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 Piesok náš každodenný

Aktivita sa zameriava na tému nadmernej ťažby piesku. 
Na začiatku sa žiaci a žiačky zamýšľajú nad tým, ktoré 
predmety každodennej spotreby sa vyrábajú pomocou tejto 
cennej suroviny. Počas skupinovej práce analyzujú dopady  
nadmernej ťažby piesku a hľadajú riešenia. Na záver 
spoločne diskutujú o prečerpávaní prírodných zdrojov 
a formulujú si naň vlastné názory.

8
Nosné témy GV:

Globalizácia  
a medzinárodný obchod

Prírodné zdroje  
a biodiverzita

 Ázia – hospodárstvo Ázie, 
obyvateľstvo Ázie;

 biosféra a pedosféra –  
ohrozenie pôdy, vplyv  
človeka na biosféru;

 regionálna a humánna  
geografia – urbanizácia, 
hospodárstvo sveta, kvalita 
života, zahraničný obchod, 
globálne problémy Zeme;

 prierezová téma –  
environmentálna výchova.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
predmety každodennej spotreby vyrobené pomocou piesku (napr. 
noviny, zubná pasta, mobil, sklo, kozmetika atď.), nastrihaná kópia 
prílohy 1, kópie pracovného listu z prílohy 2 (jedna do skupiny), 
lepidlo (jedno do skupiny) 

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky sa oboznámia s problematikou prečerpávania 
prírodných zdrojov;

určujú príčiny a dôsledky súvisiace s ťažbou piesku a hľadajú 
riešenia;

hľadajú súvislosti medzi medzinárodným obchodom  
s pieskom, ľudskými právami a životným prostredím;

vyjadrujú svoj názor na problémy vyplývajúce z nadmernej 
ťažby piesku.

Prínosy pre predmet geografia: 
Žiaci a žiačky identifikujú závažné problémy znižujúce 
životnú úroveň obyvateľstva Ázie;

uvádzajú, ako ovplyvňuje ľudská aktivita stav pôdy;  

uvádzajú aktuálne problémy svetového hospodárstva  
so zreteľom na problémy života obyvateľstva veľkomiest  
vo vyspelých a menej rozvinutých krajinách sveta;

chápu vzájomnú previazanosť prírodných a socioekono- 
mických zložiek.

45 MINÚT
možno predĺžiť 
na 90 minút
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POSTUP

Evokácia

 Ukážte žiakom a žiačkam predmety, na výrobu ktorých sa používa piesok. Požiadajte ich, 
aby si ich pozorne prezreli. 

 Spoločne diskutujte:

	 Čo	majú	tieto	predmety	spoločné?	(Napovedzte,	že	surovinu,	vďaka	ktorej	boli	vyrobené.)	

	 Vedeli	ste,	že	piesok	je	tretím	najpoužívanejším	prírodným	zdrojom	na	planéte?	 
Ktoré	suroviny	používame	ešte	častejšie?	(Vodu	a	vzduch.)

	 Prečo	je	dôležité	si	to	uvedomovať	v	každodennom	živote?

 Na záver evokácie uveďte triedu do problematiky medzinárodného obchodu s pieskom. 

Doplňujúca informácia:
Piesok je materiál, ktorý je všade okolo nás. Väčšina ľudí ho považuje za samo- 
zrejmosť a ani sa nezamýšľa nad jeho dôležitosťou. Bez toho, aby sme si to 
uvedomili, piesok je veľmi dôležitou súčasťou nášho životného štýlu. Ročne sa 
na svete spotrebuje 50 miliárd ton piesku, čo je 18 kilogramov na osobu denne. 
Toto číslo je dvojnásobne vyššie, ako vyprodukujú všetky rieky sveta za rovnaký 
čas. Morský piesok sa v stavebníctve nepoužíva. Slúži na rozširovanie pobrežia, 
zatiaľ čo riečny piesok je hlavnou súčasťou dôležitých stavebných materiálov, 
ako sú cement a betón. Keďže sa urbanizácia všade na svete rapídne zvyšuje  
(aj na Slovensku), v súčasnosti čelíme kríze spôsobenej nedostatkom piesku.

