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  Annotation 

The bachelor thesis deals with contemporary mineral mining, its processing and 

historical development in our country. It also describes ores, industrial minerals, energy 

minerals and other geological materials in detail. There is a description of mineral mining as 

well as the technical development and its impact on the state economy and development. 

The first part of the bachelor thesis includes historically significant ores such as iron, gold, 

silver and tin, which definitely influenced the economical development of our country. 

Secondly, we focused on industrial minerals, especially on limestone used in construction 

industry. Another significant industrial mineral closely connected with porcelain production 

is kaolin, which is very popular abroad as well as our glass products made of silica sand and 

feldspars. The thesis continues with energy minerals and historical description and 

importance of our coal and uranium mining. Last but not least part, presents gemstones such 

as pyrope and moldavites extracted in our country, which are significant in our jewellery 

industry. 

Key words: Mining history, mineral deposits, ores, industrial minerals, energy minerals, 

gemstones 

Anotace 

Bakalářská práce zpracovává historický vývoj, zpracování a současnou těžbu 

nerostných surovin v naší zemi. Popisuje jednotlivé rudné, nerudné a energetické suroviny. 

U každého nerostu jsou zpracovány počátky těžby, ale také s tím spojený technický vývoj  

a vliv na ekonomii a rozvoj státu. První část se zabývá historicky významnými rudami, které 

se podílely na ekonomickém rozvoji na našem území, mezi něž patřily rudy železa, zlata, 

stříbra a cínu. Další část práce je zaměřena především na nerudní suroviny, kde se především 

prosazuje vápenec, který byl hojně využíván ve stavebnictví. Nelze opomenout ani kaolín 

spjatý s výrobou porcelánu, který si vydobyl vysoký zájem i v zahraničí, a české sklářské 

výrobky, stojící na domácí surovinové základně (křemenné písky a živce). Důležitá je také 

část zabývající se energetickými surovinami, kde je popsán vývoj a význam uhelného  

a uranového hornictví u nás. Poslední část se zaobírá drahými kameny těženými na našem 

území. Jde o pyrop a vltavíny, velice významné v domácím šperkařském průmyslu.  

Klíčová slova: Historie těžby, ložiska nerostů, rudy, nerudy, energetické suroviny, drahé 

kameny 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá historickým vývojem, těžbou a zpracováním nerostného 

bohatství naší země. Na vzrůstu a rozkvětu našeho státu se podílelo mnoho významných rud, 

nerud, energetických surovin a drahých kamenů, které jsou popsány v jednotlivých 

kapitolách. 

Inspirací pro výběr tématu mi byla předloha knihy, která zpracovává vývoj historie 

nerostných surovin celého světa. V jednotlivých kapitolách popisuji základní údaje o dané 

surovině, první těžbu, vývoj technologický i technický a nadále se zabývám současností. 

Kapitoly se dělí na významné rudy, do kterých jsem zahrnula kovy jako je zlato, stříbro, 

železo a cín, dále nerudy, energetické suroviny a drahé kameny. V obsahu kapitoly 

zabývající se nerudními surovinami je zahrnut vápenec, kaolín a písky, které daly na vznik 

staveb a výrobků známých i v zahraničí. Další kapitola popisuje energetické suroviny, 

zahrnující uran, hnědé a černé uhlí, které se významně podílí i na současném průmyslovém 

rozvoji našeho regionu. Poslední kapitola je zaměřena na drahé kameny, především vltavín 

a pyrop, uplatňované ve šperkařském průmyslu. 

Těžba nerostů v České republice má velmi bohatou historii, která se většinou opírá  

již o prvopočátky osidlování našeho území. O bohatý rozkvět se zapříčinily především drahé 

kovy, zlato a stříbro, které se podílely na ekonomickém rozvoji státu. I přes veškeré 

rozmachy a poklesy těžby, která provázela vývoj České republiky, lze uznat, že náš stát patřil 

mezi nejbohatší na nerostné suroviny. 

Cílem práce je seznámení s jednotlivými minerály a horninami, těžbou od historie 

 až po současnost, popsání lokalit významných na jednotlivá ložiska, mezi které lze zahrnout 

například Příbram, Kutnou Horu, Zlaté Hory, Cínovec, Krupku, Kladno, Ostravsko, 

Karvinsko nebo Jáchymov. 
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2 HISTORICKY VÝZNAMNÉ RUDY 

2.1 ZLATO 

Zlato se používá v průmyslu, lékařství, stomatologii, chemii a leteckém průmyslu  

a takto se řadí mezi výjimečné a nezastupitelné kovy s řadou využití. Má mimořádné 

postavení z hlediska peněžního hospodářství v celosvětovém měřítku. Zlato vždy bylo  

a bude univerzálním platebním prostředkem, kdy se tato vlastnost prokazuje již z historie 

(Struž, Studýnka, 1985). 

2.1.1 Vlastnosti 

Zlato je žlutý, lesklý kov, dosti měkký, chemicky je odolný a dobře opracovatelný.  

Je slévatelný s četnými kovy a dobře vede elektrický proud. Hmotnost zlata je 19,31 g.cm-3 

a teplota tání 1063 °C (Havelka, Rozložník 1990). Zlato se v přírodě vyskytuje ve formě 

zrnek, šupinek nebo valounků. Zlato se většinou získává z křemenných žil, které prostupují 

různé horniny, nebo z náplavů (Struž, Studýnka, 1985). 

2.1.2 Rudy zlata 

Mezi hlavní ložiskotvorné rudy patří: 

Ryzí zlato – Au (s příměsí Ag, Cu, platinoidů, Bi, Sb aj. – 80 až 90 % Au) (Havelka, 

Rozložník, 1990). 

Zlato se často v přírodě vyskytuje s příměsí Ag a jiných prvků (Bernard, Rost a kol., 

1992). Barva je kovově zlatožlutá, neprůsvitná a světlejší barvy se nachází ve slitině  

se stříbrem, zvané elektrum. Krystalky zlata se většinou nacházejí jako detritické shluky, 

zřídka krychlové nebo dvanáctistěnné. Zlato se nejčastěji vyskytuje ve formě plíšků, nugetů 

nebo nepatrných zrnek. Nejeví známky oxidace a snadno se ohýbá a je měkké. Nachází  

se na mnohých místech ve světě, ale většinou jen ve velmi malém množství. Nejčastější 

výskyt zlata je na hydrotermálních žílách a rozsypech. Krystalová soustava je krychlová  

a štěpnost žádná (Walsh a kol., 2013). Lom – hákovitý a lesk je kovový. Vryp kovově 

zlatožlutý, tvrdost 2,5 – 3 a hustota 15,5- 19,3 g.cm-3. Zlato je nejkujnější kov a má velmi 

vysokou elektrickou a tepelnou vodivost (Bernard a kol., 1992). 

Další důležité zlatonosné rudy:  

- elektrum (Au,Ag), 50 až 85 % Au 

- sylvanit (Au,Ag)Te4 , 24 % Au 

- krennerit a calaverit (Au,Ag)Te4, do 39 % Au 

- petzit (Ag3AuTe2), 25,4 % Au 

- nagyagit Pb5Au(Te,Sb)4 S5-8, 6 až 13 % Au 

- měďnaté zlato Au až s 20 % Cu (Havelka, Rozložník, 1990). 
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2.1.3 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Do 1. tisíciletí před Kristem byly datovány zlaté předměty, které byly nalezeny  

na území lužického lidu. Zlato bylo nejdříve používáno na výrobu šperků, ale od 2. století 

před Kristem se v podobě duhovky – první keltské mince, začalo stávat měřítkem hodnot 

(Kafka, 2003). Počet nalezišť keltských zlatých mincí je na území Čech celkem asi 208 

(Morávek, 1992). Získávání zlata v českých zemích se soustředilo hlavně do tří oblastí – 

jihočeské, středočeské a slezské, v nichž se těžba realizovala rýžováním z povodí řek Opavy, 

Otavy a Vltavy. Nejintenzivnější období pro rýžovací práce byly v době keltské a slovanské. 

Rýžování zlatonosných náplavů nebo rozsypů se provádělo v pánvích nebo necičkách. 

Někdy se voda čeřila hrabicemi, aby se nečistoty odplavily a rudné částice tak klesly ke dnu. 

V době keltské se při rýžování užívaly úklonné splavy se svazky živočišných či konopných 

vláken k zadržení zlatinek. Zlato z rýžování bylo často velmi čisté, odstraňování přimíšenin 

síry a stříbra se provádělo tavením v kelímcích s přidáním soli, kamence nebo skalice. 

Získané zlato z rýžovišť do roku 1400 se odhaduje okolo 7-8 tun, většinou z ložisek Jílové 

u Prahy a Kašperské Hory. 

Podmínky pro těžbu zlatých rud bylo dáno způsobem uložení ložisek a stářím.  

Na našem území bylo registrováno okolo 1400 žilných a žilníkových ložisek zlata.  

Ve 13. a 14. století probíhala těžba ještě rýžováním, známým z předchozích dob.  

Do 14. století byla většina rozsypů a rýžovisek vyčerpána, a proto se přecházelo  

na hlubinnou těžbu. Nejznámější ložiska se nacházely v Jílové u Prahy, Knína, Sedlčan  

a dále pak na Šumavě v okolí Kašperských Hor, ale i na Moravě v oblasti Jesenicka  

a Jemnice (Kafka, 2003). 

Nejvýznamnější a největší rozmach těžby zlata u nás je považováno v období 13. -14. 

století, hlavně tedy v době panování Lucemburků. V této době patřily drahé kovy k jedné 

z hlavních hnacích sil hospodářského života a politické moci státu. Množství písemných 

zpráv z první poloviny 14. století, dokládá rozšíření těžby zlata v tomto období, kde vedle 

hlavních ložisek jako jsou Jílové u Prahy, Kašperské Hory, Pomuk a jiná, došlo k rozšíření 

o dalších 20 nalezišť těžby zlata. Velký význam těžby zlata také dokládá ražba zlatých 

českých dukátů zavedená Janem Lucemburským v roce 1325, která měla vliv na evropské 

mincovnictví. Vysoká cena zlata a jeho spotřeba na výrobu šperků, mincovnictví  

a mezinárodní obchod vedla k dalšímu rozvoji těžby v 14. století. 

Úpadek a následné ukončení těžby se často spojovalo se zničením dolů během 

husitských válek v první čtvrtině 15. století. Ale již koncem 14. století produkce domácího 

zlata na ražbu dukátů nestačila a muselo se zlato kupovat za stříbro ve Vídni. Roku 1390 

ustala ražba českých dukátů. Koncem 14. století došlo k poklesu těžby, zapříčiněné jednak 

vyčerpáním dolů intenzivní těžbou, ale také technickými obtížemi při práci ve velkých 

hloubkách. 
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Od 16. století došlo však k velkému útlumu a těžba již niky nedosáhla dřívějšího 

významu. V mnoha případech docházelo pouze ke zpřístupňování starých dolů, což bylo 

velmi finančně náročné. Největší produkce tak činila 2-6 kg zlata za rok a proto byla tato 

těžba ve většině ztrátová (Morávek, 1992).   

Koncem 17. století byla produkce zlata velmi nízká a zlatodoly v Jílovém  

a Kašperských horách odváděly jen několikakilogramová množství zlata. Vlivem válek  

a malého přísunu drahých kovů se dostala naše země do ekonomických potíží a tak byla 

zavedena nápravná opatření v hornictví drahých kovů. Od 18. století tak docházelo 

k pokusům a prověřením o nálezy nových nedotčených ložisek zlata. Byla prozkoumána 

ložiska ve zlatorudných revírech Jílové a Kašperských Horách. Na zlatonosných tocích 

využívaných v historii se prováděly zkoušky rýžováním zlata, například v oblasti Rejštejna, 

Písku, Jílového, Zlatých Hor a jiných místech, avšak bez výrazného výsledku. Hluboký 

úpadek přišel roku 1813, kdy bylo báňské podnikání na pokraji bankrotu, a proto byla 

vydána vládní výzva, aby majitelé sbírek rud s obsahem drahých kovů tyto sbírky prodali 

státním výkupnám.  

V 19. století byla česká zlatonosná ložiska již téměř vyčerpaná. Revíry Jílové  

a Kašperské Hory dodávaly v tomto století jen kolem 20 kg zlata ročně a další české doly 

byly předmětem obchodní spekulace. Na přelomu 19. a 20. století se otevřelo ložisko 

v Roudném s ročním výtěžkem kolem 400 kg zlata. Po roce 1918 zůstalo v Českém masivu 

v provozu jen několik zlatorudných dolů. Největší z nich v osadě Bořkovice obce Libouň  

na vrchu Roudném, ročně vykazovaly 200- 250 kg zlata. Mocnost Roudenského ložiska byla 

2-6 metrů místy až 20 m a bylo tvořeno četnými žilami a odžilky zlatorudného křemene.  

Těžba byla v roce 1930 zastavena, až roku 1941 byly práce obnoveny v omezeném rozsahu. 

V období hlavní těžby byly z roudenského ložiska raženy první československé dukáty, 

zvané Svatováclavské (1923) a roku 1929 byly vydány dvě pamětní medaile k tisícímu 

výročí úmrtí knížete Václava. Další doly v provozu byly v roce 1929 Libčice u Nového 

Knína a v Kašperských Horách se prováděly zmáhací práce, avšak pro nízký obsah byly 

zastaveny. 

V poválečném období byla obnovena těžba v Jílové u Prahy, kde byl otevřen důl Pepř 

a obnovena Václavská štola. Výtěžek za období 1945-69 byl 1 137 kg zlata. Těžba byla  

pro neekonomičnost zastavena v roce 1969 (Majer, 2004). 

2.1.4 Současný stav 

V současnosti se v České republice zlato již netěží. Jsou zde pokusy o obnovení těžby, 

ale zatím neúspěšné. Hlavní evidovaná ložiska zlata jsou vyznačena na Obr. 1. Celkový 

počet ložisek, zásoby a těžba jsou uvedeny v Tab. 1. 
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Obr. 1 Mapka s vyznačenými ložisky zlata (Starý a kol., 2013, upraveno) 

Evidovaná ložiska: 

1. Břevenec 

2. Jílové u Prahy 

3. Kašperské Hory 

4. Mikulovice u Jeseníka 

5. Modlešovice 

6. Mokrsko 

7. Mokrsko-východ 

8. Podmoky 

9. Prostřední Lhota-Čelina 

10. Smolotely-Horní Líšnice 

11. Suchá Rudná-střed 

12. Vacíkov 

13. Voltýřov 

14. Zlaté Hory-východ 

15. Zlaté Hory-Zlatý potok  

 

Tab. 1 Zlato v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem 15 15 15 15 15 

Z toho těžených 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem, kg Au 238 900 238 900 238 900 238 900 238 900 

Bilanční prozkoumané 48 740 48 740 48 740 48 740 48 740 

Bilanční vyhledané 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 

Nebilanční 161 516 161 516 161 516 161 516 161 516 

Těžba, kg Au 0 0 0 0 0 
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2.1.5 Shrnutí 

Vliv zlata na historii České republiky byl již od doby mladší doby kamenné a doby 

železné, kdy se na našem území rýžovalo a získávalo zlato.  

Největší vliv na rozvoj české historie byl v období 13. a 14. století, v době panování 

Lucemburků, kde zlato bylo hlavním kovem hospodářské a politické moci státu. Další 

význam měla ražba zlatých českých dukátů pod vedením Jana Lucemburského. 

2.2 STŘÍBRO 

Stříbro je lesklý kov, který se vyznačuje vysokou elektrickou vodivostí a v minulosti 

se využíval jako měnový kov a v klenotnictví (Rozložník a kol., 1987). V přírodě se může 

vyskytovat i jako ryzí kov, ale ne ve velkém množství. Podle archeologů, mělo být stříbro 

po zlatu a mědi v pořadí třetí kov, s nímž se lidstvo seznámilo již kolem roku 4000  

před Kristem. Stříbro ovlivňovalo velmi silně politiku a hospodářství, jako žádný jiný kov. 

Český název stříbro má kořeny zřejmě v jazycích germánských (Pauliš, Kopecký, 2012).  

2.2.1 Vlastnosti 

Stříbro je ušlechtilý, stříbrolesklý kov, který je dobře leštitelný a krystalizuje v kubické 

soustavě. Hustota stříbra je 10,1 až 11,1 g.cm-3 a je tavitelný při teplotě 960° C. Tvrdost  

se pohybuje okolo 2,5 a 3. Stříbro je po zlatě jedním kovem z největší tažností. Tento  

kov má velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivost.  

