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BT 7 

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

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 8 

Cíl I: 
 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Cíl II: 
 

KSK Komořany – Slovácké strojírny, a.s 
 

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) 

SUB, a. s. - Závod 05 

Dřínovská 3 
434 01 Most – Komořany 

Popis: 
Max. 200 znaků 

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

Popis: 
Max. 200 znaků 

Závod 05 se zabývá vývojem a výrobou 
technologických celků strojů a zařízení převážně 
určených pro povrchovou těžbu uhlí a 
energetiku. Zajišťuje také veškeré údržbářské a 
servisní činnosti vybraných těžebních 
společností. 

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 

V návaznosti na cíl I se žáci seznámí se stroji 
využívanými při těžební činnosti a zároveň i blíže 
s technologickými těžebními procesy a provozy, 
jejich zabezpečením, diagnostikou a obsluhou 
zařízení. 

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 organizace práce, důležité technologické 
postupy 

 technické náčrty a výkresy, technické 
informace, návody 

 úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní 

Jaké učivo je v cíli řešeno ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 organizace práce, důležité technologické 
postupy 

 úloha techniky v životě člověka, zneužití 
techniky, technika a životní prostředí, 
technika a volný čas, tradice a řemesla 
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prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla 

Příprava před exkurzí 
 

Interaktivní hra Příprava před exkurzí 
 

Absolvování semináře „Těžba a rekultivace“ v Cíli 
I 

Popis: 
 

V učebně vybavené IT technikou si žáci zahrají 
interaktivní hru zaměřenou na revitalizaci 
krajiny - PUZZLE 

Popis: 
 

 

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

Přílohy: 
 

Příloha č. I A – Interaktivní hra na odkaze: 
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/re
vitalizace1/index.html  

Přílohy:  
 

Žádné nejsou  

Náplň samotné exkurze 
 

Semináře o Těžbě a rekultivacích. Náplň samotné exkurze 
 

Pod vedením odborného poradce projdou žáci 
vybranými provozy dle aktuálních možností 
závodu. 

Popis: 
 

V rámci semináře získají žáci informace o 
problematice těžby hnědého uhlí, ale i o 
nerostném bohatství ČR obecně. Naučí se 
rozlišovat nerosty a horniny. 
 
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, 
názorně v grafice uvidí těžbu a její postup 
krajinou a na závěr sami vytvoří vhodný 
rekultivační projekt, který obhájí před svými 
spolužáky. 

Popis: 
 

Žáci se v rámci exkurze seznámí se stroji pro 
těžbu, dopravu i skládkování uhlí a skrývkové 
zeminy. 

Odpovědný pracovník žákům na strojích v klidu 
ukáže konstrukci, na které si mohou žáci ověřit 
fyzikální principy jejich stavby. 

V několika praktických příkladech na ušetření 
lidské práce stroji si žáci budou moci ověřit své 
matematické schopnosti.  

Během exkurze se žáci seznámí také 
s moderním provozem řízeným počítači a 
jejich obsluhou. 

http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revitalizace1/index.html
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revitalizace1/index.html
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V rámci semináře budou žáci též prezentovat 
výsledky své skupinové práce z domova či ze 
školy.  

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Vyplnění testu „Co sis zapamatoval ze semináře 
Těžba a rekultivace?“  
 

Aktivity po exkurzi 
 

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

Popis: 
 

Žáci samostatně vyplní test „Co sis zapamatoval 
ze semináře Těžba a rekultivace?“ 

Popis: 
 

Žáci v rámci diskuze popíší zařízení, která viděli 
při exkurzi. Vyjmenují základní stroje sloužící 
k dobývání a transportu hnědého uhlí. 

Přílohy: 
 

Příloha č. IC - Pracovní list. Přílohy: 
 

Nejsou 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Horník, projektant, řidič, vulkanizér, ekonom, 
dispečer, operátor, atd... 

 Horník, strojník, obsluha jednotlivých strojů  

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

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

------ 

 


