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Naše práce 

 Česká republika je na tom z hlediska těžby surovin docela dobře. My jsme se zaměřili na 

zásoby uhlí, uranu a vápence. Především pro jejich využití v energetice, která je pro náš 

region charakteristická. 

Trocha teorie 

Na území  České republiky se těží černé i hnědé uhlí 

černé uhlí 

Černé uhlí vznikalo v období prvohor z přesliček, plavuní a kapradin velkých jako věžák.  

U nás se těží hlavně u Ostravy a Karviné. Těží se hlubinnou těžbou. Dříve se těžilo u Kladna, ale kvůli 

důlním plynům, které jsou výbušné a hořlavé, se těžit přestalo. Horníkům hrozilo příliš velké 

nebezpečí. Černé uhlí se využívá pro výrobu koksu, kterým se vytápí vysoké pece. Je tedy surovinou 

pro výrobu železa. 

hnědé uhlí 

Hnědé uhlí vznikalo v období třetihor z kmenů stromů. 

Největší zásoby jsou v našem regionu, tedy v Podkrušnohoří. Hnědé uhlí se používá pro výrobu tepla 

a elektrické energie. 

Těží se povrchovou těžbou. Doly jsou ze všech stran našeho města. Krajina  je těžbou velice 

poškozena. 

Uran  

Nalezišť   smolince, rudy uranu, je  u nás několik. Nejznámější jsou Jáchymov, Příbram a Stráž pod 

Ralskem.  

Jáchymov je horské městečko blízko Chomutova. Jsou v něm lázně, kde  se pomocí radioaktivní vody 

léčí nemoci kloubů. 

V Jáchymově se uran těžil v pracovních táborech, do kterých byli za trest posíláni odpůrci 

komunistického režimu. Společně jsme se podívali na film o těžbě uranu.  

Obzvlášť hloupý byl způsob těžby, kdy se do podzemí napouštěla kyselina sírová a o kus dál se čerpala 

nahoru.  

Vytěžená uranová ruda se složitým způsobem zpracovává, obohacuje. Používá se jako palivové články 

pro jadernou elektrárnu. V ČR jsou to Dukovany a Temelín. Vyhořelé jaderné palivo se ukládá na 

úložišti v elektrárně. U nás zatím není žádné trvalé úložiště. Část radioaktivního odpadu se 

zpracovává. Není to ale žádné zpracování, je to trochu podfuk. Jen se rozdělí podle nebezpečnosti na 

hodně nebezpečný, ještě víc nebezpečný a nejvíc nebezpečný. Nebezpečný je ale pořád, takže se 

s ním vlastně vůbec nic nedělá.  
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