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3 Nerastné suroviny – rudné nerastné suroviny 

 

 

 

Nerastné suroviny sú nevyhnutnou potrebou modernej spoločnosti a jej rozvoja. Napriek rôznym 

prívlastkom súčasnej doby a presadzovaniu iných, najmä environmentálne vhodných materiálov a 

recyklácie, využívanie niektorých komodít nerastných surovín sa oproti minulosti dokonca 

niekoľkonásobne zvýšilo. 

Dobývanie ložísk nerastných surovín sa vykonáva podzemným, povrchovým alebo 

kombinovaným spôsobom s použitím najvhodnejších dobývacích metód. Najdôležitejšími faktormi, 

ktoré podmieňujú výber dobývacej metódy, sú geologické a bansko-technické podmienky ložísk 

nerastných surovín a ich vplyv na životné prostredie, prírodu a krajinu nachádzajúcu sa 

bezprostredne v okolí ložiska. Preto už v procese povoľovania banskej činnosti alebo činnosti 

vykonávanej banským spôsobom banské úrady usmerňujú organizácie tak, aby dobývacie metódy 

navrhovali s prihliadnutím na tieto skutočnosti pri súčasnom zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, environmentálnej bezpečnosti prevádzky a racionálneho využívania ložísk nerastných 

surovín. 

Na kvalitu životného prostredia nemá vplyv len dobývanie ložísk nerastných surovín. 

Technologický proces úpravy a zušľachťovania vydobytého nerastu prináša so sebou vznik ďalších 

záťaží na životné prostredie. Táto činnosť je charakterizovaná vznikom odvalov, výsypiek a odkalísk, 

ktoré sú príčinou negatívnych vplyvov na krajinu, najmä na okolitú flóru a faunu, ako aj zdravotný 

stav obyvateľstva. Kým v minulosti sa produkovalo pomerne málo ťažobného odpadu, s nástupom 

nových flotačných technológií došlo k masívnemu nárastu ťažobného odpadu. Okrem toho ťažba 

niektorých nerastných surovín sa postupne orientuje na morské dno, napr. ťažba ropy sa začína 

presúvať na vrtné plošiny (Britisch Petroleum v Mexickom zálive, nórske naftárske spoločnosti v 

Severnom mori) a objektom dlhoročného výskumu sa stávajú polymetalické konkrécie s vysokým 

obsahom niklu, medi a kobaltu na dne oceánov (v Tichom, Atlantickom a v Indickom). Ceny rudných a 

nerudných komodít sú spravidla ovplyvňované nielen základnými atribútmi obchodovania, teda 

ponukou a dopytom, ale v podstatnej miere aj svetovou politickou situáciou. 

Dlhodobý trend zvyšovania spotreby surovín v priemyselne vyspelých krajinách, medzi ktoré 

dnes už počítame aj južnú Kóreu a Čínu, si vyžiada zvyšovanie ich ťažby z primárnych zdrojov. 

Nezanedbateľné bude využívanie surovinových zdrojov z druhotných surovín všetkých druhov. Pri 

prieskume a prípadnej následnej ťažbe, najmä kovov, sa v budúcnosti pravdepodobne uplatnia 

nasledovné aspekty: 

 Nové primárne zdroje surovín sa budú vyhľadávať a ťažiť v stále väčších hĺbkach zemskej 

kôry, čo výrazne ovplyvní cenu prieskumných prác i samotnej ťažby. 

 Druhým nasmerovaním vyhľadávania surovín bude sústredenie sa na suroviny nižšej kvality, 

no väčších objemových akumulácií (napr. popolčeky zo spaľovania hnedého uhlia sú 

Cvičenie 3.1 

Prečítajte si nasledovný text. V skupinkách diskutujte o význame nerastných surovín a 

problémoch spojených s ich ťažbou a spracovaním. 
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potenciálne zaujímavé obsahom germánia, ktoré je významným prvkom pri výrobe 

fotovoltaických článkov). 

 Súčasne výrazne stúpne záujem o tzv. netradičné suroviny a prírodné materiály vôbec (napr. 

zvyšuje sa spotreba lantanidov na prípravu luminofóru, ktorý je súčasťou moderných 

displejov, monitorov a televíznych obrazoviek). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nerastná surovina je tuhá, kvapalná alebo plynná časť zemskej kôry (prvok, zlúčenina, minerál, 

hornina), ktorú možno použiť v pôvodnom stave alebo po úprave v priemysle. 

Banský zákon SR rozdeľuje nerasty na: 

 vyhradené a 

 nevyhradené. 

K vyhradeným nerastom patrí uhlie, ropa, zemný plyn, magnezit, rudy kovov a ďalšie nerasty 

vhodné na ekonomické využitie. Ostatné nerasty sú nevyhradené. 

Ruda je agregát minerálov, z ktorého možno extrakciou rentabilne získať kov resp. viac kovov.  

Neruda je každý minerál alebo hornina vhodná na priemyselné účely v pôvodnom stave (piesok, 

štrk, dekoračný kameň) alebo po úprave (magnezit, azbest, vápenec).  

Kaustobiolity sú nerastné suroviny organického pôvodu, ktoré sa využívajú najmä v energetike. 

 

 

 

 

 

Cvičenie 3.2 

Prečítajte si nasledovné definície základných pojmov. Uveďte príklady k jednotlivým skupinám 

nerastných surovín. 

 

Nerastné 

suroviny 

Rudné Pr. 

Nerudné 

Kaustobiolity  

Pr. 

Pr. 

Otázky do diskusie: 

1. Prečo sú nerastné suroviny nevyhnutné pre súčasnú spoločnosť? 

2. Aké sú súčasné trendy v ťažbe nerastných surovín? 

3. Aké negatívne vplyvy má ťažba a spracovanie nerastných surovín na životné prostredie? 

4. Aké sú podľa vás najvýznamnejšie nerastné suroviny využívané v súčasnosti?  

5. Existuje v súčasnosti plnohodnotná alternatíva k využívaným nerastným surovinám? 
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Rudné nerastné suroviny vo svete 

Podľa využitia kovov rozlišujeme tieto rudné nerastné suroviny: 

 kovy železných zliatin alebo čiernej metalurgie (Fe, Mn, Cr, Ni, Mo, Ti a W), 

 farebné kovy (Cu, Pb, Zn) a 

 drahé kovy (Au, Ag, R). 

Charakteristika vybraných rudných nerastných surovín 

Železo  

Železo je 2. najhojnejší kov (po hliníku) a 4. najčastejší prvok v zemskej kôre. Hlavnými rudnými 

minerálmi železa sú magnetit, hematit, limonit a siderit 

Železo je striebrosivý, mäkký, kujný a chemicky aktívny kov. Na vzduchu ľahko oxiduje a vytvára 

hrdzavé povlaky oxidov železa.  

Železo s uhlíkom a ďalšími legovacími prvkami (Mn, Cr, W, Si a i.) tvorí oceľ. Oceľ je všeobecne 

najpoužívanejším konštrukčným materiálom. Oceľ je 100 % recyklovateľná, patrí teda 

k najekologickejším materiálom. 

Najväčšie zásoby železnej rudy sa vyskytujú v Rusku (Kurská magnetická anomália), v Austrálii, na 

Ukrajine, Číne a Brazílii. V USA sa železná ruda ťaží v oblasti Keewatin a Animikia. Najintenzívnejšia 

ťažba železnej rudy hlbinným spôsobom prebieha vo Švédsku. Vo svete sa najmä z ekonomických 

dôvodov uprednostňuje povrchová ťažba.  

Hliník 

Hliník je striebrolesklý, ľahký (3-krát ľahší ako železo) a veľmi dobre kujný kov. V súčasnosti je 

hlavnou surovinou na jeho výrobu bauxit. 

Hliník sa používa napr. na výrobu alobalov a zliatín. Najznámejšou zliatinou je dural, ktorý je 

horčíkovou zliatinou hliníka. Hlavné uplatnenie duralu je v leteckom priemysle. Hliník sa vďaka dobrej 

elektrickej vodivosti často využíva v elektrotechnike. Na prírodných zlúčeninách hliníka je založený 

keramický priemysel, výroba cementu a žiaruvzdorných materiálov (šamot). 

Bauxit sa vyskytuje vo Francúzsku pri meste Beaux, v Maďarsku a v Rumunsku. Najväčšie zásoby 

bauxitu sa však nachádzajú v Austrálii, v Guinei a v Brazílii. 

Olovo 

Olovo je mäkký, modrobiely a kujný kov odolný voči korózii. Je 50-krát mäkšie ako oceľ. Olovo patrí 

medzi ťažké kovy s nízkou teplotou tavenia. Je silne toxické. 

Používa sa na ochranu pred rádioaktívnym žiarením, do olovených akumulátorov a ako ochranný 

plášť podmorských a podzemných káblov. 

Najväčšie zásoby olova sa nachádzajú v Číne, Austrálii a v USA. Na Slovensku sa rudy olova a zinku 

ťažili v blízkosti Banskej Štiavnice. 
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Zinok 

Zinok je modrobiely, krehký, na lome kryštalický a lesklý kov.  

Asi polovica svetovej ťažby zinku sa používa na pozinkovanie plechov a drôtov na laná. Pozinkovaným 

plechom sa pokrývajú strechy, vyrábajú sa z neho odkvapové rúry, vedrá, vane a pod. Zo zinku sa 

vyrábajú elektródy galvanických článkov ale aj objímky žiaroviek. Je súčasťou luminoforu v rôznych 

displejoch, obrazovkách televízorov a monitorov počítačov.  

Najväčšie zásoby zinku sa nachádzajú v Číne, v USA a v Austrálii. 

Zlato 

Osobitné postavenie medzi nerastnými surovinami má zlato. Je to ušľachtilý, kujný, elektricky a 

tepelne vodivý kov. V prírode sa vyskytuje väčšinou s prímesou striebra, medi a ďalších kovových 

prvkov. Vyskytuje sa v žilách aj v náplavách. Zlato je pre svoje fyzikálne a estetické hodnoty 

predmetom trvalého záujmu ľudí, vyrábajú sa z neho šperky, kultové predmety, slúži ako platidlo. 

Významné je aj jeho technologické využitie, napr. v elektronike, lekárstve či kozmonautike. Stále 

ostáva významnou surovinou, čo potvrdzuje aj jeho miesto na svetovej burze. Zlato uložené v 

štátnych bankách slúžilo ako zlatý štandard garantujúci hodnotu štátom vydávaného obeživa 

(peňazí). Zlato bolo známe a využívané remeselníkmi už v dobe medenej. Zlatníci sa na Balkáne 

objavili už v 4. tisícročí pred n. L, čo dokladajú nálezy z nekropoly vo Varne v dnešnom Bulharsku. 

Bolo tu nájdených až 3000 zlatých artefaktov s celkovou hmotnosťou okolo 6 kilogramov. Egyptské 

hieroglyfy okolo roku 2600 pred n. I. opisujú zlato, o ktorom kráľ Tushratta z Mitanni vyhlasoval, že je 

ho v Egypte viac ako špiny. Egypt mal špeciálne v Núbii také zdroje, ktoré z neho spravili jedného z 

najväčších producentov zlata v staroveku. Nové metódy na extrakciu zlata vo veľkom meradle sa 

používali v rímskej metalurgii. Súviseli so zavedením hydraulických banských metód. Jedna z 

najväčších rímskych baní na zlato bola v Las Medulas v Leóne (Španielsko), kde sedem dlhých 

akvaduktov umožnilo preplachovať veľké aluviálne nánosy. V modernej histórii ľudstva sú známe tzv. 

zlaté horúčky. Začali sa objavovať počas 19. storočia a nastali vždy, keď boli objavené veľké ložiská 

zlata. Prvá veľká zlatá horúčka v Spojených štátoch amerických vypukla v malom meste Dahlonega na 

severe štátu Georgia. K ďalším zlatým horúčkam prišlo napr. v Kalifornii, na Novom Zélande, v 

Austrálii, v Južnej Afrike a na Klondike v Kanade. 

Ťažba zlata na Slovensku úzko súvisí s celkovým rozvojom baníctva v 13. a hlavne v 14. storočí. 

Zlato sa ťažilo v okolí Banskej Štiavnice, Kremnice, v okolí Pukanca a Novej Bane. Baníctvo a 

spracovanie rudy prinieslo nové technologické postupy a prispelo k celkovému hospodárskemu a 

sociálnemu rozvoju krajiny. Ročná produkcia zlata v Uhorsku v druhej a tretej štvrtine 14. storočia sa 

odhaduje na 2000 - 2500 kg ročne. Z tohto množstva sa len v Kremnici vyrobilo ročne asi 400 kg. 

Produkcia striebra v Uhorsku v posledných dvoch tretinách 14. storočia sa odhaduje na 10 000 kg 

ročne, čo predstavuje asi 25 % celoeurópskej produkcie v tom období. Produkcia zlata bola 

percentuálne ešte vyššia. 

 

Hydrometalurgický postup dobývania zlata z rúd predstavuje z ekologického hľadiska riziko, 

pretože sa používajú desiatky ton kyanidových roztokov.  
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K haváriám podobného druhu došlo niekoľko krát v Brazílii, kde bola zamorená rieka Amazon, 

a to nielen kyanidmi ale aj ortuťou, ktorá sa používa pri tzv. amalgamačnom spôsobe ťažby. 

Najbohatšie svetové náleziská zlata sú v Južnej Afrike, na Urale, v Austrálii, okruhliaky zlata 

(dokonca kilogramové nugety) sa našli v Kanade a na Sibíri. V súčasnosti najviac zlata ťaží Čína, USA 

a Austrália. Najhlbšie bane na zlato sú v JAR - banský komplex Tau Tona (Zlaté mesto), kde sa zlato 

ťaží v hĺbke 3600 m.  

Na Slovensku sa zlato ťažilo najmä pri Kremnici.  

  

Príklad z praxe: 

Havária „kyanidového“ odkaliska v Baia Mare (Rumunsko) 

Najvážnejšia ekologická katastrofa spojená s ťažbou zlata a využívaním technológie tzv. kyanidového 
lúhovania sa v Európe stala 30. januára 2000 v blízkosti rumunského mesta Baia Mare. Po silných dažďoch 
sa tam pretrhla hrádza odkaliska. Do životného prostredia unikli odpadové vody a kaly s vysoko jedovatým 
kyanidovým lúhom.  

Na následky katastrofy, pri ktorej uniklo viac ako 100 000 metrov kubických kyanidom kontaminovaného 
kalu, zahynulo približne 1400 ton rýb. Ekologická katastrofa znečistila dve miestne rieky a mala dopad aj 
za hranicami Rumunska. Dopady havárie bolo možné sledovať aj na rieke Tisa (znečistená bola aj časť 
rieky, ktorá prechádza našim územím) a dokonca aj časť Dunaja. 

Na základe havárie v Baia Mare niektoré štáty prijali opatrenia, aby predišli podobnej katastrofe 
a následnej kontaminácii povrchových vôd. Kyanidové lúhovanie pri ťažbe zlata je zakázané vo viacerých 
krajinách Európy, napríklad v Českej republike, Nemecku a Maďarsku. Na Slovensku je podľa banského 
zákona na povolenie ťažby nutný súhlas dotknutých obcí a VÚC. 
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Prípadová štúdia: Plechovka koly 

 
Prípadovú štúdiu o zložitosti priemyselného systému priniesli autori knihy Zoštíhlujúce myslenie 

(WOMACK a JONES, 1996 In: Demo – Hronec – Tóthová, 2007), v ktorej sledujú zrod a cestu jednej 

plechovky anglickej koly. Výroba samotnej plechovky je nákladnejšia a zložitejšia ako je výroba 

nápoja v nej. V Austrálii sa vyťaží bauxit a prevezie sa do továrne, kde prejde chemickou redukciou. 

Tento pol hodiny trvajúci proces prečistí každú tonu bauxitu tak, že z nej vznikne pol tony oxidu 

hlinitého. Keď sa ho vyrobí dostatočné množstvo, naloží sa na obrovskú loď a prevezie sa do Švédska 

alebo Nórska, ktorých hydro-elektrárne poskytujú lacnú energiu. Po mesiac trvajúcej ceste cez dva 

oceány, zvyčajne ešte 2 mesiace ležia niekde pri taviacej peci. Taviaca pec potrebuje 4 hodiny na to, 

aby každú tonu oxidu hlinitého premenila na pol tony hliníka v podobe 10 metrových ingotov. Tie sú 

po dvoch týždňoch upravovania prevezené do valcovní vo Švédsku alebo Nemecku. Tam sa každý 

ingot zahreje na teplotu 500°C a vyvalcuje sa na hrúbku 3 mm. Tieto tabule sa zvinú do 9 tonových 

