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Obr. 1.1: Maľba z jaskyne Altamira 
 

2 Využívanie prírodných zdrojov a ich klasifikácia 
 

 

 

 

 

Stručný prehľad histórie využívania prírodných zdrojov 

Človek počas svojej existencie svojou činnosťou ovplyvňoval a menil prírodné prostredie, v 

ktorom žil. Rozsah a dopad jeho činnosti na prírodu sa v priebehu vývoja spoločnosti menil podľa 

úrovne rozvoja spoločnosti. V počiatkoch vývoja ľudskej spoločnosti sa ľudia živili zberom a lovom 

potravy a spoločenstvá lovcov a zberačov mali na prírodné prostredie len malý vplyv. Tvorili početné 

malé skupiny, ktoré si nebudovali trvalé osídlenie a často sa presúvali za zdrojmi obživy. Prvé 

výraznejšie zásahy do prírodného prostredia prinieslo využívanie ohňa, ktoré bolo spočiatku 

náhodné, až neskôr sa ho naučili ľudia využívať plánovane, a tiež využívanie dokonalejších zbraní a 

nástrojov. K prvým prírodným zdrojom (okrem zdrojov na zabezpečenie obživy), ktoré ľudia začali 

využívať, patrili pevné a mechanicky odolné horniny 

a minerály, najmä rôzne pazúriky, sopečné sklá a 

pod., z ktorých sa vyrábali nástroje už na samom 

počiatku civilizačného obdobia. Spočiatku boli tieto 

nástroje neopracované alebo minimálne opracované, 

neskôr už boli remeselne veľmi dobre zvládnuté. 

Inú skupinu zdrojov tvorili materiály používané pri 

umeleckej činnosti, najmä rôzne farbivá pri skalných 

maľbách. Známe sú napr. maľby z jaskyne Altamira v 

severnom Španielsku, ktorých vek vedci v roku 2008 

odhadli na 25 000 až 35 000 rokov (obr. 1.1). 

 

Na výrobu ozdôb, šperkov alebo kultových predmetov sa využívali rôzne drahokamy, 

polodrahokamy, jantár a pod. 

Výraznú zmenu do vyrovnaného vzťahu človeka a prírody priniesla až neolitická revolúcia. 

Neolitickou revolúciou označujeme proces, ktorý trval jedno až tri tisícročia a prebiehal na rôznych 

miestach sveta v rôznom čase v intervale približne 8. tis. pred n. I. až 2. tis. pred n. I. (mladšia doba 

kamenná). Počas neolitu sa zásadne zmenil vzťah človeka k prírode. Prestáva byť na nej priamo 

závislý a jediný zdroj potravy už nepredstavuje len to, čo si uloví či nazbiera. Ľudia začínajú 

cieľavedome pestovať obilniny a domestifikovať zvieratá. Nový spôsob obživy vedie k tomu, že sa 

ľudia začínajú usádzať na jednom mieste, preferujú usadlý spôsob života a začínajú vznikať prvé sídla. 

Nástroje, ktoré človek tej doby využíval, boli hlavne z kameňa: sekery, dláta, kliny, kosáky, 

jednoduchý mlyn tvorený jedným ploským a jedným guľovitým kameňom s drsným povrchom a i. 

Cvičenie 2.1 

Na základe údajov z prečítaného textu vyselektujte obdobia a prírodné zdroje, ktoré sa v daných 

obdobiach využívali. Porovnajte, aké množstvo prírodných zdrojov sa používalo v minulosti a aké 

množstvo sa využíva v súčasnosti. 
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Úroveň ich opracovania bola vysoká, čo dokumentujú aj archeologické nálezy (obr. 1.2). Postupne 

začali vznikať vypaľované hlinené nádoby, jednoduché výrobné pomôcky ako napr. tkáčske krosná. 

 

Výskumy doby kamennej z územia Slovenska poukazujú na 

širokú paletu používaných anorganických zdrojov.  

 

Prvé kamenné nástroje vznikli hrubým otesávaním 

povrchovej časti väčšieho kamenného bloku iným kameňom. 