Další vlastností stříbra je chemická nestálost povrchu. Slučuje se s všudypřítomným 

sulfanem na černý sulfid, který způsobuje zšednutí až zčernání stříbra (Pauliš, Kopecký, 

2012).   

2.2.2 Rudy stříbra  

Ryzí stříbro – 80 % až 100 % Ag (Rozložník a kol., 1987) 

Stříbro se většinou nachází v podobě zrn, drátků, 

nebo číškovité či šupinaté hmoty jak lze vidět  

na Obr. 2. Přírodní krystal se vyskytuje ve formě 

krychlové, osmistěnné nebo dvanáctistěnné. 

Barva je stříbřitě bílá s nádechem až do růžova, 

neprůsvitná. Snadno se vytvoří šedá až černá 

patina, která je vlivem znečištění nebo působení 

světla (Walsh a kol., 2013). Stříbro vzniká hlavně 

v hydrotermálních rudních žilách. Lom  

je hákovitý, lesk je kovový. Vryp je stříbřitě bílý, 

tvrdost 2,5 - 3. Hustota stříbra se pohybuje okolo 

10,1 – 11,1 g.cm-3 (Bernard a kol., 1992). 

Obr. 2 Ruda stříbra, hornické muzeum Příbram  
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Argentit – Ag2S , 87,1 % Ag (Rozložník a kol., 1987) 

Argentit neboli akantit obvykle vzniká krystalizací z argentitu, při vysokých teplotách 

z formy sulfidu stříbra, který má krychlové nebo osmistěnné krystaly. Při chladnutí akantitu 

vzniká vnitřní monocyklická symetrie, aniž by se tím změnil tvar krystalu. Často  

se vyskytuje v hydrotermálních žílách a v druhotných žílách nerostných ložisek (Walsh  

a kol., 2013). Jedná se o neprůsvitný šedočerný kujný kov. Krystalová soustava  

je monocyklická a štěpnost nevýrazná. Lesk je kovový a vryp černý. Tvrdost argentitu  

je 2-2,5 a hustota tohoto kovu 7,2- 7,4 g.cm-3 (Bernard a kol., 1992). 

Pyrargyrit – Ag3SbS3, 59,9 % Ag (Rozložník a kol., 1987) 

Pyrargyrit je stříbrná, sirná sůl, která bývá celistvá nebo zrnitá. Barva je průsvitná, tmavě 

rudá, ale proti světlu se jeví jako neprůsvitná matná šeď, proto by se měl uchovávat v temnu. 

Formuje se v nízkoteplotních hydrotermálních ložiscích, ale i alterací jiných stříbronosných 

minerálů (Walsh a kol., 2013). Vyznačuje se tetragonální soustavou a zřetelnou štěpností. 

Lom je lasturnatý až nerovný a lesk diamantový. Vryp je nafialověle rudý, tvrdost je 2,5 - 3 

a hustota pyrargyritu je 5,85 g.cm-3 je to důležitá ruda stříbra (Bernard a kol., 1992). 

Proustit – Ag3AsS3 (Bernard a kol., 1992). 

Starší název proustitu je rubínové stříbro, jeho barva je průsvitná a červená. Po vystavení 

světlu se jeho barva mění na matnou, neprůsvitnou a šedou, proto se musí uchovávat 

v temnu. Krystaly jsou rýhované a typicky prizmatické s klencovým nebo skalenoedrickým 

zakončením, popřípadě tvoří celistvé či zrnité agregáty. Vyskytuje se s dalšími nerosty 

stříbra v hydrotermálních žílách a v druhotné zóně stříbrných ložisek (Walsh a kol., 2013). 

Proustit má trigonální soustavu, štěpnost zřetelnou a lom má lasturnatý až nerovný. Lesk  

je diamantový, vryp šarlatový. Tvrdost proustitu je 2-2,5 a hustota 5,55-5,64 g.cm-3  (Bernard 

a kol., 1992). 

Další důležité stříbronosné rudy:  

- polybazit (AgCu)16Sb2S11, 62,1 až 84,9 % Ag 

- stefanit Ag5SbS4, 68,3 % Ag (Rozložník a kol., 1987). 

2.2.3 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

V 9. a 10. století našeho letopočtu, došlo k těžbě a zpracování stříbrných rud na území 

Čech. Dokladem jsou nálezy pokladů zlomkového stříbra a stříbrné denárové mince. Tyto 

nalezené mince byly raženy českými knížaty již od poloviny 10. století. Nepodařilo se však 

zatím lokalizovat tehdejší místa dobývání stříbrorudných ložisek, které mohlo probíhat  

na kutnohorském okrsku. Zde mohlo být v tehdejší době založení slavníkovské mincovny 

velkým podnětem. 

Na rozvoji ekonomiky českého státu se v 13. a 14. století podílelo dobývání rozsáhlých 

zásob rudných ložisek. Rostoucí poptávka po zlatě a stříbře vedla ke vzniku platidel 
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v podobě mincí. Nedostatek mincí nutil české panovníky ke snižování kvality denárů 

s inflačními důsledky. Teprve od roku 1260 bylo možné posilovat stabilitu české měny, když 

byly provedeny mincovní reformy.  

Od 13. století začala těžba stříbrorudných ložisek v Českomoravské vrchovině  

a v Kutné Hoře. Ve stejném století se Kutná Hora stala jedním z hlavních producentů stříbra 

v Evropě. Na území Staré Jihlavy a v blízkosti Starých Hor byla nalezena stříbrorudná 

ložiska, která přilákala velké množství horníků a podnikatelů a toto vedlo k založení nového 

města – Jihlavy. Stala se střediskem obchodu a měla velký hospodářský význam.  

Na počátku 14. století se Kutná Hora stala druhým největším městem hned po Praze  

a velmi významným hospodářským střediskem. Vysoká produkce stříbra vedla ke stabilitě 

české měny, v podobě stříbrných grošů, ražených od roku 1300.  

Zpracování stříbra probíhalo tavením s přísadou olova v nízkých pecích. Těmito 

pochody se stříbro zbavovalo příměsí jiných kovů, aby ryzost stříbra byla 985 ‰. Produkce 

stříbra v letech 1200 až 1400 se pohybuje okolo 380 až 400 tun stříbra a to hlavně z ložisek 

v revírech Jihlava a Havlíčkův Brod. Celkový výnos stříbra do roku 1420 se odhaduje  

na 2500 tun v českých zemích. Získané stříbro bylo zpracováno na denárovou, kvalitní minci 

a od roku 1300 na grošovou minci.  

Při útlumu dobývání na zlatorudných ložiscích se v 15. století rozvinula výroba mincí 

ze stříbra. Od první poloviny 16. století byl přísun stříbra plynulý a nedocházelo k výkyvům 

ekonomické stability v českém státě. V letech 1519 – 1528 bylo vyraženo z jáchymovského 

stříbra na 4 miliony tolarů. Od šedesátých let 16. století však došlo k poklesu produkce 

stříbra, jako následek cenové revoluce. Koncem 16. století došlo k silnému útlumu důlních 

prací a důsledkem nedostatku stříbra vznikala devalvační tendence české měny a na počátku 

třicetileté války došlo k úplnému zborcení její soustavy. Velká a kvetoucí města  

se vylidňovala a zchudla.  

Na přelomu 16. a 17. století docházelo ke snižování kvality mincovního oběživa, 

vlivem útlumu dolování stříbrných rud. Pokles ceny stříbra na světových trzích byl způsoben 

jeho nadměrným dovozem z Mexika a jihoafrických kolonií. Tyto negativa  

se v kutnohorském revíru, kde od roku 1550 – 1610 bylo období celkem uspokojivých 

výtěžků, zprvu vůbec neobjevila. V následujících letech avšak došlo k prudkému poklesu 

těžby z 6500 kilogramů na ročně asi jen 450 kilogramů. Ostatní revíry odváděly  

do královských mincoven jen velmi malá množství. V Českých Budějovicích a Jáchymově 

došlo k zastavení ražby mincí. Oběživa o vyšší ryzosti byly stahovány z oběhu, kvůli 

nedostatku mincovních kovů a došlo ke zpracování mincí s menším obsahem stříbra (Kafka, 

2003) Nelze opomenout těžbu stříbra na Příbramsku, kde byla doložena nálezem takzvané 

horní knihy z roku 1527, která popisuje 33 stříbrných dolů této lokality (Hrabák, 1902).  

V 16. století došlo k objevu dalšího stříbrorudného ložiska Rudolfov v jižních 

Čechách. Pokusy o první dolování zde byly již na počátku 14. století, avšak se soustavnou 

těžbou se začalo až v roce 1522 ve Srubeckém a Veseckém pohoří. Intenzita prací  

se zvyšovala jen pozvolně a ke stříbrné horečce, tak jako v Kutné Hoře a Jáchymově  
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zde nedošlo. V průběhu tohoto století byly otevírány nové doly na ložiskách v oblastech 

Mladé Vožice, Ratibořské Hory, Český Krumlov, Hory Matky Boží, Nalžovské Hory  

a Příbram. Na Příbramsku bylo v 50. letech téhož století v provozu kolem čtyřiceti dolů  

a největší byl březohorský důl Matky Boží dobývaný až do roku 1978. Roku 1551  

se zvažovalo o zřízení mincovny v Příbrami avšak na konci 16. století těžební práce ustávaly 

(Majer, 2004). Velký rozkvět zapříčinil příchod Jana Antonína Alise z Kutné Hory, který  

se zasloužil o prosperitu této těžařské oblasti, ale také o otevření v té době nejhlubší jámy 

Vojtěch (Hrabák, 1902). Ve 20. letech byla objevena také ložiska v Jizerských horách  

a Krkonoších a v 60. letech byla dobývána ložiska stříbra v oblasti Jeseníků. Množství 

vytěženého stříbra v letech 1500-1620 lze odhadovat přibližně na 750 000 kg, která byla 

zásluhou především měst Kutná Hora a Jáchymov.  

Koncem 17. století vyvstaly obavy o pokračování těžby stříbra a možné následky 

utlumení či dokonce zastavení těžby. Dlouhá krize rudného hornictví měla neblahý vliv  

na vývoj české ekonomiky českého státu. Nedostatek mincovních kovů vedl k ustávání řady 

kovořemesel a především to vedlo k omezení a snížení kvality oběživa. Důlní revíry Kutná 

Hora a Jáchymov vykazovaly v 18. století roční produkci kolem 200 až 500 kg stříbra. 

V tomto století došlo k pokusům o obnovení těžby v Příbrami v oblasti Březových Hor.  

Ze začátku se dobývalo 43 žil, z nichž hlavní byla Vojtěšská s mocností 1-2 metry a místy 

až 6 metrů. Mezi nejdobývanější a nejstarší patřily doly Vojtěch a Anna, avšak postupem 

času byly otevírány i další jámy. 

Počátky 19. století nebyly pro stříbro velmi příznivé. Pokusy o obnovu těžby  

na ložiscích skaleckého pásma, Tábora a Rudolfova nebyly úspěšné. Těžba se především 

soustředila na ložiska Jáchymov a Příbram (Obr. 3), kde nebyla ložiska zcela vyčerpaná. 

V Jáchymově bylo v 19. století otevřeno několik nových dolů a s využitím štol patřily 

jáchymovské doly mezi nejhlubší na světě.  

Od roku 1850 se stát stal výhradním podnikatelem 

tohoto revíru a postupně tak došlo ke změnám 

v technickém vybavení dolu. Takto byly 

vytvořeny vhodné podmínky pro rozvojové 

období stříbrorudného hornictví, dokud  

však nebyly vytlačeny těžbou uranových rud. 

Z tohoto období bylo z jáchymovských dolů 

získáno téměř 100 000 kilogramů stříbra.  

V 19. století příbramský závod patřil mezi nejlépe 

vybavené v Evropě a roku 1855 dosáhla produkce 

stříbra na 35 100 kg. Od roku 1890 se začínala 

projevovat krize, kolísáním produkce kovů  

a následně i poklesem světové ceny stříbra,  

což vedlo k zastavení těžby na řadě dolů.  

 

Obr. 3 Ševčínský důl v Příbrami 
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Po první světové válce se těžilo jen na ložiscích v Příbrami, Vyškově u Plané  

a za druhé světové války byly pokusy o obnovu těžby v Kutné Hoře. Roku 1978 byla těžba 

v březohorském revíru ukončena a v sousedním bohutínském revíru o rok později. Za celou 

existenci zde bylo získáno 3 670 tun stříbra. V Kutné Hoře došlo k obnovení těžby roku 

1939, avšak přes krizovou situaci byl provoz roku 1991 ukončen (Majer, 2004). 

2.2.4 Současný stav 

V současnosti se v České republice stříbro již netěží. Historická ložiska jsou zobrazena 

na mapce na Obr. 4. Zásoby stříbra, počet ložisek a těžba jsou uvedeny v Tab. 2. 

 

Obr. 4 Mapka s vyznačenými ložisky stříbra (Starý a kol., 2013, upraveno) 

Výhradní evidovaná ložiska: 

1. Horní Benešov 

2. Horní Město 

3. Horní Město-Šibenice 

4. Kutná Hora 

5. Oskava 

6. Ruda u Rýmařova-sever 

7. Zlaté Hory-východ  

Vytěžená ložiska a ostatní zdroje: 

8. Příbramsko 

9. Jáchymovsko 

10. Havlíčkobrodsko 

11. Jihlavsko 

12. Ratibořské Hory + Stará Vožice 

13. Rudolfov  

14. Stříbro 

15. Hrob + Mikulov 

16. Nalžovské Hory 

17. Vejprty + Hora sv. Kateřiny 
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Tab. 2 Stříbro v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem a) 7 7 7 7 7 

Z toho těžených 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem, t Ag 532 532 532 532 532 

Bilanční prozkoumané 0 0 0 0 0 

Bilanční vyhledané 0 0 0 0 0 

Nebilanční 532 532 532 532 532 

Těžba, kg Ag 0 0 0 0 0 

Poznámka:  

a)Ložiska s bilancovaným obsahem stříbra 

2.2.5 Shrnutí 

Stříbro se na našem území začalo vyskytovat v podobě stříbrných denárových mincí, 

datované již do 10. století. Tento kov vedl k ekonomickému rozvoji českého státu, když  

se z něj stalo výhradní platidlo ve formě mincí. 

Význam hospodářsko-ekonomický měl dopad i na vznik velkých českých měst, 

například Jihlavy a Kutné Hory. Od roku 1300 se začala stabilizovat česká měna  

a to v podobě jáchymovských tolarů.  

2.3 ŽELEZO 

Ještě před přelomem letopočtu se stalo železo každodenním průvodcem člověka.  

I když je v současnosti nahrazováno slitinami jiných kovů, zůstává stále nejvíce používaným 

materiálem (Souchopová a kol., 2011). Technické železo, tedy železo se slitinami,  

má nejdůležitější význam k výrobě strojů, zbraní a pracovních nástrojů, ale také jako 

stavební materiál (Havelka, Rozložník, 1990). 

2.3.1 Vlastnosti 

Železo tvoří s mnoha prvky sloučeniny a slitiny. V souvislosti s příměsí se mění jeho 

mechanické vlastnosti, jako jsou pevnost, kujnost a svařovatelnost. Hustota tohoto kovu  

je 7,89 g.m-3 a bod tání 1 529° C. Železo má velmi dobrou tepelnou i elektrickou vodivost  

a velkou magnetickou permeabilitu. Nevýhodou je pokrývání rzí ve vlhkém prostředí 

(Havelka, Rozložník, 1990). Po hliníku je nejrozšířenějším kovem v zemské kůře a clarkový 

obsah je 5,10 %. (Rozložník a kol., 1987). 
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2.3.2 Rudy železa 

Magnetit – Fe2+Fe3+
2O4, 72,4 % Fe (Havelka, Rozložník, 1990) 

Je to šedočerný nerost, který zvětrává do rezavohněda a je to silný přírodní magnet. Krystaly 

jsou oktaedrické, někdy rýhované. Tento nerost je znám jako vedlejší složka mnoha vyvřelin 

a metamorfitů a i jako složka v sedimentárních horninách (Walsh a kol., 2013). Tvoří 

jemnozrnné až hrubozrnné agregáty. Lom je lasturnatý, je křehký a lesk má kovový  

až matný. Vryp černý, tvrdost 5,5 – 6,5. Hustota magnetitu je 5,175 g.cm-3 (Bernard a kol., 

1992). 

