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1. ÚVOD 

Pokud  bychom  se  zmínili o  těžbě  a  zpracování  nerostných  surovin  a  řekli  před  někým  starším, 

že jsme  Kladeňáci, okamžitě  by  ho  asi  napadla  ,, Poldovka ,, a  kladenské  doly . Těžba  černého  

uhlí  je  už  sice  minulostí   a “ Rudá  záře  nad  Kladnem“  také, ale  v našem  projektu  jsme  se  

zabývali  i  historií  a tyto  dva významné  podniky  poznamenaly  celý  region . Práci  jsme  si  opět  

rozdělili  a  každý  měl  svůj  úkol. Cílem  našeho  miniprojektu   bylo    informovat se  o  výskytu  

nerostných  surovin  v   naší  oblasti , o  jejich  těžbě  a  využití.  Někteří   z nás  toto  učivo  už probírali 

v přírodopisu, takže  jsme  některé  poznatky  využili. 

Úvodem  projektu   jsme  si  zopakovali  pro  nás  známé  pojmy  jako : rudné  a  nerudné  suroviny, 

energetické   suroviny, kovy  a  nekovy, ložisko, hlušina, aj. 

2. PŘÍPRAVNÉ    PRÁCE 

Úvodem  projektu  jsme  si  vytipovali   lokality  výskytu  nerostných  surovin   v současnosti  nebo  

blízké  minulosti  a  domluvili  jsme  se ,  kdo  se  zaměří  na  jakou  část  projektu.  V  nedávné 

minulosti  jsme  v rámci klubu   navštívili  některá  zajímavá  místa  a  někteří  z nás  jednotlivě  i  další  

lokality. Tyto informace  jsme  nyní  použili. Také  jsme  chtěli  využít  literaturu  a  internetové  zdroje  

nebo  rozhovory   s  pamětníky. Pracovali  jsme  podle  doporučeného  postupu  miniprojektu.  

3. GEOMORFOLOGIE    OBLASTI 

Kladensko   je  součástí geomorfologického   celku  Pražská  plošina. 

Kladenská tabule je severozápadní  částí  Pražské plošiny. Je  to  členitá  pahorkatina    středních 

Čech. Nejvyšší  bod   Kladenska   Velký vrch  490 m n.m. . 

Význačnými   body  oblasti  jsou  Slánská hora (330 m) a Vinařická hora (413 m)  jako  pozůstatek 
třetihorního vulkanismu.  
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VYMEZENÁ  OBLAST  :                                                                                                                                                                               

 

 

 

4. GEOLOGICKÉ    POMĚRY  OBLASTI 

Při  zpracování  předchozích  projektů  jsme  prezentovali   geologický  vývoj  oblasti  a  často  

pracovali  s  geologickou  mapou. Také  jsme  jednu  vytvořili, a proto  už  něco  o  horninovém  

složení  Kladenska  víme. 

Podle  legendy  v GM  jsme  si  vypsali  zastoupení  druhů  hornin : 

 Starohorní zvrásněné horniny - břidlice 

 Usazené horniny mladších prvohor - permokarbonské pískovce, slepence a jílovce 

 Druhohorní usazené horniny - pískovce, opuky, jílovce 

 Třetihorní sopečné (vulkanické) horniny - čediče, znělce, sopečné vyvrženiny 

 Čtvrtohorní usazené horniny - hlíny, spraše, štěrky, písky 

 

V  našem  regionu  jsme  se  tedy  zaměřili  na  pískovec, čedič  a  černé  uhlí –  tedy  suroviny  

nerudné  a  energetické. 

 

   Kamenné   Žehrovice 

MAPA  Č.1  -    VYMEZENÁ  OBLAST , M  1 : 50 000 , mapy.cz 

   Skanzen  Mayrau  Vinařice 

   Vinařická  hora 

   Kamenictví  Pokorný 

   Halda  Tuchlovice 

FOTO   Č. 2  -    ČERNÉ  UHLÍ, MAYRAU 

FOTO  Č. 4  -    PÍSKOVEC, 

PCHERY,2014 

FOTO   Č. 3  -    ČEDIČ (OLIVINICKÝ NEFELINIT) , VINAŘICKÁ  HORKA,2013 

  Sběrna     Jemníky 
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 Při  mapování  výskytu  hornin  v ČR  jsme  si  prošli  i  prezentace, které  vytvořila  ved. klubu 

(viz. 2 poslední  odkazy   v použitých  zdrojích). 

 

MAPA  Č. 2  – GEOLOGICKÁ  MAPA,  MAPOVÉ APLIKACE ČGS 1:50 000 

   KAMENNÉ  ŽEHROVICE 

   SLANÝ 

   KLADNO 

   VINAŘICE 
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5. REALIZAČNÍ  ČÁST 

 5.1 SKANZEN  MAYRAU -  BÝVALÝ  DŮL   MAYRAU  VINAŘICE   

 

Absolutně  nejvýznamější  horninou, která  měla  pro  náš  region  zásadní  význam  bylo  

černé  uhlí. V současnosti  po  ní  zbyla   velká  oblast  vytěžených  prostor  bývalých  

černouhelných  dolů ( Mayrovka, Maxovka, Ronovka ,...). 

Více  informací  o  důlních  dílech  jsme  našli  i na  těchto  webových  stránkách : 

http://www.kladenskefedrovani.cz/prehled-dulnich-del/d-1054/p1=1026 

 

Trocha  teorie : 

Permokarbonská  oblast  Kladensko – Rakovnická  byla  částí  rozsáhlé  pánve, která  se  táhla  

od  Nýřan  ke  Slanému.Tato  organogenní  usazenina  tvořila  na Kladensku  mohutné  vrstvy  

a  jejich  mocnost  i  hloubka  uložení  byla  různá. Zatímco  hlavní  sloj  v oblasti  Kladna  

dosahovala  hloubky  maximálně  asi  680 m, v oblasti  Slaného  byly   v  hloubce  900 až 1300 

metrů  zjištěny  tři uhelné sloje  kvalitního  černého  uhlí. 

V  oblasti  bylo  několik  samostatných  pánví, které  se  lišily  stářím  i  kvalitou  uhlí. 

Podle  kronikáře  Fr. Velce  bylo  v  rozmezí  let  1770 – 1846  v  této  oblasti  30 ,, kutéřů ,, a  

80  šachet   a  1. listopadu 1846  učinil  Jan  Váňa  velmi  důležitý  nález  mocné  uhelné  sloje  

ve  Vrapicích  u  Kladna. V  následujícím  roce  1847  byla  objevena  hlavní  kladenská  sloj. 

Jan  Váňa  tehdy  pracoval  pro  pražskou  důlní  společnost.(Matějček J., 1981) 

O tom, jak k nálezu  uhlí  přispěl  svými  hromádkami  krtek, jsme  se  již  zmiňovali. 

 Návštěva  skanzenu  Mayrau, který   je  vybudován  v areálu  bývalého  dolu  Vinařice  , nám  

při  zpracování  projektu  velmi  pomohla. Název dolu, kde se těžilo  kvalitní  černé  uhlí , se 

během  let  měnil -  Mayrovka, Gottwald  II,  Kladno  II . Předmětem  naší  exkurze  bylo  

získání  informací  o těžbě  této  významné  horniny, která  zde  byla  ukončena  v roce  1997.   

Skanzenem  nás  provázel zkušený  a  dlouholetý  průvodce  a  bývalý  havíř  pan  Dušan  

Piederman, který  nás  provedl  po  celém  areálu, zavedl  nás  do štoly  v  kopci  Homole, kde 

jsme  na  vlastní  kůži poznali  prostředí  těžby.  Hodně   nás  zaujala  řetízková  šatna. 

Vypadalo  to, jako  by  tam  havíři měli  přijít  na  další  šichtu. Také  jsme  se  dozvěděli, že  

zde  budou  natáčet   film  z  koncentračního  tábora “ Nahý mezi vlky.“ 

Pan  Piederman  nás  vzal  také  do  unikátní  strojovny, kam  byl  v roce  1905 instalován 

parní těžní stroj firmy  Ringhoffer  Smíchov, který  je  dosud   provozuschopný.  

Jámy byly zasypány v roce 1998. 

