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1. Úvod

V dalším miniprojektu jsme se měli zaměřit na historii těžby surovin u nás. 
Probrat na jednotlivé pojmy spojené s těžbou surovin, co to vlastně je nerostná 
surovina a zjistit něco z historie těžby některých z nich. 

Jaký je vlastně rozdíl mezi nerostem a surovinou? Definic nerostů je spousta. Z 
mineralogického pohledu se jedná o chemicky homogenní těleso s pravidelným 
uspořádáním částic, který je základním stavebním kamenem hornin; z pohledu 
geologie je to přirozená součást zemské kůry, kterou lze přímo nebo po 
zpracování použít pro naše potřeby. Surovina je jakákoliv látka připravená k 
výrobě.

2. Historie těžby surovin

Nerostné suroviny jsou lidstvu známy od počátku jeho existence, stejně jako 
jejich těžba, využití i postupně i obchod s nimi. Je nám již známo, že celé epochy
pravěku jsou nazvány podle surovin, jejichž využití převládalo – existuje tak 
doba kamenná, doba bronzová nebo železná.

Zpočátku šlo především o využívání kamene – kamenné nástroje. Brzy lidé přešli
na horniny a minerály, vhodné k odštěpování, odlamování. Jedny z nejstarších 
dokladů cílené těžby nerostů na našem území jsou známy z Písečného vrchu u 
Bečova nedaleko Mostu. Zde lidé od spodního paleolitu do doby bronzové těžili 
křemence (pazourek). Lidé využívali také jíly a hlíny (výroba keramiky, venuší). 
Podle archeologických nálezů na ostravském vrchu Landek zde před 21-23 tisíci 
lety docházelo k pálení uhlí. Není ale známo zda šlo o záměrné využití této 
suroviny, v jejímž využití má ČR prvenství. Je doloženo také využívání železa, 
mědi, cínu, v dalších staletích také drahých kovů, zlata a stříbra. První civilizace, 
která na našem území razila zlaté a stříbrné mince byli Keltové. Zlato bylo 
rýžováno v jižních Čechách v povodí Otavy, ve středních Čechách v povodí 
Vltavy a ve Slezsku v povodí Opavy.

V období osídlování našeho území Germány, později Slovany (po stěhování 
národů) se těžba a využívání surovin (především kovů) na několik století 
omezila. Ve 13.-14. století prošla naše republika velkým rozvojem a za 
rozmachem státu stála i těžba surovin. Okolo roku 1234 byly v blízkosti Jihlavy 



objeveny první ložiska stříbra, což znamenalo velký rozvoj města, zvýšení počtu 
obyvatel a zvětšení rozlohy Jihlavy. Dalším místem pak byla Kutná Hora, 
znamenalo to velký rozvoj města, stala se královským městem. Sláva dobývání 
této suroviny na našem území vedla k rozsáhlému zkoumání možností těžby na 
jiných místech. S tím došlo k objevení ložisek jiných kovů (železo, zlato, olovo). 

Velkým mezníkem v hornictví na našem území je období husitských válek. 
Nepokoje, válečné dění, epidemie moru, hlad a plenění se dotklo bohatých 
báňských měst. Řada důlních děl byla opuštěna a zaplavena nebo zasypána. 
Došlo k útlumu těžby. 

V dalším období stoupá význam těžby kovů, vzrůstá také význam těžby drahých 
kamenů. Od 16. století je známa těžba pyropu (českého granátu) z okolí 
Litoměřic, Třebenic a Podkrkonoší. Byla objevena řada ložisek uhlí.

Průmyslová revoluce v 19. století přinesla prudký rozvoj těžby a využívání rud i 
nerudných surovin. 

Historie těžby surovin ve 20. století byla ovlivněna dvěma světovými válkami, 
nesmírným růstem technologií, novými postupy výroby. Zvýšila se poptávka po 
nerostných surovinách. Omezené obchodování ve druhé polovině století 
znamenalo nové hledání ložisek a zvýšenou těžbu. To vedlo ke zhoršení 
životního prostředí, těžba byla také velmi dotována státem. S koncem 20. století
a socialistického systému a uvolněním podmínek byla těžba zejména rudných 
ložisek přerušena a zlikvidována. 

 

3. Nerostné suroviny

Zajímavé suroviny jsme si rozdělily a každá z nás se snažila najít co nejvíce 
informací o jejich složení, těžbě a využití u nás.

3.1. Kaolin

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. První pokusy o výrobu 
proběhly už v roce 1789 v Hájích u Horního Slavkova. Do roku 1815 vzniklo 8 



továren na výrobu porcelánu – Horní Slavkov, Klášterec nad Ohří, Březová, 
Stružná, Dalovice, Chodová, Stará Role a Loket.

Dnes  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.

3.2. Břidlice

Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou 
zrnitostí vzniklé z jílovců a prachovců. Obsahuje především minerály biotit, 
muskovit a andalusit. Břidlice mívají černou až šedou barvu; vyznačují se 
dobrou rovinnou štěpností, takže z nich lze snadno vytvářet tenké desky.