Vznikali štiepané nástroje s ostrými hranami, ktoré slúžili ako 

rezné nástroje, vyrábali sa aj nástroje na výrobu ozdobných 

predmetov s ostrými hrotmi alebo rôzne škrabadlá. Základnou 

surovinou boli rôzne typy rohovcov, medzi ktoré patrí najmä 

pazúrik, alebo kyslé vulkanické sklá. Odlišná skupina nástrojov 

vznikala obrusovaním a hladením ich povrchu. V priebehu neolitu 

v procese výroby kamenných nástrojov pribudla nová technika, a to vŕtanie. Takto vznikali rôzne typy 

mlatov a kladivá. Vhodnými surovinami na výrobu týchto predmetov boli rôzne variety zelených 

bridlíc, amfibolitov, bazaltov a andezitov a i. Popri kompaktných pevných horninách sa začali 

spracovávať aj rôzne druhy plastických nespevnených materiálov, najmä usadené horniny: íle, ílovce, 

ílovité bridlice, spraš a sprašová hlina. Stali sa základnou surovinou na výrobu keramiky. Ľudia v 

neolite cielene zbierali rôzne prírodné pigmenty: minerály aj horniny. Prírodné farbivá v 

mineralogickom systéme zodpovedajú rôznym okrom železa, ktoré sú v prírode najhojnejšie a majú 

červené, hnedé či žltohnedé zafarbenie. Na Slovensku boli nálezy farieb popísané napr. z Moravian 

nad Váhom, kde boli nájdené hematitové a limonitové okre. 

V období neolitu postupne prebehli v ľudskej spoločnosti väčšie zmeny, ktoré už mali závažnejší 

dosah na prírodu aj prírodné zdroje. Okrem vzniku poľnohospodárskej výroby s cieleným pestovaním 

plodín a chovom domestifikovaných zvierat došlo aj k rozvoju remesiel. Nový spôsob života sa 

odzrkadlil aj v populačnom raste, ktorý bol príčinou rozsiahlej neolitickej kolonizácie. 

Pokrok prinieslo aj postupné zvládnutie výroby kovov a ich využívanie na výrobu dokonalejších 

nástrojov. Prvé kovy, ktoré začali ľudia vyrábať a používať, boli zlato, med' a olovo. Meď je známa z 

najstarších záznamov a história jej používania je stará najmenej 10 000 rokov. Medené prívesky 

nájdené v severnom Iraku sú datované do obdobia okolo r. 

8700 pred n. I. Predpokladá sa, že spôsob tavenia medi bol 

vyvinutý nezávisle v rôznych častiach sveta, napr. na 

Balkáne okolo r. 5500 pred n. l., v Číne okolo r. 2800 p. n. I , 

v juhoamerických Andách okolo roku 2000 pred n. I. Táto 

etapa vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktorá je charakteristická 

výrobou medi a medených nástrojov, sa označuje aj ako 

„medená doba" a tvorí prechod medzi neolitom a 

bronzovou dobou. Ďalší kov, ktorý sa človek naučil vyrábať, 

je olovo. Dôkazy o jeho výrobe a spracovaní pochádzajú z 

územia dnešného Turecka (lokalita Catalhóyúk) a sú 

datované do doby cca 7 tisíc rokov pred n. I. Najväčším 

výrobcom olova v predindustriálnom období bola rímska 

ekonomika, ktorá produkovala odhadom 80 000 ton ročne. 

Obr.1.2: Neolitická zásobnica z 
Košíc - Barce (zdroj: nádoby: 

http://www.cassovia.sk/) 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Bronzový disk z Nebry 

(Nemecko), datovaný do obdobia 

okolo r. 1600 pred n. I. 

http://www.cassovia.sk/
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Z olova sa vyrábalo vodovodné potrubie, používalo sa do kozmetických prípravkov a ozdoboval sa 

ním riad. 

Medzi prvé zliatiny, ktoré začal človek vyrábať, patrí bronz. Bronz je zliatina medi s cínom, 

olovom, hliníkom a ďalšími prvkami. Obdobie, keď sa bronz stal prevládajúcim materiálom na výrobu 

nástrojov, zbraní alebo ozdobných predmetov (obr. 1.3), je po ňom aj pomenované ako "bronzová 

doba". Nástup bronzovej doby v jednotlivých oblastiach sveta sa časovo líši - na indickom 

subkontinente už okolo r. 3300 pred n. I. 