Uvedomenie

 Rozdeľte triedu do minimálne štyroch skupín. Vysvetlite skupinám, že budú analyzovať pro-
blémy, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodu s pieskom. Každá z nich dostane pracovný 
list s potrebnými informáciami. Ich úlohou je prečítať si lístky a dohodnúť sa, na ktorom z nich 
sú uvedené príčiny a na ktorom dôsledky problému. Potom ich nalepia na diagram v tvare 
presýpacích hodín a navrhnú riešenia problému na systémovej alebo individuálnej úrovni.

 Rozdajte skupinám pracovné listy: jednu časť (jeden problém) z nastrihanej prílohy 1 
a diagram z prílohy 2. Oznámte im, že na prácu majú 15 minút.

 Po uplynutí časového limitu vyzvite skupiny, aby si zvolili zástupkyňu alebo zástupcu 
a stručne prezentovali svoj diagram celej triede. Dajte im na to 2 až 3 minúty, aby vám 
ostal čas na reflexiu. Je možné, že jednotlivé skupiny budú mať rovnaké informácie zara-
dené na inom mieste diagramu, pretože príčiny a následky problémov spolu súvisia. Nejde 
o to, aby ich zaradili správne, ale skôr o to, aby dokázali zdôvodniť ich pozíciu a spoločne 
diskutovali o probléme a jeho riešeniach. Ďalšie riešenia môžete doplniť podľa prílohy 3. 

 Po ukončení prezentácií ponúknite žiakom a žiačkam priestor, aby sa jednotlivých skupín 
opýtali doplňujúce otázky, ak im niečo nebolo jasné. Diskusiu nechajte plynúť asi 5 minút 
a prejdite k reflexii. 

Metodický tip:
Ak si na aktivitu vyčleníte dve vyučovacie hodiny, nechajte skupiny pracovať 
dlhšie. Predĺžiť môžete tiež čas určený na prezentácie a reflexiu. Ak máte na 
aktivitu k dispozícii len 45 minút, môžete vynechať prezentácie jednotlivých 
skupín a radšej diskutovať o riešeniach, ktoré vymysleli.

10 minút

25 minút
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Reflexia

 Pokračujte spoločnou diskusiou o týchto otázkach: 

	 Čo	vás	na	tejto	aktivite	zaujalo	najviac?	Resp.	ako	veľmi	bola	pre	vás	zaujímavá?	 
(Môžu	to	vyjadriť	aj	neverbálne,	napr.	vztýčeným	palcom.)

 Ako sa vám pracovalo v skupinách na rozdeľovaní príčin a následkov? Bolo to náročné? 
Prečo?

	 Ako	prebiehala	diskusia	vo	vašej	skupine?	Čo	sa	vám	na	nej	páčilo	a	čo	nie?

 Ktoré informácie o medzinárodnom obchode s pieskom vás prekvapili? 

 Čo považujete za najhoršie dopady nadmernej ťažby piesku? Prečo?

 Ako môžu tento problém ovplyvniť štáty, ktoré piesok potrebujú na výstavbu, a tie,  
ktoré ho vyvážajú? 

	 Čo	môžeme	spraviť	my	sami?	Aké	riešenia	navrhujete?

Zdroje:
	 BBC	News:	Cambodia	bans	sand	exports	permanently.	bbc.com.	2017.	[cit.	24.	8.	2020].	Dostupné	na:	

https://www.bbc.com/news/business-40590695.

	 BEISER,	V.:	Why	the	world	is	running	out	of	sand.	bbc.com.	2019.	[cit.	24.	8.	2020].	Dostupné	na:	 
https://www.bbc.com/future/article/20191108-why-the-world-is-running-out-of-sand.

	 BENDIXEN,	M.,	BEST,	J.,	HACKNEY,	C.,	IVERSEN,	L.	L.:	Time	is	running	out	for	sand.	nature.com.	2019.	 
[cit.	24.	8.	2020].	Dostupné	na:	https://www.nature.com/articles/d41586-019-02042-4.

