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1. Historie těžby nerostných surovin  
 
Nerostné suroviny jsou součástí nás všech. Využíváme jejich výhod, které nám 
usnadňují a zpříjemňují život. Přijímáme se samozřejmostí to, co nám Země 
„připravila“ během svého vývoje. Člověk, jako součást přírody, si dříve bral jen to, 
co skutečně k životu potřeboval. Cítil se její součástí. S vývojem civilizace se 
myšlení člověka a tím i jeho potřeby velmi změnily….   
 
2. Těžba nerostných surovin v ČR 
 
Nejvýznamnější nerostnou surovinou na našem území České republiky je černé a 
hnědé uhlí. Černé uhlí se v dnešní době těží v Ostravsko-karvinském revíru. Dříve 
se těžilo černé uhlí také na Plzeňsku, Kladensku i Brněnsku. Zásoby hnědého uhlí 
jsou převážně na severu Čech v Sokolovské a Mostecké pánvi ( Teplicko, Bílina, 
Mostecko, Chomutovsko, Kadaň až po Sokolovsko ).  
Další významnou surovinou je kaolín, který slouží k výrobě keramických výrobků. 
Největší ložiska kaolínu jsou v okolí Plzně a Karlových Varů. 
Také se na našem území těží ropa, ale jen v menší míře. Ložiska se nacházejí   
na jižní Moravě a okolí Hodonína. 
Významná je uranová ruda, jejíž zásoby jsou na Českomoravské vrchovině v okolí  
Rožné. Uran se též získával z lokalit Jáchymova.  
Velký význam má těžba stavebního kamene, štěrku, vápence či sklářských a 
cihlářských surovin. 
Na území ČR se vyskytují ložiska dalších surovin, ale z důvodu rentability či 
nevratných zásahů do životního prostředí se o jejich těžbě zatím neuvažuje. 
Například ložiska zlata na Příbramsku. 
 
 

                          
 

                    Eliška, Natálka, Jindra a Ondra  vyhledávali nerostné suroviny v mapě 
                                                        - nerostné bohatství ČR. 
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                              Těžba nejvýznamnější suroviny na území České republiky 
 

          

�� ČČernernéé uhluhlíí –– Ostravsko, KarvinskoOstravsko, Karvinsko

�� HnHněěddéé uhluhlíí –– MosteckMosteckáá ppáánev, Sokolovsknev, Sokolovskáá ppáánevnev
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3. Historie těžby a využívání nerostných surovin u nás        
na severozápadě Čech – Chomutova a okolí 

 