Bronzovú dobu postupne vystriedala doba železná - prehistorické obdobie, počas ktorého boli 

nástroje vyrábané prevažne zo železa alebo ocele. Železná doba je posledným z troch hlavných 

období, na ktoré zvykneme rozdeľovať dejiny prehistorických spoločností podľa prevládajúcich 

spracovateľských technológií. Datovanie začiatkov železnej doby sa líši v závislosti od geografickej 

oblasti (napr. na území dnešného Slovenska sa datuje od roku 750 pred n.l.). Spracovanie železa bolo 

do Európy prenesené na konci 11. storočia pred n.l. pravdepodobne z oblasti Kaukazu a postupne sa 

rozšírilo aj na sever a na západ kontinentu. Ľudia železnej doby dokonale ovládali železnú metalurgiu, 

boli zručnými remeselníkmi a v obchodovaní začali požívať peniaze. Rozvoj zaznamenalo aj 

poľnohospodárstvo, začal sa používať železný pluh, motyka, rýľ, kosák. Na našom území sa v tej dobe 

pestovali rôzne obilniny ako pšenica, jačmeň, raž, ovos aj proso. Zo strukovín hlavne hrach, šošovica a 

bôb. Z technických plodín sa pestovali konope a ľan, známe sú aj nálezy zrniek maku. Odhaduje sa, že 

na zabezpečenie obživy štvorčlennej rodiny rastlinnou potravou bolo potrebné cca 1 až 2 ha 

obrábanej pôdy a cca 5 ha pôdy ležiacej ladom (neobrábaná pôda). Zdokonalilo sa aj spracovávanie 

poľnohospodárskych produktov. 

Celkové množstvo prírodných surovín získavaných ľudskou spoločnosťou bolo dlhé obdobia 

pomerne malé a zvyšovalo sa len pomaly, v podstate súbežne s pomalým zvyšovaním počtu 

obyvateľov. Zlom priniesla až polovica 16. storočia, v tejto dobe už existovali rozvinuté mestá s 

organizovanou remeselnou výrobou a postupne sa začali formovať prvé zárodky manufaktúr. Tento 

proces bol najrozvinutejší v Anglicku, kde došlo aj k prvej vážnej materiálovej kríze - kríze z 

nedostatku dreva. Drevo bolo od počiatkov ľudskej civilizácie jedným z najpoužívanejších prírodných 

zdrojov, či už ako zdroj tepla, či základ na výrobu nástrojov, obydlí a pod. V období počiatkov 

priemyselnej výroby bolo drevo významnou surovinou, používalo sa hlavne na stavbu lodí a vyrábalo 

sa z neho drevené uhlie, ktoré sa používalo na výrobu železa a ocele. Nadmerné využívanie viedlo k 

jeho nedostatku, ktorý sa v Anglicku prvýkrát prejavil počas vojny s Francúzskom v r. 1620. Aby 

Anglicko získalo dostatok dreva, začalo ho dovážať najprv z oblasti Baltského mora a Škandinávie, 

neskôr aj z kolónií v Severnej Amerike. S cieľom zabezpečiť dostatočný prísun dreva na výrobu 

dreveného uhlia z domácich zdrojov bol v lesoch zavedený rotačný systém, ktorý využíval mladinu. 

Dopyt však ďalej rástol, a tak ani tento spôsob pestovania a ťažby nedokázal dodávať dostatok paliva 

pre uspokojovanie zvyšujúcich sa nárokov domácich užívateľov a hlavne železiarskeho priemyslu. 

Železo vtedy predstavovalo významnú obchodnú komoditu a bolo vzácne a drahé, ale jeho produkcia 

upadala v dôsledku nedostatku dreveného uhlia pre tavenie rudy. Na druhej strane bol však v 

Anglicku dostatok uhlia, ktorého ložiská často vystupovali až na povrch. Problémom bolo to, že toto 

uhlie bolo v prírodnej podobe nepoužiteľné na tavenie železnej rudy, aj keď výrobcovia železa už 

dlhšie experimentovali s uhlím ako náhradným palivom. Na začiatku 18. storočia sa podarilo zvládnuť 

proces transformácie uhlia na koks, ktorý predstavoval vhodné palivo na tavenie železa. Tento vývoj 

ukončil nadvládu dreva ako stavebného materiálu aj ako paliva. Stavebné drevo bolo nahradené 

oceľou a uhlie sa stalo hlavným zdrojom energie. Tento proces podporila aj železnica, ktorá pomohla 
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transportovať nové palivo do všetkých oblastí krajiny a spraviť tak produkciu železa nezávislú na 

polohe. Uhoľná revolúcia spravila z Anglicka prvú krajinu sveta, ktorá opustila éru dreva a vstúpila do 

skutočnej „doby železnej" a do industriálneho obdobia. 

