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1 JAK ČÍST 
BACKGROUND?

Tento background report vytvořený pro 
účely Pražského studentského summitu je do‑
kument určený pro simulované jednání Envi‑
ronmentálního shromáždění OSN. Stručně se 
věnuje dopadům těžby nerostných surovin na 
životní prostředí, rekultivaci krajiny a politi‑
kám pro udržitelnost.

Vzhledem k omezenému rozsahu nemůže 
obsáhnout všechna důležitá fakta a souvis‑
losti, a některé informace musely být proto 
cíleně vynechány. Background by měl sloužit 
účastníkům především pro poskytnutí základ‑
ního vhledu do problematiky a díky sekcím 
Otázky pro jednání a Doporučené zdroje by jim 
měl usnadnit sepsání stanoviska a následné 
jednání.
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2 ÚVOD

Dokument se zabývá některými z nejvýznamnějších 
environmentálních problémů spojených s těžbou. Mezi tyto 

problémy patří ničení krajiny, zemědělské a lesní půdy, její 
kontaminace a znečištění povrchových a podzemních vod.

3 TĚŽBA A ROZDĚLENÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Těžbu můžeme rozdělit na povrchovou, hlubinnou a pod‑
zemní.

Těžba povrchová (otevřené jámy) má za následek nej‑
více viditelné a dramatické změny krajiny. Velké oblasti jsou 
zbaveny vegetačního krytu, dochází k narušení a ztrátě lesů, 
biotopu a vysídlení lidí. Tyto procesy mohou také narušovat 
vodní zdroje a koryta řek.

V posledních letech se začala využívat hlubinná těžba 
pod oceány, neboť se odhaduje, že oceány a moře skrývají 
velké množství drahých kovů a minerálů. Vzhledem k tomu, 
že vědecké znalosti o hlubinné těžbě jsou v současné době 
omezené, je obtížné odhadnout míru dopadů na životní pro‑
středí.1

Podzemní těžba minerálů a kovů má menší dopad na 
krajinu, ale stále významně ovlivňuje stav a kvalitu podzemní 
vody. Postupem času může dojít k nesprávnému doplňování 
podzemních vod či kontaminaci. Podzemní těžba je nákladná 
a vyžaduje pokročilejší inženýrství, vybavení a dovednosti 
než těžba povrchová. Rozsah území dotčeného těžbou byl 
v roce 2003 odhadován na 1 % pevninského povrchu.2

Neenergetický těžební průmysl poskytuje mnoho základ‑
ních surovin pro zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Jen 
v roce 2007 vytvořil v Evropě obrat ve výši přibližně 49 mi‑
liard EUR a poskytl zaměstnání asi 287 000 lidí. Jeho ekono‑
mický význam je ovšem ještě vyšší, vezmeme ‑li v úvahu při‑
danou hodnotu, kterou přináší do významných navazujících 
odvětví, jejichž podniky jsou závislé na stabilních dodávkách 
nerostných surovin.3 Energetický těžební průmysl (do něhož 
spadá ropa, zemní plyn, uhlí a uran) tvoří 75–80 % finanční 
hodnoty všech vytěžených nerostných surovin ve světě.

Těžbu nerostných surovin můžeme dělit na čtyři hlavní 
dílčí sektory: těžbu stavebního materiálu, průmyslových ne‑
rostů, kovových nerostů a energetické suroviny – v závislosti 

na fyzikálních a chemických vlastnostech dotyčných surovin 
a zejména na jejich využití (viz rámeček).

Sektory nerostných surovin:

Do stavebních materiálů se obvykle řadí kame‑
nivo o různé velikosti částic, například písek, štěrk 
a různé druhy drceného kamene (např. křída, vá‑
penec), materiály využívané jako přírodní kámen 
(např. mramor a žula) a dále různé jíly, sádra či 
jílovitá břidlice.4

Průmyslové nerosty je možné volně kvalifikovat 
jako fyzické nerostné suroviny (např. bentonit, 
boritany, uhličitan vápenatý) nebo suroviny pro 
chemický průmysl (např. sůl, draslík či síra). Nale‑
ziště bauxitu, který je nejdůležitější průmyslovou 
rudou pro získávání hliníku, se nacházejí v Austrá‑
lii, Brazílii, Guinei, Guyaně, Indii, Jamajce, Rusku, 
Surinamu, USA a Venezuele.5

Kovové nerosty zahrnují celou řadu rud, z nichž 
se zpracováním získávají kovy nebo kovové látky, 
např. bauxit, chrom, měď, zlato, lithium, mangan, 
nikl, selen, stříbro, cín, wolfram apod.6 Největší 
naleziště železné rudy jsou v Číně, Brazílii, Austrá‑
lii, Rusku a v Indii. Tyto země vlastní 70 % všech 
světových zásob železa.7