Naši  exkurzi ve  skanzenu  jsme  zdokumentovali  : 

 

  

 

 

 

 

 

 
FOTO  Č. 5 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

2013 

FOTO  Č. 6 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

ŘETÍZKOVÁ  ŠATNA 

http://www.kladenskefedrovani.cz/prehled-dulnich-del/d-1054/p1=1026
http://www.kladenskefedrovani.cz/prehled-dulnich-del/d-1054/p1=1026
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MAPKA Č. 4 – VZOROVÁ  ZJEDNODUŠENÁ 

GEOMAPA   1 : 25 000 

FOTO  Č. 7 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

STROJOVNA 

FOTO  Č. 8 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

POSLEDNÍ  VYTĚŽENÉ  VOZÍKY 

FOTO  Č. 10 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

IMITACE   ŠACHTY  V  HOMOLI 

FOTO  Č. 9 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

MODEL  TĚŽNÍ  VĚŽE 

FOTO  Č. 11 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

VZORKY  UHLÍ 

FOTO  Č. 12 -  SKANZEN  MAYRAU ,  

TĚŽNÍ  STROJ 



                                                                                                                 PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

7 
 

 5.2    POLDI  SONP  KLADNO 

Protože  je  cílem  našeho  miniprojektu  kromě  těžby  nerostných  surovin  i  jejich  zpracování, 

nemůžeme  vynechat  takový  podnik, jakým  byly  Ocelárny  Poldi . 

Ocelárna  Poldi v  Kladně  vznikla  před  více   než  120 lety. Jméno  Poldina  huť  získala  podle  jména 

manželky  zakladatele  ocelárny Karla  Wittgensteina  Leopoldiny.  

Co  se  psalo ( Lidovky.cz,2011) : 

,,Význam a jméno Poldi nabíraly rychle na síle a produkce v následujících desetiletích stoupala. Ještě 

před druhou světovou válkou vyvážela Poldina huť téměř do 40 zemí světa. Po roce 1945 se Poldi stala 

součástí národního podniku Spojené ocelárny a podnik byl jedním z nejvýznamnějších průmyslových 

gigantů v Československu. Na konci 80. let  zaměstnávala  Poldovka na 20 tisíc  lidí. Pro 70tisícové  

Kladno  tak hrála z pohledu  zaměstnanosti  zásadní roli. Poldi začala jako jedna z prvních vyrábět  

nerezavějící  ocel a  později  i  žáruvzdornou ocel.  Poldina huť stala monopolním výrobcem ušlechtilé  

oceli.´´ 

V 19. století  v  Českém krasu  vznikla řada nových vápencových lomů pro potřeby rozvíjejícího se 

průmyslu, zejména  pak kladenských  železáren a oceláren. Značně   se  zvýšila  těžba  potřebných 

surovin (železná ruda, uhlí, vápenec, žáruvzdorné  suroviny) .  Vápenec  se v hutích používal jako 

struskotvorné činidlo při výrobě surového železa  a  zásadité  činidlo při výrobě oceli.  K dopravě  

surovin  se  využívala  Kladensko-nučická  dráha   a  toto místo  těžby  dostalo  název „Amerika“. 

 Pro výrobu železa jsou ovšem z hlediska obsahu kovu, hojnosti výskytu a 

technologie zpracování jen některé minerály (tab. 1).  

 Tab. 1 Nejpoužívanější rudy železa. Maximální obsahy železa jsou teoretické, v rudě 

jsou vždy přítomny i nerudní minerály (tzv. hlušina), které jeho obsah významně snižují. 
 

 Rudy jsou výše uvedené minerály nebo hmoty z nich připravené. Důležité je 

chemické složení - min. 50 % Fe a co nejméně škodlivých příměsí. Palivem je 

hutnický koks  s obsahem uhlíku nad 85 % s vysokou výhřevností. 

Nejvýznamnějšími struskotvornými přísadami jsou vysokoprocentní vápence - 

CaCO3, dolomit – Ca Mg(CO3)2 nebo přechodný dolomitický vápenec (Majerčák, 

Majerčáková 1986).  

minerál chemický vzorec skupina 
max. 

obsah Fe 

(%) 

průmyslový 

význam 

magnetit  Fe3O4 oxidy 72 velký 

hematit  Fe2O3 oxidy 70 velký 

limonit FeO(OH) · n H2O oxidy 50 - 69 střední 

siderit  FeCO3 uhličitany 48 střední 

chamosit  (Fe,Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O10] křemičitany < 38 malý 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/dolomit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/magnetit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/hematit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/siderit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/chamosit.html
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FOTO  Č. 13 - Elektrická oblouková pec 25 t v ocelárně Poldi Hütte, Kladno. Grafitové 

elektrody a klenba pece jsou zdviženy před nasazením nové vsázky. 