Na začiatku 18. storočia sa začína aj výrazný rozvoj poľnohospodárstva a urbanizácie a prichádza 

k zvýšenému využívaniu prírodných zdrojov. Celkový vplyv ľudskej činnosti na prírodu sa začína 

výrazne prejavovať, nastáva zvýšenie výmery poľnohospodársky obrábanej pôdy, čo na druhej strane 

znamená výrazný pokles lesnatosti. Poľnohospodárska výroba je síce stále bezprostredne závislá od 

ťažnej sily zvierat či ľudí, ale začínajú sa objavovať nové postupy v poľnohospodárstve, ako je 

striedanie plodín (napr. norfolský alebo kentský osevný postup), používanie hnojív a pod. Prirodzená 

produkcia hnojív nedostačuje, potreba je oveľa vyššia, preto sa hľadajú nové zdroje. Ako 

perspektívny zdroj sa ukázalo guáno. Guáno je nahromadený trus morských vtákov alebo aj 

netopierov a tuleňov, ktorý sa postupne za veľmi dlhú dobu nazhromaždil do mohutných vrstiev. Pre 

vysoký obsah amoniaku a fosforu sa ťaží ako surovina na výrobu hnojív napr. v Nauru alebo v Čile. 

V 19. storočí sa výrazným spôsobom pokročilo vo využívaní fosílnych palív, spočiatku uhlia, 

neskôr aj ropy a zemného plynu. Dochádza k masívnemu technologickému rozvoju a nástupu 

industrializácie. Cestu priemyselnej revolúcii vydláždil atmosférický parný stroj, ktorý vynašiel T. 

Newcomen, ktorý zlúčil technológie objavené T. Saverym a D. Papinom a v r. 1712 vytvoril prvý 

komerčne úspešný parný stroj. Od tejto doby už poľnohospodárstvo nezávisí len od energie zvierat a 

to znamená výrazné zvýšenie produkcie. 

 

 

 

 

Ropa je zmes nízkomolekulových a vysokomolekulových uhľovodíkov a neuhľovodíkových 

zložiek. Je to tekutá, svetložltá až čierna horľavá hmota s rôznou hustotou. Ropa je vo svete 

rozdelená veľmi nerovnomerne. Odhaduje sa, že takmer dve tretiny celkových zásob sa nachádzajú v 

5 arabských krajinách: Saudskej Arábii, Spojených Arabských Emirátoch, Kuwaite, Iraku a Iráne. Ropa 

je dnes najdôležitejším svetovým energetickým palivovým zdrojom, jej podiel na celkovej spotrebe 

všetkých primárnych palív predstavuje takmer 40 % a má stále rastúci charakter. Predstavuje 

ťažiskové palivo v doprave a dnes nemá prakticky konkurenciu. Využíva sa aj pri výrobe tepla a 

elektrickej energie a na jej dodávkach je existenčne závislá väčšina krajín sveta. Používanie ropy alebo 

rope príbuzných materiálov má už niekoľko tisícročnú históriu. V diele gréckeho historika Herodotosa 

(484 - 424 pred n. I.) je opísané použitie asfaltu pri stavebných prácach v meste Babylon. Podľa 

Herodotosa tu stavitelia používali horúci asfalt na spájanie tehál. Asfalt do Babylonu dovážali z ložísk 

v malej riečke Is, resp. z mesta rovnakého mena na sútoku riečky s Eufratom, ktoré bolo vzdialené 

osem dní cesty od Babylonu. Kusy asfaltu sa vo veľkom množstve nachádzali priamo v riečke. 

Asfalt je jedna zo živíc, ktoré sa vyskytujú v prírode buď spoločne s inými, alebo samostatne v 

rôznom geologickom prostredí, hlavne v sedimentoch formácií, ktoré sú známe ako naftonosné. 