Hlavní energetické suroviny jsou ropa, zemní 
plyn, uhlí (tzv. fosilní paliva) a uran. Největší zá‑
soby ropy jsou v Kanadě, USA, Mexiku, Venezuele, 
Saudské Arábii, Iránu, Iráku, Spojených arabských 
emirátech a Kuvajtu.8

4 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dopady na životní prostředí se značně liší u různých 
lokalit a závisí na řadě faktorů. To poukazuje na nutnost za‑

měřovat se na tyto aspekty případ od případu. Nezanedba‑
telně závisí na typu a kvalitě nerostů, jež se těží, stejně jako 
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na geologické stavbě zemského podpovrchu. Tyto faktory 
ovlivňují způsoby těžby a techniky zpracování, které budou 
použity. Například těžba z podzemních dolů, otevřených 
jam, lomů či pod vodou vyžaduje využití velmi odlišných 
těžebních procesů. Těžba kameniva z lomů či pískových/
štěrkových jam představuje do značné míry mechanický 
proces, zatímco těžba a zpracování určitých kovů může být 
mnohem složitější a vyžaduje použití chemických látek, 
které by mohly způsobovat vznik nebezpečných vedlejších 
produktů.9

Velmi důležitá je i citlivost prostředí, v němž má těžba 
probíhat. Těžební lokality nacházející se v křehkém život‑
ním prostředí, například v mokřadech nebo blízko řeky či 
jezera, případně na půdě, která má vysokou přírodní hod‑
notu, mohou mít potenciálně horší dopad než těžební loka‑
lity umístěné v již značně změněném prostředí.10

4.1 Hydrologický dopad

Pokud nejsou využívány správná preventivní opatření, 
může být kvalita vod v okolí těžby nepříznivě ovlivněna. 
Velmi častým následkem je narušení přirozených vodních 
tras, bránění ukládání podzemní vody či zhoršování kvality 
vody.

Jestliže hornina obsahuje složky, jako například pyrit 
(tak tomu je obecně v případě těžby uhlí), pak sběr vody 
v jámě může vést k chemickým změnám této vody. Změny 
mohou vyplývat z oxidace pyritických materiálů (čímž se 
zvyšuje kyselost vody) nebo z disoluce rozpustných solí při 
korozi (čímž se zvýší hladiny rozpuštěných pevných látek 
ve vodě).11

K prevenci nebo minimalizaci oxidace a rozpouštění 
se používá několik opatření. Standardem je minimalizovat 
množství vody, která vstupuje do jámy, chemicky upravovat 
vodu v jámě nebo mimo jámu před jejím vypuštěním do od‑
tokových cest mimo lokalitu.12

4.2 Kontaminace a eroze půdy

V těžebním průmyslu vede mnoho procesů ke zhoršení 
kvality půdy (fyzická změna krajiny, chemická degradace 
a biologické, estetické i kulturní narušení). V nejširším 
smyslu se nejedná pouze o procesy vyvolané člověkem, ale 
také o negativní přírodní procesy, které jsou sekundárním 
důsledkem těžby. Špatné řízení nebo nedostatek řádného 
územního plánování dolů může mít za následek záplavy 
a rychlejší větrnou či vodní erozi. Důsledky takto nezodpo‑
vědné těžby mohou být pak nejen místního, ale také regio‑
nálního rázu.

Vážná ohrožení životního prostředí v současnosti před‑
stavuje zejména používání kovové rtuti pro těžbu zlata, 
např. v Mongolsku, v Jižní Americe nebo v Africe. Rtuť vy‑

puštěná do životního prostředí představuje vážné riziko – 
může se dostat na velké vzdálenosti a kontaminovat půdu 
a vodu i tisíce kilometrů daleko od zdroje znečištění. V Ev‑
ropě se daří snižovat znečištění rtutí, ale její vypouštěné 
množství stále zůstává příliš velké.13

4.3 Fauna a flora
Zničení krajiny je jedním z hlavních problémů těžební 

činnosti. Obrovské oblasti biotopů jsou zničeny během vý‑
stavby a využívání dolů, což nutí zvířata opustit lokalitu.14 
Navíc mohou být zvířata otrávena, a to buď přímo důlními 
zbytky nebo požitím rostlin či malých organismů, který 
byly vystaveny toxické koncentraci chemických látek.15 
Okyselení půdy vede ke snížení počtu druhů rostlin, ale cit‑
livost se u jednotlivých druhů liší.16

