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1. Úvod  

Těžba je dobývání nerostných surovin z pozemské přírody. Jedná se např. o rudy, kámen, uhlí, 

kaolin, rašelina a jiné suroviny. Těžební průmysl je odvětví průmyslu, které se týká hlavně těžby 

(dobývání) přírodních zdrojů z povrchu planety. Jedná se tedy o odvětví lidské činností, jež čerpá zdroje 

pocházející z prostředí neživé pozemské přírody. Oblasti na těžbu surovin se pak nazývají lomy, doly, 

ropné vrty apod. Existují i zvláštní případy těžby, např. těžba soli odpařováním mořské vody. Těžební 

průmysl se zaměřuje převážně na dobývání surovin a v některých případech na prvotní úpravu jako 

například na drcení kameniva, či čištění, ale také může obsahovat fyzikálně-chemické procesy, které 

mohou zvyšovat obsah požadované látky. Nejčastěji je těžební činnost spojena s povrchovými či 

podpovrchovými těžebními centry, kde je přírodní zdroj získáván.  

Rozdělení těžby podle lokality: 

A. Těžba v hlubinných dolech 

Zahrnuje těžbu a dopravu vytěženého nerostu z dolu. Těží se v porubech, chodbách. V porubech 

pracují různé typy důlních strojů a dopravních zařízení (v těžních chodbách důlní dráha, v šachtách 

důlní výtahy). Těživo z dolu se dopravuje na povrch těžní jámou pomocí důlních výtahů, a to ve 

vozících, těžních klecích, nebo ve skipech. Suroviny jsou dále drceny, taveny, tříděny a rozváženy. 

B. Těžba v lomech 

Doprava vytěženého materiálu po pásových dopravnících nebo těžkou technikou do úpravny na 

zpracování (drcení, mletí, plavení, třídění). Těží se v povrchových lomech v řezech. V případě uhlí může 

být poblíže dolů uhlí spalováno v (uhelných) tepelných elektrárnách či v teplárnách a přeměňováno na 

tepelnou či elektrickou energii. 

2. Historie těžby na našem území 

Těžba v Česku má historickou tradici. Česká republika má významné bohatství v oblastní 

nerostných surovin a fosilních paliv. Mezi první těžené suroviny na území dnešních Čech patří měď, cín 

a stříbro a zlato. Hornictví jako průmyslové odvětví mělo vždy významné postavení ve všech 

historických etapách vývoje našeho státu. Bohatství ložisek vzácných kovů, především zlata a stříbra ve 

středověku, uhlí v době průmyslové expanze XVIII. a XIX. století, stejné jako radioaktivních surovin v 

době nejnovější, určovaly hospodářský a tedy i politický význam jednotlivých zemí a států. Nerostné 

bohatství Čech vyneslo mimořádné postavení mezi evropskými panovníky nejenom Přemyslovcům, z 

nichž král Otakar II. si vysloužil lichotivý přívlastek „zlatý král", ale i jeho následovníkům z ostatních 

panovnických dynastií. Historie českého hornictví je velmi bohatá, sahá k počátkům vzniku českých 

zemí a za tuto dlouhou dobu zažilo hornictví léta chudá i bohatá. Léta bohatá byla spjata s rozšiřováním 

těžby, zvyšováním produkce, léta chudá se zavíráním dolů, s útlumy těžebních lokalit. 

 

3. Současnost těžby v ČR 

Útlum českého hornictví, který nastal v 90. létech 20. století, je co do rozsahu útlumem 

ojedinělým, neboť změna politické situace přinesla změny i v sektoru hornictví. Opuštění direktivní 

politiky a přechod na tržní hospodářství měl vliv i na těžební průmysl. Došlo k masovému uzavírání dolů 
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jak v uhelném, tak i rudném a uranovém hornictví. Celospolečenské změny přinesly změny ve vnímání 

hornictví. Přesto útlum hornictví vyvolaný změnou ekonomických podmínek nebyl problémem jen 

České republiky, ale v časovém předstihu zasáhl téměř celou Evropu. Těžba uhlí v západní Evropě se 

začala snižovat zhruba od roku 1960 a její pokles trvá dodnes. Především německé, francouzské, 

anglické a belgické hornictví, kapacitně v západní Evropě největší a technologicky nejvyspělejší, snížilo 

ve svých ročních produkcích těžbu o desítky až stovky miliónů tun.  

