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Nerostné suroviny 
 
Cíl :   - rozší�ení znalostí o výskytu a použití nerostných surovin  
   - získání zkušeností s vyhledáváním informací o historii využívání místních 
     nerostných surovin 
   - posouzení vlivu t�žby a zpracování nerostných surovin na životní   
     prost�edí 
 
Zkoumané lokality  - Krušné hory – Chomutov a okolí  
     
Studijní úkoly   -  najít a zpracovat informace o surovinách a jejich výskytu u nás  
      
Obsah :   1. Úvod – uv�domování si pot�eb �lov�ka na surovinách  
  2. Nerostné bohatství a t�žba surovin 
                    2.1  Ložiska surovin – �eská republika 
                    2.2  T�žba rud 
                    2.3  Jáchymov – uranová ruda 
                    2.4  Geologie energetických surovin  
                    2.5  Exkurze na výstavu Severo�eských dol� a jejich  rekultivace 
                    2.6  T�žba rašeliny 
                    2.7  Stavební suroviny 
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  3. Exkurze  „ Za kamenem a jeho využití “ 
  4. Kamenec a exkurze na Kamencové jezero 
  5. Nerostné suroviny Krušných hor – klub v muzeu v Chomutov� 
  6. Drahé kameny Krušných hor 
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               8. Záv�r 
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1. Úvod 
 
 V tomto m�síci objevujeme bohatství, které nám naše Zem� m�že poskytnout. 
Zjiš�ujeme, kde se suroviny nacházejí, kde a jak se mohou t�žit, jak se dají 
zužitkovat a zpracovat na výrobky. 
 
Naši práci nám velmi usnad�ují „pomocníci“, vyrobené z materiál� r�zných 
vlastností. Ani si neumíme p�edstavit dobu, když naši p�edkové znalosti                 
o surovinách ješt� nem�li. Jen když trochu zapátráme nad v�cmi kolem sebe, 
z jakých materiál� jsou zhotoveny a jaké suroviny byly pot�eba k jejich výrob�…. 
Židle na kterých zrovna sedíme a lavice o které se „opíráme“ �, jsou krom� d�eva 
�áste�n� vyrobené z kovu ( železo – železná ruda ). Píšeme propisovací tužkou, 
která je z plastu ( plast – ropa ). Tužka má v sob� tuhu (grafit – uhlík). Pohled 
z okna proniká p�es sklo ( k�emi�itý písek a p�ím�si podle druhu skla ). 
P�vodcem sv�tla zá�ivek je energie, která u nás vznikla spalováním hn�dého 
uhlí v elektrárn� …. Všude kolem, kam se podíváme, nás obklopuje výsledek 
bohatství z naší Zem� a um�ní lidí suroviny zpracovat. 
 
 
 
 

2. Nerostné bohatství a t�žba surovin  
 

    Nejvíce informací �erpáme z PC – internetu, bez kterého si dnešní dobu už    
neumíme v�bec p�edstavit �. 
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2.1.  Ložiska surovin - �eská republika 
V sou�asnosti nepat�í mezi státy s významnou t�žbou nerostného bohatství. 
Nejv�tší ložiska nerost� tvo�í ložiska stavebního kamene a dále pak ložiska 
št�rkopísk� a písk�. Je známá t�žbou �erného i hn�dého uhlí. V t�žb� uhlí je 
�R sob�sta�ná, �ást vyt�žených zásob dokonce vyváží. V�tšinu ostatních surovin 
však �R dováží. V �eské republice se t�ží také velmi kvalitní kaolin. 
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Nerostné suroviny  

Podobn� jako by �lov�k nemohl p�ežít a uživit se bez zem�d�lství, pr�mysl 
nedokáže existovat bez zdroj�. �íkáme jim primární suroviny, což jsou materiály, 
které se nevyrábí, ale t�ží. 

T�žba surovin zahrnuje t�žbu fosilních paliv, t�žbu kovových rud (nap�. železná 
ruda, bauxit), nerudních nerostných surovin (uran) a t�žbu stavebních surovin 
(kámen, písek, št�rk, vápenec). Ložiska surovin jsou ve sv�t� zna�n� 
nerovnom�rn� rozd�lena.  