Hematit – Fe2O3, 70 % Fe (Rozložník a kol., 1987) 

Hematit má několik odrůd, které mají samostatné názvy. Například šedé krystaly  

se zrcadlovým leskem se označují jako spekularit nebo železná slída. Krystaly se většinou 

vyskytují v různých formacích, jako jsou romboedrické, pyramidální, tabulkovité a někdy  

i plátkovité s trojúhelníkovými rýhami. Krystaly srostlé do růžice se nazývají železná růže. 

Rudě zbarvené ledvinité agregáty se určují jako ledvinový krevel nebo lebník. Tato ruda  

se vyskytuje v sopečných fumarolách, hydrotermálních žílách, kontaktních metamorfitech 

atd. (Walsh a kol., 2013). 

Goethit – Fe2O3 . nH2O, 48-63% Fe (Rozložník a kol., 1987) 

Jde o nejběžnější minerál, jehož krystaly jsou hnědé až dočerna, malé a prizmatické  

a obvykle se sdružují v drůzovitých nárůstech nebo chomáčcích. Častěji se vyskytuje  

ve formě ledvinitých, hroznovitých, celistvých či krápníkových agregátech. Barva bývá 

žlutohnědá, červenohnědá nebo tmavě hnědá (Walsh a kol., 2013). Textura je radiálně 

paprsčitá a lesk polokovový, zemitý nebo hedvábný. Vryp je žlutohnědý a tvrdost  

se pohybuje okolo 5-5,5. Hustota goethitu je 3,3-4,3 g.cm-3 (Bernard a kol., 1992).  

Limonit – směs hydratovaných hydroxidů železa 

Jedná se o směsi hydratovaných železem bohatých hydroxidů, jako jsou nerosty goethit, 

lepidokrokit a akageneit. Mohou být přítomny i nečistoty v podobě hematitu a jílu. Barva  

je žlutá, hnědožlutá a vryp žlutohnědý. Při analýzách se mnohdy dokáže, že limonit je vlastně 

čistý goethit (Walsh a kol., 2013). Dehydratací se mění na hematit. Tvoří ledvinité, kulovité 

a krápníkovité formy. Tvrdost je 4-5 a hustota 2,7-4,3 g.cm-3 (Bernard a kol., 1992). 

Siderit – FeCO3, 48 % Fe (Rozložník a kol., 1987) 

Siderit se vysoce cení kvůli nepravidelných krystalických shluků nebo sedlovitě prohnutých 

klencových krystalů a protáhlých prizmatických krystalů. Většinou se nachází 

v hydrotermálních žílách a v oxidační zóně v ložiscích železné rudy (Walsh a kol., 2013). 

Převážně je hrubozrnný až celistvý a tvoří ledvinité až hroznovité agregáty s paprsčitou 

vnitřní stavbou. Tvrdost je 4 a hustota 3,96 g.cm-3 (Bernard a kol., 1992). 

Další důležité železonosné rudy: 
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- Některé leptochlority – chamozit, thuringit, 27-38 % Fe (Rozložník a kol., 1987) 

2.3.3 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Železo bylo nejdříve považováno jako nástroj zla, který přinášel boje, nesváry  

a nejistoty. O mimořádný rozkvět železné rudy se zasloužili především Keltové v 5. - 4. 

století před naším letopočtem. Epocha železného věku se rozděluje především tedy  

na období halštatské (750-400/450 př. n. l.) a laténské (500 př. n. l.). Laténské období  

se spojuje s Kelty, a u nás především s kmenem Bójů, kteří osídlovali naše území v letech 

400 př. n. l. až 50 n. l.  

Počátky těžby a zpracování železorudných ložisek na našem území se datují do doby 

halštatské v 7. a 6. století před naším letopočtem. Železo se v nevelkém rozsahu začalo tavit 

a kovářsky zpracovávat. Velký rozvoj nastal až v období laténském. Systém těžby  

byl jednoduchý, z povrchu země se sbíraly zvětralé rudy, které se následně zpracovávaly. 

Jako doklad zpracování tohoto kovu na našem území jsou halštatské tavící pece nalezeny 

v oblastech Novostrašecka, Strakonicka, Písecka a v okolí Uničova.  

Dobývání železorudných ložisek probíhalo tzv. duklami, tedy jamami zakládanými 

hustě vedle sebe, které byly hloubeny do několika desítek metrů. Nářadí tvořily především 

kamenné mlaty, kladiva a klíny. Hutnictví železa se rozvíjelo především v době laténské, 

užíváním originální redukční pece. Na přelomu 5. a 6. století př. n. l. byly zakládány hutnické 

dílny. Při redukci železné rudy, se docilovala teplota v pecích 1300 až 1350 °C. Výsledkem 

tavby byla železná hrouda, která se musela v pecích znova rozžhavit, aby se jejím kováním 

získalo železo zbavené strusky. 

Od 7. století se začala výrazně rozšiřovat výroba železných předmětů. Dokonce  

se železo stalo i formou platidla v podobě misek či plíšků. Podstatný vzestup železa  

byl období Velkomoravské říše, kdy došlo k odhalení ložisek v Barrandienu, Blanensku  

a Jesenicku. V této době se zvyšoval počet hutí ale také paleta výrobků. Většina 

dochovaných předmětů z tohoto období jsou zemědělské nástroje. 

Kovářské řemeslo se začalo specializovat na různorodá odvětví – nožířství, zbrojířství, 

nástrojařství atd. Železo se stalo platidlem, ve formě stylizovaných sekyrek, které jsou 

označovány jako sekerovité hřivny. Užívání železa jako platidla vedlo k ekonomickému 

rozvoji ještě před samotným zavedením ražení mincí. Po rozpadu Velkomoravské říše  

se těžba nezastavila a byla objevena další ložiska například v okolí Rudic, Adamova, 

Olomučan, ale také v prostoru Štenberk – Uničov a v okolí Litovele. 

Na přelomu 12. století došlo k přechodu z povrchové těžby na hlubinnou. Těžební 

práce byly beze změny a výroba se prováděla v redukčních pecích. Tvar těchto pecí  

byl jámovitý a hloubka 1 – 3 metry. Produktem byla hrouda, která se dále zbavovala strusky 

vykováváním. Ke zvýšení teploty se užívaly ruční měchy, které vháněly vzduch do prostoru 
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pece. Ve 14. století se v části krkonošsko-jesenické soustavy těžila ložiska ve tvaru čoček  

o velikosti až 200 metrů a mocnosti až 10 metrů. Rudy obsahovaly až 50 % železa. 

Ve 14. – 16. století bylo na našem území postupně založeno 200 – 300 jednoduše 

vybavených železáren. Velké změny nastaly až koncem 16. století, kdy byly zavedeny první 

vysoké pece nejprve o výšce jen 3 metry, které umožnily zpracovávat větší množství železné 

rudy. Produktem bylo železo a ocel, zpracovávané na hamrech, z něhož se dále vyráběly 

zemědělské nářadí a náčiní.  

Během 17. – 18. století, byly nejproduktivnější oblastí Brdy. Zde vznikl největší 

železářský komplex ve Zbirohu. Další hutě vznikaly například také v těchto městech: Stará 

Huť u Dobříše, Obecnice u Příbrami, Nová Huť na Berounsku a mnoho dalších. Podle 

tehdejších odhadů měly rudné zásoby u Brd vystačit až na několik století. Po nástupu 

průmyslové revoluce od 30. let 19. století nemohlo tradiční železářství, orientované  

na dřevouhelné palivo, výkonově stačit a proto došlo k zániku v mnoha tradičních oblastech. 

V letech 1850 - 80 se v našich zemích těžilo okolo 200 000 tun. Od 19. století těžba 

v železorudných dolech ustávala a důvodem vydobytí byl především přechod výroby  

z malých železáren k velkoprodukci v rozsáhlých hutních provozech. V roce 1880  

se vyrobilo 86 % surového železa v největších hutních závodech v českých zemích. 

V závěrečných desetiletích 19. století byla výroba železa na vzestupu a ovlivňovala intenzitu 

industrializace. 

Mezi světovými válkami procházela výroba železa zrychlenými technologickými 

procesy. Surové železo se vyrábělo výhradně ve vysokých pecích, v nichž se objem zvyšoval 

až na 1200 m3. V roce 1950 se z 35 % podílely domácí rudy na vsázce do vysokých pecí  

a byla zde snaha zvyšovat těžbu. V poválečném období byl největší zásobárnou železné rudy 

důl v Krušných horách. Po roce 1967 se postupně všechny doly uzavíraly (Majer, 2004). 

2.3.4 Současný stav 

V současnosti se v České republice železo již netěží. 

2.3.5 Shrnutí  

Železo v historii sloužilo především k výrobě kovových primitivních zbraní, ale krátký 

čas se užívalo také jako platidlo, které vedlo k ekonomickému rozvoji ČR. Významný 

historický vliv nastal vznikem železáren a hutí což vedlo k velkému průmyslovému rozvoji 

u nás. 

2.4 CÍN 

Cín je měkký, lesklý, chemicky odolný kov a jeho klark je 0,00025 %. Využívá  

se v průmyslu, především tedy k výrobě plechu na konzervy, výroba slitin ve strojírenství, 

litografii a chemickém průmyslu. Hlavním minerálem je kassiterit SnO2 a dalším typickým 

minerálem je stanin Cu2FeSnS4 (Rozložník a kol, 1987). 
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2.4.1 Vlastnosti 

Cín, jak již bylo uvedeno výše, je stříbrně bílý lesklý a měkký kov. Na vzduchu  

i ve vodě je stálý a rozpouští se v kyselině chlorovodíkové a i v jiných roztocích. Dále  

se může také slučovat s prvky, jako jsou brom, chlor, jod a fluor. V zemské kůře se vyskytuje 

2,3 ppm (Periodická tabulka, 2013). 

2.4.2 Rudy cínu: 

Kasiterit – SnO2 

Českým názvem se kasiterit nazývá cínovec a jedná se o oxid cínu. Zbarvený do hněda  

až černa, vzácně šedý nebo bílý. Názvu dřevěný cín odpovídají agregáty, které mají tvar 

hroznovitý nebo zdvojčatělý. Výskyt je především v granitických horninách  

a ve vysokoteplotních hydrotermálních žílách, nebo v rýžovištích. Je tvořen tetragonální 

krystalovou soustavou, štěpnost je nezřetelná (Walsh a kol., 2013). Lesk bývá matný, 

kovový až diamantový a s příměsemi se stává cín polovodičem. Tvrdost se pohybuje 

v rozmezí 6-7 Mohsovy stupnice a hustota je 6,3-7,19 g.cm-3 (Bernard, Rost a kol., 1992). 

2.4.3 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Historie cínového hornictví na našem území a jeho počátky jsou úzce spjaty s dobou 

bronzovou. Cín a měď tvoří slitinu, která se jmenuje bronz, odvozením tedy této slitiny 

vzniká historicky velice významné období. Archeologicky však zatím nebyla dokázána těžba 

cínu u nás v tomto období. Poslední výzkumy naznačují, že přítomnost cínu v bronzových 

předmětech z období únětické kultury, mohl pocházet z náplavů řeky Ohře a potoků 

přitékajících do ní z cínonosných oblastí v Krušných horách. Průkazné doklady mohou tedy 

pocházet z rýžovišť, kde se získávání cínu provádělo sezónně. Také jsou zde domněnky,  

že oblast Krušných hor a Slavkovského lesa mohly být ve starší době bronzové zásobárnou 

tohoto kovu v českých zemích.  

Rozhodujícím krokem technického vývoje bylo tedy slévání kovů. Stálé zlepšování 

technik slévárenství, vedlo ke vzniku kadlubů, tzv. forem, které byly vytvořeny z hlíny  

a později byly nahrazeny kamennými, dvojdílnými a trojdílnými kokilami. Těchto kadlubů 

a kokil bylo na našem území nalezeno několik. Následný produkt (odlitek) bylo potřeba 

následně obrábět. 

Během 10. století vzrůstal význam cínu a obnovily se rýžovací práce. Cín měl 

významnou hodnotu v řemeslnickém a uměleckém odvětví, ale také pro výrobu zvonů. První 

rýžovací práce proběhly na řece Teplá ve Slavkovském lese, a na přelomu 12. a 13. století 

také na povodí řeky Ohře. Koncem 12. století došlo k objevení ložiska v oblasti Krušnohoří 

v blízkosti pozdějšího města Krupky, jehož pojmenování vzniklo v souvislosti rýžovaných 

cínových krupek. Krupka v Krušných horách a Krásno ve Slavkovském lese se na zlomu 12. 

a 13. století staly hlavními oblastmi těžby cínu České republiky (Majer, 2004).  
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Kolem roku 1330 v Krupce vyrůstalo město a byly otevírány desítky dolů a štol  

a postavily se první hutě. V 13. a 14. století, lze předpokládat, že bylo vytěženo přibližně 

50-75 q. Dolování ustávalo v období husitských válek, na území celé České republiky, avšak 

kolem 15. století tato těžba byla zase obnovena. V krátkém období byly otevřeny i nové doly 

na ložiscích od Dubí a Cínovce až po Telnici a na říčce Mohelnici bylo vystavěno několik 

úpraven a hutí. Krupka nabývala významnosti, až v roce 1487 byla povýšena na báňské 

město (Majer, 2004). Od počátku 16. století byla odhalena všechna hlavní ložiska, která 

tvořila několika kilometrové pásmo. Tento úvod rozmachu těžby cínových rud,  

byl předehrou k dramatickému zápasu o evropský obchod, kde se projevovaly první snahy 

o monopol (Majer, 1970).  

Hlavní oblastí těžby cínu v českých zemích je již od počátku oblast Slavkovského lesa. 

Rozsáhlá ložiska náplavů se táhly od kóty Vysoký kámen povodím Slavkovského potoka 

zhruba v ose Krásno-Loket. Kromě těchto hlavních náplavů, zde byly další důležité 

rýžovnické oblasti v Mariánských lázních – potoky Rota, Úšovický potok, okolí vrchu 

Kladská a povodí potoku Čistého. Dominantní hlubinné těžby probíhaly koncem 15. století, 

avšak provoz rýžovišť nezanikl. Ve 14. století došlo k výraznému uplatnění českého cínu 

z Krupky a Krásna. Pro dobrou kvalitu i cenu pronikl do západoevropských trhů. Cín byl 

expedován do střední, jižní a jihovýchodní Evropy (Majer, 1970). Vrcholná produkce byla 

dosažena ve 20. – 40. letech 16. století, kdy výtěžky dosahovaly 400-450 tun cínu za rok. 

K poklesu došlo až s vypuknutím třicetileté války, kdy roční výtěžek dosahoval 75 tun.  

V oblasti Krušných hor byla ve 14. století objevena ložiska cínu v oblasti Blatenského 

vrchu a kolem Božího daru. Následně zde byla v 15. století vybudována dvě hornická města 

s počtem obyvatel přes 2000. Na počátku 16. století byla roční těžba kolem 50-60 tun cínu. 

Během téhož století byla v Krušnohoří objevena další ložiska, a vznikla tak hornická osada 

Hřebečná, kde se těžil cín mimořádné kvality. Podobně na tom bylo ložisko u Perniku. 

Celkový výtěžek za celé aktivní období těžby v letech 1400-1620 bylo přibližně 

80 000 tun. Český cín tvořil téměř 60 % celkové produkce z kontinentální Evropy a měl 

veliký vliv na ekonomický rozvoj naší země. Cín byl vyvážen do Vídně, kde z něj vyráběli 

válečný materiál. Dalšími odběrateli byli výzbrojní stanice v Tyrolsku, Slovensku – 

především Košice, ale také naše zbrojařské dílny ve Slezsku a Vratislavi. Cín  

pro své vlastnosti nabyl velké oblíbenosti a byl využíván pro výrobu zvonů, fólií, 

glazurování varného nádobí, výrobu barev a mnoho dalších. 

Těžba cínu v období světových válek probíhala pouze na ložisku Cínovec, Krupka  

a Krásno. V meziválečné době bylo hlavní ložisko na Cínovci, kde žíly dosahovaly místy  

až 2 m. Těžba v Krupce byla v roce 1923 pozastavena a obnoven byl až v letech 1940-45. 

Po válce byly obnoveny práce na obou ložiscích v Horním Slavkově a Krásně.  

Byly hloubeny jámy a gravitační úpravna kdy výstavba závodu byla ukončena roku 1982. 

