Informační centrum pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658 mobil: 724 261 978 e-mail: oakmo@oakmo.cz www.kisuk.cz

CESTA ZA POZNÁNÍM ANEB
UHELNÁ MATURITA 2019
2. 5. 2019 – Litvínov
Již pátým rokem se na Mostecku konala Uhelná maturita. Vzhledem k popularitě a
úspěšnosti projektu pořádají organizátoři v letošním roce celkem 2 cykly projektu – jarní a
podzimní. Jarního cyklu projektu se účastnili studenti sexty Gymnázia T. G. Masaryka z
Litvínova.
Cílem projektu je zvýšit vědomosti studentů středních škol na Mostecku o uhlí, o historii jeho
vzniku a jeho užití ve prospěch společnosti, o způsobu jeho dobývání, kvalitě, současném
užití a také podpořit zájem mladých lidí o studium technických oborů.
Dne 2. května 2019 proběhlo slavnostní ukončení a velké finále jarního ročníku tohoto
projektu. Jarního ročníku se zúčastnilo celkem 21 studentů sexty Gymnázia TGM, v Litvínově.
Projekt Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita opět připravilo Ekologické centrum Most
pro Krušnohoří za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná a.s.
Studenti byli rozděleni do 6 týmů a každý tým si vybral téma zadání, vážící se k uhlí.
V letošním roce to byly tato témata:
1)
2)
3)
4)

Uhlí jako surovina – Ulbertová Klára, Studničková Šárka, Červená Dominika
Historie těžby uhlí na Mostecku – Háva Jiří, Fobl Michal, Miškovič Radovan
Horník dříve a dnes – Šustrová Lenka, Kubičinová Anna, Gallová Ivana, Fulde Kryštof
Těžba uhlí – technologie, stroje – Komůrková Kristýna, Schejbalová Lenka, Kossakowská
Minh Anh, Le Duc Manh David
5) Rekultivace na Mostecku – Just Filip, Pressl Tadeáš, Scherbaum David
6) Historie a současnost užití uhlí – Dub Daniel, Kraj Jan, Hořejší Petr, Ševčík Vít
1. etapa projektu začala dne 4. 4. 2019 a během následujících čtyř týdnů úkolem týmu bylo
získávat a shromažďovat informace, provádět fotodokumentaci a připravit prezentaci.
Během projektu studenti navštívili povrchový lom Vršany, teplárnu Komořany a
Podkrušnohorské technické muzeum Most-Kopisty. Během exkurzí měli studenti možnost
nasbírat celou řadu nových znalostí týkajících se uhlí, jeho těžby a užití v minulosti

i v současnosti. Znalosti poté mohli zúročit při zpracování témat, které si vybrali na začátku
projektu.
Studenti své poznatky prezentovali před odbornou komisí (Ing. Ingrid Bejšovcová (Vršanská
uhelná a.s.), Ing. Jaroslav Graman, Ph.D. (Vršanská uhelná a.s.), Ing. Václav Novák (Obvodní
báňský úřad pro území kraje Ústeckého, Most), Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. (VÚHU a.s.) a
Martina Černá (VÚHU a.s.). Komise hodnotila týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické
provedení a samozřejmě i způsob prezentace před komisí.
Prezentace probíhaly ve 2 blocích vždy po 3 týmech, poté následovala přestávka, kdy bylo
k dispozici občerstvení, které pro všechny účastníky připravila Okresní agrární komora Most.
První místo vybojoval tým č. 4, který si prezentoval téma Těžba uhlí – technologie, stroje.
Vítězný tým tvořili studenti: Kristýna Komůrková, Lenka Schejbalová, Veronika Kossakowská
a David Le. Studenti si připravili ručně kreslené obrázky důlních strojů a pečlivě zpracovanou
prezentaci. Na veškeré dotazy odborné komise odpověděli bez větších problémů a jasně
ukázali, že se o téma poctivě zajímali. Každý člen týmu obdržel šek v hodnotě 5.000,- Kč.
Ceny a diplomy pak předal osobně technický ředitel Vršanské uhelné a.s., Ing. Petr
Procházka.
Okresní agrární komora Most při akci prezentovala tyto regionální potraviny:
 obložené mísy mix – Vojtěch Strauss, Most
 pekařské výrobky a minizákusky – MIPO Market s.r.o. Most
 ovocné mošty – Moštárna Louny In s.ro.
V závěru poděkovala Martina Černá z VÚHU a.s. všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.
Tento projekt znovu potvrdil, že je nutné takovéto akce organizovat. Projekt byl velmi
zajímavý, z prezentace týmů bylo vidět zájem o danou problematiku, snaha velmi dobře
prezentovat týmovou práci a ukázat před komisí poznatky a informace, které touto Cestou za
poznáním získali.
Pochvala patří:
 Ekologickému centru Most pro Krušnohoří, vedenému Ing. Martinou Černou, za
rozšiřování znalostí studentů a praktických znalostí souvisejících s těžbou uhlí na
Mostecku, kam tento projekt skutečně patří;
 Vršanské uhelné a.s., která dlouhodobě finančně podporuje tento projekt
 Gymnáziu T. G. Masaryka v Litvínově, jehož studenti se letošního jarního ročníku
zúčastnili, a paní Ing. Janě Červinkové, která je na exkurzích doprovázela.

Vydává: OAK Most – IC ÚK
V Mostě, dne 5. 5. 2019

Fotogalerie:

