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„Doteky geologie“

Obsah výukového bloku: nerostné suroviny 
- druhy nerostných surovin, způsoby těžby a vliv na životní prostředí
- výskyt v regionu, těžba v minulosti i současnosti
- těžba žul, uranu a vápence

Pracovní list – mapa místního regionu (CHKO Železné hory), lokalizace
uvedených příkladů

Návaznost na exkurzi: Borek, Lipnice nad Sázavou, Staré Ransko,
Chotěboř



Přírodní bohatství

Pod pojmem přírodní bohatství se označují veškeré přírodní 
„statky“, které umožňují lidskou existenci na naší planetě. 

Dělení: 1) nevyčerpatelné přírodní zdroje
2) vyčerpatelné přírodní zdroje

a) obnovitelné
b) neobnovitelné

Mezi neobnovitelné přírodní zdroje patří nerostné suroviny.



Nerostná surovina je neobnovitelná přírodnina – prvek, sloučenina, 
minerál nebo hornina, kterou je možno ekonomicky využít pro 
potřeby lidské společnosti. Nerostnou surovinou mohou být pevné, 
kapalné i plynné látky. Většinou je pro využití nutné průmyslové 
upravení surovin. 
Rozlišuje se několik základních skupin nerostných surovin. Nejčastěji 
jsou to rudy, nerudy a kaustobiolity (takto označujeme sedimenty s 
vysokým obsahem organických látek; mohou být pevné, kapalné 
nebo plynné; podle charakteru organických látek je rozlišujeme:
A – řada uhelná – rašelina, uhlí, lignit, antracit
B – řada živičná – asfalt, vosk, ropa).
Někdy jsou samostatně vyčleňovány tzv. energetické suroviny. 
Přírodní akumulace nerostných surovin jsou označovány jako ložiska. 
Zákonitosti rozložení nerostných surovin v přírodě studuje ložisková 
geologie, v některých státech také označovaná jako ekonomická 
geologie.



Nerostné suroviny v ČR
Evidovaná ložiska rud: 

cín (Cínovec, Horní Slavkov)
germanium (Lomnice u Sokolova)
lithium (Cínovec)
mangan (Chvaletice)
měď (Kutná Hora, Křižanovice, Zlaté Hory)
olovo (Kutná Hora, Křižanovice, Zlaté Hory, Rýmařov, Horní 
Benešov)
stříbro (Kutná Hora, Zlaté Hory, Rýmařov, Horní Benešov)
wolfram (Cínovec, Horní Slavkov, Kašperské Hory)
zinek (Kutná Hora, Křižanovice, Zlaté Hory, Rýmařov, Horní 
Benešov)
zlato (Zlaté Hory, Suchá Rudná, Břevenec, Podmoky, Jílové u 
Prahy, Mokrsko, Vacíkov, Kašperské Hory)



Evidovaná ložiska nerud:
baryt
bentonit
cihlářské suroviny
dekorační kámen
diatomit
dolomit
drahé kameny (pyrop – český granát – Podsedice, Vestřev; 
vltavíny – Besednice, Vrábče; odrůdyk řemene - Rašov, 
Bochovice)
fluorit (Běstvina, Krušné hory)
grafit (Velké Vrbno, Český Krumlov, Koloděje nad Lužnicí)
jíly (podkrušnohorské pánve, plzeňská pánev, jihočeské 
pánve, okolí Rakovníku)
kaolín (chebská pánev, Karlovarsko, Plzeňsko, Znojemsko)
křemenné suroviny 
sádrovec a anhydrit



sklářské písky (okolí České Lípy, Mladějov, Chebsko)
slévárenské písky 
stavební kámen
štěrkopísky (Berounsko, Práchovice, severně od Brna, západní 
část Hrubého Jeseníku)
živce

Evidovaná ložiska energetických surovin:
černé uhlí (ostravsko-karvinská oblast, Kladensko, Mělnicko, 
podkrkonoší – Trutnovsko, Plzeňsko, Brněnsko)
hnědé uhlí (chebská pánev, sokolovská pánev, mostecká pánev)
lignit (okolí Českých Budějovic, Hodonínsko)
ropa (JV Morava – Dolnomoravský úval, Hodonínsko)
uran (Dolní Rožínka, Příbram, Jáchymov, Česká Lípa)
zemní plyn (Ostravsko, Hodonínsko)



http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#DEKORAČNÍ KÁMEN



Nerostné suroviny v Železných horách a okolí
1) Uranová ruda – Chotěbořsko. Ložiska objevena v roce 1955, 

těženo bylo v letech 1956 – 1959. Těžbu prováděl n. p. JD Trutnov,
zde vznikl závod K. H. Borovský Chotěboř. 
Lokality: Horní Mlýn u Horního Sokolovce, Geofond

Pukšice – 100 metrů jižně od obce
Vestecká Lhotka
Přísečno
Březinka
Licoměřice

2) Opuka – Přibylov (Prosetín)
3) Hadec - Borek (těženo do roku 1992, použití na silniční štěrk)
4) Vápenec – Vápenný Podol (těženo do roku 1965, vysoce kvalitní),

Prachovice, Semtěš
5) Pyrit – Chvaletice (povrchový lom)
6) Stříbrná ruda – Chotěboř (13. století, ulice Na Stříbrném dolci)
7) Žula – Žumberk, Ctětín, Mrákotín



8) Křemenná hmota – Křemenice (na výrobu skla)
9) Fluorit a barit – Běstvina
10) Železná ruda a rudy barevných kovů (Zn, Cu) – Staré Ransko



Běstvina
Hlubinná těžba fluoritové a fluorit barytové suroviny 
Dobývací metoda – sestupné plástování na zával s umělým 
stropem 
Současný stav
Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně sanován a 
rekultivován. Část povrchových objektů odprodána k jinému 
využití. Od roku 2003 v provozu nová čistírna důlních vod.



Prachovice – těžba vápence