Druhý hlavní závod byl zřízen v Cínovci, kdy měl sloužit jako hlavní otvírkové dílo. Ovšem 

těžba byla ukončena na obou závodech v letech 1990 a 1991 (Majer, 2004). 
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2.4.4 Současný stav 

V současnosti se v naší republice cín již netěží. 

2.4.5 Shrnutí 

Cín již od prvopočátků měl vliv na historii našeho území, kdy se využíval jako slitina 

s mědí – bronz a tímto vzniklo jedno historické stejnojmenné období. Podstatný vliv  

měl tento kov na ekonomický rozvoj naší země a také rozvoj v oblasti obchodu s ostatními 

evropskými státy. Česko se svými bohatými ložisky patřilo mezi hlavní vývozce cínu  

a na trhu konkurovalo i anglickému kovu. Cín se stal velmi populárním díky jeho 

všestrannému využití, od výroby zbraní, přes umělecké předměty a další jiné zpracování. 
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3 HISTORICKY VÝZNAMNÉ NERUDY  

3.1 VÁPENEC 

Vápenec je sedimentární hornina, tvořena převážně vápníkem (Rozložník  

a kol., 1987). Vápenec je těžen především povrchově, avšak z důvodu ochrany 

zkrasovatělých oblastí se přistupuje i k těžbě hlubinné. Použití vápence je široké a proto  

se využívá téměř v každém průmyslovém odvětví. Významné využití této suroviny je také 

při výrobě železa, kde se přidává jako struskotvorná přísada do vysokých pecí, nebo 

například v zemědělství jako hnojivo a dále potom ve sklářství, chemickém, gumárenském 

průmyslu a v mnoho dalších odvětvích (Kraus, Kužvart, 1987). 

3.1.1 Vlastnosti  

Vápenec je tvořen hlavní horninotvornou složkou a tou je uhličitan vápenatý CaCO3.  

Chemické vlastnosti jsou využívány především při výrobě vzdušného a hydraulického 

vápna, při výrobě cementu a v chemickém průmyslu. Fyzikální vlastnosti jsou využity  

při použití vápenců ve stavebnictví, na dekorační účely, v keramickém průmyslu a v mnoho 

dalších odvětvích (Rozložník a kol., 1987). Chemické složení je velmi proměnlivé a závisí 

na podílu kalcitu, dolomitu a dalších minerálů (Petránek, 1963). Vápenec může být také 

zbarven do různých odstínů, to záleží na příměsích minerálů, například hnědý až žlutý 

obsahuje limonit, červený – hematit, zelený – serpentin a šedočerný obsahuje organickou 

hmotu. Některé vápence jsou označovány jako vysokoprocentní (nad 97 % CaCO3)  

a vznikají sedimentací schránek a mořských organismů v mělké a teplé vodě (Kužvart, 

1984). Příměs vápence se vyskytuje také v dalších běžných usazených horninách, jako jsou 

vápenité břidlice, opuky, křída aj. (Walsh a kol., 2013). 

3.1.2 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

První doklady o použití vápna v naší zemi pocházejí již z doby kamenné, kdy bylo 

vápno využíváno k natírání hliněných zdí. Dalšími důkazy, lze považovat nálezy pecí  

na pálení vápna. Výraznější vzestup však byl zaznamenán až s příchodem křesťanství  

a využitím této suroviny ke konstrukci u sakrálních staveb. Od 9. století byly první budovy, 

kostely a stavby velmožů a také hrad kníže Boleslava budovány ze směsi opuky spojované 

vápennou maltou. První písemné zmínky o zpracování vápence pochází z 10. století,  

kdy prokazatelně Břevnovský klášter vlastnil vápenku a na Malé Straně se nacházela 

vápenka Starého Města pražského v období 13. století. Ve středověku mělo skoro každé větší 

město svou vápenku a využívaly k získávání vápna i rozsahově malá naleziště. Velký 

rozmach této suroviny nastal až za vlády Karla IV., kdy se pálilo vápno z vápenců 

nacházejících se v oblasti Podolí, Braníku, na Zlíchově a v Radlicích. Staropražské vápno se 

využívalo především pro vodní stavby, ale také se vyváželo do ostatních evropských zemí. 
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První zpracování vápna probíhalo nejprve v tak zvaných polních pecích či milířích. 

Před samotným pálením vápna docházelo ke zpracování kamene. Kámen se nejprve nalámal 

železnými palicemi na větší a menší kusy a poté se začalo se samostatným pálením. Vápenec 

se při žhavých teplotách zbarvil do běla a to bylo důkazem, že je vápno vypáleno.  

Po vypálení se musela pec nechat vychladnout a vápno se z pece mohlo sesbírat. Dobývání 

vápna bylo také primitivní a docházelo k takzvanému sázení ohněm, kdy se v rozdělaném 

ohni vápenec zahřál a při vysoké teplotě byl uhašen studenou vodou a tím došlo k popraskání 

vápence a dal se lépe oddělit. Většina lomů byla zpřístupněna cestou, kde bylo i zapotřebí 

větší kusy vytahovat rumpálem. Výrobek se dopravoval v nůších na zádech, na trakaři,  

na vozíku, který táhl pes, nebo koňským spřežením a důležitá byla vzdálenost k odběrateli. 

V polovině minulého století se na našem území začaly stavět primitivní šachtové pece  

na vlastní tah, které se již v druhé polovině 19. století využívaly stále častěji, až zcela 

vytlačily staré milíře. 

Oblast, kde byl vápenec těžen a zpracováván již od nepaměti, je Český kras. Důkazy 

o zpracování vápna v této oblasti můžeme čerpat především z písemných pramenů. 

Množství dokladů o těžbě můžeme nalézt pro pražské okolí, jehož vápenec byl využit  

při stavbě mnoha evropských významných památek. Z roku 1507 pocházejí zmínky o těžbě 

a pálení vápna v Podkrkonoší, především z okolí Vrchlabí. Krkonošské vápno bylo také 

využito pro výstavbu pevností Hradec Králové a Josefov u Jaroměře. Mezi další oblasti těžby 

vápence jsou například Šumava, jižní i severní Morava. 

Přelom 60. a 70. let 19. století, s sebou přinesl i nové jevy a rozvoj průmyslu  

a stavebních hmot. Docházelo k zakládání prvních českých cementáren v Tlumačově a okolí 

Prahy. Obě odvětví průmyslu, cementářství a vápenictví, musely zpracovávat velké objemy 

suroviny a koňské či buvolí povozy k dopravě již nestačily, došlo tedy k vybudování 

železničních tratí. Rozvoj průmyslu se zasloužil o urbanizaci českých zemí. Vzestup staveb 

ve městech vedl k nárůstu výroby stavebních hmot, ale také tomu přispěla výstavba 

technických objektů - továrních hal, skladů, průplavů a říčních přístavů. Vápno si zachovalo 

svou pozici ve stavebnictví jako základ zdících malt, omítek i jako tradiční přípravek  

pro bílení a dezinfekci. Postupně se rozšiřovala jeho působnost i v průmyslu například 

v metalurgii. V polovině 19. století zaznamenal rozvoj i pecí pro zpracování vápna. Stavěly 

se pece kruhové, a ty zcela vytlačily primitivní šachtové pece. Výroba vápna probíhala  

ve větších závodech, budovaných v oblastech s nejvyšším výskytem vápence, například 

oblasti – Barrandien, severočeská křída, šumavské a krkonošské krystalinikum, na Moravě 

severo a jihomoravský kras, Pálava a oblast měst Hranice a Štramberk. V Barrandienu  

se po první světové válce zpracovalo ročně téměř 200 000 tun vápna ve více než 40 

vápenických pecí. 

Ve válečném období docházelo k úpadkům a opětovným vzrůstům cementáren  

a vápenek. Základ pro technický rozvoj průmyslu cementu a vápna, následoval po druhé 

světové válce. Většinu výroby zajišťovaly kruhové pece, které byly na vysoké úrovni.  

Za těžkou cenu manuální práce zde vznikalo vápno prvotřídní jakosti. Zároveň byly 

zdokonalovány šachtové pece, které se v budoucnu měly stát základem vápenické výroby. 
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Po roce 1945 došlo ke znárodnění většiny průmyslových oborů. Výrazným problémem 

byl nedostatek pracovních sil. Značná překážka pro rozvoj a odbyt vedla mnohdy  

i k omezení či zástavě výroby. Dalším propadem byla 80. léta, kdy došlo k nedostatečným 

investicím a prostředkům a vládní orgány došly k názoru, že výroba cementu a vápna 

dosáhla maxima a proto se již do tohoto odvětví investovat nebude. Došlo k hluboké stagnaci 

cementu a vápna. Rok 1990 přinesl úsporné hospodaření všemi materiály což se projevilo 

v negativním smyslu. Ve srovnání letech 1992-1993 a 1988-1989 došlo k poklesu spotřeby 

vápna až o 50 %.  

Lze říci, že Česká republika patří mezi státy, s bohatými zásobami vápenců  

a cementářských surovin. Naše celkové zásoby představují 6 miliard tun a při současné 

spotřebě by vydržely na více než 500 let (Láník, Cikrt, 2001).  

3.1.3 Současný stav 

V současnosti se v České republice těží na několika lokalitách. Mezi hlavní ložiskové 

oblasti patří: devon Barrandienu, paleozoikum Železných hor, středočeská ostrovní zóna, 

krkonošsko-jizerské kristalinikum, moldanubikum jihočeské a moravské, moravský devon, 

silezikum, orlicko-kladské krystalinikum a zábřežská skupina, česká křídová pánev a vnější 

bradlové pásmo Západních Karpat (Starý a kol., 2013). Počet těžených ložisek a zásoby 

celkem jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3 Vápenec v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  86 85 85 85 85 

Z toho těžených 21 21 21 21 22 

Zásoby celkem, kt 4 265 039 4 286 327 4 265 944 4 252 835 4 242 250 

Bilanční prozkoumané 1 742 662 1 762 240 1 742 290 1 730 722 1 720 472 

Bilanční vyhledané 1 777 976 1 777 754 1 777 529 1 777 351 1 777 016 

Nebilanční 744 401 746 333 746 125 744 762 744 762 

Vytěžitelné 1 374 694 1 385 719 1 361 101 1 353 361 1 342 133 

Těžba, kt 10 958 9 117 9 828 10 859 9 549 

3.1.4 Shrnutí 

Vápenec se podílel na vývoji historie naší země pro jeho široké využití, především  

při stavbách významných budov, ale také jako předmět obchodu s jinými evropskými státy. 

Nemalý vliv měla tato surovina i na rozvoji průmyslu a to při využívání nových technologií 

ve stavebnictví, cementářství a vápenictví. 
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3.2 KAOLÍN 

Kaolín je světlá nebo bílá jílovitá hornina, vhodná v surovém stavu nebo po úpravě 

k použití na výrobu porcelánu, obkladaček, papíru, žáruvzdorného zboží, gumy, PVC  

a v mnoha dalších odvětvích. Použití této horniny vychází z jeho bílé barvy, jemného zrna, 

chemické inertnosti a nízké ceny (Kužvart, 1984). Vzniká především rozkladem hornin 

bohatých živcem a skládá se z hydratovaných alumosilikátů, z nichž nejdůležitější  

je kaolinit. Kaolín často obsahuje i příměsi křemene, opálu, muskovitu, limonitu, ilmenitu  

a řadu minerálních příměsí obsaženou v mateřské hornině nebo vzniklé přeměnou (Petránek, 

1963). Hlavním spotřebitelem kaolínu je keramický průmysl (Rozložník a kol., 1987). 

3.2.1 Vlastnosti 

Kaolinit má složení Al2(Si2O5)(OH)4, a je to rozpadavá hornina. Hrubě krystalická 

hornina způsobuje nízkou plasticitu výplavu a není použitelný pro výrobky tvořené litím. 

Jemně krystalický kaolinit je vysoce plastický (Kužvart, 1984). Často bývá v přirozeném 

stavu zbarven jinými příměsi, například do šeda (organickými látkami) nebo do žluta 

(sloučeninami železa). Tvoří mikroskopické destičky až šupinky a někdy bývá 

kryptokrystalické povahy v agregátech zemitého vzhledu (Petránek, 1963). Mocné vrstvy 

vznikají hydrotermální proměnou a zvětráváním křemičitanů hliníku. Složení  

je křemičitanové, krystalická soustava triklinická a štěpnost dokonalá (Walsh a kol., 2013).  

Kaolinit je často plastický když je vlhký, tvrdost je 1 a hustota 2,6 g.cm-3 (Bernard a kol., 

1992). 

3.2.2 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Výskyt kaolinu v Karlovarské oblasti byl zjištěn již v 18. století, avšak výroba 

porcelánu se zde nemohla rozvinout pro odpor císařské manufaktury ve Vídni. Až v roce 

1789 se podařilo založit první porcelánku v Hájích u Slavkova. Roku 1793, se majitelé 

pokusili o udělení zemského privilegia na výrobu porcelánu, což bylo zamítnuto  

a tak po čtyřech letech zanikla první nejstarší česká porcelánka. 

Další pokusy o udělení privilegia na výrobu porcelánu měli důlmistr Jan Jiří Paulus 

společně s Janem Pöschlem a dalšími, kteří založili podnik blízko Slavkova. Žádosti nebylo 

taktéž vyhověno a rada tehdy rozhodla o dodaných uměleckých dílech, že se jedná spíše  

o hrnčířinu, což mělo vážný důsledek. Tyto výrobky mohly být následovány výrobky 

hodnotnějšími, odpovídajícími přísnějším výrobním a uměleckým měřítkům porcelánové 

industrie. Vzniklo zde nebezpečí, že by podniky žádající o privilegia mohly vydávat cizí 

výrobky za své a proto v roce 1793 vyšlo nařízení, které ukládalo zboží opatřovat značkou. 
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V roce 1803 došlo k obratu slavkovské porcelánky, o který se zasloužil Jan Jiří 

Lippert, ve spojení s dalšími lidmi. Došlo k rozkvětu porcelánky, dosáhli vysoké jakosti 

materiálu, dokonalému pálení hmoty a zavedli modernizační tvary nádobí. Hospodářské 

těžkosti vídeňské porcelánky, způsobené ztrátou ložisek kaolínu v okolí Pasova, vedly 

k exploataci rudného bohatství v Čechách. Po čase zemské gubernium podněcovalo 

k zakládání porcelánek a dokonce nabízelo i státní podporu. Výroba byla chráněna zákazem 

dovozu zahraničních tovarů a naopak se podporoval export domácí výroby. 

Slavkovská porcelánka roku 1812 dosáhla jako první požadovaného privilegia  

a to se projevilo i ve výkonech a kvalitě výroby porcelánu. Kaolin zde byl dovážen 

z nedalekého Nového Sedla. Porcelánka stupňovala své výkony, povolávala zkušené mistry, 

kupovala zahraniční výrobky jako vzory a založila prodejnu ve Vídni a roku 1819 zavedla 

označování výrobků vedle značky majitelů také označováním letopočty. Předností porcelánu 

byla malířská výzdoba. Sortiment obohatila i nová zdobná technika, složité malby a hybnější 

tvary nádobí, což přispělo k velkému vzestupu. Roku 1836 zaměstnávala porcelánka 250 

pracovníků, z toho 20 malířů. Porcelánka fungovala až do znárodnění v roce 1945  

pod názvem Haas a Cžjžek avšak v současné době působí zase jako samostatný podnik, který 

se vrátil k původnímu názvu.  

Porcelánka v Klášterci nad Ohří byla založena roku 1794. Zprvu podnik neprospíval 

až do doby, kdy hrabě poskytl pro výrobu prostory a hmotné možnosti. Porcelánce  

se dlouhou dobu nedařilo, až do roku 1820, kdy nastal opravdový rozkvět. Roku 1822 získala 

privilegium a hospodářská prosperita spočívala na prodeji výrobků v Praze a velkých 

městech. Z této dílny pochází známé kousky jako například kávová souprava  

tzv. Ferdinandova forma ve slohu rokoka. Nebo také Císařský servis, vyhotovený  

pro císařský dvůr ve Vídni a Thunský servis z roku 1856. Továrna v Česku existuje dodnes 

a nikdy nepřistoupila do žádného koncernu jako ostatní porcelánky.  