Ne vždy ovšem musí být vliv na životní prostředí nega‑
tivní. Těžební průmysl může významně pozitivně přispívat 
k zachování biologické rozmanitosti, například prostřednic‑
tvím sanace (rekultivace) těžebních lokalit na konci projek‑
tového cyklu.17

Stále více firem přijímá prohlášení o politice biologické 
rozmanitosti v rámci své celkové firemní strategie spo‑
lečenské odpovědnosti a aktivně obnovuje využité lomy 
a doly ve prospěch volně žijících živočichů. Tento postup je 
obzvláště cenný v oblastech, které již ztratily mnoho ze své 
přírody. V takových případech může těžební průmysl při‑
spět k vytvoření nových stanovišť pro volně žijící živočichy, 
například k vytvoření nových mokřadních ploch vhodných 
pro různé druhy obojživelníků nebo nových útesů, které 
poskytují dobré hnízdní možnosti pro některé ptáky.18

Nemálo bývalých lomů či těžebních 
jam představují útočiště pro vzácné 
a ohrožené druhy:
bývalé lomy mohou být využí‑
vány chráněnými druhy ptáků, 
např. výrem velkým, poštolkou obec‑
nou a sokolem stěhovavým;

 » jámy na písek a pískovec 
představují potenciální hníz‑
diště pro břehuli říční nebo 
dudka chocholatého;

 » nová vodní stanoviště vy‑
tvořená v lomech poskytují 
vhodné lokality pro rozmno‑
žování různých druhů obojži‑
velníků, např. ropuchu krát‑
konohou, blatničku, ropušku 
starostlivou atd.29
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5 REKULTIVACE KRAJINY PO TĚŽBĚ

Ekologie obnovy (ang. restoration ecology) se zabývá 
obnovou ekosystémů nebo jejich částí, které člověk svou 
činností narušil, nebo i úplně zničil. Uvažovat můžeme 
o obnově živočišných i rostlinných populací, společenstev 
i celých ekosystémů nebo krajin.19

V praktických projektech obnovy můžeme buď (a) spo‑
léhat na přirozenou sukcesi (tj. obnovu přírody); nebo (b) 
přirozenou sukcesi různým způsobem usměrňovat (mani‑
pulovat), např. urychlovat; (c) můžeme použít zcela umělých 
postupů, kdy cílový porost je jako celek vysázen či vyset. 
Třetí způsob se používá spíše v technických rekultivacích, 
které jsou z hlediska ochrany přírody v naprosté většině 

nežádoucí. Jejich výsledek je totiž většinou velmi vzdálen 
přirozenému stavu.20

Problémem bývá, že nově vytvořené pole, louky nebo 
lesy často nedosahují ani původní produkční hodnoty da‑
ného území. Lesnická či zemědělská rekultivace mnohdy 
nenávratně likviduje vzácné a chráněné druhy rostlin 
a živočichů, které se mezitím v těžebním prostoru stihly 
usídlit. Mechanicky uplatňované rekultivační postupy tak 
snižují biologickou diverzitu dotčeného území a jsou větši‑
nou i v rozporu s požadavky orgánů na ochranu přírody. Při 
rekultivaci může být také území proměněno na park, spor‑
toviště či rekreační zónu.21

6 POLITIKY PRO UDRŽITELNOST

6. 1. Kroky mezinárodních společen-
ství

Právní a normativní rámec těžby je zakotven ve vnit‑
rostátních právních systémech, ale zahrnuje také těžební 
smlouvy, mezinárodní dohody, dobrovolné standardy těžeb‑
ního průmyslu a nepsaná pravidla. Tyto prvky právního, re‑
gulačního a normativního rámce jsou často nekonzistentní 
a nesourodé s mezinárodními prioritami a mají kritické me‑
zery zejména v oblastech, které jsou zásadní pro ochranu 
lidských práv a živobytí lidí postižených těžbou. Určení 
těchto mezer a nesrovnalostí je nezbytné pro zlepšení en‑
vironmentálních a sociálních výsledků těžebních činností 
a pro ochranu práv osob postižených těžbou. Vládní agen‑
tury by měly mezi sebou koordinovat spolupráci na vnit‑
rostátní i mezistátní úrovni, aby se zajistilo, že právní, re‑
gulační a normativní rámec je implementován způsobem, 
který je v souladu s udržitelným rozvojem všech zemí.22

6. 1. 1 Kroky OSN
V roce 2017 vstoupila v platnost Minamatská úmluva 

o rtuti. Byla dojednána pod patronací Programu OSN pro 
životní prostředí (UNEP) a má za hlavní cíl ochranu lid‑
ského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky 
rtuti a jejích sloučenin způsobenými lidskou činností.23 Ob‑
sahuje opatření týkající se například ukončení těžby rtutí, 
kontroly emisí do ovzduší či regulace těžby zlata pomocí 
amalgamace. Smlouva byla symbolicky podepsána v místě 
tzv. minamatského neštěstí, při kterém průmyslové rtuťové 
znečištění zabilo a přiotrávilo desítky tisíc lidí.24