V Česku se hojně vyskytují např. v Nízkém Jeseníku a Barrandienu. Díky nízké 
tepelné vodivosti se z moravských břidlic vyráběly soustružením za druhé 
světové války i těsnící kroužky pro německé rakety V-2.



3.3. Žula

Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), 
křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje 
také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i 
pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.

Český masív: Šumava, Český les, Smrčiny, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, 
Železné hory, Českomoravská vrchovina, Jeseníky

3.4. Vápenec

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.  Těžba vápence u Úpohlav v Polabí,Český kras, Moravský kras, 
Čížkovice, Olomoucko a Prostějovsko, Pavlovské vrchy, Prachovice, Štramberk, 
Sušice



3.5. Zlato

Zlato je poměrně měkký, drahý kov žluté barvy. V přírodě se vyskytuje v ryzí 
podobě. Těžbou zlata u nás prosluli zejména Keltové, kteří jej získávali zejména z
náplavů řek a potoků. Rozsáhlá těžba probíhala ve 13.-14. století, 
nejvýznamnější byl jílovský zlatonosný revír nedaleko Prahy, knínská zlatonosná 
oblast ve středním Povltaví, oblast Kašperských hor a tak dále. Dnes jsou 
zlatonosné žíly mj. ve středních Čechách – Jílové u Prahy, Roudný, Veselý kopec 
u Mokrska, v Jeseníkách – Zlaté hory, v okolí Kašperských hor. 

3.6. Stříbro

Stříbro je bílý, lesklý, kujný a tažný ušlechtilý kov s největší tepelnou a 
elektrickou vodivostí. Nachází se ve sloučeninách s jinými kovy, jako ryzí kov 
velmi vzácně. Nejbohatší stříbrná ruda se jmenuje argentit, může obsahovat 
více jak 87% stříbra. První těžba probíhala v Jihlavě, dále pak v Kutné Hoře, 
Jáchymově,  Březových Horách, v Rudolfovském rudním revíru u Českých 
Budějovic. 



3.7. Sklářské písky

Sklářský písek (tavný písek) je světlá až bílá křemičitá hornina, obvykle křemičitý
písek, případně pískovec, který se používá jakožto primární surovina pro výrobu 
skla nebo pro výrobu dekoračních stavebních materiálů. Jeden z historických 
vrcholů zažilo sklářství u nás v 16. století, sklo se vyrábělo v nejméně 34 českých
hutích. V 18. století čeští skláři zastínili kvalitou svých výrobků do té doby 
nejlepší benátské mistry. Sklářské písky se u nás těží v Provodíně, Srní na 
Českolipsku, ve Velkém Luhu na Chebsku (štěrkopísky Chebské pánve), ve Střelči
a Mladějově na Královéhradecku.

3.8. Cín

Cín je krystalický, stříbrolesklý, měkký a velmi kujný kov odolný vůči korozi. 
Hlavní cínovou rudou je cínovec. Významná je těžba od 10. století, největší 
rozmach 14. - 17. století. Cín byl využíván při výrobě cínového nádobí a k výrobě
bronzu (zvonařství), těžil se v povodí řeky Teplé, Ohře a v okolí dnešní Krupky. 
Poté došlo k poklesu zájmu o tento kov a koncem 19. století se těžil je na 
Cínovci a Hřebečné. Dnes jsou  v České republice poměrně bohatá naleziště 
cínových rud např. Cínovec, Horní Krupka, Horní Slavkov.



4. Mapa těžby suroviny

Současně s hledáním informací o surovinách jsme zanášely jejich naleziště do 
mapky České republiky. Každá z nás si vymyslela pro svou surovinu symbol a 
zakreslila do mapy. Zde je náš výtvor:



A takto jsme tvořily:

5. Štramberk – vápencový lom

V rámci práce na tomto tématu jsme navštívily vápencový lom ve Štramberku, 
vrch Kotouč a dnes již uzavřený lom Kamenárka. Těžba zde probíhala od 
středověku a ukončena byla kolem roku 1880, od roku 2001 se jedná o přírodní 
památku. 





6. Závěr

Během svého hledání jsme zjistily, že těžba nerostných surovin je pro život velmi
důležitá, každá surovina měla a má své využití. Nerostné suroviny jsou pro nás 
velmi důležité. Dalším poznatkem pro nás bylo, že v dávných dobách lidé 
většinou těžili pouze tolik surovin, kolik spotřebovali. S rozvojem lidské 
společnosti a zvyšováním poznatků o neživé přírodě stále vzrůstá těžba a využití
surovin. Jejich ložiska, která až na některé výjimky vznikla v předchozích 
geologických dobách, však nejsou neomezená. Zásoby surovin se 
nereprodukují, případně vznikají velmi pomalu. V současné době těžíme 
nadbytek, což se projevuje velkou devastací naší přírody a krajiny. Díky 
obrovským lomům, dolům, haldám se ničí naše životní prostředí. Naštěstí se ale 
lidé věnují také úpravám krajiny po těžbě. My jsme navštívily starý vápencový 
lom, kde lidé zřídili přírodní památku s chráněnými druhy rostlin a živočichů, lze 
najít i fosílie pravěkých mořských živočichů. Moc se nám tam líbilo.
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