T�žba surovin m�že být povrchová, kdy se surovina získává p�ímo ze zemského 
povrchu. Tímto zp�sobem se t�ží hn�dé uhlí, velká �ást kovových rud a stavební 
suroviny. P�i hlubinném zp�sobu t�žby se surovina získává hluboko pod zemským 
povrchem a je následn� na zemský povrch transportována. Hlubinným 
(hornickým) zp�sobem se t�ží �erné uhlí a n�které rudy. Ropa a zemní plyn se t�ží 
vrty do ložisek t�chto surovin na pevnin� nebo na dn� šelfového mo�e. 

2.2. T�žba rud 
         - v naší zemi má velmi starou tradici  
         - nejv�tší rozmach t�žby byl ve st�edov�ku, p�edevším t�žba zlata a st�íbra                   
   (Kutná Hora, P�íbram, Jáchymov, Kašperské Hory na Šumav�, Zlaté Hory       
    v Jeseníkách)  

         - významná byla t�žba železné, m�d�né a pozd�ji i uranové rudy. Ložiska   
     rud se ale vyzna�ovala nízkým obsahem železa a brzy se vy�erpala. 

 - po roce 1989 došlo k útlumu t�žby a v sou�asnosti se v �R uvažuje o    
     obnovení t�žby pouze uranové rudy  
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    V �esku se dosud uranová ruda nachází v Jáchymov� a u Ž	áru nad Sázavou. 

                           

2.3. Jáchymov – uranová ruda 
�

 Život v Krušných horách byl p�es 800 let ovliv�ován hornickou �inností, nerostné 
bohatství p�ineslo tomuto regionu rozkv�t a místnímu obyvatelstvu obživu. Drahé 
kovy se zde sice již net�ží, hornictvím formovaná krajina je však natolik jedine�ná, 
že se uchází o zápis do seznamu kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO.  
Vydáme-li se  na výlet po St�íbrné stezce, která se vine Krušnými horami, spojuje 
tradi�ní hornická m�sta a vypráví historii pozoruhodných míst spjatých                  
s hornictvím. Odhalovat nejen st�íbrné poklady m�žeme ve m�stech Ostrov, 
Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná. Na 275 km dlouhé St�íbrné stezce  m�žeme 
navštívit více než 20 prohlídkových štol, 30 muzeí, nau�né hornické stezky a další 
hornické památky, které sv�d�í o neskromném bohatství Krušných hor. 
Ruku v ruce s rozmachem hornictví se rozvíjela i tradi�ní ru�ní výroba všeho 
druhu, která se na �ad� míst udržela do sou�asnosti.  
Kdo by si cht�l dop�át trochu odpo�inku, m�že navštívit n�které z láze�ských míst, 
která leží na úpatí Krušných hor. Jejich bohatstvím je lé�ivá voda a zdraví 
prosp�šné klima. Blahodárné zdraví z p�írody nabízí nejstarší radonové lázn� sv�ta 
v Jáchymov�, klimatické lázn� Dubí nebo lázn� v Teplicích, kterým se díky 
bohatému kulturnímu programu p�ezdívá „salon Evropy“.  
Jsme rádi, že m�žeme objevovat tak zajímavá místa v našem kraji, která 
poskytovala obživu místním lidem a v sou�asné dob� slouží i k relaxaci a 
zlepšení  našeho zdraví. 
�
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2.4.  Geologie energetických surovin 
  
  Fosilní paliva – nejvýznamn�jší nerostné bohatství u nás.  

 Hn�dé uhlí 

 Dnes je �R známá p�edevším rozsáhlou povrchovou t�žbou hn�dého uhlí                    
 v sokolovské a mostecké pánvi. Uhlí vyt�žené v t�chto lomech zásobuje   
 uhelné elektrárny, které jsou zdrojem p�ibližn� 40 %  elektrické energie 
 vyrobené v �R. 

