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Na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě se konala dne 6.11.2015 UHELNÁ 
MATURITA.

Na základě projektu Ekologického centra Most pro Krušnohoří za finanční podpory 
Vršanské uhelné, a.s. nazvaného „CESTA ZA POZNÁNÍM UHLÍ, aneb Uhelná 
maturita“.

Cílem projektu bylo zvýšit vědomosti studentů středních škol na Mostecku o uhlí, o 
historii jeho vzniku a jeho užití ve prospěch rozvoje společnosti, o způsobu jeho 
dobývání, kvalitě, současném užití, oblasti báňského vyššího vzdělávání, související 
legislativa apod.
Dalším cílem bylo prohloubit a zlepšit jejich vztah k nerostnému bohatství ČR, 
především pak uhlí.

Součástí „Cesty“ byla návštěva reálného prostředí povrchového lomu, elektrárny, 
uhelných laboratoří, tak i míst, kde se využívají produkty pro spalování uhlí a také 
návštěva prováděné či již provedené rekultivace a také Podkrušnohorského 
technického muzea. 
Studenti navštívili detašované pracoviště VŠB, Hornicko-geologické fakulty v Mostě.

Účastníci byli rozděleni do týmů a obdrželi témata, vážící se k uhlí.

Pro pilotní projekt bylo vybráno Podkrušnohorské gymnázium v Mostě. 
Úkolem týmu bylo v průběhu 6 týdnů na „Cestě“ shromažďovat, získávat či 
vyhledávat informace, provádět fotodokumentaci a v závěru „Cesty“ pak své 
poznatky před odbornou komisí prezentovat formou grafické prezentace.
Práce byly soutěžní a jednotliví účastníci „Cesty“ obdrželi certifikát o účasti, nejlepší 
3 týmy pak diplomy a ceny.

Také Okresní agrární komora Most se na této uhelné maturitě prezentovala 
regionálními potravinami a všichni studenti obdrželi od OAK Most malé dárky.
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Při této akci jsme prezentovali tyto regionální potraviny:
 cukrářské výrobky - Dortletky od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem
 svatební koláčky od firmy APLICA Ústí nad Labem
 sušená šunka z uzenářství Vlastimila Chovanečka z Litoměřic
 zdobené perníčky Jitky Horčičkové z Dubí
 mošty firmy PROMEGA Louny
 jablečné mošty firmy LoPe Fruit Šepetely
 jablka ze zemědělského družstva Klapý
 masné výrobky z uzenářství Vojtěcha Strausse z Mostu
 zabijačkové výrobky z uzenářství Ježek ze Saběnic
 obložené mísy z firmy BILBO Most
 sýry z Varnsdorfské mlékárny
 kozí sýry od Ondřeje Maliny s Nové Vísky
 zeleninové chipsy ze Severofruktu Trávčice
 slané brambůrky od pana Hadravy – Lahůdky Fajn 

Tento projekt byl velmi zajímavý.
Je nutno říci, že všichni studenti brali své zadané úkoly velmi vážně, prezentace byly 
kvalitní a řádně připravené.

Ekologickému centru Most pro Krušnohoří, vedené ředitelkou Ing. Milenou 
Vágnerovou patří velké poděkování za rozšíření znalostí studentů a praktických 
znalostí souvisejících s těžbou uhlí na Mostecku.
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