Foto J. Hodan, 2006.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Příklady využití  oceli  a  litiny: 

 Oceli jsou slitiny s převahou železa, obsahující většinou do 2 % uhlíku. 

 Litiny mají  převahu železa  a  obsahují  více jak 2,1 % uhlíku  

Výrobky  : plechy a pásy, ocelové konstrukce, tlakové nádoby, výztuže betonu, 

kolejnice, pružiny, nástroje pro práci za studena i za tepla, valivá ložiska, 

korozivzdorné a žáruvzdorné výrobky, odlitky pro chladírenskou techniku, 

čerpadla, ventily, konstrukční díly pecí, sklářské lisovací formy  amd..  

Tyto  informace  jsme  vyhledali  v  knihách  od  pamětníků (FOTO Č. 16)  a  na  webu  : 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Litina 

FOTO  Č. 15-  VOJTĚŠSKÁ  HUŤ FOTO  Č. 16 -  CHÁTRAJÍCÍ  AREÁL  

POLDI 

FOTO  Č.  14 -  LOM   AMERIKA 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litina
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5.3   ŽEHROVÁK 

 

Při  hledání  zdrojů  nerostných  surovin  jsme  narazili  na  bývalý  pískovcový  lom  

v Kamenných  Žehrovicích  v   blízkosti  Kladna (viz. mapka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní název: žehrovický pískovec - žehrovák 

Hornina:  pískovec 
Typ horniny:  sedimenty zpevněné 
Zrnitost:  hrubozrnný (písek, pískovec) (2 - 0,5 mm) 
Textura:  masivní (všesměrně zrnitá) 
Přívlastek:  arkózovitý (arkózový) 
Barva:  bělošedá až šedožlutá 
Stratigrafické členění:  paleozoikum 
Makroskopický popis:  bělošedý, šedožlutý, často rezavě, světle až tmavě 
hnědočervenavě šmouhovaný či skvrnitý, převážně hrubě zrnitý arkózový pískovec  

 

 "Žehrovák", jehož naleziště je zde známo mnohá staletí, má název odvozen od obce 
Kamenné Žehrovice. Svou kvalitou díky tvrdosti a obsahem křemene se stal místní kámen 
vhodným stavebním materiálem . Na  webu ,, dekorační  kameny ,, jsme  našli rozsáhlé  
využití. Byl použit při stavbě Katedrály svatého Víta, Pražského hradu nebo zámku ve 
Smečně. Byl také kladen do základu Národního divadla v Praze. 
  

 
FOTO  Č.17 -Tento skalní blok je často 

navštěvován lezci, a proto se zde nacházejí 

jistící skoby, kruhy a šipky, které označují 

jednotlivé lezecké cesty. 

 

 

FOTO   Č. 17 -  ŽEHROVÁK 

FOTO   Č. 18 -  SKALNÍ  BLOK, ŽEHROVÁK 
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5.4    ČEDIČOVÉ   LOMY 

 

Protože    se  v našem  nejbližším  okolí  nacházejí  dva  terciérní  vulkanity   Vinařická  hora   a  

Slánská  hora, nemůžeme  vynechat  zmínku  o  již  zaniklých  čedičových  lomech. 

 

 SLÁNSKÁ   HORA 

Více jak polovina hory na východní straně padla za oběť dvěma mohutným  lomům  na těžbu čediče; 

přičemž bylo značně poškozeno místní  významné  archeologické  naleziště. Lom na jihovýchodní 

straně ukazuje vnitřní stavbu čedičové hory. Podle některých názorů jde o zbytek lávového jezera. 

Dno lomu  je  dnes  rekultivováno  a  osázeno  stromy a keři. 

 VINAŘICKÁ   HORA 

Lomy, v nichž probíhala těžba od 19. století  do 80. let  20. století, odkrývají pohledy na střídavě 
uložené vrstvy čediče, vyvrženého popela a utuhlé lávy, které tvoří těleso sopky. Lomy, kterými vede 
naučná stezka, jsou součástí chráněného území. Ve  vlastním  lomu  je  hlavně  čedič (olivinický  
nefelinit), který místy vytváří masivní sloupy. Novější  lom  ještě není zcela   zarostlý . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO   Č. 19 -  ZANIKLÝ  LOM, 

VINAŘICKÁ  HORA 

FOTO   Č. 20 -  SLOUPCOVITÁ 

ODLUČNOST ČEDIČE, SLÁNSKÁ  HORA 

FOTO   Č. 22  -  ČEDIČOVÁ  DRŤ  A  KOSTKY  - 

KOČIČÍ  HLAVY -BYLY  V MINULOSTI  ČASTO  

VYUŽÍVÁNY A  PAMĚTNÍCI  KLADNA  SI  JE  

Z   CENTRA   KLADNA  PAMATUJÍ. 