Využívání nerostných surovin v době kamenné ( období paleolitu a mezolitu - asi 
1,8 mil. let až 2000 let př. Kr.), svědčí nálezy částí kamenných nástrojů                
( Čachovice, Černíky). Z mladší doby kamenné (neolit ) se dochovaly hliněné 
nádoby, které se nacházely v okolí toků – Chomutovky, Hutné, Lužického 
potoka a Srpiny. Keramické nádoby byly odkryty v Droužkovicích i 
Čachovicích. Štípané nástroje z tušimického křemence, dokazuje i jeho 
záměrnou místní těžbu. Nálezy z neporušených hrobů dokazují využívání bronzu 
– bronzová dýka, z Lužice pochází bronzový poklad – 6 jehlic, 6 náramků, 
sekery, hrotu kopí a šídla.  V Nechranicích byla nalezena nádoba se zlomky 
bronzu – celkem téměř 20 kg a také 21 spirál zlatého drátu.  V Krušných horách 
jsou z doby bronzové spojená sídliště např. Podhůří, Místo, která nepochybně 
souvisí s těžbou rud….. Přísečnice – městečko vzniklo díky nálezu bohatého 
ložiska stříbrné rudy. Hora Sv. Šebestiána – vznikla jako hornická osada již ve 
13. století. Okolí Hasištejna – těžba železné rudy kolem 14. stol. Spis Jiřího 
Agricoly - „ Dvanáct knih o hornictví a hutnictví“, přibližuje život a práci tehdejších 
horníků a hutníků (spis byl uveřejněn v roce 1556). 
V polovině 16.století otevírali Lobkovicové v okolí Hasištejna další štoly, kde se 
údajně těžilo i stříbro. Ve stejné době u Hory Sv. Šebestiána a Výsluní jsou 
rozsáhlé doly na stříbrné, měděné, cínové a olovnaté rudy. Zpracování rud se 
v nejstarších dobách provádělo v hamrech. Zatím co v horských oblastech se 
těžily železné a stříbrné rudy v údolní oblasti se v 16. století rozvinula těžba 
kamenečných břidlic. Nejznámější z těchto zdejších dolů byly doly Svatého 
Kryštofa v Chomutově a Jirkově. Později však kamencárny postupně zanikaly a 
dnes tuto slavnou éru připomíná jen pár hald a známé Kamencové jezero u nás 
v Chomutově. 
Počátky těžby uhlí u Chomutova i Jirkova se datují do 16. století, ne však jako 
paliva, ale jako chemické suroviny při výrobě kamence. První uhelné šachty 
vznikají až v letech 1780 – 90. Popel z tohoto uhlí byl používán jako hnojivo a 
příměs do malty. Vlastní uhlí bylo využíváno jen částečně v místních železárnách 
a kamencárnách. Ke skutečnému rozvoji těžby uhlí došlo až po roce 1801, kdy 
český geolog a mineralog F.A. Reuss označil uhlí jako levný zdroj energie. Od té 
doby pak těžba uhlí vytvářela charakter hospodářského i společenského 
života v chomutovské pánvi. 
Rozvoj těžby uhlí a průmyslu byl podmíněn i způsobem dopravy. Po roce 1945 se 
technologie těžby měnily. Na jižním předměstí Chomutova u Mannesmannových 
závodů, byl na přelomu 60.let 19.století založen Severozápadočeskou uhelnou 
společností důl MAX. V té době to byl největší chomutovský důl. Nakonec zůstala 
jen jedna hlubinná šachta – Důl Jan Žižka. Další těžba probíhá již na 
povrchových velkolomech. Nízká výhřevnost hnědého uhlí se využívá hlavně 
pro tepelné elektrárny. 
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4. Exkurze do lokalit po zaniklých hlubinných dolech v Chomutově  
 

Krásný 1.den jara (21.3.2015), jsme přivítali exkurzní vycházkou za dalším 
poznáváním. Vydali jsme se poznat současné lokality v našem městě, na kterých 
asi před 135 lety začala důlní činnost v hlubině.  
 
Mapky části Chomutova, kde se nacházejí štoly po bývalé důlní 
činnosti 
 
Na mapce je zaznamenán rozsah těžby na dolech HUGO a GEORGE. I v polovině 
19.století musely doly udržovat odstup od významných povrchových staveb, 
včetně železnice. To, že část chodeb zasahuje pod trať směrem na Karlovy Vary, 
je tím, že tato trať nevedla přímo z nádraží jako dnes. Odbočovala z trati na Prahu 
až kousek pod spodním okrajem mapy. 
Na území Chomutova se nacházely ještě doly Chrustot, Franz, Johann, Prokop a 
Preziger. To je ale vše, co se o nich do dnešní doby dochovalo. 
 
                                                
Lokalita dolů v vlakového nádraží a obchodního centra Glóbus 
               

Přímo v sousedství hlavního nádraží se nachází hned dva bývalé doly HUGO a 
GEORGE. Po důlní šachtě ( dolu George) u restaurace Glóbus, je dodnes k vidění 
důkaz - "kanálový" poklop, pod kterým se ukrývá "poklad" - studna ( bývalá těžní 
jáma ).  
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Zaniklý důl Georgie ( asi z r.1850, 1870) 
- u nákupního centra Glóbus v Chomutově 
 

    
 
- označujeme „kanál“ se skrývající studnou (důl Georgie) a popisujeme 
lokalitu dolu Gabriele 1. se šipkami směřujícími za plot pozemku, kde 
původně byl vstup do dolu   
 

                                     
 
