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Dne 2.11.2016 se konala ve Střední zdravotnické 
škole v Mostě  „UHELNÁ MATURITA.“ 

Cílem projektu je studentům umožnit v průběhu 5 
etap blíže poznat hnědé uhlí, jako nerostné 
bohatství České republiky, způsoby jeho těžby, užití, 
chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty 
související s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny 
po ukončení těžby, ale i vývoj horního práva od 
historie po současnost a možnost vyššího studia v 
oblasti báňské činnosti.

Studenti navštívili na své cestě za poznáním 
povrchový lom, Podkrušnohorské technické muzeum, Elektrárnu Počerady, Vysokou školu 
báňskou a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Při ukončení Cesty, dne 2. listopadu 2016, 
studenti prezentovali před odbornou komisí, složenou ze zástupců Vršanské uhelné a.s., 
pedagogů VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most a vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, 
nejen znalosti nabyté v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale i informace a poznatky, které si 
sami vyhledali či nastudovali. Komise hodnotila týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické 
provedení a samozřejmě i způsob prezentace před komisí. 

Vítězným týmem se stal tým ve složení: Eliška Ješková, Veronika Boudová, Kateřina 
Schöppová, kterým gratulujeme za nejlepší dosažené výsledky.

Také Okresní agrární komora Most se na této akci podílela: prezentovala zde při ukončení 
Cesty regionální potraviny a vítězný tým studentů obdržel od OAK Most malý dárek.
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Při této akci jsme prezentovali tyto regionální potraviny:

výrobek výrobce

ovocné moštíky Moštárna Louny In s.r.o., Louny

ovocné bio mošty višňové Olga Syrovátková – Zámecké sady Chrámce

jablka ZD Klapý

chipsy – červená řepa Severofrukt, a.s., Trávčice

sušená jablka – kostky Severofrukt, a.s., Trávčice

velké chodské koláče Pekařství Oertelt, s.r.o., Most

špaldové řezy Pekařství Oertelt, s.r.o., Most

křehouš slaný Pekařství Oertelt, s.r.o., Most

chléb krájený Pekařství Oertelt, s.r.o., Most

rohlíky Pekařství Oertelt, s.r.o., Most

ovocné košíčky MIPO Market s.r.o., Most

Trvanlivé retro minizákusky MIPO Market s.r.o., Most

obložené mísy mix BILBO šmak, s.r.o. Most

obložená mísa sušené šunky + 
novobranských korálků

Chovaneček s.r.o., Litoměřice

obložená mísa výrobků Uzenářství Ježek 
(krušnohorský salám, klobásy, debrecínka, 
libová kotleta)

Uzenářství JEŽEK, s.r.o., Most

Tento projekt byl velmi zajímavý, z prezentace 8 týmů bylo vidět zájem o danou 
problematiku, snaha velmi dobře prezentovat týmovou práci a předat komisi poznatky a 
informace, které touto Cestou za poznáním získali. Všichni studenti pojali tento projekt velmi 
vážně, prezentace byly na vysoké úrovni a řádně připravené.

Pochvala patří Ekologickému centru Most pro Krušnohoří vedené Ing. Milenou Vágnerovou 
za rozšiřování znalostí studentů a praktických znalostí souvisejících s těžbou uhlí na 
Mostecku.
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