	 MORENO,	E.	L.,	BLANCO,	Z.	G.:	Ghost	Cities	and	Empty	Houses:	Wasted	Prosperity.	In:	American	 
International	Journal	of	Social	Science.	Roč.	3,	č.	2.	2014.	[cit.	24.	8.	2020].	 
Dostupné	na:	http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_2_March_	2014/23.pdf.	

	 PIYAWADANI,	N.:	Darkest	Place	in	the	World:	Sand	Divers	In	Sri	Lanka	Risk	Health	for	Lucrative	Job.	
globalpressjournal.com.	2016.	[cit.	24.	8.	2020].	Dostupné	na:	https://globalpressjournal.com/asia/
sri_lanka/darkest-place-world-sand-divers-sri-lanka-risk-health-lucrative-job/.

10 minút 8

https://www.bbc.com/news/business-40590695
https://www.bbc.com/future/article/20191108-why-the-world-is-running-out-of-sand
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02042-4
http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_2_March_ 2014/23.pdf
https://globalpressjournal.com/asia/sri_lanka/darkest-place-world-sand-divers-sri-lanka-risk-health-lucrative-job/
https://globalpressjournal.com/asia/sri_lanka/darkest-place-world-sand-divers-sri-lanka-risk-health-lucrative-job/
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Príloha 1

Nie každý piesok je vhodný na spracovanie. Piesok z púští je príliš jemný, opracovávaný prírodnými 
činiteľmi tisícky rokov. Zrnká sú natoľko obrúsené, že nedržia pohromade, a preto je nepoužiteľný v prie-
myselnej výrobe alebo stavebníctve. Ten, ktorý potrebujeme, pochádza z riek, jazier, pláží a dna oceánu. 

Väčšina riečneho a jazerného piesku sa využíva v stavebníctve, konkrétne pri príprave betónu,  
ktorý je extrémne dôležitým materiálom.

Morský piesok sa využíva na stavbu ostrovov (rozširovanie pevniny) alebo po odsolení aj na stavbu ciest. 

Ľudstvu sa už podarilo vyťažiť takmer všetok jednoducho dostupný piesok. Ročne sa na svete  
spotrebuje 50 miliárd ton piesku, čo je 18 kilogramov na osobu denne. Toto číslo je  

dvojnásobne vyššie, ako dokážu za ten istý čas vyprodukovať všetky rieky sveta. 

Betón je najpoužívanejším stavebným materiálom na svete. Na jeho výrobu sa denne na celom svete 
spotrebuje obrovské množstvo piesku. Na stavbu priemerného domu sa spotrebuje cca 200 ton piesku, 
na stavbu väčšieho komplexu napr. asi 3 000 ton, na kilometer diaľnice minieme asi 30 000 ton piesku.  
Pri obrovských stavbách, ako sú atómové elektrárne, minieme neuveriteľných 12 miliónov ton piesku. 

Žijeme v dobe rapídne sa zvyšujúcej urbanizácie. Napríklad Singapur je pomerne malý ostrov, ktorý však 
neustále umelo rozširujú pre nedostatok obytného priestoru. Od roku 1965, keď Singapur získal nezávis-

losť, sa rozšíril o 141 km2. Ďalšou krajinou, ktorá masívne buduje ostrovy z piesku, je napríklad Dubaj.

Keďže piesku potrebnej kvality je čoraz menej, ťažba lacného piesku je už takmer pri konci. Za posledné 
roky stúpla cena piesku niekoľkonásobne, čo zvyšuje ceny bytov, domov, ciest, ale aj elektroniky. 

Pre nedostatok piesku a rôzne obmedzenia jeho ťažby sa začalo s pieskom obchodovať ilegálne.  
Takzvanej pieskovej mafii sa darí najmä v Indii. Je tam považovaná za jednu zo skupín  

organizovaného zločinu, ktorá najčastejšie siaha po násilí.

