


• První vytěžené 

suroviny na území 

ČR jsou : 

             -měď 

             -cín 

             -stříbro 

             -zlato 



 • RUDNÍ=suroviny jsou 

zdrojem jednoho 

nebo více kovů 

(zkráceně RUDY) 

• NERUDNÍ=suroviny 

jsou zdrojem 

nekovových prvků 

(zkráceně NEKOVY) 



 • Těží se poblíž Dolní 

Rožínky a u Žďáru Nad 

Sázavou 

• Je to jediná probíhající 

těžbu v Evropské unii 

• Těžba zde byla v 

květnu 2007 

prodloužená do roku 

2012 



 • ČR je známá 

rozsáhlou 

povrchovou těžbou 

hnědého uhlí 

• Těží se v Sokolovské 

a Mostecké pánvi 

• Zásobuje elektrárny 

(cca 40% v ČR) 

 



 • Dobývá se pouze 

dolováním z hlubin 

• Vyskytuje se na 

Kladensku (vytěženo), v 

Rosicko-Oslavanském 

revíru (vytěženo 61 

milionu tun) a na 

Ostravsku (báňská 

činnost stále pokračuje) 

 



 • V ČR se vyskytuje 

spíše okrajově 

• Získávání nepřináší 

skoro žádné finanční 

zisky 

• Vyskytuje se poblíž 

Hodonína v 

Jihomoravském kraji 



 • Těží se na Šumavě, ve 
Slavkovském lese u 
Krásna a v dalších 
lokalitách 

• Na některých 
rašeliništích vedou 
naučné stezky (Blatská 
stezka) 

• Cca 60%  všech 
světových mokřadů jsou 
rašeliniště 



 • Naši předkové 

nalézali na povrchu: 

                   -žilné 

křemeny 

                   -buližníky 

• Surovin bylo víc a víc 

 



 • Snadno hledatelné byly 
železné rudy 

• Horniny bohaté železem 
zvětrávaly=>železo 
oxidovalo=>na povrchu 
se tvořil „železný 
klobouk“ (měkký, 
pórovitý) 

• Rubaly se po celém 
našem území 



 • Zlato je mimořádné měřítko 

bohatství 

• Keltové i starší Slované 

věděli, že zlatonosná je: 

                   -Otava 

                   -jihočeská 

Blanice 

                   -pošumavské 

potoky a Vltava 



 • Stříbro bylo ve 13. 

století symbolem 

bohatství Českého státu 

• Hřivnami stříbra se 

platilo, odváděli 

poplatky… 

• Hlavním zdrojem stříbra 

jsou přimíšeniny v rudách 

olova 



 • Drahé kameny 

nejsou moc 

potřebné k životu 

(spíše symbol moci) 

• Granáty=jsou 

křemičitany, ale 

mají různé složení 



 • Rozvoj průmyslu v druhé 

polovině 19. století 

vyvolal potřebu železa a 

uhlí 

• S železnými rudami to u 

nás špatné nebylo 

• Mezi Berounem a Plzní 

byla nalezena velká 

ložiska 



 • Uhlí mělo dlouhou dobu 

špatnou pověst  

• Na začátku 19. století se 

už rozeznalo černé uhlí 

od hnědého 

• Známy byly sloje ve 

středních a západních 

Čechách a ještě v 

Podkrušnohoří 



 • Naše země z 

geologických 

důvodů byly s 

ropou hodně 

pozadu za světem 

• Na Moravě byly 

nalezeny přírodní 

vývěry ropy a plynu 



 • S rudami, ropou i 

plynem je na tom naše 

republika špatně 

• Jsme však nerudní 

velmoc 

• Keramických, 

sklářských a 

stavebních surovin je u 

nás dost a dost 
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