
 

 

Expozice je realizována v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020, 
Fondu mikroprojektů, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 

Expozice byla vytvořena v rámci projektu Historie a současnost zpracování nerostných surovin 
a jejich využití v ČR a PL. Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384 

Cíle projektu 

Přenos dobré praxe z oblasti využívání a zpracování nerostných surovin a jejich vlivu na životní 
prostředí prostřednictvím společně vytvořené mobilní expozice nerostných surovin a 
následných produktů CZ a PL, která bude presentována  v rámci workshopů v ČR a PL. Intenzivní 
spolupráce mezi VŠB-TUO a Politechnikou  Częstochowskou, Uniwersytetem Śląskim w 
Katowicach a GIG Katowice bude probíhat na základě specifik průmyslových regionů a s využitím 
společné montánně-technické historie česko-polského příhraničí. 

Jedná se o novou sbírkovou expozici primárních surovin a paliv s ukázkami následných produktů. 
Expozice je sestavena jak z osobních sběrů členů CZ-PL týmu, tak z unikátních vzorků rud a paliv, 
které se v minulosti těžily na území ČR i PL. 

Sbírka mapuje montánní historii i historii těžby rud česko-polského příhraničí. Tato kolekce 
prezentuje jak vstupní suroviny a paliva, tak následné produkty metalurgické výroby i formy 
vhodného zpracování železonosných odpadů vznikajících v metalurgii. 

Expozice je rozdělena do dvou částí: 

- Mobilní expozice - zde jsou vybrané základní suroviny, paliva a produkty metalurgické 
výroby v ČR a PL představovány ve formě „mobilní“ výstavky, která je prezentována v rámci 
akcí partnerských univerzit. 

- Stálá expozice - kterou tvoří sbírka rudných surovin a paliv ČR a PL, ukázky následných 
produktů i druhotné produkty vznikající v rámci metalurgické výroby. 

Expozice je přístupná studentům v rámci přednášek a veřejnosti v rámci akcí pořádaných 
Fakultou materiálově-technologickou. 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycja jest realizowana w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 
2014 - 2020,  Funduszu mikroprojektów, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ekspozycja powstała w ramach projektu Historia i teraźniejszość przetwarzania urowców 
minerálních i ich wykorzystanie w krajach CR i PL. Numer rejestracyjny projektu: 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384 

Cele projektu 

Przekazanie dobrych praktyk z obszaru eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych 
oraz ich wpływu na środowisko poprzez wspólnie stworzony wystawę objazdową  surowców 
mineralnych, oraz produktów CZ i PL, które zostaną przedstawione w warsztatach zarówno w 
Czechach i w Polsce. Intensywna współpraca pomiędzy VŠBTUO a Politechniką Częstochowską, 
Uniwersytetem Śląskim i GIG Katowice będzie prowadzona na podstawie specyfiki regionów 
przemysłowych i z wykorzystaniem wspólnej historii technicznej dot. obszarów górskich 
czesko-polskiego pogranicza. 

Jest to nowa ekspozycja podstawowych surowców i paliw z przykładami produktów 
przetworzonych. Ekspozycja składa się zarówno z osobistych zbiorów członków zespołu CZ-PL, 
jak i unikalnych próbek rud i paliw, które były wcześniej wydobywane w Czechach i Polsce. 

Zbiór przedstawia historię górnictwa i historię wydobycia rudy na pograniczu czesko-polskim. 
Zbiór prezentuje zarówno surowce wejściowe i paliwa, jak i przetworzone produkty produkcji 
metalurgicznej i formy odpowiedniej obróbki odpadów żelaznych powstających w metalurgii. 

Ekspozycja podzielona jest na dwie części: 

- Ekspozycja mobilna – tutaj wybrane zostały podstawowe surowce, paliwa i wyroby 
metalurgiczne w Czechach i Polsce przedstawione w formie „mobilnej” wystawy, która jest 
prezentowana w ramach imprezy uczelni partnerskich. 

- Stała ekspozycja – na którą składa się zbiór surowców rudy i paliw z Czech i Polski, pokazy 
kolejnych produktów i produktów wtórnych pochodzących z produkcji metalurgicznej. 

Ekspozycja jest otwarta dla studentów w ramach wykładów i publiczności w ramach imprez 
organizowanych przez Wydział Technologii Materiałowej. 

 

 