V Indonézii zmizlo pre nelegálnu ťažbu piesku viac ako dvadsať ostrovov z povrchu zeme, a to práve  
v čase, keď Singapur importoval 17 miliónov ton piesku určeného na ďalšie umelé rozšírenie ostrova. 

Od roku 2008 sa až 90 % svetových pláží zúžilo o 40 metrov. Ak bude  
tento proces pokračovať, zmizne do roku 2100 až 65 % pláží v Kalifornii.  

Piesok nie je obnoviteľný zdroj. Každé zrnko piesku, ktoré použijeme na stavbu,  
už nie je použiteľné nikde inde. 

Nadmerná ťažba piesku má negatívne dopady na životné prostredie. Ťažobné spoločnosti ťažia  
piesok aj na miestach v blízkosti vzácnych ekosystémov, čím ich ohrozujú. Navyše, medzinárodný  

transport piesku a výroba betónu vytvárajú značnú uhlíkovú stopu. 

Nadmernou ťažbou trpia ľudia žijúci v blízkosti zdrojov piesku. Častokrát tu dochádza k narušeniu  
krajinných prvkov, ktoré chránia ľudské sídla pred záplavami, vlnami cunami a eróziou pôdy. 

Výstavba domov a bytov neustále rastie, hoci narastá aj počet ľudí, pre ktorých je vlastné bývanie finanč-
ne nedostupné. Veľa bytových komplexov sa stavia zo špekulatívnych dôvodov (investícia, budúci zisk), 

aj keď po nich nie je dopyt. Za posledných 30 až 40 rokov sa ceny domov späťnásobili. Počet ľudí, ktorým 
hrozí, že stratia domov alebo budú musieť za dostupným bývaním migrovať, neustále stúpa. 
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Máme nedostatok kvalitného piesku, stáva sa vzácnou surovinou.
Problém č. 1:
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Ľudstvu sa už podarilo vyťažiť takmer všetok jednoducho dostupný piesok. Piesok z púští  
je nepoužiteľný pre priemyselné využitie alebo v stavebníctve. Riečny piesok sa stáva  

žiadanou a nedostatkovou surovinou v každej krajine, pričom jeho cena sa stále zvyšuje. 

Export piesku je už v mnohých krajinách zakázaný, napríklad Malajzia zakázala export piesku  
v roku 1997, Indonézia ho zakázala vyvážať špeciálne do Singapuru v roku 2007. Kambodža naj-
skôr obmedzila vývoz piesku z provincie Koh Kong a v roku 2017 pristúpila k úplnému zákazu. 

Singapur patrí medzi najväčších importérov piesku na svete. Keďže Malajzia, najväčší  
singapurský zdroj morského piesku, zakázala jeho vývoz, Singapur je nútený dovážať legálny 

piesok až z Indie, čo zvyšuje náklady na kúpu stále drahšej suroviny.

Mnoho povodí veľkých riek vedie cez niekoľko krajín, čo sťažuje získavanie informácií  
a presadzovanie medzinárodných zákonov týkajúcich sa ťažby piesku. Napríklad rieka  

Mekong tečie cez Čínu, Mjanmarsko, Laos, Thajsko, Kambodžu a Vietnam.

Nelegálna ťažba piesku znamená zaručený zisk, a to hlavne v Ázii, kde sa hromadne stavia  
a kde je už v mnohých krajinách oficiálny vývoz piesku zakázaný. Podľa odhadov generuje  

piesková mafia v Indii nelegálnou ťažbou až 2,5 miliárd eur ročne.

Spotreba piesku neustále narastá. Momentálne sú jeho najväčšími spotrebiteľmi USA,  
Čína a India. Umelé ostrovy z piesku masívne budujú aj Dubaj, Singapur alebo Hong Kong. 

Piesková mafia v Indii zamestnáva 75 000 ľudí žijúcich na pokraji chudoby, ktorí piesok  
ručne ťažia z dna indických riek. Pracujú 12 hodín denne, pričom sa potopia až dvestokrát.  

Zarobia však len 15 dolárov za jednu plne naloženú loď piesku. Viacerí trpia krvácaním  
z uší a bolesťami hlavy. Utopenia sa úradom nehlásia.