FOTO   Č. 21  -  BOHEMIA   ASFALT,  VINAŘICE,  

VPRAVO  VINAŘICKÁ  HORA 
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5.5    SEJDEME  SE  NA  HŘBITOVĚ 

Čedič, pískovec, uhlí -  všechny  tyto  horniny  mají  a  v době  těžby  měly  velké  využití. Co  ale  
mramor  nebo  žula, které  kolem  sebe  často  vidíme ?  Doma  máme  například  žulové  schody, 
jinde  je  mramorová  dlažba  nebo  to  množství  náhrobků.  Na  hřbitově  v  Kladně  jedna  skupina  
navštívila  Kamenictví  Pokorný  a  zeptala  se  na  zdroj  suroviny. Dozvěděli  se, že  se  v  našem  
regionu    žula  netěží (to jsme  věděli  z mapy)  a že  ji  dováží  ke  zpracování  z Jižních  Čech  – 
z  Vahlovic. 

 

 

 

 

6.    TĚŽBA    A   SOUČASNOST  

      6.1    DŮL   SLANÝ 

V  současné  době  na  Kladensku  neprobíhá  žádná  výraznější  těžba.  Ale   mohla  by, kdyby …. 

Naše  spekulativní  úvahy  se  týkají  obrovských  zásob  kvalitního  černého  uhlí  v  oblasti  Slaného.  
Dan  na  internetu  našel  hezký  článek, kde  byl  popis  přípravných  prací  k zahájení  těžby  před  
více  než 30 lety. Uvádíme  zde  několik  zajímavostí : 

Převzato z časopisu Uhlí č. 10 / 1982 - Ing. Michal Gaďo, ULB Báňské projekty Bratislava: 
Výstavba dolu Slaný 

 

 Roku  1979 zahájena výstavba Dolu Slaný . Předmětem otvírky na tomto ložisku jsou sloje 

radnických vrstev, uložené v hloubce 900 až 1300 m pod povrchem. Mocnost uhelných slojí 

se pohybuje od 0,8 do 5,5 m. Sloje se ve střední části ložiska štěpí do dvou a více lávek s 

meziložím 0,5 až 25 m. 

 83 % zásob tvoří uhlí koksovatelné, 9 % uhlí s koksovacími vlastnostmi, ale s vyšším obsahem 

popela a 8 % tvoří uhlí energetické. 

 Přítomnost velkého  množství  plynů a  vody  -  nutnost větrání a  čerpání vody 
 Doba plné těžby 30 let, životnost závodu s náběhem těžby a dorubáváním zásob 52 let. 

FOTO   Č. 23  -  KAMENICTVÍ   POKORNÝ, 

KLADNO 

FOTO   Č. 24  -  POMNÍKY  Z    TZV.  

VAHLOVICKÉ   ŽULY 
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 Po prohloubení jámy do  856 m na strop asi 5 m mocného izolantu se dala z pohledu 
zkušeností předchozích dvou průtrží očekávat další průtrž. K té skutečně dne 21. října 1986 
po trhací práci došlo. Její rozsah byl asi dvojnásobný než u předchozích průtrží. Uvolnilo se 
přes 100 000 m3 oxidu uhličitého. Zavěšený pracovní a ochranný poval nad počvou působil v 
okamžiku průtrže v jámě jako píst a tlak plynů jej nadzvedl o 40 m. Při tom samozřejmě došlo 
k demolování zařízení v tomto úseku nad povalem. Z protrženého požárního vodovodu 
nateklo do jámy větší množství vody. Šachetní komín byl vyplněn do výšky několika desítek 
metrů vyvrženou horninou. Rozsah škod bude možné ověřit až po vyčerpání vody, opravě 
nebo výměně poškozeného zařízení a odtěžení vyvržené horniny. (článek dán do tisku krátce 
po této události - pozn. V.K.). 