Prírodný asfalt si cenili už v staroveku. Aj jeho grécke pomenovanie „asfaltos" (odvodené od sfalťxw, 

teda upevňujem) svedčí o jeho výborných vlastnostiach. Peržania využívali ropu na medicínske účely 

a na svietenie. V Číne už okolo r. 300 (pravdepodobne aj skôr) ťažili ropu pomocou bambusových 

zariadení z hĺbky 240 m a využívali ju na produkciu soli. Existujú dôkazy, že od 10. storočia sa v Číne a 

Cvičenie 2.2 

Na základe prečítaného textu vymenujte najvýznamnejšie nerastné suroviny. Aké sú negatívne 

vplyvy na životné prostredie resp. zdravie, spojené s ich ťažbou a využívaním? 
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v Japonsku používala ropa na kúrenie a svietenie. V Japonsku bola ropa známa ako „horiaca voda". 

Na Strednom Východe sa začal ropný priemysel rozvíjať od 8. storočia, napr. v Bagdade boli asfaltom 

dláždené ulice. Perzský lekár, alchymista a učenec Muhammad ibn Zakariyä Räzäalebo Al Razi (865 - 

925) ako prvý vyrobil destiláciou ropy petrolej. Neskôr sa používal do lámp na svietenie i ako palivo. 

Priemyslová revolúcia, ktorú naštartovalo využívanie parného 

stroja, so sebou priniesla aj stále sa zvyšujúce požiadavky na 

energie. Okrem dreva, a najmä uhlia, sa vo veľkej miere využíval aj 

veľrybí tuk. Lacnejšiu alternatívu k veľrybiemu tuku poskytol J. J. I. 

Lukasiewicz, keď v roku 1850 destiloval z ropy petrolej. Lukasiewicz, 

ktorý je považovaný za priekopníka petrochemického priemyslu, v 

roku 1856 vybudoval prvú ropnú rafinériu na svete. 

Dopyt po petroleji ako palive pre rôzne lampy a svietidlá v 

Severnej Amerike a po celom svete rýchlo rástol. Prvý komerčný 

ropný vrt na svete bol vyvŕtaný v Poľsku v roku 1853. Na konci 19. 

storočia bolo v popredí ťažby ropy Rusko s ropnými vrtmi v 

Azerbajdžane. Prieskum ložísk ropy v Severnej Amerike začiatkom 

20. storočia viedol k tomu, že Spojené štáty americké sa stali 

čoskoro popredným svetovým producentom (obr. 1.4). Ťažba ropy v 

Spojených štátoch amerických vyvrcholila počas 60-tych rokov 20-

teho storočia.  

 

História využívania ropy na Slovensku siaha do začiatku 20-tych 

rokov minulého storočia, kedy roľník Ján Medlen (1870 - 1944) v 

Gbeloch objavil plynové výrony pri odvodňovacích prácach na 

svojom pozemku. Keď Medlen (obr. 1.5) zistil, že ide o horľavé 

plyny, napadlo mu použiť ich na vykurovanie svojho domu. Na 

mieste výronu plynu vykopal asi meter hlbokú jamu s priemerom 

približne 1,5 m, obložil ju tehlami a prikryl hlinou, čím vznikla 

podzemná nádrž na zachytávanie plynu. Odtiaľ viedol plyn zakrytou 

priekopou, teda akýmsi jednoduchým potrubím, až k domu, kde 

priekopa vyúsťovala priamo do ohniska. Týmto spôsobom začal 

vykurovať svoj dom.  

Jedného dňa došlo pri zapaľovaní ohňa k 

výbuchu nahromadeného plynu, ktorý rozmetal celú 

strechu domu. Na základe jeho objavu však vyslala 

uhorská vláda do oblasti Gbelov geológov, ktorí po 

obhliadke navrhli, aby sa v oblasti urobil riadny 

geologický prieskum. 

Vrtná sonda č. 1 sa začala vŕtať 28. októbra 1913 

a v hĺbke 163 až 168 m bolo objavené ložisko vzácnej 

ťažkej ropy. Po úspešných čerpacích skúškach začalo 

13. januára 1914 Rakúsko-Uhorsko prvý raz 

priemyselne ťažiť ropu. Tento dátum pokladáme za 

 

Obr. 1.4 Vrtná veža v 

Okemah, Oklahoma v roku 

1922 

 

Obr. 1.5 Ján Medlen (zdroj: 

Časopis Slovgas 4/2000) 

Obr. 1.6 Pohľad na Štátne naftové doly v 

Gbeloch v 20. rokoch 20. storočia (zdroj: 

Časopis Slovgas 4/2000) 
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začiatok ropného priemyslu na území Slovenska (obr. 1.6). Z prvej sondy sa denne vyťažilo okolo 15 t 

ropy, v roku 1914 sa vyťažilo 1 631 t ropy, v roku 1927 už 9 146 t. Celkovo sa v Gbeloch do vzniku ČSR 

vyťažilo 29 362 t ropy. 