Další významnou a stabilní porcelánkou u nás je porcelánka v Březové. Byla založena 

roku 1803, avšak zprvu se porcelánce nedařilo. Až v roce 1811 došlo k rozkvětu, o které  

se zasloužili Jan Martin Fischer a Kryštof Reichenbach. Porcelánka byla považována  

za technicky dokonalý podnik, využívající sedlecký kaolin. Po smrti Martina Fischera 

nastoupil Christian Fischer, který pozvedl výrobu ještě o stupeň výše. Díky tomu  

je březovský porcelán pokládán za nejlepší jaký se vyráběl v Čechách a získal si značné 

obliby na evropských trzích. V roce 1831 porcelánka zaměstnávala 130 osob, měla sklady 

v Praze, Brně, Vídni a exportovala do ciziny, hlavně do severní Itálie. 

Na našem území postupně vznikaly další porcelánky například v těchto městech: 

Kysiblu (dnes Kyselka), u Lokte, v Dalovicích, v Budově, ve Ždanově, v Dolním Chodově, 

Staré Roli, Rybářích, Doubí a v Praze. V poslední čtvrti 19. století vzniklo ještě několik 

porcelánek, vyrábějící především užitkové zboží. Vznikly porcelánky v Ostrově  

u Karlových Varů, v Duchcově, Teplicích – Trnovanech. Po roce 1945 byly porcelánky 

znárodněny a přeměněny na šest národních podniků, které roku 1958 splynuly v oborový 
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podnik Karlovarský porcelán. Bylo zde zahrnuto 17 závodů, které se soustředily na výrobu 

užitkového, zdobného i figurálního porcelánu (Poche, Hejdová, 1994). 

3.2.3 Současný stav 

V současnosti se v České republice nachází několik těžených ložisek a to v oblasti 

Karlovarské, Kadaňské, Podbořanské a Plzeňské. Netěžená ložiska se nacházejí v oblastech 

Znojemska, v chebské pánvi, třeboňské pánvi a ve Vidnavě (Starý a kol., 2013). Těžba, počet 

ložisek a zásoby celkem jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 Kaolín v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  70 70 70 70 70 

Z toho těžených 13 13 13 14 15 

Zásoby celkem, kt 1 212 123 1 208 331 1 207 631 1 204 751 1 194 922 

Bilanční prozkoumané 244 494 244 636 240 673 234 061 228 510 

Bilanční vyhledané 497 356 504 720 506 213 507 488 506 058 

Nebilanční 470 273 458 975 462 222 463 202 460 354 

Vytěžitelné 79 040 80 024 93 055 102 257 101 277 

Těžba, kt a) 3 833 2 886 3 493 3 606 3 318 

Výroba plaveného 

kaolinu, kt 
664 488 636 660 624 

a)surový kaolin, celková těžba všech technologických typů 

3.2.4 Shrnutí 

Výroba porcelánu na našem území měla těžké počátky, avšak po čase se manufaktury 

rozběhly úspěšně a daly za vznik těch nejkrásnějších výrobků. Výroba porcelánu vedla  

k povznesení české ekonomiky a vývozu zboží do zahraničí. Se zlepšujícími technikami  

se zlepšovala i kvalita porcelánu a odbyt, který byl důležitý pro rozvoj naší země. 

3.3 PÍSKY 

Písky můžeme rozdělit na písky sklářské, slévárenské a stavební písky. Písky  

se skládají z drobných úlomků hornin, které můžeme podle velikosti rozdělit na hrubozrnné, 

střednězrnné a jemnozrnné. Převážně se skládají z úlomků minerálů křemene, živců, slíd, 

glaukonitu, zirkonu, turmalínu, magnetitu, ilmenitu atd. Písky se dělí podle původu  

na eluviální, eolické, říční, jezerní, mořské, glaciální a glaciofluviální. Využití pískovců 

závisí na jejich zrnitosti, petrografickém charakteru a příměsích (Rozložník a kol., 1987). 
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3.3.1 Vlastnosti 

Písky vznikají mechanickým rozpadem hornin a zvětráváním a transportem vodou 

nebo vzduchem. Hojný výskyt je v kvartérních pokryvných útvarech, terasách podél větších 

toků a v dalších souvrstvích (Kužvart, 1984).  

Štěrkopísky a stavební písky – přírodní hrubozrnné kamenivo, používá  

se ve stavebnictví. S cementem tvoří základ k přípravě betonářských směsí. Dále se může 

používat jako drenážní a filtrační vrstvy, podsypy, podklady pro vozovky, nebo jako 

stabilizace silničních komunikací (Kužvart, 1984). 

Sklářské písky – složení křemenného písku je převážně 60 – 80 % kmene a jeho 

kvalita má zásadní vliv na technologii výroby i jakost produktu. Sleduje se především 

granulometrická stavba písku a chemické složení, které ovlivňuje kvalitu skla (Kužvart, 

1984). 

3.3.2 Význam pro historii České republiky 

S prvními sklářskými výrobky se v Čechách a na Moravě setkáváme v době bronzové, 

kdy na našem území byly nalezeny sklářské výrobky modrozelených až zelených skleněných 

korálků. Tyto korálky byly součástí hrobů, kde byly nalezeny jako součásti náhrdelníků  

o desítkách kusů. Z pozdější doby bronzové byly nalezeny kroužkovité a kulovité korálky, 

které byly známy pro kulturu mohylovou. Tyto předměty se zde dostaly nejspíše vlivem 

směnného obchodu. Kolekce přes 4500 skleněných korálků, byla nalezena v jeskyni Býčí 

skála na Moravě, kde původ těchto korálků je z doby halštatské a laténské. V 6-5. století  

př. Kr. dosahovala frekvence skla svého vrcholu, stoupá počet lokalit s nalezenými korálky, 

ale také množství těchto korálků. Nejrozšířenější typ korálků byl typ s vrstvenými očky, 

kterých se na našem území vyskytovaly nejvíce z celé Evropy. 

Lze předpokládat, že prvními řemeslníky, zabývající se výrobou skla na našem území, 

byli Keltové, kteří se tomuto řemeslu naučili ve středomoří. Keltové takto začali vyrábět 

skleněné náramky, které byly často zbarveny do různých barev. K výraznému rozkvětu 

sklářství došlo v 2. až 1. století, kdy na našem území vznikala opevněná oppida, například 

dílna na oppidu Stradonice u Berouna a Staré Hradisko na Moravě. Z obou dílen pocházejí 

kusy surového skla, podobného složení keltským skleněným předmětům. Tyto dílny 

zásobovaly svými výrobky kromě Čech a Moravy také další přilehlá území.  

Příchod Slovanů v 6. století vedl k zakládání sklářských dílen a ovlivnil kulturní 

vzdělanost a úroveň naší země v mezinárodním měřítku. Avšak sklářství středověku nebylo 

moc prozkoumané, protože chybí archeologické prameny o tomto řemeslu. Do poloviny  

9. století bylo sklo velmi vzácné a vyskytovalo se jen ve formě drobných ozdob, korálků 

nebo závěsků. V následujícím období počet skleněných korálků stoupá a vzácně se objevují 

i úlomky dutého okenního skla (v podobě destiček). V Závěru raného středověku v 11. a 12. 
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století, došlo ke snížení výskytu těchto korálků a nálezy zlomků nádob a okenního skla také 

nebylo vyšší. Ze 12. století máme první doklady o používání skleněných nádob, které byly 

nalezeny v Praze a Staré Boleslavi. 

Ve 13. století docházelo k zakládání skláren v lesnatých oblastech, bohatých  

na důležitou surovinu - dřevo. Ražba pražských grošů, vedla k rozvoji trhu a specializované 

výroby manufakturního charakteru, což vedlo k středověké sklářské produkci. Dřevo bylo 

důležité pro otop ve sklářské peci i pro výrobu potaše – jedné ze základních surovin  

pro výrobu skla. Mnohé sklárny se se soustředily na výrobu dutého skla, ale i na výrobu 

okenních skel. Sklo nejdříve sloužilo potřebám nejvyšších společenských vrstev, teprve 

postupně se začalo rozšiřovat do nižších vrstev. Docela hustá síť skláren je doložena 

v jižních Čechách, naopak méně víme o sklářské výrobě na Českomoravské vysočině  

a na severovýchodě Čech, odkud nám chybí archeologické doklady. Sklárny se často 

vyskytovaly ve větších rozsáhlejších komplexech, které byly nazývané mateřské, a sousedící 

menší hutě byly nazývány dceřiné. Jsou zde domněnky, že dceřiné sklárny vznikaly 

odštěpením od starších mateřských hutí, v době kdy už se pece ve starších hutích nedaly 

opravit a produkce tedy již končila. Mateřské sklárny byly vybaveny především základní 

jednotkou, což byly tři pece. Největší pec sloužila jako hlavní tavicí, kdežto dvě menší pece 

byly jen pomocné.  

V 15. a 16. století došlo k rozmachu výroby skla v benátském stylu, které se ojediněle 

dováželo i do českých zemí. Podle archeologických pramenů, lze dokázat vzestup zakládání 

sklářských hutí a rozvoj výroby českého renesančního skla. Tento rozmach výroby skla  

a zakládání skláren byl utlumen po roce 1500, kdy došlo ke zvýšení ceny dřeva, hlavně tedy 

v Krušnohorské oblasti. Přes dvacet hutí na Moravě a v Čechách vlastnili Schürerové, kteří 

se zasloužili o rozmach sklářství. Mezi další důležité rody, podporující české sklářství patřili 

Friedrichové, Preusslerové a Wanderové. Například na Moravě vznikaly sklárny v 17. století 

v Rožnově, Valašském Meziříčí, v Jeseníkách, Českomoravské vysočině a v mnoha dalších 

oblastech. V průběhu 16. století se v naší zemi objevují importy ze zemí s vyspělým 

sklářstvím a u nás se objevuje snaha o napodobení, přejímání nových technologií či tvarů. 

Rozvoj sklářství a cenová dostupnost výrobků, zařadila sklo do domácnosti téměř 

všech společenských vrstev. V 18. století došlo k rozšíření výroby a dekorativním způsobům 

zdobení, což vedlo k tomu, že české sklo se stalo vítězným konkurentem slavného 

benátského skla. Velkým úspěchem byla také výroba lustrů a broušeného skla, které  

se vyvážely. Největší počet skláren v 19. století byl soustředěn v příhraničním horském pásu, 

který sahal od Sokolova po Novohradské hory. V ostatních oblastech Čech byly sklárny 

spíše ojediněle a nevytvářely významná výrobní centra. Na Moravě byly známé Reichovské 

sklárny, které tvořily rozsáhlý výrobní komplex. V roce 1748 pracoval v Čechách 62 skláren 

a na Moravě a ve Slezsku 10 skláren. V první polovině 19. století došlo k hluboké krizi 

českých skláren, která byla způsobena zvyšujícími se cenami za důležité suroviny. To vedlo 

k odchodu spousta sklářských tovaryšů do zahraničí, kde zakládali své sklárny a snažili  

se o napodobení českého skla. Vznik těchto skláren ohrožoval export skla z Česka do ciziny. 
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Krize postihla sklárny s nastupující válkou, propadem ekonomiky a to vedlo k masovému 

přerušení a zastavení provozu skláren zejména po roce 1815.  

Na přelomu 20. a 30. let 19. století došlo k rozvoji malířských a dekoračních technik, 

což vedlo k stoupajícímu odbytu. Tento odbyt se odrazil v obnovování provozů skláren, 

zakládání nových provozů či rozšiřování skláren. Od roku 1835 docházelo ke zvyšování 

rozsahu sklářských provozoven a k novým chemicko-technologickým postupům. Výrazné  

a největší centrum zůstalo na Novohradsku. Na přelomu 19. a 20. století přecházelo mnoho 

skláren k využití černého a hnědého uhlí k otopu (Drahotová, 2005).  

3.3.3 Současný stav 

V současnosti se stále těží sklářské a slévárenské písky na ložiscích Nýrov, Provodín, 

Rudice-Seč, Spešov-Dolní Lhota, Srní-Okřešice, Srní 2-Veselí, Střeleč, Svitavy-Vendolí, 

Velký Luh, Voděrady. Netěžená ložiska jsou Babolky, Blansko 1-Jezírka, Blansko 2-Mošna, 

Boskovice-Chrudichromy, Deštná-Dolní Smržov, Holany, Lomnička u Plesné, Mladějov 

v Čechách, Načešice, Palhanec-Vávrovice, Polanka nad Odrou, Rudka-Kunštát, Velký Luh 

1, Zahrádky-Srní (Starý a kol., 2013). Zásoby, počet ložisek a těžba v České republice  

je uvedena v Tab. 5 

Tab. 5 Průmyslové písky v České republice (sklářské a slévárenské): počet ložisek; zásoby; těžba 

(Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  6 6 6 6 6 

Z toho těžených 5 5 5 5 5 

Zásoby celkem, kt 260 440 259 344 258 366 254 942 254 007 

Bilanční prozkoumané 90 231 89 378 88 415 86 844 86 004 

Bilanční vyhledané 25 781 25 538 25 523 23 523 23 523 

Nebilanční 144 428 144 428 144 428 144 575 144 480 

Vytěžitelné 82 773 81 671 80 782 79 873 79 183 

Těžba, kt 1 151 990 888 976 849 

3.3.4 Shrnutí 

Vznik skláren na našem území ovlivnil rozvoj řemesla, ale také kulturní vzdělanost 

našich předků. Sklářská výroba byla důležitá i pro využití nejen jako vzácných kusů nádobí, 

ale také jako okenní tabulky, které vedly k rozvoji a zlepšování staveb. České sklárny  

se zasloužily o nespočet krásných zdobených předmětů, nádob a konkurovalo také 

zahraniční výrobě, kde se později začalo vyvážet.  
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4 HISTORICKY VÝZNAMNÉ ENERGETICKÉ SUROVINY 

4.1 URAN 

Uran patří mezi velmi rozšířené prvky v zemské kůře. Jeho clarkový obsah je přibližně 

2-4.10-4 hmot. %. To znamená, že např. v 1 t jsou 2-4 g uranu (včetně oceánů a moří) (Pauliš 

a kol., 2007). Přirozený uran tvoří směs tří izotopů U238, U235 a U234 (Schejbal, 1985). 

Charakteristickým rysem je rozptýlenost uranu v horninách a jeho snadná migrace 

v horninovém masívu. Může tvořit samostatné minerály, kde potom hovoříme výhradně  

o kyslíkatých sloučeninách. Největší zastoupení můžeme zjistit v granitoidních horninách, 

kde je převážně vázán izomorfní příměs, hlavně tedy v zirkonu a apatitu (Pauliš a kol., 2007). 

4.1.1 Vlastnosti  

Jedná se o radioaktivní, stříbřitě lesklý kov o hmotnosti 19,05 g.cm-3 a teplota tání  

je 1133° C (Havelka, Rozložník 1990). Je poněkud měkčí než ocel, velmi reaktivní a jeho 

práškové preparáty jsou pyromorfní. Může tvořit slitiny s celou řadou kovů, jako jsou 

například: Fe, Cu, Sn, Al, Zr, Mo atd. 

Uran se vyskytuje jako 2, 3, 4, 5 a 6 mocný a náleží do VI. vedlejší skupiny 

periodického systému. Šestimocný se chová jako prvek amfoterní, ale prvky v nižších 

oxidačních stupních mají zásadité vlastnosti. Troj a pětimocné sloučeniny uranu jsou nestálé. 

Oxid UO2 bývá vytvořen čtyřmocným uranem, od kterého jsou odvozeny uraničité soli, které 

se ve vodě většinou rozpadají. Šestimocný uran poskytuje s hydroxidy uranany, z nichž 

nejstálejší jsou diuranany ( U2O7)
2- (Schejbal, 1985). 

4.1.2 Rudy uranu 

Mezi hlavní ložiskotvorné rudy patří: 

Uraninit (smolinec, nasturan) – UO2 

s příměsí Th, Ce, 44 – 88 % U (Havelka, 

Rozložník, 1990). Uranitit je černý, někdy 

s nádechem do zelena nebo dohněda, obvykle  

je však hroznovitý nebo páskovaný a tvoří masivní 

odrůdu zvanou smolinec (Obr. 5). Krystalová 

soustava je kubická a štěpnost dobrá, oktaedrická. 

(Walsh a kol., 2013). Lom – nerovný nebo 

lasturnatý, lesk je polokovový, mastný až matný. 

Vryp zelený, černohnědý a tvrdost 5-6. Hustota 

uraninitu je 7,5 – 10,63 g.cm-3. Bod tání 2 176° C 

(Bernard a kol., 1992). 

