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BP 5 

Přírodovědná oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň – 8. – 9. třída 

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 10 
Cíl I: 
 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Cíl II: 
 

Báňská záchranná stanice 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

VÚHU a.s.; tř. Budovatelů 2830/3; 434 01 Most Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Severní energetická, a.s. nebo Vršanská uhelná, 
a.s. 
Václava Řezáče 315 
434 01 Most 

Popis: 
Max. 200 znaků 

ECM shromažďuje dostupné informace o životním 
prostředí v regionu a zpřístupňuje je široké 
veřejnosti, provádí poradenskou a osvětovou 
činnost oblasti životního prostředí. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Energetická a těžební společnost působí v ÚK, 
spravuje těžební lokalitu velkolomu ČSA (Vršany) 
a je mimo jiné i zřizovatelem Hlavní báňské 
záchranné stanice, což je záchranný sbor složený 
ze zkušených záchranářů, vybavený speciální 
záchranářskou technikou.  

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
technické oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Žáci si v rámci semináře „Těžba a rekultivace“ 
postupně vyzkouší činnost investora těžby, horníka 
i rekultivátora. Kromě toho se dozví zajímavé 
informace i z historie a budoucnosti tohoto 
odvětví.  

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
technické oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Žáci na vlastní oči uvidí rozlohu lomu a provoz 
v něm, současně s přilehlými oblastmi, kde již 
proběhly rekultivační práce, blíže se také seznámí 
se zajištěním bezpečnosti provozu a zejména lidí, 
kteří jsou jeho součástí.  

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 
 

PŘÍRODOPIS 

 nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 
kvalitativní třídění, praktický význam a 
využití zástupců, určování jejich vzorků; 
principy krystalografie 

 půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský význam 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

PŘÍRODOPIS 

 nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 
kvalitativní třídění, praktický význam a 
využití zástupců, určování jejich vzorků, 
principy krystalografie 

 půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský 
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pro společnost, nebezpečí a příklady její 
devastace, možnosti a příklady rekultivace 
 

význam pro společnost, nebezpečí a 
příklady její devastace, možnosti a 
příklady rekultivace 

 organismy a prostředí – vzájemné vztahy 
mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, 
přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému 

Příprava před exkurzí 
 

Interaktivní hra Příprava před exkurzí 
 

Absolvování semináře „Těžba a rekultivace“ v Cíli 
I 

Popis: 
 

Žáci si zahrají interaktivní hry zaměřené na změnu 
krajiny.  

Popis: 
 

Žáci se zúčastní semináře Těžba a rekultivace 
vedené lektory ECM v učebně VÚHU a.s. 

Přílohy: 
 

Příloha I A - Interaktivní hra zde: 
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revit
alizace1/index.html  
a 
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/geo
system/index.html  
 

Přílohy: Nejsou 

Náplň samotné exkurze 
 

V rámci semináře získají žáci informace o 
problematice těžby hnědého uhlí, ale i o 
nerostném bohatství ČR obecně. Naučí se 
rozlišovat nerosty a horniny. 
 

Náplň samotné exkurze 
 

1. Návštěva vyhlídkové terasy s výkladem 
2. Prohlídka Báňské záchranné stanice s 

výkladem 

Popis: 
 

Žáci na základě předložených grafů a údajů (vývoj 
počtu obyvatel, nárůst potřebné energie) sami 
zváží nutnost a potřebu těžby.  
 
Stejně tak si na praktických hrách sami vyzkouší 
postupy vedoucí k získání povolení k těžbě, 

Popis: 
 

1. V návaznosti na Cíl I (seminář) shlédnou žáci 
z vyhlídkové terasy těžební lokalitu povrchového 
dolu a aktuální provoz lidí a techniky na ní. 
Mohou si tak lépe představit rozsah těžby a její 
odpady na životní prostředí. 
  

http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revitalizace1/index.html
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revitalizace1/index.html
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/geosystem/index.html
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/geosystem/index.html
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názorně v grafice uvidí těžbu a její postup krajinou 
a na závěr sami vytvoří vhodný rekultivační projekt, 
který obhájí před svými spolužáky. 
 
V rámci semináře budou žáci též prezentovat 
výsledky své skupinové práce z domova či ze školy.  
 

Od kvalifikovaného průvodce se dozví informace 
nejen o vlastní těžební činnosti, ale i o využití 
strojů pro těžbu i dopravu uhlí.  
Žáci poznají a uvidí možnosti skládkování uhlí i 
skrývkové zeminy s přihlédnutím k následné 
rekultivaci. Uvidí též již částečně zrekultivovanou 
krajinu. 
 
Kromě těžby a techniky zjistí, jaké organismy jsou 
schopny v těžební lokalitě žít. 
 
2. Žáci navštíví centrum Báňské záchranné služby, 
seznámí se s  technikou a možnostmi využití.  

Přílohy: 
 

Nejsou  Přílohy: 
 

Nejsou  

Aktivity po exkurzi 
 

Interaktivní hra Aktivity po exkurzi 
 

V návaznosti na absolvování Cíle I a II v rámci 
výuky ve škole proběhne diskuze 
řízená pedagogem.  

 

Popis: 
 

Žáci ve škole vyplní interaktivní testy zaměřenou na 
změnu krajiny. 

Popis: 
 

Žáci v rámci diskuse zhodnotí důležitost těžby 
hnědého uhlí a její dopady na životní prostředí 
v regionu Ústeckého kraje.  
 

Přílohy: 
 

Příloha I C - Testy jsou zde: 
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/testy/test1_mi
ni.php?category=2  
a 
http://www.vitejtenazemi.cz/testy/test2_mini.php
?category=1  
 

Přílohy: 
 

Nejsou 

http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/testy/test1_mini.php?category=2
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/testy/test1_mini.php?category=2
http://www.vitejtenazemi.cz/testy/test2_mini.php?category=1
http://www.vitejtenazemi.cz/testy/test2_mini.php?category=1
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Název profese, se 
kterou byli žáci v rámci 
akce seznámení: 

Horník 
Projektant 
Řidič 
Vulkanizér 
Ekonom 
Dispečer 
Operátor  
... 

 Horník 
Hasič 
Záchranář  

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

----- Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

Zapojení VUAS a SEVEN včetně HBZS je v jednání. 
Konkrétní náplň exkurze se může dle aktuální 
situace v provozech změnit. 

 