Nelegálny piesok sa ťaží aj na miestach v blízkosti ľudských obydlí, vzácnych ekosystémov  
a krajinných prvkov, ktoré chránia sídla pred záplavami, vlnami cunami a eróziou pôdy. 

V Indonézii zmizlo pre nelegálnu ťažbu piesku viac ako dvadsať ostrovov  
z povrchu zeme, a to práve v čase, keď Singapur importoval 17 miliónov ton piesku  

určeného na ďalšie umelé rozšírenie ostrova. 

V dôsledku násilia spojeného s nelegálnym obchodom s pieskom zomrelo v posledných rokoch 
mnoho ľudí v Mexiku, Keni, Gambii, Juhoafrickej republike či Indonézii. V Indii pieskové mafie zra-
nili stovky a zabili desiatky ľudí, ktorí pracovali pre médiá, políciu alebo ochranárske organizácie. 

Nelegálna ťažba piesku narastá, stáva sa zárobkovou činnosťou 
medzinárodných kriminálnych skupín.

Problém č. 2:
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Masívna ťažba piesku ničí životné prostredie.
Problém č. 3:

Obrovský dopyt po žiadanej surovine tlačí ťažobné spoločnosti k tomu, aby piesok získavali 
aj na miestach v blízkosti ľudských obydlí, vzácnych ekosystémov či krajinných prvkov, ktoré 

chránia sídla pred záplavami, vlnami cunami a eróziou pôdy. 

Mnoho povodí veľkých riek vedie cez niekoľko krajín, čo sťažuje získavanie informácií  
a presadzovanie medzinárodných zákonov týkajúcich sa ťažby piesku, napríklad  
rieka Mekong tečie cez Čínu, Mjanmarsko, Laos, Thajsko, Kambodžu a Vietnam.

Spotreba piesku neustále narastá. Momentálne sú jeho najväčšími spotrebiteľmi USA,  
Čína a India. Umelé ostrovy z piesku masívne budujú aj Dubaj, Singapur či Hong Kong. 

Ľudstvu sa už podarilo vyťažiť takmer všetok jednoducho dostupný piesok. Piesok z púští  
je nepoužiteľný pre priemyselné využitie alebo v stavebníctve. Riečny piesok sa stáva  

žiadanou a nedostatkovou surovinou v každej krajine, pričom jeho cena sa stále zvyšuje.

Rastie aj dopyt po vysoko čistých kremičitých pieskoch, ktoré sa používajú na výrobu  
skla či high-tech produktov, ako sú solárne panely a počítačové čipy. 

Nadmerná ťažba piesku v provincii Koh Kong v Kambodži spôsobila  
masívny úhyn rýb, krabov, vtákov a zničenie extrémne cenného územia  

plného mangrovníkov, ktoré chránilo pobrežie pred záplavami.

Piesok sa z morského dna ťaží akýmsi vodným vysávačom. Okrem piesku však nasaje  
aj všetky rastliny a živočíchy, ktoré žijú na dne šelfových morí, a doslova ich rozomelie.  

Alternatívou je ťažba bagrovaním, ale aj pri nej dochádza k ničeniu ekosystému.

Bagrovanie morského dna poškodilo koralové útesy v Keni, v Perzskom zálive a na Floride.  
Voda zakalená pieskom ovplyvňuje vodný život ďaleko od miesta ťažby. Svoje o tom vedia 
posádky rybárskych lodí v Malajzii a Kambodži, ktorým bagrovanie zdecimovalo loviská. 

Ťažby piesku v rieke Gange spôsobuje eróziu brehov, kde hniezdi ohrozený druh krokodílov 
(Gavialis gangeticus). V divočine v severnej Indii a Nepále žijú už iba približne 2 % z pôvodnej 

populácie, teda asi 200 jedincov. Od roku 2017 považovaný za kriticky ohrozený druh. 