 

Obr. 5 Uraninit, hornické muzeum Příbram  
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Výskyt: Vyskytuje se v granitech, syenitech, pegmatitech, ale také v hydrotermálních 

žílách (Walsh a kol., 2013). Dále je také možné ho nalézt ve zrudněných, jemně  

a hrubozrnných pyritizovaných pískovcích a brekciích v kontinentálních uloženinách. Také 

se mohou vyskytovat v rozmyvových vrstvách a i v rozpadavých pískovcích 

(Československá ložiska uranu, 1984). Významná ložiska byla nalezena také ve slepencích. 

Uraninit je vysoce radioaktivní a proto se při manipulaci a skladování musí dodržovat 

speciální opatření (Walsh a kol., 2013). 

Uranová čerň – produkty rozpadu uraninitu (do 60 % U), které jsou koloidně 

disperzní (Havelka, Rozložník, 1990). Vyskytují se především v středně a hrubozrnných 

tmavých horninách a v pískovcích slabě kaolinizovaných s úlomky rostlin, nebo schránkami 

organismů. Dále také mohou obrůstat zrna pyritu bez zřetelných známek koroze a tvoří s ním 

růžencovité mikroprožilky, které protínají zóny uložených uranových černí a uranonosného 

zirkonu (Československá ložiska uranu, 1984). Za sucha je málo soudržná, černá a nedá  

se leštit. Tvoří povlaky, práškovité agregáty a pod rentgenovými paprsky se jeví jako 

krystalická (Bernard a kol., 1992). 

Coffinit – USiO4 , 82 % UO2 (Bernard a kol., 1992). 

Coffinit tvoří drobné prizmatické krystaly a na sulfidech tvoří povlaky, nacházející  

se v hrubozrnných pyritizovaných pískovcích (Československá ložiska uranu, 1984).  

Carnotit – K2(UO2)2(VO4)2.3H2O, 64 % U (Havelka, Rozložník, 1990). 

Je to jasně žlutý nerost, který se často objevuje jako povlak či práškový agregát. Většinou  

se vyskytuje v mělkých povrchových ložiscích, které vznikly zvětráváním hornin bohatých 

na uraninit a další uranové minerály. Dále se může tvořit v pískovcích proměněných 

působením vodních roztoků, v kterých jsou přítomny vanad a uran. Krystalová soustava  

je monocyklická a štěpnost je dokonalá. Lom – žádný a lesk je zemitý, matný nebo 

hedvábný. (Walsh a kol., 2013). Vryp jasně žlutý, tvrdost 2-2,5. Hustota carnotitu  

je 4,70-4,95 g.cm-3(Bernard a kol., 1992).  

Autunit – Ca(UO2)2(PO4)2.10H2O, 60 % U (Havelka, Rozložník, 1990). 

Průřez tohoto zelenkavě či citronově žlutého krystalu je čtvercový nebo osmihranný. Spíše 

se vyskytují šupinkaté nárůsty než hrubozrnné shluky. Autunit vzniká v oxidační zóně 

uranových ložisek, kterými jsou vyvřeliny a hydrotermální žíly, které obsahují uraninit. 

Krystalová soustava je tetragonální a štěpnost dokonalá. Lom- nerovný a lesk je skelný nebo 

perleťový. Vryp bledě žlutý, tvrdost 2-2,5. Hustota autunitu je 3,05 – 3,2 g.cm-3 (Walsh  

a kol., 2013). 

Torbenit – Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O, 61 % U (Havelka, Rozložník, 1990). 

Torbenit je středně zelený a vyskytuje se ve formaci samostatných obdélníkových 

tabulkovitých krystalů anebo jako lupenité či snopkovité shluky a někdy i jako šupinkaté 

nárůsty. Vyskytuje se v oxidační zóně depozitů s obsahem uranu a mědi. Krystalová 

soustava je tetragonální a štěpnost dokonalá, slídovitá (Walsh a kol., 2013). Lom – nerovný, 
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lesk je skelný nebo voskový. Vryp bledě zelený, tvrdost 2-2,5. Hustota torbenitu je 3,22 

g.cm-3 (Bernard a kol., 1992). 

Mezi další velmi důležité uranové rudy patří: 

- brannerit – (U,Ca,Y,Ce) (Ti,Fe)2O6 , 28 – 44% U 

- davidit – (La,Ce) (Y,U,Fe2+)20(O,OH)38, do 20% U 

- uranothorit – (Th,U)SiO4, do 17% U 

- uranofán – Ca(UO2)Si2O7.5H2O, 67% U 

Hojně se vyskytují také uranonosné minerály jako jsou: 

- pyrochlor, mikrolit, loparit, apatit, zirkon a hydrozirkon, monazit aj. (Havelka, 

Rozložník, 1990). 

4.1.3 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Těžba uranu patří mezi relativně mladé odvětví, které má paradoxně velice bohatou 

tradici, opírající se o čtyřistaletou historii dobývání rud v oblasti Jáchymova. Od poloviny 

19. století se v jáchymovském revíru začal těžit mimo kobaltu, niklu a stříbra také uran 

(Pauliš a kol., 2007). 

Významnou roli v těžbě uranových rud v Jáchymově sehrál chemik Adolf Patera 

(1819 – 1894), který pozvedl výrobu uranových barev. V roce 1853 se v továrně, která dříve 

sloužila jako budova hutnické extrakce stříbra, vyrobilo 1500 kg uranové žluti. 

Z vysokoprocentních surovin se zde vyráběly preparáty, většinou osm žlutě až oranžově 

zbarvených preparátů. Uran byl využíván maximálně, odpady tvořily jen 0,25 % uranu. 

Patera se také zasloužil o záchranu jáchymovských dolů před úpadkem a umožnil jejich další 

rozvoj. Od poloviny 19. století se rudy uranu staly hlavním předmětem dobývání a výroba 

barev patřila mezi nejvýnosnější produkt dolu. 

Příznivou změnou na počátku 20. století bylo objevení radioaktivity, o kterou  

se zasloužil Becquerel v roce 1896. V roce 1898, manželé Curieovi obdrželi 100 kg odpadů 

z jáchymovské továrny, ze kterých izolovali nové prvky – radium a polonium. Nový rozvoj 

jáchymovských dolů vznikl za předpokladu využitelnosti radia k léčebným účelům (Kafka, 

2003). 

V Jáchymově se v letech 1926 – 1932 těžilo kolem 200 tun uranové rudy ročně. 

Monopolní výroba radia pomalu upadala a skončila ještě před vznikem Československa. 

Těžba rud a výroba radia byla velice nákladná a na vyrobené radium nebyl dostatečný odbyt. 

Zájem o radium upadal, a proto se uvažovalo o uzavření dolů.  

V roce 1938 došlo k obsazení oblasti Jáchymovska Němci. Těžba uranu pokračovala 

během války a v tomto období bylo vytěženo minimálně 638 t uranové rudy, ze které  

se vyrobilo 76,2 tun koncentrátu o obsahu 37,5 t uranu a 15,8 g radia. Přestože se lze 
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domnívat, že  jáchymovský uran byl využíván při německém jaderném výzkumu,  

je pravděpodobné, že jej využívali i při chemické výrobě (Pauliš a kol., 2007). 

Těžba po roce 1945 

Objevená energie ukrytá v uranových rudách, vedla k výrobě atomových bomb. 

V poválečném období se stal uran velice strategicky významnou surovinou. Po skončení 

války se Jáchymov stal středem zájmu sovětských orgánů, které viděly příležitost  

jak okamžitě získat potřebný uran k výrobě své první atomové bomby. V srpnu roku 1945 

bylo zahájeno vládní jednání o těžbě uranových rud a jejich dodávkách do SSSR, která byla 

zakončena podpisem mezistátní dohody mezi Československem a Sovětským svazem.  

Od roku 1946 došlo k exportu uranu výhradně do Sovětského svazu. 

Po roce 1945 počátky těžby nebyly jednoduché. K rozvoji těžby v Jáchymově chyběly 

potřebné materiální a finanční prostředky, pracovníci a specialisté pro výzkum a úpravu 

uranových rud. Po roce 1948 zde pracovali především političtí odpůrci režimu a o dva roky 

dříve byli do Jáchymova transportování němečtí zajatci. Pracovní tábor vznikl také nedaleko 

Příbrami, kde probíhala těžba uranu (Obr. 6). V roce 1955 se Jáchymovské doly ocitly  

na vrcholu rozvoje a podnik zaměstnával 46 351 zaměstnanců a z toho 9 214 vězňů. V letech 

1947 až 1960 došlo k velkému rozvoji dolu a v rámci průzkumu, zde bylo nalezeno několik 

nových žilných uzlů, které byly těženy. Největšího vrcholu dosáhla těžba okolo roku 1957, 

a již o dva roky později došlo k vyčerpání ložiska a tak k postupnému útlumu těžby. 

Na konci osmdesátých let začal vývoj světového trhu s uranem ovlivňovat těžbu 

v bývalém Československu a vysoké ceny vedly k radikálnímu útlumu těžby na začátku  

let devadesátých. Během pěti let poklesla těžba uranu na 600 tun za rok a v současnosti 

poklesla produkce asi na 400 tun. Současná spotřeba uranu v elektrárnách Dukovany  

a Temelín se pohybuje 690 tun za rok (Pauliš a kol., 2007). 

 

Obr. 6 Památník vojna Lešetice 



Martina Krnáčová: Nerosty, které změnily historii ČR 

2015  31 

 

4.1.4 Současný stav  

Na území České republiky se nachází 7 ložisek uranu, ale pouze na jednom ložisku  

se v současnosti stále těží. V současnosti se uran těží na ložisku Rožná, nacházející se v kraji 

Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Na ložisku Stráž pod Ralskem se v současnosti pouze 

dotěžuje (Starý a kol., 2013). Mapka na Obr. 7 vyznačuje výhradní evidovaná ložiska uranu 

v České republice. 

Výhradní evidovaná ložiska 

1. Rožná: Těžba na tomto díle byla zahájena v roce 1958, ložisko tvoří asi 580  

km dlouhé důlní chodby a ložisko bylo otevřeno 11 jámami. Hloubka dobývání  

je okolo 950 až 1100 metrů pod povrchem. Do roku 2006 bylo vytěženo 18 370 tun 

a roční těžba se pohybovala okolo 300 tun. Současný stav: Těžba na tomto ložisku 

byla prodloužena a bude pokračovat po dobu ekonomické výhodnosti, které bylo 

dáno usnesením vlády ČR, č.565 z 23.5. 2007. Probíhají zde likvidační práce  

a sanace v dotěžené části ložiska. 

2. Brzkov: Těžba probíhala v letech 1988 až 1990 a po té bylo ložisko zakonzervováno. 

Vytěženo bylo celkem 65,3 tun uranu a hloubka dobývání se pohybovala kolem 300 

metrů pod povrchem. Současný stav: V současnosti se zde netěží, důl byl zlikvidován 

a zatopen. Provádí se zde dlouhodobý monitoring. 

3. Hamr pod Ralskem: Těžba probíhala od roku 1972 až 1993. O rok později zde byla 

těžba zastavena a důl zakonzervován. Důl měl 4 jámy a 68 km důlních děl s hloubkou 

160 m pod povrchem. Celkem bylo vytěženo na tomto ložisku 13 205,9 t uranu. 

Současný stav: Důl je postupně zatápěn a ostatní objekty jsou připraveny k likvidaci. 

4. Jasenice-Pucov: Těžba probíhala od roku 1963-1991. Vytěženo bylo 311,2 t uranu. 

Současný stav: Důl byl zlikvidován a objekty rozprodány a pronajaty. Čistírna 

důlních vod a dlouhodobý monitoring. 

5. Stráž pod Ralskem: Těžba probíhala v rozmezí let 1967 až 1996. Do roku 1996,  

zde bylo vytěženo celkem 15 562 t uranu a hloubka byla cca 220 m pod povrchem. 

Současný stav: V současnosti probíhá likvidace a rekultivace tohoto objektu. 

Dalšími ložisky jsou Osečná-Kotel a Břevniště pod Ralskem (Spravované lokality: uranové 

rudy, 2014). 

Vytěžená ložiska a ostatní zdroje:  

Příbram, Jáchymov, Zadní Chodov + Vítkov, Olší, Horní Slavkov, Okrouhlá Radouň, 

Dyleň, Javorník, Licoměřice-Březinka, Radvanice + Rybníček + Svatoňovice, Předbořice, 

Hájek + Ruprechtov, Chotěboř, Slavkovice, Mečichov – Nahošín ( Starý a kol., 2013). Počet 

ložisek, zásoby a těžba jsou uvedeny v Tab. 6.  
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Tab. 6 Uran v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem 7 7 7 7 7 

Z toho těžených 1 1 1 1 1 

Zásoby celkem, t U 135 553 135 425 135 361 135 276 135 214 

Bilanční prozkoumané 1 545 1 426 1 416 1 406 1 323 

Bilanční vyhledané 19 428 19 420 19 427 19 402 19 458 

Nebilanční 114 581 114 579 114 518 114 468 114 433 

Vytěžitelné 503 377 374 338 312 

Těžba, t U 290 286 259 252 222 

Produkce koncentrátu,  

t U* 
261 243 237 216 219 

*Odpovídá odbytové produkci (bez ztrát úpravou) 

 

Obr. 7 Mapka s vyznačenými ložisky uranu (Starý a kol., 2013, upraveno) 

1. Rožná 

2. Brzkov 

3. Břevniště pod Ralskem 

4. Hamr pod Ralskem 

5. Jasenice – Pucov 

6. Osečná – Kotel 

7. Stráž pod Ralskem 

8. Příbram 

9. Jáchymov 

10. Zadní Chodov + Vítkov 2 

11. Olší 

12. Horní Slavkov 

13. Okrouhlá Radouň 
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14. Dyleň 

15. Javorník 

16. Licoměřice – Březinka 

17. Radvanice,Rybníček,Svatoňovice 

18. Předbořice 

19. Hájek, Ruprechtov 

20. Chotěboř 

21. Slavkovice 

22. Mečichov – Nahošín 

4.1.5 Shrnutí 

Vliv na českou historii měl uran již od 19. století, kdy se z vytěženého uranu začaly 

vyrábět uranové barvy. Velmi významným bodem naší historie bylo objevení polonia a radia 

manžely Curieovými v odpadu ze zpracování jáchymovského uranu. Ve 2. světové válce byl 

tento prvek využíván Němci pro chemické účely a při jaderném výzkumu. Po roce 1945 byl 

jáchymovský uran důležitou surovinou k výrobě sovětských atomových bomb. 

V současnosti je domácí uran důležitý pro výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách.  

4.2 HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ 

Uhlí patří mezi největší zdroje energie ve formě fosilních paliv neboli kaustobiolitů. 

Ekonomicky a technologicky nejvýznamnějšími palivy jsou uhlí, zemní plyn a ropa. Uhlí 

vzniká především z rostlinných zbytků, které se hromadily ve vodních tocích, jezerech nebo 

mořských zálivech. Postupně tak vznikaly bažiny, které dále pokrývala různá vegetace. 

Vznik fosilních paliv byl způsoben působením sluneční energie, vody a oxidu uhličitého. 

Další důležitou složkou ke vzniku byl vznik organických látek a vývoj života a rostlinstva 

na planetě (Roubíček, Buchtele, 2002).  

Průmyslové využití uhlí je především v chemickém průmyslu, ale také 

v potravinářském průmyslu nebo zemědělství. Většina vytěženého uhlí se spaluje a využívá 

se k výrobě energie, dále se využívá v koksárenství a dalších odvětvích průmyslu (Rozložník 

a kol., 1987). 

4.2.1 Vlastnosti 

Uhlí se skládá ze základních prvků, jako jsou C, H, O, N a organické síry. Kromě toho 

se zde vyskytují další prvky, které rostliny získaly z půdy nebo je do rašelinišť přinesla voda. 

Do uhlí se mohly dostat i druhotné prvky prosáklé vodou z nadložních vrstev, nebo 

vulkanickou činností například magmatické roztoky a plyny. Z minerálů se nejčastěji 

vyskytuje křemen, opál, chalcedon, pyrit, markazit a galenit. V některých slojích  

se vyskytuje měď a v hnědém uhlí se z pyritu tvoří sírany. Pyrit je zdrojem síry, která  

je příčinou znečišťování ovzduší při spalování. V uhlí se mohou vyskytovat také vzácné 

prvky např. germanium (Rozložník a kol., 1987). 
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4.2.2 Typy uhlí 

Černé uhlí 

Uhlí vzniklo stlačením mocných vrstev rostlinného materiálu. Hlavním důležitým zdrojem 

ve vývoji od vegetace k uhlí je rašelina. U rašeliny lze stále pozorovat původní rostlinný 

materiál, který se v uhlí vyskytuje jako uhlík, ačkoliv stopy po rostlinstvech mohou být 

zachovány. Uhlí může být zemité či práškovité, nebo naopak lesklé a kompaktní, v závislosti 

na stupni přeměny (Dopita a kol., 1985). 