V současné době se na našem území těží několik významných komodit. Je to především černé a 

hnědé uhlí, v omezeném množství ropa, kaolín, jíly. Z nerostných surovin stojí za zmínku uran. Dále se 

těží stavební kámen, vápence, štěrky, písky a rašelina. Celkově má naše republika nerostných surovin 

slušnou zásobu co do druhu, ovšem většinou pouze v malém množství. 

 

3.1. Těžba zlata 

 V současnosti je rýžování zlata oblíbenou zábavou, na které se nedá většinou zbohatnout, 

jelikož většina bohatých oblastí byla již vytěžena. V Česku dochází pravidelně k rýžování zlata na Otavě 

nedaleko obce Kestřany na Písecku ve zlatonosné řece Otavě. Další místo, kde se pravidelně rýžuje je 

na zlatonosné řece Opavě, na jejích říčkách, Černé, Střední a Bílé (zvaná Zlatá Opava). Zde se rýžuje od 

okolí Vrbna pod Pradědem. Rozsáhle stopy po rýžovacích pracích jsou ostatně v celém tomto údolí. 

Každodenní rýžování probíhá na mlýnech v Hornickém skanzenu 2 km od Zlatých Hor u obce 

Ondřejovice, kde si můžete od průvodce zapůjčit rýžovací pánve a přímo na místě si vyzkoušet rýžování 

zlata. Ve Zlatých Horách u Jeseníku se pořádají i Mistrovství světa v rýžování zlata. 

V Česku leží pod zemí 200 až 400 tun zlata za stamiliardy korun. Jen ložisko v Mokrsku a 

Chotilsku v blízkosti Slapské přehrady má podle průzkumu skrývat 130 tun zlata za 100 miliard korun. 

Zatímco různé zahraniční i tuzemské firmy by české zlato chtěly dostat na povrch, dotčené obce se 

tomu snaží všemožně zabránit. Největším ložiskem, kde se podle odhadů skrývá 123 tun zlata, jsou 

Kašperské Hory. Celkově je v Česku asi jedno procento světových zásob zlata. Což je na zemi o velikosti 

České republiky poměrně hodně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Mapa současných evidovaných ložisek zlata v ČR 
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3.2. Těžba cínu 

V přírodě se cín vyskytuje v přibližně stovce nerostů, nejdůležitější cínová ruda je kasiterit. 

Zásoby cínu v ČR dosahují hodnoty cca 160 kt a na našem území se nalézají 3 výhradní evidovaná (v 

současnosti netěžená ložiska) cínu - Cínovec-jih, Krásno a Krásno-Horní Slavkov. Hlavním nositelem 

cínového zrudnění je kasiterit, vtroušený v greisenu, doprovázený wolframitem. Relativně vysokou 

kovnatost kolem 0,95% Sn vykazují polymetalické cínonosné skarny na ložisku Zlatý Kopec u Božího 

Daru. Mimo krušnohorskou oblast byl cín lokalizován ve formě kasiterit-sulfidických rud u Nového 

Města pod Smrkem. Společnost Geomet s.r.o. hodlá provést detailní průzkum ložiska Cínovec-jih. Podle 

posledních předběžných výpočtů obsahuje ložisko přibližně 28 milionů tun zásob rudy s průměrnou 

kovnatostí 0,4% cínu. Pokud bude výpočet zásob cínové rudy v ložisku Cínovec-jih potvrzen vrtným 

průzkumem, předpokládá Geomet obnovení těžby cínu v Krušných horách do roku 2018. V současnosti 

je veškerá tuzemská spotřeba cínu hrazena dovozem. 