 �erné uhlí 

 �erné uhlí se dobývá pouze dolováním z hlubin. Výskyt tohoto druhu uhlí je 
 na Kladensku (již vyt�ženo), v Rosicko-Oslavanském revíru a na Ostravsku, 
 kde bá�ská �innost neustále pokra�uje. 

     

              Elektrárny �R          Uhelný lom u Sokolova 

  

�� ��ernernéé uhluhlíí –– Ostravsko, KarvinskoOstravsko, Karvinsko
�� HnHn��ddéé uhluhlíí –– MosteckMosteckáá ppáánev, Sokolovsknev, Sokolovskáá ppáánevnev
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Severo�eské „�erné zlato“ 

               
  Mostecká - severo�eská hn�douhelná pánev je typem t�etihorní sedimentární 
pánve. Vypl�ování sedimentárním materiálem spadá p�evážn� do období miocénu.  
V dob� p�ed 22 až 17 miliony let se v této pánvi nakupilo až 500 metr� jíl�, písk� 
a organické hmoty. Na v�tšin� plochy pánve je vyvinuta hn�douhelná sloj, vzniklá         
z vrstev rašeliny ukládaných v t�etihorním mo�ále. V místech kde do mo�álu ústily 
�eky napájející tento mo�ál vodou, bylo usazování rašeliny potla�ováno 
usazováním jílu a písku. Vyvinula se zde vícemén� souvislá hn�douhelná sloj        
o mocnosti 25 - 45m.  Rozloha dnešní mostecké pánve �iní 870 km2. Nejhlubší 
�ástí pánve je tzv. centrální oblast mezi m�sty Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi 
Lom a Mariánské Rad�ice. V sou�asné dob� je uhelná sloj t�žena �ty�mi 
povrchovými lomy. Dva  z nich - lom Bílina a lom Libouš provozují 
Severo�eské doly a.s. Chomutov.  

Nejhlubší podloží pánve je budováno p�edevším proterozoickými rulami 
krušnohorského krystalinika, v teplické oblasti t�lesem paleoryolitu karbonského 
stá�í, zna�ná podloží na Žatecku je tvo�ena permokarbonskými pís�itojílovitými 
sedimenty. Na t�chto horninách navíc na velkých plochách spo�ívají až 
dvousetmetrové usazeniny k�ídového mo�e - slinovce a pískovce. 

Lom Bílina  

Povrchový lom Bílina se svou hloubkou p�es 200 m (nejnižší bod je prakticky            
na úrovni hladiny Baltského mo�e, hrana nejvyššího skrývkového �ezu je na kót�     
220 - 280 m.n.m.) je nejhlubším dolem v mostecké pánvi. Dno dolu Bílina je 
prakticky nejnižším otev�eným místem v �R, kam se lze dostat. Uhelná sloj t�žená 
na ložisku má mocnost od 25 do 35 m. Složitá geologická stavba p�ináší 
komplikace pro t�žbu v podob� výskytu zvodn�lých pís�itých t�les, obtížn� 
dobyvatelných t�les pískovc� a vrstev jílovc� s výskytem pevných 
pelokarbonátových proplástk�.  
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�������� �������������������� ������������������������� 

T�žba ve složitých geologických pom�rech – 7 skrývkových �ez� umožní se teprve dostat 
k ložisku uhlí. P�i t�žb� se �asto narazí na stará d�lní díla hlubinné t�žby. 

 

������������� ������������������  

T�žba více než 200 m pod p�vodním povrchem. Skrývku t�ží nejnodern�jší ryze �eský stroj 
KK1300/K 111. Na dole Bílina pracuje 13 kolesových rýpadel. 

 

Lom Libouš 

 Povrchový lom Libouš je prostoru Tušimice s celkovou délkou porubní fronty 
kolem 4 km jedním z nejrozsáhlejších povrchových dol� v mostecké pánvi. Uhelná 
sloj t�žená na ložisku Tušimice-Libouš má mocnost od 25 do 35m. Stupe� 
prouheln�ní je však nižší než na lomu Bílina. T�žené uhlí je využíváno k výrob� 
energetických palivových sm�sí. Geologická stavba nadloží sloje je pom�rn� 
jednoduchá. Komplikace t�žb� p�inášejí obtížné geotechnické podmínky v oblasti 
výchozu sloje pod krušnohorským úpatím.  
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�������������������T�žba hn�dého uhlí.                    B�ezenský „Drak“- rýpadlo KU 800 

                                              

             Plocha Dolu Nástup Tušimice.        Archeologové odhalují život našich p�edk�.  