 

A jak to vše dopadlo ? 

Jako se všemi kladenskými doly. V roce 1991 byly obě hlavní šachty dohloubeny do 
projektované hloubky - 1370 m a 1310 m. Mezi šachtami byla vyražena spojovací chodba a 
vybudována čerpací stanice. Nějakou doby byly šachty drženy v suché konzervaci, aby v 
rámci likvidace kladenského hornictví po roce 2001 byly zasypány a těžní věže zlikvidovány. 
Tak důl nevydal ani kilogram uhlí a veškerá práce na výstavbě závodu byla zmařena ! 

 

6.2    KAMENOLOM    SÝKOŘICE 

O   kamenolomu  v Sýkořici  jsme  se  dozvěděli  úplnou   náhodou, i  když  se těžená  hornina  
zpracovává  ani  ne  2 km  od  naší  školy poblíž  Vinařické  hory  v objektu  Bohemia   asfalt, 
kde  dříve  byla  drtička  čediče.  Je  to  spíš  ale  oblast  51, protože  jakmile  paní  učitelka  
pořídila  jednu  fotografii, hned  jí  vyslýchala  ochranka, z jakého  důvodu  fotografuje. Vše  
se  nakonec  vysvětlilo, ale  foto  č.  20  je  proto  z  velké  dálky. Důležité  bylo, že  jsme  se  
dozvěděli  o  lomu  v Sýkořici, odkud  se  vozí  kamenivo  pro  výrobu asfaltu. 

Lom Sýkořice byl založen v roce 1939 na levém břehu řeky Berounky. Těžba a  zpracování 
probíhaly ručním způsobem. V roce 1953 byla vybudována strojní linka s třídírnou a 
možností nakládky drtí na vagóny i auta. 

Těží se zde hornina spilit. Její kvalita se řadí k nejlepším ve středních Čechách. Používá se 
zejména do betonových a obalovaných směsí a zájem o tento materiál je nejen v blízkém 
okolí, ale i oblasti Prahy. 

Novým majitelem lomu se  stala  firma KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o.  V  roce 2002 byla 
vybudována nová třídírna a o dva roky později byla zmodernizována celá výrobní 
linka. Vzhledem k tomu, že lom je  situován v CHKO Křivoklátsko je zde kladen důraz zejména 
na ochranu životního prostředí. 

SPILIT   je   bazický výlevný magmatit  blízký  bazaltu , avšak  obsahující chlorit místo augitu a olivínu a 

albit (sodný plagioklas) místo  sodno-vápenatého plagioklasu. Spilit  bývá  zelenavé barvy, mnohdy  s 

drobnými žilkami kalcitu. 

 
FOTO   Č. 25  -    HORNINA   SPILIT, LOM  SÝKOŘICE 
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7.    SBĚRNÉ   SUROVINY 

V  souvislosti  s  recyklací  nerostných  surovin  jsme  navštívili  sběrnu  v  sousední  vesnici   Jemníky. 

Prohlídku   zprostředkovala  členka  našeho  klubu  Jája. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    VLIV   TĚŽBY  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ    

Těžba a zpracování  energetických  surovin vždy  ovlivňuje  okolní  prostředí  jak  během  vlastní  

těžby, tak  i   často i po  jejím  ukončení. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO   Č. 26 - 30  -  SBĚRNÉ  SUROVINY  

JEMNÍKY 

VEDOUCÍ  SBĚRNY  NEROSTNÝCH   

SUROVIN  PANÍ  BATELKOVÁ    

DĚVČATŮM  UKÁZALA NĚKTERÉ  DRUHY   

KOVŮ   A  KRÁTCE  JE  SEZNÁMILA  

S  PROVOZEM   SBĚRNY . 

FOTO  Č.  31 – HALDA, DŮL   NOSEK, 

TUCHLOVICE 



                                                                                                                 PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

14 
 

Těžba  přináší  rozvoj průmyslu, ale na druhé straně(zejména hornická činnost) zanechává v 
krajině výrazné stopy, jakými jsou  haldy neboli  odvaly, lomy  a  propady. 
Další skupinu tvoří ty jevy, které nejsou na první pohled zřetelné. Je to především znečištění 
podzemních a povrchových vod  a   kontaminace půdy chemikáliemi nebo  radiací. Velké  
diskuse  jsou  spojeny  také  s vyhledáváním úložišť  odpadu JE , což naši oblast zatím  
nezasáhlo. 
V  souvislosti  s ohrožením  podzemních  vod  jsme  narazili na  články  o  tzv. břidlicových plynech. 