3.3. Těžba stříbra 
V přírodě se stříbro nalézá ryzí v krystalické podobě, častěji se ryzí stříbro vyskytuje ve fromě 

plechů, drátků nebo kostrovitých a kusovitých agregátů a v řadě minerálů, obvykle se jedná o minerály 

2. třídy (argentit, pyrargyrit, freibergit, andorit, …). Stříbro doprovází olovo v olověných rudách anglesit, 

cerusit, galenit. Nejvyšší obsah stříbra (98,87 % Ag) ze všech minerálů má nerost allargentum. Celkem 

je známo přibližně 150 nerostů s obsahem stříbra. 

Významná ložiska stříbra byla v minulosti vytěžena i na našem území. Nejdůležitější 

stříbronosnou lokalitou byla Příbram s celkovou těžbou přes 3200 t stříbra, 2700 t se vytěžilo v Kutné 

Hoře, přibližně 405 t v Jáchymově a 400 t v Jihlavě. Historicky nejstarší stříbrný důl byl ve Stříbře, těžba 

je zde doložena již v roce 1188. Těžba stříbra probíhala i na řadě dalších lokalit, největšího rozmachu 

dosáhla v 16. století, kdy se stříbro těžilo např. také v Českém Krumlově, na řadě nalezišť v Krušných 

horách, např. Abertamy, Hora Sv. Kateřiny, Hrob, Mikulov, Vejprty, Boží Dar, dále v Ratibořských a 

Nalžovských horách, ve Staré Vožici, Rudolfově i jinde. V současnosti jsou na území ČR evidovány 

nebilanční zásoby stříbra ve výši 534 t na 7 výhradních ložiscích - Horní Benešov, Horní Město, Horní 

Město-Šibenice, Kutná Hora, Oskava, Ruda u Rýmařova-sever a Zlaté Hory-východ. Další česká naleziště 

stříbra, např. Roudný-Aleška nebo Újezd u Kasejovic byla v nedávné minulosti z evidence vyřazena. 

 

3.4. Těžba kaolínu  

Kaolin (někdy také kaolín) je hornina, která se skládá z minerálu kaolinit a drobných křemenných 

zrn, která ovlivňují viskozitu materiálu. Používá se zejména pro výrobu keramiky (porcelánu) a papíru. V 

České republice se velmi kvalitní kaolin nachází a těží v okolí Kadaně, Podbořan, Karlových Varů, Plzně 

a Znojma (Únanov). Další ložiska se vyskytují v Chebské pánvi, Třeboňské pánvi a na Vidnavsku. Česká 

republika patří mezi největší spotřebitele kaolinu na světě. V roce 2010 se v Česku vytěžilo 2 950 000 

tun kaolinu. Po Spojených státech amerických, Uzbekistánu a Německu byla Česká republika jeho 

čtvrtým největším producentem. Vysoce kvalitní ložiska se nacházejí na Karlovarsku, které je 

proslavené kvalitními kaolinity a bentonity. Karlovarský kaolin určuje mezinárodní normu pro kvalitu 

této horniny v průmyslovém využití při výrobě porcelánu. V minulosti se kaolin těžil také hlubinným 

způsobem například v dole Exelsior u Otovic nebo v dole Bohemia u Bohatic. Některá těžená ložiska na 

Karlovarsku jsou lomy Katzenholz (Otovice), Osmosa, Podlesí, Mírová, Ruprechtov, Hájek, Jimlíkov.  

 



6 

 

3.5. Těžba vápenců  

Vápenec je celistvá sedimentární hornina. V převážné míře (nad 80 %) je složena z uhličitanu 

vápenatého (CaCO3) ať už ve formě kalcitu, nebo aragonitu. Jako příměsi se vyskytují dolomit, siderit, 

křemen, jílové minerály a úlomky zkamenělin. Vápenec společně s dolomitem tvoří čtyři pětiny všech 

sedimentů na povrchu Země. Vápence podléhají krasovění. Používají se k výrobě páleného vápna. 