 2.5. Exkurze na výstavu Severo�eských dol� a jejich rekultivace  

Jedna z našich cest za objevy vedla do Podkrušnohorského Zooparku na 
prohlídku pouta�e SD – rekultivace ploch území podkrušnoho�í po t�žb� 
hn�dého uhlí. „Prom�ny m�sí�ní krajiny“ dokazují kladný vztah �lov�ka 
k p�írod�. A to zajímá i nás ! �  Seznámili jsme se s p�vodní krajinou, která se 
v pr�b�hu �asu prom��ovala pod zát�ží d�lní �innosti. Mnozí lidé se museli vzdát 
svých domov�, což muselo být pro n� velmi t�žké. Zanikaly tak celé vesnice a 
jejich p�vodní obyvatelé se st�hovali do nov� vybudovaných sídliš�, kde žijeme i 
my. Máme možnost sledovat prom�ny našeho území. Jme rádi, že se myslí na další 
generace a naše životní prost�edí se zlepšuje. V lesích rostou op�t houby a vznikají 
pláže jezer….. Rekultivace jsou pro p�írodu i pro nás velmi prosp�šné.                                
V našem regionu se setkáváme každodenn� s d�lní �inností, jejím zásahem do 
krajiny, ale i stále probíhající prom�nnou kraje. P�i cest� z Chomutova do Mostu 
shlížíme do otev�eného povrchového dolu �SLA. Samotná silnice, po které 
jedeme je vybudovaná na výsypce. Kolem  silnice jsou vid�t zrekultivované 
plochy zalesn�ním. Blíže k Mostu byly na plochách vysázeny i vinice. Vznikají 
nové vodní plochy, které m�ní ráz krajiny a slouží k rekreaci lidí.                     
                       9 



                  

                                                                         

 

Zpracovali jsme zjišt�né informace o fosilních palivech a rudách do prezentace. Viz 
p�íloha .                                                             
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2.6.  T�žba Rašeliny 

         Lokality t�žby: Abertamy, Lenora – Soumarský Most, Borkovice 

                     Novodomské rašeliništ� na Chomutovsku 
 

                       
 

Praktické informace: 
GPS: 50°32'52.74200000040025"N, 13°16'4.101999999547843"E 
 

  Národní p�írodní rezervace Novodomské rašeliništ� se nachází v okrese Chomutov v oblasti 
náhorní paroviny Krušných hor v nadmo�ské výšce 810-830 metr�. Rozloha rezervace je 
p�ibližn� 377 hektar�. Rašeliništ� jsou velkými p�írodními rezervoáry vody a napájejí 
�adu potok�, které zásobují vodárenské p�ehrady. 
Voda je pro náš život nepostradalelným bohatstvím ! 
 
 
2.7.  Stavební suroviny 

V �eské republice se velmi kvalitní kaolin nachází a t�ží v okolí Kadan� a 
Podbo�an, Karlových Var�, Plzn�, Znojma (Únanov).  

• Karlovarský kaolin ur�uje mezinárodní normu pro kvalitu této horniny           
v pr�myslovém využití (výroba porcelánu). 

Výskyt jílu je vázán na sedimentární horniny. V �R se t�ží jako doprovodná 
surovina p�i povrchovém dolování uhlí nebo kaolinu. ( Mostecká a Sokolovská 
pánev, Plze�sko, Džbán) 

Písky a št�rkopísky – Hornomoravský a Dolnomoravský úval, B�eclav, �eská 
tabule ( okolí Labe – Roudnice n.L.,M�lník, Stará Lysá, Vel. Osek, P�elou�, 
Stéblová), Kralupy n.Vltavou, Žitavská a T�ebo�ská pánev 
 