 
                                    Lokalita – Domovina v Chomutově 
 
Navštívili jsme i lokalitu u kina Oko, kde je jedna ze 14 chodeb dolu Gabriela          
( Gabriela 1). V oblasti jámy Gabriela 1 byla těžena tektonicky uhelná sloj              
o mocnosti 6 m v hloubce okolo 20 metrů. Směrem k jámě Gabriela 2 hloubka 
uložení sloje klesá na 5 – 10 m a dále vychází na povrch. Zakresleny jsou také 
důlní míry Gabriela 1 – 14, ale těžba probíhala jen na některých z nich.  Pro 
procházející jsme zanechali tuto informaci na cestě (viz foto ☺). Třeba to bude   
pro mnohé "novinka", o kterou se s veřejností rádi podělíme .. 
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5. Exkurze za Krušnohorskými hornickými památkami 
    do Podkrušnohorského Technického muzea v Mostě 

 
Vydali jsme se „objevovat“ dobývání nerostů a zpracování uhlí do bývalého 
hnědouhelného dolu Julius lll, kde se nyní nachází unikátní technické muzeum 
zaměřené na hnědouhelné hornictví v Krušných horách. 
Některé expozice jsou zcela vyjímečné a nikde jinde je není možné vidět. My je 
viděli ☺! 
Po vstupu do muzea nás kromě průvodců, přivítal vláček s lokomotivou a důlními 
vozíky, které se používají při hlubinné těžbě. 
 

          
 

 Za nimi stojí rypadlo, dumper, buldozer a součásti velkostrojů pro těžbu hnědého 
uhlí. Všechnu strojní techniku jsme si mohli osahat, prolézt a vyzkoušet „ co 
vydrží“ ☺.  
  

           
 

Také jsme obdivovali krásnou parní lokomotivu používanou v hnědouhelných 
povrchových lomech a na povrchu hlubinných dolů. Za obdiv stála i historická 
elektrická lokomotiva, kterou v povrchových lomech používaly na odvoz nadloží 
hnědouhelných slojích. 
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 Vedle lokomotiv se nachází opravdová lahůdka pro milovníky mineralogie a 
prehistorických dob. Jsou zde zkamenělé stromy nalezené na povrchových 
dolech. 
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Prohlédly jsme si tradiční hornickou řetízkovou šatnu a koupelny, lampovnu, kde 
jsme si vyzkoušeli ochrannou přilbu, lampy a sebezáchranný dýchací přístroj. 
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Naše kroky dále vedly okolo skipu – speciálního zásobníku na dopravu uhlí na 
povrch a kola z těžní věže dolu Alexander. U těžní věže dolu Julius lll, je strojovna, 
kde se nachází parní stroj. Nyní je v rekonstrukce a během dubna se bude pyšnit 
novotou ☺. 
    

      
 

 Zde je také výtah vodní jámy. Prohlédli jsme si hornické nářadí a historické 
přístroje důlních zeměměřičů. 
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 Moc pěkná byla sbírka důlních svítilen do středověkých až po současné. 
 

      
 

                                 
 
 
 
Také jsme navštívili pietní síň horníků, kteří zahynuli při práci v dolech. Bylo jich 
opravdu mnoho. Podle jmen jsme zjistili, že o život přišlo i několik mužů z jedné 
rodiny. Smutné.  
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       Moc pěkná je sbírka minerálů a fosílií, která vznikla nálezy při těžbě. 
 

   
 
Vyzkoušeli jsme si na vlastní „kůži“ zařízení, které slouží na vyprošťování 
zavalených horníků. Ta „roura“ je opravdu úzká ☺. 
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„Sfárali“ jsme do „hlubin“ Země, abychom byli blíž k našemu 
„černému zlatu“ 
 

„Nasávali jsme atmosféru prostředí, ve kterém horníci pracují. Samé 
uhlí, kam se rozhlédneme. Opravdu jsme si mohli zuhelnatěnou masu 
materiálu „vychutnat“ všemi smysly ☺ - viděli jsme, osahali, očichali. 
 

                      
 
Seznámili jsme se s postupy ražby a tradičním způsobem těžby komorováním. 
Všechny stroje, se kterými horníci pracují, byly plně funkční. Byl to zážitek slyšet 
stroje v akci ☺.  
Unikátní je autentický odstřel chodby ražené v hnědém uhlí. Razící kombajn 
v chodu byl pro nás silným zážitkem!  
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Navštívili jsme rudnou štolu s pravými netopýry ( jednoho jsme našli mrtvého � ), 
zjistili jsme, jak vypadá rudný nakladač a vyzkoušeli pravou hornickou skluzavku – 
pořádně jsme jí osobně vyleštili ☺. 
 