Jemnozrnný vápenec se používá pro tiskovou techniku zvanou litografie (kamenotisk). Hlavní oblasti 

vápenců u nás jsou Český kras, Moravský kras, Hranický kras, Čížkovice, Olomoucko a Prostějovsko, 

Pavlovské vrchy, Prachovice, Štramberk, Sušice. Také celé Bílé Karpaty, které jsou nedaleko od Starého 

Města jsou vápencové. A zde všude se více či méně vápenec těžil nebo stále těží. My jsme navštívili 

v rámci tohoto tématu malý vápencový lom v Hranickém krasu, ale o tom více až v závěru našeho 

miniprojektu. 

 

3.6. Těžba stavebního kamene 

Stavebního kamene je celá řada, např. žula a jiné vyvřeliny, přeměněné horniny, pískovce, 

opuky. Samostatnou kapitolou je těžba štěrků a písku.  

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, 

které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle 

do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Výskyt této horniny je u 

nás poměrně bohatý - Šumava, Český les, Smrčiny, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Železné hory, 

Českomoravská vrchovina, Jeseníky. Mezi významné lokality těžby dnes patří Ruprechtice, Nová 

Červená Voda, Žulová, Mrákotín, Horní Požáry, Vahlovice. 

Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina. Zjednodušeně lze horninu označit za pískovec 

tehdy, pokud podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm. Velmi časté jsou křemenné pískovce, 

kde podstatnou část zrn tvoří křemen. Pískovec vzniká stmelením zrn tmelem. Tento tmel je velmi 

často karbonátový nebo železitý. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé 

barvy: od šedé přes žlutou až k červené (indikuje přítomnost oxidů železa), někdy může být i 

vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým 

účelům. Těží se na mnoha místech naší republiky a podle toho dostal i své pojmenování: 

 žehrovický – poblíž Kamenných Žehrovic na Kladensku (katedrála sv. Víta) 

 hořický – poblíž Hořic (dostavbu svatovítské katedrály, Národní divadlo, Mlýnská kolonáda) 

 mšenský – poblíž Mšeného-Lázní u Budyně nad Ohří (úpravy Pražského hradu) 

 božanovský – v oblasti Broumova, dle Božanova (obnova památek, jako například úpravách na 

Pražském hradě nebo opravách Karlova mostu, posléze i v soudobé architektuře zejména pro 

obklady (např. hotel Four Seasons v Praze) 

Opuka je usazená hornina, prachovitý druh slínovce. Opuka vznikala z nejjemnějších částic 

usazených na mořském dně. Tvoří ji jílovité a prachovité částice, dále obsahuje vápencové složky a 

jehlice mořských hub mikroskopických rozměrů (tzv. spongie). Množství těchto jehlic určuje její pevnost 

a trvanlivost. Kromě nich jsou časté i zbytky dírkonošců. Běžnou minerální příměsí je glaukonit. Má 

bělavou až pískově žlutošedou barvu. Z opuky jsou postaveny některé významné stavby naší historie, 

např. Hladová zeď, Rotunda svatého Martina na Vyšehradě, Rotunda svatého Jiří na Řípu, Bazilika 

svatého Jiří na Pražském hradě, … Kvalitní opuka se těží např. ve východních Čechách – lom Přibylov, 

Třeboc u Rakovníka, Přední Kopaniny, … 
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3.7. Těžba sklářských písků 

Křemičitý písek neboli sklářský písek je písek, který je složen výhradně z kamínků a zrn křemene 

a používá se ve sklárnách k výrobě skla. Mezi nejvýznamnější lokality těžby sklářských písků patří 

Sklopísek Střeleč s vysoce hodnotnými a čistými křemičitými písky. Druhou významnou lokalitou je 

Provodín. 