Živec – Horšovský Týn 
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Sklá�ské a slévárenské písky – okolí �eské Lípy, Ji�ínská pahorkatina, okolí  
      Boskovic a Blanska 
 

Vápenec – Drahanská vrchovina, Hejná, �ížkovice, Horní Lánov 
 

Kámen – Žulová, Broumovská vrchovina, Jizerské hory, Krkonošské podh��í, 
 Mostecká pánev, Rakovník, St�edo�eská pahorkatina, Moravský Krumlov 
 

Cihlá�ské suroviny – Týn n. Vltavou, Uni�ov, Praha, Sázava, Teplice, Pardubice, 
    Hodnínsko, Dyjsko, Ostravsko 
  

����������� ������ �

������������������������������������������������������������������������������

                   Kamenolom Bohu�ovice                   Lom sklá�ských písk� ve St�el�i 
 

 
 
 
3.  Exkurze po Chomutov� „ Za kamenem a jeho využití “  
 
       Jednu z našich dalších exkurzích jsme v�novali pátrání po oby�ejných, ale i    

neoby�ejných kamenech a spojili „ p�íjemné s užite�ným“. 
     Naše pozornost na tuto surovinu nás p�enesla do „doby kamenné“. Vid�li jsme 

„kámen“ všude, uv�domovali jsme si jeho d�ležitost a využití pro �lov�ka. 
Cestou nás provázel št�rk – jako posypový materiál (drcený �edi�), opracovaný 
pískovec zdobil zdi, žulové kostky zpev�ovaly b�eh odvod�ovací strouhy          
u silnice a op�t také zdobí chodníky našeho m�sta jako tomu bylo d�íve. Schody 
do starých a historických budov jsou též kamenné. Se št�rkem r�zné zrnitosti 
jsme se setkávali na mnoha místech. Krom� posypu cest (po zim� ), vypl�uje 
št�rk prostor mezi kolejnicemi, ale také zdobí cesti�ky u dom�. N�kde byly 
kamenné zí	ky opraveny i cihlami (ale ty pat�í do jiné skupiny surovin � ). 
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       Chodníky ze žulových kostek                                  Kamenný most 
 
 

                
 
               Kolejišt� vysypané št�rkem                     Marek upozor�uje na cihly, které   
                      „dopl�ují“ kamennou zí	ku 
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                 Aleš zkoumá žulové kostky                    Odpo�inek na kamenných schodech 
 

                      

         Št�rkové srdce v Alešovo dlaních                   Aleš Wetzl si „ustele“ i na št�rku 
 
       V Chomutov� nám „kámen“ zdobí prostranství st�edu m�sta, nebo�     

um�lci pískovec opracovali v sochy. 

                      

Barokní sloup Nejsv�t�jší trojice               Svatý Vít                     Svatý jan Nepomucký 
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                  Svatý Florián               Nález kamene ke zkoumání 
 
Zjistili jsme tak, že i „kámen“ je pro �lov�ka skute�ným bohatstvím. P�esv�d�ili 
jsme se op�t, že další „Objevy �ekají na nás.“ � 
 
 

4.    Kamenec a exkurze na Kamencové jezero 

  Kamenec – triviální název pro slou�eniny obecného vzorce MIMIII SO4 2.12 
H2O, kde MI m�že být kation sodíku, draslíku, NH4 a MIII kationty trojmocných 
kov�; názvem kamenec se ozna�uje zejm. krystalický síran hlinitodraselný. 

Kamenec (síran hlinitodraselný) je p�írodní krystal, který má velké spektrum 
použití. Kamenec není žádnou novinkou, používali jej už naši d�dové a prad�dové 
p�i poran�ní p�i holení, ale je možné jej využít i p�i štípnutí hmyzem, p�i pocení, 
popálením sluncem atd. 

            
 

                     Kamencový d�l                     Kamenec 
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  Exkurze na Kamencové jezero 
 
Naše m�sto se m�že „pyšnit“ sv�tovým unikátem – Kamencovým jezerem.          
Po vyschnutí obdobného jezera v Kanad� je jediným na sv�t� ! 
Voda v jeze�e obsahuje velké množství železa, sítanu hlinitého, chlorid� a 
p�edevším kamence. Kamenec zabra�uje vzniku �as a sinic …. 
Vydali jsme se proto zapátrat do historie t�žby této nerostné suroviny a zjistit 
vlastnosti zmín�ného minerálu. 
   