Z pohľadu vplyvov na životné prostredie je spaľovanie ropy príčinou mnohých 

environmentálnych problémov. Pri spaľovaní sa uvoľňuje oxid uhličitý - plyn, ktorý sa veľkou mierou 

podieľa na otepľovaní zemskej atmosféry. Významné sú tiež množstvá oxidu siričitého. Závažné 

ekologické dôsledky má aj ťažba a transport ropy. Pri nehode ropného tankera Exxon Valdez, ktorý 

stroskotal v roku 1989 na pobreží Aljašky, uniklo do oceánu 40 900 až 120 000 m3 ľahkej ropy. Podľa 

odhadov mala táto nehoda za následok ekologickú katastrofu, pri ktorej zahynulo 250 000 morských 

vtákov, 2800 morských vydier, 300 tuleňov, 250 orlov a 22 kosatiek. Poškodené boli aj vajíčka 

morských rýb, napr. lososov a haringov. Havária vážne poznačila celý morský ekosystém. Vedci 

dvadsať rokov po úniku ropy zistili, že účinky havárie trvajú oveľa dlhšie, než sa čakalo. Odhadli, že 

niektorým z pobrežných biotopov môže trvať až tridsať rokov, než sa vrátia do pôvodného stavu. 

Posledná veľká ekologická havária súvisiaca s ropou sa stala 20. apríla v roku 2010 v Mexickom 

zálive, keď došlo k výbuchu ropnej plošiny Deep-water Horizon. Zahynulo pri ňom 11 pracovníkov 

spoločnosti BP. Nasledoval únik ropy rýchlosťou približne 53 000 barelov, teda vyše 8 miliónov litrov 

ropy za deň, ktorý sa podarilo zastaviť až v polovici júla 2010. Do oblasti Mexického zálivu uniklo 

podľa odhadov takmer 4,9 milióna barelov ropy, teda takmer 800 miliónov litrov ropy. Pracovníkom 

BP sa podarilo upchať poškodený vrt 4. augusta 2010. Ropná škvrna zasiahla pobrežia Louisiany, 

Alabamy, Mississippi, Floridy a Texasu, teda všetkých piatich severoamerických štátoch v Mexickom 

zálive. Išlo o najhoršiu ropnú haváriu v dejinách Spojených štátov amerických. Podľa odborníkov 

potrvá roky, kým sa moru a zasiahnutému pobrežiu podarí spamätať z následkov ekologickej havárie. 

Uhlie je tuhá horľavá látka organického pôvodu. Vzniklo koncom 

prvohôr - čierne uhlie; a v treťohorách - hnedé uhlie. V zemi je uložené 

v tzv. slojoch. Ťaží sa dvoma spôsobmi: hlbinnou alebo povrchovou 

ťažbou. Najvýznamnejším producentom uhlia na svete je Čína, ktorá 

vyťaží 45,6 % svetovej produkcie, nasledujú Spojené štáty americké a 

India. Najstarší odkaz o využití uhlia sa nachádza v geologickej rozprave 

„O kameňoch" gréckeho vedca Theophrastosa (371-287 pred n.l.): 

„Medzi materiály, ktoré sú vykopávané preto, že sú užitočné, patrí aj 

uhlie. Potom, čo sa zapáli, horí ako drevené uhlie. Používajú ho tí, ktorí 

pracujú s kovmi.“ V Amerike ako prví používali uhlie Aztékovia ako 

palivo, resp. v podobe gagátu (druh lignitu) na výrobu ozdôb. 

Čínsky spôsob ťažby uhlia v stredoveku ukazuje ilustrácia v 

encyklopédii Tiangong Kaiwu, ktorú v r. 1637 publikoval Song Yingxing 

- encyclopedis-ta dynastie Ming. Na obrázku (obr. 1.7) je scéna 

znázorňujúca uhoľnú baňu a baníkov, ktorí používali rúry z bambusu na 

odvedenie nebezpečných plynov. 