         
 

Jedna z expozic je věnována hornickým tradicím a technologii těžby nerostů a 
hnědého uhlí. Velmi zajímavá je také část věnovaná výrobě vápna mramoru na 
německé straně Krušných hor. V dokumentu jsme mohli vidět poslední hlubinný 
důl v severočeském hnědouhelném revíru a setkání hornických měst. 
Také jsme si odnesli nějaké vzorky uhlí ke zkoumání ☺. Byla to jedna z nejlepších 
exkurzí.  
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Exkurze za „uhlím“ následovala po úžasném pozorování zatmění 
Slunce na Hněvínské hvězdárně. 
 
…….z našich postřehů……od Helči : 
 
Na hvězdárně se mi moc líbilo . 
Od hvězdářů bylo velice milé pouštět k dalekohledu i malé děti jako jsme my. 
V hvězdárně jsme všichni viděli na vlastní oči zatmění slunce. 
Škoda, že jsme neviděli úplné zatmění . 
Bylo to fajn vidět jeden z milionů možná miliardy divů přírody. 
Jen je škoda, že naše oči nejsou přizpůsobeny vidět a dívat se do slunce. 
Pak by tento zvláštní jev mohl vidět každý člověk. 
Ale na to přece máme milé pány hvězdáře . 
V muzeu se mi také líbilo, byla to zábava si odpočinout od učení a zajímat se něčím, čím jste 
se ještě nezajímali. 

Bylo to i zajímavé jen škoda, že to tam tak příšerně smrdělo.  
Bylo to zcela zvláštní, zaobírat se těžbou hnědého a černého uhlí. 
Je jiné to vidět na vlastní oči jak se dříve ale i dnes ( možná již vyspěleji) těžilo (a stále těží). 
Když jsme byli na začátku prohlídky, byli jsme myslím, že v takzvané řetízkové šatně. 
Bylo to zcela podivné věšet si oblečení na řetízek v jedné šatně a v druhé šatně si oblečení    
z řetízku obléci. 
Když jsme byli v půlce prohlídky, vstoupili jsme do nějakého lomu . 
Když prohlídka pokračovala viděli jsme i stroje, se kterými se dříve těžilo. 
Prohlídka pokračovala a my jsme dorazili k místě, kde prohlídka skoro končila . 
Viděli jsme nějaký stroj, u kterého bylo černé uhlí . 
Během toho co pánové povídali, každý ukradl pár uhlíků.  
Ke konci prohlídky jsme se dostali k budově záchranné služby horníků. 
I tam to bylo fajn. 
Nakonec jsme vstoupili do moderní budovy se suvenýry a s hracím koutkem, kde byla zelená 
klouzačka. 
A co myslíte , všichni na ni byli.  
Na úplný konec přišli obrovské stroje a lokomotivy . 
Byl to prostě super den strávený s dobrými lidmi na dobrém místě. 
 
HELČA BŘEZINOVÁ ŽÁKYNĚ VI.B 

 
 
 
6. Určování hornin – vlastní nálezy a darované kousky 
 
Někteří z nás přinášejí do klubu zajímavé kousky hornin a minerálů. Většinou nás 
zásobuje Ondra Sobotka, Míra Sichrovský a „sběračem“ je i Aleš Wetzl. Snažíme 
se pak na kroužku vyhledávat a určovat „kam s tím“ ☺. Prohlížíme zbarvení, tvary 
lomu, zkoumáme různé „bublinky“, rýpeme a lámeme, když nám to materiál dovolí. 
Aleš je specialista na žulové kostičky ☺. Míra si potrpí na zvláštnostech v detailu 
zbarvení a tvaru. Ondra nás obohatí promícháním přírodních a umělých „kamenů“, 
jsou krásné obojí. Nevyhodíme ani sklo ☺, máme je za talismany ☺. 
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7.  Exkurze v okolí školy, Gepfertova pole  
                            a Podkrušnohorského  zooparku 
 