Medzinárodný transport piesku a výroba betónu vytvárajú značnú uhlíkovú stopu.  
Vyšší dopyt po piesku zvyšuje potrebu jeho transportu naprieč planétou. Práve tým narastá 

objem skleníkových plynov v atmosfére, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu.
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Masívna ťažba piesku negatívne ovplyvňuje životy ľudí.
Problém č. 4:
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V krajinách globálneho Juhu sa až príliš často ustupuje ekonomickým záujmom  
priemyselných spoločností, čím sa potláčajú ekonomické záujmy miestnych. Tí sú napríklad  

v Kambodži závislí na poľnohospodárstve a rybolove v miestnych vodách. 

Úrady na Srí Lanke nepovoľujú používať na ťažbu piesku ťažké mechanizmy. Chcú tým zabrániť 
erózii, priesakom slanej vody do sladkovodných zdrojov a ďalšiemu ničeniu životného prostredia. 

Preto je práca potápačov, ktorí piesok ťažia, dobre platená. Denne zarábajú okolo 1 000 rupií 
(asi 4,5 €), čo je viac, ako za svoju prácu dostane človek s titulom. Dopyt po piesku v srílanskom 
stavebnom priemysle neustále rastie, a tak je toto riskantné povolanie na vzostupe. Vykonávajú 

ho totiž ručne a bez potápačského vybavenia.

Od roku 2007 bolo do Singapuru vyvezených viac ako 80 miliónov ton piesku  
z Kambodže, najmä z provincie Koh Kong. Poslúžil na rozširovanie ostrova. 

Ľudstvo už vyťažilo takmer všetok jednoducho dostupný piesok, pričom dopyt po ňom narastá.

Nedostatok, obrovský dopyt a regulácie ťažby zvyšujú cenu piesku. To využívajú  
medzinárodné kriminálne skupiny, ktoré ho nelegálne ťažia a vyvážajú do celého sveta.

Práca potápačov napríklad na Srí Lanke je veľmi nebezpečná. Koryto rieky je na niektorých 
miestach hlboké až 12 metrov. Niektorí potápači majú iba dvanásť rokov, ale vyzerajú staršie.  

Začínajú s pomocnými prácami, ako sú zber a presun piesku. Indickí potápači pracujúci až  
12 hodín denne, počas ktorých sa potopia aj dvestokrát. Viacerí trpia krvácaním z uší  

a bolesťami hlavy. Utopenia sa úradom nehlásia. 

Ťažba riečneho piesku a budovanie priehrad prispieva k zmenšovaniu delty Mekongu.  
Táto oblasť je domovom 20 miliónov ľudí. Je tiež zdrojom polovice všetkého jedla vo Vietname 
a väčšiny ryže, ktorá živí zvyšok juhovýchodnej Ázie. Navyše, v posledných rokoch vybudovali  

na rieke päť veľkých priehrad (a ďalších dvanásť plánujú v Číne, Kambodži a Laose),  
čo ovplyvňuje jej tok a spôsobuje veľké suchá.  

Státisíce ľudí sa budú musieť vysťahovať, pretože prostredia okolo nich zničila ťažba.  
Vietnamská vláda odhaduje, že deltu Mekongu opustí až pol milióna ľudí, pretože jeho  

brehy sa zrútia v dôsledku ťažby piesku. 

Nadmerná ťažba piesku v provincii Koh Kong v Kambodži spôsobila masívny úhyn rýb,  
krabov, vtákov a zničenie extrémne cenného územia plného mangrovníkov, ktoré chránilo  

pobrežie pred záplavami. O živobytie závislé od prírodných podmienok prišli tisíce miestnych. 

Bagrovanie piesku z riečneho dna spôsobuje zrútenie brehov, dokonca aj domov. Navyše  
odkrýva základy mostov, ktoré bez podpory padajú. Stalo sa to napríklad v roku 2000 na 

Tchaj-wane a o rok neskôr v Portugalsku. V autobuse, ktorý cezeň prechádzal, zomrelo 70 ľudí.