Počiatky vyhľadávania a následnej ťažby uhlia na Slovensku súvisia s potrebou náhrady dreva ako 

energetickej suroviny pri ťažbe a spracovaní kovov. Najkvalitnejšie uhlie na základe skúšok tepelnej 

výdatnosti pochádzalo z Handlovej. V roku 1854 začala ťažba a zároveň rozsiahly prieskum polohy 

slojov od Handlovej až po Prievidzu v dĺžke cca 15 km. Handlovské ložisko zabezpečovalo podstatnú 

časť ťažby uhlia na Slovensku. V r. 1910 sa začalo s výstavbou tepelnej elektrárne v Handlovej, ktorá 

až do r. 1953 bola najväčšou tepelnou elektrárňou na Slovensku. 

 

Obr. 1.7 Spôsob ťažby 
uhlia v čínskych baniach v 

stredoveku 
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Environmentálne dôsledky ťažby a spaľovania uhlia sú veľmi závažné. Pri samotnej ťažbe vznikajú 

rozsiahle poddolované územia a haldy hlušiny; povrchové lomy ničia väčšinu environmentálnych 

hodnôt krajiny. Pri spaľovaní uhlia vznikajú tony popolčeka, ktorý je potrebné niekde uskladňovať, 

navyše obsahuje ťažké kovy. Pri spaľovaní uhlia sa do ovzdušia uvoľňuje síra, ktorá je príčinou kyslých 

dažďov, a tiež oxid uhličitý. Charakteristickým sprievodným znakom spaľovania uhlia je vznik smogu, 

ktorý označujeme ako redukčný či londýnsky. Tento smog tvorí prevažne oxid siričitý, ktorý vzniká pri 

spaľovaní uhlia, a hmla. Vysoké koncentrácie smogu sú zdraviu škodlivé, spôsobujú problémy s 

dýchaním, pľúcne infekcie a pod. V Londýne pri katastrofálnej smogovej situácii v roku 1952 (The 

Great Smog of '52) zahynulo odhadom 12 000 ľudí. 

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn zložený hlavne z metánu, prípadne zo zmesi metánu s inými 

plynmi. Vyskytuje sa väčšinou pod tlakom v póroch a trhlinách hornín buď v samostatných ložiskách, 

alebo popri ložiskách ropy, príp. uhlia. V 19. storočí sa zemný plyn získaval ako vedľajší produkt 

výroby ropy. Širšie využitie zemného plynu umožnilo až vyriešenie problému jeho bezpečného 

transportu - po skvapalnení sa mohol prevážať v tankeroch alebo prúdiť plynovodmi. Zemný plyn sa 

dnes ťaží sa v obrovských množstvách a používa sa hlavne ako palivo v elektrárňach a ako surovina v 

petrochemickom priemysle. Zemný plyn je považovaný za tzv. čisté palivo, lebo v porovnaní s ropou 

či uhlím produkuje oveľa menej oxidov síry či oxidov dusíka, ale pri jeho spaľovaní sa tiež uvoľňuje 

oxid uhličitý. Najviac zemného plynu sa ťaží v Spojených štátoch amerických, v Rusku a v Kanade, 

Najväčšie známe ložisko zemného plynu je na pobreží Kataru - jeho zásoby sa odhadujú na 25 

triliónov m3. 

Uránová ruda je posledným energetickým zdrojom, ktorý začalo ľudstvo využívať. Urán v čistom 

stave je striebrobiely lesklý kov, ktorý však na vzduchu postupne tmavne, pokrýva sa vrstvou oxidov. 

Ako prvok bol objavený v r. 1789 lekárnikom a profesorom chémie M. H. Klaprothom. V r. 1896 zistil 

H. Becquerel, že urán je rádioaktívny. Maria Curie-Sklodovská so svojim manželom P. Curriem potom 

z uránovej rudy (z jáchymovského smolinca) izolovali dva nové prvky: polónium a rádium. Uránové 

rudy boli až do 30-tych rokov 20. storočia používané na výrobu rádia, ktoré sa používalo na lekárske 

účely. Pre účely jadrového priemyslu sa začal urán využívať po druhej svetovej vojne, po tzv. 

obohatení sa používa ako palivo v jadrových reaktoroch. 