 

3.8. Těžba pokrývačských břidlic 

Jde o jílovité břidlice, které je možné dobře štípat na tenké desky (4 - 6 mm) s rovným povrchem 

a zároveň co největšími rozměry. Používají se zejména jako kvalitní a trvanlivá střešní krytina, ale i jako 

obkladový materiál exteriérů i interiérů, plnidlo do barev, dehtových hmot, lehčených betonů a 

brousků. Těžba v ČR byla ukončena v roce 2007 na ložisku Lhotka u Vítkova. Mezi další lokality patří 

Ondřejov u Rýmařova, Zálužné, Jakartovice, Železný Brod, Budišov nad Budišovkou, … 

 

4. Pro fantazii a zábavu 

 Pro těžbu nerostných surovin se užívá názvu hornictví a ne dolnictví nebo důlnictví. Obce, kde 

bylo dobývání tradicí, proto často pojmenovali HORNÍ. Zkusíme si jich pár najít … 

Horní Slavkov ... těžilo se zde stříbro, cín, wolfram i uran 

 Horní Benešov … těžilo zlato, stříbro, měď a železné rudy 

  

Horní Blatná … těžba stříbra, kobaltové a vizmutové rudy 

 Horní Rožínka … v oblasti směrem na jihovýchod se těží uranová ruda – uraninit 

 Horní Údolí (Zlaté Hory) … těžba zlata 

 Horní Bříza … těžba kaolínu 

 Horní Město … těžba stříbra 

Horní Poříčí … rýžování zlata 

 

A jak je to s těmi dalšími jmény obcí? Lom, Mokrý Lom, Lomy, Lomec, Lom U Tachova, … Písek, 

Písečná, Písečné, Písková Lhota, … Hlína, Hlinná, Hlinsko … Těchto jmen je velké množství, ale často 

nemají se základem svého jména nic společného. Určitě bychom našli mnoho pojmenování podle rud i 

jiných nerudních surovin. Např. Měděnec, Železný Brod, Zlatá Koruna, Zlatý Potok, Stříbrnice, Stříbrné 

Hory, Olovnice, … A těch nerudních je nepočítaně … 

A samotná Kutná Hora? Jak je to vlastně se vznikem jména tohoto slavného města? Jako vždy je 

několik možností. Jednou z častěji uváděných je tato … Mnich Antoň na místě nálezu tří stříbrných 

prutů nechal svou mnišskou kápi (kutnu), aby lépe našel to vzácné místo. A utíkal do kláštera oznámit 

tuto novinu opatovi. Zpráva o objevení stříbrného naleziště se začala šířit a lidé přicházeli na toto místo 

a začali stavět první hliněné domky. Osada, která poté vznikla, dostala jméno podle Antoňovy kutny – 

Kutná Hora. 
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5. Rozložení vybraných nerostných surovin v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

 … těžba zlata    … těžba žuly    

 … těžba cínu    … těžba pískovce 

 … těžba stříbra   … těžba opuky 

 … těžba kaolínu   … těžba sklářských písků 

 … těžba vápence   … těžba pokrývačských břidlic 

 

 

 

6. Terénní exkurze 

V pátek 3. dubna 2015, v době velikonočních prázdnin, jsme se my - členové geologického 

kroužku - vypravili na terénní exkurzi do Hranického krasu. Na nádraží ve Starém Městě jsme se sešli 

skoro všichni. Jen Bětka nám onemocněla a velikonoční prázdniny místo výletu trávila v postýlce. Když 

jsme minuli Přerov, mysleli jsme si, že opět udeřila zima plnou silou. Všude to bylo bílé a zasněžené. V 

Hranicích chumelilo už celkem hustě. Tak jsme jen doufali, že k poledni vyleze sluníčko a všechen ten 

sníh rozpustí. A tak se stalo ... Vláčkem jsme dojeli až do Teplic nad Bečvou, které byly naší cílovou 

stanicí. Nejdříve jsme se vypravili do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Na území naší republiky jsou 

unikátní a na návštěvu jsme se moc těšili. Dostali jsme se hned do první prohlídky, a proto jsme už za 

chvíli po příchodu klesali do útrob Hranického krasu. Trasa trvala necelou hodinu a my si prohlédli 

nejteplejší jeskyně u nás docela podrobně.  