kotúčov a prepravia sa najprv do skladu a potom do valcovní za studena v tej istej alebo inej krajine, 

kde sa vyvalcujú tak, aby boli 10-krát tenšie a použiteľné na výrobu plechoviek. Hliník sa potom pošle 

do Anglicka, kde sa z tabúľ vystrihujú potrebné tvary a formujú sa do podoby plechoviek, ktoré sa ná-

sledne umývajú, vysúšajú, pokrývajú základnou farbou a ďalšou farbou so základnými informáciami o 

výrobku. Plechovky (stále bez viečka) sa potom lakujú a dovnútra sa nastriekava ochranná vrstva, 

ktorá chráni kolu pred koróziou plechovky. Keď prejdú kontrolou naložia sa do paliet, prevezú na 

vysokozdvižných vozíkoch a skladujú, pokiaľ ich nebude treba. Potom sa odvážajú do plniaceho 

zariadenia, kde sa ešte raz umývajú a napĺňajú vodou zmiešanou s ochuteným sirupom, fosforom, ko-

feínom a plynným oxidom uhličitým. Cukor pochádza z repných polí vo Francúzsku a má za sebou 

prepravu, mletie, rafináciu a ďalšiu prepravu. Fosfor pochádza z Idaha, kde sa ťaží z hlbokých 

povrchových lomov, pri tomto procese sa tiež dostáva na povrch kadmium a rádioaktívne thorium. Za 

24 hodín ťažobná spoločnosť spotrebuje na redukciu fosfátu do potravinovej kvality rovnaké 

množstvo elektriny ako mesto so 100 000 obyvateľmi. Kofeín sa dováža z chemickej továrne do vý-

robne sirupu v Anglicku. Naplnené plechovky sa uzatvárajú hliníkovým viečkom s trhacím uzáverom 

rýchlosťou 15 000 ks za minútu a vložia sa do kartónových škatúľ s farebnými reklamnými nápismi. 

Takto pripravené plechovky sa opäť naložia na palety a prevážajú sa do regionálneho distribučného 

skladu, krátko na to do supermarketu, kde sa obyčajne do troch týždňov predajú. Spotrebiteľ si zakú-

pi 355 ml fosfátmi ochutenej, kofeínom impregnovanej a karamelom dochutenej cukrovej vody. 

Vypitie koly trvá niekoľko minút. Odhodenie plechovky sekundu. V Anglicku spotrebitelia vyhodia 84 

% všetkých plechoviek. Keď k tomu pripočítame straty pri výrobe, priemerná miera hliníkového 

odpadu je 88 %. Spojené štáty zatiaľ získavajú 3/5 svojho hliníka z vyťaženej rudy na ktorú je treba v 

porovnaní s recyklovaným hliníkom 20 násobný energetický výdaj. A vyhadzujú také množstvo 

hliníka, ktoré by dokázalo obnoviť kompletný letecký park amerických obchodných lietadiel každé tri 

mesiace. 

 

 

 

 

 

 

Otázky do diskusie: 

1. Aké opatrenia by ste navrhli na zníženie negatívnych vplyvov výroby hliníkovej 
plechovky na životné prostredie? 

2. Ako by ste motivovali spotrebiteľov k separovanému zberu hliníkových plechoviek? 

3. Ako by ste vy osobne mohli prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov využívania 

nerastných surovín? 
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Každý produkt, ktorý spotrebovávame, má za sebou podobnú skrytú históriu - nepísaný zoznam 

svojich materiálov, zdrojov i vplyvov. Je tu tiež sprievodný odpad, ktorý vzniká pri jeho používaní 

alebo likvidácii. V Nemecku sa tejto skrytej histórii hovorí „ekologický batoh". Množstvo odpadu 

sprevádzajúci výrobu polovodičového čipu má 100 000-krát väčšiu hmotnosť ako samotný čip, pri 

počítači typu laptop je to 4 000-krát väčšia hmotnosť odpadu. Na výrobu 1 litra floridského 

pomarančového džúsu sa spotrebujú 2 litre benzínu a 1 100 litrov vody. Jedna tona papiera si žiada 

spotrebu 98 ton rôznych zdrojov. 
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Cvičenie 3.3 

Do mapy nakreslite priestorovú a časovú dráhu vzniku plechovky koly. 
 


