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Nerosty
Nazývají se taktéž minerály. Nerosty se vyskytují v přírodě buď 
samostatně nebo jako součást hornin. Místa s velkým výskytem 

nerostů se nazývají ložiska nerostných surovin. U nás je 
nejrozšířenější křemen, který má různé barevné odstíny (např. 

ametyst nebo záhněda). Speciálním druhem křemene je 
bezbarvý křišťál. Nejpoužívanějším minerálem je sůl kamenná 

(halit), která má pro člověka mnoho využití.Získáváme ji z 
mořské vody nebo těžíme v solných dolech,jezerech.

Nerosty se dělí na:

A) kovové (zlato, železná ruda)   B) nekovové (křemen, diamant)



Kovové nerosty
Kovové nerosty jsou obvykle označovány jako rudy. Kovy mají pro člověka 

velký význam, již před 9000 lety začal člověk tyto materiály využívat 

k výrobě pevných odolných nástrojů a později i strojů. Kovové nerosty mají 
unikátní vlastnosti, vedou dobře teplo i elektřinu. Mají různou hustotu, 

vodivost, pružnost, teplotu tavení. 

Některé kovy se označují jako „vzácné“, protože jsou v zemské kůře 
obsaženy v malém množství. Jejich cena je velmi vysoká, do této skupiny 
patří hlavně zlato, stříbro a platina. Vyrábí se z nich šperky, mince, klenoty,  

také se používají v elektrotechnice.

Jaké další kovy znáš? A kde jsi se s nimi setkal / setkala? 



Ukázky kovových nerostů
1. zlato                      2. stříbro                     3. železo
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Nekovové nerosty
Do nekovových nerostů řadíme jíly, soli, kameny, drahokamy a 

polodrahokamy. Na rozdíl od kovů, které vedou elektřinu i teplo, mají 
nekovy izolační charakter – špatně vedou elektřinu a proto se 

využívají jako izolanty. Příkladem je uhlík, fosfor či síra. 

Uhlík je základní stavební jednotkou organických látek (najdeme jej 
ve všech organismech). Je důležitý pro průmysl (zemní plyn, uhlí), 
tuha v tužce je z uhlíku a dokonce i drahé diamanty vznikly z uhlíku 

v zemské kůře za vysokých teplot a tlaku!



Ukázky nekovových nerostů
1. diamant (uhlík)                                  2. síra
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