Výstavba domov a bytov neustále rastie, hoci narastá aj počet ľudí, pre ktorých je vlastné  
bývanie finančne nedostupné. Veľa bytových komplexov sa stavia zo špekulatívnych dôvodov 

(investícia, budúci zisk), aj keď po nich nie je dopyt. Za posledných 30 až 40 rokov sa ceny  
domov späťnásobili. Počet ľudí, ktorým hrozí, že stratia domov alebo budú musieť  

za dostupným bývaním migrovať, neustále stúpa. 

Mnohí obyvatelia v provincii Koh Kong v Kambodži boli nútení opustiť svoje domovy,  
pretože prišli o živobytie. Miestne loviská rýb zničila ťažba piesku. Ľudia, ktorí sa dovtedy  
venovali rybolovu alebo poľnohospodárstvu, si musia hľadať prácu v textilných fabrikách  

v okolí hlavného mesta. Niektorí však skončia na ulici, ženy sú nútené pracovať v tzv. pivných  
záhradách a masážnych salónoch. Ich skutočný príjem však pochádza zo sexuálnych služieb, 
ktoré ponúkajú zákazníkom po konci pracovnej doby. Pre mnohé z nich je to jediný spôsob,  

ako sa uživiť bez vzdelania, kontaktov a odborných skúseností.
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Príloha 2

Na diagram nalepte informácie o probléme, ktorý spôsobuje ťažba piesku. Dohodnite sa  
v skupine, kam ich umiestnite a prečo. Spoločne vymyslite 2 až 3 návrhy systémových alebo 
individuálnych riešení, ktoré by zmiernili dopady nadmernej ťažby piesku.

Riešenia:

PRÍČINY

PROBLÉM

NÁSLEDKY
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Príloha 3

Udržateľné zdroje: Je dôležité vziať do úvahy dopady ťažby piesku na životné prostredie a životy 
ľudí. Mali by sme hľadať lokality, kde sa môže ťažiť udržateľným spôsobom. Medzi takéto zdroje 
patrí napríklad piesok, ktorý sa postupne ukladá na pobreží Grónska z dôvodu ustupujúcich  
ľadovcov. Tiež by sme mali identifikovať nové pasívne zdroje piesku, ktoré nepoškodzujú rieky. 
Sú nimi napríklad ložiská uzavreté v lužných sedimentoch alebo piesok zachytený za priehradami, 
ktorého ťažba má menšie ekologické dopady ako tá po prúde rieky. 

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	3,	4.	

Alternatívne materiály: Mali by sme častejšie využívať náhrady piesku. Patria medzi ne drvená 
hornina, priemyselná troska, odpad (vrátane zlievarenských pieskov alebo popolčeka, ktorý 
zostal v uhoľných elektrárňach či spaľovniach) a recyklovaný drvený plast. Cesty, parkoviská či 
príjazdové cesty vybudované z asfaltu obsahujúceho plastový odpad by pomohli znížiť dopyt po 
piesku a kameňoch. Vedecké tímy vyvíjajú aj ďalšie spôsoby, ako nahradiť piesok v betóne inými 
materiálmi, napríklad drvenými škrupinami plodov palmy olejovej a ryžovými šupkami. Alterna-
tívou je aj „umelý“ piesok z rozdrvených skál, ktorý je však ostrejší. 

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	2,	3,	4.

Recyklácia: Materiály na báze piesku by sa mali dať opätovne použiť. Zhodnocovaním staveb-
ných odpadov šetríme prírodné zdroje, pretože efektívnou recykláciou sa znižuje nutnosť ťažby 
štrkov, pieskov a iných nerastných surovín používaných v stavebníctve a energetike. Navyše, ak 
materiál z búracích a demolačných prác zrecyklujeme, netreba ho uskladňovať na skládkach 
odpadu. Namiesto toho vznikne stavebný materiál, ktorého kvalita je porovnateľná s pôvodnou 
surovinou, pričom cena je výrazne nižšia. Systémovým riešením by boli právne predpisy zamera-
né na nakladanie s betónom a tiež finančné stimuly na jeho opätovné použitie. Spotrebu piesku 
znižuje aj recyklácia skla. 