        Foto z exkurze :        
                                                   

        
    
 Naše pátrání a zjišt�né informace jsme zakon�ili vytvo�ením prezentace „Kamencové 
jezero“. Viz p�íloha.      
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Ondra Dosed�l p�edstavuje svou prezentaci 



5. Nerostné suroviny Krušných hor  
  – naše foto z návšt�vy klubu v muzeu v Chomutov� 
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Naše foto z návšt�vy klubu v muzeu v Chomutov� 
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Naše foto z návšt�vy klubu v muzeu v Chomutov� 
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Naše foto z návšt�vy klubu v muzeu v Chomutov� 

 

  
 
 

6. Drahé kameny Krušných hor 
 

Acháty a k�emenné hmoty sbírkových kvalit, které se vyskytují v Krušných 
Horách jsou krásné, a rozhodn� stojí za povšimnutí každého. Mezi nejkrásn�jší se 
�adí ametysty s jaspisem z lokality Ciboušov. 
Jako další nejznám�jší lokalita s nejkrásn�jšími acháty Krušných Hor je Horní 
Halže. Ta je d�lena na známé tzv."�ervenou" a "�ernou" Halži. "�érvená" Halže je 
nalezišt�m s pov�stným výskytem bleskových achát�. 
T�etí neznám�jší lokalitou je tedy Halže "�erná", kde jsou typické velké voštiny    
po vyloužených karbonátech. Rovn�ž z této lokality pochází množství krásných 
achát�. 
Další známé lokality jsou : �erný potok u Vejprt, Blahu�ov u Chomutova, 
Ahníkov u Chomutova, Jelení hora - P�íse�nice, Mýtinka u Horní Halže, Alšovka 
u M�d�nce, Údolí�ko u Horní Halže, Petlery u Klášterce nad Oh�í, Rájov, Pavlov a 
mnoho dalších mén� známých.  
Škoda, že nemáme tolik prostoru, abychom mohli všechnu tu krásu umístit na tyto 
stránky �. Tak jsme si ty nádherné kousky poklad� naší Zem� alespo� prohlédli 
na stránkách internetu a v našem M�stském muzeu v Chomutov�.   
N�kte�í je vlastníme – jako „kamínky št�stí“.  
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Aleš Sazima p�i studiu     Návšt�va expozice drahých kamen� Krušných hor  
    drahých kamen�                   v Chomutovském muzeu 
 
 
            

  
 

   
 
                    �ást sbírky drahých kamen� z naší oblasti 
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7. Exkurze do Slévárny v Chomutov�  
 
  Zde nás �ekaly další „objevy“ -  výroba a zpracování kov�. M�li jsme št�stí, že 
nám tato exkurze byla umožn�na, nebo� do tohoto provozu „t�žkého pr�myslu“ 
d�ti b�žn� nepoušt�jí. 
V úvodu exkurze jsme byli trochu vyzpovídání, jestli víme, z jaké suroviny se 
„železo“ vyrábí a jak se dá zpracovat. V�d�li jsme �. Byli jsme pou�eni                
o bezpe�nosti, na co si dát pozor a co nás v provoze �eká. Kone�n� jsme mohli 
nahlédnout do velké haly. Byli jsme p�ekvapení. Na první dojem jsme si p�ipadali 
jako ve „filmu pro pam�tníky“. Procházeli jsme se pod odborným dohledem mezi 
samými železnými monstry. Byl tam prach a hluk. V peci se již tavil železný šrot a 
sléva�i byli p�ipraveni k lití tavby do p�ipravených forem. A na to jsme práv� 
�ekali. Vid�li jsme, jak se z pece p�elije tavba do pánve, jak veliký je�áb p�emístí 
pánev s rozžhaveným železem ( teploty asi prý 1 650°C ) k formám a do jejich 
otvor� sléva�i vpouští zá�icí slitinu kovu. Procházeli jsme kolem odlitk�, které 
byly odlity minulý den. Byly ješt� teplé. Odnesli jsme si i talismany, asi 
„prskance“ slitin. Ješt� jsme takový materiál v ruce nem�li. Po hodin� strávené 
p�ímo v provozu za plného chodu výroby, jsme byli rádi, že se op�t m�žeme 
nadýchat �erstvého vzduchu.  
Mysleli jsme, že v té hale bude velké teplo. Nebylo. R�znými vraty a otvory tam 
proudil vzduch, zp�soboval pr�van a ví�il prach. Jen sléva�i se u lití asi zapotili. 
D�kujeme vedení firmy za umožn�ní exkurze do Slévárny a ing. Žižkové za 
provedení provozem. Informace a prohlídka byla pro nás zajímavá. Žádná 
u�ebnice exkurzi nenahradí �. T�šíme se na další objevy. 
 