Ustanovení § 31 horního zákona ukládá báňské organizaci zajistit sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených těžbou - to se plně týká odvalů, výsypek a odkališť. K tomu je nutno vytvářet finanční 

rezervy  na  sanace  a  rekultivace. 

HALDA,  DŮL   NOSEK - TUCHLOVICE 

Rekultivace odvalu dolu Tuchlovice začala roku 2007. Investorem její obnovy je Ministerstvo financí 
České republiky. Předpokládané náklady celé rekultivace dosáhnou 800 milionů korun. Na uhelných 
odvalech nesmějí být uloženy hořlavé látky. 
Celá rekultivace tuchlovické haldy je plánována do 31. prosince 2014. Výsledkem by mělo být znovu 
obnovení místního ekosystému. Součástí konečné fáze bude i několik vodních ploch, menších jezírek, 
napájených srážkovou vodou. 
 

 

 

 

BUSTĚHRADSKÁ  HALDA (357 m n. m.)  se  nachází  na  

pomezí  obcí Kladno-Vrapice, Bustěhrad a Stehelčeves, 

navršená ve  2. polovině   20. století jako  skládka strusky 

z  kladenských hutí  a  i dalších průmyslových odpadů. 

Jedná se  o  nejmohutnější  haldu na Kladensku, která  

má  podobu  stolové hory. 

Poplach  vyvolal v roce 1988 případ, kdy se  skupinka  dětí  na  haldě  přiotrávila. Tato událost  byla  i  

zfilmována  ( Jak  chytit  krokodýla – film se  nám  zatím  nepodařilo  sehnat, paní učitelka  nám  ho  

vyprávěla  ). I tato skutečnost jen urychlila   útlum provozu a rekultivaci haldy. Nyní   většinu  haldy 

pokrývá  plevel  a   postupně  se zde  uchycují  stromy. Místo  je  vyhledávaným  útočištěm zvěře. 

V  souvislosti  s  haldami  nesmíme  zapomenout  na  mineralogy. V  době  důlních  prací  bylo  ve  

vyvážkách  na  haldách  možno  nalézt  konkrece - pelosiderity , v jejichž  dutinách  se  mohly  ukrývat  

zajímavé  minerály. Některé   druhy  byly  v minulosti  vázané  na  hořící  haldy. 

 

 

 

 

 

FOTO   Č. 32  -  BUŠTĚHRADSKÁ   HALDA 

FOTO   Č. 33  -    HALDA – DŮL  MAX, LIBUŠÍN (během  

těžby  zde  v některých  místech  docházelo  

k prohořívání) 
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7. ZÁVĚR  A   ZHODNOCENÍ 

 Cílem  projektu  bylo, abychom  zmapovali  výskyt  hornin, jejich  těžbu  a  zpracování  v našem   

regionu . Abychom  technologie  těžby  a  zpracování  viděli  na  vlastní  oči, chystáme  se  na  exkurzi 

do Velkolomu  a   Vápenky  Čertovy  schody  v  Tmani  u  Berouna. 

 Téma  Nerostné  suroviny  je  jednoznačně  spojeno  s  těžbou, která  s  sebou   vždy  přináší  

protichůdné  názory  a   komplikace. Každé  nové  důlní  dílo  přináší  prosperitu, ekonomické  

prostředky  a  stabilitu  regionu. Při  hledání  informací  o  ložisku  uhlí  pod  Slaným, jsme  se  setkali  

s  uspokojením občanů, že  těžba  nebude  realizovaná   a  nedojde  tak  ke  zhoršení  životního  

prostředí  v této  oblasti. Na  druhé  straně  by  otevření  dolu  znamenalo  mnoho  pracovních  

příležitostí  v  různých  oborech  tak, jak  tomu  bylo  kdysi, kdy  prakticky  v  každé  rodině  byl  

zaměstnanec  dolu  nebo  Poldovky. Co  je  tedy  správné  nebo  lepší  ? 

Závěrem  děkujeme  všem  za  ochotu  a   zajímavé  informace. 

                                                                                                                            kolektiv   PřK  PCHERY           
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