Antracit 

Je velice kvalitní typ uhlí, je černý a lesklý a jeho lom je lasturnatý. Hoří při vyšších 

teplotách, protože obsahuje vyšší podíl uhlíku.  Podobná hornina je gagát, neboli černý lignit, 

který má podobné vlastnosti. Gagát se vyskytuje především ve vrstvách s arkózovou břidlicí 

(Dopita a kol., 1985).  

Lignit 

Lignit je méně kvalitní hnědé uhlí, které je meziproduktem při přeměně rašeliny v černé uhlí. 

I zpevněný lignit se snadno drolí a rozpadá a je možno u něj sledovat zbytky rostlinného 

materiálu. Od ostatních druhů se liší nižší hustotou a vzhledem připomínajícím dřevo. Lignit 

je obvykle mladší než většina uhelných hornin pocházejících z období karbonu. Tato hornina 

má velký význam v hospodářství, především díky plynným a ropným produktům, které  

se z něj získávají (Dopita a kol., 1985).  

4.2.3 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Historicky prvním dokladem použití uhlí na našem území se nachází na vrchu Landek 

v Ostravě, kde se podle archeologických nálezů před 23 tisíci lety usídlili lovci mamutů. 

Podle nálezů v ohništích bylo vědecky prokázáno, že právě tito lidé použili historicky  

na světě poprvé černé uhlí z výchozu slojí karbonského stáří (Vopasek, 2005). 

Trvalo poměrně dlouho, než se od nálezu uhlí na našem území přistoupilo k pravidelné 

těžbě. Například v severních Čechách bylo uhlí známo již od 16. století, přesto se začalo 

těžit až ve 40. letech 18. století (Grygárek a kol., 2004).  

Od 16. století se nedělaly velké rozdíly mezi černým a hnědým uhlím obojí bylo 

nazýváno uhlím kamenným. K běžnému topení se nevyužívalo a nepodléhalo zatím 

zákonům. První zmínky o černém uhlí byly z roku 1550, kdy se král Ferdinand dozvěděl  

o nálezech černého uhlí od hejtmana Bohuslava Felixe z Lobkovic, který žádal o propůjčku 

aby jej mohl využívat Z důvodu, že by tato těžba mohla být užitečná pro kraj žatecký, 

litoměřický a slánský, které trpí nedostatkem dřeva, rozhodl se král těžbu povolit. Následně 

mu byla udělena propůjčka 3000 pražských loktů pro otvírku a dobývání. V případě  
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že by byly s touto otvírkou nalezeny nové sloje a žíly černého uhlí mají být tito těžaři 

považováni za první nálezce a mají mít také právo jiným prodávat a vyvážet uhlí mimo zemi 

a prodávat v tuzemsku za nízké ceny. V podobném smyslu měl arcivévoda sestavit horní 

výsadu a následně byla vyhotovena v roce 1550. 

Tato nová věc přispěla k tomu, že se nevědělo kam uhlí zařadit. Proto byla králem 

zvolena nová míra stanovena na 3000 pražských loktů, což činilo účelně velké pole do tvaru 

čtverce a vyhovovalo tak potřebám. Povolení ke kutání, vztahující se také bez omezení  

na královské pozemky však nebylo vydáno, protože černé uhlí nemohlo být počítáno mezi 

vzácné kovy a podle narovnání z roku 1534. 

I přes nevyužití uhlí jako paliva, se začalo používat k výrobě skalice. V plzeňském 

kraji se v letech 1570 a 1580 narazilo na ložisko černého uhlí, které bylo velmi bohaté  

na kyzy a dobývalo se až do třicetileté války. Využívání hnědého uhlí k vytápění se šířilo 

rychleji než použití černého uhlí, z důvodu ceny za dřevo, které se vyskytovalo v oblasti 

ložisek hnědého uhlí více než v oblasti s uhlím černým.  

Počátkem 17. století zaznamenáváme větší pokroky, kdy se v městech Most, Hrob 

 a vesnice Habry objevovaly umělé pece, v nichž se vařil kamenec a jiné materiály pálením 

černého uhlí. Při tomto procesu se šetřilo dřevo, 

tavila se síra, pálilo se vápno, ale také se vytápěly 

místnosti. Teprve od 18. století se rozvinula větší 

spotřeba černého uhlí (Šternberg, 2003). 

V letech 1830 – 1880 došlo ke zvýšení 

poptávky po uhlí a to znamenalo rozvoj uhelných 

dolů na Kladensku (Důl Mayrau – Obr. 8), 

Ostravsku i v severočeské hnědouhelné pánvi.  

Od 19. století byly pro dobývání používány trhací 

práce, k dopravě se užívaly vozíky tažené koňmi  

a docházelo k mnoha dalším změnám v oblasti 

dobývání (Grygárek a kol., 2004). 

Obr. 8 Důl Mayrau, Kladno  

Počátky dolování na Ostravsku, byly oproti jiným revírům zpožděny. Jedním 

z důvodů, byla existence značně rozsáhlých zásob dřeva ale také nedůvěra k novému palivu, 

které zavánělo peklem. Prvním pokusem o nález uhlí na severní Moravě a Slezsku se datuje 

do 50. let 18. století. První nález pocházel z r. 1763 v oblasti dnes Slezské Ostravy,  

kde po uhlí pátral J. A. Alis. Jako první nálezy z roku 1768 pod vedením Lutze byly nalezeny 

a zkušebně vytěženy 0,6 t kamenného uhlí, které bylo nalezeno v oblasti polské Ostravy. 

Na začátku těžby mělo uhlí odbyt jen za zvláštních podmínek, nebo v bezprostřední 

blízkosti dolů. V 18. století se začal projevovat nedostatek dřevěného uhlí, kde se muselo  

do železáren ve Slezsku začít dovážet dřevo z Karpat. Rozhodujícím měřítkem pro rozvoj 

byl omezený trh. Ostravsko leželo na hranici nejrozvinutějších krajů Moravy a Slezska  

a zaostalé Horní země, kde se trh rozvíjel velmi pomalu a tak tomu bylo i na území Beskyd. 
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Hospodářsky vyspělá část Slezska, s velkými zásobami uhlí, které se začalo poměrně brzy 

využívat, ležela za hranicemi v Prusku. 

Od roku 1854, byl v Opavě zřízen komisariát, se soudní pravomocí a jediní kdo začali 

na počátku 19. století kutat, byli feudálové. Byli jediní, kteří měli na kutání dost peněz, takže 

na začátku měli téměř monopol těžby. Počátky 70. let 18. století se snažil majitel panství 

Karviná pátrat po uhlí a v roce 1776 začala pokusná těžba. Ta byla však zastavena  

pro nedostatečný odbyt.  

Větší rozmach přišel až v 80. letech roku 1782, kdy začal s dobýváním uhlí baron 

Johann Adam Grutschreiber na svých pozemcích na Landeku v Petřkovicích a na Hlučínsku. 

Jeho podnikání se rozvinulo, a uhlí se prodávalo do přilehlých oblastí Pruska, Těšína, 

Krnova a Opavy. Bylo levnější než dřevěné uhlí a začalo mu konkurovat a stalo se oblíbené 

u kovářů a zámečníků. Tyto doly patřily mezi jedny z největších a vedly k obnovení těžby  

i v polské Ostravě. Uhlí se využívalo v průmyslu ale i na vesnicích. 

Od počátku 80. let 18. století se kutalo na území např. Frýdecku, Novojičínsku,  

u Příbora, Kopřivnice a mnoho dalších. Pravidelná těžba byla tedy zahájena v 80. a 90. letech 

18. století v režii Wilczka a Larische, kteří představovali jedny z nejvýznamnějších šlechticů 

v zemi. 

Největší rozmach ostravsko-karvinského revíru byl v době založení Vítkovických 

železáren. V letech 1825 – 1835, kam spadá vznik železáren, byl zaznamenán nárůst uhelné 

těžby. Rok 1835 vnesl otevření vysoké pece, a tudíž došlo k rychlé a masivní spotřebě uhlí. 

Další velký vliv mělo založení Severní dráhy Ferdinandovy na Moravě. Od roku 1840 došlo 

k rozvoji a budování velkých dolů, technicky dobře vybavených. Uhelné hornictví se stalo 

ekonomicky důležitým a mělo velký význam. Mechanizace a přechod k velkoprůmyslové 

výrobě měly znaky přechodu k industrializační éře a společnosti (Černý, 2003). 

V roce 1918 bylo na Ostravsku v provozu 15 elektrických a 41 parních těžních strojů 

a na počátku 20. století byla při těžbě černého uhlí překročena hloubka 750 metrů, konkrétně 

tedy na dole Zárubek. V porubech se začaly využívat tyčové brázdící stroje, parní korečková 

a lopatová rypadla. Dalším mezníkem v mechanizaci znamenalo zavedení stlačeného 

vzduchu a elektrické energie.  

V období mezi světovými válkami došlo k řadě mechanizmů jako například zavedení 

řetězových brázdících strojů, pohyblivých žlabů, lanovek atd. Avšak hnědouhelné hornictví 

v tomto období zaostávalo. 

Výraznou změnou prošlo uhelné hornictví po roce 1945, kdy prezident České 

republiky vydal dekret č. 100/1945 Sb. o znárodnění dolů a některých průmyslových závodů. 

Následně došlo ke vzniku národních podniků a výstavbou nových dolů. Rozvoj mechanizace 

našich uhelných dolů, měl za následek nárůst těžby, která v roce 1980 přesáhla 117 miliónů 

tun. 
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Po roce 1989 došlo k zásadním změnám v oblasti těžby, a to za příčiny snižování 

spoluúčasti státu na těžbě surovin a následně i ukončení dotací, což mělo za následek 

omezování až útlum těžby ve většině revírů (Grygárek a kol., 2004). 

4.2.4 Současný stav  

Odhaduje se, že v České republice jsou zásoby uhlí přibližně na 10 miliard tun, z toho 

polovina je těžitelných. Zásoby tvoří přibližně 60 % hnědého uhlí, 37 % černého uhlí a 3 % 

lignit. Roční produkce na území naší republiky je okolo 60 mil. tun a asi 55 % tvoří výroba 

elektrické energie, kterou pokrývají elektrárny spalující uhlí (OKD a.s., 2012). 

Ložiska černého uhlí se na našem území nachází v oblasti Kladensko-slánské pánvi  

a v Ostravsko-karvinské pánvi (Roubíček, Buchtele, 1998) a současnou těžební organizací 

je pouze OKD a.s., Ostrava (Starý a kol., 2013). Ložiska hnědého uhlí se nacházejí  

v severozápadních Čechách a to v pánvi sokolovské a severočeské (Roubíček, Buchtele, 

1998) a těžící organizace jsou Severočeské doly, a.s Chomutov, Vršanská uhelná a.s, Most, 

Sokolovská uhelná a.s., Sokolov a Litvínovská uhelná a.s, Most. 

Počet ložisek černého uhlí v roce 2012 celkem bylo 62 z toho těžených 8. Zásoby 

celkem tvořily 16 324 263 kt. Těžba v uvedeném roce tvořila 10 796 kt. Zatímco počet 

ložisek hnědého uhlí ve stejném roce tvořilo 53 ložisek a z toho těžených bylo 11. Zásoby 

hnědého uhlí celkem bylo 9 936 157 kt a vytěžilo se 43 710 kt (Starý a kol., 2013). 

4.2.5 Shrnutí 

Ačkoliv uhlí nemá bohatou historii, lze uznat, že se výrazně podílelo na vývoji naší 

země. I když počátky těžby byly těžké, stalo se uhlí oblíbeným, hlavně kvůli své výhřevnosti. 

Uhlí vysoce ovlivnilo rozvoj českého průmyslu a může být pokládáno za předzvěst 

průmyslové revoluce. Tato surovina se podílela na technologickém postupu nejen  

v průmyslu, ale i v domácnostech. I dnes patří tento nerost mezi neodmyslitelné zdroje 

energie a tepla, stejně tak jako v minulosti. 
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5 HISTORICKY VÝZNAMNÉ DRAHÉ KAMENY 

5.1 PYROP 

Granáty tvoří velkou skupinu minerálů a používají se především v klenotnictví,  

ale také v technice. Vyrábějí se z nich ložiska pro jemné přístroje například pro hodinky, 

kompasy a jiné. Dále se využívají jako brusný a leštící materiál při rozemletí na jemný 

prášek. Nejznámější granáty jsou almandin a pyrop, známý také jako český granát 

(Rozložník a kol., 1987). Největší granát nalezen na našem území vážil 9,6 g a je zasazen 

v řádu Zlatého rouna v drážďanském pokladu saských kurfiřtů (Kužvart, 1984).  

5.1.1 Vlastnosti 

Granát není jen jeden minerální druh, jedná se o skupinu minerálů, které jsou  

si strukturně blízké. Chemické složení se proto nedá jednoznačně vyjádřit (Hanus, 2013). 

Granáty vytvářejí různobarevné krystaly, patřící do kubické soustavy. Dokonale 

vyvinuté krystaly se vyskytují v žulových pegmatitech, rulách, svorech, krystalických 

vápencích a serpentinitech. Tvoří samostatné horniny, nazývané granátovce, které vznikly 

na styku vyvřelých hornin s jinými horninami. Jsou odolné atmosférickým vlivům, proto  

se nejčastěji vyskytují v říčních náplavech, které patří mezi hlavní naleziště granátů 

(Rozložník a kol., 1987). Pyrop obsahuje hořčík a hliník, a jeho barva je od sytě rudé, fialové, 

růžové až po oranžový nádech. Obvykle jsou krystaly dvanáctistěnné nebo trapezoidní  

a tvoří také zrnité či masivní agregáty. Lesk skelný a lom lasturnatý (Walsh a kol., 2013). 

Tvrdost pyropu je 7 a vryp bílý. Štěpnost není a hustota je 3,58 g.cm-3 (Bernard a kol., 1992). 

5.1.2 Význam pro historii České republiky 

Nález granátů v Českém středohoří se datuje již do 5. století, kde jej jako první sbírali 

Keltové. V 6. – 8. století začala organizovaná těžba s vývozem do Evropy. Granáty brousili 

a zpracovávali franští brusiči a klenotníci, kteří z drobných granátů, almandinů a červeného 

skla vytvářeli překrásné šperky. Nejznámější šperky tohoto typu pocházejí z hrobového 

pokladu franského krále Childericha I. z 5. století. Velmi zajímavý byl nález šperků  

u Blučiny na jižní Moravě z roku 1953. Dalším významným nálezem z 9. století jsou 

germánské spony s českými granáty pocházející z pohřebiště v Čelákovicích-Lužinách. 

První těžba v Českém středohoří 

První těžba byla prováděna ručním vybíráním granátů z ornice, nevýhodou ale byla 

časová náročnost tohoto způsobu. Jiný způsob bylo hloubení malých šachtic a rýh, které  

pod ornicí odhalovaly ložiska pyropu. Efektivnějším způsobem dobývání bylo odstranění 

ornice a podorniční těžba poloh pyropu až do hloubky 7 metrů. Tento způsob byl prováděn 

v nejbohatších oblastech ložiska například v oblasti Panských jam u Podsedic a u Chrásťan. 
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Těžba na Kolínsku 

Pyrop byl na tomto území získáván relativně krátké období na několika ložiscích. 

Písemné doklady o těžbě nebyly dochovány, ale z terénu jsou zřetelné stopy těžby.  

Na lokalitě Ratboř probíhala těžba v údolí potoka v severovýchodní části obce.  

Těžba v Podkrkonoší 

Podkrkonošské pyropy jsou typické pro svůj tvar, který je mírně zploštělý, a povrch  

je korodovaný, někdy jsou popisovány jako bradavičnaté. Ložiska zde nezabírají jednolitá 

území, tak jako v Českém středohoří. Těžilo se zde rýžováním, avšak od tohoto způsobu 

bylo brzy upuštěno. Další naleziště pyropu v Podkrkonoší: okolí Jičína, Levínsko, Mnichovo 

Hradiště, potok Rokytka, Rovensko pod Troskami, Semily, Trosky, Turnov a mnoho 

dalších.  