Rezoluce UNEP/EA.3/Res.2, která se zabývá snižováním 
znečištění životního prostředí pomocí biologické rozmani‑

tosti a tím, jaké sektory mají klíčový vliv, mimo jiné uvádí 
těžbu nerostných surovin jako jeden z prvků znečištění. 
Dále rezoluce UNEP/EA.3/Res.6 zabývající se řízením zne‑
čištění půdy k dosažení udržitelného rozvoje upozorňuje na 
to, že půda má druhou největší schopnost ukládat uhlíkové 
znečištění, a těžbu jmenuje jako jednu z největších hrozeb.

Rezoluce UNEP/EA.4/Res.19 o správě nerostných zdrojů 
ze shromáždění z 15. března 2019 uznává, že management 
nerostů je významný pro udržení životního prostředí. 
Kromě toho také zdůrazňuje, že je potřeba sdílení znalostí, 
zkušeností a technologií udržitelnosti těžby nerostných 
surovin mezi státy. Dále vybízí vlády, podniky, nevládní or‑
ganizace a mezinárodní instituce v rámci různých oblastí 
působnosti podporovat: a) povědomí o tom, jak těžební prů‑
mysl může přispět k udržitelnosti; b) zvýšení transparent‑
nosti a boje proti korupci s podporou těžebního průmyslu; 
c) mechanismy budování kapacit pro udržitelné nakládání 
s kovy a minerály a požadavky a sanace kontaminovaných 
míst.25

6. 1. 2 SDGs
SDGs je plán udržitelného rozvoje, ke kterému se zavá‑

zaly všechny členské státy OSN. Plán obsahuje 17 cílů, které 
definují svět v roce 2030.26 Mezi problémy a rizika spojené 
s těžbou patří environmentální znečištění, vzniklý odpad 
a konflikty mezi těžařskými společnostmi a místními oby‑
vateli. Těžba ovšem může přispět k ekonomickému rozvoji 
chudých zemí, může přinést peněžní příjmy, řídit ekono‑
mický růst, vytvářet pracovní místa a přispívat k budování 
infrastruktury. Můžeme tedy tvrdit, že těžba má pozitivní 
i negativní důsledky pro SDGs.27
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6.3 Kroky důlního průmyslu
Mezi iniciativy důlního průmyslu patří např. ICMM, 

tedy Mezinárodní rada pro těžbu a kovy. Tato iniciativa 
sdružuje 27 společností a 36 regionálních asociací, které 

se snaží minimalizovat negativní dopady těžby a zabývají 
se bezpečným, spravedlivým a udržitelným těžebním prů‑
myslem. Každá společnost v rámci ICMM dodržuje zásady 
podporující Cíle udržitelného rozvoje.28

7 ZÁVĚR

Těžební průmysl má na životní prostředí a udrži‑
telný rozvoj nezanedbatelný vliv. Mezi nejčastější envi‑
ronmentální problémy patří změna krajiny, degradace 
zemědělské půdy, znečištění povrchových a podzemních 
vod, znečištění ovzduší a nakládání s odpady. Těžba ov‑

šem může mít i pozitivní vliv. Těžební průmysl může 
pozitivně přispívat k zachování biologické rozmanitosti, 
například prostřednictvím vytvoření nového prostředí 
pro ohrožené druhy či sanace těžebních lokalit na konci 
projektového cyklu.

8 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1. Nakolik je těžba zásadní pro ekonomiku vašeho státu, tzn. jak velké procento tvoří? Jaké suroviny se těží?

2. Jak těžba nerostných surovin ovlivňuje životní prostředí vašeho státu?

Obr. 1: 17 Cílů udržitelného rozvoje 30
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3. Jakým způsobem se váš stát snaží omezovat následky těžby?

4. Jaký je postoj vašeho státu k případným novým mezinárodním dohodám?

7 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
 » Zejména doporučujeme dokument Managing mining for sustainable develop-

ment. Najdete zde rozšiřující informace k některým kapitolám z tohoto backgroundu: 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/UNDP ‑MMFSD‑
‑HighResolution.pdf

 » Statistické údaje týkající se těžby naleznete na: https://www.statista.com/topics/1143/mining/
 » Celé znění zmíněných rezolucí: http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?‑

sequence=3 & isAllowed=y 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/UNDP-MMFSD-HighResolution.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/UNDP-MMFSD-HighResolution.pdf
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