Probuzení do "uplakaného" rána vzbuzovalo obavy, zda se vůbec vydáme s naším 
klubem na plánovanou přírodovědnou akci. Přesto, že většina "kroužkovců" se 
doma snaží zbavit teplem obtěžujících virů, zbytek statečných se rozhodl oslabení 
těla "rozchodit". Náš plán je zjistit, jaký "materiál" hornin se "vytěžil" místními stroji 
v okolí školy, kde probíhají stavební úpravy. Znovu jsme navštívily lokalitu 
zaniklého lomu Gepfertovo pole a zkoumali okolí mezi Kamencovým jezerem a 
Zooparkem...... 
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.........v našem Zooparku je vždy co pozorovat a nikdy není nuda. Máme tam od 
každého něco - horniny i zvířecí rodiny. I přesto, že nám byla občas zima, hřál nás 
dobrý pocit.  
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8. Exkurze do stavebnin v Chomutově 
Stavebniny v nákupním areálu, nám poskytly možnost poznávat horniny v plné své 
kráse. Křemennou drť v mnoha velikostech a barvách, žulové kostky, hranoly i 
upravené ovály, břidlicové desky,ale také průmyslově upravené desky z tmelených 
hornin připravené do tvarů, které "zákazníka" osloví :-). "Přírodní království k 
budování rodinných zámků a zahrad". První jarní den nám přál. Bylo krásně .  
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9. Exkurze za „kamenem“ a historií Chomutova 
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10.  Naše výprava za vědou a vzděláváním 
              do IQLANDIE v Liberci 
 

      
 

         
          
 
 
 
 
Na vlastní kůži jsme si v deseti interaktivních expozicích vyzkoušeli nepřeberné 
množství exponátů, které nás velmi bavily. Zažili jsme zemětřesení, vichřici, tanec 
blesků, vyzkoušeli si, co cítí kosmonauti při letu do vesmíru, snažili jsme se 
pochopit, jak fungují věci kolem nás…. 
Setkali jsme se tu s programy a odpověďmi na otázky, na které by nás asi ty 
otázky možná nikdy nenapadly. 
 
 Mohli jsme tak zjistit, že když na pár hodin proniknem do „Světa vědy a techniky“, 
tak nás „vtáhne“do svých tajů a jen tak nepustí. Je to chytrá zábava ! 
Potkali jsme se tak i s prvním a jediným humanoidním robotem v ČR. 
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GEOlab aneb Hurá do podzemí 
 
Byli jsme také zvědaví, jak to vypadá v samém nitru naší planety, odkud se občas 
linou podivné zvuky ( říká se, že Modrá planeta „pláče“) a co všechno se skrývá 
pod povrchem České republiky. Těmito otázkami jsme se již zabývali teoreticky ve 
škole a na našich schůzkách v přírodovědném klubu, ale nyní jsme do tohoto 
podzemního království mohli nahlédnout i vstoupit. 

         
 

          
  

23 



                              
 

Expozice věnovaná geologii ČR, která je až na samém dně iQlandie ve sklepení, 
byla velmi zajímavá. 
Pod sklepními klenbami byl neobyčejný svět krápníků, jeskyní, hornin a minerálů. 
Dozvěděli jsme se, v které části naší země se nachází a k čemu se dají využít. 
Prozkoumali jsme svým vlastním tělem jeskyni „plazivku“. Film o vzniku Země a 
vývoji života na Zemi se jim opravdu povedl. 
Není kámen jako kámen ☺. Mohli jsme si všechno osahat v praxi a porovnat 
vlastnosti tak, abychom si to již nepletli ☺.  
 
Vodní svět aneb Vodní hrátky bez pláštěnky 
 
Vyzkoušeli jsme si jak fungují pumpy, kola, turbíny….Archimédův zákon, 
Bernoulliho rovnice – vyjadřuje zákon zachováni mechanické energie pro ustálené 
proudění ideální kapaliny …. a u všeho byla zábava……a voda byla mokrá ☺ 
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Oheň, voda , Země, vzduch – „Co dokáží živly“ 
 
Země 
Co všechno nám poskytuje naše Země ? Jak dlouho nám vydrží nerostné  
suroviny ? Právě na tyto otázky jsme hledali odpovědi k naší práci ve škole.     
Tady jsme si doplnily informace k našim odpovědím. 
Pronikli jsme také do tajů zemětřesení a výbuchů sopek. Vyzkoušeli jsme 
simulátor zemětřesení ☺. Plošina dokáže s námi zmítat silou – osmým stupněm 
Richterovy stupnice….. Taková síla ničí krajinu na stovky kilometrů, ale nás 
„neporazila“ ☺.  
 