Z celosvetového hľadiska sú na Zemi výrazné rozdiely vo využívaní prírodných zdrojov, rozvoji 

vedy a techniky a dostupnosti technológií. V súčasnosti sa výrazne prejavuje globalizácia negatívnych 

vplyvov činnosti človeka na celú planétu, ktorej dôsledkom je napr. znečistenie svetových oceánov, 

narušenie ozónovej vrstvy, úbytok prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, miznutie 

druhov, nedostatok niektorých surovinových zdrojov. Hospodárenie s prírodnými zdrojmi by teda 

malo byť racionálnejšie, je potrebné využívať také zdroje, ktorých je dostatok, napr. slnečné žiarenie, 

vietor, teplo zemského jadra a pod. Inou cestou je recyklácia ako proces opätovného využitia 

predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, 

skla, plastov a pneumatík). 

 

 

 

 

 

Cvičenie 2.3 

Pri ktorom prírodnom zdroji môžeme sledovať najvyšší nárast jeho využívania v posledných 50 

rokoch? 

Ťažba nerastných surovín je spojená s negatívnymi dôsledkami. Využívanie ktorej nerastnej 

suroviny so sebou prináša najväčšie negatívne dôsledky?  
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Cvičenie 2.4 

K hlavným skupinám prírodných zdrojov priraďte ich charakteristiku. 

 

Voda 

Ovzdušie 

Pôda 

Nerastné 

suroviny 

Rastlinstvo 

Živočíšstvo 

Krajina 

bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v 
troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom (voda) a v 
plynnom (vodná para). Na Zemi je súčasťou oceánov aj pevniny, kde 
prúdi v tokoch, tvorí obsah prirodzených i umelých nádrží a pod., a v 
neposlednom rade je aj súčasťou živých organizmov. V podobe 
vodných pár je súčasťou atmosféry. 

rastlinný porast, rastlinná pokrývka, súbor všetkých rastlinných druhov. 
Za rastliny sa spravidla považujú organizmy, ktoré majú autotrofný 
spôsob výživy. 

tvorí plynný obal Zeme, je základnou zložkou biosféry, bez ktorej by 
nebol možný život na Zemi. Atmosféra chráni život na Zemi pred 
ultrafialovým slnečným žiarením, pred otepľovaním povrchu 
(skleníkový efekt) a zmierňuje teplotné extrémy medzi dňom a nocou. 

je vrchnou časťou zemskej kôry. Vzniká vzájomným pôsobením 
materských hornín, reliéfu, klimatických podmienok, živých organizmov 
a tiež človeka. Jednou z najvýznamnejších funkcií pôdy ako prírodného 
zdroja je jej produkčná schopnosť, ktorá je využívaná najmä v poľno-
hospodárstve a lesnom hospodárstve. 

mnohobunkové heterotrofné organizmy závislé na autotrofných 
organizmoch, predovšetkým na rastlinách. Väčšina zvierat je 
pohyblivá(aspoň v niektorej fáze svojho života), čo znamená, že sa 
môžu pohybovať spontánne a nezávisle. 

využiteľné časti zemskej kôry - prvky, zlúčeniny, minerály alebo horniny. 
Nerastnou surovinou môžu byť pevné, kvapalné aj plynné látky, ktoré je 
možné použiť v pôvodnom stave alebo po priemyselnej úprave. 

komplexný prírodný zdroj, čo súvisí s tým, že je tvorená krajinnými 
zložkami - či už prírodnými, alebo socio-ekonomickými. Neprejavuje sa 
len ako hmotný zdroj, ale má aj nehmotné prejavy a atribúty, ako je 
priestor a poloha alebo potenciál. 
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Cvičenie 2.5 

K jednotlivým spôsobom klasifikácie uveďte  vhodné podskupiny. Stručne tieto podskupiny 

charakterizujte a uveďte príklad. 

 

Klasifikácia PZ na 

základe 

obnoviteľnosti 

 

 

 

 

Klasifikácia PZ 

z hľadiska 

opakovaného 

využitia / 

recyklácie 

 

 

 

 

Klasifikácia PZ 

z hľadiska 

vyčerpateľnosti 

 

 

 

 

Klasifikácia PZ 

podľa pôvodu 

 

 

 

 

PZ s energetickým 

potenciálom 
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