Další naleziště 

V omezené míře došlo ke sběru českých granátů v oblasti Lužický hor. Na jižní 

Moravě, můžeme nalézt pyrop v oblastech u Radětic, Skleného nad Oslavou nebo u Horních 

Borů. Tyto lokality však nebyly předmětem sběru či těžby.  

Z roku 1260 se dochoval korunovační kříž Přemysla Otakara II., který je zhotoven  

ze zlata a křišťálu a je ozdoben rubíny a pyropy. Důkaz o znalosti českého granátu dokládá 

česko-latinský slovník, v němž je přeložen latinský termín carbunculus do češtiny jako 

zrnakoč. Pyrop byl přitažlivý i ve světě, důkazem je pozdně středověký šperk pás královny 

Elišky, čtvrté manželky Karla IV. V 16. století stoupal zájem o český granát a povrchový 

sběr pro zvyšující se poptávku nestačil, proto se začala rozvíjet důlní činnost. Významnou 

osobností majitelů dolů v Českém středohoří byl pražský mincmistr Lazar Ercker. Císař 

Rudolf II. tuto činnost v Čechách velmi podporoval privilegii na sběr a vývoz a broušení 

kamenů, ale také si vyhrazoval právo na největší a nejkrásnější granáty. 

Pokles produkce byl zaznamenán až za třicetileté války. Pražské řezačské dílny byly 

v 17. století na úpadku, avšak na významu získávaly Turnov a Rovensko pod Troskami. 

Český granát se stal jedním z nejpoužívanějších kamenů, což dokládá i některé liturgické 

nádobí a církevní předměty. Dále se český granát uplatnil a zasazoval do předmětů, jako 

byly kalichy, relikviáře, procesní kříže a biskupské prsteny. Stoupající obliba granátu a jeho 

dostupnost vedla k využití v předmětech denní potřeby, jako byly například obruby zrcadel, 

rámečky, rukojeti slunečníků a holí, dýmky, vějíře, hřebeny, čelenky atd. 

Ze 17. století pocházejí nejstarší doklady o použití pyropu v lidových krojích,  

kde jejich použití bylo zprvu v oblastech bohatých na ložiska granátu. Do regionů na Moravě 

a v Čechách pronikal se zpožděním, tedy až kolem 18. a 19. století. České granáty byly velmi 

populární k výrobě náhrdelníků, medailonů, a mnoha dalších šperků.  

V 19. století se zvyšovala výroba šperků z českého granátu a stoupala i jejich obliba. 

Granátový šperk byl provázen slohovými proměnami v empíru, biedermeieru, druhém 
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rokoku až secesi. Podstatnou symbolikou pyropu byla jeho rudá barva, která symbolizovala 

krev i lásku a mnoho lidí věřilo v jeho ochranný význam. Byl využíván v litoterapii, kdy byl 

rozmělněn na prášek a přidáván do mastí či kapek a následně se tímto léčila chudokrevnost, 

nemoci srdce, nebo různá zranění a záněty. Touha po tomto kameni vedla k různým 

náhražkám a sklům, která granáty alespoň vzhledově připomínala.  

Na počátku 20. století, se o výrobu šperků začali zajímat návrháři a produkce šperků 

již přestala být anonymní. Velké změny přineslo až období po druhé světové válce,  

kdy mnoho malých drobných producentů bylo donuceno přejít do nově vznikajících 

družstev. Takováto družstva ve šperkařství byla například Klenoty, Kovodružstvo a Soluna 

a dále specializované družstvo Granát. Velkým mezinárodním úspěchem byla výstava 

v Bruselu roku 1958, kde byla představena československá tvorba. 

Po roce 1990 docházelo k úpadku zájmu o granátové šperky, důvodem byl i vznik 

soukromých firem a také přehlcení trhu. Těžkou konkurencí pro české šperky se stal dovoz 

napodobenin z jihovýchodní Asie. Tyto napodobeniny klamou turisty ale i tuzemské 

zájemce a poškozuje nejen domácí výrobu, ale také pověst naší země (Hanus, 2013).  

5.1.3 Současný stav 

V současnosti se pyroponosná hornina těží na jedné lokalitě a to Podsedlice-Dřemčice. 

Mezi netěžená ložiska patří oblasti Vestřev, Dolní Olešnice, Horní Olešnice 1 a 2, Linhorka-

Staré a Třebívlice (Starý a kol., 2013). Počet ložišek, zásoby a těžba jsou uvedeny  

v Tab. 7. 

Tab. 7 Pyroponosná hornina v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  7 7 7 7 7 

Z toho těžených 1 1 1 1 1 

Zásoby celkem, kt 19 131 19 510 19 487 19 471 19 459 

Bilanční prozkoumané 3 360 3 328 3 305 3 288 3 276 

Bilanční vyhledané 12 882 13 283 13 283 13 002 13 002 

Nebilanční 2 889 2 889 2 889 3 181 3 181 

Vytěžitelné 1 249 1 216 1 193 1 176 1 164 

Těžba, kt 24 26 23 17 12 

5.1.4 Shrnutí 

Český granát patří mezi nejznámější drahé kameny na našem území a to z důvodu,  

že se z něj již od pradávna vyrábějí překrásné šperky. Tyto šperky byly ovlivněny módou  

a dobou a patřili mezi velice oblíbené u všech společenských vrstev a tak je tomu i dodnes. 

České granáty zdobí šperky, předměty, ale také klenoty králů a královen. 
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5.2 VLTAVÍN 

Vltavíny, taktéž nazývané jako moldavity, jsou křemité horniny s vysokým obsahem 

SiO2 a Al2O3. Název nesou po řece Vltavě, kde se také nalezly jedny z prvních vltavínů 

v náplavech řeky. Původní název moldavit pochází z německého Moldau – Vltava. Původ 

vltavínů není jasný a předpokládá se, že se jedná o zbytky meteoritů. V současnosti se jedná 

o možnosti, že vltavíny vznikly přetavením horniny zemského povrchu, které se přetavily 

na sklo při dopadu velkého meteoritu. V historii se vltavíny brousily a zasazovaly do zlata, 

avšak v současnosti se zasazují do stříbra ve svém přirozeném tvaru (Rozložník a kol., 1987). 

5.2.1 Vlastnosti 

Barva vltavínů je zelená až tmavozelená, lom je lasturovitý a bývají průsvitné  

až neprůhledné. Tvar je rozlišný někdy kulovitý, oválný nebo se vyskytují ve tvaru kapek  

a střepů (Rozložník a kol., 1987). Hustota vltavínů se pohybuje mezi 2,27 až 2,46 g.cm-3 

hustota závisí na množství přítomných bublin ve vzorku. Tvrdost se pohybuje v rozmezí  

6,5 až 6,9. Teplota tání se pohybuje okolo 1400 °C. Z chemického hlediska se vltavíny 

skládají z 82,7 % SiO2, 9,4 % Al2O3, 2,61 % Fe2O3, 0,13 % MnO, 1,21 % CaO, 1,21 % 

MgO, a 2,45 % Na2O (Bouška, 1992). 

5.2.2 Význam pro historii České republiky 

První těžba a vliv 

Vltavíny byly zajímavé již pro člověka v paleolitu, kdy se pokoušeli využít jejich ostré 

hrany jako řezné nástroje nebo amulety a kultovní předměty. Dva nejstarší archeologické 

nálezy pocházejí z Rakouska z doby kamenné. Z období mladšího paleolitu se o vltavíny 

zajímal člověk cromagnonský, což dokládají nálezy střepů zeleného vltavínového skla 

v Dolním Rakousku. Úlomky moldavitů zde byly nalezeny jako tisíce pazourkových 

nástrojů, které byly nalezeny v lokalitě Löss u Willendorfu. Takovéto nástroje byly nalezeny 

na Moravě z doby mladší doby kamenné a to u Oslavan a Mohelna. Velmi známý je diskový 

vltavín nalezený u Skřipinského hradiska v jámě s jevišovickou keramikou. Také většina 

nalezených vltavínu z jižních Čech, byla považována za řezné nástroje, kvůli jejich 

nepravidelnému tvaru. Jsou zde předpoklady, že některé nalezené vltavíny na jihozápadní 

Moravě zde byly rozptylovány pravěkým člověkem.  

Středověké zprávy o vltavínech nemáme. V minulém století byly vltavíny používány 

ke zdobení holí a jako přívěsky. V roce 1891 byly v Praze na výstavě vltavíny vystaveny  

a prodávány jako pravé drahokamy, broušené a zasazené ve zlatě. Především se jednalo  

o kolekci vltavínů knížete Schwarzenberga, která obsahovala broušené vltavíny zasazené  

ve zlatě. Broušené vltavíny mají barvu lahvově zelenou, která se podobá olivínům,  

ale s hlubším zeleným odstínem podobným více diopsidu.  

Na konci 19. století byl vltavín módním kamenem, který se brousil a spolu s českými 

granáty nebo rubíny byl zasazován do drahých šperků. Z minulého století je vltavín 
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zařazován do seznamu šperkařských kamenů. Několik secesních šperků bylo zachováno, 

avšak zájem o vltavín v krátké době upadl. Broušené vltavíny jsou krásně lesklé, ale málo 

tvrdé. Jsou měkčí než křemen a nepřevyšují o mnoho tvrdost lahvového skla, kterému  

se při vybroušení velmi podobají. V některých starších příručkách byl vltavín uváděn s tím, 

že se často jedná o falzifikáty. Drtivým úderem bylo skutečné broušení zeleného lahvového 

skla na Turnovsku na přelomu století a také vznik padělků, to vedlo k nedůvěře v jeho 

pravost. Tyto podmínky vedly ke snížení oblíbenosti tohoto kamene natolik, že tento 

jedinečný zelený kámen přestal prakticky existovat pro šperkové účely.  

Vltavíny znovu upoutaly pozornost proto, v jakém prostředí se vyskytují,  

že do něj jaksi nezapadají a pro člověka to bylo něco mimořádného až tajemného. Zájem  

o vltavíny proto vzrostl v posledních desetiletích, kdy se opět stal hledaným šperkovým 

kamenem.  

V šedesátých a sedmdesátých letech našeho století došlo k prověřování podmínek 

průmyslového získávání vltavínů. Bylo zapotřebí najít vhodná naleziště, která budou 

odpovídat těžebním a úpravárenským podmínkám. Pozornost byla soustředěna pliocenním 

štěrkopískům, které se vyskytovaly v pískovně u Chlumu nad Malší. Ukázalo se, že zásoby 

vltavínu zde dosahovaly až 1,6 – 2,1 tuny. Zde byla nejvíce soustředěna těžba tohoto 

kamene. Téměř 90 % vltavínů z chlumské pískovny bylo možno využít k šperkařské výrobě. 

Další vhodná naleziště například štěrkopísky u Besednice a Vrábče-Nové hospody. Písčitý 

štěrk s vltavíny se zpracovává síťováním a následně se vltavíny ručně vybírají ze štěrku. 

Od roku 1974 byly v Turnově v závodě Granát vyvíjeny první série šperků  

se zasazenými vltavíny. Móda předurčila vltavíny nebrousit a prostě je zasadit do zlata, 

stříbra či pozlaceného stříbra, ve svém přírodním tvaru, což vedlo k unikátnosti každého 

šperku. Byly tak zhotovovány například přívěsky, náušnice, prsteny, náramky, spony  

do kravaty a mnoho dalších šperků. Hlavním důvodem ponechání vltavínu ve špercích 

v surovém stavu, bylo dokázání pravosti kamene. Vývoj vltavínových šperků byl  

na vzestupu, také se zkoušelo kamenorytectví, co vedlo k vzniku různých uměleckých kusů. 

Drobné rytecké práce s vltavíny, se následně zasazovaly do zlata a staly se tak exkluzivními 

šperky, které obohatily náš trh (Bouška, 1992). 

5.2.3 Současný stav 

Jediným současným těženým ložiskem u nás je Ločenice-Chlum. Mezi netěžená 

ložiska patří Besednice, Chlum nad Malší-východ, Slavče-sever, Vrábče-Nová Hospoda 

(Starý a kol., 2013). Počet ložisek, zásob a těžba v České republice je uvedena v Tab. 8. 
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Tab. 8 Vltavínonosná hornina v České republice: počet ložisek; zásoby; těžba (Starý a kol., 2013) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  5 5 5 5 5 

Z toho těžených 2 1 1 2 2 

Zásoby celkem, m3 397 077 339 132 793 865 729 718 692 072 

Bilanční prozkoumané 0 0 190 078 169 362 154 596 

Bilanční vyhledané 393 978 336 033 600 688 557 257 534 377 

Nebilanční 3 099 3 099 3 099 3 099 3 099 

Vytěžitelné 217 570 159 625 732 136 667 589 642 270 

Těžba, tis. m3 99 58 57 65 41 

Těžba kt, (1 m3=1,8t) 177 104 103 117 74 

5.2.4 Shrnutí 

Vltavíny jako drahé kameny byly velice oblíbené jako šperky, zasazované do zlata  

a později i s pyropy. S dalším historickým vývojem docházelo k neobrušování vltavínů,  

aby se tak podtrhla jejich pravost, protože se jinak velmi podobaly lahvově zelenému sklu. 

Takto znova stoupala jejich obliba, spolu s technologickými a uměleckými postupy, která 

trvá dodnes. 
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6 ZÁVĚR A DISKUZE 

Z práce vyplývá, že všechny výše uvedené těžené nerosty ovlivnily historický  

i ekonomický vývoj našeho státu. Postupem století se také vylepšovala technologie dobývání 

a postupná mechanizace přivedla mnohá usnadnění pro pracovníky těžebního průmyslu. 

Také zkvalitňování výrobků vedlo k postupnému zvyšování prestiže naší země a vydobylo 

si místo a oblibu nejen u nás ale i v zahraničí. 

 Lze uznat, že největší vliv měly kovy zahrnující zlato, které se stalo v historii 

hospodářsky a politicky významné. Ze získaného zlata se razily mince, jež se podílely  

na rozvoji českého státu a jeho ekonomice, podobně jako stříbro. Pomocí těchto kovů 

narůstal význam měst a došlo ke stabilizaci české měny. Železo bylo z počátku hojně 

využíváno k výrobě primitivních zbraní, ale krátký čas se užívalo také jako platidlo. 

Výhradní postavení železa v průmyslu vedlo ke vzniku mnoha železáren, hutí a rozvoji 

dalších odvětví. Cín se hojně využíval ve formě slitin, vedl k rozvoji obchodu a hlavně  

měl všestranné využití v průmyslu. 

 Nerudy, do kterých je zahrnut vápenec, zapříčinil rozvoj stavebního  

a cementárenského průmyslu u nás. Kaolín si i přes veškeré nepříznivé počátky vydobyl 

prestižní místo na trhu v podobě porcelánu, který patří mezi tradiční české výrobky. 

S vývojem technik nejlepších malířů se výrazně zvyšovala kvalita a tím i odbyt což mělo 

příznivý vliv na ekonomiku. Sklářský průmysl ovlivnil rozvoj řemesla a kulturní vzdělanost 

našich předků. České tradiční sklářství se pyšní mnoha zdobenými předměty, nádobami 

známých i v zahraničí. Sklo se podílelo na významném pokroku ve stavebnictví v podobě 

okenních tabulek. 

Z hlediska energetických surovin má na trhu vysoké postavení černé a hnědé uhlí, 

které se těží dodnes. I přes krátký historický vývoj se uhlí zasloužilo o technický pokrok 

lidstva v průmyslu, ale i v domácnostech. Uhlí patří mezi neodmyslitelné zdroje energie  

a tepla, využívané v mnoha průmyslových oblastech. Uran se podílel na významném objevu 

polonia a radia, které byly později využívány pro své radioaktivní vlastnosti. V historii  

se stal objektem pro výrobu jaderných zbraní a k různým chemickým účelům. Nelze 

opomenout důležitost v energetickém průmyslu, kde se uran využívá dodnes. 

Tradiční české šperkařství v popředí s pyropem, zvaným českým granátem, a vltavíny 

tvoří nezapomenutelné umění spojované s Českou republikou. Šperky byly ovlivněny 

módou a oblíbené u všech společenských vrstev. Vltavíny se postupem času přestaly brousit, 

aby se tak podtrhla jejich pravost, protože se jinak velmi podobaly sklu. V současnosti znova 

stoupla obliba těchto drahých kamenů, spolu s technologickými a uměleckými postupy 

zpracování. 

V této práci jsem splnila cíle popsáním všech důležitých nerostů podílejících  

se na rozvoji našeho státu od historie až po současnost. 
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