                    
 
Oheň 
Oheň je nerozlučně spjat se sluneční energií. Zkoumali jsme solární panely, 
kolektory, elektrárny… Nenechali jsme si ujít Ohnivé tornádo, které nám názorně 
předvedlo, co se stane, když se spolčí oheň s větrem. Na ohnivé plameny zmítající 
se v proudícím vzduchu hned tak nezapomeneme. Blesky, jako při opravdové 
bouři, nám předvedl Tesťův transformátor a před nimi nás chránila důmyslná 
Faradayova klec. 
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Vítr 
- jsme pozorovali jako užitečného pomocníka, ale také se nám představil      

ve své ničivé podobě. Jako ostatně všechny živly.  
- V turbínovém lese jsme se dozvěděli, proč mají stožáry větrných elektráren 

právě takový tvar, jaký mají. Kolik energie je schopen vítr vlastně vyrobit.  
- V připraveném prostoru jsme si mohli vyzkoušet „zápas“ s ničivou vichřicí! 

Oči jsme si chránili brýlemi a drželi se raději tyče ☺. Ona rychlost 80 km/h je 
opravdu „fofr“! Prostor je snímán kamerou, tak jsme se pobavili, jak ostatní 
„bojují o život“ uvnitř kabiny ☺! 

 
 
 
 

 

Češi světu aneb České vynálezy, které dobyly svět 
 
Ti, kteří sní o tom, že se jednou stanou slavnými vynálezci nebo objeviteli, mají tu 
také vyhrazen „svůj“ prostor. Najdou to spoustu inspirace. 
Tolik chytrých českých hlav na jednom místě, to se jen tak nevidí ☺! 
Přesto, že nemáme u nás moře, tak lodní šroub vynalezl Josef Ressel                   
z Chrudimska. Také zvláštní „pokus“ podstoupil profesor Mach, když si nechal 
dobrovolně svištět kolem hlavy kulky! A že nebýt českého vynálezce Františka 
Křižíka, tak bychom možná dodnes svítili petrolejkami……. 
 
 
Planetárium 
Úžasný Vesmír na dosah ruky 
 
Na astronomii není ve škole tolik času, tak jsme uvítali, že jsme měli možnost se 
blíže Vesmírem „prokousávat“ na přírodovědném klubu. Vesmír je sám o sobě tak 
tajemný a plný dobrodružství, že jsme se vydali toto tajemství pozorovat 
v produkci 3D v planetáriu. Film nám přiblížil významné události v kosmonautice. 
Od vypuštění prvního Sputniku přes dobývání Měsíce až po soukromé lety           
do Vesmíru…. 
Být součástí Vesmíru, vesmírných lodí i astronautů …byl úžasný zážitek. 
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11.  Závěr 
Žijeme v oblasti, kde je prioritou těžba uhlí. Celé naše bádání se proto ubíralo 
za poznáním, jak se toto černé zlato dostane na povrch. Zjistili jsme, že mnohé 
vesnice musely být zbourány a lidé museli opustit své rodné domy. 
Tento projekt „Vědou ke vzděláním, vzděláním k vědě“ nám otevřel dveře          
„ ke zlatému dolu“ informací, po kterých bychom asi jinak nepátrali. Dozvěděli 
jsme se mnoho nového a hlavně jsme měli možnost při exkurzích navštívit 
zajímavá místa, na která bychom se sami nevydali. 
Stanovené cíle, které jsme si v úvodu tohoto tématu zadali, jsme splnili a hlavně 
jsme si společně užili spoustu zábavy. 

 
12. Zdroje  

sdas.cz  ( Severočeské Doly ) 
ptm.cz   ( Podkrušnohorské technické muzeum Most )  
vlastní foto 
Mapy.cz 
Chomutovsko Regionální vlastivěda, Zdena Binderová a spol., vydavatelství 
Hněvín 2006 
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