 

 

 

Obr. 2   Těžba nerostných surovin 
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Jeskyně jsme opustili o několik metrů níže u Kropáčova pramene, který jsme samozřejmě také 

museli ochutnat (téma Podzemní vody jsme měli ještě v živé paměti). Celkem dobrá kyselka ... Pak 

následoval nákup suvenýrů v podobě nejrůznějších kamenů a kamínků. Prostě geoklub ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další naše kroky vedly k nejhlubší propasti u nás a druhé nejhlubší sladkovodní propasti na 

světě. Na to jaká je to světová pecka, to zase nebylo nic moc. Asi proto, že více jak dvě třetiny jsou pod 

vodou, a tak není nic vidět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 3   Před prohlídkou Obr. 4   Hledíme do komína 

  
Obr. 5   Kropáčův pramen Obr. 6   Tak tady jsme (skoro) všichni … 

  
Obr. 7   Hranická propast Obr. 8   Info tabule (s dvojitým úsměvem) 
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A na závěr naší exkurze nás čekalo to, na co se každý těšil. Navštívili jsme vápencový lom 

nedaleko od Hranické propasti a těšili se, že si svým kladívkem odklepneme nějaký pěkný vzorek 

kamene. Po "oťukávání" šedé nevýrazné skály z období prvohor jsme narazili na pěkný vzorek kalcitu. A 

další ... A další ... Bílé, růžové i medově zbarvené kalcity všude kolem nás. A tak jsme naplnili batůžky 

aspoň do poloviny. Pořádně nám ztěžkly, ale to už je úděl geologů. A protože se čas naklonil a náš 

vláček domů se začal přibližovat k nádraží v Teplicích nad Bečvou museli jsme vyrazit ... Výlet se nám 

podařil, viděli jsme všechno a ještě jsme si domů odvezli spoustu "suvenýrů". Teď je ještě očistit a 

můžeme si je doma vystavit. A už plánujeme exkurzi další ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Závěry 

 Jak již bylo řečeno úvodem … Těžba nerostných surovin u nás významně poklesla oproti těžbě 

v minulosti. Bylo uzavřeno velké množství lokalit s cílem snížit těžbu a její negativní dopad na přírodní 

prostředí. Jako celek ale stále máme co nabídnout. Naše přírodní bohatství není zanedbatelné. Je u nás 

poměrně široké spektrum nerostných surovin, ovšem většinou v omezené míře.  

V současné době se těžba u nás orientuje hlavně na černé a hnědé uhlí, v omezeném množství 

ropu, kaolín, jíly. Z nerostných surovin stojí za zmínku uran, který patří mezi jeden z nejkvalitnějších 

materiálů na světě. Dále se těží stavební kámen, vápence, štěrky, písky a rašelina. 

  
Obr. 9   Vápencový lom u Černotína Obr. 10   Práce permoníků ve stěně 

  
Obr. 11   Jemná kladívková práce Obr. 12   Spokojení majitelé kalcitů 
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Velkým tématem je těžba zlata, kterého je u nás dle průzkumů velké množství. Ovšem 

technologie získávání tohoto drahocenného kovu z rud odrazuje většinu obcí, na jejichž katastrech se 

ložiska nacházejí. Uvidíme, jak dlouho dokáží odolat vábení zahraničních investorů a těžařských firem. 

A co říci na závěr … Velikonoční výlet jsme si užili a těšíme se už na další exkurzi, kterou si pro 

nás náš pan učitel připraví … 
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