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	2,	3,	4.

Redukcia: Používanie efektívnejších materiálov, ako sú betónové tvárnice a tlačené stavebné  
panely s dutými jadrami, by znížilo množstvo betónu potrebného na vybudovanie nových štruktúr.  
To by znížilo dopyt po piesku. Kľúčovým aktérom je v tomto prípade napríklad Európska únia, ktorá 
by mala stanoviť nové medzinárodné priemyselné normy a vyžadovať ich používanie v praxi.

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	2,	3,	4.

Ochrana prírodných lokalít:  Všetci aktéri, ako sú vlády, medzinárodné inštitúcie, priemysel, 
mimovládne organizácie a orgány činné v trestnom konaní, by mali spolupracovať na ochrane 
prírodných lokalít. Ťažba v ohrozených tokoch riek by mala byť regulovaná, resp. zakázaná na 
miestnej aj medzinárodnej úrovni. Dôležité je tiež analyzovať, v ktorých lokalitách je ťažba udr-
žateľná a kde napácha nenapraviteľné škody.

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	2,	3,	4.

Návrhy systémových riešení 

Základným problémom pri navrhovaní systémových riešení sú nedostatok relevantných 
informácií o ťažbe piesku a absencia politík, ktoré by podporovali zodpovednú spotrebu. 
Nasledujúcich osem komponentov je pre udržateľnú ťažbu piesku nevyhnutných:

1

2

3

4

5
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Vzdelávanie: Verejnosť by mala mať prístup k informáciám týkajúcim sa ťažby piesku a jej dopa-
dov, vrátane tých, ktoré súvisia so sociálnou spravodlivosťou a ochranou životného prostredia. 
Podporiť vzdelávanie verejnosti by mali nielen vlády a vedecká komunita, ale aj zástupcovia 
priemyselných odvetví, ktoré významne využívajú piesok.  

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	2,	3,	4.

Monitorovanie ťažby: Súčasné odhady globálnej ťažby piesku sú nespoľahlivé a nepochybne 
príliš nízke. Aby sme dokázali kvantifikovať umiestnenie a rozsah ťažby sedimentov a sledovať 
prirodzené zmeny toku piesku vo svetových riekach, potrebujeme globálny program (napr. v 
rámci orgánov OSN), ktorý by tieto informácie zhromažďoval a zverejňoval.  

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	2,	3,	4.

Politiky: Udržateľná ťažba piesku by mala byť politickou prioritou. Medzinárodné inštitúcie a vlá-
dy jednotlivých štátov môžu prispieť k riešeniu problému tým, že vytvoria adekvátne legislatívne 
návrhy a politiky. Napríklad môžu nastaviť limity ťažby, špecifikovať využitie prírodných zdrojov 
pri stavbe budov, chrániť ohrozené prírodné lokality, podporovať vedu a výskum alternatívnych 
materiálov. Taktiež disponujú silným finančným vplyvom, či už prostredníctvom priamej podpory 
(resp. nepodpory) ťažby, alebo prostredníctvom finančných nástrojov, ako sú napríklad dane 
a poplatky za ťažbu. Ak by ich zvýšili, piesok by stratil nálepku lacnej suroviny a začali by sa 
častejšie využívať alternatívne materiály. 

Pozn.:	Relevantné	pre	problém	č.	1,	2,	3,	4.

Návrhy individuálnych riešení 

uvedomovať si hodnotu vecí, ktoré používame v každodennom živote, 
a neplytvať nimi;

zbytočne nenakupovať produkty, na ktorých výrobu boli použité 
vyčerpateľné zdroje ako piesok; 

triediť suroviny, ako sú sklo, papier, plast, kovy, aby sa mohli znova využiť;

zaujímať sa o problematiku medzinárodného obchodu s prírodnými 
surovinami a šíriť o nej povedomie ďalej;

podporovať organizácie a iniciatívy zamerané na ochranu životného 
prostredia, napríklad tie, ktoré sa na Slovensku venujú ochrane toku 
Dunaja alebo iných riek, alebo lužných lesov.  
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