 
 

  
 
        Pohled na slévárnu                     U vstupu do výrobní haly 
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             Úvod s vedoucím výroby        Na hale u model� pro formy 
 

      
                                     U forem p�ipravených k odlití 
 

                
     Lití oceli do pánve        Lití oceli z pánve do forem 
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       Pozorování �innosti na hale          Pánev s ocelí na je�ábu 
 

    
 

                 
                              Lití ocele      24 



   
Lití ocele 

 
Po exkurzi jsme dostali vzorky materiál�, které se používají p�i úprav� vlastností 
ocelí. Mohli jsme si tak „osahat “ a prohlédnout  nerostné suroviny, o kterých 
bychom jinak dnes ani nev�d�li. Jsou to velmi zajímavé „kousky“ materiál�, 
r�zných vlastností –barev, hmotností a hlavn� složení….. Vyrobit ocel …., to je 
v�da ….. � 
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Krásný lákavý �ernošedý kus st�íbrn� se t�pytící „ Objev, který �ekal na nás“ ležící 
na podlaze v hale slévárny …..: zkoumali jsme  - magnet na n�m nedrží, je leh�í 
než železo v téhle velikosti, �erné jako uhlí se st�íbrem �, zvláštní obtisk z jedné 
strany… A byl to prý jen kousek sm�sí odpadu izolace prosáklé „ n�jakou“ 
slitinou…. Škoda…, ale uhlík tam byl ! �  
  
 
 
 
Z n�kterých našich post�eh� a mailových vzkaz� paní u�itelce Žižkové  : 
 
Ondra Dosed�l 6.B : 
 
„DNE 27.3.2014 JSEM SE VYDALI S GEOLOGICKÝM KLUBEM NA ZPRACOVÁVÁNÍ ŽELEZA DO 
SLÉVÁRNY. MOC SE MI TAM LÍBILO.  BYLA TAK ALE VELKÁ ZIMA - PR�VAN A BYL TAM HROZNÝ 
PRACH. BYLO NÁS TAM  28 GEOLOG�  (OB� SKUPINY).  PANÍ, KTERÁ NÁS PROVÁZELA 
PROVOZEM, POVÍDALA, CO A JAK SE TAM  D�JE, A UPOZOR�OVALA NÁS, ABY JSME 
NECHOIDILI BLÍZKO K TOMU LITÍ, ABY SE NA NÁS TO ROZŽHAVENÉ ŽELEZO NEVYLILO. 
UKAZOVALI NÁM, JAK SE ODLÉVÁ ŽELEZO DO FOREM.P�I POHLEDU NA STROP HALY, TAM 
BYLO ASI P�T JE�ÁB�….“ 
 
Petr Kratochvíl 6.B : 
 
„Byla to velká hala a také n�kde velké horko. M�li všude spoustu od�ezk� kovu. Byla sranda….“  
 
Aleš Wetzl 6.B : 
 
„Myslel sem, že tam bude v�tší teplo. Byla tam docela zima. P�ekvapilo m�,že to tam bylo  nemoderni. 
Vážn� bych tam necht�l pracovat.“ 
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Dominik Arlt 6.B: 
 
