dolováním hnědého uhlí.  

V prvohorách – asi před půl miliardou let tu bylo hluboké moře a vysokým tlakem na horniny dna 

vznikly metamorfované horniny, které byly při horotvorných procesech – vrásnění – vyzdviženy a 

tvoří Krušné hory. 

Ve druhohorách -  100 milionů let jsme tu měli teplo a vlhko a mělké moře, ve kterém žilo spousta 

živočichů, ale žádný pořádný dinosaurus. Proto  tu máme zkameněliny všelijakých ryb, ale ani 

jednoho ještěra. 

V třetihorách moře ustoupilo. Před 20 miliony let se pod horami utvořilo sladkovodní jezero a bažina, 

od Ústí nad Labem až ke Klášterci nad Ohří. Vodou je zásobovaly Krušné hory a z rostlin, které tu žily 

máme nyní hnědé uhlí.  Je to vrstva 25 metrů tlustá, životní podmínky ve třetihorách musely být 

báječné. 

Ve čtvrtohorách se ochladilo a střídaly se doby ledové a meziledové. Z hor se splavovalo do údolí 

bahno  a přikrývalo postupně celou oblast. 

S těžbou hnědého uhlí se začalo někdy v 15. století. Těžilo se nejdříve jenom pro potřebu jednotlivců, 

topení.  Příště se půjdem podívat k Droužkovickým rybníkům, na pozůstatky těžby. S velkolomy se 

začalo v 19. století a jaká je to katastrofa jsme se přesvědčili na vlastní oči.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Keramická dílna 

Hlavní surovinou pro výrobu jsou cihlářské jíly a hlíny, jako přísady slouží písek a další 

ostřiva (např. popílek). Pro výrobu keramické hlíny se používají 

nejčastěji spraše, sprašové a svahové hlíny, jíly a jílovce, slíny, zvětraliny 

břidlic a další. 

 

zdroj… http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/keramika.html  

Modelovali jsme trpaslíka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/keramika.html