Bylo to p�kné.Nelíbilo se mi, že jste tam musela n�koho napomínat – jako i m� �. Budu už hodný �. 
Nashledanou Dominik 6.b 
 
Natálka Fejferová 6.B: 
 
„Hodn� informací jsem se dozv�d�la. Ve slévarn� se skoro nedalo dýchat. Ale celkem tam byla legrace.“ 
 
Ji�í Trejbal 8.C : 
 
„Krásný den .. :)  
Bylo to zajímavé a n�co nového jsme se zase dozv�d�li.. :) Vid�li jsme naživo, jak se lije železo. 
Vedoucí nám �íkali i n�co jiného , t�eba co mají ve slévarn� za za�ízení a každý si ur	it� z toho n�co 
zapamatoval ! :) N�kdo si odnesl i n�jaký ten malý odlitek, který se tam asi moc nevyužije.. :)“….  
 
Nikola Vojtová 8.C : 
 
„Dozv�d�li jsme se o slévárn� spoustu nových v�cí. Na za	átku p�išel pr�vodce a p�ed prohlídkou 
nám podal úvodní informace o slévárn� a 	innosti v ní. Pak jsme se prošli  po slévárn�, kde nebyl 
zrovna nejlepší vzduch. Také jsme pak vid�li, jak se lije do forem železo. Paní pr�vodkyn�, která 
nás dále provázela provozem,  jsme se mohli ptát, co nás zajímá a mít p�ípadné dotazy ke slévárn�. 
Každý si z této exkurze ur	it� n�co odnesl � - talismany i zajímavé informace. 
 
 
„DOBRÝ DEN PANÍ U�ITELKO POSÍLÁM TY PREZENTACE A DNEŠEK SE MI MOOC LÍBIL A UŽ 
SE MOOC T�ŠÍM NA PÁTEK PROTOŽE MÁME DO 12:00 A PAK MÁME KROUŽEK.“ 
  KRÁSNÝ ZBYTEK DNE A VE�ERA P�EJE ONDRA.D  
 
 
 
 

8. Záv�r 
 
Všechny cíle, které jsme si dali na za�átku m�síce jsme splnili, dokonce jsme 
zvládli více exkurzí, než jsme plánovali. 
 Za krásného po�así, které nám p�álo, jsme poznávali nové lokality našeho okolí, 
ve kterých se „ukrývá“ nerostné bohatství a získávají nerostné suroviny. Prvn� 
jsme si mohli prohlédnout Slévárnu - prost�edí t�žkého pr�myslu. Vid�li jsme tak 
zpracování surovin na vlastní o�i �. Díky projektu chodíme na místa, kam 
bychom se jinak sami nedostali. 
I když je naše oblast Podkrušnoho�í zatížena t�žbou nerostných surovin, hlavn� 
t�žbou hn�dého uhlí, myslí se na životní prost�edí lidí i ostatních živo�ich�. Je 
stále, co pozorovat. 
Poznáváme tak i sami sebe p�i spolupráci v klubu. N�koho více baví vyhledávání 
informací, n�kdo rád z informací tvo�í prezentace na PC, jiný by stále koukal       
do mikroskopu, ale všichni se nejvíce t�šíme na další „výlet“ za poznáním.    
 
 

27 



 
P�ílohy k témat�m – prezentace Ondry Dosed�la ze 6.B 
  
 
1. Zpracování informace o fosilních palivech a rudách  ( p�íloha je poslána   
 v powerpointu zvláš�, nešla by v dokumentu PDF otev�ít )     
                                           
2. Prezentace ( powerpoint ) - „Kamencové jezero“ :   viz p�íloha mimo tento 
 dokument 
 
 
Zdroje 
 
Školní atlasy – mapy surovin a pr�myslu, Mapy – internet, školní i odborné 
encyklopedie,  
Bohatství Krušných hor – internet, Jáchymov – foto internet, 
tématické texty a fotografie – vlastní  
                
 
 
                                                            Geologický klub - 2.ZŠ, Zahradní 
 
                                                            V Chomutov�   4.4. 2014 


